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rekommendera sitt stora, rikt sorterade lager af engelska, franska
och tyska Mode- och Manufakturvaror såsom
Klädiitiig'styg'er 9

Sidentyger, Möbel- och Gardintyger,
Sorgtyger i alla moderna genres,
äfven äkta fransk S v a r t M e r i n o s ,

svarta och kulörta

af erkändt bästa fabrikat till dagens lägsta priser.
gÜF~

Profver sändas pä begäran till landsorten franko.
*4*

K a p p

m
a g a s i n

erbjuder under hela året det största och rikhaltigaste

e
t
urval af det nyaste i

Jaquetter, Paletåer, Dolmaner och Regnkappor,
allt till de billigaste priser i förhållande till varornas godhet.

J. A. Wettergren & Co.
GOTEBORG
Distribueras af
WETTERGREN & KERBER

1 886.

Tryckt å
/
D. F. BONNIERS BOKTRYCKERI.

HERM. MEETHS,
49 Kungsgatan 49,

GÖTEBORG.
Lager af Sybehör och Garnerings-artiklar.
Spetsar, Rysch, Trimmerings, Broderade remsor, Galoner m. m.

För handarbeten:
Makramétråd, Medaljongband, Virkkrokar, Knytkaflar, Briljautgarn,
Filoselsilke m. m.

hvilka

General-Agentur för Äkta Lambs Stickmaskiner
säljas till det billigaste pris, lika billigt som tyska imitationer.

Sveriges fullständigaste
affär i

Ullgarn, Tricotage
och Tappisseri

i Göteborg

med tillhörande egen fabri
Drottninggatan n:r 11,
kation, sysselsättande om
kring 500 arbetare.
diskonterar inländska vexlar,

Schatteringsfärgeri
för

Ullgarn.

Arets produktion 600,000 ®.
Smetfri och arsenikfri färgning garanteras.
Såsom innebörd häraf finnes ofvanstående
skyddstämpel vidfäst hvarje härfva.

StrumpstickningsMaskiner
af mest erkända fabrikat.
Vår omsättning under året circa 200
stycken. Ägandet af dylik maskin lemnar
ett säkert lefvebröd och oberoende.

Aug. Johansson Mark & Co.,
Göteborg.

köper och säljer utländska vexlar oc
mynt,
utfärdar resekreditiv,
emottager medel till förräntning åDep<
sitions- samt å Upp- och Afskri
nings-räkning,
beviljar Kassakreditiver och län mot go<
känd säkerhet,
försäljer postremissvexlar,
åtager sig inkasseringar i in- och u
landet,
samt utförer i öfrigt alla vanliga hank
affärer.

Filialkontor i Yenersborg, Bc
ras, Strömstad, Kongsbacka oc
Marstrand.

BBUB ii iT^iûSJùSWÊÊ
1 Ju n i .
Första årgången.

'ii kan sjokvården på Yår
landsbygd förbättras?

5

)etta synes vara en fråga för dagen,
som lik den förtorkade jericho] gäng på gång återväckes till lifutan att kunna bringas till växtligDen kända skriftställarinnan, fröken
Brag, bekant bland annat genom
Några Blad* »med ma nlig bestämdkraftigt hållna artikel»: I kvinnojråhar i »Framåt» N:o 6 tagit till orda
uppsats: Om kvinliq lähareverksamMed anledning häraf skola vi ani några fragmentariska betraktelser,
vunde verldens vise under medeltiden
itéra om, huruvida kvinnan egde

Tillfällighetsskrift, utgifven af Göteborgs
Doförening.

någon själ, så är det ju icke underligt,
att man i vår tid ännu icke hunnit d.erhän, att man velat tillerkänna henne för
mågan att inhemta vetenskaplig bildning.
Medgifvas måste emellertid, att särskildt
de medicinska studierna kräfva ett större
mått af mod och styrka, än hvad som i
de flesta fall kommit öfverklassens unga
kvinnor till del. Och några andra kvin
nor kunna näppeligen åtminstone under
nuvarande förhållanden tänka på att bli
läkare i vårt land.
Det torde också kunna sättas i fråga,
huruvida det vore önskligt, att en mängd
af våra förmögna unga kvinnor sloge sig
på iuhemtandet af vetenskaplig läkare
bildning för att på eget underhållskunto
tjenstgöra i landsorten, som en sorts
barmhertighetssystrar.
Tvifvelsutan fins det otaliga, mindre
bemedlade kvinnor, som ingenting hellre
skulle se, än att det gåfves en möjlighet
för dem att med måttlig kostnad kunna
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få tillegna sig en mindre vetenskaplig
läkarebildning, hvilken dock vore fullt
tillräcklig, för att de skulle kunna vara
läkaren i statens tjenst till »ena hjelp»,
hvarigenom de också kunde ha utsigt att
vinna en anständig bergning.
Hvad det beträffar, att kvinna, som
inhemtat läkarebildning, i yrkets utöfvande »skulle visa sig vacklande eller
försagd, der det gälde att genast fatta ett
vigtigt beslut», så har det sedan urgrå forn
tid på ett verkligen glänsaude sätt veder
lagts i barnbördspraktiken. Men när frö
ken Brag söker bevisa, det kvinnan är i be
sittning af de egenskaper, som erfordras
för läkarekonstens utöfning, såsom »fy
sisk styrka, uthållighet och tillräckligt af
viljans handlingskraft» m. m., griper hon
med en viss feberaktighet efter likt och
olikt.
Något underligt förefaller — det kan
ej nekas — att författarinnan i sin
bevisföring icke med ett ord vidrört våra
barnmorskors svåra uppgift; så mycket
mer som läkarne olta i de djupaste
molltoner afhaudlat de svårigheter, som
förekomma i barnbördspraktiken. Såsom
ett exempel må erinras om det bref
från en Vermlands-läkare, som riksdags
mannen A. Hedin i sammanhang med
en motion 1881 uppläste i Andra kam
maren, och hvars innehåll lärer ha
rört »farbröderna» ända till tårar. Och
dock kan det försäkras, att »dylikt nattqvarter efter dylik resa», som i nämda
bref omtalas, mångenstädes hörer till
barnmorskans dagliga bröd.
De många olägenheter, hvilka icke
så sällan uppkomma genom den hårda
nödvändigheten, att kvinnor vid alla
möjliga sjukdomsfall, de må nu vara
inbillade eller verkliga, nödgas underka
sta sig exploration af manliga läkare,
har .författarinnan i de minsta detaljer
framhållit på ett så fint sätt, att både
Scylla och Charybdis undvikits. Hänvi
sande bland annat till missbruket af mag
netismen, ger hon förekommande sned
språng ett visst poetiskt skimmer; deras
uppränning torde emellertid i verkligheteg oftast vara af föga romantisk natur.
Hvad i öfrigt en sådan naturvidrighet som
blottandet vidkommer, så kan man väl
tryggt våga påstå, att om icke våra kvin
nor, som makt och inflytande haft, varit

så ofantligt kvinliga, att de underka
stat sig allt i denna väg, emedan män
nen velat så ha det, så hade nog de
såväl som ryskor och indiskor kunnat
frambesvärja kvinliga läkare försitt kön.
Vare härmed huru som helst, säkert är,
att mången lidande kvinna af blygsam
hetsskäl i det längsta uppskjuter med
att underkasta sig läkarebehandling, och
bland allmogens kvinnor kan man än i
dag få höra ungefär samma ord, som för
200 år sedan yttrades till d.r v. Hoorn :
»Hellre ville jag lijda svåresta Döden än
säija och uppenbara desse Hemligheter
åt någon Mans-person».
Ehuru ingen kan neka, at', det för
landsbygdens befolkning under alla af
förf. uppräknade ogynsamma förhållan
den »skulle vara en oberäknelig fördel
att kunna vända sig till en på närmare
håll bosatt vetenskapligt bildad läkarinua», så frukta vi dock, att det skall
komma att visa sig, åtminstone inför
den beräknande klokheten, att förfat
tarinnan väntat sig alldeles för mycket
af kvinnans goda hjerta. Då emellertid
den icke aflönade läkarinuan ingenting
skulle ha att skaffa med embetsresor,
utbrutna farsoter, medicolegala undersök
ningar eller apoteksvisitationer o. s. v.,
så synes det, som skulle man kunna
pruta af något på vetenskaplig bildning
för henne, såsom man gjort i Frankrike,
Tyskland och Amerika, hvilka länder
ju icke sjunga på den strofen: »Vårt
land är fattigt, skall så bli«, etc.
Hvad angår en del gängse farso
ter, t. ex. tarmtyfus, skarlakansfeber
m. fl., så gå de, som vi veta, sin gilla
gång och måste så göra; ty emot dylika
sjukdomar gifves intet annat än s. k,
palhativmedel, d, v. s. sådana, som blott
åstadkomma lindring. Det torde icke
heller af någon kunna förnekas, att en
ledvridning kan rättas, ett benbrott spjä
las, ett färskt sår sys ihop och bringas
till läkning regelrätt efter Listers metod,
utan att fältskären så noga kan räkna ut,
huru många muskeltrådar, som äro afskurna, eller hvilka nervknutar, som lia
sina utlöpare i sårfältet o. s. v. Att det
icke alltid behöfs fullständig läkarebild
ning för att kunna »motsvara en duktig
kirurgs fordringar på en assistent vid
operationer», det ådagalägges i landsorts-

Fr amà t.
praktiken, snart sagdt dagligen, utan att
en så öfverdådig djerfhet behöfver med
tagas i räkningen som att t. ex. vid ske
net af en taljdank och med biträde af
en okunnig backstugukäring utföra ovarietomi.
Yi medgifva gerna såsom förf. säger,
att inkomsten af den enskilda praktik,
läkarinnan komme att utöfva, ej skulle
motsvara det kapital, hon användt un
der den långa lärotiden, samt att detta
torde vara ett af de skäl, hvilka fördröjt
förverkligandet af den kviuliga läkareverksamhetens vackra tanke inom vårt
land.
Visserligen är kvinliga läkares rätt till
befordran i statens tjenst icke erkänd i
sveusk lag, men vi älska dock tro, att
den första kvinna, som kommer att inneha
fullgod kompetens, skall söka och erhålla
en sådan rättighet, och att ett prejudikat
i detta afseende skall leda till den rättvisa
tolkningen, att med ordet «läkare» förstå s
idse blott män utan äi'ven kvinnor. Och
vidare, om vi äfven med förf. antaga,
att den kvinliga läkaren skall ålägga sig
celibat, så bör väl ändock en tillräcklig
inkomst för hennes arbete varda ett för
henne eftersträfvansvärdt mål? Vid 1880
års provincialläkaremöte kom man till
det resultat, att provincialläkare borde få
beräkna inkomst efter ett kapital af
166,736 kronor, d. v. s. en årsinkomst i
minimimedeltal af 8,376 kronor, h vilket
de ansågo sig fullt berättigade att erhålla.
Den egentliga medicinska kursen, som
för den svenske läkaren i medeltal räcker
i 10 år och 7 m ånader är beräknad kosta
i medeltal öfver 15,000 kronor. Antaga
vi också, att' någon del af denna summa
för den manlige läkaren åtgår till »svafvelstickor», så må icke förgätas, att han
åtujutit fördelen af fri skolbildning och
kanske dertill uppburit åtskilliga rika
stipendier, hvilket ju icke kommer kvin
nan till godo; hvadan äfven hon efter
fulländad kurs borde kunna ha anspråk
på en årlig inkomst af 8,000 kronor.
Det är endast i de större städerna, man
kan beräkna, att några få kvinliga läkare
på enskild praktik kunna slå sig fram
jemte de manlige.
Besinnar man vidare: att provincialläkarens stående kraf på löneförhöjning
näppeligen länge kan skjutas å sido,
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ehuru han såsom statens tjenare redan
åtnjuter i fast lön 2,000 kronor, hvartill
kommer ett ålderstillägg af 500 kr. efter
10 års tjenstgöring samt i vissa distrikt
500—1,000 kr i s. k. tjenstgöringspenningar och slutligen rätt att efter viss
tjensteålder uppbära 4,000 kr. i årlig
pension; att dessutom kommunen vanli
gen håller honom med boställe, hvilket
somligstädes består af ända till 17 tunn
land öppen jord; att han vid u tbruten epedemi reser på statens bekostnad till de
sjuka och kan åt dessa utlemna fria medikamenter af de s. k. hospitalsmedlen,
och att till sist hans medelinkomst utöfver lönen i halfva antalet distrikt beräk
nas till 1,600 kr., så te sig jemförelsevis den föreslagna, icke aflönade kvinliga
läkarens utsigter jemmerliga eller hur ?
Och det torde för enhvar vara klart, att
författarinnans vackra projekt, som mån
ga andra här i verlden, bör stanna vid
de fromma önskningarne.
*

*
*

Emellertid är det en känd sak, att
det är alltför klent bestäldt med läka
revården på landsbygden, särskildt i de
nordliga länen, för att läkarehjelp skall
kunna erhållas annat än undantagsvis i
de svåraste fall. Och då det äfven är alllom kunnigt, att en sjuk menniska, som
känner behof af hjelp, i brist på bättre
griper efter en räddningsplanka i det min
sta halmstrå, är det då underligt, att
mången faller offer för de mest helsovi
driga »hästkurer», som Pål och Per i
sin välmening ordinera ?
Men enär, som vi sett, vi näppeligen
kunna vänta, det våra blifvande veten
skapligt bildade läkarinnor skola kunna,
i likhet med ögonläkaren Hertig Carl
Theodor af Baiern, lemna läkarevård
nära nog gratis; och då en svenska,
som t. ex. tagit läkareexamen i Ame
rika* icke ens kan få tillåtelse att
praktisera i lappmarken, så är det enligt
vårt förmenande en oafvislig pligt att
på annat sätt snarligen skaffa landtbefolkningen någon hjelp i nöden. »Ty
medan gräset växer, dör kon».
* Fröken Yhlens ansökan om att fä prakti- sera i sitt hemland afslogs af vederbörande, som
vi minnas. Vid samma tid innehade dock en
s. k. Greifswaldare svensk provincialläkare- sta
tion.
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I doktor Bergvalls förslag att lösa
sjukvårdsfrågan (»Eira» N:o 10, 1885)
kunna vi gerna instämma, men måste af
faktiska skäl på det bestämdaste varna
för de sangviniska förhoppningar på
allmogens beredvillighet att aflönä »kom
munalsköterskor», som han, märkvärdigt
nog, tyckes hysa.
D:r B. framhåller
dock, att det rätteligen bör blifva statens
sak att lemna kostnadsfri undervisning
och landstingens att genom stipendier
möjliggöra för lämpliga personer genom
gåendet at lärokursen.
Det väl kända märket »Esseide» vill
deremot till mångas »forbauselse» lösa
denna penningesida af saken genom en
»värnpligtskatt», som skulle utkräfvas af
ogifta kvinnor vid 25 års ålder. (Se
»Tidskrift för hemmet», 5:te haft. 1885.)
Således vid en tidpunkt, då i regeln den
rika kvinnan med ungdomsfägring och
god hemgift dragit i Hymens ok — för
så vidt hon icke af en eller annan orsak
föredrar att, fritagen från alla skattebör
dor, »moja» sig i föräldrahemmet och
hjelpa farsgubben klippa kuponger. Men
om — såsom följden af en slik värnpligtförordning blefve — d en fattiga kvinnan,
som genom skuldsättning, svält och för
sakelser exempelvis svingat sig upp i
folkskolans kateder, i K. Telegrafverkets
tjenst, eller möjligen förts in uti en post
lucka eller dylikt, med den aldra näpna
ste lilla lön för sitt arbete, genom la
gens arm ålades att offra yttermera bränneoffer på det glupskt tärande krigsalta
ret — som ju i första rummet Jcvinnan
borde söka få antiqveradt — månne det
offret skulle varda till en söt lukt? Esseide
påpekar visserligen, att »fredsvänliga inkast
i tillämpningen på den kvinliga värnepligten helt ocli hållet förlorat sin grund».
Men seglar hon icke sjelf under krigs
flagg?
Hvad för öfrigt den politiska sidan af
saken vidkommer, så har »Edmund Gam
mal» i Stockh. Dagblad för den 26 sistl.
Januari tydligt och klart lagt i dagen,
att medborgerliga rättigheter godt kunna
tillerkännas kvinnan på annan grund, än
^ Esseide framhåller.
Ehuru vårt lands sjukvårdsfråga är
ganska kinkig att utreda — medgifvom
det — och det kanske vore förmätet att
tro, det våra variationer öfver detta tema

skulle kunna tillvinna sig någon fruktbäbärande uppmärksamhet, så drista vi
dock påpeka ett häfdvunnet sakförhål
lande, som enligt vår oförgripliga me
ning borde tagas fasta på för att förkofras och u tvecklas till det allmännas tjenst.
Det är ju nämligen allmänt kändt, att
landt-barnmorskans råd och hjelp ofta
påfordras i helt andra sjukdomsfall än
obstetriska, ja, stundom till den grad, att
hennes egentliga verksamhet blir lidande,
hvilket också d:r B. påpekat. Om vi såle
des besinna, att barnmorskan i trots af all
männa lagförbud daglig dags är nödd
och tvungen att »qvacksalva», så vore väl
icke ur vägen att föreslå, att man utver
kade åt henne en mera omfattande un
dervisning, alldenstund landtbefolkningens
klena ekonomi i de flesta fall torde för
bjuda hvarje anuau utväg till erhållande
af skaplig sjukvård.
Om också detta förslag har den lilla
bristfälligheten, att det hvarken är nytt,
eller så gammalt, att det hunnit blifva
modernt såsom »fornnordiskt», så kan
dock såsom tungt vägande skäl anmär
kas, att det hvarken blefve svårt eller
nämnvärdt kostsamt att genomföra.
Emellertid upplåta icke våra högsko
lor sina portar för sådana lärjungar, som
icke aflagt maturitetsexamen ; således icke
för alla, som sträfva att utvidga sin
andliga synkrets och öka sin bildning.
Icke heller finnas i vårt land såsom i
Amerika s. k. läkareseminarier, hvarest
äfven äldre kvinnor utan studentexa
men, men med håg och fallenhet för
läkarekonst, kunna vinna inträde och
vistas några år med det gynnsamma re
sultat, att de blifva legitimerade läkare*.
Men då man har råd, att till dömes ko
sta 12,600 kronor per år på Sölvesborgs
åtta skolpojkar och 8,600 kronor på tre
ungdomar i Jockmock för att utbilda dem
till småskolelärare o. s. v., så synes det,
som skulle statskassan kunna tåla vid en
liten åderlåtning för åstadkommande af
ommälda utveckling af sjukvården på
landsbygden.
* Jönköpingsposten har berättat, att diako
nissan fru Lager, f. d. baderska vid Ronneby
helsobrunn, »fann stugan för trång» och h ar nu
vid ett dylikt seminarium genomgått en lärokurs
samt bosatt sig som praktiserande läkare i Rociiford 111.

Framåt.
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Skulle man söka förhindra barnmor ter skuggan i vattnet. H vad vi äfven böra
skan att syssla med allmän sjukvård endast erinra oss, är, att det är, specielt i barnaf det skäl, att en del smittoämnen från bördspraktiken, som »qvumohandens större
andra sjuka kunna inympas på hennes finhet, mjukhet, lätthet och spänstighet
barnsängspatienter och derigenom alstra gifva den qvinliga läkaren ett bestämdt fö
barnsängsfeber — så vore det naturligt reträde framför den manlige«. Ja, det gifvis konseqvent, att läkare icke befat ves obstetriska fall, der det är omöjligt
tade sig med barnbördspraktik, åtmin att med en stor karlhand uträtta, hvad
stone icke annat än i högsta nödfall, man önskar, och der en liten hand är
hvartill näppeligen bör räknas eu vanlig rent af nödvändig.
tåligoperation, ehuru den i städerna an
I vår realistiska tid, då utkommande
ses vara så maktpåliggande. Att smitt- skönliterära alster understundom inne
stoff skulle vidlåda kvinnans kjortel mer hålla mer eller mindre naturtrogna berät
än mannen« benkläder är väl icke tro telser om förlossningar, borde man kunna
ligt. Och att påstå, det barnmorskan vänta, att de »egenskaper af artificiel
icke kan hålla sig ren lika väl som lä natur, som» — för att återigen be
karen, om hon nämligen lefver i goda gagna fröken Brags ord — »äro inym
vilkor — det vore ju att kasta en hand pade hos qvinnan genom en förvänd
ske åt hela kvinnokönet.
uppfostran och beroende på falska åsigDesiufection måst e emellertid af h varje ter om det passande, om den sanna
förlossningshjelpare särskildt inläras och qvinligheten» o. s. v-., snarligen skola
skrupulöst noga i praktiken utöfvas.
höra till det svunna, samt att rätt mån
En bruksegarinna, som lifiigt intres ga verkligt bildade kvinnor skola för
serade sig för barnmorskekårens höjande, stå, att barnmorskeyrket är passande just
utverkade hos K. Maj:t redan 1857 rät för dein.* Med önskan att så måtte ske,
tighet åt kvinna till fältskärsyrkets utöf- må det slutligen tillåtas oss att anföra
vande. Frukten häraf har dock hittills en bit ur en ypperlig skizz af Aarne
icke varit stor, ity att endast ett ringa kallad »Blind»:
fåtal haft tillräcklig penningestyrka och — — — »Lina hade en väninna, som
envishet för att kunna begagna sig af blifvit gift med en prest, hvilken skref
denna rättighet. Visserligen h ar den kvin- och uppmanade henne att egna sig åt
liga fältskärskandidaten geuom K. för det enda läkareyrke, som hittills varit
ordningen 1861 befriats från besväret att kvinnorna tillåtet. Lina hade gått ett helt
»skrifva till kungs» för att få tillstånd i år och tänkt härpå, tills den brinnande
att aflägga examen, men att undanrödja önskan inom henne bröt alla betänklig
•en mängd andra förekommande svårig heter. Men då hon talade derom med
heter, derpå har lagstiftningen icke tän kt. I brodern Felix (läkaren), blef han både
Sedan ett tandläkare-institut kommit förvånad och ledsen?. — — »Du? En
till stånd, borde det icke vara för ti ung flicka? Du, med din bildning, din
digt att inrätta en fältskärsskola, hvar- uppfostran ! Kom ihåg, att man hittills
est väl meriterade barnmorskor kunde varit van att se blott råa och obildade
förskaffa sig en särdeles välbehöflig för välja detta yrke».
»Så mycket
stärkning i kunskaper. Examensfordrin större skam för kvinnorna, Felix. Låt
garne borde gifvetvis betydligt förhöjas, mig bli den första bildade kvinna, som
på det att läkaresurrogatet måtte varda
så godt som möjligt.
* I Frankrike utgår barnmorskan oftast från
Låtom oss komma ihåg, att förloss de bildade klasserna. Studierna äro mera om
ningskonsten är en vetenskaplig speci fattande än hos oss. Såväl undervisningen som
ske på akademiskt vis. Inskrifningsalitet, som af barnmorskan kräfver allvar examina
åldern är obegränsad, dock ej under 18 år. Om
liga studier, då deremot hvarje kvinna några af vårt lands lyckligt lottade unga kvin
bör efter läkares föreskrift lätt n og kunna nor, i stället för att tillbringa 1 å 2 år i
J Schweiz, såsom brukligt är, ville studera och
utöfva vanlig sjukskötsel.
taga barnmorskeexamen inför medicinska fa lkulIlla vore, om kvinnorna i stället för teten
i Paris, skulle detta tvifvelsutan komma
att behålla köttstycket, som de hafva i att påskynda en väl behöflig reform af vårt barnmun, släppte detsamma för att gripa ef 1 mo rskeväsende.
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inser, att intet kall borde stå i högre kende latter —» der går jeg ganske stille hen
anseende hos oss, än det, som sätter oss ad gaden, og så med et ser jeg et hode med
i stånd att bistå hvarandra i det vigti- sort, glat, tsetklippet hår, et hode ! Skal man
gaste, fruktansvärdaste ögonblicket i v årt ! ha hört magen, et baghode med store örevipper og hverken hals eller krop, og når jeg
lif».
Lina fulbordade, hvad hon föresatt vil komme om på den anden side for at se
sig; trots brödrens många beskärmelser». det i ansigtet og begynder at löbe, så löber
Bildade läsarinna, du som önskar att ! det også, piler afsted som det er galt, og
deltaga i det pågående stora förädlings når jeg går langsomt eller står stille, så gjör
arbetet i vår kultur, men icke fått någon det ligeså. » Han syntes at falde i tanker,
bestämd kallelse — må du med det an men kort efter knejste han med nakken og
förda som exempel hörsamma de manande rettede sig: »Kjander I mig ikke? Ved I
ord, hvilka en gång utgingo från korade ikke, hvem I har for eder? Jeg er overgud,
overgud!»
Han nikkede og gjentog ordet
läppar: » Gäck dit och qör sammaledes!»
flere gange med synligt velbehag. PludseFolke.

Dimma.
^T^\imman sveper gråhvit silfverslöja
Kring den nakna häll,
Syns sig luftigt upp ur kärret höja
Mången stilla kväll.
Inga blommor på den klippan drömma,
Om än marken skiftar sommargrant.
Kärrets dimma är det enda ömma,
Som sig höljer mjukt kring skroflig brant.

Dold i klippans trånga, mörka remna,
Liten telning står.
Upp i dagen tyckes han sig ämna,
Skjuter på hvar vår.
Ej af sol hans barndom får en strimma,
Men när eken vuxit stor och hög,
Kanske han välsignar kärrets dimma,
Som sig mjukt kring hårda hällen smög.
Anna A.

Et œgteskab.
Eortselling af Amalie Skräm.
(Forts, från föreg. n:r och slut.)
Han har sine tjenere allevegee, og de
bagbinder mennesker og dyr og kaster dem
ned i den vaeldige pöl, som er större end
både jorden og himlen tilsammen. Men over både
gud og djSevelen regjererjeg, for jeghar et hode,
som går föran mig og siger mig alle ting.
Hm,! — vedblev han og lo, en indvendig, kluk-

lig slog han ud med hånden. »Dette fordömte, slikkede hodehår! Vsek med Dig,
Stemmen blev til et
Din satans maske!»
! skrig.
I samme öjeblik blev han grebet bagfra
og revet over ende af en msengde håndfaste
I na ;ver.
Doktor Thomsen var vsendt tilbage
med nogle opsynsmsend fra rig shospitalet, som
• stille og ubemserkt var kommen ind gjennem
det tilstödende vserelse og havde lusket sig
bag på ham.
Der blev nogle minutters voldsom kamp,
inden de fik ham bundet. Så tog de ham
imellem sig og bar ham ned i vognen. Dok
tor Thomsen fulgte med. Lyden af h ans forbandelser og skrig, blandet med slsebende og
uregelmœssige skridt af tunge, trampende stövler, nåede fra trapperne ind i stuerne. Efterhånden tabte larmen sig, men först da vog
nen kjörte bort, blev det ganske stille.
Han blev fört lige til Gaustad og måtte
stråks i celle. Efter et par måneders forlöb
blev han imidlertid roligere og kom over på
en anden afdeling. Men en af de förste
dage efter förändringen benyttede han lejligheden, da han et öjeblik var ladt alene af
vsegteren, til at h senge sig i sit sorte silkehalstörklsede. —
— Da doktor Thomsen bragte fru Holm
efterretningen om hans endeligt, udstödte Iran
et jamrende råb og sank bagover i stolen,
som ramt af slag. Til alt hvad han sa om,
at hun måtte vse re glad over at hendes mands
lidelser nu havde endt, svarte hun ikke et
ord. Da han videre blev ved at tale til hende,
rystede hun svagt på hodet og betydede ham
ved et tegn, at hun önskede at vsere alene.
Med et suk forlod han hende og gik hen til
svigerinden, fru Grönn, hvem han bad se til
hende.

\

Framåt.
Da denne kom, fandt hun dören stsengt.
Hun bainkede på og råbte ind, men uden noget résultat. Så blev hun hos gutterne, spi
ste miiddag med dem og gjentog fra tid til
anden sin banken på den lukkede dör. Men
der koiin intet svar. Tilsidst lod fru Grönn
gutterne forsöge.
»Luk op, mama! Det er mig, Sigurd» —
råbte h;an. »Vi er så bange, Du er syg. »
Efter nogle öjeblikkes forgjseves lytten
begyndtte Magnus:
>-Marna, mama! Kan
Du ikke lukke op for os, kjsere, söde ma
rna?» Da der fremdeles ikke kom nogen
lyd til svar, brast begge gutterne i gråd.
Så endelig blev nöglen langsomt drejet rundt
og dören åbnet.
»Gå ind på jeres vserelse og lses lektier,
eller gå ud og leg, gutter! » — sa fru Holm
med mat og dsempet stemme. »I skal ikke
v se re bange for mig. Jeg fejler ingen ting.»
Der var halvmörkt i stuen. Hun stod med
ryggen mod vinduet, så hendes ansigt ikke
kunde ses.
Sigurd og Magnus holdt op at grsede.
De tog fat i hendes hsender, som de klappede og kyssede.
»Men hvorfor vil Du ikke komme ind
til os?» spurgte de
»Du har jo heller ikke
spist middag. »
»Jeg skal nok spise siden,» hun tog
dem bege ind til sig, »men nu vil jeg så
gjerne vsere alene. Jeg trsenger så til ro;
gå nu fra mig, er I söde og snille»!
De fölte sig beroliget og adlöd uden at
sige mere.
»Yil Du ikke jeg skal sidde lidt hos Dig,
Elise?» spurgte fru Grönn, der havde holdt
sig tilbage under optrinnet med gutterne og
nu trådte hen til döråbningen.
»Nej, jeg må vsere alene, jeg kan ikke
ha nogen hos mig, ellers tak!» svarte hun i
den forrige rolige tone.
»Men her er så koldt, ilden i kakkelovnen er gåt ud; lad mig idetmindste få stelle
lidt for Dig!» — bad fru Grönn. »Jeg skal
ikke sige et ord.»
Fru Holm satte sig ned på sin forrige
pläds, der hvor hun havde siddet siden om
morgenen, da doktor Thomsen havde vseret
der, uden at svare. Hun lagde sig bagover
og lukkede öjnene.
Fru Grönn fik
lagt i kakkelovnen og
tsendt lampen. Så kom hun med en kop
the, som hun bad hende drikke.

»Ja, tak, sset den der» — hviskede fru
Holm uden at åbne öjnene — »og lad mig så
alene! »
Fru Grönn tog nöglen af dören og gjemte
den. Så gav hun pigerne nogle instrukser
og gik.
Fru Holm blev siddende i samme stilling
hele aftenen. Når stuepigen kom og spurgte,
om hun önskede noget, rystede hun bare på
hodet.
Da gutterne var inde og sa godnat,
rettede hun sig op og kyssede dem kjserligt.
»Skal ikke fruen gå tilssengs nu?» spurg
te stuepigen en timestid senere. »Det skulde
fruen rigtig gjöre.»
Hun havde lovet fru
Grönn, at ikke lsegge sig, sålsenge hendes
frue var oppe.
Rent mekanisk rejste fru
Holm sig og gik uden at sige et ord ind på
sovevserelset.
Når hun var der, måtte hun
vel få fred, tsenkte hun. Hun vinkede til
pigen, som vilde fölge ind med, at hun ikke
behövede hende og lukkede dören efter sig.
Men istedetfor at kl aide sig af, gled hun
ned i en Isenestol, stö ttede albuerne på knseerne og ansigtet i hsenderne og blev si ddende
ubevsegelig i over en time.
Hvorledes var det muligt, at gud kunde
ha tilladt det? Hun havde jo bedt så inderligt i Jesu navn, bedt uden afladelse. Og
frelseren havde jo sagt. at den, som havde
tro, skulde kunne sige til et bjerg: »löft Dig
op og kast Dig i havet», og det skulde ske.
Og hun havde havt tro, der havde ikke vseret
tvil i hendes hjsorte. Hun kunde sige det
for guds ansigt. Ikke gnist af mistro om,
at gud både kunde og vilde hjaelpe. Og hun
havde jo ikke bedt om nogen verdslig ting.
Denne bön kunde jo ikke vsere af dem, som
ikke var gud velbehagelig. Opfyldelsen af
hendes begjsering vilde jo kun vsere til guds
forherligelse. Det gjaldt jo om at frelse en
menneskesjsel fra den evige fortabelse. Hvor
for, hvorfor havde gud da ikke bönhört hen
de? Hendes tanker kredsede om dett6 ene.
Hun tsenkte det om og om igjen; uafladelig
rundt i en ring gik det, og for hver gang
hun stansede föran dette håblöse spörsmål,
var det som hun hörte et skrig i sin sjsel,
et skarpt, koldt skrig af rsedsel og pine.
Tilsidst kunde hun ikke holde ud at sidde
stille. Hun for'op og begyndte at gå i en
stor bue omkring begge sengene, fra det ene
hodegjserde til det andet. Frem og tilbage.
Var det da muligt, at hun havde bedraget
sig selv, at forvisningen om, at hun havde
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vseret guds benådede barn i Kristo, havde
vseret en indbildning? Nej, nej, nej! Hun
var jo efter sin omvendelse bleven et nyt
menneske.
Det stserkeste bevis var, at hun
havde fåt renhed i sin vilje. Hvorofte havde hun
ikke i begyndeisen fölt undren, ja, henrykkelse over, at hun ikke mere havde gran af dragelse mod det syndige uvsesen, der för havde
hävt en så msegtig tillokkelse for hende. Det
var viljen, der var bleven gjenfödt. »Hvcrledes skulde jeg gjöre den store ondskab at
synde mod gud?» Den inderlige sjœlshengivelse, som disse ord bserer vidne om, havde
vseret den drivende kraft i hendes indre, som
havde löftet hende op fra fornedrelsen og båret hende fremover, stedse fremover. Hun
liavde ikke taget fejl. Hun havde vseret i
samfund med gud. Hun havde fölt så tydeligt,
livorledes han boede og levede i hendes hjœrte,
hvorledes hun daglig vokste i troen og nå
den. Og alligevel havde han forladt hende.
Hvorfor! Hvorfor, hvorfor? Hun gik hurti
gere og hurtigere, niesten lobende, og hvergang hun skulde vende, drejede hun sig på
liEelen, så hun kom svirrende rundt.
Om morgenen fandt pigen hende liggende
sammensunken på gulvtseppet med hodet op
imod puffen, ved fodstykket af sengene. Hun
var föjelig og viljelös og lod sig uden mod
stand bringe til sengs, h vor hun blev lig
gende mange ugor.
Da hun kom op igjen efter sygdommen,
sank lrun hen i et slövt tungsind. Hele dage
igjennem kunde hun sidde på en stol, ret op
og ned, og rokke sagte med hodet og se ned
i gulvet, eller hun drog sig, langsomt gående,
frem og tilbage med en klynkende klagelyd.
Når gutterne kom ind til hende, så hun på
dem med et udtrykslöst blik og klappede dem,
hvor det kunde falde sig, med en famlende
bevsegelse. Vid måltiderne var hun som oftest taus, og når Sigurd og Magnus kom med
et spörsmål eller fortalte noget, svarte hun
med en treet stemme eller hörte på dem med
et stillestående s mil. —
— SogneprseSten i menigheden kom underti
den og besögte hende. En dag sad han og udlagde om korsets velsignelse og bönnens magt.
Han formanede hende til tålmodighed og talte
indtrsengende om, at den gud'elskede höjest, tugtede ham hårdest. Det gjaldt blot om at
ydmyge sig under guds hånd og blive varagtig i håbet og tron. Da hun, som ssed
vanlig, intet svarede, og han meget önskede

at få et indblik i hendes sjselstilstand, spurgte han hende ligefrem, om hun var flittig til
at bede.
»Nej » — svarte hun hen i luften med ligegyldig stemme — »jeg beder aldrig.»
»Beder aldrig?»—gjentog hanoverasket. —
»Jeg troede dog, De var en sand kristen.»
»Det var jeg også» -- hendes mine var
åndsfravserende —- »men se, om der var nogen
hjgelp i det!» De sidste ord mumlede hun
som for sig selv.
Der påkom prsesten en uhyggelig fornemmelse. Denne slöve selvopgivelse og levende
döde ro tydede ikke på noget godt. Efter
nogle öjeblikkes overvejelse begyndte han at
trœnge ind på hende med spörsmål Hun svarede
modstrsebende og i så få ord som muligt.
Da han var fserdig med sin eksami- •
nation udbröd han: »gud hjselpe mig, frue, for
Deres arme, forvildede sjsel! Hvor kan De
tsenke det går an at ssette himlens og jor
dens herre et mål og en grsense? Hans veje
er ikke vore veje. H vad ved vi, usle kryb,
om hvad der tjener til vor evige fred? De
må vsere forvisset om, at det gud gör, er vel
gjort. Hvis Deres mand er gåt fortabt, så
I har det vseret så beskikket i guds vise råd
fra evighed af. Ogsâ dette at sjsele fortabes
sker til guds forherligelse og hans riges udbredelse. Se til Judas Ischariot, han, som
blev det store fortabelsens barn, for at guds
herlige rådslagning till menneskenes frelse
skulde fuldbyrdes. Gud har set, at, det var
gavnligt for Deres sjsel, at Deres bön ikke
blev opfyldt. Alt, hvad der moder os, er et
udslag af hans kjserlighed. Tsenk på dengang hans egen enbårne sön bad i Gethse
mane have: »Herre, tag denne kalk fra mig!»
Blev han kanske bönhört? I döden sendte
han ham. I den grufuldeste, mest fornedrende
död. Og så vil De klage? Da Jesus hang
på korset, råbte han: »Min gud, min gud,
hvi haver Du forladt mig ! » Også den kvalfulde kalk at föle sig forladt af gud, også
den kalk måtte han, Verdens herre, tömme
til sidste dråbe. Og tviler De vel på, at
gud elskede ham? Ham, hans egen elskelige
sön? Ak nej, frue, böj De knae for gud og
råb om nåde for Deres frafald og formastelse! Men skynd Dem, for det er forsilde, at
ikke det skal hede: Du kjendte ikke Din
! besögelses tid. »
Disse prsestens ord gjorde for et öjeblik
indtryk på hende. Da han var borte, forsögte
hun, for förste gang i lang tid, ätter at bede.

Framåt.
Men det lykkedes ikke, HUB fölte hverken
sönderknuselse eller anger eller Isengsel efter
gud, og ordene, hun ledte efter, lod sig slet
ikke finde. Hendes indre var tomt og stille
som en udtörret brönd.
Eftierhvert som tiden gik, blev hun mere
og mer>e l ig en skygge af sig selv. Tilsidst
gik hendes tungsind og slövhed over til stille
vanvid. Familjen tog sig af gutterne og sorgede for deres opdragelse. Til hende lejede
de en liden lejlighed i en rolig bydel og fik
for god betaling et gammelt tyende til at
pleje hende.
Det sidste år af sit liv sad
hun fra morgen til aften på en skammel,
eller på gulvet og pillede på et halmstrå og
rystede på hodet og sukkede og sm åpludrede
uafladelig. Således döde hun.
(slut).

Några ord
med anledning af Gerda von Mickwitz' skiss

(Hessling.
ärom .dagen gjorde jag som r esande ett
kort besök hos en gift väninna, en
intelligent och fint bildad kvinna. Hon, hen
nes unga förlo f v ad e dotter och jag sutto och
språkade. Talet föll på »Framåt», och den
unga flickan nämde något om den i N:o 5
af tidskriften intagna skissen »Messling, »
h vi Ikea väckt hennes nyfikenhet och intresse.
Modern syntes obehaglige berörd af detta
ämne, som sårade hennes finkänslighet.
»Jag tycker det måste vara en omöjlig
het, att den kan vara sann,» sade hon.
»Sann? Hå ja, den är ju endast en dikt,
en novelett. »
»Ja, men jag menar, att något sådant kan
väl aldrig hända i verkligheten? Ingen gif
ter sig väl utan att vara . . . hm . . . botad. »
»Ingen kan bli så fullständigt botad, att
ett eller annat återfall blir en omöjlighet.»
Hon såg häpen ut. Och intet under —
patienterna sjelfva nära ej sällan en dylik
villfarelse.
»Men efter två tre år brukar smittan icke
öfverförag. Skissen nämner ingen tid, man
kan icke skylla den för att ha sagt osan
ning. »
Vi skyndade att byta samtalsämne, men
ett ögonblick dröjde hennes blick vid mitt
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ansigte, som om hon velat göra ännu en frå
ga, den förblef emellertid outtalad.
Men jag har sedan dess kommit att tän
ka på detta samtal och på hur många kvin
nor vid läsningen af den lilla skissen kanske
med förargelse skola stämpla det hela som
en osanning, kommen till af begär att vid
röra opassande och smutsiga ämnen.
Ibsen har genom sin påtagligt osanna
skildring af Osvalds ärfda sjukdom lätt kun
nat ingifva allmänheten den föreställningen,
att allt dylikt är endast tomma spöken, in
genstädes befintliga utom i en del moderna
författares hjernor. Och näppeligen bör ett
diktverk anses vara den rätta formen för att
afhaudla dylika ämnen, så vida det är menin
gen att bibringa läsaren ett klart och riktigt
begrepp om dem.
Dem som likt min väninna med ett fråge
tecken af hälften skrämd vetgirighet och hälf
ten harmsen indignation stå framför »Framåts» lilla berättelse, »Messling,» skulle jag vil
ja hänvisa till ett på svenska öfversatt arbe
te af en specialist i frågan, professorn vid
mediciuska fakulteten i Paris, Alfred Fournier. Arbetet har öfverflyttats till svenskan
af K. Malmsten och bär titeln Syfilis ocli
äktenskap. Det innehåller ett och ann at ka
pitel, som borde vara behjertansvärdt för kvin
nor i giftasåldern — kvinnor, som kan hända
ined förbundna ögon skola gå samma öde till
mötes som den unga frun i »Messling.» Ty
hvad man anser sig vara kvinnorna skyldig,
icke är det sanning. Jag tillåter mig ur
detta kapitel göra ett par utdrag, och jag
ber att få erinra om, att de äro tagna ur
rent vetenskapliga föreläsningar, hållna för
unga läkare.
I det öfvervägande antalet fall förhåller det
sig så, att hustrun ej vet, hvad hon egentligen
har för ondt, och att det är er moraliska skyl
dighet att ej upplysa henne derom, utan att för
hemliga för henne sjukdomens rätta namn och
art. Och hvarför? Jo, emedan i nio fttll af tio
saken plär skepa sig på följande sätt.
Den äkta mannen, som smittat sin hustru,
uppsöker er och börjar sitt samtal med ungefär
dessa ord:
>Herr doktor, en stor olycka har
händt mig. Jag har haft syfilis och jag har be
gått den oförsigtigheten att gifta mig utan att
vara fullt återatäld och jag nar råkat att smitta
min hustru. Nu blefve jag er innerligt förbun
den, om ni ville sköta henne. Men jag besvär
er vid allt, hvad ni kärast eger på jorden: Säg
henne för all del icke sakens rätta sammanhang!
Lemna henne för evigt i okunnighet om sjukdo
mens verkliga beskaffenhet! Får hon veta den, så
är det slut på hennes aktning och tillgifvenhet
för mig; och berättar hon det för sin familj, så
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är jag förlorad. Lof va mig derför heligt icke
blott att egna min stackars hustru den bästa
vård, utan äfven att gentemot henne iakttaga en
obrottslig tystlåtenhet!»
Mine herrar, kunnen I väl vägra den dubbla
tjenst, man i sådana ordalag bönfaller er om?
Nej, säkerligen icke.
Men dermed hafven I ock åtagit er den upp
giften att behandla en patient utan att säga hen
ne för hvilken sjukdom 1 behandlen henne,
Det är en egendomlig uppgift, men den är
ingalunda oförenlig med en läkares värdighet.
Ty, sjelfva skuldfria, fogen I er endast i det
oundvikliga och sätten såsom edert mål att, genom att förtiga en ytterst sorglig sak, rädda hem
mets frid.

Nu kan man väl tycka, att dessa bekla
gansvärda kvinnor borde vara tacksamma för
att hållas i okunnighet om sin olycka, men
saken har ännu en sida, på hvilken for
dringarna på full sanning ha att stödja sig.
Fournier har ingalunda förbisett den, han
säger sjelf:

j ganska betecknande uttryck? Sedan har mar för
att undvika komprometterande misstankar, slynI dat att att afskeda läkaren och upphört met all
medicinering. Men hvad blir följden? Jo, att
syfilis behåller sitt välde öfver dessa olyckliga
kvinnor, och att efter en tidsrymd af tio, fem
ton, tjugo år framträda specifika symptom af ner
: eller mindre elakartad beskaffenhet, med aier
eller mindre olycksbringande förlopp.

, Med detta faktum för ögODen faller det
ändå icke professorn in, att hustrun kan ha
rätt att få veta sanningen, fast det ju är hon
; ensam, som löper risken vid eu försumlighet
i behandlingen. Han säger dock:
j

Visserligen är det sant, att det är er skyldig
het att förtiga så väl sjukdomens namn som de
särskilda faror den innebär. Men akten er väl
för att, såsom den äkta mannen gemenligen ön
skar, förklara för er patient, att det onda, hvaraf hon lider, är en • småsak, > >ett tillfälligt illa
mående, som snart går öfver.» Tvärtom hören 1
vid första lägliga tillfälle tydligt och klart fram
hålla: att de för handen varande symptomen hän
föra sig till en verklig och ganska allvarsam sjuk
dom (det torde ej falla sig svårt att åt densam
ma hitta på någon lämplig pseudonym).

Ännu en sak, och den af stor vigt.
Om det öfver hufvud taget är svårt att be
handla eu kvinna för syfilis, utan att hon derom
Se der ett ganska värdefullt bestyrkande
har någon aning, så är det ännu mycket svårare
af den lilla skissens verklighetstrohet eller
att derför behandla Henne på ett fullt tillfreds
ställande, fullt rationelt sätt.
Såsom I väl
snarare verklighetsmöjlighet, hvilken af mån
veten, kan man icke bota syfilis och icke
gen torde betviflas.
förebygga nya utbrott af den luetiska diatesen
Vi ha redan förut i skönliterära arbeten
annat än genom en allvarlig, grundlig, flerårig
behandling. I veten väl, att denna behandling, [ sett en del antydningar om hithörande ting,
om den skall göra nytta, bör ledas på ett sär— jag behöfver blott räkna upp Oengangere
skildt sätt, bör ömsom afbrytas och återupptagas
Arbeidifollc, Erik Grane och Gammel Gœld.
under olika former. Allt detta kräfver mycken
Men antydningar ha den olägenheten att fram
tid och tålamod samt stor uppmärksamhet från
kalla oriktiga föreställningar, derför t orde det
läkarens sida. Med ett ord, syfilis är en kronisk
sjukdom, som endast låter kufva sig genom kro
kanske vara mera lämpligt att såhär en gång
nisk behandling.
tala rent ut.
Namnet kan väl icke anses
Men huru skolen I lyckas förmå en kvinna
värre
än
sjelfva
saken.
att underkasta sig en behandling af detta slag,
när denna kvinna är okunnig om arten af sin
Ernst Alilyren.
sjukdom, och då 1 icke ens egen rätt att säga
henne af hvilken sjukdom hon lider, och för livilka framtida faror hon genom densamma är blottstäld?
Och huru skall en kvinna kunna inse behofvet af en dylik behandling, när hon oupphörligt
blir förd bakom ljuset, och när hennes man, an
tingen för att trösta henne eller för att dölja ett
fel, som han icke bekänt, dagligen upprepar, att
>det hela är en småsak, en obetydlighet, som
Af
snart går öfver»?
I kunnen tro mig, mine herrar, att det icke
Skjalf.
ligger någon öfverdrift i det sorgliga påståendet,
att nästan hvarje kvinna, som ådrager sig syfilis
e j ' nte
—
begrepp — inte eu
under de omständigheter, hvarom här är fråga, blir
otillräckligt behandlad och följaktligen utsatt för fa
aning har folk om, hvad som
ran af mer eller mindre svåra återfall.
menas med välgörenhet.
När fruar blifva smittade af sina män, så vet
Fröken Loman sade detta häftigt och
man på förhand, hvad lott som förestår dem. Det
högt i fru Svartfelts röda salong. Hon
är alltid en och samma historia, som upprepas.
Vid sjukdomens utbrolt hafva dessa kvinnor
slog till och med sin ena handske mot flatvanligtvis kommit i åtnjutande af en om ock obe
sidau af sin bara hand och*sköt sedan
tydlig behandling. De hafva blifvit » rentvagna»
upp baretten ett stycke i panuan.
— I förlåten mig väl detta ovetenskapliga, men

En af den äkta sorten.

Framåt.
Fru Svartfelt satt och strök med fing
ret öfver siu vackra plyschbordduk och såg
ned med ett ironiskt småleende. Hon
svarade i dämpad, artig ton, afsedd att
lugna fröken Lomans entusiastiska öfverdrift :
— Du får då väl medge, att det åt
minstone är lite malplaceradt att komma
med det här i sta'n — jag tror ändå det
ska vara någorlunda allmänt erkändt, att
X är ett ovanligt välgörande samhälle —
tidningarna lär väl allt ha vackra summor
att uppvisa — inte sant snälla Ellen?
tillade hon och såg upp under fåfänga
försök att se så alvarsam ut, som den
gamla skolkamratens ifver kräfde. Para
doxen låg i för öppen dag.
— Ne—ej — det ges inte nog, Louise.
Det skulle vara mycket, mycket mer, för
man har inte rätt att ha till den grad
mycket öfver, som fallet är här — just
här.
— Inte rätt?! Förlåt Ellen lilla —
men — du är verkligen lite lustig! Om
jag vill gå och gräfva ned en million på
sjöbotten, så har jag väl rätt, när pen
garna ä mina.
— Jag menar naturligtvis: inte mora
lisk rätt. — Hvad betyder en hundralapp
här och en hundralapp der — det är än
då bara af sitt öfverflöd man ger. Jag
är säker på, att när man sammanräknar
alla de der småposterna, så är det inte så
mycket, som man tror. Det är få, som
tar sig så när, att det käns.
Fru Svartfelt kunde nu verkligen inte
hålla sig lugn.
Hon sade med hela öfverlägsenheten
hos den, som vet, att han har fakta på
hand :
— Ah min lilla vän, jag försäkrar dig
det räcker till med spring på kontoren —
det der har du ingen kännedom om —
bevara mig väl, det drar till summor, så
man kan häpna vid det.
Bara Gustafs konto i fjol — jo jag
tackar! det var helt enkelt en resa till
Tyrolen, som stod der under »Bortgifvet. »
— Nog hade ni haft råd att resa dit
ändå?
— A—åh vet du, det är inte så goda
tider heller. Och om vi också händelse
vis ha råd till det, så skulle det kunnat
vara så, att vi inte haft det. — Men till
listor och sånt får det min sann inte fattas
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Fru Svartfelt drog upp ögonbrynen
och såg ut, som om hon, fastän fulla skäl
förefunnos till att vara kränkt, dock ta
git sitt parti att resignera.
Det blef ett ögonblicks tystnad, hvarefter hon tillade:
— Förresten — menar du, att man
ska lefva som tiggare för att få det nöjet
att låta tiggare lefva, som man sjelf gör?
— för det blir följden.
— Det är många steg emellan att lef
va som tiggare och att inte försaka det
minsta för att ge bort.
Fröken Loinan talade kort och an
dades häftigt.
— Det är ändå retsamt att höra, ut
brast fru Svartfelt med skarpa, röda fläc
kar på kinderna. Ja, förlåt snälla Ellen,
men du har så lite reda på, hvad du sä
ger. Jag kan t. ex. tala om för dig, ef
ter vi kommit derhän, att på vår sista
supé nu, så drog vi in både på ostron och
sauterne — och du vet ändå att en su
pé utan sauterne här! — nå, herre Gud
ja — både Gustaf och jag ansåg, att vi
borde göra det och i stället ge till »För
eningen för anskaffande af leksaker åt
Zulukafferbarn,» du vet den der, som
prinsessan står i spetsen för. Och jag
skulle kunna berätta dig ändå mer —
visst inte för att skryta, men du bör veta
lite, innan du dömer, snälla Ellen. Jo,
vi har verkligen t alat om att inte tillbygga
Monte Bello i år, vår lilla villa derute i
skärgården — och det behöfs ändå myc
ket väl, vet du. Vi ha bara hufvudvil
lan och en flygel, och ska mannå'ngång
ha sitt umgänge derute och göra det nå
gorlunda festligt, så försäkrar jag dig —
det ä försakelse.
Fru Svartfelt vill inte skryta, inte be
klaga sig, men fakta talade för sig sjelf.
Det flög ett småleende öfver fröken
Lomans drag, medan hon långsamt knäpte igen sin kappa och vek ihop ett pap
per, som legat öppet på divanbordet.
En varm, strålande vårsol sken in i
rummet, och i ljusfloden dallrade en skim
rande vägg af dam. De svällande sidenchäslongerna glödde som drufsaft, taflor
och massor af dyrbara konstsaker fram
trädde färgrikt i den klara belysningen,
prismorna i den praktfulla ljuskronan
skiftade starkt, och fat ined nyutslagna
rosor spredo en mild doft. Genom da-
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mastportièrerna såg man en fil af vack ra
rum, alla belysta af samma Jifliga mid
dagssol, som dansade om pä mattorna.
Luften var mättad af en ljum, söfvande vårlighet, hvilken fort smög sig
öfver den ovaksamme, trängde mattande
genom alla leder, lade sig öfver ögon,
tankar, känslor och sakta utjemnade allt:
behagligt och obehagligt, svagt och starkt,
så att det hela blef till någonting mid t
emellan — helst till en fredlig, medgörlig tomhet i hjernan.
Fröken Loman rätade på sig med en
liten rysning och såg sig nästan skyggt
om. Derpå sade hon sakta:
— Du menar väl ändå inte, att sådant
der är försakelse — inte i ditt hjerta
Louise?
Fru Svartfelt ordnade vecken i sin
klädningskjol och svarade icke strax.
Så kastade hon hufvudet tillbaka bestämdt.
— .Jo, vet du hvad Ellen, det får nu
vara förnuft med. Det, som är försakel
se för mig, är naturligtvis inte försakelse
för min tvättmadam. Du kan väl ändå
inte mena, att när försynen gjort mig rik,
så ska samma norm gälla för mig som
för andra. —
— Du håller dig till ytterligheterna,
— jag vill bara mycket, mycket större
procent skulle afgå från de rika. —
— Ah vet du: skatterna ligger min
sann öfver en, det är förfärligt rent af,
hvad säger du om en sådan liten nätt
summa som 5,000 kronor? Fem—tusen
kronor i skatt du!
— Det beror naturligtvis på inkom
sten.
— Nåja — låt vara.
— Nej, visst inte, låt mig säga t. ex.:
Har jag 100,000 kronor om året, så är
det alldeles för lite att ge ifrån sig 5,000
kronor i skatt och så kanske 10,000 kro
nor i välgörenhet — det är för lite. Jag
begär inte, att den som har 200,000 t. ex.
ska lefva på 10,000 som en vanlig bergad familj, jag går inte så långt, men
jag begär, att ingen ska lefva upp mer
än 50—60,000, det gör jag. Med det kan
han resa, ha bekvämt, njuta af lifvet —
verkligen njuta, inte tillfredsställa nycker
och dårskaper — resten är inte hans.
— Men, kära Ellen —

Fru Svartfelt afbröts genom inträdet
af sin man, åtföljd af en elegant och vac
ker ung fru.
Grosshandlar Svartfelt var en lång,
mörkskäggig herre med ett förbindligt sätt.
Han helsade leende på fröken Loman och
vände sig derpå till sin fru.
— Jag råkade på fru Hanley i trap
pan, och vi undrade, hvad som stod på
— damerna hördes så lifliga — jag tyck
te till och med jag uppfångade så torra
ljud som siffror — aj, aj fröken Loman,
är det nu åter någon meuniskovänlig fruntimuiersförening, som —
— Vi talade om förmögenhets vilkor,
! — sade fröken Loman något kort.
— Ja, ni kan tro Ellen går åt oss
stackare — skämtade fru Svartfelt, som
nu endast var den älskvärda värdinnan.
— Fröken Loman är visst med i mån
ga välgörande föreningar? sade fru Han
ley en smula matt och slog upp sina
vackra ögon.
— Fröken Loman är ett mycket ener
giskt ungt fruntimmer, som ifrar för sam
hällets förbättring, sade grosshandlaren
artigt med en liten skämtsam ironisk bug
ning.
— Ja, hon vill att vi alla ska vara
lika rika, — vi talade just om det, in
föll fru Svartfelt samtidigt och skrattade.
Fröken Loman var blossande röd. Nu
sade hon lågt och framtvingadt:
— Ja sa inte så alls, Louise. Jag sa,
att ingen borde få lefva upp iner än ett
visst maximum pengar om året, resten
skulle han ge bort.
— Såå, det var en sträng lag, fröken
Ellen.
Grosshandlaren satte sig leende tillrätta
i en kåsös.
—: Törs man då fråga, hur mycket
fröken tilläte en stackars dödlig offra på
sin anspråklösa tillvaro?
Ellen Lomans kinder brände, då hon
lugnt sade:
— Ingen borde göra af med mer än
omkring 60,000 kr. högst, om han också
egde millioner i räntor och aldrig så stora
affärer att omsätta — med det kunde han
lefva ett njutningsfullt lif.
— Och resten?
— Resten skulle han ge ifrån sig.
— Nå men fröken lilla — grosshand
larn var mycket road — d et är nu nå-

Framåt.
gonting alldeles subjektivt det der att nju
ta. Fröken njuter kanske af en tur i
hyrvagn en timme om dagen eller en re
sa på andra klass till Paris emellanåt; —
men fru Den måste sitta i sin egen si
denklädda landå för att finna det värdt
att lefva, och herr Den måste kunna an
lägga milslånga jernvägar eller spela bort
små förmögenheter då och då — annars
skulle han tycka att tillvaron vore en
jemmerlig tillställning.
— Nej — det har han inte rätt till,
det är bara nycker, det kommer af att
ha för mycket pengar, det är inte något
en normal, frisk menniska kan finna
njutuiug i, det är osundt. Jag accepterar
det der egna åkdonet, det skänker en
viss frihet — men öfverlastning i något
afseende kan man inte njuta af — det
är bara falska begrepp.
— Men herre Gud fröken lilla, om
jag nu råkar till att ändå inte vara det
minsta nöjd med —
— Så borde herr Svartfelt lära sig det.
— Jaså, då borde jag lära mig det!
Grosshandlarn skrattade, hans fru skrat
tade, och fru Hanley smålog mildt åt
dessa vilda idéer. Fröken Loman kunde
man ändå få sig ett godt skratt åt ibland,
det var riktigt uppiggande.
— Vi kommer hvad det lider in på
menniskoslägtets omskapande, tror jag.
— Menniskan lär väl ändå bli sig lik,
fröken lilla —
— Nej, hvarför det, hr Svartfelt? Det
är just det hon inte borde — jag tror på
reformer och framåtskridande. —•
— Fröken tycks visst tro på det tu
senåriga riket — Fan så långsamt — ber
tusen gånger — går det åtminstone.
Grosshandlarns mörka ansigte var idel
leende.
— Ja, à propos reformer, inföll fru
Hanley med sin milda släpande stämma
— så borde det då verkligen företas från
grunden — jag menar med barnen, ja
jag menar med de här folkskolorna. Det
är förskräckligt vet herrskapet, jag hörde
nyss mina barns informator tala om, att
de fattiga barnen der får lära sig till octi
med bättre än i vanliga skolor. Han kom
just hem och berättade, att de der ungar
nas svenska krior hade varit mycket bättre
på alla sätt än i elementarskolan, både
till språk och innehåll, sa han. Det ä
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ju ändå förskräckligt — tänk när de kom
mer ut och ska börja arbeta, hvad de ska
bli högfärdiga — och så olyckliga sedan
— så är de inte nöjda med sitt tarfliga
kroppsarbete. — Nej de kunde ju lära sig
att läsa och skrifya, för det kan behöfvas
för alla menniskor nu för tiden — och
räkna kan nog också vara bra vid torg
uppköp och så der — jag sa just till
min man: det är riktigt behöfligt, att det
kommer en reform. —
Grosshandlarn såg lite förlägen ut, frö
ken Loman svarade lugnt:
— Meningen är naturligtvis att bild
ningen skulle utträtta detsamma hos alla
menniskor: att de lärde sig förstå, a tt det
ena arbetet är precist lika godt som det
andra. Man ska bli, det man passar för
— om skomakarns son passar till stats
råd, så skulle han lia alla de yttre förut
sättningarna klara för att utan att det
vore ett fenomen — bli det --- och om
statsrådets son hade fallenhet och lust för
att bli skomakare, skulle han naturligtvis
bli det.
Skrattet brast löst. Fru Svartfelt sade:
— Ali vi ska ju inte gå till sådana
der omöjligheter och öfverdrifter. —
— Hvarför det? Menar du yrket är
oaptitligt? Det är bara en gammal vana
— för min dei kan jag inte tycka, att
det är smakligaie att obducera lik t. ex.
— Ne—ej det förstås, men kära Ellen,
alltid har väl en statsrådsson fått så myc
ket bildning, att han —
— Kunde duga till embetsman, me
nar du? Ja, ja, det kan så tyckas. —
— Usch du rider så på ord så! —Jag menade — jag ville säga, att vanor
och bildning och sådant der — Inte kan
en fin karl lefva tillsammans med — med
skomakare.
— Nej sådana kan naturligtvisskomakarne vara. — Jag menar inte obildade skoma
kare, inte sådana de nu tyvärr mestadels
äro — då passade naturligtvis inte upp
fattning och åskådningssätt ihop å ömse
håll. Men vi gick ut från skolor och
barn — låt alla barn öfver en bank få
samma undervisning till en viss punkt,
låt sen hvar och en välja sitt yrke: de
som ha lust att läsa, de fortsätta, de som
luta åt praktiska håll, de gå ut i verld en.
Det blefve ett sundt lif.
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Fru Hanleys stora ögon öppnades
vidt:
— Men snälla fröken, skulle de inte
bli studenter — våra menar jag?
— Hvarför det? Hvad ska vi med
den myckna lärdomen, fru Hanley? Det
var som fru Hanley så sant anmärkte nyss,
fast jag vill gå lite längre i lärdomsäm
nen, medger jag — vi bli inte lyckligare
för det, när vi inte ligga åt boken. —
Förresten skulle då alla hederliga hem
bli bildade och kunna bilda.
'Fruarna visste inte, hvad de skulle
säga. Det hade kommit så i ring, det
hela. Fröken Loman hade visst inte för
stått. —
Men så vände hon sig tvärt till herr
Svartfelt, som hade sutit tyst och hört
på — och afbröt ämnet med att säga:
— Ja g får ju räkna på Ert namn för
den här listan? Jag ämnade mig just
ned på kontoret.
Grosshandlarns leende min försvann.
Han togpapperet och ögnade igenom det.
Fruarna började nu taktfullt ett sam
tal på två man hand. Grosshandlarn öfvergick från den skämtsamma ton, som äm
nets beskaffenhet förut betingat — till
värdigt alvar.
Han drog sin stol närmare frökeu Loman och sade dämpadt och alvarsamt:
— Inte för pengarnas skull, fröken
— men detta strider mot mina principer.
Här tycks nu vara meningen kan jag se,
att fattiga sömmerskor skulle om somrarna
få njuta landtluft och bättre diet m. m.
— Nå, det låter ju vackert — men —
det fins en annan sida af saken, mycket
betänklig, vet fröken. Experimentet har
företagits i andra land och visat sig in
nebära stor risk. Det fins nu t. ex. en
mängd — och här vore ju i synnerhet
fråga om sådana? — som sitter i sina
hem och arbetar. — Nå, låt dem nu kom
ma ut och friska upp sig och få det bätt
re en tid, — hvad blir följden, tror frö
ken? Jo, när de kommer hem igen, så
smakar inte längre det fattiga rummet,
den dåliga maten, instängdheten från mor
gon till kväll. - Och så har man miss
belåtenheten framme — som nu griper
omkring sig med så förfärande fart bland
arbetsklassen.
Herr Svartfelt talade med alvar och
fasthet.

— Nej, se fröken lilla, sade han och
rätade på sig — det är nog vackert att
vara välgörande, men det får vara lite
förnuft och lite praktiskhet också — man
får se på det stora hela.
Fröken Loman svarade ingenting, abso
lut ingenting. Hon såg på honom ett
litet tag, så steg hon upp och sade, vän
dande sig från honom: Förlåt att jag
besvärat herr Svartfelt.
Derpå tog hon afsked af fruarna och
vexlade några ord med dem.
Stämningen var en smula besvärad.
För att höja den inföll herr Sv artfelt,
nu åter i raljant ton:
— Nå fröken Ellen — vi kom a ldrig
till slut på vårt resonneinang. — Om n u
de stackars kapitalisterna inte få lof att
använda mer än en bråkdel af sina in
komster, hvem ska ha resten då?
Fröken Loman stod halft bortvänd från
honom några steg från dörren. Hon gjor
de först en rörelse som för att låtsa sig
icke höra men öfvervann sig och sade
lugnt:
— Kommunen eller enskilda förstås.
— Jaså. Nå, hur tror fröken att X. t. ex.
skulle komma att se ut då? Det blefve
visst lite trist — för inte vore det väl
meningen att bygga upp vackra hus och
köpa konstsaker och göra försköningar
och sådant med de der medlen?
Det blef tyst ett ögonblick.
Så lyfte Ellen Loman plötsligt upp
hufvudet och brast ut med låg skälfvande
stämma:
— Så fick verlden vara det förutan
— man kanske också gick miste om —
fattigvårdspalatsen • och pesthärdarna då.
— Jag vet ingenting annat än att det
fins pengar — fullt af pengar på ett håll
•— och på ett annat folk som hungrar
— och fryser — och lider och tiger. —
Jag vet inte mer, men jag kan aldrig
lära mig förstå, att det ska vara så, he rr
Svartfelt.
Hon gick ut med en tyst helsning.
När grosshandlaren kom tillbaka efter
att ha följt henne till dörren, kastade
han sig ned på en stol, ryckte hastigt på
axeln och sade småleende till damerna:
— Jo den är god! Riktigt en af den
äkta sorten.
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När och Fjärran.
Vid Göteborgs Kvinnoförenings .samman
komst den 13 maj företogs omval af styrelse
och revisorer. Till styrelsemedlemmar valdes:
fru Maria Almqvist, fröknarne Mathilda Hedlund
Anna Larsson, Josefine Schiitz, Louise Silfversparre, Alma Åkermark. Till revisorer valdes:
fröknarne Eva Rodhe och Eliida Andersson.
*
*
•

Till forman för Göteborgs Kvinnoförenings
skollofskolonier höll för kort tid sedan förste
stadsläkaren i Göteborg, doktor E. Almqvist, elt
intressant föredrag om koleran.
*

*
*

100 kronor ha skänkts af behållningen från
senaste vårfesten i Upsala af studentkårens di
rektion att utgöra fonden för en skollofskoloni.
*
*
Drägtrefonnföreningen -i St ockholm har ny
ligen utstält en särdeles ändamålsenlig och pryd
lig resdrägt. Kjolen kan fästas upp eller släppas
ner, allt efter väglagets beskaffenhet, utan att
klftduingshållare eller dylikt beliöfver anlitas.
*
*
*

Stockholms kvinliga gymnastikförening ha
de den 14 maj sin slutöfning för vintern. För
eningen bildades i medio af januari och räknar
ett par och tjugo medlemmar. Såväl den fri
stående gymnastiken som öfriga rörelser utfördes
efter Liugska systemet.
Slutöfuingen bevistades af ett större antal in
bjudna, bland hvilka märktes professorerna vid
gymnastiska centralinstitutet Hartelius och Törn
gren, hvilka uttalade s-tt lifliga erkännande af
det presterade.
*

*
*

Röstberättigade kvinnor till stadsfullmäkti
geval. Är 1883 hade Stockholm 4,340 röstberät
tigade kvinnor och har utan tvifvel ändå flera
nu. 1 Göteborg bör också finnas ett ganska stort
antal, llvarföre begagna de sig icke af s ina rät
tigheter?
*

*
*

Sömmerskefaekföreningen i Stockholm har
vid senaste sammanträdet ulsett fru Ellen Lund
berg, fröknarne Svensson, Stenius och Bergström
till styrelseledamöter. Föreningen består af 37
medlemmar.
*
*

*

Vid iirssaminaiikomsteii af kronprinsessan
Lovisas förening för barnasjukvård leddes för
handlingarna af friherrinnan Ebba Åkerhielm,
î. Gyldenstolpe, som af drottningen utsetts till ord
förande efter enkegrefvinnan Amelie Brahe, f.
Piper, hvilken afsagt sig förtroendet. Prof. John
Berg, som efter d.r B. H. Salander blifvit förord

nad till öfverläkare och direktör för sjukhuset,
föredrog årsberättelsen, af hvilken bland annat
inhemtades:
att antalet under fjolåret vårdade barn ut
gjort 492 och antalet under året intagna barn 429,
af hvilka 57 kvarlågo till innevarande år; att
435 af de under året vårdade barnen utskrifvits,
hvaribland 290 såsom friska eller förbättrade och
54 såsom oförbättrade, hvarjemte 91 aflidit; att
högsta antalet, under en månad intagna barn va
rit 45 och lägsta 31; att högsta antalet vårdade
för en da;; varit 63 och lägsta 41; att i medel
tal 52 barn dagligen blifvit vårdade; att dagliga
kostnaden för hvarje sjuk utgjort 1 kr. 62 öre;
att af de 492 vårdade barnen 144 erlagt en af
gift af 35 öre pr dag, medan de öfriga åtnjutit
konstnadsfri vård.
Beträffande vårdanstaltens ekonomi meddela
des, att fjolårets inkomster uppgått till 46,038 kr,
2 öre och utgifterna till 41,934 kr. 28 öre, hva;
dan ett öfverskott af 4,103 kr. 74 öre uppkom
mit. Hela den bokförda behållningen utgjorde
vid årets slut 655,123 kr. 95 öre. Sedan ansvars
frihet för fjolårets förvaltning blifvit direktionen
beviljad, utsågos till revisorer för det nu löpande
året hrr medicinalrådet F. Björnström, rådman
nen F. Hjortzberg och grosshandlaren C. A. Lind
roth och till revisorssuppleant: revisionssekrete
raren W. Huss.
*

*
#

För Upsala kvinliga sjukhjelpsförening
hafva stadgar antagits. Föreningen räknar om
kring 80 medlemmar och har fått mottaga gåfvor till ett belopp af 465 kr.
#

*
*

Allmänt fiickskolemöte, det tredje i ordnin
gen, skall hållas i Stockholm den 9—11 juni.

Kvinnans ställning i nutiden och fram
tiden diskuterades nyligen å ett möte i Stock
holm, anordnadt af tapetseraren E. Nordman och
literatören Danielsson, båda tillhörande socialde
mokratiska föreningens styrelse. På inbjudan
hade medlemmar af federationen, livaribland d:r
C. v. Bergen infunnit sig. Förhandlingarna led
des af hr amanuensen Sterky och inleddes me
delst ett föredrag af hr Danielsson, som sökte
visa, att det nuvarande samhället gör öfverklassens kvinnor till modedockor och genom alltför
låg arbetsafgift tvingar underklassens kvinnor till
att prostituera sig. — Då hr Danielsson slutat,
tog d:r C. v. Bergen till orda och påpekade, före
brående, att hr D. kringgått federationens hufvudprincip: den reglementerade prostitutionens
och besigtningens aiskaffande. — Härefter be
gärde »Socialdemokratens» redaktör hr A. Palm
ordet. Han ville icke jäfva hr C. v. Bergens
försvar för federationens grundprincip, utan en
dast ange för federationen rätta medlet, som skul
le förekomma kvinnans reglementerade förnedring,
hvilket vore: de kvinliga arbetslönernas höjande.
Men för att komma dertill, menade hr Palm,
måste hela samhället omgestaltas efter rent de
mokratiska principer. Flera andra talare instäm
de häri, och i öfverensstämmelse härmed lydde
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äfven den af hr Danielsson framlagda resolutio
nen, hvaremot ett af hr Hinke Berggren framstäldt förslag, hvilket som botemedel framhöll
det borgerliga e ller kyrkliga äktenskapets afskaffande, af mötet förkastades. Mötet var besökt
af bortåt 150 personer och varade till , /a 12 på
natten.

»Moder ocli reformdräkt» är rubriken på
en serie föredrag, som — mycket besökta — hål
las af professor L. Dietrichson i Kristiania.
*
*
#

Stockholms barnmorskeförening har, enligt
Aftonbl., beslutat, att de medel, som möjligen in
flyta i följd af ett i tidningarna nyligen intaget
upprop om bidrag från allmänhetens sida till för
mån för Stockholms barnmorskor, icke skola till
falla barnmorskornas i Stockholm pensionsför
ening, utan användas till bildande af en sjuk-och
understödsfond inom sällskapet.

Pä norska stortingets möteden 10—11 maj
uppstod under behandlingen af motionen om stats
anslag till de högre skolorna och mellanskolorna
ett längre ordbyte rörande samundervisning. K yrkkomién hade nämligen föreslagit, att »kyrkdepartemanget skulle bemyndigas att ikläda sig
de utgifter, som samundervisningen skulle kom
ma att kräfva vid Lillehammers, Kongsbergs och
Moides skolor, mot att vederbörande kommuner
sjelfva bekostade de nödiga förändringarna af
skollokal och tillökning af inventarier.»
Förslaget bifölls med 89 röster mot 18.

- Tiirna folkhögskolas sjette kurs för vuxna
flickor
har tagit sin början och räknar 35 ele
ver, det största antal som den kvinliga kursen
uppnått.

Filosotte magistern, fröken Emma Aströin
är utnämd till lektor i historia och de båda in
hemska språken via Kkenäs seininarum i Fin
land.

*

*
*

Exporten af svenska tjenslflickor till Dan
mark och norra Tyskland försiggår i ovanligt
stor skala i år. Senast har med ångaren Gefion
afgått omkring 200 s tycken.
Emellertid händer det, att polismyndigheten
på import-orterna för svenskt tjenstfolk skickar
lasten tillbaka, nästan innan den hunnit lossas.

Vid Wasa fruntimmersskola skall bildas en
ny stipendiefond, som kommer att kallas: Johan
Alexander Bodens stipendiefond. Stipendiet är afsedt att utdelas åt sådana elever, hvilka med
framgång afslutat skolans kurs och som genom
1 vida re studier önska förskaffa sig en sjelfständig
ställning i samhället. Grundplåten härför insam
«
lades genom ett af eleverna i onsdags föranstalft *
tadt lotteri, hvilket inbragte icke mindre än 700
mark.
En smakfull modell till kvinlig student
mössa, något midt emellan vanlig studentmössa
och barett, har utgått från Amalia Kindlunds
atelier, St. Eriks torg 0, Upsala.
* fc
I N N E H A L L : Folke: Huru kan sjukvården
på vår landsbygd förbättras? — Anna A : Dimma,
— Amalie Skräm: Et segteskab (slut). — Ernst
Flickor, som liade strejkat, om do kunnat.
Ahlgren•' Några ord med anledning af Gerda von
Askfvllerskorna vid hr Vennbergs nya tändsticks
Mickvitz' skiss »Messling». — Skjalf: En af den
fabrik i Jönköping ha haft en aflöniug af 55
äkta sorten- — När och fjärran. —
öre för 1,000 askar. Denna aflöning nedsattes
först till 50 öre och så till 45 och nu senast till
40 öre. I följd af sistnämda nedsättning tågade
fabrikens alla askfyllerskor till hr Vennbergs bo
stad octi begärde den forna aflöningen. Ginge
Red. af Alma Åkermark.
man dem ej tillmötes, så strejkade de. Emellertid
saknade de ledsamt nog en för tillfället lämplig
ledare att framföra deras ärende och måste derför vända tillbaka ohörda. De återgingo till sitt
»FRAMÅT» utkommer den 1 och 15
arbete med 40 öre pr 1,000 askar, utom askfyllerskorna af de små flick-elddonen, som fingo be
i hvarje månad. Prenumeration kan ske
hålla sina 45 öre. Af strejken blef således in
hos hrr. bokhandlare och genom postver
genting. Hvaiför? Jo, hr Vennberg hade sagt,
ket. Pris: Kr. 3:50 för år, postarvode 35
att han dagen derpå skulle ha fullt upp ined sö
öre. Lösnummer: 25 öre. Annouspris:
kande till de lediga platserna.
* ft

*

Norsk kvindcsagsforening hade sammankomst
den 18 inaj, under hvilken diskuterades: reformer
i kvinnodrägten. Fröken Mathilda Wergeland in
ledde diskussionen och framhöll, att man borde
börja med att anskaffa rationella turist- och sportsdrägter. Hennes förslag vann stor tillslutning.
*

*

*

Kr. 20 för hel sida. Del af sida b etingar
motsvarande del af pris. Annonser mot
tagas å »Fr am åts» annonsbyrå, Kungs
gatan 60, alla hvardagar kl. 12—1 e. m.
I redaktionsangelägenheter hänvände
man sig till Frk. Alma Åkermark, 2:dra
Långgatan 40, Göteborg (träffas tisdag och
fredag 12—2 e. m.)

D. F. Bonniers Boktryckeri, Göteborg.

Dagny. Redaktör: Friherrinnan S. Adlersparre.
— Utgifningsort: Stockholm. Majhäftet innehåller:
Ellen Fries. En sjelfbiografi från sextonhundratalet
(slut). — Ännu en skildring af universitetslifvets
skuggsidor. — M. S., Bref till Dagny från Kristiania. — Böcker för barn och ungdom. — Från Fredrika-Bremer-Förbundet. — Hvarjehanda i Kvinno
frågan. — Korrespondensafdelning. Hänvisning till
îfy Illustrerad Tidning. Redaktör; fl. märkligare tidningsuppsatser i sociala och literära
Seher. Utgifningsort: Stockholm. N:r 21 innehåller: ämnen.
ilder från Blekinge. Tecknade och skurna af G.
jrssell. Staden Strys brand. — Mandalay, Birmas
jfvudstad. — Vårbild från Norrström i Stockholm.
äcknine af G. Stöopendaal. — Schack kämparne i
Under Kampen För Bröd. Af (Saxon)
'einitz och Zuckerfort — Predikstolen i katolska kyr- Johan Lindström. Pris 1: 25. Albert Bonniers förlag,
m i Reinerz (Schlesien). — Sibirisk mygg. — Text: Stockholm.
lommande slån. Poem af Ave. — Första älskarinDikter af Lotten von Krcemsr. Andra genom
m (forts.) — >Blad ur en anteckningsbok» af Georg sedda upplagan. Pris: 2 Kr. Carl Sunesons förlag,
liot. — m. m.
Stockholm.
Hidlerne til Uafhtengighed. Sociala
Af G. Th. Mejdell. — I kommission hos
Svensk Läraretidning. Redaktör: Emil foredrag.
A/b. Cammermeyer, Kristiania.
hammarlund. Utgifningsort: Stockholm. — N:r 20
Den unge piges virkefelt i og »deninehåller : Kommunalskolorna, 4—7. — För dagen:
for
lijennnet. En bog for mödre og dötre. Öfterblick på riksdagen. - Notiser. — Sveriges allversatt af G. H. — Albert Cammermeyers förlag, Kri
änna folkskollärareförening: Från Göteborgs-, Histiania
ngens-, Örebro , Valkebo—Vifolka kretsföreningar.
Kvindebevrcgelsen, Dens TJdvikling og
Riksdagen. — Stockholms folkskolor. — Literatur.
nuvœrende Standpunkt af Clara Tschudi Alb. Cam
Utlandet.
mermeyers forlag, Kristiania.
Dagligdags. Fortselling af Kristian Gloërsen. — C. A. Reitzels förlag, Köpenhamn.
For frisindet Christendom. Tidskrift,
tgifvare: Christopher Bruun. Utgifningsort: Lille
immer. — N:r 10 innehåller: Til >en Soci alist paa
Delsk Grun d.> — Jesus fra Nazaret. — Han s Nils75.
n Hauges Liv. — Bekjendtgjörelser.

fill redaktionen insända Tid
ningar och Tidskrifter:

Insända böcker:

TRAMÂT" kostar för halft år 1.

Sjöförsäkrings-Aktiebolaget

OCEAN
i

Göteborg

[fellitar

:asko,

försäkringar mot sjöskador å varor, å
äfvensom försäkringar mot förluster å

odmerier, frakter, fraktförskotter, landtransporter

n. m. till billiga premier och på liberala
ilkor.

Kontor: Lilla Torget N:r 6.
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LAGER
af s åväl de mest elegan
ta som billigaste
Manufaktur- Mode- oc h
Bosättnings-Basar
Hvitvaror,
och
Sybehörs och GarnérarLeksaks-utställning,
tiklar, Dame- och Barn- Basargatan 8, Knngstorget 1,
liattar, Barnkläder, väl sorteradt med Glas och Porslin, samt
Tricotvaror, Bijouterier Leksaker frän 50 öre till högre pris.
Krokettspel,
och Galanteri-varor

Adolf Andersons

m. m.

m. m. hos

L. Kaiser & Co.,
Kyrkogatan S6.

Barnvagnar,
Sommarleksaker m. m.

Korsgatan 13.

Filial:

43. Södra Hamngatan 43.

Fredrik Sköld & Co, " ' :
57 kim»s<>a(aii 57,

rekommendera ett ständigt välsorteradt lager af stilfulla och välgjorda
Damekappor till

billiga priser.

G. J . Lindahl & Co.,

& Williamson,

Bosättnings-Magasin,
Östra Hamngatan 85.
Lager af:

Porslin, Glasvaror, Nysilfverarbeten m. m.,
till billigaste priser.

NYA
Modeknappar
och

Hörnet af Kors- & Kyrkogatorna.

Garneringsartiklar

Spécialité:

i största urval uti

Elädningstyger.

II. Dolinii'g
Sybeliörshandel

Hörnet af Östra Hamn- & Kungsgatorna.

Axel Gillblad t Co.,
Domkyrkoplatsen.

Manufakturhandel
En gros & En détail.

Svarl Hillen <fc Merinos
af prima qvalitet och till ovanligt billiga priser.

XHäcLxiingstyger,
rikt urval.

Sybehör & Garnérsaker.
Möbel- & Gardintyger
samt

ett stort urval af

DAME-KAPPOR
tillverkade endast af utmärkt goda tyger
samt elegant utstyrda.

