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Varje förståndig husmoder 

använder 

Pellerins Margarin 
i hushållet 

Duktyger och 
Vita Vävnader 

till fabrikspriser 

ALMEDALS FÖRSÄLJNINGS-MAGASIN, 
Kungsgatan 55. 

till en viss mr. H. M. Johnston, El-
roy, Wise., har följande förhistoria. 

I sin ungdom tillbragte Knut 
Hamsun någon tid i Amerika. Strax 
efter sin ankomst dit träffade han 
brevets adressat, mr. Johnston, som 
då var skollärare i en småstadsskola. 
Själv var Hamsun —• bodbiträde, 
en anställning som professorn vid 
universitetet i Wisconsin tillrått ho
nom att taga. Han försökte sig emel
lertid samtidigt som föredragshålla
re, men slog icke an och måste sluta. 

Så blev Hamsun sjuk. För att 
kunna resa till Colorado och rekre-
era sig erhöll han ett l|n på 40 dol
lars av sin nyförvärvade vän, mr. 
Johnston, som under vinterkvällar
na även delgivit honom lektioner i 
engelska språket. 

Senare återvände Hamsun till 
Norge, men kom ånyo tillbaka till 
Amerika och försökte sin lycka som 
tröskare, skogsarbetare, murare, fö
redragshållare och spårvägskonduk
tör. Ar 1886 reste han tillbaka hem 
igen, skrev sin glänsande roman 
"Suit" och blev i ett slag berömd. 

Tiden gick. Hamsuns rykte steg, 
och han blev Nobelpristagare. Även 
Johnston skrev och gratulerade till 
utmärkelsen. Till sin stora överrask
ning fick han följande svar från 
Hamsun : 

"Förmår icke korrespondera, dålig 
hälsa, är helt urståndsatt att arbeta 
med pennan. Har försökt i 20 eller 
30 år att finna Er adress, genom 

hela Syd-Amerika. Ni har kanske 
flyttat runt. Någon berättade mig, 
att Ni bodde i Eau de Claire. Jag 
skrev till Eau de Claire, men Ni 
kunde icke anträffas. För längese
dan fick jag ett brev från Siver 
Hage, som vid den tiden var trälast-
handlare i Madelia, Minn. Jag 
svarade honom att jag var skyldig 
Er litet pangar, men han gav mig 
icke Er adress. Det är sannerligen 
märkvärdigt, vår jord är icke så stor, 
men Er har jag icke kunnat fin
na. Jag låter nu en bank i Kristiania 
sända Er en Check för min skuld. Jag 
hoppas ni skall mottaga den ett par 
dagar efter detta brev. Jag tackar 
Er, mr. Johnston, för er hjälp och 
Er vänlighet. . .". 

Det hör till historien att den av
sända checken var på 40 dollars, plus 
många, många gånger den skyldiga 
räntan. 

Offentlig ren
hållning 

förr och nu. 

Det råder en ofantlig skillnad mel
lan renhållningen i våra dagars stä
der och den som gångna tiders män
niskor ansågo tillfyllest. 

Hur stor denna skillnad är visas 
på ett eklatant sätt om man i detta 
hänseende jämför förhållandena förr 
och nu i världsstaden par preference, 
Paris. Det är icke länge sedan den
na stad, nu så strålande och skön, var 
en fruktansvärt osnygg stad, detta 
i likhet med alla andra städer i hela 
Europa. 

Intill det tolfte århundradet var 
frisk luft i Paris ett nästan okänt be
grepp. De kungliga ordningstjänste
männen gåvo visserligen då och då 
befallningar om gatornas renhåll
ning och den offentliga hygienen, 
men det var ingen som fäste avseen
de därvid. Kajerna, gatorna och tor
gen befunno sig i ett bedrövligt till
stånd. Marken var ojämn ock sakna
de stenläggning samt täcktes av en 
ohygglig sörja, i vilken man kastade 
ut allt »lags avfall från hushållen. 

Sommartiden steg en fruktansvärd 
stank upp från detta gatornas av
skräde, bland vilket gäss, ankor, 
svin, kaniner och duvor sökte isin 
föda. 

År 1113 störtade dauphin Philip, 
Ludvig den tjockes son, med sin 
häst, då han kom ridande på Rue du 
Martroi. Hästen snavade över ett 
av de svin, som vadade omkring i ga-

h -O 

jctnnya 
bibehålla sig dina skor, om 

de skötas med omsorg. Varje 

afton, så lyder receptet, sko

la de förses med block och 

borstasmed VIKING. Lik

som blocket bevarar formen, 

bevarar VIKING Skokräm 

lädrets smidighet. 

V I K I N G  S k o k r ä m  g ö r  

lädret motståndskraftigt 

samt ger en skinande glans. 

VIKING Skokräm är nyt

tig för skorna. 

VIKING 

BERTHA ANDERSON 
15 Korsgatan, Göteborg. 

Stort urval av vackra Ylletyger, Viyella i ylle och bomull, 
Bomullsflaneller. Handvävda, färgäkta Bomullstyger, Hvita Väf-
nader, bästa fabrikat. St rand koftor, Lahmans Trieotunderklä-
der, Strumpor, Underkjolar, Snörliv, Beformliv, Näsdukar, 
Allmogegardiner, stort urval, Möbeltyger, Borddukar, stor sortering, 
vackra mönster, Linneduktyger, bästa fabrikat. Handdukar, Säng
täcken, Filtar, Sticktäcken. Prima Ylle- oeli Bomullsgarner. 

Å helt stycke 10 %, samt â stufvar. • Till Tricotstickerskor lämnas rabatt i garner. 

tans pölar. Fallet kostade prinsens 
liv. 

Ricord. som var läkare hös Philip-
August, berättar, att kungen, då han 
en dag år 1185 satt vid fönstret i 
slottet och några vagnar körde förbi 
höll på att kvävas av den stank, som 
steg upp från gatans avskräde, då 
hjulen skuro ner däri. Konungen 
sammankallade genast stadens högre 
tjänstemän och de förnämsta borgar
na och 'befallde dem att låta stensät
ta gatorna. 

Staden förklarade sig villig att 
hörsamma befallningen och att åtaga 
sig alla därmed förenade kostnader. 
En särskild tjänsteman med titeln 
"väguppsyningsman" tillsattes, vil

ken skulle hava till åliggande att 
övervaka renhållningen på gatorna. 

I febr. 1350 utfärdade konung Jo
han den gode på hemställan av den 
dåvarande väguppsyningsmannen, 
Pierre des Essarts, en förordning, 
vari befolkningen ålades att sopa ga
tan utanför husen och att förvara 
gatsoporna och hushållsavfallet på 
särskilda härför lämpliga platser. 
Höga böter fastställdes för tredska 
mot denna förordning. Vidare åla
des husägarne att stensätta gatorna 
framför husen. 

Parisarne visade sig emellertid 
mycket likgiltiga för renhållningen 
på gator och gårdar och negligerade 
de utfärdade förordningarna men 
fingo också lida sina gärningars lön, 
i /det att staden flera gånger hemsök
tes av de mest svårartade epidemier. 
Spetälskan grep sålunda så starkt 
omkring sig, att de för dessa sjuklin
gar utanför stadsmurarna inrättade 
asylerna icke längre kunde rymma de 
sjuka. Även utbröt i staden böldpe
sten, under vars fruktansvärda gissel 
befolkningen siuckade i ett och ett 
halvt år. 

Till skydd mot de förhärjande 
sjukdomarne utfärdades nya renhåll
ningsföreskrifter, enligt vilka det 
skulle åligga husägarne att på varje 
gård inrätta en avfallsgrop, där allt 
avskräde skulle läggas. Nekade nå
gon att efterkomma förordningen, 
skulle anordningen på husägarens 
bekostnad av myndigheterna verk
ställas. 

Ludvig XIV inlade stora förtjän
ster om den offentliga renhållningens 
ordnande i den franska huvudstaden, 
men hade därvid att övervinna adelns 
och borgerskapets samfällda sega 
motstånd, föranlett dels av okunnig
het, dels av ovilja över de kostnader 
den "överdrivna" renligheten pålade 
den besutna befolkningen. 

Under gisslet av de mördande epi
demier, som svepte över Europa, kom 
•man samtidigt lite varstans till in
sikt om 'de vådor för hälsan som med
följde den rådande osnyggheten och 
föreskrifter om den allmänna renhåll-

S e m e s t e r -
dagarna börja! 

Glöm ej medtaga 
till landet en Gram

mophon jämte några 
- trevliga skivor. -

Säsongens dansme
lodier i största urval. 
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ningen utfärdades, först helt summa
riska och tämligen bristfälliga men 
sedan i och med den stigande upp
lysningen allt mera noggranna och 
effektiva. 

Även i vårt land lämnade den of
fentliga renhållningen länge mycket 
övrigt att önska och epidemier av 
mer eller mindre svårartad karaktär 
gjorde sin påhälsning. Det var så
lunda tillåtet att ha kreatur inom 
stadens hank och stör, renhållningen 
handhade husägarne som de själva 
för gott funno, vattnet hämtades 
från brunnar inne på gårdarne, drä
nering av marken existerade icke o. s. 
v. Den nya tiden har som bekant i 
våra stadssamhällen infört en minu
tiös offentlig renhållning. 

EKST&OMS ,, 
JJJSTMJOL 
O/lEûflO KEM.-TEKN. FADR.IK 

G R U N D A D  !  Q  5 5  

Nyutkomna böcker. 
Universella Broderskapets teosofi

ska förlag, Stockholm. 
Den teosofiska vägen. N:r 3, maj 

—juni. Innehåll: Det modärna tän
kandet närmar sig teosofien. Av 
Katherine Tingley. — H. P. Blavat-
skys Den Hemliga läran. Av H. 
Travers. — Teosofiens Ocean. Av 
William Q. Judge. — Om dramats 
betydelse. — Karaktären i teosofiens 
ljus m. m. 

Pris kr. 1:50. 

Det gör musslan sjuk, att hon fö
der pärlor. Tacka himlen för den 
smärta, som förädlar dig! 

Fr. Rückert. 
* 

Lyckliga äktenskap äro statens 
och det offentliga lugnets och lyck
salighetens viktigaste fästningar. 

C. W. Hufeland. 

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. 

Dam med kapital 
kan få ingå som delägare i gammal väl
känd affär i Damartiklar, belägen i sta
dens centrum. Svar till »Kvinnlig ägare 
15.000», Kvinnornas Tidning, Göteborg. 

r Vciy broschyr! 
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BREVLÅDA. 

lita. «k. Men 7»  
her för att det är origin.,, 

e «PPglSrelssr klimm tralf»* 

Kontorist. Vänj Efc till „ 
Resebureeu som 
1er en hel del upplys«^, 
ämnet. 1 1 

E-e L m. Under granskni^ 

Ung fru. Då vi saknat a<îresg k 

vi ej kunnat återsända maousW 
tet, som kvarligger å red 

Resebrev. Vi få tänka på 
sedan "provet" lämnats. 

"Svaret". Införes ej. Ett oen. 
mäle så fullständigt blottat på sak 
lighet och hovsamhet har ingentin» 
att säga ens i en fråga, än mindr

&
e 

utgöra "svaret" på en sådan. 

Syster Martha. Tyvärr för sent 

anlänt till detta nummer och kommer 
i nästa post lestum. Varmt tack 
emellertid för intresse och besvär! 

A. O. Centr. 29. Vi vilja minnas 
att saken redan en gång förut varit, 
pa tal. men då blev nedlagd på grund 
av kårens bristande intresse för eu 
utredning. Är det annorlunda nu? 

Den som älskar sitt liv han äte 
långsamt och tugge födan väl! 

(Arabiskt ordspråk). 
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Fru Arnes var tillräckligt klok för 
att icke spilla flera ord på en hopp
lös sak. Med en förtörna' åtbörd 
stötte hon dottern ifrån sig och vän
de ansiktet mot väggen. 

Lilith gick lugnt ut ur rummet. 
Ett ögonblick senare överfölls bon 

emellertid av ånger över den sken
bara köld hon visat modern och gick 
åter in till henne. Till sin överrask
ning fann hon henne sittande upp
rätt i sängen synbarligen i ett till
stånd av bästa Välmåga. 

Fru Ames smålog litet nervöst vid 
åsynen av dottern. 

Lilith stannade icke länge där in
ne. Hon kände, att modern just nu 
icke var mottaglig för ömhet eller 
förtrolighet. Den unga flickan gick 
ner i trädgården, och då hon nådde 
fram till den lilla dörren i porten 
såg hon doktor Mallory komma ri
dande. 

Överraskad blev hon stående, då 
den unge mannen hoppade av hästen 
och hälsade på henne. 

— Doktor Mallory, viskade hon 
förvånad. 

— Väntade ni mig inte? frågade 

han. Vet ni inte, att fru Ames just 
skickat bud på mig. 

Lilith svarade icke men hon kän
de sin mor alltför väl för att icke 
finna detta hennes steg misstänkt. 

VI. 

— Så vänligt av er att komma ef
ter vad som hänt, sade hon. 

— Hiur skulle jag ha kunnat av
stå från att komma? 

Det föreföll dem själva sällsamt 
att de på så kort tid kommit på den
na förtroliga fot till varandra, Det 
syntes dem båda onödigt att ingå på 
närmare förklaringar. Tysta vand
rade de vid varandras sida upp till 
boningshuset. Då de nådde slutet av 
den grustäckta gången utbrast Li
lith: — Jag önskade jag visste vad 
mamma vill er! 

— Är hon inte sjiuk? 
—• Jo — nej. Hon är alltid myc

ket klen och i dag har hon överan
strängt sig. 

— Jag hörde, att ni båda två voro 

hos fröken Vivian, sade doktor Mal
lory. 

Ett ögonblick tycktes Lilith över
väga om hon skulle berätta något 
mera för honom, men efter en kort 
tvekan sade hon endast: — Ja. 

— Nu skall jag se till vad jag kan 
göra för henne. 

Lilith följde honom med en orolig 
blick, då han gick in i byggnaden, 
vars dörr Bletchley öppnade för ho
nom. Simmonds visade honom upp i 
övra våningen. 

Fru Arnes såg nervös och förlä
gen ut, då doktor Mallory trädde in 
i hennes sängkammare, där hon satt 
till hälvten upprätt i sängen omgi
ven av kuddar. Hon böjde på huvu
det och sade med brydd min i ur
skuldande ton: 

— Det var vänligt av er att kom
ma, doktor Mallory. Jag var rädd, 
att ni inte skulle bry er om min kal
lelse, och ni hade i så fall varit i er 
fulla rätt. 

Denna blandning av värdighet och 
ångerfullhet varmed hon uttalade 
dessa ord, avväpnade den unge läka
ren, som föresatt sig att vara stel och 
avmätt. Han 'bugade sig artigt. 

— Det gläder mig, att ni inser, 
att ni varit orättvis mot mig, sade 
han rakt på sak. Jag kan icke neka-, 
att jag blev mycket förvånad över 
kallelsen men låt os:s inte tala mera 
om den saken. Jag hör att ni över
ansträngt er i dag — det är väl inte 
något särskilt allvarligt skall vi hop
pas. 

— Jag är alltid mer eller mindre 
sjuk, sade hon klagande och räckte 
fram sin smala hand. 

Doktor Mallory räknade hennes 
puls och riktade några frågor till 
henne. Men han blev på intet sätt 
överraskad, när en plötslig omskift-
ning i hennes väsende förrådde för 
honom, att det var något långt vik
tigare än hennes hälsotillstånd,' som 
förmått henne att skicka bud på ho
nom. Ända tills detta ögonblick ha
de hennes vänlighet gjort ett sympa
tiskt intryck på den unge läkaren. 

— Doktor Mallory, utbrast hon 
häftigt, då han gjorde min av att 
lämna henne, det är något jag vill 
be er om. 

— Mig? 
— Min dotter Lilith har också 

varit er patient. 

— Blott vid ett enda tillfälle, sade 
han. 

Men den gamla damen såg på ho
nom med fast blick. 

— Ni har också efteråt samman
träffat med henne. 

Doktor Mallory kände sig illa till 
mods under hennes forskande blick. 

— Ja, jag har träffat henne ett 
par gånger, sade han i så likgiltig 
ton som det var honom möjligt. 

Fru Ames blick lämnade honom 
icke. 

— Bon hyser förtroende till er. 
Hon kommer att rätta sig efter allt 
vad ni råder, henne till. 

— Det har jag ingen anledning 
att tro, svarade han förvirrad. 

Men fru Ames gick rakt på sak. 
— Jag vill be, att ni använder ert 

inflytande över henne. 
— Mitt inflytande, avbröt doktorn 

förvånad. 
— Ja, jag vill be er att ni över

talar henne att lämna den här trak
ten tillsammans med mig. Det är 
något i luften här som inte bekom
mer mig Väl. Jag känner ett tryck 
över mig, som jag inte kan beskri
va. Det är kanhända bara inbill

ning eller en följd av att jag 0 

det här stora dystra huset. 1 

huru som hälst kommer jag a ^ 
fullständigt nedbruten, om jag 

stanna här. _ . _ 
— Kan ni inte flytta in i nag 

mindre villa, föreslog doktorn. 
(Forts.)' 

Provnummer 

. ut)yh°T3, 

som under en tid utsin 
från och med den 1 j"» a d# 
men hoppas vi att rar ^ ^e. 
erhålla ärade mottaga* 
num eranter å tidning' "• . Där-

Prenumeration verks a 

måste postkontor ß-öteb"^' 
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Blusen 
skatt, för att kunna, 
tvättas om ock om igen 
och ändock se fräsck ut, 

tvättas med 
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INNEHÅLL. 
ikrönika i sammandrag, 

t om vad man har att iakttaga 
fastighetsköp. Av e. o. liovrätts-

jotarie Karin Lindeberg. 
(ad är sanning om Point Loma? En 

f a elev vid Point Loma har ordet. 
vid bergbäcken. Dikt av Euth Almén. 

Räck hellre handen! Ett genmäle. Av 

Hilda Sachs. 

Samhällsproblemet "den unga flickan", 
pjätter. Av Ragna Peters. 
Om äktenskap. 
Badmössan. Bagatell av Tora Kamm. 
Miss Royden och framtidens kvinnor. 
Lilith. Boman av Florence Warden. 

UtlandskröniKa 
i sammandrag. 

Om de allierade makterna genom 
sin nyligen utsända not angående 
återupprättad kontroll över Tysk
lands militärväsen beräknat att 
kmkåla" ett motstånd, som kunde 
giva ny näring åt den isynnerhet 
Mani Tysklands vedersakare utbred-
lä misstanken att nationalistiska ty-
sla element vore upptagna med hem
liga, omfattande och för Europas 
fred hotande rustningar, har tyska 
regeringens i dagarna avgivna svars-
not avlägsnat varje tanke på en så
dan möjlighet. De allierades förslag 
omen generalinspektion med invente
ring av allt levande och dött mate
rial, varöver Tysklands försvarsvä-
s® i detta nu förfogar, har nämli-
8® accepterats utan förbehåll och 

en öppenhet i fråga om rikets 
tillstånd som gjort ett över-

gott och vederhäftigt in-
%ck i ententeländerna. 

Tyska regeringen har i detta 
märkliga aktstycke kastat alla sina 

på bordet. Den förnekar icke 
T3d hela världen förut vet, nämligen 
!. ^ k°s tyska folket finnes en 
»«gående förbittring över Tysk-
®ds nuvarande läge, som tar sig 

^ rydv i protester och demonstratio-

Ock "^en ^Iket; vill icke krig. 
aven om döt ville skulle väl in-

? mi^tär ^ världen på allvar kunna 
« den meningen att Tyskland nu 

Ufn S^n<^ framkalla väpnade 
konflikter i F T 

%lan fredi 
kan. 

icke 

en icke fabricerat några 
loner, äger för närvaran-
ens den kvantitet ammuni-

sailLftlllerkänts det enligt Ver-
^et hei°r J ra^et. befinner sig på 

taget i ett tillstånd av va-

tiS(öria|lJ S°m S^r U^an ^ f°lkens 

dfil har ingenting 
•^satJa" l(^ärför ni1 nnder-
bitisk^18 denna för det folket 

^spekf res^ning som en general-
' lnin

0n lnnebär, sker det i för-
^gärden må beteck-

lkkel^ ^6n av 
^at, 6 Ser' Tyskland redan van-

^ska riksregeringens 
ïa5 till f uppriktiga strä-
'fen jjj» re. 0c^1 samförstånd slut-
Sa, Vlnna gAör i ententelän-

Tredje inf 
fÖSä i K °ri^a^onalens stora kon-

Wai h° S,]'ev^erilas huvudstad, 
? över0r(iar flociat av vältalighet 

.Vroi. . v allt att döma äro 'ands 
röda herrar missnöjda 

med sina kommunistiska bröder i 
andra länder. Varken i Skandina
vien, Tyskland, England eller Erank
rike synas kommunisterna ha skött 
sig till det ryska högkvarterets belå
tenhet. Särskilt har den svenska 
gruppen med Z. Höglund i spetsen 
fått mottaga en amper kritik på 
grund av sin bristande verksamhets
lust, sin barnsliga pacifism och 
olydnad gentemot från exekutiven i 
Moskwa utsända order. För att rå
da bot iför dessa bekymmersamma 
förhållanden har man bl. a. föresla
git att avhålla en speciell kommunis
tisk propagandavecka i varje land 
över hela världen från den 27 
juli till den 4 augusti! 

Den inrikespolitiska storm som 
blåst upp i anledning av mordet på 
socialistledaren Matteotti är nu på 
väg att stillna ut. I varje fall har 
affärens utveckling åtminstone för 
tillfället lugnat den upprörda oppo
sitionen, vilken som bekant beteck
nat händelsen som ett politiskt mord 
förövat mot en för fascismen besvä
rande motståndare och under den ita
lienska regeringens beskydd. Musso
linis försök såväl att övertyga om 
regeringens skhldlöshet i det skedda 
som att förmå oppositionen att mot
taga hans ärligt utsträckta hand be
svarades med ett stort möte, utmyn
nande i oppositiönens vägran att 
återvända till parlamentet samt for
dran på Mkissolinis tillbakaträdan
de. Ett ögonblick syntes den itali
enske diktatorns ställning allvarligt 
hotad. Emellertid har situationen 
tillsvidare räddats genom en ombild-
ning av Mussolinis ministär i mera 
radikail riktning, varvid de avgång
na ministrarna ersatts med av konun
gen utsedda män, därav tre liberaler. 

Även om det passerade inger far
hågor för att oppositionspartiet ock
så i framtiden skall finna och ut-
bruka nya anledningar till att un
dergräva fascismens sammansvets
ningsarbete, är Mussolini dock allt
jämt Italiens starke man — den 
store nationalisten som står över par
tierna, och vilkens störtande vore 
liktydigt med en upplösning och för
virring, som ingen torde våga att 
taga på sitt ansvar att utmana. 
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något om vad man fyar att 
iakttaga vid fastighetsköp. 

Av e. o. hovrättsnotarie KARIN LINDEBERG. 

Svenska Kvinnors Medborgarförbunds artikelserie. 

Det är sant att de nya människor
na mindre tåla olyoka i sitt äkten
skap än äldre tiders gjorde. Detta 
bevisar att den äktenskapliga ideal
ismen är mer krävande än förr. 

Vår tids medvetna livsvilja reser 
sig mot de meningslösa lidanden ge
nom vilka forna tiders människor, 
framför allt kvinnorna, läto sig för
nedras, förslöas, förbittras. En fi
nare självkännedom, ett starkare 
personlighetsmedvetande sätter nu 
gränsen för det egna ilidandet, då 
man känner faran att taga skada till 
sin själ. Denna individualismens 
beslutsamhet gör det omöjligt för 
kvinnan att eldas av Griseldisidea-
let — redan därför, att hon känner 
hur det allt tålande saktmodet ökar 
orättrådigheten. De "gamla goda", 
av hustrurnas offerglädje burna äk
tenskapen försvinna — detta är lyck
ligtvis sant! Men att de nya goda 
komma i stället, det märker man 
icke. "Ty hälsan tiger still". 

(Ur Ellen Key's "Tankar". 

Den gamla uppfattningen om jor
dens stora sociala och Ekonomiska 
betydelse lever kvar i våra bestäm
melser om fastighetsköp. Dessa gå 
ut på att köpare och säljare skola 
beredas tillfälle att noga överväga 
det viktiga steg, ett fastighetsköp in
nebär, och viss form för överlåtelsen 
är därför föreskriven. Ett fastig
hetsköp måste för att bliva lagligen 
giltigt ske skriftligen med två vitt
nen. Om man träffat blott en munt
lig överenskommelse möd en fastig
hetsägare om inköp av hans fastig
het, kan man ej framtvinga ett 
skriftligt köpeavtal, och detta gäller 
även om köpevillkoren fastställts i 
detalj oelh överenskommelsen skett i 
vittnens närvaro. Icke ens ett skrift
ligt erbjudande att sälja en fastighet 
medför skyldighet att utfärda köpe
handlingar. 

I regel brukar man vid fastig
hetsköp uppsätta två köpehandlin
gar, först köpekontrakt och därefter 
köpebrev. Köpekontraktet skrives i 
två exemplar, ett för vardera parten, 
och undertecknas av både köpare och 
säljare jämte vittnen. Det innehål
ler beteckningen å fastigheten och 
uppgift om köpeskillingen samt alla 
köpevillkoren. Köpebrevet skrives 
blott i ett exemplar, och underteck
nas endast av säljaren jämte vitt
nen. Det innehåller endast en kort 
förklaring av öäljaren att han, se
dan köpesumman numera guldits, 
överlåter fastigheten å köparen. Det 
är emellertid ingenting som hindrar, 
att blott en köpehandling upprättas. 
Har i ett köpekontrakt indragits be
stämmelse om att köpepbrev seder
mera skall utfärdas, måste dock 
detta ske. Lagfart meddelas i dy
lika ifall ej å köpekontraktet. 

Är säljaren gift och egendomen ic
ke är hans ell. hennes enskilda egen
dom måste andra maken skriftligen 
med två vittnen samtycka till för
säljningen. Sker ej detta kan man 
riskera att hela fastighetsförsäljnin
gen blir ogill, om andra maken inom 
viss tid väcker klander därå. Tiden 
för klandertalan är begränsad till tre 
månader efter erhållen kännedom om 
försäljningen med ytterligare be
gränsning så att klander under alla 
omständigheter senast måste instäm
mas inom ett år efter det lagfart be
viljats för köparen. Nu relaterade 
bestämmelser om andra makens sam
tycke vid fastighetsförsäljning ha 
trätt i kraft den 1 januari 1921 i och 
med Nya Giftermålsbalken och gäl
ler ej blott äkta makar, vars äkten
skap ingåtts efter denna dag, utan 
även äldre äktenskap. 

Är säljaren omyndig, kan man ej 
vara säker på att köpet blir verk
lighet, även om förmyndaren under
skrivit vederbörlig köpehandling. En 
förmyndare är nämligen ej berätti
gad att på egen hand avyttra sin 
myndlings ifasta egendom. För att 
faistighetsförsäljningen skall bliva 

giltig måste vederbörande domstol 
ha lämnat sitt samtycke efter att ha 
hört myndlingens "nästa fränder, 
som i riket äro" och prövat affärens 
förmånlighet från myndlingens sida 
sett. 

Vad sedan köpeskillingens inne
håll beträffar bör man noga se till 
att fastighetens beteckning blir klar 
och riktig och att alla köpevillkoren 
intagas. Oftast formuleras köpe
handlingar så, att "fastigheten för-
säljes i befintligt skick". * Säljaren 
gör sedan en hel del muntliga utfä
stelser angående areal, myckenhet 
Växande skog m. m., vilka en god-
troende köpare sätter lit till och ej 
låter intaga i köpekontraktet. Det 
visar sig sedan ej så sällan, att de 
lämnade uppgifterna varit oriktiga 
eller vilseledande. Köparens talan 
om återgång av köpet har sedan i 
regel inga utsikter att lyckas, efter
som han ej kan styrka, att fastighe
ten varit annorlunda än säljaren i 
köpehandlingen utfäst. 

Det finnes en sorts köpevillkor, 
som äro uttryckligen förbjudna, och 
bliva ogiltiga oberoende av vad par
terna bestämt, och det är förbehåll 
från säljarens sida om rätt för ho
nom eller andra att emot någon be
stämd penningsumma eller andra 
villkor framdeles få vinna egendom 
åter. En köpare iskall ej behöva 
frukta återgång av köpet och känna 
sig beroende av förutvarande fastig
hetsägare, utan skall kunna vara sä
ker i sin äganderätt. 

För att tunna bédöma skälighe
ten av den fordrade köpeskillingen 
bör köparen .skaffa sig uppgift om 
fastighetens taxerings- och brand'för-
säkringsvärde. Vidare bör han ge
nom gravationsbevis skaffa 'sig till
förlitliga uppgifter om och i vilken 
grad fastigheten besväras av inteck
ningar. Har säljaren själv nyligen 
köpt den ifrågaivarande fastigheten 
måste särskild försiktighet iaktta
gas. Det kan nämligen hända, att 
säljaren vid sitt köp utfärdat köpe
skillingsreverser för ogulden köpe
skilling, som ännu ej intecknats. Dy
lika reverser intaga en särställning 
och åtnjuta inteckningsrätt viss tid, 
fastän inteckning ej skett. Är fa
stigheten intecknad och meningen- att 
den intecknade gälden skall gå i av
räkning å köpeskillingen bör köpa
ren inhämta upplysningar om för 
vilken tid ränta å inteckningsrever
serna betalats, då upplupen, ogulden 
ränta även bör gå i avräkning på 
köpesumman. Skall köparen befria 
säljaren från ansvarighet för i fas
tigheten intecknad gäld, bör för sä
kerhets skull, om den intecknade re
versen är ställd till innehavaren el
ler till order, inteckningshandlingen 
förses med påskrift om att köparen 
övertager ansvarigheten för skulden. 

Ha parterna ej utsatt någon be
stämd tillträdesdag, medför detta 
rätt för köparen att när som helst 

Vad är sanning om 
Point Loma? 

Knappt har ryktet hunnit förtälja 
att madame Tingley åter är på väg 
till Sverige i syfte att förverkliga 
sina planer på Visingsö, förrän den 
gamla presskampanjen emot henne 
blossar upp med full låga. Man re
fererar denna gång till en varning, 
utsänd från redaktören för den 
svensk-amerikanska tidningen Ca
lifornia Veckoblad i San Diego, hr 
B. F. Randel. Varningen som säger 
sig vara baserad på ingående känne
dom om Point Loma är hållen som en 
allmän kritik över skolan och dess 
ledarinna samt utmynnar i en bön 
om att vårt land måtte befrias från 
en liknande inrättning. 

Det är ju för en utomstående omöj
ligt att bedöma, vad som är sant 
eller osant om Point Loma. Varje 
sak har ovillkorligen sina svaga si
dor, som lämna rum för kritik. Vad 
som här snarare .förvånar än över
tygar är emellertid att angreppen då 
de riktas mot madame Tingley och 
hennes institution förråda mera per
sonlighet är saklighet, mera illvilja 
än välmening. Det existerar ju i 
hela världen ett stort antal andra 
sekter och samfund, som alla kämpa 
för sin övertygelse, och som alla 
utan motstånd eller förföljelse tillå
tas att resa skolor och byggnader 
på .olika platser för att giva denna 
övertygelse fotfäste och utbredning. 

Kvinnornas Tidning är ingen an
hängare av den teosofiska läran och 
har ingen anledning att göra propa
ganda för ett svenskt Point Loma. 
Men det sätt varpå madame Tingley 
och hennes skapelse därute i Cali
fornien göras till iföremål för det ena 
hätska angreppet efter det andra har 
förvandlat hela frågan till ett dis
kussionsämne, vari det kunde vara 
av intresse att också någon gång hö
ra motpartens åsikter och omdömen. 

Kvinnornas Tidning lämnar där-

påfordra, att säljaren skall avträda 
fastigheten. 

Viktigt är att i köpehandlingen 
intages bestämmelse om hur betal
ningsskyldigheten för skatter och 
andra utgifter, som utgå för fastig
heten, skall fördelas. I allmänhet 
brukar detta ordnas så, att säljaren 
skall svara för de skatter och onera, 
som belöpa å tiden före tillträdes
dagen och köparen för vad som be
löper å tiden därefter. Mera prak
tiskt är att låta skatternas, resp. av
gifternas förfallotid vara avgörande. 

Av vikt för båda parter är vida
re att överenskommelse träffas om 
betalningsskyldigheten för lagfarts-
kostnaderna. 

Köparen bör se till att han av säl
jaren erhåller alla för lagfarts vin
nande nödiga handlingar. Han är 
skyldig att söka lagfart å sitt fång 
på landet senast "vid det lagtima 
ting, som infaller näst efter sex må
nader och i stad inom tre månader, 
sedan fånget skedde". 

för här nedan ordet åt en f. d. elev 
vid Point Loma, fröken Ruth Bo
gren i Hälsingborg, vilkens skildring 
av skolan och livet där torde kunna 
göra anspråk på lika mycken sak
kunskap och vederhäftighet som de 
"intima undersökningar" vilka anses 
ligga till grund för den häftiga kri
tiken från andra håll över institutio
nen ifråga. 

Fröken Bogren skriver: 

Under en tid av sju år har jag le
vat på Point Loma och efter så mån
ga . års studier känner »man sig kom
petent att bedöma Ra ja Yoga-upp-
fostringsisysteinet och det teosofiska 
livet, grundat på principer som för 
människovänner ute i världen må 
hägra som fjärran mål, men som på 
Point Loma levandegjorts. 

Efter genomgående prövningar av 
undervisningsministeriet har Fören
ta staternas regering godkänt Raja 
Yogaskolan isåsom högskola (colle
ge). I skolans program framhålles 
att ett av dess väsentliga syften är 
att dana karaktären och åstadkomma 
fullkomlig jämnvikt mellan lärjun
gens alla förmögenheter, fysiska, 
mentala och moraliska. Detta pro
gram fullföljes systematiskt. 

Vid den fysiska fostran lägges 
stor vikt. Ingen ungdom kunde ön
ska sig ett härligare friluftsliv än 
där leves med de dagliga idrottsöv
ningarna, lekarna- och gymnastiken, 
strövtågen ute i naturen. Allt detta 
måste ju dana sunda, präktiga män
niskor. Kommer därtill strängt hy
gieniska bostäder, bästa tänkbara 
näring, med myckenhet frukt och 
grönsaker samt ständig läkarekon
troll, så förstår man att eleverna 
fysiskt utvecklas till högsta möjliga 
fullkomning. 

Vad beträffar skolundervisningen, 
så är även den up to date i alla av
seenden. Av lärarna äro många pro
fessorer från universiteten både i U. 
S. A. och England. Musiken älskas 
och övas med entusiasm av både 
gamla och unga, och jag vet att Raja 
Yoga-orkestern och kören sedan fle
ra år tillbaka äro beundrade och 
uppskattade över hela Amerika. 
Även vid dramatiska övningar läg
ger Katherine Tingley stor vikt. Mer 
än långa beskrivningar säger föl
jande brev från överläraren vid den 
engelska avdelningen av Statens lä
rareseminarium i San Diego: 

"I min egenskap av lärare i litte
ratur och särskilt intresserad av det 
klassiska dramat ber jag att få lyck
önska Eder till den skönhetsmättade 
och gripande framställningen av den 
stora tragedien "Eumeniderna". Det 
verk Ni utfört genom att till denna 
plats och tid ha överfört den store 
klassiske tänkarens och skaldens 
sköna och moraliskt värdefulla dra
ma är värt det djupaste erkännande 
av San Diegos innevånare och det 
livligaste uppskattande av alla dem 
som äro särskilt intresserade för hög
re litteratur och dramatik." 

Själv har jag deltagit i ooh bevitt-
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nat några framföranden av de gam
la grekiska dramerna i Point Lomas 
friluftsteater, men jag skall aldrig 
kunna finna ord starka nog att ut
trycka den gripande verkan av dessa 
framställningar. Och så är det med 
alla som varit närvarande. Dessa 
upplevelser bliva minnen för livet 
ock äro i sanning en del av verklig 
uppfostran. 

Den atmosfär av absolut fysisk 
och psykisk renhet sc*m genomström
mar Point Loma och de omutliga 
krav som ställas på ett i alla avse
enden moraliskt liv, hjälper lärjun
gen att besegra sin lägre natur. Så 
ock lärarnas exempel. Katherine 
Tingley framhåller ständigt att ord 
utan gärningar äro av intet värde, 
och därför sträva lärarna alltid att 
så förädla sina egna naturer att de 
kunna bliva till levande exempel för 
sina elever. Ledaren har även kallat 
sin skola "A school of prevention" 
= "En förebyggandets skola", och 
ett av de viktigaste arbeten som där 
utföres är att hindra de nedbrytande 
krafterna att utvecklas hos de unga. 
De undervisas om sina duala natu
rer och hur de skola lära sig att med 
det högres bistånd besegra det lägre. 

Barnen få redan tidigt tänka på 
andra. Det var en glädje att se hur 
de små gossarna varje vecka plockade 
Väldiga korgar med blommor i sina 
egna trädgårdar för att sända dem 
till fångarna i San Diego-fängelset 
och bur orkestern likaledes varje vec
ka for till staden med sina instru
ment för att glädja dessa stackars 
innestängda människor. 

Den som ej är totalt förblindad av 
hat och illvilja måste, när han står 
mitt ibland denna skara av frimodi
ga, lyckliga, sunda människor utro
pa: "Här ser jag förverkligat vad 
alla tiders människovänner drömt 
om! Vilken välsignelse för släktet 
om sådana skolor funnes över hela 
världen!" 

Ordet Kaja Yoga har så god klang 
i U. S. A. att de som visa bra av
gångsbetyg från skolan äro efter
sökta och erbjudas de (bästa platser. 
Under världskriget då unga män 
från Point Loma inskrevos i ame
rikanska armén, utövade de ett så 
iögonfallande höjande och förädlan
de inflytande på manskapet i de re
gementen de tillhörde, att det väckte 
allmän uppmärksamhet. En av ele
verna blev sekreterare i en av chefs
expeditionerna och hans klokhet och 
kunskaper uppskattades så, att han 
rådfrågades i de viktigaste angelä
genheter och de vitsord han efter 
kriget fick av högste chefen skulle 
för alltid kunna tysta belackarnas 
förtal. 

Vad mig beträffar kommer jag 
alltid att anse min vistelse på Point 
Loma såsom mitt livs största privi
legium. Det var en tid full av här-
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liga, rika erfarenheter, som komma 
att bliva mig till välsignelse under 
hela återstoden av mitt liv. 

Där lärde jag känna denna i san
ning underbara personlighet, Kathe
rine Tingley, begåvad med de egen
skaper som utmärka de verkligt sto
re. Absolut osjälvisk, full av hän
förelse, aldrig fruktande någon eller 
något, ägande ett oändligt medlidan
de odh en andlig kunskap inför vil
ken iman i vördnad måste böja sig, 
begärande intet för sig själv, blott 
givande. Sådan är hon och därför 
vördas hon av alla sina lärjungar 
och av alla klarseende, rättänkande 
människor. Hon är alltid såsom en 
kärleksfull mor för lärjungarna och 
för dem som söka hennes hjälp. Även 
under de mest pressande göromål 
kan hon 'avbryta sitt arbete och ägna 
timmar åt någon olycklig. Aldrig 
såg man någon gå ohulpen ifrån 
henne. Det skulle taga volymer att 
nedskriva allt det arbete hon utfört 
för freden, för avskaffandet av döds
straffet, för de fångnas förbättrade 
ställning, för de sårade i krigen. En 
vanlig människa som utfört en bråk
del av detta humanitära arbete skulle 
här i Sverige hyllas såsom en av 
världens store. 

Hon har offrat sin privatförmö
genhet för. arbetet i mänsklighetens 
tjänst och ständigt offrar hon sina 
dagars och nätters ro för ett arbete 
så intensivt att det skulle räcka till 
för tre av våra imest upptagna äm
betsmän. 

Under alla de år jag vistades på 
Point Loma hörde jag aldrig att- le
daren eller någon av lärjungarna ut
talade sig fientligt mot kristendo
men. Tvärtom framhölls ständigt 
hur teosofien är i full harmoni med 
den sanna kristendomen och att de 
läror som förkunnas i t. ex. Jesu 
bergspredikan äro de samma som 
varje sann teosof bör sträva att efter
leva. 

Till dem -av Katherine Tingleys, 
förföljare, vilka eventuellt komma 
att läsa dessa rader skulle jag vilja 
rikta följande uppmaning: När ni 
nästa gång fatta pennan för att för
tala henne och hennes uppfostrings-
systam, tänk då på att vi alla en 
gång måste träda över tröskeln in 
i det stora okända, utestängda från 
all vår jordiska makt, våra rikedo
mar, våra vänner, blott medförande 
det goda och det onda vi handlat, 
talat och tänkt. Yem vill träda inför 
Rättvisans Herre bärande på den 
tunga skulden att ha stenat en rätt
färdig — ja, en människosläktets 
vän och andliga läraie? 

Hälsingborg den 29 juni 1924. 

Ruth Bogren. 

En hämmad sorg är lik en tilltäppt 
ugn 

och kölar ned det hjärta, där den 
finns. 

Shakespeare. 
# 

Din vän har en vän, och din väns 
vän har en vän — var försiktig i 

;tt tal! 
Talmud. 

* 

Det är skaldens istörsta rättighet 
att tala där, varest mängden tiger. 

R. T. Körner. 

Den tid man överväger vad man 
skall säga är tagen från den tid man 
ångrar, vad man sagt. 

(Persiskt ordspråk). 

V i d  b e r g b ä c k e n .  

Hu Ruth Jllmén. 

Lyssna till den bäckens saga, 

som där mäktigt brusar ned! 

Millioner droppar jaga 

ifrån bergens högsta tinnar 

emot dalens stilla t red. 

Lyssna till den bäckens saga! 

Mar du icke mod att stanna 

för att lyss till bäckens saga? 

Tror du. att hans falska tunga 

skall blott för ditt hjärta sjunga 

oad du helst vill euigt glömma? — 

Har du icke lou att drömma? 

Skall du liksom bäcken jaga 

ifrån bergets uilda tinnar 

emot dalens stilla fred? 

Hr det din och bäckens saga? 

Räck hellre handen! 
6tt genmäle. 

Under rubriken "En fråga som 
väntar på svar" framkastar I. D. i 
Kvinnornas Tidning nr 25 spörsmå
let om kvinnorörelsen letts in på av
vägar eller om den icke är vuxen 
den tänkta höga uppgiften. En del 
av de frågor som behandlats på som
marens kvinnokongresser nämnas, 
och förf. undrar huruvida detta 
verkligen var det stora, som nutidens 
ledande kvinnor ha att samlas kring, 
att sätta som kvinnorörelsens mening 
och mål. När medborgarrätten be
gärdes utlovades icke en dugligare 
arbetskraft än männens, men kvin
norna ville ge en kraft av sin egen
art, en som kunde komplettera män
nens i samhällsarbetet, göra det fyl
ligare och rikare. Förf. anser att ur 
denna synpunkt ter sig rörelsen så
dan den nu framträder på kongres
ser och på politiska program kraft
lös och utan verklig storhet. —• 

Hos var och en, för vilken kvinno
rörelsen är en djupt allvarlig sak, 
måste dessa ord väcka mycken ef
tertanke. Är rörelsen i våra dagar 
dådlös, sätter den sina mål lågt? 
Tycks det icke tvärtom som om den 
dessa senare år tilltagit i livaktighet, 
spirat upp inom nya grupper, sökt 
sig flera banor, tagit hägn under 
nya former, ja, som om den just det
ta sista året slagit ut i blom, gjort 
sig hörd i krav samfällt ljudande 

från skilda håll och därigenom be
visande sin styrka? 

Men kanske kongressfrågorna en
dast, rört oviktiga mål? Förf. näm
ner äktenskapslagarna, dessa röra ju 
dock män och barn lika mycket som 
kvinnorna, således hela släktet; bo
stadsfrågan, ett familjens livsvillkor 
framför andra; yrkesutbildning, den 
personliga självständighetens grund
val — allt detta kan ju ej anses sakna 
betydelse. Förf. frågar dock varför 
kvinnorna icke hellre satt som före
mål för sina rådslag: söndringen 
mellan individerna, partierna, natio
nerna, den industriella oron, klassha
tet, ruttenheten inom politiken, ar-
betsjäktet, Mammonskulten, nöjesli
vet, materialismen, det sedliga förfal
let, osaligheten i vår inre värld. 

Ja, varför inte med detsamma 
hämta en trappstege och ta ned stjär
norna? Det måste förlåtas om man 
anser de flesta av dessa mål väl stora 
och vittsvävande hälst då därtill frå
gas varför kvinnorna icke gemensamt 
sökt medlen att höja det personliga 
värdet hos folken. 

Under detta övervägande av de 
olika målen för kvinnorörelsen faller 
mig i ögonen två uttalanden, som i 
dessa dagar gjorts av Frisinnade 
kvinnors landsmöte. Det ena gäller 
fordran på en bättre nykterhetsun
dervisning, således ett av dessa mål 
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Bmottager penningar å Sparkasse-, kapital- och depositin 
gällande ränta. "Rakning tl„ ̂  

Utlämnar hemsparbössor. 

Bankens notariatavdelning förvaltar föreningars och kassors 
förmögenheter samt testaments- och förmyndaremedel. 

Obligations- och fondavdelningar. 
Fullständig bankrörelse i övrigt. 
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A.-B. FERD. LUNDQUIST & Co. 
för alltid på lager alla 
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angående vilka man kan vara något 
så när viss om ätt uppnå något. Det 
andra gäller utrotningsarbete mot 
kriget, således ett av dessa stora mål, 
som artikelförf. önskar se uppsatta 
— rådslag om söndringen mellan na
tionerna — ett av dessa mål, som vi 
-icke veta om vi uppnå, men som vi 
veta att vi måste uppnå. Program
uttalandet inledes här med orden: 
"Mänskligheten bör utrota kriget in
nan kriget utrotar mänskligheten", 
ståtliga ord, som i sin enkla oemot
säglighet förtjäna att räknas bland 
dem man kallar bevingade. Skilj
aktighet kan råda om vad som bör 
göras, men här ha vi ett mål, och ett 
jättemål, om vilka alla kunna enas. 

Och om också skilda meningar 
härska om vad som bör göras och 
om vad som bör göras först odh väd 
sedan, så låt oss framför att tänka 
på det som skiljer, tänka på det som 
enar, söka förstå varandra och be
sinna, att där det bedrives ihärdigt 
arbete, där kunna också misstag be
gås. Se vi ett fel hos dem, som bära 
kampens tunga och hetta, dröj ej 
därvid! Sök i stället att själv gripa 
in med dubbel möda för att hjälpa 
och stödja. Räck hällre handen! 

Hilda Sachs. 
• 

Avsikten hade varit att den i n:r 
25 införda art.: "En fråga som vän
tar på sitt svar" av I. D. skulle för
klarats och fullständigats med ytter
ligare en eller ett par artiklar i äm
net. Förf:s iråkade sjukdom har 
emellertid — åtminstone tills vidare 
—• lagt hinder i vägen härför. 

Kristiania blir Oslo. 

Sedan någon tid har pågått en liv
lig diskussion i vårt grannland på 
andra sidan Kölen i syfte att få ut
byta den norska huvudstadens namn 
Kristiania mot det gamla förut an
vända huvudstadsnamnet Oslo. Vid 
odelstingets behandling av frågan 
den 30 juni beslöts med 81 röster 
mot 23 att bifalla förslaget samt att 
namnförändringen skall träda i kraft 
den 1 januari 1925. 

Vid instundande nyår hava vi allt
så icke längre något Kristiania att 
räkna med. Det blir Oslo i stället. 
För dem som läst Sigrid Undsets be
römda historiska roman Kristin Lav-
.ransdotter blir namnförändringen 
lättare att minnas, då hon i densam
ma mer än en gång löder läsaren till 
det gamla Oslo. 

Hanäsl^ompanist 

Drottninggatan 42 
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AJUMMÉ 
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Tangens Gardiner 
platsens största sortering hos 
A.-B. Carl Johnsson 

Kungstorget. 

A.-B. 
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Vi anklaga andra för att 
oss själva. Vi äro enfa iga 
tro att vi kunna komm» PP 
att rycka andra ned ^ 

Lycklig är du ej;^ efter, 
vad du ej äger, g<u' c 

o 

och vad du har, fors^k^^. 

Tala icke om en god lev"a 

låt din levnad tala-
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Solen bleker! 
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KOTVSTFLITEIN, Avenyn, ^° 

Offentlig nöjen. 
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väderlek uppföres varje 
fid 0nD ' e m. Selma Lagerlöfs 

.{ton Tel. 108 25 meddelar kl. 
pUNUN^oin förest- gives. Bijettpriser : 

• -J ^'och 55 öre. 
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Förnämsta inköpskälla 
av lätta 

Sommarskodon 

dar lunchar man bäst? 
$jÖtngåtösmlIan Siottsfogen 

J:sta 61. matsals! acfi ftonàitorit 
servering. Tflasifc dagligen, fjolt 
årets priser sänkta meô 20—25 °l0. 
Best, pt tel. J9268. 

Vita 33anôets Kestatttani 
Kungsgatan i Telefon J07 89. 
Slottskogen, tnd stora dammen. 

Om äktenskap. 

Danska ordstäv. 

Slädföre och giftermål bör man 
passa på, medan tid är. 

^är du sätter foten under eget 
lord får du veta vad hushållning 
kostar. 

* 

fe krubban är tom 'bitas hästarna, 
* 

En liten sky kan fördärva en god 
dag. 

* 

B°rta sträng — hemma dräng. 

Samhällsproble

met "den unga 

flickan." 

— På grund av särskilda förhål
landen får jag ofta inblick även i 
sådant, som ligger utanför själva 
skolarbetet, skriver den kände dan
ske skolmannen rektor Conrad Han-
sen i National Tidende". På min 
lott faller ett icke obetydligt "rädd
ningsarbete i det att både gossar 
och unge män, samt även personer, 
som stå utanför skolan, söka hjälp 
och råd hos mig, när de kommit på 
avvägar, Det är da alltid en fråga, 
som gang pa gang visar sig vara av 
avgörande betydelse, nämligen hur 
gossen eller den unge mannen kla
rar sig i sexuellt hänseende. I den
na fråga inneslutes en annan, vilken 
jag genom många samtal med den 
manliga ungdomen fått en inblick i, 
och det är frågan om den kvinnliga 
ungdomens medansvariglhet i ett så 
stort antal unga mäns moraliska för
fall. 

Så vitt jag kan förstå, dels genom 
dessa samtal, dels genom vad jag 
ser och läser är "den unga flickan" 
just nu ett mycket viktigt samhälls
problem. Hon måste, generellt ta
get, hava råkat på avvägar. Det 
är icke sällan jag hör om gosseför
förelse med den kvinnliga parten 
som förföraren. 

Saken refereras för imig endast 
från ena sidan, och jag vågar icke 
lägga hela skulden på flickan, men 
hon har dock i de flesta ifall som 
kommit till min kännödom och så
dana de meddelats -mig haft huvud
skulden. Det finns gosstyper som 
aldrig få vara i fred för påträngande 
unga flickor, nästan undantagslöst 
äldre än de själva. Och det bör 
väcka den kvinnliga ungdomens 
blygsel, när den får höra vilket för
akt en sådan gosse eller yngling kan 
hysa för flickvärlden. 

Det är detta oblyga utbjudande, 
denna allt behärskande lust till ero
tiska upplevelser hos den unga flic
kan, som måste ingiva en skräck för 
hennes öde. Så vitt jag förstår har 
krigsperiodens lösaktighet skadat 
den unga flickan svårare än den un
ge mannen. Jag antar, att det är 
det uppbyggande kristliga och mo
raliska arbete, vilket under de se
naste årtiondena bedrivits bland den 
manliga ungdomen, som gjort denna 
motståndskraftigare än den kvinnli
ga ungdomen, bland vilken anbetet 
börjat Iförst senare. Och går det 
"röta" i den kvinnliga ungdomen sy
nes den anställa större förödelser än 
vad fallet är hos den manliga. En 
man har obetingat flera möjligheter 
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att resa sig efter en moralisk ned
gångstid än vad en kvinna har. 

Jag betraktar kvinnan som 
mänsklighetens bättre del, men jag 
anser också, att hon alldeles särskilt 
bör värnas om av det skäl att hen
nes moraliska fördärv är en långt 
större samhällsfara än mannens. 
Okontrollerad läsning (och man för
faras över vad helt unga flickor 
läsa), okontrollerat tillträde till film-
och teaterföreställningar, okontrolle
rat kamratskap med manlig ungdom, 
badflirt, dansmanien och raffineman
get i fråga om kläder äro väl de 
egentliga orsakerna till den morali
ska nedgången. 

Jag inser mycket väl det, mänsk
ligt att döma, hopplösa i att vända 
strammen eller att vrida utvecklin
gen tillbaka, vilket ju i allmänhet 
betraktas som en mörksens gärning. 
Men början härmed måste göras och 
den måste göras i hemmen. Om go
da mödrar till unga flickor visste 
vad man genom en ung mans eller 
gosses bekännelser kan få höra om 
flickor från även de bästa hem, så 
skulle också detta arbete bliva upp
taget! 

* 

Så långt citatet. 
Utan tvivel har den ärade förf. 

skäl för sina klagomål. Tidens un
ga flicka, med eller utan polkahår, 
med knäkjolar och Gula paviljongs
melodien på läpparna är en förete
else som ingen annan tid, åtminsto
ne i mannaminne haft att uppvisa 
maken till. Och hon är ingen pryd
nad för vår 'egen tid. 

Men icke dess mindre vore det en 
orättvisa att betrakta och bedöma 
henne såsom en självständig pro
dukt, utan samband med övriga nu
varande föibållanden. Om ett tids-
ont uppstår måste det ha sina rötter 
i tiden. 

Författaren anger själv några av 
orsakerna till den moraliska ned
gången: sensationjsfilmen, sensations-
litteraturen, nöjeslivet. Men vem 
sprider över våra samhällen hela 
denna fördärvande nöjesindustri? 
Yem skriver sensationsfilmerna, 
komponerar jazzmusiken, fabricerar 
den slippriga visan, föreskriver yt-
terliglhetsmoderna och uppmuntrar 
kvinnodårskaperna? 

Det är en gammal iakttagelse att 
kvinnan är den bästa värdemätaren 
på nationernas och tidernas kultur
förhållanden. Ju högre kultur, de
sto bättre kvinna. Ju mera allmänt 
nedgångna kulturförhållanden, desto 
mera förfall även inom kvinnovärl
den. 

Yår tid utgör en dylik nedgångs
period. Kulturen, som väcker, da
nar, bildar och höjer ett folk är 
trängd i bakgrunden av en försoffan-
de, förvirrande nöjesindustri. Allt 
har ett påtagligt materiellt syfte. 
Världens nyss utståndna lidanden 
och prövningar blevo ungdomen för 

Vår Sommar-

Realisation 

pågår av 

Dräkt- & Klädnings-

Tyger 

i ylle och bomull till 

enastående billiga 
priser. 

SPECIALAFFÄR I TYGER 

på den erotiska romanen, den slipp
riga visan, det oblyga modet, kort 
sagt på allt detta som viskar fres
telsen i hennes öra lika listigt och 
raffinerat som någonsin paradisets 
orm. 

Pjatter. 
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MERKURTVÅLEN 
är även som badtvål den 

förnämsta. 

mycket. Nu vill den "ha roligt". 
"Ha roligt" är tidens trollformel. 
Och samhället räcker påpassligt nö
jen och frestelser i överflöd. Simp
lare nöjen, farligare frestelser än 
som bjöds generationen före denna. 
Det skall vara starka karaktärer och 
erfarna sinnen, som skola kunna gå 
oberörda genom en så alltigenom 
hållningslös tid som vår. Men ty
värr tillhöra dessa egenskaper säl
lan ungdomen. 

Om slutligen unga män kunna ha 
att berätta en del, isom icke utfaller 
till de unga flickornas fördel, så 
skulle säkerligen icke skildringarna 
bli fördelaktigare för de unga män
nen, om man vände på saken och 
kunde 'förmå de unga flickorna be
rätta. Det urgamla spörsmålet om 
vem som bär skulden har trotsat år
tusendenas försök att finna ett all
mängiltigt domslut. Om de unga 
männen skylla på de unga flickorna 
fortsätta de endast ridderligt i 
Adams, fotspår. 

Men på vem skall den unga flic
kan skylla? — Pä jazzen, på filmen, 

<8M.ar.u 

Jag Ihade satt mig på en bänk i 
allén. 

Dagen var härlig, ljum, doftande 
och frisk. 

Klockan var 6. 
På bänken bredvid mig sutto ett 

par unga damer. Det var så tyst 
att man kunde höra en ensam trasts 
underfulla lläte från en almkrona. 

På sandgången gick en dam förbi, 
ledande en liten gosse. För mina 
ögon var det en ung mor med sitt 
lilla barn. En vacker syn — ingen
ting annat. 

Men mina bänkgrannar måtte ha 
sett med en annan blick. 

— Såg du, viskade den ena. Nej 
men, att hon är gift! Det har jag al
drig vetat. 

— Inte jag heller, svarade den an
dra i samma viskande och genom
trängande ton. 

-—• Tänk, va! 
— Ja, tänk, va! 
De böjde sig fram och sågo efter 

den förbipasserande med sådana 
ögon, som jag föreställer mig att hä
star få strax innan de sätta sig i 
sken. 

—• Om han hade varit något märk
värdigt skulle man väl ha hört talas 
om det, avgjorde den ena slutligen. 

Den andra gjorde en vanmäktig 
gest med pekfingret. 

•— Märkvärdig? Nej, se det tror 
jag då inte alls. Se bara på den dräk
ten. Den minns jag att hon hade för 
tre år sedan, precis likadan. 

— Konstigt, tycker du inte det? 
När man gifter sig skulle man väl 
få allt nytt. 

—'Ja, vad skulle man annars gifta 
sig för! 

— Men tycker du inte det var än
nu konstigare då att hon går ensam 
nu klockan 6. Då skulle väl mannen 
vara ledig. 

— Men han är kanske resande. 

— Visst inte! Kesande som för
tjäna så bra. Johnson, du vet John
son, han förtjänar väldigt. Och varje 
gång han är ute köper han något 
nytt till sin 'fru. Tänk du, han kö
per för resten varenda sak till henne, 
tilll och med ... (ohörbar viskning). 

-—• Uschyjanadå, sånt tycker inte 
jag är trevligt. Nog skall väl en 
fru själv få bestämma vad hon vill 
ha eller inte. Det skulle åtminstone 
jag absolut fordra att få bestämma 
själv. Du vet väl hur man behöver 
prova så att det sitter riktigt och 
sådant. 

— Men det finns somliga fruar, 
d e t  v e t  j a g  a l l d e l e s  s ä k e r t . . .  s o m  . . .  

Jag vet icke vad hon tänkte säga 
om somliga fruar. 

ANVÄND 

KODAK-
FILM 

LÅT 

FRAMKALLA 
OCH 

KOPIERA 
EDRA 
BILDER 

HOS 

HASSELBLADS. 
ALLA FOTOGRAFISKA 
ARTIKLAR FINNAS. 

HASSELBLADS FOTOGR. A.-B. 
GÖTEBORG. 

Över oss välvde sig almarnas 
mäktiga kronor odh över dem himlen. 

Och jag uppsökte en annan bänk 
för att en stund få njuta tystnadens 
och rymdens evighetsbetonade still
het. 

Ragna Peters. 
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^ktoriserad översättning av 

Margareta Heijkel. 

«ue hmi . går inte för sig, sva-
d fgpi, s 'arP~t, och jag ber er att 

Hàste frar 'miu dotter, att jag 
&ka i ?r'i därifrån om inte min 

Sk?11 
<*»*'• 

T)°Ia. ^kade på huvudet, 
är mycket lämpligare, att 

Mde. £$r det, svarade han avbö-

V äskande 
Ji förklarade patienten med 

j11 e encrgi. Hon kommer 
vis,ifSfna till mig men däremot 

i er- Jag ber er för-
^eHa of£0"'"ne hou måste bringa 

r ' och genast! 

Men doktorn skakade åter på hu
vudet. 

—t Det är en sak, som jag absolut 
inte kan blanda mig i, sade han. Er 
dotter skulle betrakta det som en 
otillbörlig inblandning. 

Man förstod, att den lilla damen 
inte var van vid att bli motsagd. 
Hon knep tillsammans läpparne och 
gav honom en förtörnad blick. Tyd
ligen misstänkte hon ett egoistiskt 
motiv i hans avslag. 

— Ni anser sålunda, att en mors 
hälsa och lycka är något, som är 
utan betydelse, utbrast hon ironiskt. 

— Visst inte. Men när edra önsk
ningar icke ha någon inverkan på 
fröken Arnes, så måste hon ha grun
dade skäl därför. Kan jag få höra 
hennes invändningar? 

— Hon kan inte ge något förnuf
tigt skäl för sitt motstånd, förkla
rade fru Arnes misslynt. Var nu 
snäll och gör vad ni kan. Jag är 
säker på, att ni vill hjälpa mig, när 
jag försäkrar er, att luftombytet 
också skulle vara till största gagn 
för henne själv, tillade hon i allvar

lig ton. 
— Ni anser, tycks det, att icke 

häller er dotter mår bra av luften 
här? frågade doktor Mallory torrt. 

— Ja, det gör jag, svarade fru 
Ames bestämt. Det är för hennes 
egen skull, som ni måste övertala 

henne att resa. 
Återigen skakade hon på huvudet. 
— Förlåt, men det är en sak, som 

jag inte kan blanda mig i, sade han 
kallt, utan att försöka dölja sin 
misslynthet över att hon av något 
egoistiskt skäl sökte begagna sig av 
hans hjälp. —• önskar ni, att jag 
kommer tillbaka för att se till er? 
Eller anser ni, att det inte är be
hövligt ? 

Fru Ames betänkte sig ett ögon
blick odh gav honom en förtörnad 

blick. 
— Jo, jag vill gärna, att ni kom

mer hit igen — låt oss säga på tis
dagen, sade hon. Jag hoppas, att ni 
då skall ha hunnit komma till in
sikt om nödvändigheten av att göra 
mig till viljes. Jag är gammal och 
klen, ni är ung och stark och — 
hård, tillade hon mörkt. 

Doktor Mallory gick ned för trap
pan med en obehaglig känsla av att 
ha varit alltför skarpt avvisande 

meld hänsyn till den gamla damens 
nycker. A andra sidan hade han 
den uppfattningen, att det egentligen 
inte fattades henne något, odh att 
det var alldeles uteslutet, att luften 
i Shingle End kunde bekomma hen
ne illa. 

Han lämnade villan, satte sig upp 
på hästen och red ut genom den sto
ra trädgårdsporten. Då han kom ut 
på landsvägen fick han syn på Li-
lith, som tycktes vänta på honom. 

Vid ljudet av hästtrampet vände 
hon sig hastigt om och gick honom 
till mötes. 

— Vad ville hon er? frågade hon 
ivrigt ! 

Doktorn sprang av hästen och bör
jade gå bredvid henne. 

— Kanske förstår ni saken bättre 
än jag, sade han. Hon önskade att 
jag skulle övertala er att resa bort 
härifrån. 

Uttrycket i Liliths ansikte föränd
rades. Hon brast i skrattt. 

— Sade hon varför? frågade hon 
med en nästan hård glimt i sina 
ögon. 

— Det förefaller, som skulle hon 
inte må riktigt väl av luften här. 

-—• Och det tror ni? 
— Nej! 
—• Men ni lovade henne, att ni 

skulle försöka övertala mig att resa? 
Hon betraktade honom med en så 

skälmsk blick att doktor Mallory 
impulsivt utbrast: 

— Det är det sista jag skulle vilja 
övertala er till. 

Han lät orden åtföljas av en blick, 
som icke kunde missförstås. 

Lilith slog ned blicken och en svag 
rodnad färgade hennes kinder. 

— Jag skall förklara för er var
för hon är så angelägen att komima 
bort härifrån, sade hon. Det är inte 
m e r  ä n  r ä J t t  o c h  t i l l b ö r l i g t  a t t  n i  f å r  
veta det. Det är troligt att ni får 
veta ännu mycket mera snart nog, 
tillade hon med en viss hänsynslös 
öppenhjärtighet som verkade skräm
mande på honom. 

— Jag bryr mig inte om att höra 
något, sade han brådskande och 
gjorde min av att vilja sätta sig upp 
på hästen och rida bort. 

Liliths ansikte skiftade uttryck. 
För ett ögonblick vilade hennes hand 
på hans arm. Så drog hon den åter 
tillbalka. 

— Vänta litet, sade hon. Ni må
ste höra på mig — jag vill det. 

Han ihejdade sig tvekande och 
sänkte blicken mot marken, då orden 
i ett lidelsefullt utbrott strömmade 
över hennes läppar. 

— Min mor önskar resa härifrån 
med mig i sitt sällskap, därför att 
hon i dag träffat en man, som hon 
ogärna vill återse, en man som vet 
något, vilket hon icke vill skall bli 
känt, en man som — — — 

Hon tystnade med en halvkvävd 
snyftning. 

Doktor Mallory hade med svidan
de hjärta lyssnat till henne. Nu 
slog han avvärjande ut med handen. 

— Låt det nu vara nog, sade han. 
Säg ingenting mera! Jag bryr mig 
inte om att få veta mera, än vad 
jag vet. Det är tillräckligt att jag 
vet, att ni vill stanna här — jag 
skall göra allt vad jag kan för att 
hjälpa er. 

— Tack, jag vet att ni bistår mig, 
om ni kan. 

— Det jag kan göra är bara allt
för litet, sade han. 

Hon såg upp till honom med en 
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nat några framföranden av de gam
la grekiska dramerna i Point Lomas 
friluftsteater, men jag skall aldrig 
kunna finna ord starka nog att ut
trycka den gripande verkan av dessa 
framställningar. Och så är det med 
alla som varit närvarande. Dessa 
upplevelser bliva minnen för livet 
ock äro i sanning en del av verklig 
uppfostran. 

Den atmosfär av absolut fysisk 
och psykisk renhet sc*m genomström
mar Point Loma och de omutliga 
krav som ställas på ett i alla avse
enden moraliskt liv, hjälper lärjun
gen att besegra sin lägre natur. Så 
ock lärarnas exempel. Katherine 
Tingley framhåller ständigt att ord 
utan gärningar äro av intet värde, 
och därför sträva lärarna alltid att 
så förädla sina egna naturer att de 
kunna bliva till levande exempel för 
sina elever. Ledaren har även kallat 
sin skola "A school of prevention" 
= "En förebyggandets skola", och 
ett av de viktigaste arbeten som där 
utföres är att hindra de nedbrytande 
krafterna att utvecklas hos de unga. 
De undervisas om sina duala natu
rer och hur de skola lära sig att med 
det högres bistånd besegra det lägre. 

Barnen få redan tidigt tänka på 
andra. Det var en glädje att se hur 
de små gossarna varje vecka plockade 
Väldiga korgar med blommor i sina 
egna trädgårdar för att sända dem 
till fångarna i San Diego-fängelset 
och bur orkestern likaledes varje vec
ka for till staden med sina instru
ment för att glädja dessa stackars 
innestängda människor. 

Den som ej är totalt förblindad av 
hat och illvilja måste, när han står 
mitt ibland denna skara av frimodi
ga, lyckliga, sunda människor utro
pa: "Här ser jag förverkligat vad 
alla tiders människovänner drömt 
om! Vilken välsignelse för släktet 
om sådana skolor funnes över hela 
världen!" 

Ordet Kaja Yoga har så god klang 
i U. S. A. att de som visa bra av
gångsbetyg från skolan äro efter
sökta och erbjudas de (bästa platser. 
Under världskriget då unga män 
från Point Loma inskrevos i ame
rikanska armén, utövade de ett så 
iögonfallande höjande och förädlan
de inflytande på manskapet i de re
gementen de tillhörde, att det väckte 
allmän uppmärksamhet. En av ele
verna blev sekreterare i en av chefs
expeditionerna och hans klokhet och 
kunskaper uppskattades så, att han 
rådfrågades i de viktigaste angelä
genheter och de vitsord han efter 
kriget fick av högste chefen skulle 
för alltid kunna tysta belackarnas 
förtal. 

Vad mig beträffar kommer jag 
alltid att anse min vistelse på Point 
Loma såsom mitt livs största privi
legium. Det var en tid full av här-
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liga, rika erfarenheter, som komma 
att bliva mig till välsignelse under 
hela återstoden av mitt liv. 

Där lärde jag känna denna i san
ning underbara personlighet, Kathe
rine Tingley, begåvad med de egen
skaper som utmärka de verkligt sto
re. Absolut osjälvisk, full av hän
förelse, aldrig fruktande någon eller 
något, ägande ett oändligt medlidan
de odh en andlig kunskap inför vil
ken iman i vördnad måste böja sig, 
begärande intet för sig själv, blott 
givande. Sådan är hon och därför 
vördas hon av alla sina lärjungar 
och av alla klarseende, rättänkande 
människor. Hon är alltid såsom en 
kärleksfull mor för lärjungarna och 
för dem som söka hennes hjälp. Även 
under de mest pressande göromål 
kan hon 'avbryta sitt arbete och ägna 
timmar åt någon olycklig. Aldrig 
såg man någon gå ohulpen ifrån 
henne. Det skulle taga volymer att 
nedskriva allt det arbete hon utfört 
för freden, för avskaffandet av döds
straffet, för de fångnas förbättrade 
ställning, för de sårade i krigen. En 
vanlig människa som utfört en bråk
del av detta humanitära arbete skulle 
här i Sverige hyllas såsom en av 
världens store. 

Hon har offrat sin privatförmö
genhet för. arbetet i mänsklighetens 
tjänst och ständigt offrar hon sina 
dagars och nätters ro för ett arbete 
så intensivt att det skulle räcka till 
för tre av våra imest upptagna äm
betsmän. 

Under alla de år jag vistades på 
Point Loma hörde jag aldrig att- le
daren eller någon av lärjungarna ut
talade sig fientligt mot kristendo
men. Tvärtom framhölls ständigt 
hur teosofien är i full harmoni med 
den sanna kristendomen och att de 
läror som förkunnas i t. ex. Jesu 
bergspredikan äro de samma som 
varje sann teosof bör sträva att efter
leva. 

Till dem -av Katherine Tingleys, 
förföljare, vilka eventuellt komma 
att läsa dessa rader skulle jag vilja 
rikta följande uppmaning: När ni 
nästa gång fatta pennan för att för
tala henne och hennes uppfostrings-
systam, tänk då på att vi alla en 
gång måste träda över tröskeln in 
i det stora okända, utestängda från 
all vår jordiska makt, våra rikedo
mar, våra vänner, blott medförande 
det goda och det onda vi handlat, 
talat och tänkt. Yem vill träda inför 
Rättvisans Herre bärande på den 
tunga skulden att ha stenat en rätt
färdig — ja, en människosläktets 
vän och andliga läraie? 

Hälsingborg den 29 juni 1924. 

Ruth Bogren. 

En hämmad sorg är lik en tilltäppt 
ugn 

och kölar ned det hjärta, där den 
finns. 

Shakespeare. 
# 

Din vän har en vän, och din väns 
vän har en vän — var försiktig i 

;tt tal! 
Talmud. 

* 

Det är skaldens istörsta rättighet 
att tala där, varest mängden tiger. 

R. T. Körner. 

Den tid man överväger vad man 
skall säga är tagen från den tid man 
ångrar, vad man sagt. 

(Persiskt ordspråk). 

V i d  b e r g b ä c k e n .  

Hu Ruth Jllmén. 

Lyssna till den bäckens saga, 

som där mäktigt brusar ned! 

Millioner droppar jaga 

ifrån bergens högsta tinnar 

emot dalens stilla t red. 

Lyssna till den bäckens saga! 

Mar du icke mod att stanna 

för att lyss till bäckens saga? 

Tror du. att hans falska tunga 

skall blott för ditt hjärta sjunga 

oad du helst vill euigt glömma? — 

Har du icke lou att drömma? 

Skall du liksom bäcken jaga 

ifrån bergets uilda tinnar 

emot dalens stilla fred? 

Hr det din och bäckens saga? 

Räck hellre handen! 
6tt genmäle. 

Under rubriken "En fråga som 
väntar på svar" framkastar I. D. i 
Kvinnornas Tidning nr 25 spörsmå
let om kvinnorörelsen letts in på av
vägar eller om den icke är vuxen 
den tänkta höga uppgiften. En del 
av de frågor som behandlats på som
marens kvinnokongresser nämnas, 
och förf. undrar huruvida detta 
verkligen var det stora, som nutidens 
ledande kvinnor ha att samlas kring, 
att sätta som kvinnorörelsens mening 
och mål. När medborgarrätten be
gärdes utlovades icke en dugligare 
arbetskraft än männens, men kvin
norna ville ge en kraft av sin egen
art, en som kunde komplettera män
nens i samhällsarbetet, göra det fyl
ligare och rikare. Förf. anser att ur 
denna synpunkt ter sig rörelsen så
dan den nu framträder på kongres
ser och på politiska program kraft
lös och utan verklig storhet. —• 

Hos var och en, för vilken kvinno
rörelsen är en djupt allvarlig sak, 
måste dessa ord väcka mycken ef
tertanke. Är rörelsen i våra dagar 
dådlös, sätter den sina mål lågt? 
Tycks det icke tvärtom som om den 
dessa senare år tilltagit i livaktighet, 
spirat upp inom nya grupper, sökt 
sig flera banor, tagit hägn under 
nya former, ja, som om den just det
ta sista året slagit ut i blom, gjort 
sig hörd i krav samfällt ljudande 

från skilda håll och därigenom be
visande sin styrka? 

Men kanske kongressfrågorna en
dast, rört oviktiga mål? Förf. näm
ner äktenskapslagarna, dessa röra ju 
dock män och barn lika mycket som 
kvinnorna, således hela släktet; bo
stadsfrågan, ett familjens livsvillkor 
framför andra; yrkesutbildning, den 
personliga självständighetens grund
val — allt detta kan ju ej anses sakna 
betydelse. Förf. frågar dock varför 
kvinnorna icke hellre satt som före
mål för sina rådslag: söndringen 
mellan individerna, partierna, natio
nerna, den industriella oron, klassha
tet, ruttenheten inom politiken, ar-
betsjäktet, Mammonskulten, nöjesli
vet, materialismen, det sedliga förfal
let, osaligheten i vår inre värld. 

Ja, varför inte med detsamma 
hämta en trappstege och ta ned stjär
norna? Det måste förlåtas om man 
anser de flesta av dessa mål väl stora 
och vittsvävande hälst då därtill frå
gas varför kvinnorna icke gemensamt 
sökt medlen att höja det personliga 
värdet hos folken. 

Under detta övervägande av de 
olika målen för kvinnorörelsen faller 
mig i ögonen två uttalanden, som i 
dessa dagar gjorts av Frisinnade 
kvinnors landsmöte. Det ena gäller 
fordran på en bättre nykterhetsun
dervisning, således ett av dessa mål 
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angående vilka man kan vara något 
så när viss om ätt uppnå något. Det 
andra gäller utrotningsarbete mot 
kriget, således ett av dessa stora mål, 
som artikelförf. önskar se uppsatta 
— rådslag om söndringen mellan na
tionerna — ett av dessa mål, som vi 
-icke veta om vi uppnå, men som vi 
veta att vi måste uppnå. Program
uttalandet inledes här med orden: 
"Mänskligheten bör utrota kriget in
nan kriget utrotar mänskligheten", 
ståtliga ord, som i sin enkla oemot
säglighet förtjäna att räknas bland 
dem man kallar bevingade. Skilj
aktighet kan råda om vad som bör 
göras, men här ha vi ett mål, och ett 
jättemål, om vilka alla kunna enas. 

Och om också skilda meningar 
härska om vad som bör göras och 
om vad som bör göras först odh väd 
sedan, så låt oss framför att tänka 
på det som skiljer, tänka på det som 
enar, söka förstå varandra och be
sinna, att där det bedrives ihärdigt 
arbete, där kunna också misstag be
gås. Se vi ett fel hos dem, som bära 
kampens tunga och hetta, dröj ej 
därvid! Sök i stället att själv gripa 
in med dubbel möda för att hjälpa 
och stödja. Räck hällre handen! 

Hilda Sachs. 
• 

Avsikten hade varit att den i n:r 
25 införda art.: "En fråga som vän
tar på sitt svar" av I. D. skulle för
klarats och fullständigats med ytter
ligare en eller ett par artiklar i äm
net. Förf:s iråkade sjukdom har 
emellertid — åtminstone tills vidare 
—• lagt hinder i vägen härför. 

Kristiania blir Oslo. 

Sedan någon tid har pågått en liv
lig diskussion i vårt grannland på 
andra sidan Kölen i syfte att få ut
byta den norska huvudstadens namn 
Kristiania mot det gamla förut an
vända huvudstadsnamnet Oslo. Vid 
odelstingets behandling av frågan 
den 30 juni beslöts med 81 röster 
mot 23 att bifalla förslaget samt att 
namnförändringen skall träda i kraft 
den 1 januari 1925. 

Vid instundande nyår hava vi allt
så icke längre något Kristiania att 
räkna med. Det blir Oslo i stället. 
För dem som läst Sigrid Undsets be
römda historiska roman Kristin Lav-
.ransdotter blir namnförändringen 
lättare att minnas, då hon i densam
ma mer än en gång löder läsaren till 
det gamla Oslo. 

Hanäsl^ompanist 
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Vi anklaga andra för att 
oss själva. Vi äro enfa iga 
tro att vi kunna komm» PP 
att rycka andra ned ^ 

Lycklig är du ej;^ efter, 
vad du ej äger, g<u' c 

o 

och vad du har, fors^k^^. 

Tala icke om en god lev"a 

låt din levnad tala-

1j|» 

Solen bleker! 
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MAGASIN 

Förnämsta inköpskälla 
av lätta 

Sommarskodon 

dar lunchar man bäst? 
$jÖtngåtösmlIan Siottsfogen 

J:sta 61. matsals! acfi ftonàitorit 
servering. Tflasifc dagligen, fjolt 
årets priser sänkta meô 20—25 °l0. 
Best, pt tel. J9268. 

Vita 33anôets Kestatttani 
Kungsgatan i Telefon J07 89. 
Slottskogen, tnd stora dammen. 

Om äktenskap. 

Danska ordstäv. 

Slädföre och giftermål bör man 
passa på, medan tid är. 

^är du sätter foten under eget 
lord får du veta vad hushållning 
kostar. 

* 

fe krubban är tom 'bitas hästarna, 
* 

En liten sky kan fördärva en god 
dag. 

* 

B°rta sträng — hemma dräng. 

Samhällsproble

met "den unga 

flickan." 

— På grund av särskilda förhål
landen får jag ofta inblick även i 
sådant, som ligger utanför själva 
skolarbetet, skriver den kände dan
ske skolmannen rektor Conrad Han-
sen i National Tidende". På min 
lott faller ett icke obetydligt "rädd
ningsarbete i det att både gossar 
och unge män, samt även personer, 
som stå utanför skolan, söka hjälp 
och råd hos mig, när de kommit på 
avvägar, Det är da alltid en fråga, 
som gang pa gang visar sig vara av 
avgörande betydelse, nämligen hur 
gossen eller den unge mannen kla
rar sig i sexuellt hänseende. I den
na fråga inneslutes en annan, vilken 
jag genom många samtal med den 
manliga ungdomen fått en inblick i, 
och det är frågan om den kvinnliga 
ungdomens medansvariglhet i ett så 
stort antal unga mäns moraliska för
fall. 

Så vitt jag kan förstå, dels genom 
dessa samtal, dels genom vad jag 
ser och läser är "den unga flickan" 
just nu ett mycket viktigt samhälls
problem. Hon måste, generellt ta
get, hava råkat på avvägar. Det 
är icke sällan jag hör om gosseför
förelse med den kvinnliga parten 
som förföraren. 

Saken refereras för imig endast 
från ena sidan, och jag vågar icke 
lägga hela skulden på flickan, men 
hon har dock i de flesta ifall som 
kommit till min kännödom och så
dana de meddelats -mig haft huvud
skulden. Det finns gosstyper som 
aldrig få vara i fred för påträngande 
unga flickor, nästan undantagslöst 
äldre än de själva. Och det bör 
väcka den kvinnliga ungdomens 
blygsel, när den får höra vilket för
akt en sådan gosse eller yngling kan 
hysa för flickvärlden. 

Det är detta oblyga utbjudande, 
denna allt behärskande lust till ero
tiska upplevelser hos den unga flic
kan, som måste ingiva en skräck för 
hennes öde. Så vitt jag förstår har 
krigsperiodens lösaktighet skadat 
den unga flickan svårare än den un
ge mannen. Jag antar, att det är 
det uppbyggande kristliga och mo
raliska arbete, vilket under de se
naste årtiondena bedrivits bland den 
manliga ungdomen, som gjort denna 
motståndskraftigare än den kvinnli
ga ungdomen, bland vilken anbetet 
börjat Iförst senare. Och går det 
"röta" i den kvinnliga ungdomen sy
nes den anställa större förödelser än 
vad fallet är hos den manliga. En 
man har obetingat flera möjligheter 
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att resa sig efter en moralisk ned
gångstid än vad en kvinna har. 

Jag betraktar kvinnan som 
mänsklighetens bättre del, men jag 
anser också, att hon alldeles särskilt 
bör värnas om av det skäl att hen
nes moraliska fördärv är en långt 
större samhällsfara än mannens. 
Okontrollerad läsning (och man för
faras över vad helt unga flickor 
läsa), okontrollerat tillträde till film-
och teaterföreställningar, okontrolle
rat kamratskap med manlig ungdom, 
badflirt, dansmanien och raffineman
get i fråga om kläder äro väl de 
egentliga orsakerna till den morali
ska nedgången. 

Jag inser mycket väl det, mänsk
ligt att döma, hopplösa i att vända 
strammen eller att vrida utvecklin
gen tillbaka, vilket ju i allmänhet 
betraktas som en mörksens gärning. 
Men början härmed måste göras och 
den måste göras i hemmen. Om go
da mödrar till unga flickor visste 
vad man genom en ung mans eller 
gosses bekännelser kan få höra om 
flickor från även de bästa hem, så 
skulle också detta arbete bliva upp
taget! 

* 

Så långt citatet. 
Utan tvivel har den ärade förf. 

skäl för sina klagomål. Tidens un
ga flicka, med eller utan polkahår, 
med knäkjolar och Gula paviljongs
melodien på läpparna är en förete
else som ingen annan tid, åtminsto
ne i mannaminne haft att uppvisa 
maken till. Och hon är ingen pryd
nad för vår 'egen tid. 

Men icke dess mindre vore det en 
orättvisa att betrakta och bedöma 
henne såsom en självständig pro
dukt, utan samband med övriga nu
varande föibållanden. Om ett tids-
ont uppstår måste det ha sina rötter 
i tiden. 

Författaren anger själv några av 
orsakerna till den moraliska ned
gången: sensationjsfilmen, sensations-
litteraturen, nöjeslivet. Men vem 
sprider över våra samhällen hela 
denna fördärvande nöjesindustri? 
Yem skriver sensationsfilmerna, 
komponerar jazzmusiken, fabricerar 
den slippriga visan, föreskriver yt-
terliglhetsmoderna och uppmuntrar 
kvinnodårskaperna? 

Det är en gammal iakttagelse att 
kvinnan är den bästa värdemätaren 
på nationernas och tidernas kultur
förhållanden. Ju högre kultur, de
sto bättre kvinna. Ju mera allmänt 
nedgångna kulturförhållanden, desto 
mera förfall även inom kvinnovärl
den. 

Yår tid utgör en dylik nedgångs
period. Kulturen, som väcker, da
nar, bildar och höjer ett folk är 
trängd i bakgrunden av en försoffan-
de, förvirrande nöjesindustri. Allt 
har ett påtagligt materiellt syfte. 
Världens nyss utståndna lidanden 
och prövningar blevo ungdomen för 

Vår Sommar-

Realisation 

pågår av 

Dräkt- & Klädnings-

Tyger 

i ylle och bomull till 

enastående billiga 
priser. 

SPECIALAFFÄR I TYGER 

på den erotiska romanen, den slipp
riga visan, det oblyga modet, kort 
sagt på allt detta som viskar fres
telsen i hennes öra lika listigt och 
raffinerat som någonsin paradisets 
orm. 

Pjatter. 
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MERKURTVÅLEN 
är även som badtvål den 

förnämsta. 

mycket. Nu vill den "ha roligt". 
"Ha roligt" är tidens trollformel. 
Och samhället räcker påpassligt nö
jen och frestelser i överflöd. Simp
lare nöjen, farligare frestelser än 
som bjöds generationen före denna. 
Det skall vara starka karaktärer och 
erfarna sinnen, som skola kunna gå 
oberörda genom en så alltigenom 
hållningslös tid som vår. Men ty
värr tillhöra dessa egenskaper säl
lan ungdomen. 

Om slutligen unga män kunna ha 
att berätta en del, isom icke utfaller 
till de unga flickornas fördel, så 
skulle säkerligen icke skildringarna 
bli fördelaktigare för de unga män
nen, om man vände på saken och 
kunde 'förmå de unga flickorna be
rätta. Det urgamla spörsmålet om 
vem som bär skulden har trotsat år
tusendenas försök att finna ett all
mängiltigt domslut. Om de unga 
männen skylla på de unga flickorna 
fortsätta de endast ridderligt i 
Adams, fotspår. 

Men på vem skall den unga flic
kan skylla? — Pä jazzen, på filmen, 

<8M.ar.u 

Jag Ihade satt mig på en bänk i 
allén. 

Dagen var härlig, ljum, doftande 
och frisk. 

Klockan var 6. 
På bänken bredvid mig sutto ett 

par unga damer. Det var så tyst 
att man kunde höra en ensam trasts 
underfulla lläte från en almkrona. 

På sandgången gick en dam förbi, 
ledande en liten gosse. För mina 
ögon var det en ung mor med sitt 
lilla barn. En vacker syn — ingen
ting annat. 

Men mina bänkgrannar måtte ha 
sett med en annan blick. 

— Såg du, viskade den ena. Nej 
men, att hon är gift! Det har jag al
drig vetat. 

— Inte jag heller, svarade den an
dra i samma viskande och genom
trängande ton. 

-—• Tänk, va! 
— Ja, tänk, va! 
De böjde sig fram och sågo efter 

den förbipasserande med sådana 
ögon, som jag föreställer mig att hä
star få strax innan de sätta sig i 
sken. 

—• Om han hade varit något märk
värdigt skulle man väl ha hört talas 
om det, avgjorde den ena slutligen. 

Den andra gjorde en vanmäktig 
gest med pekfingret. 

•— Märkvärdig? Nej, se det tror 
jag då inte alls. Se bara på den dräk
ten. Den minns jag att hon hade för 
tre år sedan, precis likadan. 

— Konstigt, tycker du inte det? 
När man gifter sig skulle man väl 
få allt nytt. 

—'Ja, vad skulle man annars gifta 
sig för! 

— Men tycker du inte det var än
nu konstigare då att hon går ensam 
nu klockan 6. Då skulle väl mannen 
vara ledig. 

— Men han är kanske resande. 

— Visst inte! Kesande som för
tjäna så bra. Johnson, du vet John
son, han förtjänar väldigt. Och varje 
gång han är ute köper han något 
nytt till sin 'fru. Tänk du, han kö
per för resten varenda sak till henne, 
tilll och med ... (ohörbar viskning). 

-—• Uschyjanadå, sånt tycker inte 
jag är trevligt. Nog skall väl en 
fru själv få bestämma vad hon vill 
ha eller inte. Det skulle åtminstone 
jag absolut fordra att få bestämma 
själv. Du vet väl hur man behöver 
prova så att det sitter riktigt och 
sådant. 

— Men det finns somliga fruar, 
d e t  v e t  j a g  a l l d e l e s  s ä k e r t . . .  s o m  . . .  

Jag vet icke vad hon tänkte säga 
om somliga fruar. 

ANVÄND 

KODAK-
FILM 

LÅT 

FRAMKALLA 
OCH 

KOPIERA 
EDRA 
BILDER 

HOS 

HASSELBLADS. 
ALLA FOTOGRAFISKA 
ARTIKLAR FINNAS. 

HASSELBLADS FOTOGR. A.-B. 
GÖTEBORG. 

Över oss välvde sig almarnas 
mäktiga kronor odh över dem himlen. 

Och jag uppsökte en annan bänk 
för att en stund få njuta tystnadens 
och rymdens evighetsbetonade still
het. 

Ragna Peters. 
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LUvtb. 
R O M H N  

Av IPitrfcjm. 

^ktoriserad översättning av 

Margareta Heijkel. 

«ue hmi . går inte för sig, sva-
d fgpi, s 'arP~t, och jag ber er att 

Hàste frar 'miu dotter, att jag 
&ka i ?r'i därifrån om inte min 

Sk?11 
<*»*'• 

T)°Ia. ^kade på huvudet, 
är mycket lämpligare, att 

Mde. £$r det, svarade han avbö-

V äskande 
Ji förklarade patienten med 

j11 e encrgi. Hon kommer 
vis,ifSfna till mig men däremot 

i er- Jag ber er för-
^eHa of£0"'"ne hou måste bringa 

r ' och genast! 

Men doktorn skakade åter på hu
vudet. 

—t Det är en sak, som jag absolut 
inte kan blanda mig i, sade han. Er 
dotter skulle betrakta det som en 
otillbörlig inblandning. 

Man förstod, att den lilla damen 
inte var van vid att bli motsagd. 
Hon knep tillsammans läpparne och 
gav honom en förtörnad blick. Tyd
ligen misstänkte hon ett egoistiskt 
motiv i hans avslag. 

— Ni anser sålunda, att en mors 
hälsa och lycka är något, som är 
utan betydelse, utbrast hon ironiskt. 

— Visst inte. Men när edra önsk
ningar icke ha någon inverkan på 
fröken Arnes, så måste hon ha grun
dade skäl därför. Kan jag få höra 
hennes invändningar? 

— Hon kan inte ge något förnuf
tigt skäl för sitt motstånd, förkla
rade fru Arnes misslynt. Var nu 
snäll och gör vad ni kan. Jag är 
säker på, att ni vill hjälpa mig, när 
jag försäkrar er, att luftombytet 
också skulle vara till största gagn 
för henne själv, tillade hon i allvar

lig ton. 
— Ni anser, tycks det, att icke 

häller er dotter mår bra av luften 
här? frågade doktor Mallory torrt. 

— Ja, det gör jag, svarade fru 
Ames bestämt. Det är för hennes 
egen skull, som ni måste övertala 

henne att resa. 
Återigen skakade hon på huvudet. 
— Förlåt, men det är en sak, som 

jag inte kan blanda mig i, sade han 
kallt, utan att försöka dölja sin 
misslynthet över att hon av något 
egoistiskt skäl sökte begagna sig av 
hans hjälp. —• önskar ni, att jag 
kommer tillbaka för att se till er? 
Eller anser ni, att det inte är be
hövligt ? 

Fru Ames betänkte sig ett ögon
blick odh gav honom en förtörnad 

blick. 
— Jo, jag vill gärna, att ni kom

mer hit igen — låt oss säga på tis
dagen, sade hon. Jag hoppas, att ni 
då skall ha hunnit komma till in
sikt om nödvändigheten av att göra 
mig till viljes. Jag är gammal och 
klen, ni är ung och stark och — 
hård, tillade hon mörkt. 

Doktor Mallory gick ned för trap
pan med en obehaglig känsla av att 
ha varit alltför skarpt avvisande 

meld hänsyn till den gamla damens 
nycker. A andra sidan hade han 
den uppfattningen, att det egentligen 
inte fattades henne något, odh att 
det var alldeles uteslutet, att luften 
i Shingle End kunde bekomma hen
ne illa. 

Han lämnade villan, satte sig upp 
på hästen och red ut genom den sto
ra trädgårdsporten. Då han kom ut 
på landsvägen fick han syn på Li-
lith, som tycktes vänta på honom. 

Vid ljudet av hästtrampet vände 
hon sig hastigt om och gick honom 
till mötes. 

— Vad ville hon er? frågade hon 
ivrigt ! 

Doktorn sprang av hästen och bör
jade gå bredvid henne. 

— Kanske förstår ni saken bättre 
än jag, sade han. Hon önskade att 
jag skulle övertala er att resa bort 
härifrån. 

Uttrycket i Liliths ansikte föränd
rades. Hon brast i skrattt. 

— Sade hon varför? frågade hon 
med en nästan hård glimt i sina 
ögon. 

— Det förefaller, som skulle hon 
inte må riktigt väl av luften här. 

-—• Och det tror ni? 
— Nej! 
—• Men ni lovade henne, att ni 

skulle försöka övertala mig att resa? 
Hon betraktade honom med en så 

skälmsk blick att doktor Mallory 
impulsivt utbrast: 

— Det är det sista jag skulle vilja 
övertala er till. 

Han lät orden åtföljas av en blick, 
som icke kunde missförstås. 

Lilith slog ned blicken och en svag 
rodnad färgade hennes kinder. 

— Jag skall förklara för er var
för hon är så angelägen att komima 
bort härifrån, sade hon. Det är inte 
m e r  ä n  r ä J t t  o c h  t i l l b ö r l i g t  a t t  n i  f å r  
veta det. Det är troligt att ni får 
veta ännu mycket mera snart nog, 
tillade hon med en viss hänsynslös 
öppenhjärtighet som verkade skräm
mande på honom. 

— Jag bryr mig inte om att höra 
något, sade han brådskande och 
gjorde min av att vilja sätta sig upp 
på hästen och rida bort. 

Liliths ansikte skiftade uttryck. 
För ett ögonblick vilade hennes hand 
på hans arm. Så drog hon den åter 
tillbalka. 

— Vänta litet, sade hon. Ni må
ste höra på mig — jag vill det. 

Han ihejdade sig tvekande och 
sänkte blicken mot marken, då orden 
i ett lidelsefullt utbrott strömmade 
över hennes läppar. 

— Min mor önskar resa härifrån 
med mig i sitt sällskap, därför att 
hon i dag träffat en man, som hon 
ogärna vill återse, en man som vet 
något, vilket hon icke vill skall bli 
känt, en man som — — — 

Hon tystnade med en halvkvävd 
snyftning. 

Doktor Mallory hade med svidan
de hjärta lyssnat till henne. Nu 
slog han avvärjande ut med handen. 

— Låt det nu vara nog, sade han. 
Säg ingenting mera! Jag bryr mig 
inte om att få veta mera, än vad 
jag vet. Det är tillräckligt att jag 
vet, att ni vill stanna här — jag 
skall göra allt vad jag kan för att 
hjälpa er. 

— Tack, jag vet att ni bistår mig, 
om ni kan. 

— Det jag kan göra är bara allt
för litet, sade han. 

Hon såg upp till honom med en 
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DAMUNDERKLÄDER 
BAR N KLÄDNIN GAR 
BABYUTSTYRSLAR 

Näsdukar, Brickdukar, Ëordiôpare, Ritade 
Handarbeten, Spetsar och Broderier 

finnes alltid på lager. 
BRUDUTSTYRSLAR UTFÖRAS. 

Egen Sy at el i er. 

Varje förståndig husmoder 

använder 

Pellerins Margarin 
i hushållet 

Alla som köpa 

S P I S B R Ö D  
från 

Göteborgs Ångbageri 
säga att det är 

främst i skörhet och god smak. 
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Badmössan. 
Bagatell 

av TORA RAMM. 

Badmössan Kade obarmhärtigt 
öppnat (hans ögon. Hur var det möj
ligt att samma sak kunde ta sig så 
olika ut på olika människor? Full
komligt fenomenalt! 

Han drack en ny klunk vermouth 
oelh isjönk åter grubblande tillbaka i 
den bekväma trädgårdsstolen. 

När han sett mössan på lilla Brita 
Holm hade han genast blivit förtjust 
i den. Formen, det vita bladmoti
vet på den klargröna kullen, allt 
hade klätt henne utomordentligt. En 
annan piff än på han;s frus gamla 
svarta och praktiska skrålla! Men 
Märta hade då aldrig visat någon 
överdriven smak. Alltid praktisk 
odh sparsam! 

Om han bara inte... Ja, det re
tade honom mest av allt att det var 
han. själ-v som gått åstad och köpt 

. en ny badmössa till sin fru. En klar
grön med yitä bladmotiv. Precis 
likadan som Brita Holms! Varför 
skulle hans fru vara sämre än de an
dra unga damerna! 

Och därefter hade han väntat på 
effékten. 

Det skar honom ända in i hjärte-
rötterna, när han nu- i minnet ge
nomgick sin missräkning. Han hade 
aldrig sett att Märta var ful, förrän 
hon stod där framför honom, blå
frusen, med sammanrynkad panna 
ocih ett huvud kring vilket den nya 
badmössan slöt lika tätt och stramt 
som skalet kring en kålrot. 

Synen hade retat honom på något 
sätt. 

— Den här mössan passar mig 
inte, hade Märta sagt. 

— Ja, det är åtminstone inte mös
sans fel, hoppade svaret ur honom 
lika oemotståndligt som korken ur 
en jäst flaska. 

Och han hade visat, vem han tyck
te mössan klädde, Ungdom var än

då en härlig sak! Han hade kapp-
summit, pratat, flirtat en liten smula 
med den pigga lilla Brita Holm, 
Ack, vilken flicka! Han blev tjugu 
år yngre bara han såg in i hennes 
muntra, övermodiga, förtrollande 

flickögon. 
Det skar åter smärtsamt i hans 

hjärta, när han tänkte på ett par 
mindre muntra, övermodiga och för
trollande ögon under en av en grön 
och för trång badmössa hiskligt 
sammanrynkad panna. Vem i all 
världen kunde förebrå en man att 
han kallnade inför en sådan syn! 

Nej, Märta fick verkligen finna 
sig i att.. . Han hade ju förstått, 
att hon blivit purken. Sett att hon 
dragit sig avsides med barnen och 
tydligen med avsikt summit ut, just 
när han efter badet passerat förbi. 
Det passade verkligen inte en kvin
na i Märtas ålder att vara fåfäng 
på det sättet. 

Han läppjade ånyo på glaset och 
slog eld för att tända en ny cigarrett. 
Men tändstickan föll obrukad ned 
på sanden. 

Genom syrenhäcken kring bersån 
såg han ljusa klädningar sikymta på 
vägen. Han kände genast igen dem. 
Det var. Brita Holm och hennes goda 
väninna Maja Kärr — "bihanget" 
som han kallade henne i sina tankar. 

De gingo raskt och pratade ivrigt. 
Brita säg ond ut. 

:— Det är sista gången, absolut 
sista gången, hörde han med ens tyd
ligt hennes röst. I morgon går jag 
och badar i Sval vik i stället, för att 
visa Klas hur innerligt jag struntar 
i den där gamla efterhängsna nota
rien. 

•—• Tror du säkert att det var där
för Klas gick? 

— Om det var! Men vad skall 
jag ta mig till. Notarien släpper 
mig ju inte ett ögonblick! — "Så 
den badmössan klär er, fröken Holm. 
Ni ser ut som en frisk, vacker näck
ros i den. Skola vi simma ut ett 
slag, fröken Holm? Ni simmar som 
en najad, fröken Holm", härmade 
hon med uppretad stämma. Men han 
ser minsann inte ut vare sig som en 
näckros eller en najad, där han flå
sar fram! A, jag är så arg! Varför 
kan han inte hålla sig till sitt och 
lämna mig i fred. Nu skall Klas gå 
oelh vara ond och tro ... 

Rösten dog bort. 
Notarie Berg satt som bedövad i 

den bekväma trädgårdsstolen. Fär
gen steg och sjönk på hans kinder. 

En gammal, efterhängsen, flåsan
de notarie hade hon kallat honom. 
Tackar mjukast! 

Han grep glaset med lätt skälvan
de hand, tömde det i ett drag och 
satte det hårt tillbaka på bordet 
igen. 

— Näbbgädda, tänkte han vredgad. 
En ouppfostrad, kokett och inbilsk 
flicksnärta, det var vad hon var, den 
lilla bjäbban Brita Holim. 

STOCKHOLM 

Emottager insättningar mot högsta 

gällande ränta. 

Uthyr brand- och dyrkfria förva-

ringsfack. 

Förmedlar köp och försäljning av 

aktier och obligationer. 

G Ö T E B O R G  
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Emottager mot billig avgift (s. k. 

öppen deposition) alla slags 
värdehandlingar. Avkastning 
redovisas omedelbart till depo-
nenten. 

Emottager till förvaring i kassavalv 
(s. k. sluten deposition) förseg
lade lådor, konvolut o. dyl. 

En gammal, efterhängsen, flåsan
de notarie! Kunde man tänka sig! 
Det vågade hon, den där lilla obe
tydliga nippertippan ! 

Han avtog hatten och strök med 
näsduken över hjässan, under vars 
höga valv all världens rättskunskap 
låg lagrad. 

Från vägen hördes ånyo ljudet av 

röster. 
I solskenet därute såg han en vit

klädd kvinnogestalt, kringdansad av 
tre barbenta, lekande barn. De fladd
rade omkring modern såsom brokiga 
fjärilar kring en blomma. 

Notarien tyckte sig aldrig hava 
sett en vackrare syn. Vreden still
nade ut i hans hjärta för en känsla 
av den högsta lycksalighet. Så söt 
hon såg ut i den vita hatten, hans 
rara, goda lilla Märta ! Och så 
vackra och friska och glada barn 
hon givit honom! 

Det var en strålande och älskvärd 
äkta man som i nästa minut gick 
den lilla gruppen till mötes på vä
gen. Och det var en lycklig familj 
som kort därpå satt bänkad kring 
kaffebordet i bersån. 

Men i ett dike vid vägen låg en 
söndersliten grön och vit badmössa 
-T- densamma om vilken denna lilla 
enkla historia är skriven. 

JVIlss Royden och 

framtidens kvinnor, 

"Längre fram i tiden tror jag man 
skall finna, att kvinnorna äro bättre 
organisatörer och administratörer än 
männen", skriver miss Maude Roy-
den i Sunday Pictorial. 

"I fråga om att tolka äro de lika 
värdiga. Som skådespelare, talare, 
vokal- och instrumentalmusici, jour
nalister etc. äro kvinnorna fullt att 
jämställa med männen. Däremot 
sällan i egenskap av skapande snil
len, såsom skalder, konstnärer, dra
maturger, kompositörer o. s. v. Var
för? Emedan kvinnokönets säregna 
styrka ej ligger d att skapa konst men 
väl att dana mänsklighet. Moder
skap et kommer alltid att vara mera 
dyrköpt än faderskapet, kräva mera 
tid, absorbera mera energi. 

Även om alla kvinnor komme att 
uppfostras till en industri eller ett 
yrke, skola alltjämt de flesta av dem 
anse, att giftermålet och moderska-
pet har det första kravet på dem un

der en tid, och en mycket viktig tid 

av deras liv. 
Jag tror verkligen inte på allmän

na hem eller allmän barnuppfostran. 
Dessa idéer ha ingen framtid för sig. 

Det enskilda hemmet, ojämförligt 
mycket bättre byggt, ordnat ooh in
rättat än de nutida arbetskiiävande 
"hemmen", kommer att bestå, och de 
flesta mödrar — om än med arbets
bördan lättad på allt möjligt sätt — 
skola erfara, att barnen som små 
dock taga den drygaste delen av de
ras tid och (krafter i anspråk. 

De ha utbildats för ett visst kall, 
som de ägnat sig åt före äktenska
pet, och som de ämna fortsätta sedan 
barnen upphört att vara barn. Då 
måste staten hålla dem skadeslösa 
därför att de, under en visis tid åt
minstone, ha måst avbryta sin bana, 
för att göra släktet en livsviktig 
tjänst. Mycket skall säkert göras 
inom de kommande hundra åren för 
att förminska verkan av detta störan
de avbrott. 

Stundom blir det kanske intet av
brott alls. Men staten måste på nå
got sätt erkänna värdet och vikten 
av moderskapets gärning och kom
mer säkert också att göra det, innan 
seklet har förflutit. Men skall icke 
det avbrott, som enligt min mening 
moderskapet för de flesta kvinnor 
måste medföra, bli en beständig han
dicap om företräde? —- Det beror på 
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o 
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vad man menar härmed. Skola kvin
norna alltid förbli amatörer? Kan
ske. Men de skola då samtidigt be
sitta amatörernas stora och värde

fulla förtjänster. 
Männen äro experter och ha ex

pertens förtjänster och — fel. De 
äga hans grundlighet, sakkunskap, 

skicklighet och överlägsenhet; men 
även hans ensidighet, brist på ba
lans och oförmåga att se sakerna från 
mer än en sida. 

Kvinnorna skola bliva amatörer. 
De komma att ha ett mera mångsi
digt vetande, en rikare erfarenhet, ett 
sundare omdöme, ett humanare grepp 
på saiker och förhållanden. De känna 
till både det husliga och det yrkes
mässiga livet, hemmet och verksta
den — de dana både människor och 

döda ting. 

Dessa äro de naturliga ledareför
tjänsterna. Det är på grund härav 
jag tror, att, om jag komme tillbaka 
till jorden år 2022, jag skulle finna 
kvinnorna som de styrande. De sko
la vara lärare, präster, organisatörer, 
domare, advokater, parlamentsleda
möter, statsråd. De skola överallt ha 
till sin disposition expertens råd, av 
vilket amatören alltid kommer att i 
viss grad bero. 

Men ingen expert får Klutbestäm

manderätt. Han är alltför ensidig i 

sitt åskådningssätt. Det slutliga av
görandet tillhör amatören. 

Engelska folket har alltid förstått 
detta. Det har visat den politiska 
insikt som vid jämförelse med andra 
nationer är deras speciella företräde, 
att ställa amatören över experten i 
sitt parlaments- och kabinettssystem. 

Ar 2022 skall man finna att Stor-
Britannien gått i spetsen för natio
nerna beträffande att ge kvinnan en 
hög, ja, dominerande ställning inom 
alla statens angelägenheter. 

£fCS"T~Rj O JA. S tt 
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• IdF Asklunds 

Sr bäst 

Torvtigheten av vår tro beror på 
torvtigheten av vad vi äro. 

V. Hugo. 
* 

En falsk vän är som skuggan. När 
solen skiner kan man ej bli av med 
honom, men mulnar himlen är han 
spårlöst försvunnen-

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. 

/fl—— - " AN VAND ALLTID 
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tillitsfull blick, som trängde rajkt in 
i hans hjärta. 

—r Ni kan göra så mycket. Ni 
anar icke vad det betyder för mig att 
det finns en människa, som jag kan 
lita på odh be om ett råd. Men tro 
för all del icke, tillade hon ivrigt, 
aitt jag blir illa behandlad. Min mor 
håller innerligt av mig och har all
tid gjort det. Men vi äro i vissa fall 
av olika åsikt. Vi vet det och und
vika därför av princip sådana äm
nen som kan väcka strid. Men det 
är ibland olidligt för mig att rätta 
mig efter henne i fråga om saker, 
som bära miig emot. 

Den unge läkarens ton var irri
terad, när han svaraide. 

— Bliv inte ond, men jag tror, att 
ni offrar er mer än vad nödvändigt 
är och undertrycker er personlighet 
mera än vad ni egentligen borde. 
Det förefaller mig, som om fru Ames 
är en av dessa skenbarl igen bräckliga 
kvinnor, som (besitta mycket större 
styrka än vad man kan drömma om. 

Lilith nickade. 
— Ni har otvivelaktigt rätt, sva

rade hon, men jag har henne att tac
ka för så gränslöst mycket, och jag 

känner imig förpliktad att så myc
ket som möjligt foga mig efter hen
nes infall. Jag var mycket klen som 
liten ocih utan hennes kärleksfulla 
omvårdnad skulle jag inte nu ha le
vat. 

De gingo tillsammans landsvägen 
framåt utan att tala, hängivande sig 
åt lyckan att vara i varandras 
närhet. Då och då möttes deras 
ögon, och när så skedde, kände de 
sig försatta till en annan skönare 
värld, där det icke fanns dammiga 
landsvägar och höga häckar som be
gränsade utsikten, en värld där him
lavalvet icke fördystrades av moln 
och ingen östanvind bet i kinden. 

Då de nådde köpingens yttersta 
byggnader, kam Lilith plötsligt till 
medvetande om att de icke befunno 
sig i himlen men på jorden, där ny
fikna blickar lurade överallt. 

— Det är kallt, inte sant? utbrast 
hon plötsligt ooh vände sig om. 

Innan Mallory hann svara svängde 
en elegant jaktvagn upp på landsvä
gen från en biväg. Det satt två 
herrar i den och båda hälsade, då 
vagnen rullade förbi. 

Doktor Mallory såg frågande på 

Lilith. — Känner ni överste Sea-
field, frågade han. 

Lilith rodnade och en skugga gled 
över hennes ansikte. 

— Jag känner sir George Para-
dine — jag har träffat honom tidi
gare, sade hon. 

En stunds tystnad följde. Så drog 
hon plötsligt ett djupt andetag och 
utbrast: — Sir George än den man 
min mor önskar undvika. 

En dödstystnad sänkte sig över 
dem. Det var otänkbart annat än 
att doktor Mallory skulle önska en 
närmare förklaring. Lilith kände 
det, och medvetandet därom gjorde 
hennes stämma kall och hård, då hon 
sade: 

— Jag vill inte neka till att hans 
härvaro är oss till besvär. Men då 
han nu en gång är här föredrar jag 
att finna mig i detta sakförhållande 
framför att hals över huvud fly här
ifrån. 

Hon bet tillsammans tänderna och 
tillkastade den unge läkaren en av 
dessa trotsiga blickar i vilka han 
trodde sig läsa den mest barnsliga 
uppriktighet. 

— Jag gillar en ståndpunkt, än-

ökönt jag icke vet om den är klok 
eller ej. 

Hon slog ned ögonen och kämpa
de synbarligen med sig själv. Slut
ligen såg hon åter upp med en bed
jande blick. 

— Jag har en känsla av att jag 
icke behandlar er rätt, sade hon. In
tet är så irriterande som halv förtro
lighet, och det är just det jag ger er. 

Doktor Mallory betraktade henne 
med ett uttryck som kom henne att 
sänka blicken. 

— Jag vill vara nöjd med detta, 
om ni icke kan giva mig mera, viska
de han. 

Han tryckte hennes hand till av
sked, sprang upp på hästen och red 
bort. Ingen av dem sade farväl — 
de voro redan komna förbi det sta
dium, där ord behövas. 

Lilith gick långsamt hem. Un
der resten av dagen undvek hon ett 
sammanträffande med modern. Hon 
ville och kunde icke berätta henne 
om sitt möte med doktorn, och å an
dra sidan ville hon ej heller för allt 
i världen medgiva att hennes hjärta 
hade någon del i de halvt förtroliga 

samtal, hon förde med den unge, 
ståtlige läkaren. 

Nej, Lilith ville icke ens för sig 
själv tillstå att ett tillfälligt ord 
från doktor Mallory, hans leende, 
hans hälsning i förbigående ägde 
den minsta betydelse för henne. 
Ehuru hon erfor det som om blott 
ljudet av hans stämma berörde nya 
och förut oanade strängar i hennes 
inre, föredrog hon att tro att detta 
uteslutande kunde vara en följd av 
hennes tidigare ensamhet. Samma 
utfääkter ifann hon för sin benägen
het att ständigt sysselsätta sig med 
honom i sina tankar. Hon ansåg 
det vara en oundviklig och naturlig 
reaktion efter de stora fordringar 
modern ställt på henne. 

Lilith var modern mycket tillgi
ven. Men hon längtade efter för
ströelse, ty fru Ames levde mest i 
sina mJinnen, och dessa voro lika 
pinsamma för dem båda. 

Emellertid hade den unge läkaren 
nått ett betydligt längre stycke på 
självkännedomens väg. 

Han hade träffat många andra, 
både vackra och älskvärda unga da
mer, men ingen av dem hade förmått 
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att hos honom uppväcka sådana käns 
lor, som framtrollats genom iblotte 

enda blick från Lilith Ames. ^ 
Men som han var en förs« 

ung man insåg han till fullo nö ^ ̂ 
digheten av att bekämpa boje _ 
för en kvinna, över vilkens evn' 
det vilade en slöja av mysti . 

Samtidigt var han ihk n°Lhd 

inse, att just denna aortauM . 

kunde bliva ett eggande m°m^ 
hans känslor. Ett mysten 
alltid intressant. Men det är e 
haglfgt attribut till enL ung,, 
kvinna. Och även om doW»r 

ry var alltför lojal att miss a ^ 

Lilith vidlåddes av någon ^ ^ 
sade honom dock hans örs 
det vore klokast att intaea^ ^ 
avvaktande hållning, ti s ^ 

närmare kännedom 0111 

störda. inlade ^ 
Vid hemkomsten »et ^ 

Payne honom att övf^S. för 
tjänare, Dobson, 1 

invitera doktorn ti afton-
på "The Towers" eaaxa» * 
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är väl 
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Gummans 
F L I N G O R  

så att pysen kan bli 
ren igen. 
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Ett genmäle. 
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gröna. 
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Morgonsömn. Av Ragna Peters. 
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Lilith. Boman av Florence Warden. 

Utlandshrönika 
i sammandrag. 

Utrikespolitiken har blivit ostadig 

som väderleken. Ljusnar det på en 

kant av himmelen. mulnar det strax 

fl en mman. Det är inte längre möj
ligt att den ena timmen förutsäga 
vad den nästa bär i sitt sköte. Och 

ju längre tiden lider, desto svårare 

lar man att bibehålla övertygelsen 
att det europeiska återuppbyggnads

arbetet ligger i händerna på de mål
medvetna och ansvariga män, vilka 

ned åsidosättande av alla oviktiga 
detaljer, skulle kunna återskänka 

världen länge efterlängtade normala 
°ch förnuftiga förhållanden. 

Ännu i förra översikten ingav den 
idtagna politiska scenförändringen 
e't svagt hopp om att skadestånds
frågan äntligen skulle komma på 

?lid. Under förutsättning att den 

I"Rundande 16 juli-konferensen i 
°idon skulle bära gott i skölden, 

ade Tyskland böjt sig för Frank

as sista — man bör kanske hellre 
senaste fordran på generalin-

n av dess militära resurser. 

jtter Samtalet på Gheequers mellan 

konseljpresident Herriot 
"glands premiärminister Mae-

|i°laJd syntes en viss enighet ha 
PPDåtts rörande såväl de frågor som 

Sblle upptagas konferensen som 
åda ententerepresentanternas 

fielt mgStagan'de tin desamma. Man 
den a^ns^one 'ett intryck av att 
jei 

radlkale franske politikern och 

stats S0C*a^6m°kratiske engelske 
<[6tls

mannen i varandra upptäckt ti-
s°m insett nödvändigheten 

115 män, 
<lv D U  R  ... _ 
vjg , °Ja På försoningspolitikens 

riot ti]].011 ^ fanns redan när Her-
Post adde sin nya ansvarsfulla 
reSerin I™. ^6n ^raniSka republikens 
Svans 

oc'^ utrikesminister en 
V6rkan>a anS JunSfrutal som förtog 
frasern 

aV ''''a de övriga löftesrika 
Ug°r 

0<11 k°rde ingett vissa far-
-I lamtiden. Det var orden 

^ icke i skadeståndsfrå-
^ara rau 

Undo Pruta av på sin sol-
"Ht fe 

rätt. i 

för frede 
övrigt ville det göra 

Tst^i]r. , °'ns oc-h 'samförståndets 

ûet 
% 

ande. 

lade 

D, 

om 
ket 

världe; 
JU varit fatalt för Frank-

n tagit Herriot alltför 

°nald ,.u t
Pa de fegra orden. Mac-

^ Ocl/C 1 1 Varje fal1 ha gj°rt 

<'llers fan C 6r Samvaron på Chee-
fad frän,? anledningar till en steg-

or°- Det såg nästan ut 

som om 16 juli-konferensen verkli
gen skulle bli en konferens, där nå
got skulle beslutas i enighet och sam
förstånd. 

Men lyckligtvis ha omständighe
terna spelat Frankrike ett trumfkort 
i händerna. 

MacDonald är ingen tränad diplo
mat. Innan han upphöjdes till sin 
nuvarande post tillhörde han en 
krets, där diplomatiska formaliteter 
och finesser icke övas. Det har fun
nits män såväl inom diplomatien 
som inom övriga livets områden vilka 
nått stora mål utan formaliteter. 
Huruvida MacDonald tillhör deras 
utvalda skara, får framtiden utvisa. 
An så länge beror hans pre
stige i viss mån på i vilken 
grad han utåt kan göra in
tryck av att korrekt fylla en pre
miärministers delikata kall i forma
liteternas land. Och det är i detta 
hänseende han råkat begå ett ödes
digert misstag. Vid utfärdandet av 
sina inbjudningar till samtliga i 
Londonkonferensen deltagande sta
ter har han uteglömt Frankrike! 
Pinsamma situation! En värd som 
glömmer själva hedersgästen! För
biseendet var mera än Frankrike 
kunde smälta. Förgäves har Mac
Donald sökt förklara saken med att 
han ansåg Frankrike såsom medin-
bjudare och följaktligen som själv
skriven deltagare. Herriot har fun
nit sig kränkt. Och till missnöjet 
över taktlösheten kommer en ännu 
obehagligare överraskning, nämligen 
det memorandum MacDonald låtit 
vidfoga sina inbjudningar till andra 
stater och som innehåller en rad 
punkter, till vilkas självständiga for
mulering den engelske premiärmi
nistern möjligen stimulerats under 
den angenäma samvaron på Ghee
quers, men från vilkas radikala för
slag —• att i vissa fall ernå en upp
görelse i skadeståndsfrågan utanför 
Versaillestraktatens en gång dock 
oundvikligen åt sprängning dömda 
ram — Herriot nu i verklighetens 
nyktra ljus måste ta avstånd. Ty 
alla politiska scenförändringar till 
trots har väl Frankrike näppeligen i 
verkligheten förflyttat sig en enda 
tum från sin tidigare ståndpunkt i 
skadeståndsfrågan — det är blott en 
radikal konseljpresident som för den 
nationalistiskt-konservative Poinca-
rés politik vidare. Och i grunden är 
det säkerligen snarare denna omstän
dighet än MacDonalds lilla faute som 
väckt rabalder och oenighet mellan 
de två förnämsta konferensdeltagar
na innan konferensen ens börjat. 
Man har fruktat engelsk påtryck
ning till för stora eftergifter i för
väg —ett bindande klotter i den bre
da marginal, man önskar se oskriven 
och blänk såsom en symbol för 
Frankrikes trosvisshet ifråga om 
Versaillestraktatens ofelbarhet. 

I Frankrike har händelsen givit 
vind i seglen åt Herriots politiska 
motståndare, som begagnat tillfället 
att söka misstänkliggöra hans lämp
lighet som handhavare av republi
kens utrikesangelägenheter och om 
möjligt framkalla en regeringskris. 
Situationen har varit såpass hotande 
a+t MacDonald, som genom sin oför
siktighet kommit det hela åstad, an
sett det nödvändigt att hals över hu
vud begiva sig till Paris för att klara 
upp missförståndet och därmed räd-
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från Göteborg till 
Interlaken. 

Reseskizzer 
av 

RUTH ALMÉN. 

I. 

"Die See •— die ist falsch!" 
Det var en av våra reskamrater, 

en rysk äldre herre, som uttalade 
denna sanning, då han på vacklande 
ben gick ned under däck för ätt en
sam i sin hytt genomleva en storm 
på Nordsjön. 

I strålande väder hade vi lämnat 
Göteborg, förlitande oss på att det 
var sommartid, att det var juni må
nad —- det måste ju då bli härligt 
och vilsamt att taga vägen över 
Nordsjön ooh slippa sitta innestängd 
i en trång järnvägskupé hela tiden. 
Och vackert var det, ända tills vi 
passerat Skagen, just då fyrarne tän
des. Den första, underbara afto
nen. 

Men sedan bröt det lös! 
Och så fingo vi vara med om en 

riktig storm! Dån som av ideliga 
kanonskott. Yrande vitt skum, i vil
ket rägnbågen avspeglade sig, innan 
den sjönk ned i ett svartgrönt, ga
pande hål — tag fatt på det silver
fat, på vilket den rägnbågen vilar! 
— Nya framilande vattenmassor mot 
vår lilla farkost, som synts oss så 
stor i hamnen och som rymde så 
många människor och så mycken 
last, men som nu bara var ett nöt
skal, ingenting annat än ett nötskal! 

Järnluckor sattes för fönstren, så 
att icke sjöarne skulle slå sönder dem. 
Båten knakade i alla sina fogar, då 
den med sin tunga stenlast sjönk ned 
mellan sjöarna. Litet var började 
sätta sig in uti att det kunde bli ens 
"sidste Reise". I hytterna stod an
slaget vilken räddningsbåt som till
kom var och en, om. —! 

Kaptenen var arg som ett bi. För
ty det var visst något gammal skrock, 
som förutsagt denna storm för ho
nom! — Och skrocket, som smyger 
utmed kyrkogårdsmurarna, som bor 
i de stora skogarna och inte förak
tar vindar och källarhål, trivs också 
på öppna sjön! Det trollet håller till 
i tackel och tåg, och passar till och 
med på att smita in i kaptenens 
hytt! På visit hos självaste överbe

fälet! 

Kaptenen tillstod sedan, att det 
var den värsta resa han gjort detta 
år. Och då lågo vinter- och vårstor
marna bakom honom! Och han för
säkrade oss, att om någon har ett 
hundliv, så har sjömannen det! 

Ja, ja — "die See, die ist falsch!" 
Litet- var av oss drog en suck av 

lättnad, då vi efter att vara försena
de ett dygn, äntligen lotsades in på 
redden i Rotterdam. 

Hur egendomlig är icke den hol
ländska kustens profil för den som 
första gången kommer dit ! Den liar ju 
mycket gemensamt med Skåne och 
Danmark, och ändå, hur olika! 

T det tåg, som skulle fört oss till 
Basel, och till vilket vi skulle gå 
direkt från båten, stodo våra platser 
lediga för andra! Det gällde nu att 
i Rotterdam få tak över huvudet och 
få vila ut efter sjösjukan innan vi 
fortsatte. 

Vi hade ingen aning om vilket ho
tell vi skulle välja, och med språket 
stodo vi oss tämligen slätt. Det var 
därför med en tacksamhet som grän
sade till vild förtjusning vi emotto-
go erbjudandet att få taga vår till
flykt till svenska sjömansmissionen, 
därtill inbjudna av en av denna mis
sions ledande män, fil. d:r Y., som 
varit med på resan. 

Svenska kyrkan, Boompjes 122, 
och skandinaviska sjömanshemmet ha 
ett idealiskt läge vid hamnen, och 
utsikten därifrån är storslagen. Vi 
fingo tillfälle bese läsesalarne, kyrk
salen och hela hemmet, och fingo en 
idé om, vad sjömansmissionen uträt
tar, och att den är ett av de mest be-
hjärtansvärda företagen i den krist
liga kärleksverksamheten. — "Skriv 
hem!" står det med stora bokstäver 
över skrivborden. Det är kanske nå
got som sjöbussarne annars allt för* 
ofta glömma då de känna fast mark 
under fötterna •—• glömma, tills det 
är för sent! 

Hos det vänliga paret N. på sjö
manshemmet finnas några gästrum 
även för andra än sjömän. Hur här
ligt var det inte att få sova där, i det 

da såväl Herriots ära som den all
varligt äventyrade konferensen. Åt
gärden har i Frankrike hälsats som 
ett bevis på Englands värdesättan
de av de fransk-engelska vänskaps
banden. När detta skrives ha de båda 
herrarna haft nya samtal, denna 
gång vid Quai d'Orsay, som lova att 
återknyta de trådar som brustit. 

Och medan dessa små händelser ut
spelas, med samma resultatlösa sorg
löshet som redan skett i åtskilliga 
runda år står tyska nationen — ett 
folk på 60 à 70 millioner levande, 
lidande ooh kännande människor — 
med bakbundna händer och väntar 
avgörandet. Segrar vid en komman
de konferens den franska oförson-

lighetspolitiken betyder det villkor 
så 'hårda att ingen nation, icke ens 
den redan i förödmjukelser och för
sakelser tränade tyska kan antaga 
dem. Segrar England betyder det 
en lättnad i skuldbördan, ett ögon
blicks andrum för ett utpinat folk 
att hämta igen sig för nya kraftan
strängningar. 

Men man har icke hunnit till Lon
donkonferensen än! Och väl där — 
vad sedan? Det återstår ju ännu åt
skilliga städer på världskartan där 
en skadeståndskonferens icke är hål
len, och många väder att vänta än 
på utrikespolitikens nyckfullt skif
tande himmel. 

(Eftertryck förbjudea.) 

€n cljans åt kvinnorna. 
Av HILDA SACIIS. 

Svenska Kvinnors Medborgarförbunds artikelserie. 

Årets riksdag har vad de kvinn-
intressena angår förlupit i mot

gångens tecken: alla de frågor, som 
röra kvinnors ställning, ha fått en 
ogynnsam lösning. 

I den lag, som för fyra år sedan 
antogs rörande barn inom äkten
skap, odh även i den nya giftermåls-
balken erkändes principen om lik
ställighet mellan äkta makar. I la
gen om förmynderskap har denna 
likställighet nu frångåtts. 

I lagen «m gift kvinnas nationa
litet har man allt fortfarande låtit 
hustrun i statsborgerligt avseende 
intaga en bipersons ställning. 

Ikraftträdandet av lagen om kvin
nas behörighet till statstjänst, vilken 
antogs av förra årets riksdag, har 
åter blivit uppskjutet. 

En motion om återupptagande av 
en påbörjad men avbruten utredning 
om bättre vård åt barnaföderskor 
och späda barn blev avslagen. « 

Motion hade väckts om anslag till 
en kvinnlig kurator för att hjälpa 
de från ' tvångsarlbetsanstalt frigivna 
kvinnorna att få arbete och att ordna 
deras förhållanden. Även denna 
motion avslogs. 

Oförtydbart anse riksdagsmännens 
flertal de få kvinnorna i riksdagen 
vara en liten kontingent, som man 
kan vårdslösa. Dessa få kvinnor re
presentera dock halva landets — inte 

stora, trevliga rummet hos de rara 
människorna, i stället för att slungas 
först mot den ena väggen och sedan 
mot' den andra i en liten trång hytt, 
yr och sjuk! 

Men allt det där berodde ju på 
oturen med vädret. En Nordsjö-
resa kan naturligtvis -vara en Under

bar upplevelse. — En av mina vän
innor har talat om för mig, att hon 
till och med kokat knäck uppe på 
däcket över en liten spritlåga i den 
fullkomligaste blekstiltje under en 
sådan resa. Det var annat, det! 

För att få se litet av Rotterdam 
försummade vi ännu ett tåg. — Där 
äro gator, som något påminna om 
gamla Hamburg, där finnas nya 
kvarter med en överflödande grön
ska, där finns mycket, mycket mer, 
som är sevärt. Storslagnast äro väl 
ändå de många hamnarna —• där 
är icke bara en hamn! 

Så sutto vi sedan på tåget för att 
i ett sträck och i genomgående vagn 
fortsätta till Basel. Tullen var icke 
besvärlig. Den bara satte sina små 
kritstreck på våra kolli, efter att vi 
visat pass och biljetter. 

Kom ej och säg att man just in
genting ser genom ett kupéfönster! 
Man ser mycket första gången man 
reser genom ett okänt land. — 

"Sitt till vänster i kupén när du 
reser från Basel till Interlaken, och 
du får en upplevelse!" skrev en god 
vän till mig. 

"But that is another story", säger 
Kipling. • 

blott sina partier utan hälften av 
landets inbyggare — så länge det 
finns särskilda kvinnofrågor. De 
manliga representanterna synas 
glömma detta. 

Vi ha således för få kvinnor i 
riksdagen. 

Emellertid har just den gångna 
riksdagen själv givit oss ett medel 
att avhjälpa detta. Den har på för
slag av regeringen beslutat en änd
ring i valmetoden vid Andrakam-
marvalen. Alla valsedlar skola som 
bekant ha en partibeteckning. En
ligt den nu beslutade ändringen kun
na de därjämte förses med en under
partibeteckning oelh under denna en 
fraktionsbeteckning. Användandet 
av dessa två nya slag av betecknin
gar är dock icke obligatoriskt. En 
valsedel kan alltså ha antingen en 
beteckning, partibeteckning, eller 
två, parti- och underpartibeteckning, 
eller tre, parti-, underparti- och frak
tionsbeteckning. Avsikten fiaed de 
nya beteckningarna är följande: 

Underbeteckningen avser att möj
liggöra samgående under gemensam 
partibeteckning av två eller flera 
olika partier. Dylika allianser ha 
ju förut förekommit, varvid de sam
gående partierna haft samma parti
beteckning imen under denna olika 
kandidatlistor. Den nuvarande me
toden för sammanräkningen av rö
sterna under samma partibeteckning 
kräver emellertid vid dylikt samgå
ende en obrottslig sammanhållning; 
kring varje partis lista, ty minsta 
avvikelse från den av partiet upp
gjorda s. k. officiella vallistan kan 
vålla partiet förluster av ett mandat, 
•som eljest skulle ha tillfallit den. 
Med särskild underpartibeteckning 
under en gemensam partibeteckning 
kan emellertid varje parti inom sig 
vara hur splittrat som helst utan att 
detta inverkar på dess utsikter i för
hållande till andra partier under den 
gemensamma partibeteckningen. Det 
är klart att liksom underpartibeteck
ningar kunna användas för att skilja 
partier, som ingått valkartell, kunna 
de även inom ett parti, som icke in
gått dylik kartell, användas till att 
skilja olika fraktioner inom partiet, 
vilka ha divergerande åsikter i en 
viss fråga (t. ex. i nykterhetsfrågan) 
eller skiljas av olika intressen (t. ex. 
motsättningen mellan stad och land). 
Om nu dylika motsättningar före
finnas inom ett parti, som ingått al
lians med ett annat och går med egen 
under par ti be teckning, behövs tydli
gen en tredje beteckning för att skil
ja dessa fraktioner. Detta är just 
fraktionsbeteckningens syfte. 

Om alltså högern och bondeför
bundet gå ihop under den gemen
samma partibeteckningen "Samlings-
listan", kunna de sedan ha var sin 
underbeteckning t. ex. "De modera
ta" och "Bondeförbundet". Sedan 
kunna t. ex. inom "De moderata" 
förekomma fraktionsbeteckningarna 
"Stadslistan" och "Landsbygdslis
tan". 
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