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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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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." 
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Den förnuftige söker smärtfrihet, 
icke njutning. 
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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 
Välgörande Hfam Lagligan 
Välsmakande skydda« 

Oöveptpäffad Endetillvepkape 

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

urval, npodernararor. 
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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". 

Prenumerationspris : 
Helår Kr. 6: —. 2 år Kr. 3: 50. Vi år Kr. 2: 

Lösnummer 15 öre. 
Centraltryckeriet, 0. Ericson, Göteborg 1924. 

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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bevisar det ständigt i sina handlin
gar, men hon fordrar 'även å sin sida 
bevis genom att kräva att vara deras 
fullt förtrogna. 

Det är därför ingen anklagelse som 
träffar kvinnan i allmänhet, om man 
vågar påstå att, tyvärr icke alla kvin
nor ha denna omutliga heders- och 
rättrådigbetskänsla. Här spelar kan-
iske kvinnans stora brist på egna till
gångar en viktig roill. Genom att 
sakna de medel, som skulle kunna 
tillfredsställa deras önskningar, för
ledas de att fantisera om allt möj
ligt slags ägande som om en obe
skrivlig lycka. Ha-galenskapen i en 
eller annan form tar dem i besittning 
och förvillar totailt deras omdömes
förmåga. Man har exempel på hur 
dylika fantasigiriga mödrar till och 
med kunnat uppmuntra sina i för
värvsarbetet utkomna söner att taga 
hem litet till dem av det som fabri
ken, lagret eller kontoret har i över
flöd. Några prover, litet ljus, ved, 
socker, en del papper och frimärken 
t'11 husbehov — allt detta betyder 
ju enligt deras resonemang ingenting 
för rika herrar arbetsgivare. De 
uppväcka med andra ord tjuven hos 
sin son och begagna sig hänsynslöst 
av hans svaghet för modern i det 
enkla hemmet till att få honom att 
slå in på farliga vägar, som, en gång 
lyckligt prövade, leda till allt djär
vare och djärvare tilltag. F år sonen 
till en dylik moder sedermera en hu
stru med samma förvända uppfatt
ning —• en hustru som vet att tjuv
gods föres in i hemmet o. som därvid 
icke ögonblickligen och obetingat tar 
sin ståndpunkt till saken —• då är 
den mannens öde i en eller annan 
form beseglat. Han behöver icke 
alltid bli dömd, men han ställes små
ningom utanför. Utan att han själv 
anar det äro hans manipulationer 
kända — ingen vill ha honom i sin 
tjänst — ingen kan lita på honom. 
På grund av en samvetsilös moders 
habegär till några futtiga varor är 
alltså en kanske högt lovande bana 
ohjälpligt och mystiskt bruten. 

I brottmålsreferaten förekomma 
blott ett namn — den verkställan
des. De andra nämnas aldrig. Det 
finns oskyldiga bland de onämnda, 
men även skyldiga. En har verk
ställt men många ha förbrukat. En 
framtida lag skall måhända med 
dessa synpunkter för ögonen fördela 
ansvaret på annat sätt än som nu 
sker. 

Kvinnor, I viljen ju älskas riktigt 
starkt, länge, ja, intill döden — så 
våren då mödrar för edra barn! 

Jean Paul. 

PÄRLOR 
JUVELER 

i modern infattning fördelaktigast 
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Hovjuvelerare. Ö. Hamng. 41. 
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Omålade fr. Kr. 30: — 
Vitmålade Kr. 50: — 

pr garnityr 4 pjeser. 

Trädgårdsparasol/er, Tält, 
Trädgårdsredskap, Häng

mattor m. m. 

U & 

från en 

damkupé. 

En gentleman har från en sittplats 
ute i boggievagnens korridor med 
intresse studerat damkupén. Hans 
betraktelser däröver äro för omfångs
rika för att in extenso återgivas, men 
för en del synpunkter kan dock plats 
beredas. 

— Där sutto, skriver han, redan 
sju damer, när den åttonde och sista 
gjorde sitt inträde. Alla de andra 
mönstrade henne i smyg och ivrigt 
uppifrån, ned ocJli runtom. Hon 
måtte ha känt det —• hon verkade 
nervös och upphettad. När hon ef
ter att ha placerat gepäcket i hyllan 
kommit till rätta på isin plats, kasta
de hon en skygg blick omkring sig 
för att se, om hon var observerad och 
kritiserad — nu sutto de sju andra 
damerna till synes fullständigt omed
vetna om hennes likgiltiga närvaro 
och studerade var sin tidning. 

Efter en stund lät en av fönster-
damerna sin pappersdrake sjunka och 
betraktade det förbiilande vackra 
landskapet. Vips lämnade sju par 
kvinnoögon tidningsspalterna för att 
i stället med intensivt intresse be
skåda hennes ansikte. En obetydlig 
rörelse av hennes huvud och som 
skrämda möss kilade de nyfikna blic
karne tillbaka till de utlästa tidnin
garne. 

Så tog en av mittdamerna upp ett 
smörgåspaket ur resväskan. Ack, det 
skulle hon aldrig ha gjort! Det var 
ett välförsett men alls icke uppseen
deväckande smörgåspaket. Icke de
sto mindre samlades ögonblickligen 
hela kupéns intensiva intresse kring 
detta osaliga paket och kring den 
stackars ätande. Hon rodnade, hon 
bleknade, hon skruvade på sig, hon 
stramade upp sig, förty hon var 
hungrig, men när hon expedierat den 
första smörgåsen gav hon, förbi och 
uttröttad, tappt. Jag tror, att hon 
hällre skulle svultit ilhjä'1 än ätit yt
terligare en! 

Det föreföll mig -som om dessa åtta 
damer ingenting högre skulle önskat 
än att med ett småleende se varandra 
in i ögonen, att utbyta några vän
liga anmärkningar, att känna sig 
hemma ined varandra, att vara oge
nerade ocih sig själva. 

Men inte en blick växlades, icke 
ett ord sades. I denna beklämman
de tystnad, i denna tryckande stelhet 
skulle de göra en hel dagsresa! 

Varför är stämningen iså mycket 
kordialare i en herrkupé? Varför är 
det så mycket lättare att där finna 
det ord, som löser och frigör samta
let? 

Modern är barnets genius. 

G. W. Fr. Hegel. 

Gossen må hava ett hjärta av järn, 
men modern kan hålla honom fast 
som en magnet. 

C. II. Spurgeon. 

Att höja modern är att höja släk
tet. 

Cunningham Geike. 

V Å R E N  1 9 2 4  
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inkomma nu dagligen. 
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erfarenheter oel) intryck 
från en resa våren 1924. 

Av 

E. B. 

Ombord på färjan. 

Hur nordbon hänföres vid blotta 
tanken på en resa till södern! Han 
försakar gärna allt möjligt, reser 
obekvämt, bor enkelt endast han kan 
få komma till de land där "oranger
na glöda och mandelblommorna 
clofta". 

Jag minns väl hur i ett annat 
land — det soliga Kalifornien, där 
ständig sommar råder — de små 
barnen brukade fråga sina lärare vad 
snön liknade. — "Vågskum", svara
de de, och de små sågo tankfullt på 
bränningarna och drömde om snön, 
så som vi drömma om den varma sö
dern ... 

Allt starkare glöder himlen. Fan
tastiska gestalter skapas av en osyn
lig hand och smälta bort i glimman
de guldflöden. I disigt purpur teck
nar sig Kronborg som ett sagoslott 
vid synranden. — 

På aftonen. Köpenhamn. 

Jag stod nyss vid fönstret i mitt 
hotellrum och såg ut över den stora 
staden. Otaliga gånger har jag varit 
här sedan min barndom, men aldrig 
har det känts som nu. Jag såg de 
tusentals ljusen som blänkte så fest
ligt. Det brusade där nedifrån, bi
larna tutade, spårvagnarnas klockor 
ringde, det sorlade från människoha
vet, en mäktig symfoni, stundtals 
glittrande och full av livsglädje och 
åter igen likt skärande skri, snyft-
ningar. Åh, det är ju hundratusen
tals människohjärtans vibrerande 
liv — smärtor, tragedier, förtvivlan, 
längtan, hopp, yrande, hektisk gläd
je. Och i alla dessa kämpar själen 
sin tysta kamp om herraväldet. Vad 
skulle man ej vilja giva för att om 
så blott en stund komma dem att 
förnimma själens storhet och maje
stät och i dess ljus värdesätta tin
gen ... 

På tåget till Esbjerg. 

Fram över Jyllands grå vidder! 
Ju längre vi komma ju ödsligare och 
kalare bli hedarna. Här och där en 
ensam bondgård, några vindpiskade 
träd. Yad man skulle bli melanko
lisk av att bo här om vintern! Men 
skyr man ej ensamheten och önskar 
sig en ostörd arbetsplats, så kan man 
nog ej göra bättre än att här timra 
sig en stuga. 

Ombord på Antwerpenbåten. 

Tre personer med digra kappsäc
kar instuvade i minsta tänkbara 
hytt, och detta fastän vi beställt bil
jetter en månad i förväg! 

"Allt har en övergång", säger fru 
L. med orubbligt lugn. Hon besit
ter den sällteynta egenskapen att ta 
alla livets besvärligheter med jämn
mod. Alltså tåga vi in i matsalen, 
beslutna att med lugn finna oss i vad 
obehag resan än må bringa oss. 

De till ett 40-tal uppgående pas
sagerarna ha redan valt sina platser; 
besläktade element ha utan att söka 
funnit varandra. Vid ett av borden 
sitta uteslutande danskar, hela fa
miljer av den högre medelklassen 
som ämna företaga sin sedvanliga 
resa till södern. Vid sidan av fru L. 
sitter en herre med fina, regelbund
na drag och intelligent blick. "Und
rar om han är svensk?" — Jo, myc
ket riktigt. "Får det vara lite' skin
ka?" säger han älskvärt på sjungan
de gottländska, och när han hör att 
vi äro svenskar, berättar han en hel 
del intressanta saker. Vi få bland 
annat veta att passagerarna inte äro 
det väsentliga på dessa båtar. "Ty 
det är smöret och osten som varje 
vecka fraktas till Antwerpen". Vi
dare berättar han: "Dessa båtar äro 
mycket, mycket långa." —• "Det var 
ju inte illa", säger någon. — "Ja", 
fortsätter han, "och mycket, mycket 
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smala. . . och rullar gärna vid min
sta sjögång..." 

"Ah! — Ah! — I gudar!" Vi 
se på varandra, tydligen med för
vridna anletsdrag, ty han skyndar 
att tillägga: "Men denna gång blir 
det säkert ingen rullning. Havet är 
ju al Meies lugnt." 

Följande dag. 

Vi skulle ju ha gått i går kväll, 
men dimman stod så tät som en vägg 
omkring oss och håller ännu i. Kap
tenen vill ej riskera ostarna och smö
ret, och naturligtvis våra liv, och det 
hålla vi honom all räkning för. Det 
börjar bli enformigt att ligga så här 
stilla. Vi ha skickat dyrbara radio-
telegram till våra hotell i Paris och 
postat "vyer" av det lilla Esbjerg till 
möjligen oroliga anförvanter i Sve
rige. 

Äntligen börjar maskinen dunka. 
Det har blåst upp och dimman har 
skingrats. — Jag önskar icke min 
bittraste fiende en sådan resa och vill 
säga som en varning till mina re
sande medmänniskor: har ni anlag 
för sjösjuka, så res aldrig med en 
mycket lång och mycket smal båt, 
utan välj de bastantare, breda fär
jorna. 

Antwerpens inlopp och hamn äro 
verkligen imponerande. Alla natio
ners flaggor vaja här från ångbåtar 
och seglare av alla upptänkliga for
mer och storlekar. Nu glida vi förbi 
ett riktigt havsvidunder, vars man
skap viftar en hälsning till vår "Or
men Långe", som den egentligen 
borde heta. Upp ur kajutorna kom
ma de nu i långa rader, människor
na som vi flyktigt lärt oss känna och 
som om en istund skola försvinna ur 
våra liv. —• 

• I 
i 

På tåget till Paris. 

Äntligen på tåget. Människorna 
f äktade som om det gällde livet för 
att få de bästa platserna. Efter all 
oron har ett visst lugn lägrat sig 
över samlingen och en stilla konver
sation pågår. Vi fara fram genom 
de krigshärjade trakterna av Frank
rike, förbi otaliga ruiner av forna 
villor, bondgårdar, kyrkor, • slott. 
Långt i fjärran ser jag nu en gam
mal katedrals sönderskjutna torn 
spöklikt avtecknande sig mot den grå
svarta skyn . .. 

Att läsa om krigets förödelser och 
skapa tankebilder av eländet är pin
samt, men att i verkligheten se de 
ödelagda trakterna väcker en inten
siv leda vid allt vad krig heter. — 

Vilka härliga skogar måtte detta 
en gång ha varit! Så långt jag kan 
se endast stubbar och kala stammar. 

Men folket har ej tappat modet. 
En ivrig byggnadsverksamhet pågår. 
På många ställen bygges en vacker 
villa tätt intill resterna av det gamla 
hemmet. Allt tätare ligga nybyg
gena, hela byar resa sig ur gruset. 
Nya släkten skola växa lupp där de 
gamle kämpat och dött... Skola de 
väl näras med krigs- eller fredstan-
kar, skola de fostras till att hata och 
misstro eller till att älska och för
låta? Gud give det senare, ty därpå 
beror kanske den europeiska kultu
rens vara eller icke vara. Ty tankar
na äro ju mäktiga, levande, vibre
rande ting, av ofattbar finhet, ver
kande tusenfalt kraftigare och snab
bare än tal och handlingar. De dag
liga tankarna och känslorna som av 
alla, till <och med barnen, riktas åt 
ett givet håll, positivt -och hatfullt, 
kunna ej ungdå att väcka genklang 
dit de sändas. Den mentala atmosfä
ren måste efter hand bliva så lad
dad med hämnd, misstro och hat att 
det kanske blott skall behövas en 
tändande gnista för att skapa en ny 
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världsbrand. Och lika säkert eko8 

de uppbyggande krafterna, välvilja 
sympati och samförstånd »kapa e 
inre tillstånd av harmoni och broder
skap* som skall kunna omöjlige''1'' 

framtida krig. I 
(Forts.). 

Ett är visst: såväl för den ens • 
som för släktet kan detta liv ±a ' 
tydelse för framtiden endast ge 

att nå den högsta möjliga /« 

ning såsom jordeliv. 
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0 gentlemannen star för val 

att utse vårens hatt 

hans fru, bland alla hattars tal, 

jiroriar WILKES-HATT. 

Småbarns vård. 
Småbarn äro förtjusande. Och den 

ömma vården av små barn avgjort 

ett av mänsklighetens vackraste an

lag. 
Men allt vackert kan förfuskas. 

Det finns något som jag skulle vilja 
talk övervård av småbarn, och den 
är allt annat än lämplig för barnen 
eller trevlig för omgivningen. 

Det bor en mamma med sådana 
övervårdsprinciper i våningen intill 
min i mitt lyhörda hus. Det är nyin
flyttat folk. De annonserade sin an
komst den 1 april med ett förfärligt 
oväsen. Barnet skrek, mamman na-
nade, pappan slog på brickor, pors
lin ock kastrullock, smackade med 
tungan, stampade i golvet och klap
pade i händerna. Barnet skrek etter 
värre Mammans nanande blev mer 
och mer energiskt. Pappans klin
gande, stampande, smackande och 
oljud tilltogo i oroväckande grad. 

Genom den tunna brädväggen följ-
<b jag med spänning detta två vuxna 
människors vanvettiga försök att få 
«n stackars uttröttad baby att sova. 
Barnet formligen gallskrek. Det var 
tongångar av både ilska och förtviv
lan i den 3 à 4 månader gamla stam
en. Ibland när modern ändrat tak-
^ och sakta börjat skaka det lilla 
Människolivet i sina armar, vibrerade 

T1 som klockarens stämma, då han 
» upp psalmen i en kyrka på landet. 

Oväsendet ^ fortfor kvart efter 
vart, halvtimme efter halvtimme. 

Slutligen drog sig pappan uttröttad 
tillbaka. Striden stod endast mellan 
mamman och babyn. Intensiv och 
oavlatlig Tramp-tramp-tramp ! Na-
na-na-na-na-na! Uhi-uhi-uhi-uh .. .! 

«Tag såg fimed själens ögon genom 
brädväggen) hur mamman vandrade 
omkring därinne, rastlöst gnolande 
och klappande ryggslutet på det lilla 
omskakade byltet i sina armar. 

Klockan halv tolv (observera tiden, 
goda mödrar!) hade hon äntligen nått 
sitt mål att få den lilla in i sanslös-
hetenis dvala. 

Episoden ägde rum den 1 april. 
Den skulle ha gömts och glömts om 
den ej sedan, i mildare eller svårare 
form, upprepats varje dag. Nu i slu
tet av maj finns det icke längre något 
tvivel om att denna mamma genom 
oförståndig övervård själv gjort sitt 
barn till den nervösa, kinkande, skri
kande gaphals det är. Ett knyst och 
hon är vid vagnen! Ett litet skrik, 
och den lilla är lyft i hennes armar! 
Morgon, förmiddag, eftermiddag och 
kväll samma spektakel. Det är ett 
under att ett barn, som får så litet 
ro, kan leva. Och det är den natur
ligaste sak i världen att det i sitt ut
tröttade tillstånd blir en prövning 
för sin omgivning. Fick det rå sig 
själv, sedan det blivit skött och fått 
sin m at, skulle det kanske, tills det 
kommit ur sina dåliga vanor, skrika 
en stund och sedan somna in — men 
nu har det en övervårdande mamma, 
som i sitt ovisa nit går naturen i vä
gen och gör allt för att störa det och 
ruinera dess späda nervsystem. 

Det finns säkerligen flera övervår
dade barn än min lilla granne, som 
lida av sina oförståndiga mödrars ty
ranni. Och det är för deras skull 
som dessa rader skrivas. De kunna 
väl alltid falla ned såsom ett efter
tankens frö i något sinne. 

Tänk bara om vi själva hade jät
tar över oss, som varje kväll då vi 
inte bums kunde somna tog oss. i sina 
armar och började skaka och dunka 
oss och hålla full orkester! Är det 
någon som tror att vi skulle somna 
lättare efter den proceduren? Eller 
att vägen till sömnens Nirvana mera 
ostraffat kan avbrytas för ett litet 
spätt och ömtåligt barn, än för en 
stor, stark och vuxen människa? 

Ragna Peters. 

Sträjk och sjukvård. 

Enligt "Social-Demokraten" in
tresserar sig Kommunalarbetareför
bundet för sjukvårdspersonalens or
ganisationsfråga och önskar med
verka till dess lösning. 

Avsikten är antagligen att söka få 
till stånd en sjukvårdspersonalens 
fackförening, ansluten till kommu
nal arbetareförbundet och vidare till 
Landsorganisationen. 

A ad skulle det innebära om denna 
plan lyckades? Jo, att våra sjuk
vårdsanstalter, enligt känt mönster 
från industriens och andra arbetsom
råden skulle kunna bliva skådeplat
sen för strejker, detta fackförenings
rörelsens i löne- och arbetskonflikter 
använda vapen, vilket i detta fall 
icke skulle komma att rikta sig mot 
någon arbetsgivare utan mot sjuka, 
lidande, döende medmänniskor! 

Måtte Sveriges sjuksköterskor icke 
giva fackföreningsidén sitt stöd! 
Denna med så stor allmän och väl
förtjänt sympati omfattade kår kan 
vänta att få sina krav beaktade utan 
tvångsmedel. 

flr ni ett uppfinnaregeni? 
Bngelsfcorna vtsa vägen. 

Av ELIN FAXE. 
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s  K O R S G A T A N  8  
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JMors dag. 

Till Mors dag, söndagen den 25 
maj, har den kända göteborgsförfat
tarinnan fröken Jeanna Oterdahl på 
Lindblads förlag i Uppsala utgivit 
en liten högtidsskrift, benämnd Sam
tal mellan okända. I skriften, som 
är avfattad i novellform, låter för
fattarinnan fyra för varandra okän
da damer mötas på ett tåg. De ha 
ingenting att säga varandra och 
skulle efter resans slut säkerligen ha 
skilts lika obekanta som de mötts, om 
ej en episod kommit att väcka mo
derskänslorna inom dem och låta 
"deras själar stiga ur sina stängda 
hus och visa sig sådana de verkligen 
voro". 

Under det samtal som nu utspin-
ner sig finner moderskapets långa 
och skiftande historia många vackra 
och sanna uttryck. Den originella 
och tankeväckande lilla skriften, som 
ingår som ett led i Lindbladska för
lagets sedvanliga högtidsskrifter till 
Mors dag, betingar endas ett pris av 
50 öre — en ringa pänning för den 
verkligt goda och för högläsning i 
familjekretsen väl lämpade lektyr 
den lämnar i vederlag. 

« A.-B. 
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allt som tillhör begravningar. 

Eldbegängelseföreningen» expedition. 

Det fmns så gott som inga upp-
I iiimncrjir^ gjorda av kvinnor. 

Man har velat förklara detta egen-
domligä och något nedstämmande 
torhall ande med att kvinnorna hit-
tills saknat den kunskap, den veten
skapliga utbildning, utan vilken 
uppfinningsförmågan (icke kan ut
spekulera och åstadkomma något. 
. ] '-) et ta resonemang håller emellertid 
icke streck. Även om det för större 
och sinnrikare uppfinningar erfor
dras omfattande kunskaper och 
grundliga fackinsikter, finns det ota
liga andra mindre komplicerade, men 
det oaktat nyttiga och värdefulla 
uppfinningar, vilka åstadkommits 
endast med hjälp av intresse för sa
ken, praktisk blick och fantasi. Och 
även dessa enklare uppfinningar äro 
sa gott som undantagslöst gjorda av 
män! 

^ ern är det t. ex. som givit oss 
alla olika slags nålar, hårnålar, sy
nålar, patentnålar o. s. v., hakar och 
hyskor, tryckknappar, tandborstar, 
pudervippor, refraichisseurer, persi
ennerna för våra fönster, markiser
na, köksutrustningen, leksakerna i 
barnkammaren, handredskapen i 
trädgården, stället på skrivbordet 
med den tjudrade blyertspennan 
o. s. v.? 

Vi måste svara, att alla dessa och 
oändligt många andra praktiska, 
trevliga och nyttiga saker ha vi den 
manliga uppfinningsförmågan att 
tacka för. 

Men ingen vill väl förneka, att det 
kvinnliga intellektet också skulle 
räckt till för att utfundera dessa sa
ker? 

Hur kommer det sig då, kan man 
fråga, att kvinnorna varit så föga 
intresserade av att söka sig in på 
uppfinningarnas område, där de dock 
skulle kunnat göra både nytta och 
inhöstat vackra ekonomiska vinster? 

Medan det i mannens natur finnes 
en stark lust att söka åstadkomma 
förbättringar och nyanordningar vil
ka (underlätta arbetet, imedföra ökad 
bekvämlighet i livet samt bidraga 
till utvecklingen och framåtskridan
det, finns det i det kvinnliga gemy
tet en lika stark benägenhet att ore
flekterat finna sier i förhållandena 
sådana de nu en gång äro och att 
inrätta sig efter dem. 

Detta drag sammanhänger otvivel
aktigt med kvinnans under gångna 

tider ofria och ofta ofördelaktiga 
ställning. Att söka förbättra den 
var lönlöst, att känna den som en 
plåga och ett lidande skulle gjort li
vet outhärdligt — som ett rent själv-
skvdd utvecklade kvinnan hos sig 
förmågan att resignera, att utan kri
tik, utan opposition nöja :sig med 
allt precis sådant det var! 

Denna indifferentism dröjer ännu 
i icke alltför ringa utsträckning kvar 
hos vår tids kvinnor. Vi återfinna 
den t. ex. i deras oförmåga att med 
samfällda krafter reda upp tjänarin-
nefrågan liksom även i deras avsak
nad av ambitiös tävlingslust och hur
tig företagareanda ute i arbetslivet, 
där åtminstone .flertalet, 'även om go
da fackinsikter och personlig duglig
het äro för handen, nästan självfallet 
nöjer sig med de lägre befattningar
na och sällan vågar såg på självstän
dig verksamhet. 

Det är antagligen samma indiffe
rentism, som hittills hållit kvinnorna 
borta från uppfinningarnas område, 
där det ju ställes krav på en helt an
nan sinnesläggning -och andra egen
skaper, nämligen förmågan att rea
gera inför det som är oprakiskt, tids
ödande och obekvämt, en verksam 
lust att vilja ställa till rätta, en idé-
givande fantasi, energi och företag
samhet. 

Med den förbättrade ställning 

SÄSONGENS!  
N Y H E T E R  i |  

Vår-och Sommar-j 

Kappor! 
samt 

Dräkterl 
\ 5 

Beställningar mottagas och utföras j 
elegant och till våra kända billiga pri- | 

[ ser. Utmärkta tygsorter och först- | 
klassigt arbete. 
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kvinnan numera intar, hennes större 
rörelsefrihet och de rikare möjlighe
ter till personlig framgång livet er
bjuder henne, är det att hoppas, att 
hon skall kasta över bord den gamla 
förlamande indifferentismen och i 
stället hos sig utveckla andra egen
skaper, som stå i bättre samklang 
med den nya tiden. 

När detta sker, skall hon helt sä
kert få sitt intresse väckt också för 

Förlovar 
eller 

Gif ter  
Ni Eder, så annon
sera det i 

GÖTEBORGS 
MORGONPOST 
Alla Edra vänner, 
läsa den tidningen. 

••• 
Läst i varje bildat 
hem i västra Sverige. 
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'maftingar 
Varför hålla på och tvätta hela da

gen? 

Använder Ni de gamla tvättmetoder, 
som så småningom uttrötta även den 
starkaste Kvinna? 

Tusentals, som förr i tiden höll på 
med tvätten från morgon till Kväll an
vända nu Rinso och lägga Kläderna i 
blöt över natten i en Rinso lösning. 

Sedan behövs endast sKöljning i tre 
eller fyra omgångar vatten och tvätten 
är Klar. Följ bruKsanvisningen. 

Kokning onödig . likaledes hård 
gnuggning. 

MMIbHT S\l>rvAt AKTIEBOLAG, GÖTEBORG. 

t» Uppläs Rinso enligt bruk«. 

2. Häll Rinso lösningenTtvätt
baljan. 

"-Co?«-""* 
Rinso 

(Eftertryck förbjudes). 
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Av Hovtnce IPctvfcen. 

ktorisefad översättning av 

Margareta Heijkel. 

hBIS' 4 
°g®nblick rin^e det på 

d°tter 1, ' Ames kysste sin 
V Syndade isedan ut i hal-

Så f 4.°^0r •Mallory befann sig. sAm,es 'bi ick föu på 
lift<l arel1' sk^ade hennes an-

fô%ailn 'yvanliga leendet 

^°a häl ri^11 ^ennes läppar, och 
''yla. a e honom med tydlig 

stelt Mallory? frågade hon 
kunde Unj , ('(!n 1,11 ge mannen icke 

eijer kd märka, att han av 
Vue. annat skäl misshagade 

Hiln bugade sig. 

•—• Det gläder ,mig att höra att frö
ken Ames är bättre i dag, sade han. 

— Ja, hon är mycket bättre. Full-
ßtändigt rask. Det gör mig ont, att 
ni till ingen nytta besvärat er hit. 

— Hon bad mig komma, sade dok
tor Mallory. 

•— Hon var icke helt sig själv i 
går kväll. Jag tror icke, att luften 
här är riktigt tjänlig för henne, sade 
fru Ames bråskande. Jag försöker 
noga vaka över att hon inte hemfaller 
åt griller om sjukdom. 

— Det är, tror jag, en överflödig 
omsorg. Fröken Ames var närmast 
otålig över att det hämtats en lä
kare till henne. 

Fru Ames var icke sen att taga 
fasta på detta yttrande. 

— Nå, det skall inte hända igen, 
sade hon med ett älskvärt leende. 
Låt oss icke oroa henne med ett nytt 

besök av er. 
Doktor Mallory protesterade mot 

denna egendomliga uppfattning. 
— Jag anser, att jag bör hålla 

mitt löfte till henne, förklarade han. 
Fru Ames log ännu älskvärdare 

och hennes milda bruna ögon be

traktade honom med nästan moderlig 
godhet. 

— Jag skall framföra er ursäkt 
till henne, sade hon. Jag är er upp
riktigt tacksam för att ni kom så 
skyndsamt i går afton. 

— Det gläder mig, att jag lycka
des skänka henne en lugn natt. Och 
jag föreslår, att hon följer de råd jag 
gav henne — att vara så mycket isom 
möjligt ute i friska luften. 

— Det skall jag framföra till 
henne, sade fru Ames. 

Båda hade rest sig. Fru Ames 
stödde sig på sin käpp — en besyn
nerlig liten varelse i grå klädning 
med en vit knypplad schal om ax
lar ne och en spetsmössa på det sil
vervita håret. 

• Doktor Mallory tog avsked med 
all den artighet han kunde åstad
komma, men han kände, att han bli
vit otillbörligt behandlad och på ett 
nästan brutalt sätt avvisad. 

Han kände mycket mer än så. 
Han var rov för en bitter missräk
ning och den frågam stormade genom 
hans själ: Hur skulle hans patient 
uppfatta moderns handlingssätt mot 
honom? Förgäves sade han till sig 

själv, att saken var utan betydelse, 
att han hade gjort sin plikt som lä
kare och att den unga damen icke 
behövde hans hjälp. Innerst inne 
var han övertygad om, att det skulle 
bekommit henne väl att någon tid 
vara under hans behandling. Han 
kände sig icke så litet förolämpad, 
och denna känsla växte efterhand 
som dagen skred. 

Under tiden hade fru Ames kallat 
in Simmonds och grälat på henne så 
pass grunligt, som hennes blida na
tur tillät det. 

— Ni borde icke ha hämtat en så 
ung läkare, sade hon. Yad förstår 
väl en sådan där pojke! Ni borde 
ha sökt att få tag i någon äldre, me
ra erfaren person. 

Simmonds ursäktade sig och för
klarade att hon icke varit tillräck
ligt länge på trakten för att kunna 
känna till dem isom bodde där. Hon 
hade helt enkelt gått till den när
mast boende läkaren. 

En stund senare gick hon upp för 
att hjälpa fröken Lilith med påkläd-
ningen. 

Den unga flickan satt upprätt i 
sin vackra vita sidenpyjamas med 

blåa band. Hon väntade tydligen på 
doktorn, och ett uttryck av missräk
ning gled över hennes ansikte; när 
Simmonds kom ensam in. 

— Doktor Mallory har gått, frö
ken, förklarade Simmonds. Fru 
Ames skickade i väg honom och var 
rasande på mig iför att jag inte häm
tat en gammal åttioårs läkare i stäl
let. Hon säger, att doktor Mallory 
är en pojke utan erfarenhet. 
Men -icke desto mindre så hjälpte 
han ju fröken, tillade hon triumfe
rande. 

Xålith sjönk tillbaka mot kuddar-
ne med ett blekt förtvivlat ansikte. 

Hon hade längtat efter ljudet av 
denna djupa sonora stämma, längtat 
efter åsynen av detta intressanta, 
manligt sköna, vänliga ansikte. En 
suck banade sig väg över hennes läp
par, men 'hon sade endast: 

—• Jag hoppas, att mamma icke 
var — alltför ovänlig. 

Simmonds höjde på axlarne. 
— Nej, fröken. Hon var som hon 

alltid är — så där till det yttre myc
ket vänlig, kom det torra svaret. 

Det talades icke mer om doktor 
Mallory, men Lilith hade fattat be

slutet att åtminstone följa det råd 
han givit: hon skulle vistas ute i 
friska luften så mycket som möjligt. 

Följden härav var bland annat att 
när doktor Mallory nästa gång red 
förbi det första ljudet av hästtram
pet ute från vägen kom henne att 
smyga ut genom den lilla dörren i 
muren lagom för att möta honom; 

Den unge mannen hälsade artigt 
och skulle ha ridit förbi, om hon 
icke med lyftad hand hejdat honom. 

— Vänta ett ögonblick, doktor 
Mallory, jag vill gärna tala med er. 

Den unge läkaren hoppade av hä
sten otih stod i nästa ögonblick 
framför henne. 

Lilith såg förtrollande ut. Den 
föregående kvällens sjukliga blekhet 
hade försvunnit från hennes ansikte 
isom nu i stället överhöljdes av en 
den täckaste rodnad. Hon räckte 
honom handen med det tacksamma 
sorgsna leende, som hade gjort ett 
så djupt intryck på honom kvällen 
förut. 

— Jag hoppas att icke mamma 
med sina gammaldags fördomar sårat 
er, sade hon. Jag skulle inte för 
allt i världen vilja, att ni kände er 



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

S K å l l l l l f U l i  

K R E D I T A K T I E B O L A G E T  
GÖTKBOKO - STOCKHOLM - MA.LMÖ 

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 Heijde 
Vasaplatsen 1. Telefon 15500. 

Rådfrågning; Vard. lh2—lh3, övriga 
tider efter avtal. 

bevisar det ständigt i sina handlin
gar, men hon fordrar 'även å sin sida 
bevis genom att kräva att vara deras 
fullt förtrogna. 

Det är därför ingen anklagelse som 
träffar kvinnan i allmänhet, om man 
vågar påstå att, tyvärr icke alla kvin
nor ha denna omutliga heders- och 
rättrådigbetskänsla. Här spelar kan-
iske kvinnans stora brist på egna till
gångar en viktig roill. Genom att 
sakna de medel, som skulle kunna 
tillfredsställa deras önskningar, för
ledas de att fantisera om allt möj
ligt slags ägande som om en obe
skrivlig lycka. Ha-galenskapen i en 
eller annan form tar dem i besittning 
och förvillar totailt deras omdömes
förmåga. Man har exempel på hur 
dylika fantasigiriga mödrar till och 
med kunnat uppmuntra sina i för
värvsarbetet utkomna söner att taga 
hem litet till dem av det som fabri
ken, lagret eller kontoret har i över
flöd. Några prover, litet ljus, ved, 
socker, en del papper och frimärken 
t'11 husbehov — allt detta betyder 
ju enligt deras resonemang ingenting 
för rika herrar arbetsgivare. De 
uppväcka med andra ord tjuven hos 
sin son och begagna sig hänsynslöst 
av hans svaghet för modern i det 
enkla hemmet till att få honom att 
slå in på farliga vägar, som, en gång 
lyckligt prövade, leda till allt djär
vare och djärvare tilltag. F år sonen 
till en dylik moder sedermera en hu
stru med samma förvända uppfatt
ning —• en hustru som vet att tjuv
gods föres in i hemmet o. som därvid 
icke ögonblickligen och obetingat tar 
sin ståndpunkt till saken —• då är 
den mannens öde i en eller annan 
form beseglat. Han behöver icke 
alltid bli dömd, men han ställes små
ningom utanför. Utan att han själv 
anar det äro hans manipulationer 
kända — ingen vill ha honom i sin 
tjänst — ingen kan lita på honom. 
På grund av en samvetsilös moders 
habegär till några futtiga varor är 
alltså en kanske högt lovande bana 
ohjälpligt och mystiskt bruten. 

I brottmålsreferaten förekomma 
blott ett namn — den verkställan
des. De andra nämnas aldrig. Det 
finns oskyldiga bland de onämnda, 
men även skyldiga. En har verk
ställt men många ha förbrukat. En 
framtida lag skall måhända med 
dessa synpunkter för ögonen fördela 
ansvaret på annat sätt än som nu 
sker. 

Kvinnor, I viljen ju älskas riktigt 
starkt, länge, ja, intill döden — så 
våren då mödrar för edra barn! 

Jean Paul. 

PÄRLOR 
JUVELER 

i modern infattning fördelaktigast 

hos 

Hovjuvelerare. Ö. Hamng. 41. 

i stort urval. 

Omålade fr. Kr. 30: — 
Vitmålade Kr. 50: — 

pr garnityr 4 pjeser. 

Trädgårdsparasol/er, Tält, 
Trädgårdsredskap, Häng

mattor m. m. 

U & 

från en 

damkupé. 

En gentleman har från en sittplats 
ute i boggievagnens korridor med 
intresse studerat damkupén. Hans 
betraktelser däröver äro för omfångs
rika för att in extenso återgivas, men 
för en del synpunkter kan dock plats 
beredas. 

— Där sutto, skriver han, redan 
sju damer, när den åttonde och sista 
gjorde sitt inträde. Alla de andra 
mönstrade henne i smyg och ivrigt 
uppifrån, ned ocJli runtom. Hon 
måtte ha känt det —• hon verkade 
nervös och upphettad. När hon ef
ter att ha placerat gepäcket i hyllan 
kommit till rätta på isin plats, kasta
de hon en skygg blick omkring sig 
för att se, om hon var observerad och 
kritiserad — nu sutto de sju andra 
damerna till synes fullständigt omed
vetna om hennes likgiltiga närvaro 
och studerade var sin tidning. 

Efter en stund lät en av fönster-
damerna sin pappersdrake sjunka och 
betraktade det förbiilande vackra 
landskapet. Vips lämnade sju par 
kvinnoögon tidningsspalterna för att 
i stället med intensivt intresse be
skåda hennes ansikte. En obetydlig 
rörelse av hennes huvud och som 
skrämda möss kilade de nyfikna blic
karne tillbaka till de utlästa tidnin
garne. 

Så tog en av mittdamerna upp ett 
smörgåspaket ur resväskan. Ack, det 
skulle hon aldrig ha gjort! Det var 
ett välförsett men alls icke uppseen
deväckande smörgåspaket. Icke de
sto mindre samlades ögonblickligen 
hela kupéns intensiva intresse kring 
detta osaliga paket och kring den 
stackars ätande. Hon rodnade, hon 
bleknade, hon skruvade på sig, hon 
stramade upp sig, förty hon var 
hungrig, men när hon expedierat den 
första smörgåsen gav hon, förbi och 
uttröttad, tappt. Jag tror, att hon 
hällre skulle svultit ilhjä'1 än ätit yt
terligare en! 

Det föreföll mig -som om dessa åtta 
damer ingenting högre skulle önskat 
än att med ett småleende se varandra 
in i ögonen, att utbyta några vän
liga anmärkningar, att känna sig 
hemma ined varandra, att vara oge
nerade ocih sig själva. 

Men inte en blick växlades, icke 
ett ord sades. I denna beklämman
de tystnad, i denna tryckande stelhet 
skulle de göra en hel dagsresa! 

Varför är stämningen iså mycket 
kordialare i en herrkupé? Varför är 
det så mycket lättare att där finna 
det ord, som löser och frigör samta
let? 

Modern är barnets genius. 

G. W. Fr. Hegel. 

Gossen må hava ett hjärta av järn, 
men modern kan hålla honom fast 
som en magnet. 

C. II. Spurgeon. 

Att höja modern är att höja släk
tet. 

Cunningham Geike. 
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inkomma nu dagligen. 
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KAPPOR & DRÄKTER 
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klassigt arbete till billigaste priser. 
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erfarenheter oel) intryck 
från en resa våren 1924. 

Av 

E. B. 

Ombord på färjan. 

Hur nordbon hänföres vid blotta 
tanken på en resa till södern! Han 
försakar gärna allt möjligt, reser 
obekvämt, bor enkelt endast han kan 
få komma till de land där "oranger
na glöda och mandelblommorna 
clofta". 

Jag minns väl hur i ett annat 
land — det soliga Kalifornien, där 
ständig sommar råder — de små 
barnen brukade fråga sina lärare vad 
snön liknade. — "Vågskum", svara
de de, och de små sågo tankfullt på 
bränningarna och drömde om snön, 
så som vi drömma om den varma sö
dern ... 

Allt starkare glöder himlen. Fan
tastiska gestalter skapas av en osyn
lig hand och smälta bort i glimman
de guldflöden. I disigt purpur teck
nar sig Kronborg som ett sagoslott 
vid synranden. — 

På aftonen. Köpenhamn. 

Jag stod nyss vid fönstret i mitt 
hotellrum och såg ut över den stora 
staden. Otaliga gånger har jag varit 
här sedan min barndom, men aldrig 
har det känts som nu. Jag såg de 
tusentals ljusen som blänkte så fest
ligt. Det brusade där nedifrån, bi
larna tutade, spårvagnarnas klockor 
ringde, det sorlade från människoha
vet, en mäktig symfoni, stundtals 
glittrande och full av livsglädje och 
åter igen likt skärande skri, snyft-
ningar. Åh, det är ju hundratusen
tals människohjärtans vibrerande 
liv — smärtor, tragedier, förtvivlan, 
längtan, hopp, yrande, hektisk gläd
je. Och i alla dessa kämpar själen 
sin tysta kamp om herraväldet. Vad 
skulle man ej vilja giva för att om 
så blott en stund komma dem att 
förnimma själens storhet och maje
stät och i dess ljus värdesätta tin
gen ... 

På tåget till Esbjerg. 

Fram över Jyllands grå vidder! 
Ju längre vi komma ju ödsligare och 
kalare bli hedarna. Här och där en 
ensam bondgård, några vindpiskade 
träd. Yad man skulle bli melanko
lisk av att bo här om vintern! Men 
skyr man ej ensamheten och önskar 
sig en ostörd arbetsplats, så kan man 
nog ej göra bättre än att här timra 
sig en stuga. 

Ombord på Antwerpenbåten. 

Tre personer med digra kappsäc
kar instuvade i minsta tänkbara 
hytt, och detta fastän vi beställt bil
jetter en månad i förväg! 

"Allt har en övergång", säger fru 
L. med orubbligt lugn. Hon besit
ter den sällteynta egenskapen att ta 
alla livets besvärligheter med jämn
mod. Alltså tåga vi in i matsalen, 
beslutna att med lugn finna oss i vad 
obehag resan än må bringa oss. 

De till ett 40-tal uppgående pas
sagerarna ha redan valt sina platser; 
besläktade element ha utan att söka 
funnit varandra. Vid ett av borden 
sitta uteslutande danskar, hela fa
miljer av den högre medelklassen 
som ämna företaga sin sedvanliga 
resa till södern. Vid sidan av fru L. 
sitter en herre med fina, regelbund
na drag och intelligent blick. "Und
rar om han är svensk?" — Jo, myc
ket riktigt. "Får det vara lite' skin
ka?" säger han älskvärt på sjungan
de gottländska, och när han hör att 
vi äro svenskar, berättar han en hel 
del intressanta saker. Vi få bland 
annat veta att passagerarna inte äro 
det väsentliga på dessa båtar. "Ty 
det är smöret och osten som varje 
vecka fraktas till Antwerpen". Vi
dare berättar han: "Dessa båtar äro 
mycket, mycket långa." —• "Det var 
ju inte illa", säger någon. — "Ja", 
fortsätter han, "och mycket, mycket 
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smala. . . och rullar gärna vid min
sta sjögång..." 

"Ah! — Ah! — I gudar!" Vi 
se på varandra, tydligen med för
vridna anletsdrag, ty han skyndar 
att tillägga: "Men denna gång blir 
det säkert ingen rullning. Havet är 
ju al Meies lugnt." 

Följande dag. 

Vi skulle ju ha gått i går kväll, 
men dimman stod så tät som en vägg 
omkring oss och håller ännu i. Kap
tenen vill ej riskera ostarna och smö
ret, och naturligtvis våra liv, och det 
hålla vi honom all räkning för. Det 
börjar bli enformigt att ligga så här 
stilla. Vi ha skickat dyrbara radio-
telegram till våra hotell i Paris och 
postat "vyer" av det lilla Esbjerg till 
möjligen oroliga anförvanter i Sve
rige. 

Äntligen börjar maskinen dunka. 
Det har blåst upp och dimman har 
skingrats. — Jag önskar icke min 
bittraste fiende en sådan resa och vill 
säga som en varning till mina re
sande medmänniskor: har ni anlag 
för sjösjuka, så res aldrig med en 
mycket lång och mycket smal båt, 
utan välj de bastantare, breda fär
jorna. 

Antwerpens inlopp och hamn äro 
verkligen imponerande. Alla natio
ners flaggor vaja här från ångbåtar 
och seglare av alla upptänkliga for
mer och storlekar. Nu glida vi förbi 
ett riktigt havsvidunder, vars man
skap viftar en hälsning till vår "Or
men Långe", som den egentligen 
borde heta. Upp ur kajutorna kom
ma de nu i långa rader, människor
na som vi flyktigt lärt oss känna och 
som om en istund skola försvinna ur 
våra liv. —• 

• I 
i 

På tåget till Paris. 

Äntligen på tåget. Människorna 
f äktade som om det gällde livet för 
att få de bästa platserna. Efter all 
oron har ett visst lugn lägrat sig 
över samlingen och en stilla konver
sation pågår. Vi fara fram genom 
de krigshärjade trakterna av Frank
rike, förbi otaliga ruiner av forna 
villor, bondgårdar, kyrkor, • slott. 
Långt i fjärran ser jag nu en gam
mal katedrals sönderskjutna torn 
spöklikt avtecknande sig mot den grå
svarta skyn . .. 

Att läsa om krigets förödelser och 
skapa tankebilder av eländet är pin
samt, men att i verkligheten se de 
ödelagda trakterna väcker en inten
siv leda vid allt vad krig heter. — 

Vilka härliga skogar måtte detta 
en gång ha varit! Så långt jag kan 
se endast stubbar och kala stammar. 

Men folket har ej tappat modet. 
En ivrig byggnadsverksamhet pågår. 
På många ställen bygges en vacker 
villa tätt intill resterna av det gamla 
hemmet. Allt tätare ligga nybyg
gena, hela byar resa sig ur gruset. 
Nya släkten skola växa lupp där de 
gamle kämpat och dött... Skola de 
väl näras med krigs- eller fredstan-
kar, skola de fostras till att hata och 
misstro eller till att älska och för
låta? Gud give det senare, ty därpå 
beror kanske den europeiska kultu
rens vara eller icke vara. Ty tankar
na äro ju mäktiga, levande, vibre
rande ting, av ofattbar finhet, ver
kande tusenfalt kraftigare och snab
bare än tal och handlingar. De dag
liga tankarna och känslorna som av 
alla, till <och med barnen, riktas åt 
ett givet håll, positivt -och hatfullt, 
kunna ej ungdå att väcka genklang 
dit de sändas. Den mentala atmosfä
ren måste efter hand bliva så lad
dad med hämnd, misstro och hat att 
det kanske blott skall behövas en 
tändande gnista för att skapa en ny 
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I »RAHSSH STït ' ̂  
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\ Hemligheten med 

Ii* jer  idess utsökta och friska doft  
som gor den ti l l  en kvali tetsvara! 

Til l  salu i  al la specialaffärer.  

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

Kungl.  Hovleverantör 
GÖTE80RG. 

Livet i Bergslagen 
i helg och socken under gångna tider 
det är vad som skildras i Redaktör 
A. G. Peterssons geneaJogiska 
bokarheten 

MÅNSSLÄKTEN 

KEXSUNDERSSLAKTEN 

NYTORPSSLAKTEN, 8 kr. vard. 

ÅSJ ÖH YTTESLÄKTEN 

5 kr. plus porto per postförskott. 
Distribueras endast från förf:s eget 

förlag, adr.: Kristinehamn. 

MERKMALEN 
är enastående för 

fintvätt. 

Lilla Vilohemmet 
Tel. 272. Alingsås. Tel. 272. 

REKOMMENDERAS! 
Luftiga ljusa rum, gott bord. Inackor-

dering 4:— 4:50 5;— kr. pr dag. 
Förfrågn. ställas till frkn Lotten Noidgi®11 

världsbrand. Och lika säkert eko8 

de uppbyggande krafterna, välvilja 
sympati och samförstånd »kapa e 
inre tillstånd av harmoni och broder
skap* som skall kunna omöjlige''1'' 

framtida krig. I 
(Forts.). 

Ett är visst: såväl för den ens • 
som för släktet kan detta liv ±a ' 
tydelse för framtiden endast ge 

att nå den högsta möjliga /« 

ning såsom jordeliv. 

* 

Karaktären kan endast da"^Jr. 
de medfödda instinkterna, 
na, böjelserna, känslorna. ^ ̂  

telligens kan leda var ^1J _ ^ flg_ 

göra avdrag eller
o

tinf J Avandia 
tur, men aldrig sa att s0in 

den. Och därför blir all a- . 

uppstår genom mlsslyC
f^ ktbar. 

den i den riktningen, ^ 

ättäkta Bom-S 

Solen bleker! " 
i åratal dess inverkan. i ai»™* öjxsk^-

Prover sändas — Presisera godhetsfullt va< 
/» t ̂  

Offentliéajiojen 

Lil la  Teatern. 
Lördag och söndag kl. 7 och 9, 

öviiga dagar kl. 8: 

Priffe. 

fScu>tcL fFaJybiAat 

0 gentlemannen star för val 

att utse vårens hatt 

hans fru, bland alla hattars tal, 

jiroriar WILKES-HATT. 

Småbarns vård. 
Småbarn äro förtjusande. Och den 

ömma vården av små barn avgjort 

ett av mänsklighetens vackraste an

lag. 
Men allt vackert kan förfuskas. 

Det finns något som jag skulle vilja 
talk övervård av småbarn, och den 
är allt annat än lämplig för barnen 
eller trevlig för omgivningen. 

Det bor en mamma med sådana 
övervårdsprinciper i våningen intill 
min i mitt lyhörda hus. Det är nyin
flyttat folk. De annonserade sin an
komst den 1 april med ett förfärligt 
oväsen. Barnet skrek, mamman na-
nade, pappan slog på brickor, pors
lin ock kastrullock, smackade med 
tungan, stampade i golvet och klap
pade i händerna. Barnet skrek etter 
värre Mammans nanande blev mer 
och mer energiskt. Pappans klin
gande, stampande, smackande och 
oljud tilltogo i oroväckande grad. 

Genom den tunna brädväggen följ-
<b jag med spänning detta två vuxna 
människors vanvettiga försök att få 
«n stackars uttröttad baby att sova. 
Barnet formligen gallskrek. Det var 
tongångar av både ilska och förtviv
lan i den 3 à 4 månader gamla stam
en. Ibland när modern ändrat tak-
^ och sakta börjat skaka det lilla 
Människolivet i sina armar, vibrerade 

T1 som klockarens stämma, då han 
» upp psalmen i en kyrka på landet. 

Oväsendet ^ fortfor kvart efter 
vart, halvtimme efter halvtimme. 

Slutligen drog sig pappan uttröttad 
tillbaka. Striden stod endast mellan 
mamman och babyn. Intensiv och 
oavlatlig Tramp-tramp-tramp ! Na-
na-na-na-na-na! Uhi-uhi-uhi-uh .. .! 

«Tag såg fimed själens ögon genom 
brädväggen) hur mamman vandrade 
omkring därinne, rastlöst gnolande 
och klappande ryggslutet på det lilla 
omskakade byltet i sina armar. 

Klockan halv tolv (observera tiden, 
goda mödrar!) hade hon äntligen nått 
sitt mål att få den lilla in i sanslös-
hetenis dvala. 

Episoden ägde rum den 1 april. 
Den skulle ha gömts och glömts om 
den ej sedan, i mildare eller svårare 
form, upprepats varje dag. Nu i slu
tet av maj finns det icke längre något 
tvivel om att denna mamma genom 
oförståndig övervård själv gjort sitt 
barn till den nervösa, kinkande, skri
kande gaphals det är. Ett knyst och 
hon är vid vagnen! Ett litet skrik, 
och den lilla är lyft i hennes armar! 
Morgon, förmiddag, eftermiddag och 
kväll samma spektakel. Det är ett 
under att ett barn, som får så litet 
ro, kan leva. Och det är den natur
ligaste sak i världen att det i sitt ut
tröttade tillstånd blir en prövning 
för sin omgivning. Fick det rå sig 
själv, sedan det blivit skött och fått 
sin m at, skulle det kanske, tills det 
kommit ur sina dåliga vanor, skrika 
en stund och sedan somna in — men 
nu har det en övervårdande mamma, 
som i sitt ovisa nit går naturen i vä
gen och gör allt för att störa det och 
ruinera dess späda nervsystem. 

Det finns säkerligen flera övervår
dade barn än min lilla granne, som 
lida av sina oförståndiga mödrars ty
ranni. Och det är för deras skull 
som dessa rader skrivas. De kunna 
väl alltid falla ned såsom ett efter
tankens frö i något sinne. 

Tänk bara om vi själva hade jät
tar över oss, som varje kväll då vi 
inte bums kunde somna tog oss. i sina 
armar och började skaka och dunka 
oss och hålla full orkester! Är det 
någon som tror att vi skulle somna 
lättare efter den proceduren? Eller 
att vägen till sömnens Nirvana mera 
ostraffat kan avbrytas för ett litet 
spätt och ömtåligt barn, än för en 
stor, stark och vuxen människa? 

Ragna Peters. 

Sträjk och sjukvård. 

Enligt "Social-Demokraten" in
tresserar sig Kommunalarbetareför
bundet för sjukvårdspersonalens or
ganisationsfråga och önskar med
verka till dess lösning. 

Avsikten är antagligen att söka få 
till stånd en sjukvårdspersonalens 
fackförening, ansluten till kommu
nal arbetareförbundet och vidare till 
Landsorganisationen. 

A ad skulle det innebära om denna 
plan lyckades? Jo, att våra sjuk
vårdsanstalter, enligt känt mönster 
från industriens och andra arbetsom
råden skulle kunna bliva skådeplat
sen för strejker, detta fackförenings
rörelsens i löne- och arbetskonflikter 
använda vapen, vilket i detta fall 
icke skulle komma att rikta sig mot 
någon arbetsgivare utan mot sjuka, 
lidande, döende medmänniskor! 

Måtte Sveriges sjuksköterskor icke 
giva fackföreningsidén sitt stöd! 
Denna med så stor allmän och väl
förtjänt sympati omfattade kår kan 
vänta att få sina krav beaktade utan 
tvångsmedel. 

flr ni ett uppfinnaregeni? 
Bngelsfcorna vtsa vägen. 

Av ELIN FAXE. 

KNUT HEURLJN2 Hemslöjd 
s  K O R S G A T A N  8  

M M A R G A R D ]  N E R ,  D U K A R ,  M A T T O R  m .  m .  
B I L L I G A  P R I S E R .  = —  

JMors dag. 

Till Mors dag, söndagen den 25 
maj, har den kända göteborgsförfat
tarinnan fröken Jeanna Oterdahl på 
Lindblads förlag i Uppsala utgivit 
en liten högtidsskrift, benämnd Sam
tal mellan okända. I skriften, som 
är avfattad i novellform, låter för
fattarinnan fyra för varandra okän
da damer mötas på ett tåg. De ha 
ingenting att säga varandra och 
skulle efter resans slut säkerligen ha 
skilts lika obekanta som de mötts, om 
ej en episod kommit att väcka mo
derskänslorna inom dem och låta 
"deras själar stiga ur sina stängda 
hus och visa sig sådana de verkligen 
voro". 

Under det samtal som nu utspin-
ner sig finner moderskapets långa 
och skiftande historia många vackra 
och sanna uttryck. Den originella 
och tankeväckande lilla skriften, som 
ingår som ett led i Lindbladska för
lagets sedvanliga högtidsskrifter till 
Mors dag, betingar endas ett pris av 
50 öre — en ringa pänning för den 
verkligt goda och för högläsning i 
familjekretsen väl lämpade lektyr 
den lämnar i vederlag. 

« A.-B. 

et f iu les  (JJßoöon 

Kungsgatan 45. Telefon 1900. 

Rikt urval. Billigaste priser 

$ e g * a t >  t t i n g ê & t y r f t  
24 KUNGSGATAN 24 

Tel. 3623 — 14090 — 6607 
ombesörjer på erkänt bästa sätt 

allt som tillhör begravningar. 

Eldbegängelseföreningen» expedition. 

Det fmns så gott som inga upp-
I iiimncrjir^ gjorda av kvinnor. 

Man har velat förklara detta egen-
domligä och något nedstämmande 
torhall ande med att kvinnorna hit-
tills saknat den kunskap, den veten
skapliga utbildning, utan vilken 
uppfinningsförmågan (icke kan ut
spekulera och åstadkomma något. 
. ] '-) et ta resonemang håller emellertid 
icke streck. Även om det för större 
och sinnrikare uppfinningar erfor
dras omfattande kunskaper och 
grundliga fackinsikter, finns det ota
liga andra mindre komplicerade, men 
det oaktat nyttiga och värdefulla 
uppfinningar, vilka åstadkommits 
endast med hjälp av intresse för sa
ken, praktisk blick och fantasi. Och 
även dessa enklare uppfinningar äro 
sa gott som undantagslöst gjorda av 
män! 

^ ern är det t. ex. som givit oss 
alla olika slags nålar, hårnålar, sy
nålar, patentnålar o. s. v., hakar och 
hyskor, tryckknappar, tandborstar, 
pudervippor, refraichisseurer, persi
ennerna för våra fönster, markiser
na, köksutrustningen, leksakerna i 
barnkammaren, handredskapen i 
trädgården, stället på skrivbordet 
med den tjudrade blyertspennan 
o. s. v.? 

Vi måste svara, att alla dessa och 
oändligt många andra praktiska, 
trevliga och nyttiga saker ha vi den 
manliga uppfinningsförmågan att 
tacka för. 

Men ingen vill väl förneka, att det 
kvinnliga intellektet också skulle 
räckt till för att utfundera dessa sa
ker? 

Hur kommer det sig då, kan man 
fråga, att kvinnorna varit så föga 
intresserade av att söka sig in på 
uppfinningarnas område, där de dock 
skulle kunnat göra både nytta och 
inhöstat vackra ekonomiska vinster? 

Medan det i mannens natur finnes 
en stark lust att söka åstadkomma 
förbättringar och nyanordningar vil
ka (underlätta arbetet, imedföra ökad 
bekvämlighet i livet samt bidraga 
till utvecklingen och framåtskridan
det, finns det i det kvinnliga gemy
tet en lika stark benägenhet att ore
flekterat finna sier i förhållandena 
sådana de nu en gång äro och att 
inrätta sig efter dem. 

Detta drag sammanhänger otvivel
aktigt med kvinnans under gångna 

tider ofria och ofta ofördelaktiga 
ställning. Att söka förbättra den 
var lönlöst, att känna den som en 
plåga och ett lidande skulle gjort li
vet outhärdligt — som ett rent själv-
skvdd utvecklade kvinnan hos sig 
förmågan att resignera, att utan kri
tik, utan opposition nöja :sig med 
allt precis sådant det var! 

Denna indifferentism dröjer ännu 
i icke alltför ringa utsträckning kvar 
hos vår tids kvinnor. Vi återfinna 
den t. ex. i deras oförmåga att med 
samfällda krafter reda upp tjänarin-
nefrågan liksom även i deras avsak
nad av ambitiös tävlingslust och hur
tig företagareanda ute i arbetslivet, 
där åtminstone .flertalet, 'även om go
da fackinsikter och personlig duglig
het äro för handen, nästan självfallet 
nöjer sig med de lägre befattningar
na och sällan vågar såg på självstän
dig verksamhet. 

Det är antagligen samma indiffe
rentism, som hittills hållit kvinnorna 
borta från uppfinningarnas område, 
där det ju ställes krav på en helt an
nan sinnesläggning -och andra egen
skaper, nämligen förmågan att rea
gera inför det som är oprakiskt, tids
ödande och obekvämt, en verksam 
lust att vilja ställa till rätta, en idé-
givande fantasi, energi och företag
samhet. 

Med den förbättrade ställning 

SÄSONGENS!  
N Y H E T E R  i |  

Vår-och Sommar-j 

Kappor! 
samt 

Dräkterl 
\ 5 

Beställningar mottagas och utföras j 
elegant och till våra kända billiga pri- | 

[ ser. Utmärkta tygsorter och först- | 
klassigt arbete. 
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I Viktor Swenson & Co. I 
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(Mitt för Domkyrkan.) 

munin 111^^^ 

kvinnan numera intar, hennes större 
rörelsefrihet och de rikare möjlighe
ter till personlig framgång livet er
bjuder henne, är det att hoppas, att 
hon skall kasta över bord den gamla 
förlamande indifferentismen och i 
stället hos sig utveckla andra egen
skaper, som stå i bättre samklang 
med den nya tiden. 

När detta sker, skall hon helt sä
kert få sitt intresse väckt också för 

Förlovar 
eller 

Gif ter  
Ni Eder, så annon
sera det i 

GÖTEBORGS 
MORGONPOST 
Alla Edra vänner, 
läsa den tidningen. 

••• 
Läst i varje bildat 
hem i västra Sverige. 

'/Ii»"!"' *•» 

ssKsssesj 
si 

s::::a 

«•"sSs-säSU? lliipir 

'maftingar 
Varför hålla på och tvätta hela da

gen? 

Använder Ni de gamla tvättmetoder, 
som så småningom uttrötta även den 
starkaste Kvinna? 

Tusentals, som förr i tiden höll på 
med tvätten från morgon till Kväll an
vända nu Rinso och lägga Kläderna i 
blöt över natten i en Rinso lösning. 

Sedan behövs endast sKöljning i tre 
eller fyra omgångar vatten och tvätten 
är Klar. Följ bruKsanvisningen. 

Kokning onödig . likaledes hård 
gnuggning. 

MMIbHT S\l>rvAt AKTIEBOLAG, GÖTEBORG. 

t» Uppläs Rinso enligt bruk«. 

2. Häll Rinso lösningenTtvätt
baljan. 

"-Co?«-""* 
Rinso 

(Eftertryck förbjudes). 

K I O I M S X F - L I T E T V ,  A v e n y n  

UUtb. 
R o m h ] S T  

Av Hovtnce IPctvfcen. 

ktorisefad översättning av 

Margareta Heijkel. 

hBIS' 4 
°g®nblick rin^e det på 

d°tter 1, ' Ames kysste sin 
V Syndade isedan ut i hal-

Så f 4.°^0r •Mallory befann sig. sAm,es 'bi ick föu på 
lift<l arel1' sk^ade hennes an-

fô%ailn 'yvanliga leendet 

^°a häl ri^11 ^ennes läppar, och 
''yla. a e honom med tydlig 

stelt Mallory? frågade hon 
kunde Unj , ('(!n 1,11 ge mannen icke 

eijer kd märka, att han av 
Vue. annat skäl misshagade 

Hiln bugade sig. 

•—• Det gläder ,mig att höra att frö
ken Ames är bättre i dag, sade han. 

— Ja, hon är mycket bättre. Full-
ßtändigt rask. Det gör mig ont, att 
ni till ingen nytta besvärat er hit. 

— Hon bad mig komma, sade dok
tor Mallory. 

•— Hon var icke helt sig själv i 
går kväll. Jag tror icke, att luften 
här är riktigt tjänlig för henne, sade 
fru Ames bråskande. Jag försöker 
noga vaka över att hon inte hemfaller 
åt griller om sjukdom. 

— Det är, tror jag, en överflödig 
omsorg. Fröken Ames var närmast 
otålig över att det hämtats en lä
kare till henne. 

Fru Ames var icke sen att taga 
fasta på detta yttrande. 

— Nå, det skall inte hända igen, 
sade hon med ett älskvärt leende. 
Låt oss icke oroa henne med ett nytt 

besök av er. 
Doktor Mallory protesterade mot 

denna egendomliga uppfattning. 
— Jag anser, att jag bör hålla 

mitt löfte till henne, förklarade han. 
Fru Ames log ännu älskvärdare 

och hennes milda bruna ögon be

traktade honom med nästan moderlig 
godhet. 

— Jag skall framföra er ursäkt 
till henne, sade hon. Jag är er upp
riktigt tacksam för att ni kom så 
skyndsamt i går afton. 

— Det gläder mig, att jag lycka
des skänka henne en lugn natt. Och 
jag föreslår, att hon följer de råd jag 
gav henne — att vara så mycket isom 
möjligt ute i friska luften. 

— Det skall jag framföra till 
henne, sade fru Ames. 

Båda hade rest sig. Fru Ames 
stödde sig på sin käpp — en besyn
nerlig liten varelse i grå klädning 
med en vit knypplad schal om ax
lar ne och en spetsmössa på det sil
vervita håret. 

• Doktor Mallory tog avsked med 
all den artighet han kunde åstad
komma, men han kände, att han bli
vit otillbörligt behandlad och på ett 
nästan brutalt sätt avvisad. 

Han kände mycket mer än så. 
Han var rov för en bitter missräk
ning och den frågam stormade genom 
hans själ: Hur skulle hans patient 
uppfatta moderns handlingssätt mot 
honom? Förgäves sade han till sig 

själv, att saken var utan betydelse, 
att han hade gjort sin plikt som lä
kare och att den unga damen icke 
behövde hans hjälp. Innerst inne 
var han övertygad om, att det skulle 
bekommit henne väl att någon tid 
vara under hans behandling. Han 
kände sig icke så litet förolämpad, 
och denna känsla växte efterhand 
som dagen skred. 

Under tiden hade fru Ames kallat 
in Simmonds och grälat på henne så 
pass grunligt, som hennes blida na
tur tillät det. 

— Ni borde icke ha hämtat en så 
ung läkare, sade hon. Yad förstår 
väl en sådan där pojke! Ni borde 
ha sökt att få tag i någon äldre, me
ra erfaren person. 

Simmonds ursäktade sig och för
klarade att hon icke varit tillräck
ligt länge på trakten för att kunna 
känna till dem isom bodde där. Hon 
hade helt enkelt gått till den när
mast boende läkaren. 

En stund senare gick hon upp för 
att hjälpa fröken Lilith med påkläd-
ningen. 

Den unga flickan satt upprätt i 
sin vackra vita sidenpyjamas med 

blåa band. Hon väntade tydligen på 
doktorn, och ett uttryck av missräk
ning gled över hennes ansikte; när 
Simmonds kom ensam in. 

— Doktor Mallory har gått, frö
ken, förklarade Simmonds. Fru 
Ames skickade i väg honom och var 
rasande på mig iför att jag inte häm
tat en gammal åttioårs läkare i stäl
let. Hon säger, att doktor Mallory 
är en pojke utan erfarenhet. 
Men -icke desto mindre så hjälpte 
han ju fröken, tillade hon triumfe
rande. 

Xålith sjönk tillbaka mot kuddar-
ne med ett blekt förtvivlat ansikte. 

Hon hade längtat efter ljudet av 
denna djupa sonora stämma, längtat 
efter åsynen av detta intressanta, 
manligt sköna, vänliga ansikte. En 
suck banade sig väg över hennes läp
par, men 'hon sade endast: 

—• Jag hoppas, att mamma icke 
var — alltför ovänlig. 

Simmonds höjde på axlarne. 
— Nej, fröken. Hon var som hon 

alltid är — så där till det yttre myc
ket vänlig, kom det torra svaret. 

Det talades icke mer om doktor 
Mallory, men Lilith hade fattat be

slutet att åtminstone följa det råd 
han givit: hon skulle vistas ute i 
friska luften så mycket som möjligt. 

Följden härav var bland annat att 
när doktor Mallory nästa gång red 
förbi det första ljudet av hästtram
pet ute från vägen kom henne att 
smyga ut genom den lilla dörren i 
muren lagom för att möta honom; 

Den unge mannen hälsade artigt 
och skulle ha ridit förbi, om hon 
icke med lyftad hand hejdat honom. 

— Vänta ett ögonblick, doktor 
Mallory, jag vill gärna tala med er. 

Den unge läkaren hoppade av hä
sten otih stod i nästa ögonblick 
framför henne. 

Lilith såg förtrollande ut. Den 
föregående kvällens sjukliga blekhet 
hade försvunnit från hennes ansikte 
isom nu i stället överhöljdes av en 
den täckaste rodnad. Hon räckte 
honom handen med det tacksamma 
sorgsna leende, som hade gjort ett 
så djupt intryck på honom kvällen 
förut. 

— Jag hoppas att icke mamma 
med sina gammaldags fördomar sårat 
er, sade hon. Jag skulle inte för 
allt i världen vilja, att ni kände er 
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uppfinningarnes värld och även äga 
förmåga att göra .sig gällande där. 

Det finns redan tecken som före
båda, att det kvinnliga uppfinnarege
niet håller på att vakna och utveck-

EKSTRjOMS „ 

JJISTMJOL 
Ö/lEOnO KEM.-TEKN. F ADR. IK 

G R . U N D A D  1 8 5 5  

las. Chefen för det engelska patent
verket har sålunda i sin nyligen ut
givna ämbetsberättelse särskilt fäst 
uppmärksamheten på det plötsliga 
och starka tillflödet av patentansök-

Se priset 
• 00 Hr. 

"TT* 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 

soptering och billigaste 

priser på platsen. 

A.-B. Carl Johnsson 
2 Kungstorget 2. 

VARU 

ningar för goda kvinnliga småupp-
finningar. 

Förutsättande att intresse för sa
ken finnes även hos den svenska kvin
novärlden vill undertecknad ett ögon
blick dröja vid frågan hur en upp
finn i 11^ göres. 

Man hittar helt säkert lika litet 
en god idé till en uppfinning isom till 
en novell genom att sätta sig ner och 
stormgrubbla över saken. 

Men lika säkert är, att man icke 
hittar nå^on, utan att vara förvän
tansfullt inställd på att undfå den. 
Man måste ha ögonen med sig. Man 
måste ha i minne, att världen är full 
av uppfinningar som skola komma 
att göras och tillägga: Kanske åtskil
liga genom mig! 

Hundratusen människor hade, otå
liga., kanske ursinniga, ravsat igenom 
papperen på sina skrivbord under få
fängt letande efter den alltid ur vä
gen varande blyertspennan, men så 
hände en dag, att någon av dem sade 
till sig själv: 

"Det är ju för löjligt det här evin-
nerliga sökandet efter blyertspennan. 
Nog skall mian väl kunna få bukt 
me-d den där lilla krabaten!" 

I samma ögonblick eller kanske 
först dagen därpå såg han i fanta
sien en egendomlig och alldeles ny 
tingest: ur en liten metallplatta som 
fot reste sig en alnshög smäcker och 
böjlig ståltråldsspiral, avslutad med en 
fin länk, i vilken hängde en metall-
hylsa, fasthållande blyertspennan, 
vars eskapader därmed, till ovärder
lig nytta för den skrivande mänsk
ligheten, voro för alltid slut! 

Uppfinnaren av de nu allmänt 
kända och använda elektriska hår-
torkningskammarne berättade för den 
som skriver detta, hur han undfick 
den ypperliga idén till 'dem. 

Han hade vid olika tillfällen sett 
sina halvvuxna döttrar, när 'de efter 
verkställd hårtvättning med handdu
karne ruvsade om i hårmassan för att 
torka den. Det hela föreföll honom 
lika förskräckligt som hopplöst. Så 
vått, iså kallt, så trassligt! Vilken 
långsam och otrevlig procedur! 

Ehuru ingenjör och uppfinnare 
ägnade han icke saken någon särskild 
uppmärksamhet, men en dag fram
ställde isig självmant en tanke efter 
följande linjer: Mot väta och kyla 
hjälper värme, och för trassligt hår 
är kammen det naturliga redskapet, 
alltså en varm ham, en metallkam 
som uppvärmes genom att kopplas 
till en elektrisk väf°-kontakt! 

Lösningen var funnen, uppfinnin
gen ett faktum och champ oneringen 
ett lekverk. 

De uppfinningar som böra vara 
lättast för kvinnorna att göra finnas 
givetvis på hemmets områden, barn
kammarens leksaksvärld ej att för
glömma, men också på alla andra ar
betsområden, där de äro verksamma. 

Måtte de engelska kvinnornas ex
empel stimulera deras svenska med
systrars uppfinnarelust! En bra upp
finning kan betyda en förmögenhet! 

flickornas yrkesutbild

ning. 

Till tjänst för alla föräldrar och 
även för de unga flickorna själva 
har Fredrika Bremerförbundet utgi
vit en förträfflig broschyr "Flick
ornas yrkesutbildning, arbetsfält och 
utkomstmöjligheter". Man finner 
här korta men klara och uttömman
de uppgifter angående olika kvinno
yrken, fordringarna i fråga om ut-

är alltid tilltalad aV husses 

skor, och det beror på den 

glans VIKING, den ena

stående skokrämen, gett dem. 

Alla som sätta värde på 

en skinande blank och pro

p e r  s k o  a n v ä n d a  e n d a s t  

Viking skokräm. 

VIKING 

bildning, kostnaderna för densamma 
samt de löner som kunna ernås. 

Broschyren bör finnas i varje hem 
med unga döttrar för att som en god 
och vederhäftig rådgivare tillfrågas 
vid flickornas val av yrke. 

Priset för häftet är endast 1 kr. 

Ett liv utan kärlek är ett år utan 
sommar. 

M. Tupper. 

"Sveriges 

JMatur." 

Svenska N aturskyddsföreningens 
årsskrift för 1924 har i dagarna ut
givits i isedvanlig förnämlig utstyr
sel från Isaac Marcus' boktryckeri-
a.-b., Stockholm. Av den väl och 
vackert utvalda samlingen försätts-
planscher, märke!s i år särskilt den 
intressanta, reproduktionen efter en 
sista kolteckning av Karl Nordström, 
kallad "Gammal ek vid Drottning

holm". 

Som alltid då det gäller denna 
förträffligt redigerade tidskrift — 
redaktör och utgivare är som bekant 
den uppburne naturskildraren Thor 
Högdahl — erbjuder den för varje äl
skare av Sveriges land och natur en 
serie underhållande, orienterande och 
instruktiva artiklar, recensioner, fö
redrag, minnesteckningar m. m. Ur 
innehållet nämna vi bl. a. en artikel 
över banbrytaren för naturskydd och 
hembygdsvård i Sverige, lektor Karl 
Starbäck, en Karl-Erik Forsslunds-
skildring av En skyddsvärd storskog 
i Dalarna, minnesrunor med porträtt 
över bortgångna märkesmän inom na
turskyddets område, nämligen konst
nären Karl Nordström, kanslirådet 
Albert Lindhagen och iden även i 
Sverige kände och högt uppskattade 
norske vetenskapsmannen professor 
N. Wille, Växtlivet på Stora Alvaret 
på Öland, Naturbilder från Tjörns 
skärgård, föredrag från naturskydds-
mötet i Göteborg 1923, m. m. m. m. 

Med tanke på den fosterlandsäl
skande gärning Svenska natur
skyddsföreningen uträttar i vårt land 
uppmana vi våra läsare att stödja 
verksamheten genom medlemsskap i 
föreningen. Årsavgiften är satt så 
lågt som till 5 kronor och varje med
lem erhåller gratis naturskyddsför
eningens vackra årsskrift, som annars 
i bokhandeln kostar 7 kronor. Inträ
de i föreningen förmedlas i Göteborg 
genom med. d:r Emil Bäcklin, Stor
gatan 41. 

Hotell & Pensionat 

Clara Johansson. 
Kungsgatan 51, Stockholm. 

Ljusa hemtrevliga rum. Moderata priser. 
Förstklassigt! Centralt! 

Rikstel. 13554. Allm. tel. 24241. 

a v 7U000 

<̂&hiodor$etti arssoru 
Kungstorget 1. 

K L Ä D E S M A G A S I N  
NYHETERNA för SOMMAREN inkomna. 

Dam : Driilit- «fe Kayjp-lyger 
Herr: Kostjm- & Paletot-tyger 

Billiga priser.  Goda varor. 

förolämpad. Ni anar icke vad ert 
besök i går betydde för mig. Det var 
riktigt att Simmonds hämtade er — 
jag hade en känsla av att jag skulle 
förlora förståndet. Jag behövde just 
få tala med en människa som ni, en 
människa som hyste medkänsla för 
mig och tycktes veta — — 

Den unge läkaren log. Hon kläng
de sig fast vid hans hand med sam
m a  . s o r g s n a  b a r n s l i g a  t i l l i t  s o m  a f 
tonen förut. 

Han skrattade lågt. 
— Jag tillstår uppriktigt, att hen

nes sätt att behandla mig var över
raskande, sade han. Jag trodde ett 
ögonblick, att hon önskade se mig 
fa.ra på huvudet utför trappan. Var
för var hon så ond på mig? 

Lilith höjde på axlar ne. 
— Mamma har den gammaldags 

åsikten, att en läkare icke kan skilja 
mellan mässling och reumatisk feber 
förrän han fyllt minst 65 år. Om ni 
väntat med ert sjukbesök i fyrtio år, 
skulle ni fått ett annat mottagande. 

— Ah, var det därför! Om jag 
anat det, skulle jag satt på mig ett 
långt vitt skägg och lekt julbock, 
sade han. 

De skrattade båda två, och hon 
tillade därefter, ivrig att ställa allt 
till rätta: 

-— Mamma är eljes den sötaste, ra
raste varelse i hela världen — hon 
är bara litet gammalmodig. 

De nickade god mening till var
andra, hon rodnande och leende. Han 
stod helt betagen. 

Plötsligt nåddes deras öron av ett 
.skri. Förskräckta vände de sig om. 
Dörren i muren stod på glänt och i 
d e n  s m a l a  ö p p n i n g e n  s å g o  d e  f r u  
Ames ansikte. Det var med nöd dok
torn kände igen henne. Hennes an
sikte var kritvitt och förvridet. I 
hennes vidöppna ögon lästes den mest 
uppenbara fruktan. 

III. 

Ett ögonblick stirrade de båda un
ga människorna som förstenade på 
henne. 

Vid ljudet av det undertryckta 
skriet, vilket banat 'sig väg över hen
nes läppar ,hade både doktor Ma.llory 

och Lilith ofrivilligt ryggat tillbaka. 
Lilith var den första som återvann 

sin sinnesnärvaro. Den tillitsfullhet 
som stått att läsa i hennes ögon, me
dan hon talade med läkaren, hade 
efterträtts av ett kyligt trots. 

Doktor Ma.llory å sin sida tog av 
hatten för den gamla damen. Ehuru 
han förstod, att hans närvaro av ett 
eller annat mystiskt skäl icke beha
gade fru Ames, va.r han dock full
ständigt oförberedd på att bliva be
handlad som en påträngande fridstö
rare, och denna hans uppfattning de
lades tydligen av Lilith. 

Den unga flickan vände sig beslut
samt mot modern: —- Jag är så glad 
över att jag fått tillfälle att tacka 
doktor M al lory för allt vad han gjor
de för mig i går kväll. 

Hon blev lugnt stående där hon 
var, och doktor Mallory förstod av 
den blick de båda damerna växlade, 
att det drog upp till storm mellan 
dem för hans skull. 

— Fröken Ames är alltför vänlig, 
sade han i så lätt ton »om det var 
honom möjligt. Jag har bara gjort 
min skyldighet. Piller och pulver 
äro min profession liksom nål och 

tråd är det för de unga damerna in
nan de flyga ut i världen. 

— Tala icke med mig om dessa 
o k v i n n l i g a  v a r e l s e r ,  s a d e  f r u  A r n e s  
som i någon mån återvunnit sin 
självbehärskning och sökte anslå 
samma ton som han. 

-—• Ja, fortsatte han och grep sin 
häst i tygeln, det gläder mig att se 
att jag icke längre behövs här. Och 
ni, fru Amas, tillade han vänd till 
den gamla damen, kommer nog att 
se till, att er dotter är .så mycket 
som möjligt ute i friska luften — 
det är den bästa medicinen för henne. 

Han lyfte på hatten och gjorde 
min av att vilja rida bort. Men med 
en plötslig rörelse hejdade Lilith ho
nom och räckte upp handen. Det 
inträdde en brydsam situation, då 
doktorns häst i detsamma stegrade 
sig. Men Lilith blev lugnt stående, 
tills den unge mannen fått hästen 
lugnad och böjde sig ned och tog hen
nes hand. 

(Forts.). 

NORDISKA 
Adelsbänken 

STOCKHOLM GÖ T E B O R G  
128 AVDELNINGSKONTOR 

Emottager insättningar mot högsta 
gällande ränta. 

Uthyr brand- och dyrkfria förva-
ringsfack-

Förmedlar köp och försäljning av 
aktier och obligationer. 

•  l o F  A s k l u n d s  

Färsk FISK 

Hansson & Silfverstrand 

FISKAFFÄR 
Bazargatan 8. — Tel. 9580, 15380 

Bråsths Konditori 
Victoriagatan 1 B (hörnet av Storgatan) 

REKOMMENDERAS. 

Amalia Gustafssons 
Saluhallen 21—23 

förstklassiga Charkuterivaror 
rekommenderas. Tel. 1976. 

Z i w e r t z '  M o m e n t a n  
färgmedel för ögonbryn, hår och skägg, ögon
blicklig verkan. Fäller ej vid tvättning. För häl
san oskadlig. Finnes i 4 nyanser. I parti och 
minut hos Kungl. Hovleverantör 

Z i w e r t ' z  E f t r . ,  
Lorensbergsgatan N:o 7, Göteborg. — Tel. 1098 

Direkt från lager: 
Tyger, Regnkappor, Strandkoftor, Filtar, 

Linnevaror m. m. utsäljes billigt. 

S .  E r i c s o n ,  K l ä d e s l a g e r .  
Kungsgatan 32, 2 van. 

D a m e r !  
Nu är rätta tiden inne att förse Eder 

med blusar, klädningar och kjolar. 
Finnes i stort sortiment i 

O. F. HULTBERGS BLUSAFFÄR 
Husargatan 40. 

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 

flrla JMjölfe 
Distribution på glasflaskor. 

Tel. 40781, 45699 

Vi erbjuda ett parti 

Linnelärft 
till lakan samt 

l:a Qräll-Duktyg 
till följande verkligt låga priser: 

72-linne lärft, 140 cm. br., mtr 275 

Vi-linne lärft, 156 » » 500 

Dukar av I:a linnedräll: 

95X95 cm. 115X115 cm. 130X130 cm. 

Q40 Q45 435 

150X150 cm. 150X180 cm. 

56O 740 

Servietter, 55X50 cm., Va duss.4'10 

HERM. MEETHS A.-B 

Emottager mot b öppr dep°ir? vardehandlingar- til ^ 
redovisas omedelb* 4 

StnS 
n e n t e n .  a r t d e p o .  

Emottager förva 

s- k' sluten deP0sitin
k®8Sa*alv 

lade là«or, konvolut 0 ^9' 
— UI o. dy I 

Lägsta dagspriser. 

gôtebH l̂seS-sS'»Ï Peters, Franzén fe r.„ 

BREVLÅDA. 
54-åring Vi råda Er att .söfea eQ 

specialist. Det hela kan ju V3ra J 
roende av en tillfällig överanstrj 
ning, men kan även bero avorsaW 
som kräva särskild behandla 
Tvättningar med ljumt vatten ffi0r" 
gon och afton äro ju alltid v%raIj 
de och stärkande. 

U ndervisningsintr esserad. Gärna 
om den har något gott att framföra 
på ett nytt och intresseväckande 
sätt. 

En man. Ryktet har talat sant. 
Vi förbereda verkligen ett .sådant 
nummer, men av Eder ärade skrivel
se att döma torde innéhållet bli en 
fullständig överraskning. Vi hop
pas även angenäm! 

Ensam. Vi trycka Er hand i ful
laste förståelse och sympati. Det 
finns många som äro ensamma på det 
sätt som Ni är det. Fatum! 

Gerd S•—s, 23. Citatet är ur 
Shakespeares Macbeth, men vem som 
är det lilla poemets förf. kunna vi 
ej säga. 

, f/orr/ft ur fal, moderna varan 
jCägslapriser 

alltid hor 

fijedrtromf 

10 SÖDRA LARMGATAN M! 
Linnégatan 11. Karl Gustafsgatan^ 

Varför plågas med dåligt kaffe; dia Nj 
kan få Swalanders kaffe! Bu .ken Ku . 
Korsg. 13, Bazar Alliance Prova 
dag! Säljes endast i egna butiker^ 

• 

G O S S K L Ä D E " '  
Nyheter inkar"»^ Kr 

Bluskostymer. . frän 5 ar ^ B 

Sportkostymer. « 5 " ^ „ 

Kavajkostymer . 6 " jg „ 

Gossrockar 3 " p0r. 

Pyjamas, Underkläder, 

p 1 S K T O R 0 

^CDBSpNS 

RTJOLET 
HALMSTAD 

N;o 22. 4:de årg. 

Slet är väl 
att mamma har 

G u m m a n s  
F L I N G O R  

sä att pysen kan bli 
ren igen. 

FiDrttater: t-B. WEROTH & Co, Sütrtorg. ikvtn IIIIT. av Gummins Tvtiipulver _ 
ocU Guftimana KrafUkuipulvcr ) 9 

1  J u n i  1 9 2 4 .  

Annonspris: Textsida 25 öre pr mm. 
» sista sidan 20 öre pr mm. 
Längre annonsering rabatt. 

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

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

Prenumerationspris : 
Helår Kr. 6: —. 1h år Kr. 3: 50. J/4 år Kr. 2: —. 

Lösnummer 15 öre. 
Centraltryckeriet, 0. Ericson, Göteborg 1924. 

Bitertryck tillätes gärna om "Kvin
nornas Tidning", med hela namnet 

utsatt, angives som källan. 

INNEHALL. 

Utlandskrönika i sammandrag. 
Erfarenheter och intryck frän en resa. 

Av ß- B-
Lösdrivarelagen. Av Hilda Sachs. 
De„ nye Adam. Av Opal. 
Hemligheten II. Livets andedräkt. 
Bävrar och råttor. 
Vid porten. Av Eira Brehm: 
Pythagoras regel. Hur uppnår man sitt 

högsta kraftplan ? Av ***. 
Mödrar. 
Lilith. Roman av Florence Warden. 

UtlandsKrönika 
i sammandrag. 

De närmaste veckorna, komma att 
Mi av avgörande betydelse för Euro
pas öde. Frågan gäller, om Tysk
land skall få en regering som är 
villig att på basis av Sakkunnige-
toimnitténs förslag medverka till 
skadeståndsproblemets snabba ock 
fredliga lösning, eller ett kabinett, 
som mer eller mindre öppet skall 
tekanna sig som. motståndare till 
uppfyllelisepolitiken. Den hittillsva
rande ministären Marx, bakom vil
ken det liögersinnade folkpartiet, 
centrum och de radikala demokrater
na stått, har ingivit sin avskedsansö
kan. men kvarstår tills ny regering 
bildats. Denna regeringsbildning 
synes ytterligt svår. Det tysk-na
tionella (konservativa) partiet, som 

riksdagsvalet vann så stor fram-
gång, gör anspråk på att bliva repre
senterat i regeringen, men måste sö
ka förbindelse med andra borgerliga 
partier för att få till stånd en rege-
nngsduglig koalition. Det förhand-
las härom och köpslås om villkoren, 

tötestenen är skadeståndsfrågan, 
är folkpartiet och centrum intaga 

f1 frwlsvänligare hållning än de 
tysknationella. 

Efter att ha konfererat med 'olika 
Partiledare har rikspresidenten upp-

åt hittillsvarande rikskansler 
Mi 

ket stort tillmötesgående' genom att 
till detsamma avträda Tyska Ost-
Afrika, vilket England erövrade un
der kriget och omkristnade till Juba-
land. Löfte om gåvan gavs redan 
1915, då Italiens vänskap, som be
kant, icke kunde betalas högt nog, 
men England har icke visat sig allt
för angeläget att infria förbindelgen. 
Nu har det emellertid skett efter 
starka påtryckningar av Mussolini. 
Stor patriotisk hänförelse i Italien! 

Engelska regeringen, som tidiga
re deklarerat både freds- och av-
rustningsvilja, har nu framlagt för
slag till reorganisation av Englands 
luftflotta vilken härigenom skulle nå 
en ofantlig styrka både i fråga om 
försvar och — angrepp! Det blåser 
nog inga fredliga vindar ute i värl
den — ännu. 

Japanska regeringen har beslutat-
inlägga protest mot den amerikanska 
invandringslagen såsom stridande 
mot tidigare amerikansk-japanska 
fördrag. 

Ett litet glatt meddelande kom
mer från Österrike. Det ljusnar 
över landet. Fattigdomen viker och 
de ekonmiska förhållandena förbätt
ras. 

€rfarenl)eter od) intryck 
från en resa våren 1924. 

' Av 

B. B. 

II. 

arx att försöka bilda ny regering. 
1(1 tyska riksdagens öppnande 

atT ^ 0€rhörda scener. För 
, Vlsa ®ftt misshag med vissa poli-

do f moståndare, särskilt Luden-
k r och amiral Tirpitz trakterade 

Ila^Inun^s^ern'a barntrumpeter, sig-
rn °°h visselpipor samt sjöngo 

WnationaW 

alles 

"Ma; 

Högern svarade 
„ eut)schland, Deutschland über 

En korrespondent skriver: 

Bävrar och råttor. 

"En del människor äro till sin na
tur bävrar, andra äro råttor", för
klarar amerikanske arbetsministern. 
"Folket som först kom till Amerika 
var av bävertyp. De byggde upp 
riket, därför att det var deras natur 
att bygga. Sedan kom råttfolket och 
kröp in under golvet till det hus, som 
de andra byggt. Ocih där försöka de 
nu att gnaga sönder och förstöra de 
andrais samhällsbyggande verk. De 
göra det helt enkelt därför att det 
är deras natur att förstöra". 

Civilisationen stiger, när bäver-
människorna äro talrikare i ett land 
än råttfolket. Men när råttfolket 
får övertaget, då går civilisationen 
under. När allt är förstört, sönder
slita råttorna varandra och därmed 
är slutet nått". 

,?,n ^dde sig försatt till .ett dår-
På diplomatläkta.ren- syntes 

Be.rr "• av åländska ministrar i 
n' 131för vilka man sålunda de

grade det tyska folkets sönd-

b . m 
flertalet 

»»»ttstri 

0ch inbördeshat. Vilken brist 
svarskänsl.a och Värdighet! 

trä4r
lgtptidigare me(Melat beslut 

i • °jncar®s regering tillbaka 
vänst ersäti>as av en 
Herri^1' Chef blir troligen 
övrigt '. men isam'nianjsättningeii 
känd '•<' nt'r skrives, 

• Aven ha 
'»fe 

grande, 
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har i Liljewalchs konsthall i Stock
holm anordnat en intressant och 
instruktiv utställning, avsedd att be
lysa olika .arbetsområden för kvin
nor. Utom de praktiska demonstra
tioner, som i tillgängliga fall äga 
•rum och åskådliggöra själva arbetet, 
fiin na « tabeller med statistiska upp
gifter angående tid och kostnad för 
utbildningen somt löneförhållanden 
m. m. Utställningen hålles öppen 

till den 9 juni. 

Kvinnors statstjänst. 
Första kammaren bar avslagit, 

fröknarna Hesselgrens och Tamms 
motioner om ikraftträdande den 1 
juli 1924 av lagen om kvinnas behö
righet att inneha statstjänst i fråga 
om tjänster i elfte lönegraden eller 

högre grad. 

I Paris. På genomresa. 

Hur olikt är här inte sen den tid 
för flera år Sedan då jag som ung 
konststuderande arbetade här. Nästan 
alla de gamla droskorna ha försvun
nit. Bilar, bilar, vart man vänder 
sig. I en bakgata har en häst ska
dats och trafiken stoppats för en 
stund. Så långt man kan se, ja i 
det oändliga tycks det, stå bilarna 
Väntande åt båda hållen. Och detta 
i en bakgata. Undrar hur det skulle 
sett ut om det skett på en av de sto
ra gatorna! Men trafiken är väl ord
nad. En expert på området från 
Amerika har varit här och ordnat 
det hela efter amerikanskt mönster. 

Även här har kriget satt .sina dju
pa spår. Bleka, magra, nervösa ty
per. Och hur kunna de vara annat 
efter krigets årslånga nervslitande 
erfarenheter. Men nu vilja de glöm
ma. De vilja leva i ett rus av lycka, 
glömma vedermödorna i dansens yra, 
njuta .. . Därför måla de sina bleka 
kinder och läppar så att de lysa i 
rödaste karmin. Men blickarna äro 
så oroliga, så trötta, åh, så trötta — 

Långsamt skola nationerna åter
hämta sig. För vart krig allt lång
sammare, ty för varje år som går ge
nomträngas .massorna mer av broder
skapsidéerna — omfattande alla folk 
ej blott det egna — kulturen når de 
djupaste leden, medkänslan verkar 
såsom en levande kraft i- allas hjär
tan, släktet blir alltmer förfinat, för
ädlat. Genom kongresserna och det 
internationella samarbetet folken 
emellan känner sig vårt släkte allt
mer såsom en enda stor familj. Och 
vem kan annat än avsky blodiga stri
der inom en familj! 

Såsom skapare ligger det i vår 
makt att göra jorden till ett paradis. 
Måtte dess glans bland rymidens små 
och stora världar ej förblekna — ge
nom hat, hat.... Må den ej till slut 
slockna i rymden, en felslagen för
hoppning, därför att jagen och natio
nerna isolera sig i själviskhetens, ha
tets kyla ... Då jag i desisa tankar 
vandrar bland världsstadens folk, 
ringa i mina öron vår store Tegnérs 
ord : 

Det är som att möta gamla vänner 
när jag åter står framför de tavlor 
och skulpturer som jag den gången 
så djupt levde mig in i. Dock synas 
de mig ej alldeles som förr. De ha ej 
kunnat förändras, de äro ju desam
ma, varje ljus och skugga, detalj ef
ter detalj . . . och dock . . . Jag för
nimmer dem såsom levande med ett 
nytt liv, skönare, mer fulländat. Det 
måste då vara jag själv som uppfat
tar dem på ett annat sätt. 

Jag ryckes ur mna betraktelser av 
taktfast tramp av många fötter. Un
ga pensionsdamer med lärarinnorna i 
têten njuta av konst. De stanna ej 
framför många av verken — lunch
timmen är snart inne — men när 
de komma till Monna. Lisa hålles ett 
litet tal och det skrives ivrigt i små 
notisböcker. Och sedan bär det av i 
språngmarsch till Apollogalleriets 
kronjuveler. Där har en guide fått 
tag i en ung främling som förstrött 
lyssnar till den monotona, utanläxan. 
Den unge dandyn är där pliktskyldi-
gast, gäspar åter och åter och läng
tar att slippa loss och få flanera i sol
skenet längs den mycket intressanta
re Rue Rivoli. — 

Där framför ett av Leonardo da 
Vincis mästerverk 'står ett ungt par. 
De äro nog bönder, kanske hant
verkare, för första gången försatta 
till denna värld av under. De stå 
alldeles tysta, betagna, hon med hop
knäppta händer, han med ett uttryck 
av stilla hänförelse. Glömska av 
allt utom tavlan framför sig leva de 
för stunden på ett högre tillvarelse-
plan. Något nytt har kommit in i 
deras liv. Med denna känsla av an
dakt inför ett stort verk måste deras 
livssyn bliva fördjupad och vidgad. 
För den ödmjuke, den andaktsfulle 
blottar ett stort konstverk sin inre 
skönhet och rikedom. — 

(Eftertryck förbjudes). 

Löödrivarlagcn 
och fmrmoma. 

Av HILDA SACHS. 

Svenska Kvinnors Medborgarförbunds artikelserie. 

Du, som hämnd ocih hat förkunnar 
i din egen himmels namn, 
ser du icke, himlen unnar 
rum åt alla i sin famn. 

Vet du på din levnads gåta 
något tröstligare svar 
än att älska och förlåta 
sönerna av samma far? 

Det är en glädje att återse Louvre. 
Hur ofta gick jag ej hit under min 
studietid. Nästan varje dag efter 
slutat arbete skyndade jag per Metro 
(underjordisk järnväg) hit ned, där 
jag snart kände mig fullt hemma
stadd och ivrigt tecknade och målade. | nen. 

På tåget genom Schweiz. 

Vilken härlig förnimmelse att ef
ter en lång och tröttsam resa vakna 
upp bland Alpernas snö! Aldrig 
skall jag glömma när vi i det tidiga 
morgondiset nys- skymtade de första 
snöiga bergmasisorna i fjärran, bely
sta av den uppgående solen. Oförgät
liga tavla, full av majestätisk skön
het. Nu förstår jag varför vise män 
älska att bo bland bergen. Här stäm
mes sinnet till andakt och begrundan. 
Här måste man förnimma evigheten 
i den stora tystnaden. — — 

Där uppe, så högt att man knappt 
kan iskönja dem, ligga små hyddor, 
påminnande om fågelnästen, fastlim-
made vid bråddjupen. "Hur kunna 
de leva där om de ha små barn?", 
undrar min reskamrat. Ja. det är 
mig en gåta. De göra väl som bergs
borna i Italien, binda de små i ett 
långt rep vid stugdörren när de gå 
till sitt arbete — och lita på Försy-

För en del år sodan, då ännu 
tvångsarbetsanstalten för kvinnor 
var förlagd till det gamla kvinno
fängelset i Norrköping, kunde man 
i en arbetssal fylld med till större 
delen yngre kvinnor få se en förkom
men stackars gumma sitta ensam i 
ett hörn och repa drev eller sy på en 
säck. Hon var den enda av dem 
därinne, som var dömd såsom lösdri-
verska i egentlig mening: "Var som 
sysslolös stryker omkring från ort 
till annan. . ." Vid ett besök funnos 
inom hela anstalten räknat 6 dömda 
på samma sätt som hon mot 156, som 
befunno sig där på grund av ett av 
samhället särskilt mot kvinnor riktat 
sexuellt moralbud. För att finna 
hur man kunde som straff för osed
ligt levnadssätt behandla kvinnor 
som lösdrivare får man gå tillbaka 
till ett kommittébetänkande som låg 
till gnund för en av k. m:t vid 1885 
års riksdag framlagd proposition, 
där det i motiveringen heter: 

"Till nu avhandlade klass av lös
drivare måste räknas jämväl prosti
tuerade, vilkas genom skörlevnad 
förvärvade tillgångar icke böra fri
taga dem från den behandling, som 
här avses . . ." 

Något fanns dock, som fritog dem 
från denna behandling nämligen in
skrivningen och lydnaden under 
dess särskilda bestämmelser. Emel
lertid blev denna institution, den s. 
k. reglementeringen äntligen avskaf
fad, och i de stackars kvinnornas 
hjärnor skulle den saltomortalen gö
ras, att för det som förut varit tillå
tet skulle de nu straffas. Man fick 
dock ej kalla det så: det var uppfo
stran, ej straff, att sättas på en 
tvångsarbetsanstalt. Varför man 
förut inte strax unnat dem denna 
sedelärande behandling utan låtit 
dem till någon tid friköpa sig genom 
att grundligt förskriva sig till det 
yrke, från vilket man ville avhålla 
dem, detta förklarades ej. Anstal
ten flyttades till Landskrona, och 
för att ta bort varje bismak av straff 
flyttades den även från att lyda un
der fångvården och sorterar nu un
der socialdepartementet. 

På många håll ansågs det fort
satta tillämpandet av lösdrivarlagen 
som ett slags provisorium. Vid reg-
lemeneteringens avskaffande hade 
det pekats på fattigvårdslagstift-
ningskommitténs väntade förslag till 
ny lösdrivarlag med hopp att denna 
skulle ge en ny och bättre lösning. 
Förslaget kom, och det befanns att 

Nu bär det nedför. Ett och annat 
grönskande olivträd visar att vi kom
mit förbi snöregionen. Mil efter mil 
av kalla pilträd, påminnande om 
slätterna hemma i Skåne. Men den 
ringaste svenske torpare iskulle nog 
vägra att bo i de stugor vi ila förbi, 
så torftiga och fallfärdiga synas de 
flesta. Men fattigdomen tynger ej 
folket. En rakryggad, vacker kvin
na i målerisk dräkt står i dörren till 
en av de uslaste kojorna och viftar 
leende åt oss. Vi ha kommit till lan
det, där människorna le, där livs
glädjen lyser ur ögonen. Man blir 
varm om hjärtat. Den stele nordbon, 
van att sluta sig inom sitt "skal" och 
vandra med allvarligt, högtidligt an
sikte bland sina medmänniskor tinar 
så småningom upp . . . 

(Forts.). 

just i fråga om kvinnors hemfallan
de under lagen höll den sig helt och 
hållet vid det gamla. 

Vad behandlingen av de dömda 
angår vill den däremot göra en hel 
del reformer. Redan vid varningen 
skulle en mycket human sådan fö
retas. Kvinnorna klaga ofta att po
lisens första ingripande skadar dem 
i hög grad: om de ha. arbete vänder 
den sig till arbetsgivaren, gör för
frågningar om dem och meddelar 
var de anträffats o. s. v. Nu skulle 
säkert större försiktighet iakttagas, 
när det heter, att polisen "bör vara 
den varnade behjälplig med anskaf
fande av arbete, husrum och uppe
hälle". Som detta inte alltid torde 
vara en lätt sak, befaras emellertid 
att i en del fall varningarna på den
na grund komma att utebli. Vidare 
säger förslaget att "det bör vara den 
häktade förmenat att anlita biträde 
vid förhör inför länsstyrelsen". 

På ett sätt skulle den nya lagen 
bli strängare: det anses att kortare 
perioder inte förslå för det uppfost
rande syftet, d*et skulle aldrig dömas 
till mindre än två år. Styrelsen för 
anstalten skulle dessutom hos kungl. 
befallningshavande kunna göra 
framställning om ännu längre an
staltsvistelse för den, som kan anses 
behöva sådan. Däremot skulle den, 
som visar gott uppförande, kunna 
redan innan de två åren förlupit dock 
icke före ett år efter intagandet — 
överlämnas till lämplig anstalt, för
ening eller enskild person, s. k. för
söksutskrivning. 

Som en stor förbättring anse de, 
som ha vård om de intagna, den änd
ringen, att den frigivna inte längre 
skulle förpassas till den ort, där hon 
blivit anhållen. De flesta komma 
från Stockholm, och då de återvän
da mötas de av forna vänner, bekan
ta och värdinnor. Att detta icke 
underlättar övergången till ett nytt 
levnadssätt säger sig självt. De 
skulle nu i stället sändas till det 
ställe, där styrelsen skaffar dem ar
bete. 

Ett drag av något patriarkaliskt 
syns vila över dessa förslag — om 
till det bättre eller sämre skall vara 
osagt. Där det personliga omdömet 
hos de ledande skall spela in i be
handlingen i så hög grad, beror så 
mycket på den psykologiska blicken, 
och det kan sägas att även den för
träffligaste sådan ej heller alltid är 
nog. En tendens har visats att så 
mycket som möjligt få kvinnlig 
hjälp vid det uppfostrande arbetet, 
man har sålunda, anställt kvinnliga 
assistenter. Vid innevarande riks
dag har motion framlagts om en 
kvinnlig kurator, som skulle vara de 
frigivna behjälplig, men denna mo
tion blev avslagen. 

Den frågan måste göras om detta 
system är verksamt. I gamla da
gar beräknades att 96 proc. av de in
skrivna återvände till sitt forna lev
nadssätt, och ungefär lika många an
ses även nu göra denna återgång. 
Direktören för den nuvarande tvångs
arbetsanstalten har i en tidningsarti
kel uttalat, att han för sin del icke 
funnit att vistelsen i Landskrona 
åstadkommit någon förbättring 
bland de intagna kvinnorna, och sty
relsen för anstalten har i sitt ytt
rande över lagförslaget påpekat, att 
kvinnliga lösdrivare av detta slag ic
ke borde hemfalla under den vanliga 
lösdrivarlagen. Ännu längre går 
medicinalstyrelsen, som anser att de 
prostituerade varken böra straffas 
eller föras till korrektionsanstalter. 
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