
LEKAR OCH IDROTT 
Att få tillbringa sin semester i det 
gra Värmland och därtill under så 
ri ande och uppfriskande former 

som all slags idrott a h  fria lekar on- 
der skicklig ledning erbjuda - det 
torde verka lockande, och lyckliga äro 

som ha möjlighet att få begagna 
av det tillfälle som gives under 

tiden 27 juli-15 august. Då anord- 
nar nämligen Svenska Kvinnors Cen- 

tralförbund för fysisk fostran under 
gymnastikdirektörerna Eugen Bolm- 
stedts och Lisa Hansons erfarna och 
uppskattade ledning en kurs vid 
L undsberg, avsedd för kvinnliga gym- 
nastikdirektörer och andra lärarinnor, 
som undervisa I gymnastik med lek 
och idrott, samt kvinnliga elever vid 
Gymnastiska centralinstitutet, d :r 
Arwedsons institut och Sydsvenska 
gymnastikinstitutet 
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EN LEDAREKURS P. I LUNDSBERG 

Så har i reklamen blivit kallad pro- fessor Wieth-Knudsens antifeminis- 
tiska hok, som ansetts höra översättas 
till svenskan för att så en bredare 
allmänhet. Detta måtte icke lyckats 
eftersom det synts nödvändigt att gö- 
ra ytterligare en kraftreklam genom 
att professorn själv personliga i Sve- 
rige utsände sina varningsrop gent- 
emot kvinnan, utvecklingen och den 
vita rasens civilisation. 

För Stockholms högskolas studen- 
ter och inbjudna fick alltså professor 
Wieth-Knudsen med de svartaste fär- 
ger måla faran och olyckan av an 
kvinnorna, särskilt i de nordiska län- 
derna, ha det så pass bra som de ha. 
Professorn säger sig ändock vara far 
till fyra döttrar - man har svårt att 
tro det vara riktigt sant 

Att den enda kvinna som efter afto- 
nens föredrag instämde med profes- 
sorn icke var svenska har ju väckt 
m viss glädje. Att de säkerligen myc- 
ket roade åhörarinnorna applåderade 
livligt tyder på ett vaket sinne for hu- 
mor, - och visst är det intressant för 
nutidens unga kvinna att få höra att 
hon - trots allt - har för mycket 
vatten i blodet! - 
Vad professor Wieth-Knudsen 
sidan havet skola bli amerikaniserade. 
Värre kunde hända tycker man. De 
svenskar som kommit åter - de fles- 
ta föredragna att stanna - ha i regel 
vunnit i många avseenden, Amerika 
är icke en skola att förakta. 

Kärnan i denna, som i all annan an- 
tifeminism. befanns dock vara att 
kvinnorna genom större frihet a h  

Bland de många problem som den 
nutida kulturutvecklingen aktualise- 
rat är fysisk fostran och dess allmän- 
na tillämpning numera erkänt som ett 
av de viktigaste Men huvudparten 
av intresset och det omfattande arbe- 
te som i våra dagar ägnas en allmän- 
nare härdande utbildning avser främ- 
landet av det manliga släktets fysiska 
fostran. 

TILL KAMP MOT DE REUMATISKA S JUKDOMARNA 
Allt efter som man kommit til l in- Kampen mot de veneriska sjukdo- slag till upplysning och obligatorisk 

sikt am de olika sjukdomsgrupper- marna föres genom anmälningsplikt, undervisning i hithörande frågor. 
nas nationalekonomiska betydelse har kostnadsfri vård i sjukhus eller poli- Striden mot de reumatiska sjuk- 
mot dem från samhällets sida riktats klinik, fri medicin m. m. En särskild domarna står nu på dagordningen. 
en målmedveten kamp Förra år- kungligt kommitté har utarbetat för Man har kanske först på allra sista 

tiden fått upp ögonen 
för dessa sjukdomars 

hundradets sista de- 
cennium gick i tuber- 
kulosens tecken. De oerhört stora ~ b o -  

niska betydelse. första folksanatorier- 
na upprättades vid se- Särdeles märkliga 
kelskiftet av Jubile- undersökningar där- 

över har på senare ti- 
den publicerats. Dok  

umsfonden. Ett in- 

tor ~, Kahlmeter har 
tensivt upplysningsar- 
bete bedrevs genom 

Nationalföreningen gjort en statistisk un- 
mot tuberkulos, som dersökning över an- 

ledningarna till inva- 
liditeten hos de perso- 

även kraftigt bidragit 

ner, som 1918 av pen- 
till upprättandet av 

dispensärer och sär- 
sionsstyrelsen tiller- skilda undersöknings- 
kändes en tilläggspen- 
sion Bortsett från 

och understödsbyråer 

rena äldredomssjuk- 
för tuberkulösa samt 
åtskilliga andra socia- 

domar, vilka, som na- la åtgärder. Dessutom 
har nästan i varje län turligt är, utgöra den 
och större stad speci- vanligaste orsaken till 
alsjukhus för lung- invaliditeten framför 

(Forts å sid. 3 )  sjuka upprättats. 

ta menar professorn vara m åskåd- 
ning lämpad för våra dagars männi- 
skor. Men vilka föräldrar vilja he- "' material till den gallringen? 

De förstfödda barnen skulle 
dre motståndskraftiga. Professorn i 
denna vetenskap har, ehuru ”själv 
förstfödd”, åtminstone i det senare 
avseendet brutit mot regeln. 

_ _ -  
Det sades m gång om professor 

Kjellén vid hans upprepade men få- 
fänga angrepp mot kvinnorösträtten, 
att han härvidlag var som m fluga 
@ utvecklingens hjul. Professor 
Wieth-Knudsen i sitt högljudda ana- 
tema mot kvinnornas rättsställning är 
icke ens det. - han är endast m 
mygga p å  h ju l e t  det rullar framåt 
oberört av hans surr och hans stick. 

Wieth-Knudsens uppträdande skall 
snart vara glömt. Hans bok är fylld 
av obevisade påståenden a h  obehär- 
skade utbrott av missundsamhet och 
dåligt lynne Vad som berör låsa- 
ren är dock icke detta utan att han 
slutar boken med en förstucken föro- 
lämpning mot sin moder. Det talar 
mer i n  allt annat sitt tydliga språk 
om författarens väsen. 

Varför har denna bok kommit till 
Är det helt enkel m affär? Med 
spekulation i god förtjänst? Eller är 
dess orsak m mindervärdighetskänsla, 
som drivit sin bärare att skrika ut sin 
disharmoni? Måtte han nu få ro. 

Spjutkastning 
ursled na, gymnastikdi ekto er a ugen 

Bol mstedt och L isa Hanson 

Men i och med att av kvinnorna in- 
om de många områden, där deras ar- 
betskraft tages i anspråk, allt högre 
mit t  av uthållighet och effektivitet i 
arbetet kräves och pensionsåldern hU- 
jes, måste samtidigt ägnas långt mer 
uppmärksamhet, t i d  och omsorg åt 
deras lika rätt t i l l  fysisk fostran 
Den blir dem en gal hjälp till ett 
klokt bruk av krafter och tid, till bi- 
behållande av hälsa och spänstighet. 
Och helt säkert nödvändig, om de ic- 
ke skola duka under i den allt hårda- 
re konkurrensen om brödet. 

Badanstalten vid Pistany på 1700-talet 

M kastning mot tavla 

Ropet i elfte 
timmen. 



Vad är sanning Kvinnorna och domare- 
ämbefet Chamberlains förklaring att England 

land ej skulle underteckna Genéveprotokollet 

Genéveprotokollet skedde ur högersynpunkt Vid behöighetslagens 

Den stat som undertecknade skulle 1923 önskad 
bli allt för hunden, så har den allmän- bestämmelser 
na högermeningen varit A andra sidan kvinnas tillträde t i l l  domartjänst Då 

har den meningen gjort sig gällande denna lag skall träda i kraft I juli innevarande 
att här kom äntligen begynnelsen til l innevarande år är det nödvändigt att 
den eviga freden Och det kan inte ha ordnat dessa bestämmelser dessförinnan 
bestridas att genom det s. t. Genéveprotokollet dessförinnan och det har skett i en ut- 
Genéveprotokollet skulle krig - åtminstone redning angående den praktiska juristutbildningen 
anfallskrig - stämplas något juristutbildningen m. m., som nu förelagts 
brottsligt det kan inte bestridas att l a g -  riksdagen i en kungl. maj:ts 
något sådant måste betecknas som proposition n:r 173 

Tillkallade sakkunniga ha föreslagit 
Genéveprotokollet har diskuterats i föreslagit en mer rationell fördelning av göromålen 

oändlighet och uppfattningarna för göromålen mellan häradshövdingen och 

epokgörande i histotim. 

och emot ha brutits mot varandra. han; biträden och ett m e n  ändamålsenligt 
M a  ofta händer att de största mot- ändamålsenligt ordnande av utbildningen för 
satserna komma varandra nära Fart de blivande domarna. Biträdesutbildningen 

Biträdesutbildningen är anordnad i tre stadier första av olika skäl 
om man tänker sig fredssynpunkten första andra och tredje befogenhet 

punkten fristående lösryckt från det den För biträde i den första k 
politisk maskineri den måste genomgå examen, tjugotre års ålder samt ett 

gå för att lagligen stadfästas så ställer halvt års tjänstgöring såsom biträde 
ler man sig tveksam inför det ifrågavarande åt hirad-hövding. Efter den andra 
ifrågavarande förslaget Min måste givetvis graden anser sakkunniga -n normal 
vis med glädje erkänna det vördnads- praktisk juristutbildning 
bjudande arbete, som här blivit nedlagt nådd för andra 
nedlagt för rättens och fredens rak. För dessa kräve 

Men å andra sidan kan man ej und- befogenhetsgradens 
gå att känna en ångestfull beklämning I de sakkunningas förslag beträffan 
beklämning en sådan där beklämning rom de utbildningen göras inga särskilda 
gör, att hela l i v e  ser så fullständigt villkor för att kvinna skall vinna förgrått 

förgrått och hopplöst ut. Å r  icke Genéveprotokollet sta och andra befogenhetsgraderna 
Genéveprotokollet ett av dessa otaliga upp- 
upprepanden som historien visar oss från 
urminnes tider och alla dagar - En 

som 

T y  

stor stöpt tanke i politikens a rättfärdig och kompromissernas tanke instöpt ernå tredje befogenhetsgraden Den Svart på vitt vitt 
nar former utstyrd i lagklockhetens 
klädnad. Allt måste gå steg för steg Presidentvalet i Tyskland ter sig 

det är sant men det gäller att ej ytterst som en kamp mellan dem som 
omärkligt vika av p i  en väg som för samla sig till värn om författningen 
till ett helt annat mål förutom borgmästaren sitta minst två m lager av den tyska befolkningen 

Man gör sig här den frågan skala lagfarna ledamöter Därjämte att under som drömma om militarismens och 
dessa väpnade styrkor. garanterade der visst antal rättegångsdagar handlågt monarkiens återställande Striden om 
av staterna som äro till för att värna låg mål och ärenden som höra under republiken har med presidentvalet 

freden inte i stället komma att upphålla andra befogenhetsgradens kompetens 
uppehålla rustningarna för kriget Och Eller också att tjänstgöra 1½ år ..i- 
vem kan på förhand säga om Genéveprotokollet s m ~  notarie i domsaga samt fyra m$- 
Genéveprotokollet som det nu föreligger nader som fiskal i hovrätt, Med en 

skulle främja fredens rak eller icke? på något av dessa sätt anordnad utbildning 
utbildning t o r d e  förklara sakkunniga 
fullt betryggande garantier föreligga 
föreligga för  att aspirants lämplighet för 
domareämbetet bleve tillförlitligt prövad 
vad 

Svea hovrätt har förklarat sig icke 
kunna förorda denna föreslagna an- 
ordning. Vill höja tjänstgöringen i 
domsaga till 2 år fiskalsgöromålen hjälten Ludendorff lyckades inte upp- 
till I år samt att den kvinnliga domaraspirantens bringa mer än ett par hundra tusen 
maraspirantens ålder bör vara trettio 

trettio år 
I departementtschefens förslag säges 

Sovjetregeringen har nu !$!: 
marnas uppdelning fortfarande äro 
bosatta på sina gamla hemorter skola 
skola förvisas till andra guvernement 

Vilka tragedier döljer in te denna 
korta notis Tiotusentals familjer 
ryckas upp från sin hembygd där de 
sedan generationer varit rotfästa och 
drivas bort til l något som för många 

många väl ter sig som ett främmande fi- 
entligt land. Ett nytt likande t i l l  min- 
ga andra Ryssland har att genomgå 

röster Sir transit gloria mundi , I Danmark har Köpenhamns magistrat 
strat fått sin första kvinnliga medlem 
lem i det  att en kvinnlig läkare f ru 

I ett tal vid ett under stor tillslut- Alvida Harbou Hoff blivit utnämnd 
ges däremot att de t  bör undvikas att folkförbundets til l rådman Doktor Harhou Hoff har 
för kvinna föreslå sådana villkor att 
hon blir utestängd från möjligheten 

i underhuset i 16 år varit medlem av Borgerrepresentationen 
utrikesminister Borgerrepresentationen och har mycket stora för- 
intryck utsättningar för sitt nya ämbete Under 

der kriget var hon en dugande med- att inom samma t id som man uppnå 
Det är år 1917 En bangård Ett tingsmyndighet Beträffande första Efter ett omnämnande av protokollet lem av den kommunala bostadskommissionen 

vimmel av tätt sammanpackade män- niskor, En hop smutsiga uniforme- och andra befogenhetsgraderna har i let och andra frågor som behandlats missionen och alla de vanskligheter 
rade människor med pick och pack likhet med sakkunniga inga särskilda i rådet yttråde Chamberlain att han hon då lyckades klara kommrer väl 
revolvrar bajonetter ryggsäckar villkor föresskrivits Beträffande tredje ökas från sitt andra rådsmöte med hennes arbete inom magistratens 4:de 

ökad respekt såväl för själva rådet avdelning till godo di r  hon särskilt 
kommissbröd matskålar skabb böller je befogonhetsgraden kräves jämte utbildningstiden som för folkförbundet T. o. m. de får med bostadsfrågan och befolkningens 
der, löss syfilis, blödande hjärtan bildningstiden ett vitsord om lämplighet smärre frågor det behandlar skulle gens sociala och hygienska förhållanden 
och Hela gråtande åtta dagar ögon. lågo - de - i kläderna het och skicklighet - för att tillmötesgå of ta  kunna leda till allvarliga kriser den att skaffa 

med packning på golvet i ett hörn av tesgå riksdagens oro i denna punkt - om det icke funnes någon sammanslutning 
slutning sådan som N. F. för att behandla bangården och söpo slöa och djuriska och att detta vitsord skall ske efter handla och lösa dem 

riska utan att fala med varandra prövning i kollegial domstol Beträffande sina kolleger i rådet 
För alla pengar de ägde kunde komma Skillnaden i utbildning för manlig hade ta l  gjort den erfarenheten att 
komma över eller stulo köpte de sig aspirant tyckes allt,; enligt de hysa en kraftig önskan att samarbeta 
brännvin Tills en dag ordern kom In i vagnarna vara att av den senares beta att tillmötesgå varandras synpunkter 

tid för önskat domar punkter s i  ofta som möjligt och upp- vagnarna Till Fronten 
Den sjuka smutsiga, nersölade h- ett halvt år skall vara nå fruktbärande överenskommelser 

karna såg man tändas vansinnets eld. 
Ännu en trupp dårar - syntes det 
mig - som fraktades bort i boskapsvagnar har valfrihet härvidlag 

svin voro de som sänder till slakta- na fråga 

Det har gjorts hemställan hos nor. 

Den blev med ens levande I blickarna förlagt t i l l  hovrätt eller visst slags 

Riksdagen har nu åter ordet i denna 

rådhusrätt under det att den förre 

vagnar Intet annat än oskäliga djur 
Kanske den nu finner att 

några särskilda garantier med "hin- Hur nedtyngd av förbannelse bör syn til l tänkesätt och stämning hos 
känna sig under återstoden av sin levnad befolkningen icke äro av nöden på känna - kallade då det gäller en framtidens 

kvinna som domare 

Ur dagboksanteckningar 
av Else Feldmann (Wien). 

ett krigsminne 
När jag sitter alldeles stilla och du- 

ter ögonen ser jag många bilder 
Man säger att i den mänskliga 

hjärnan går det ti l l  som i en kamera. 
En tanke snuddar vid oss rör vid den elektriska knappen till vårt tänkande 

tänkande och den färdiga upplevelsen 
framträder alldeles oförändrad sidan 
vi en gång upptogo den 

ter till rådet utövar enbart detta hänskjutande 
hänskjutande ett lugnande inflytande 

I engelska underhuset meddelade 
Baldwin i tisdags att regeringen beslutat 
beslutat tillsätta en kommitté för att undersöka 
undersöka frågan om en överhusreform 
Han ville däremot ej bestämt uttala 
sig om huruvida reformen skulle beröra 
röra överhusets befogenhet och ej 
blott dess sammansättning Han an- 
s ig  dock detta ligga inom möjligheternas 
möjligheternas ram 



Inbördes hjälp. 
(Forts. från sid I ) 

allt i de högre åldersgrupperna kom- 
mer ledgångsreumatismen som den 
vanligaste anledningen till invalidite- 
ten, väsentligt högre till och med än 

lungtuberkulosen 
Anmärkningsvärt är även att den 

överinvaliditet och förtidigt inträdan- 
de invaliditet hos kvinnorna i jämfö- 
relse med männen, som undersökning 

till stor del synes bero på att kvinnor- 
na i så mycket högre grad än männen 
äro angripna av kronisk ledgångsreu- 
matism. 

Liknande undersökning från Dan- 
mark utpekar även ledgångsreumatis- 
men som en mycket viktig invalidi- 
tetsfaktor. 

En engelsk undersökning, utgiven 
1924 över 91,000 sjukförsäkrade in- 
divider, ger vid handen att en sjätte- 
del av samtliga sjukdomsfall är att 
skriva på de s. k. , reumatska sjukdo- 

konto och kosta kolossala marnas 
summor (35 miljoner kr. för hela 
England) i sjukunderstöd och förlo- 

Ångande heta källor I Waag 

allra flesta fall borde kunna genom 
lämplig behandling förekommas. 

Av alder har vid dessa sjukdoms- 
grupper använts värmebehandling i 
en eller annan form. kombinerad med 
gymnastik och massage 
växla, de  olika badorternas rykte lika- 
så, men klart är att de med heta käl- 
lor försedda länderna fått en  mäk- 
t i n  vapen till skänks i striden mot 
dessa sjukdomar Ett på varma käl- 
lor särdeles välsignat land är den nu- 
varande republiken Tjeckoslovakien 

En bland dem är Pistany, som kal- 
lats det slovakiska Mecka. Egendom- 
ligt är att se hur där de heta svavel- 
källorna från flera tusen meters djup 
porla Upp i floden Waag och avlagra 
den starkt radioaktiva gyttjan, som 
utgör det förnämsta behandlingsmed- 
let. Under mera primitiva förhållan- 
den badade de sjuka direkt i floden 
och grävde ner sig i den varma gytt- 
jan. Nu äro komfortabla badinrätt- 
ningar byggda över källorna och stora 

simbassänger finnas, där vattnet är 
avkylt till lämplig grad. När det kom- 
mer upp ur jorden är del 65-70° C. 
Pistany torde vara det enda bad, där 
stora folk-badsanatorier upprättats i 
samband med heta källor. 

Gyttjan kan även exporteras och 
begagnas i hemmet. I Danmark ha 
de samverkande sjukkassornas mas- 
sageklinik i stor utsträckning använt 
sig av sådan slambehandling. 

I Danmark har även diskuterats 
möjligheten av att sjukkassorna skul- 
k sända s i n a  medlemmar till Pistany 
I och för behandling. Och varför ic- 
ke diskutera även här ett sådant 
förslag! 

Metoderna Kvarnföreningen - Kooperativa Förbundet 

De lära närmsta sig antalet 300. 

Ingen, som känner läget inom den- 
na näringsgren, kan komma ifrån att 
erkänna, att det är världsmarknaden 
och särskilt den amerikanska, som le- 
der och bestämmer det svenska priset 
på såväl spannmål som mjöl. Den 
svenska kvarindustrien nödgas där- 
för vid sin prissättning följa import- 
priset på det amerikanska mjölet. 

Kooperativa Förbundets inträde i 
kvarnindustrien har råkat samman- 
falla med ett så abnormt läge på 
världsmarknaden att det knappast 
äger motsvarighet. Då Kooperativa 
Förbundet tillräknar sig förtjänsten 

av de priser, som måst följas, så in- 
nebär detta en självöverskattning. 
Det skall emellertid erkännas, att det 

onaturligt låga pris, som Kooperativa 
Förbundet hållit under januari och 

tjänst om det är en förtjänst a n  un- 
d e r  någon tid hållit ett mjölpris ab- 
n r m t  gent emot spannmålspriset, 
och som i längden icke kan vidhållas. 

Kvarnföreningens prisförhöjning 
den  22 december var fullt befogad på 
grund av markanden, och priset sink- 
tes först, när marknaden gav anled- 
ning därtill. Den prissänkning av 3 
kronor för vetemjöl, som gjordes den 
18 mars, motsvarande också prisfallet 

F ebruari månader, är dess egen för- 

Folkbadsanatorium Pro Patria 

å världsmarknaden Spannmålspri- 
set var nämligen då icke detsamma 
som den 22 december utan ungefär 
som priset i början av oktober, vid 
vilken tidpunkt även del svenska 
mjölpriset var 3 kronor lägre. Lika- 
ledes hade noteringen I amerikanskt 
importmjöl liksom noteringen å ve- 
temjöl i London dagarna före den- 
na prissättnng gått tillbaka med 
mer än 3 kronor eller 1.20 dollars 
resp. 4 shillings, 

Det är ägnat an väcka uppmärk- 
samhet , att Kooperativa €&bun- 
dets ny så kraftiga angrepp på 
Svenska Kvarnföreningen samman- 
fallit med en prissänkning. Det fö- 
refaller som skulle prissänkningen 
hava kommit olägligt De stora 
förhoppningar, med vilka Koope- 
rativa Förbundet inrätt i b a r n -  
industrien hava måhända icke 
infriats. 

Hava de kvarnar, som äro an- 
slutna t i l l  Svenska Kvarnförenin- 
gen någon makt, så ligger den i de 
erkänt goda och jämna mjölkvali- 
teter de erbjuda allmänheten Den 
makten hava de kvar och den 
ämna de behålla Någon annan 
makt äger föreningen icke. 

Svenska Kvarnföreningen 

Syftet m annonserin g är 
att söka ny publik och erhålla ökad 
omsättning. Ur den synpu pkten 
är ingenting att invända mot Koo- 
perativa Förbundets annonsering, 
Ingenting är heller mera naturligt, 
in att m ny konkurrent, som sö- 
ker vinna fast fot inom en indu- 
stri, talar i egen sak. Det är m- 
dast att beklaga, då ett i sig självt 
lovligt syfte vanställes av strids- 
metoder, som icke äro tilltalande. 

Man kan icke tala om ”vålds- 
handlingar” av m organisation på 
grund av dess bestämmelser, som 
uteslutande hava till uppgift att 
ordna det inre samarbetet emellan 
medlemmarna samt åstadkomma 
en ändamålsenlig uppdelning av 
marknaden för ernående av billi- 
gare omkostnader. 

Påståendet att konkurrens sak- 
nats före Kooperativa Förbundets 
inträde i kvarnindustrien faller på 
sin egen orimlighet, då, som känt 
är, omkring 60 svenska handels- 
kvarnar stå utanför de 19 företag, 
som Kvarnföreningen omfattar, 
och dessutom den utländska mjöl- 
importen är den svåraste konkur- 
rent, den svenska kvarnindustrien 
har att bekämpa. 

Lekar och idrott. 
(Forts. från sid. 1.) 

Då idrotten fått det erkännande 
den kräver och kommit upp på skol- 
schemat ä r  det ju givetvis av beho- 
vet påkallat att tillräckligt antal kom- 

Sjukhus och sjukhusbehandling er- 
kännes nödvändig av alla auktorite- 
ter. Våra vårdanstalter äro otillräck- 
liga. Nya sjukhus ta tid att bygga 
Men invaliderna finnas och man kan 
göra så litet för dem - och några 
varma källor lära väl aldrig springa 
upp ur vår jord. Varje år bringar 
däremot nya invalider. Kunde ej in- petenta ledande krafter finnas an till- bördes hjälp vara tänkbar. Den me- gå. Denna kurs kommer att omfat- 

ta idrotts- och lekteori, praktiska öv- 
kaniska behandlingen - massage, ningar i idrott (även simning) och 

lek, samt undervisning i att leda dessa 
gymnastik - äro ju svenskarnes spe- 
cialitet. 

åtgjort för deras bekämpande Ett Det vore ej första gången invalid- övningar. En kursplan i lek a h  idrott 
verklgt intresse för dessa frågor fin- tåg fördes från Sverige ner till förra för olika årsklasser för mindre barn 
nes dock, och framkom tydligt i an- Donaumonarkin. Man träffar d ofta - gossar och flickor på 7-10 & - 
slutning till det möte, som för några på människor därnere, som med tack- och för större flickor förberedes, och 
veckor sedan anordnades av Förenin- samhet minnas de svenska invalidtå- en försöksplan för det förra stadia i 
gen för arbetarskydd och Föreningen gen. Men nu gäller det våra egna sommaridrott och lek - alla slags 

för folkpensioneringens främjande. invalider. Vore det icke också en upp- bollspel - kommer att prövas. 

väl för sina statistiska undersöknin- samförstånd med sjukkassor, sjukför- 

Badhall med naturlig slam 
sanatoriet Pro Patria 

Doktor Kahlmeter redogjorde där så- gift för Röda korset att organisera i 
Ett viktigt led i ungdkomens kun- 

skap är simning, och därtill lika man- 
de som nödvändig. Kursdeltagarne 
få lära simma om de inte kunna det 
förut och få om de önska avlägga 
prov för Svenska livräddningssällska- 
pets instruktörsdiplom för simning 
och livräddning 

Alla olika idrottsgrenar inövas så- 
väl teoretiskt som praktiskt och efter 
genomgången kurs erhålles intyg. 

Kostnaden för hela kursen är 135 
kr., därav i anmälningsavgift 5 kr., 
som återbetalas, om plats icke kan be- 
redas Ett begränsat antal deltagare 
erhålla ensamt rum för en merkost- 
nad av 15 kr. för hela kurstiden 

Ansökan skall vara inlämnad senast 
den 1 maj och ställes till Styrelsen 
för S. K. C. F. K. under adress frö- 
ken Elin Falk, Narvavägen 30 4 tr., 
Stockholm, vilken även lämnar alla 
upplysningar om kursen. 

Det kommer säkert att bli glada och 
livliga dagar vid Lundsberg i mol- 
marlovet i år, liksom det efter vad 
våra bilder visa, varit förr då gym 
nasterna under härligt friluftsliv 
gjort kroppens träning. motion och 
måttfull tävlan till skön konst såväl 
som till en hälsokur. 

Aftonkaf fe på idrottsplan 

gar som för vad som borde göras för 
dessa sjukdomars bekämpande, och 
framhöll där nödvändigheten av ut- 
ökade vårdmöjligheter på helst sär- 
skilt därtill inrättade sjukhus. Doktor 
L. Schmidt från Pistany, Tjeckoslo- 
vakien, talade även över dessa sjuk- 
domars nationalekonomiska betydelse 
samt framhöll att invaliditeten i de 

säkringsbolag, ja varför icke Riks- 
försäkringsanstalten och Pensionssty- 
relsen. 

Inbördes hjälp mot gemensamma 
sjukdomsfiender vore icke det en 
fredsgaranti så god som mången an- 
nan. 

Ada Nilsson 
Kvinnans 

sju åldrar, 
roman av Compton Mackenzie, är skriven 
av ”en människokännare och psykolog av 

rang. Huvudintresset knyter sig till den 

se växa upp och sedermera få följa undo.' 
hennes skiftande levnadsöden Såväl hon 
som bifigurerna äro tecknade med stillsam 
humor och roande detaljrikedom.” (Idun) 
Pris 5 :  50 Lindblads, Uppsala 

milda och själsfina kvinnogestalt som vi 

Start 
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Alltsedan upplysningstidevarvet ha 
vi inbillat oss, att vi borde betrakta 
den uråldriga lusten och vanan att 
tyda drömmar såsom vidskepelse. 
Och se - nu kommer på sistone själ- 
va den vetenskapliga forskningen och 
ber oss återvända till drömmarnas ri- 
ke för att där hämta upplysning. 

Har människan då bara förlorat 
tid, medan hon arbetat sig fram till 
skepcis gentemot den nedärvda över- 
trons alla utgreningar? Har hennes 
tankes frigörelseprocess varit en 
överloppsgärning eftersom hon skall 
tillbaka igen och tyda drömmar? 

Att föreställa sig något sådant vo- 
re säkerligen ett misstag. Frigörelse- 
processens nödvändighet faller ome- 

delbart i ögonen, när man betänker, 
att den moderna drömtydningen vill 
föra oss til l ett helt annat plan i n  där 
de gamles drömtydare höllo till. Ve- 
tenskapen inbjuder oss till eft helt 
nytt föreställningssätt, som vi e j  kun- 
na tillägna oss utan att först ha läm- 
nat de tankebyggnader, vidskepelsen 
byggde upp. Människan skall bli be- 
kant med sin egen drömvärld för att 
där hämta upplysning om sig själv, ej 
om någonting omkring henne. Men 
upplysningen begränsar sig ej  t i l l  det 
fysiska befinnandet, den bringar även 
avslöjanden om själslivet. Sådan är 
den psykoanalytiska förkunnelsen. 

För min del f i r  jag bekänna, att 

jag varit synnerligen ohågad att p i  
med på de psykoanalytiska teorierna 
om drömmarnas betydelse. Anlednin- 
gen må ha legat i bristande sympati 
för analyserandet av vårt omedvet- 
na själsliv, eller i ett måhända över- 
drivet sinne för det löjliga i de dröm- 
tydningar, som genom den nu på om- 
rådet överflödande litteraturen kom- 
mit till min kännedom, alltnog, jag 
har känt mig motsträvig. Naturligt 
nog blev jag därför glad - som man 

hans kritik av forskningen i det omed- 
vetna genom drömanalys. 

Såsom titeln anger sysslar boken 
med individens moraliska själsliv. 
Författaren vill bygga ett system på 
den moderna psykologiens grundval, 
men vill icke proklamera en för alla 
given norm, utan i stället sätta per- 
sonlighetens självförverkligande så 
som mil. Enligt Hadfield är det en 

mycket hög moral, den moderna psy- 
kologien vill ha fram, om den ock 
kommer att föranleda en del omlägg- 
ningar av förhållanden och tankeva- 
nor i mänsklig samlevnad. P i  omsla- 
get till boken äro tryckta H.  G. Wells 

Ellen Michelsen. 

Kamma Rahbek. 

ord om den nya psykologiska veten- 
skapen, att den förbereder “en ännu 
mer betydande och ingripande revo- 
lution, som började för hundra i t  se- 
dan och i vars resultat vi nu l e v a . .  .” 
I ett förord av doktor Poul Bjerre 

står att Hadfield p i  ett kritiskt och 
förstående sätt tillägnat Sig den från 
Wien och Zürich kommande psyko- 
analysen och på ett personligt sätt 
smält om densamma så att den fått 
prägel både av tysk grundlighet och 
engelsk "common sense”, samt att den 
psykoanalytiska brutaliteten därvid fått 
en överklädnad av engelsk idealism. 

Onekligen är boken icke blott läro- 
rik och fängslande utan också behag- 
lig att läsa. Den är rik på brittisk 
humor. även när den avhandlar tra- 
giska konflikter. Den är godmodigt 
ironisk mot åtskilliga gängse åsikter 
och talesätt. Författaren ser p i  neu- 
roserna - vilka kunna sägas vara 
bokens huvudföremål - med den 
sanne människovännens outtröttliga 
tålamod, men utan sentimentalitet. 
Ibland skulle man vilja, att han full- 
följde sin tanke litet längre, såsom när 
han säger sig stundom tro, att hälf- 
ten av hans patienter äro neurotiska, 
emedan de icke äro gifta, och den an- 
dra hälften, emedan de äro det. Då 
undrar läsaren ovillkorligen, hur han 
skulle vilja ha dem ordnade. När 
han skämtar med det konventionella i 
den “viktorianska” samhällsmoralen 
- ett mycket hovsamt skämt - aktar 

rubba dess cirklar. 
en om v i  skulle gå 

med på att bortträngningar till följd 
av den konventionalism, för vilken 
vår avlidna och begråtna drottning 
blivit en symbol, bära skulden för t. 

Författaren anser, att det till slut 
är idealet, som räddar jaget, ty kra- 
vet på fulländning tvingar oss bort 
från blotta utlevandet av våra impul- 
ser och driver oss att sträva efter ka- 
raktärens utveckling och själens 
hälsa. 
Kan nu drömtydningen - som 

framhållits som en viktig del av psy- 
koanalysen - hjälpa fram till idea- 
let? 

Enligt Hadfield äro alla psykolo- 
ger eniga i, att drömmar betyda mera 
än att man L i t  en kraftig supé. Dröm- 
mens innehåll är nämligen psykiskt 
och kommer från den omedvetna de- 
len av vårt psyke. Han avråder där- 
för ej människor från att tro på dröm- 
marnas betydelse. Men har betonar 
samtidigt svårigheten, att för närva- 
rande nå den rätta tolkningen. 

Han erkänner, att drömmar varit 
värdefulla för honom, när det gällt 
att tränga in i en patients inre liv. 
Han uppskattar det arbete, som gjorts 
i och genom drömmarnas psykologi- 
ska utforskning. Men hans invänd- 
ningar äro betydande. I trots av sina 
förtjänster är drömanalysen en god- 
tycklig, oviss och tidsödande metod. 
Drömspråket är symboliskt. Det är 
frestande för var a h  en att tolka det 
efter sin förutfattade mening. O m  
man berättar en dröm för ett halvt 
dussin analytici, kan man få sex oli- 
ka, varandra motsägande tolkningar. 
För en äro symbolerna sexuella, för 
en annan äro de kompensatoriska, för 
en tredje reminiscener o. s. v. Had- 
field menar därför, att så länge den- 
na mångtydlighet kvarstår, metoden 
att använda drömmar som läkemedel 
är vetenskapligt osund. Att drömmen 

(Fors från föreg. n:r.) Bakkehuset hade älskat fram den 
Medan Rahbek var alldeles förfä- ljuvliga l i l la  trädgården, där alla slags 

rad över Andersens besynnerliga a h  blommor trivdes och växte, så sökte 
då för tiden rätt så frånstötande per- hon också älska fram allt det  goda 
son. förstod Kamma vad som gömde som fanns hos dem hon höll av. Hon 
sig hos honom . En dag då han var tyckte själv, att människokretsen 
pi Bakkehuset, sände hon en hand- kring henne liknade hennes trädgård. 
full rosor med honom fill m av sina Några av dem som kommo voro bly- 
vänner inne i staden, i det hon sade, ga liksom marsviolerna därute. De 
att det säkert skulle glädja denne blommade bara i det undangömda och 
hennes vän att få dem av en diktares uppläto aldrig sin mun när många vo- 
hand. - "Det gick mig”, säger An- ro närvarande. Andra prunkade som 
dersen, "genom blod och själ, och kejsarkronor och hade både åhörare 
från detta ögonblick var min tanke och åskådare, andra voro som spalier- 
vaken att skriva och dikta.” De behövde mycket sol och 

lilla historia visar vilken kunde inte tåla drag. men om de fin- 
utomordentlig blick Kamma hade för go vad de ville, kunde de frambringa 
vad folk gick för. 
hur hon kunde gå tillväga, när det Så glömde Kamma sig själv för 
gällde att locka fram det innersta hos Bakkehusets liv För trädgården och 
en människa. för kretsen. Hon fick allt att växa 

Hon 

växter. 
Denna 

Den visar också de härligaste druvor. 

På samma sätt som Kamma kring bade i yttre och inre mening. 

Mötesplatsen 

så var nog denna omständighet icke 
vidare lämplig för en människa med 
Kammas klenhet. Alla händelser in- 
verkade starkt p i  henne, och sinnes- 
rörelserna togo hårt på hennes svaga 
kropp. Med åren tynade hon liksom 
mer och mer bort. Det enda som al- 
drig förändrades var ögonens under- 
bara stjärnglans. 

Hur säregen en människa än är, är 
hon ändå alltid i viss mån ett barn 
av sin tid. Hur levde och tänkte då 
den släkten till vilken Kamma hörde? 
Hur fattade de de stora frågorna om 
världen, livet och döden? Låt oss t in-  
ka oss tillbaka till den tiden! 1700- 
talets sista kvartal och 1800-talets 
första. De stora händelserna i Eu- 
ropa voro den franska revolutionen, 
Napoleons uppstigande till maktens 
tinnar och brådstörtade fall därifrån. 
Liksom Sverige blev Danmark indra- 

NORRKÖPING. 
Frisinnade Kvinnor hade i tisdag 

kväll årsmöte å Margaretaskolan. 
Till styrelse valdes fröken Betty 

Olsson doktorinnan Märta Hellström, 
fru Lizzie Grönwald, doktor Anna- 
Clara Romanus Alfvén fru Hilma 
Hällström och fröknarna Klara K i c k  
och Ingrid Söderlund. Till styrelse- 
suppleanter valdes fru Hilma Lund- 
gren och fröken Signe Nilsson samt 
fruarna Elsa Thysell och Hedvig 

Tengzelius. Revisorer levo fröken 
Oktavia Lundell och fru Ingeborg 
Sörlin med fröken Amelie Andersson 
.om suppleant 

slut 
Därefter intogs tésupé. 

Ordf.. fröken Ebba Holgersson, 

suppleanter. Till suppleanter i central- 
styrelsen omvaldes fröknarna S Kru- 

get i Napoleonskriget - fast på mot 
satt sida. Detta hade bl. a. till följd 
att Köpenhamn år 1807 bombardera- 
der av engelsmännen. Bakkehusets in- 
vånare måste taga sin tillfigkt in till 
staden. Bakkehuset självt användes 
av de engelska soldaterna fill inkvar- 
teringsställe, och dessa hade bl. a. den 
älskvärdheten att sprida det st stora 
biblioteket därute för himlens alla 
vindar. - Detta var de politiska hän- 
delserna. 

Med 1700-talets slut steg det tide- 
varv I graven, som blivit kallat upp- 
lysningens och i dess ställe kom nyro- 

mantiken. Detta var det platsombyte 
av andliga tidsrörelser, Kamma i 
l i v  fick bevittna och i vilket hon 
tog del Upplysningstiden hade 
dat förnuftets sätt att pröva alla frå- 
gor. Nyromantiken gick mot denna 
uppfattning stick i stäv. Livets frå- 
gor, sade nyromantiken, kunde för- 
ståndet inte lösa, det kunde enlast 
känslan göra. Nyromantiken träng- 
tade bort från verkligheten till det 
okända och oändliga. Praktisk, gag- 
nande verksamhet, som upplysnings- 

se och E. HuItqvist samt nyvaldes 
fröknarna M. Håkansson och M. 
Åkesson 

Enhälligt antogs resolutionen i lö- 
nefrågan. 

Uppehåll gjordes nu i förhandlin- 
garna för lunch, som intogs under en 
glad och otvungen stämning . 

Fröken Magda Thulin talade redan 
varmt för den kvinnliga medborgar- 
bildningen, särskilt sådan man vän- 
tar den skall utgå från Kvinnliga 
Medborgarskolan p i  Fogelstad. Ef- 
ter hennes anförande gjordes uttalan- 
den av sympati och intresse för den 
nya skolan från flera av de närvaran- 
de och tanken på åstadkommande av  
ett Blekingestipendium framkastad 
Tanken slog an, och bidrag skänk 
så att inom kort en stipendiefond 
mellan 1 30- 140 kr. bildats ur vilke 

föredrag av fröken Maja Åkesson om 
“Kv innornas fredsvecka” i Stockholm 
under januari månad. De lyssnande 
mötesdeltagarna voro redan från bör- 
jan med i levande intresse för detta- 

rande, vilka också voro talarinnans 
slutord: “Fredstanken skall leva som 
en bön i våra hjärtan och som en 
spänning i vår själ.” 

gen gång under det långa och givande 
länsmötet. Ett gott tecken för Fris. 
Kvinnors arbete i Blekinge. 

M. A. 

tidevarvet satt så högt, föraktades. 
Det är ju också betecknande nog, att 
medan upplysningen hyllat solen och 

ler, så var det natten särskilt mån- 
skensnatten, som blev 
tecken. Man kan nu hålla p i  vilken 
av dessa tider man vill. I ett avse- 
ende står nyromantiken ovedersägli- 
gen främst : dess oändlighetsträngtan 
medförde i t  tidens diktning en förut 
okänd innerlighet och skönhet. 

Danmarks störste nyromantiska 
skald var Kammas egen svåger, Adam 
Oehlenschläger. Han var dock av e t t  
betydligt friskare kynne än våra skal- 

det klara dagsljuset som sina symbo- 
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Är livet mitt 
E n  kvinna tänker vid havsstranden 

Några ska rysa till vid en fläkt 
från skuggornas flärranländer. 
Andra ska döma mig hårt och fräckt 
gissa och tissla bakom mig. 
En och annan ska klä sig i krusflorsdräkt 
De flesta ha glömt innan kvällen. 
- Det gör ingenting, om jag går 
De som älska mig, äro snart döda 

När jag var barn jag trodde så visst, 
an min var den tyngsta sorlig 
Jag har läst det finns ingen som intet mist, 
fast de le. för stolta att gråta 
Vi treva väl alla blinda till sist 
i mörkret kring livets gåta 
- Det gör ingenting om jag går 
Finns svaret, del finns har de döda. 

Mitt lilla barn skall aldrig 60 
under den strålande solen . 
- skall heller aldrig gäckas och tro 
att solskenet håller att ta i, 
att man kan gå på dess skimrande bro. 
att lyckan är gjord an ägas 
- Det gör ingenting an jag går 
Mitt barn har det bäst bland de döda. 

HELENE EDENHOLM 

Konsumenterna ha genom att 

verkställa sina inköp av mjöl i de 
kooperativa föreningarna brutit 
kvarntrustens makt. Det lir nämligen 
nämligen Kooperativa Förhundets kvar- 
kvarnar som leverera mjöl till de Kooperativa 
Kooperativa föreninggarna Svenska 
kvarnföreningen har i en annons 
velat göra gällande att det varit 
andra orsaker som tvingat kvarntrusten 
kvarntrusten att sänka mjölpriserna och 
påstå att det är mjölnoteringarna 
i Amerika och England, som dikterat 
tent prissättningen 
Då allmänheten har svårt att 

utan vidare bedöma denna sak ha 
vi anmodat Notarius Publicus undersöka 

undersöka prisförhållandena och ha 
från honom erhållit följande 

INTYG. 
På begäran av Kooperativa Förbundet 

Förbundet har jag C. Ludv Hasselgren 

gren, Notarius Publicus i Stockholm 
Stockholm förefogit en undersökning av 
mjölnoteringarna i NewYork och 
London dels den 20 december 1924 
och dels den 17 mars 1925 varvid 
jag inhäntat uppgifter beträffande 
beträffande noteringen i NewYork från Aktiebolaget 

Aktiebolaget Ekonomisk Radio i 
och angånde  noteringen Stockholm 

noteringen i London från tidskriften Milling 

Är livet mitt 

Noteringarna hava därvid befunnits december 1921 (sid. 46, 5:te strycket 
befunnits vara följande styeket där kommittén säger 

NewYork Kantrahenterna hava förbundit 

locopris ä vetemjöl Spring Clears Ag att icke överlåta sina Ammor 
den 20 december 1924 dollars 7:25 utan att förplikta den till vilken 
,, ,? mars 1925 7: 50 överlätelsen sker att i allo uppfyll- 

uppfylla kontraktets bestämmelser Underlätenhet 
Underlätenhet härav medför s k y l i g  London 

, locopris vetemjöl Straights 
het off utgiva ett  skadestånd av 

1927 52 shill 6 pence minst 25,000 och högst 250,000 kronor 
17 mars 1925 55 shillings kronor efter skiljemäns bedömande 

vilket belopp tillägges den gemensamma 
gemensamma kassan Vidare är det för- 
bjudet kontrahent att vid påföljd 
såsom fö r  kontraktsbrott såsom delägare 
delägare förlagsman eller på liknande 

C. LUDV HASSELGREN rutt taga väsenlig del i eller avsevärt 

avsevärt stödja manför överenskommelsen 
överenskommelsen stående brödsädeskavrn inom 

mjölprisena i NewYork och London lägre Kvarnföreningerns omfattning 
när kvarntrusten verkställen prishöjningen framgår av nedanstående citat från 
prishöjningen i december än de voro när sid 47. samma betänkande 
mjölpriserna den 18 mars sänktes Beträffande vetemjöl var kvarnföreningens 

. kooperativa förhundet höjde icke kvarnföreningens monopolställning sy- 
mjölpriserna den 22 december utan nerligen stark ; det de till föreningen 
har alltsedan dess intill i6 mars hållit föreningen anslutna kvarnarna år 1913 till- 
lit ett pris som understigit kvarntrustens verkade c:a 90 proc av vetemjölsproduktionen 
kvarntrustens med 2,50 pr im kg. Alltså har vetemjölsproduktionen vid samtliga till industristatisken 
kvarntnisten måst rätta sig efter Kooperativa industristatisken redovisade kvarnar 

Om kvarntrusten kommer med m å s t  förbundets priser 
Ti l l  bestyrkande av våra uppgifter fler oriktiga uppgifter skola vi lik- 

i övrigt hänvisa vi till Trustlagstiftningskommitténs som nu, inför allmänheten reder- 

den 20 dec. 

Betygar 

Stockholms den 27 mors 1925 

Ex officio 

Notarins Publicus 

Som härav framgår vom mjölpriserna landet 

E n  kvinna tänker vid havsstranden 

Konsumenterna ha genom att 

verkställa sina inköp av mjöl i de 
kooperativa föreningarna brutit 
kvarntrustens makt. Det lir nämligen 
nämligen Kooperativa Förbundets kvar- 
kvarnar som leverera mjöl till de kooperativa 
kooperativa föreningarna Svenska 
kvarnföreningen har i en annons 
velat göra gällande att det varit 
andra orsaker som tvingat kvarntrusten 
kvarntrusten att sänka mjölpriserna och 
påstå att det är mjölnoteringarna 
i Amerika och England, som dikterat 
tent prissättningen 
Då allmänheten har svårt att 

utan vidare bedöma denna sak ha 
vi anmodat Notarius Publicus undersöka 

undersöka prisförhållanderna och ha 
från honom erhållit följande 

INTYG. 
På begäran av Kooperativa Förbundet 

Förbundet har jag C. Ludv Hasselgren 

gren, Notarius Publicus i Stockholm 
Stockholm förefogit en undersökning av 
mjölnoteringarna i NewYork och 
London dels den 20 december 1924 
och dels den 17 mars 1925 varvid 
jag inhämtat uppgifter beträffande 
beträffande notaringen i NewYork från Aktiebolaget 

Aktiebolaget Ekonomisk Radio i 
Storkholm och angånde  notaringen 
notaringen i London från tidskriften Milling 

Några ska rysa till vid en fläkt 
från skuggornas flärranländer. 
Andra ska döma mig hårt och fräckt 
gissa och tissla bakom mig. 
En och annan ska klä sig i krusflorsdräkt 
De flesta ha glömt innan kvällen. 
- Det gör ingenting, om jag går 
De som älska mig, äro snart döda 

Notaringarna hava därvid befunnits december 1921 (sid. 46, 5:te stycket 
befunnits vara följande befinnits där kommittén säger 

NewYork Kontrahenterna hava förbundit 

locopris å vetemjöl Spring Clears Ag att icke överlåta sina Ammor 
den 20 december 1924 dollors 7:25 utan att förplikta den till vikel 
,, ,? mars 1925 7:50 överlätelsen sker att i allo uppfyll- 

uppfylla kontraktets bestämmelser Underlåtenhet 
Underlåtenhet härav medför skyldighet London 

, locopris vetemjöl Straights 
het off utgiva ett  skadestånd av 

1924 52 shill. 6 pence minst 25,000 och högst 250,000 kronor 
17 mars 1925 55 shillings nor. efter skuljemäns bedömande 

vilket belopp tillägges den gemen- 
samma kassan Vidare är det för- 
bjudet kontrahent att vid påföljd 
såsom fö r  kontraktsbrott såsom delägare 
delägare förlagsman eller på liknande 

C. LUDV HASSELGREN. rutt taga väsentlig det i eller avsevärt 

avsevärt stödja utanför överenskommelsen 
överenskommelsen stående brödsädeskavrn inom 

mjölpriserna i NewYork och London lägre Kvarnföreningens omfattning 
när kvarntrusten verkställde prishöjningen framgår av nedanstående citat från 
prishöjningen i december än de voro när sid 47. samma betänkande 
mjölpriserna den 18 mars sänktes Beträffaande vetemjöl var kvarnföreningens 

. Kooperativa förhundet höjde icke kvarnföreningens monopolställning sy- 
mjölpriserna den 22 december utan nerligen stark ; det de till föreningen 
har alltsedan dess intill i6 mars hållit gen anslutna kvarnarna år 1913 till- 
lit ett pris som understigit kvarntrusten verkade c:a 90 proc av vetemjölsproduktionen 
kvarntrusten med 2,50 pr im kg. Alltså har vetemjölsproduktionen vid samtliga till industristatistiken 
kvarntnisten måst rätta sig efter Kooperativa industristatistiken redovisade kvarnar 

Om kvarntrusten kommer med Kooperativa förbundets priser 
Ti l l  bestyrkande av våra uppgifter fler oriktiga uppgifter skola vi lik- 

i övrigt hänvisa vi till Trustlagstifningskommitténs som nu, inför allmänheten reder- 

den 20 dec. 

Betygar 

Stockholms den 27 mors 1925 

Ex officio 

Notarins Publicus 

Som härav framgår vom mjölprisarna landet 

När jag var barn jag trodde sd visst, 
an min var den tyngsta sorgen 
Jag har läst det finns ingen som intet mist, 
fast de le. för stolta att gråta 
Vi treva väl alla blinda till sist 
i mörkret kring livets gåta 
- Det gör ingenting om jag går 

Finns svaret, del finns har de döda. 

Milling därstädes i övrigt Trustlagstiftningskommitténs .., betänkande den 21 

Mitt lilla barn skall aldrig 60 
under den strålande solen . 
- skall heller aldrig gäckas och Im. 
att solskenet håller att ta i, 
att man kan gå på dess skimrande bro 
att lyckan är gjord an ägas 
- Det gör ingenting an jag går 
Mitt barn har det bäst bland de döda. lägga dem. 

HELENE EDENHOLM 
ling därstädes i ningskommmitténs .., betänkande den 21 

Kooperationen mot Kvarn trusten 

lägga dem. 

Kooperationen mot Kvarn trusten 

upp den spösmålet till begrundande 
Men som min övertygelse i denna all- 

manfaller med vad Fredrika tidigare 
varliga fråga i allt väsentligt sammmanfaller 

oden. v i  få Drvittna! 
Ebba Pauli har i en gripande M- 

svar på frågan är det alltid synd att 
berättelse låtit en  gammal vis man som 

upp den spörsmålet till begrundande 
Men som min övertygelse i denna all- 
varliga fråga i allt väsentligt sammmanfaller 

sammmanfaller med vad Fredrika tidigare 

Var mild i domen 

oden. v i  få Drvittna! 
Ebba Pauli har i en gripande M- 

berättelse låtit en  gammal vis man som 
svar på frågan är det alltid synd att 

Även jag har haft anledning ställa 

tidigare sagt i denna diskussion skall jag 
inskränka mix till att endast ytterligare 

oförklarliga de många sorgliga livs- 

taga sit t  eget l i v  likna den som 
bryter sig in i m tillvaro m vilken 

ytterligare belysa ett  par synpunkter 
För den som anser att allt är slut 

i och med döden kan det givetvis 
framstå som en mycket stark frestelse 

svårt att leva men kan någon verk 
verkligen in i döden hålla fast vid en sådan 
sådan övertygelse Själva begreppet 

se att ny från ett liv som synes för 

han ingenting vet, vid ett för tidigt 
futt barn liksom detta är han icke 
mogen för den nya form av liv. det 
gäller Eremiten i: "För tidigt 
född 

Ingen människa är väl så isolerad kar tänka mer än den tanken Jag 
att vad han gör eller underlåter icke förmår inte längre: vad som helst m- 
berör eller inverkar på någon annan nat än detta lidande Där men ackså 

Även jag har haft anledning ställa 

re sagt i denna diskussion skall jag 
inskränka mix till att endast ytterligare 

För den som anser att allt är slut 
i och med döden kan det givetvis 
framstå som en mycket stark frestelse 
se att ny från ett liv som synes för 
svårt att leva men kan någon verkligen 
verkligen in i döden hålla fast vid en så 
dan övertygelse Själva begreppet 
liv dess ursprung och utveckling är 
dock så underbart liksom de glimtar 
av ljus över världsalltets gator. som 
d i  och då uppenbaras för oss genom 
benådade ,änniskors verk. att det 
tvingar oss att tro på alltings enhet 
och laghundna sammanhang, p i  en 
högre makt än den mänskliga och ett 
l iv bortom graven H u r  över all be- 
skrivning torftig och meningslös blir 
inte redan genomsnittsmänniskans 
tillvaro utan denna fönitrittning och 
än mer hur orimliga och hopplöst 

gare belysa ett  par synpunkter 
tolkat 

underdånig Ty något annat kan hon 
väl knappast mena då hon känner 
sig sårad Over, att kvinnorna prote- 
sterat mot den så kallade lösning som 
deras lönefråga fått vid årets riksdag 

\'i vilja ej ta upp d:r Ramanus-Alfvéns 
Ramanus-Alfvéns artikel till närmare granska 
granskning vi förstå ju att hon ej haft tid 
att närmare sätta sig in i Iönefrågan 
och hon yttrar j u  också att det är ett 
spörsmål som är ytterst sammansatt 
och svårbegripligt Det enda vi  vilja 
påpeka lir, att d : r  Ramanus-Alfvéns 
uttalande till stor del torde bero på 

den gamla goda tidens syn 
på kvinnan som skall vara mannen 

dag 

oförklarliga de många sorgliga livs- 

taga ritt eget l i v  likna den som 
bryter sig in i m tillvaro m vilken 

futt barn liksom detta är han icke för 
mogen för den nya form av liv det icke 
gäller Eremiten i: "För tidigt det 

han ingenting vet, vid ett för tidigt 

Hell andra Metoder 
född 

Ingen människa är väl så isolerad väg När för en t id sedan i Tidevarvet 
att vad han gör eller underliter icke förmår inte längre: vad som helst m- en direkt fråga till Dagens 
berör eller inverkar på någon annan nat än detta lidande Där men ackså Nyheter av vilken orsak detta librala 
och psykisk smitta är en lika verklig så först där, upphör ansvatet - r s l a  partiorgan upptagit en systematisk 
och farlig rak som någonsin fysisk. längre än til l den yttersta gränsen för matisk förföljelse mot kvinnorna 
Därför blir också ansvaret för det sin förmåga kan ingen gå Inför sådana 
steg det här är fråga om, tungt, tungt dana fall har man endast at t  höja sitt närmast med anledning a' de k&""- 
för den som begår handlingen. tungt huvud I sorg medkänsla självrannsakan kvinnliga statstjänarnas löner lämnadea 
for dem som kanske kunnat hjälpa självrannsakan - - denna fråga utan avseende Den ärade 
den tyngde att bära bördan fram Må vi människor vara milda i våra de tidningen har valt m annan form 

Endast för att svara den nämligen, att fort. 
så svårt att lägra sig omkring en sådan din som bär bördan känner dess verkliga sätta sin kampanj 
dan död och såren ömma och blöda liga tyngd, och ingen som e j  förstår 
vid minsta beröring annu år och årtionden en handlings innersta bevekelsegrund I tidningen Östgöten har d:r Anna-Clara 

årtionden efteråt. - - kan rätt bedöma dess moraliska värde Anna-Clara Romaus-Alfvén på ett kan- 
E.  L. D. ske dunkelt ehuru idealistiskt sätt 

Måhända är det därför friden har domar gentemot varandra 

Dock - det finns en gräns även de 

tolkat 

underdånig Ty något annat kan hon 
väl knappast mena då hon känner 
sig sårad Over, att kvinnorna prote- 
sterat mot den så kallade lösning som 
deras lönefråga fått vid årets riksdag 

\'i vilja ej ta upp d:r Romanus-Alfvéns 
Romanus-Alfvéns artikel till närmare gransk- 
ning vi första ju, att hon ej haft tid 
att närmare sätta sig in i Iönefrågan 
och hon yttrar j u  också att det är ett 
spörsmål som är ytterst sammansatt 
och svårbegripligt Det enda vi  vilja 
påpeka lir, att d : r  Romanus-Alfvéns 
uttalande till stor del torde bero på 

den gamla goda tidens syn 
på kvinnan som skall vara mannen 

dag 
liv dess ursprung och utveckling är 
dock så underbart liksom de glimtar 
av ljus över världsalltets gator. som 
d i  och då uppenbaras för oss genom 
benådade människors verk. att det 
tvingar oss att tro på alltings enhet 
och lagbundna sammanhang, p i  en 
högre makt än den mänskliga och ett 
l iv bortom graven H u r  över all be- 
skrivning torftig och meningslös blir 
inte redan genomsnittsmänniskans 
tillvaro utan denna fönitrittning och 
än mer hur orimliga och hopplöst 

denna fråga utan avseende Den ärade 

och psykisk smitta är en lika v e r k l i g  först där, upphör ansvaret - ra la  partiorgan upptagit en systematisk 
och farlig rak som nogånsin fysisk. längre än til l den yttersta gränsen för matisk förföljelse mot kvinnorna 
Därför blir också ansvaret för det sin förmåga kan ingen gå Inför sådana 
steg det här är fråga om, tungt, tungt dana fall har man endast at t  höja sitt närmast med anledning a' de k&""- 
för den som begår handlingen. tungt huvud I sorg medkänsla självrinnsakan liga statstjänarnas löner lämnades 
for dem som kanske kunnat hjälpa sakan - - 
den tyngde att bära bördan fram Må vi människor vara milda i vära de tidningen har valt m annan form 

Endast för att svara den nämligen. att fort. 
så svårt att Iägra sig omkring en sådan din som bär bördan känner dess verkliga 
dan död och såren ömma och blöda liga tyngd, och ingen som e j  förstår sätta sin kampanj 
vid minsta beröring annu år och år- en handlings innersta bevekelsegrund I tidningen Östgöten har d:r Anna-Cara 

tionden efteråt. - - kan rätt bedöma dess moraliska värde Anna-Cara Romanus-Alfvén på ett kan- 
E.  L. D. ske dunkelt ehuru idealistiskt sätt 

Måhända är det därför friden har domar gentemot varandra 

Dock - det finns en gräns även de 

Helt andra metoder 
När för en t id sedan i Tidevarvet 

riktades en direkt fråga till Dagens 
Nyheter av vilken orsak detta liberala 

hemfallna åt evig osalighet Man nekade 

nekade att tro på domedag Den gammaltestamentliga 

gammaltestamentliga uppfattningen av 
skapelsen på sex dagar försvann också 
d. Den franske vetenskapsmannen 
Laplace kom fram med en ny förklaring 
ring till frågan m vårt solsystems 

som hon litet begrep six på men Jesu som själv aldrig i sitt liv va i t  sjuk från staden kommo ditut. Kamma Fredriksbergs kyrkogård Ingen följ- 
kärleksförkunnelse förstod hon av hela och han kände ingen skillnad, om där var upp .  Rahbek var i strålande hu- de henner enkla kista mer än Rahbek 
hela sitt hjärta Kristi ord om kärleken var varmt eller kallt i huset Om mör H a n  hade just fått en utnämning och Carl Heger, den av hennes bröder 
kärleken var för henne uppenbarelsen av Kamma jämrade sig någon gång blev ning t i l l  etstsråd och i sin glädje sken der, som hon mest höll av. 55 hade 
naturens j a  hela tillvarons djupaste han bara otålig Men Kamma försvarade han i kapp med det festliga bordet hon själv velat det. 
sanning Si var Bakkehusets saga till synes 
ville hon leva Någon annan religion grekiska tragediena bröto hjältarna ilet gamla gamla huset gick många 

Efter kärlekens stora hud rsde sig då med att t i l l  och med i de Al l t  var glädje och fröjd därute 
Men dagen efter var Kamma dubbelt all 

hemfallna åt evig osalighet Man ne- 
kade att tro på domedag Den gam- 
maltestamentliga uppfattningen av 
skapelsen på sex dagar försvann också 
d. Den franske vetenskapsmannen 
laplace kom fram med en ny förklaring 
ring till frågan m vårt solsystems 

som hon litet begrep six på men Jesu som själv aldrig i sitt liv varit sjuk från staden kommo ditut. Kamma Fredriksbergs kyrkogård Ingen följ- 
kärleksförkunnelse förstod hon av hela och han kände ingen skillnad, om där var upp .  Rahbek var i strålande hu- de henner enkla kista mer än Rahbek 
la  sitt hjärta Kristi ord om kärleken var varmt eller kallt i huset Om mör H a n  hade just fått en utnämning och Carl Heger, den av hennes bröder 
ken var för henne uppenbarelsen av Kamma jämrade sig någon gång blev ning t i l l  etatsråd och i sin glädje sken der, som hon mest höll av. 55 hade 
naturens j a  hela tillvarons djupaste han bara otålig Men Kamma försvarade han i kapp med det festliga bordet hon själv velat det. 
sanning Si var Bakkehusets saga till synes 
ville hon leva Någon annan religon grekiska tragedierna bröto hjältarna ilet gamla huset gick många, 

Efter kärlekens stora bud rade sig då med att t i l l  och med i de Al l t  var glädje och fröjd därute 
Men dagen efter var Kamma dubbelt all. 

på Rakkrhuset tycks 
ha varit rätt så dystra och sollösa fur 

gamla som åldrades där 
detta och hur speglade sig den nya Kamma blev allt sämre det var da- 
livssynen i hennes själ En av Kam- gar då hosten icke lämnade hennr så- 
mas allra närmaste vänner var den gon ro Men trots att läkaren förordnade 
förut nämnde biskop Jacob Mynster nade att hon åtminstone om vintrar- 
Säkert har det betytt mycket för henne na skulle vistas i staden kunde hon 
ne att ha til l vän denna fina och djupa inte förmås att lämna sitt hem. De 
människa som biskop Mynster var dagar då det var som kallast därute 
Men del betyder alls icke att Kam- och när kaminen rökte som värst 
ma skulle i allt delat hans åsikter kunde Kamma säga att det i alla fall 
Hon följde honom endast t i l l  en viss var väl att hon inte bottenfrös utan 
gräns och sedan skildes de. Hon tog kände att hjärtat rörde sig. 
upp den minskliga sidan av hans Rahbek försökte nog så gott han 
kristendomsförkunnelse den dogmatiska kunde vara henne till hjälp men han 
dogmatiska fick vara A v  kyrkoläran var förstod sig inte det minda pi en sjuk 
dop. nattvard och treenighet saket människa Han var en björnnatur 

Hur ställde sig nu Kamma t i l l  allt de båda 

ibland ut i klagan belt svag När Rahbek kom i n  till skiftande oden till mötes och blev 
Förresten var Rahbek också själv henne för att säga farväl innan har med åren allt skröpligare. Men det 

sjuk men själsligt desto värre för gick till staden räckte han henne handen stod ändå alltjämt kvar I dessa da- 
honom som Kamma sade Han hade den t i l l  avsked l)$ reste hon sig litet gar har det igen stått upp i ny gestalt. 
tagit avsked från sin professur och upp i bädden och sade "Nej. mun- Det går nu en ny era t i l l  möter. Det 
hade efter detta mist kontakten med nen och kysste honom. När han har blivit museum och det skall för 
universitetet och kretsarna där Han kom tillbaka igen var hon mycket kommande släkten bevara minnen 
ansåg sig som en förbigången man. kraftlös och när han frågade om hon från Danmarks litterära storhetstid 
Kritsen kring Bakkehuset tunnades ville ha medicinen kunde hon inte Samtigigt som detta skett syner in- 
alltmer och mer av. fastän Kamma tala, men såg på honom med sin strålande tresset för Kamma själv ha blivit allt 
gjorde sitt yttersta för at t  hålla den lande blick Han trodde det betydde större Nu som förr drages människor 
samman. att  hon ville ha medicien . Han för- skor in i hennes justkrets Den för 

Till slut slocknade orkså hennes sökte då lyfta hennr upp och när han vilken hon sedan länge varit dyrbar 
egen tynande livslåga - På kvällen gjorde dog hon i hans armar All- kan i t  detta endast glädjas Kamma 
den 20 januari 1829 var Kamma för de utan dödskamp Rahbek Rahbeks lätta ljusa. älskande ande 
rista gången värdinna vid tebordet på ville o, att det var diilen. Han var en av de underbarast som i 
Bakkehuset Vädret hade lång tid blev sittande flera timmar vid sängen mänsklig godhet skridit fram över 
varit förskräckligt 
regn Med en gång hade det så sla- Från den stund han förstod att det 
slagit om till klingande frost Den vackra var slut, var han en bruten man. Han 
ra kvällen gjorde at t  flera gäster ini- dop året efter. Kamma begrovs på 

med s to rm och i hopp om att hon skulle vakna igen denna jordens dunkla yta. 

Ellen Mickelsen 

på Rakkrhuset tycks 
ha varit rätt så dystra och sollösa fur 

gamla som åldrades där 
detta, och hur spelade sig den nya Kamma blev allt sämre det var da- 
livssynen i hennes själ En av Kam- gar då hostan icke lämnade hennr nå- 
mas allra närmaste vänner var den gon ro Men trots att läkaren förordnade 
förut nämnde biskop Jacob Mynster nade att hon åtminstone om vintrar- 
Säkert har det betytt mycket för hen- na skulle vistas i staden kunde hon 
ne att ha til l vän denna fina och d j u p  inte förmås att lämna sitt hem. De 
människa som biskop Mynster var dagar då det var som kallast därute 
Men del betyder alls icke att Kamma och när kaminen rökte som värst 
ma skulle i allt delat hans åsikter kunde Kamma säga att det i alla fall 
Hon följde honom endast t i l l  en viss var väl alt hon inte bottenfrös utan 
gräns och sedan skildes de. Hon tog kände att hjärtat rörde sig 
upp den minskliga sidan av hans Rahbek försökte nog så gott han 
kristendomsförkunnelse den dogmatiska kunde vara henne till hjälp men han 
tiska fick vara A v  kyrkoläran var förstod sig inte det minda pi en sjuk 
dop nattvard och treenighet saket människa Han var en bjornnatur 

Hur ställde sig nu Kamma t i l l  allt de båda 

ibland ut i klagan belt svag När Rahbek kom i n  till skiftande oden till mötes och blev 
Förresten var Rahbek också själv henne för att säga farväl innan har med åren allt skröpligare Men det 

sjuk men själsligt desto värre för gick till staden räckte han henne han- stod ändå alltjämt kvar I dessa da- 
honom som Kamma sade Han hade den t i l l  avsked l)$ reste hon sig litet gar har det igen stått upp i ny gestalt. 
tagit avsked från sin professur och upp i bädden och sade "Nej. mun- Det går nu en ny era t i l l  möter. Det 
hade efter detta mist kontakten med nen och kysste honom. När han har blivit museum och det skall för 
universitetet och kretsarna där Han kom tillbaka igen var hon mycket kommande släkten bevara minnen 
ansåg sig som en förbigången man kraftlös och när han frågade om hon från Danmarks litterära storhetstid 
Kritsen kring Bakkehuset tunnades ville ha medicinen kunde hon inte Samtidigt som dettta skett syner in- 
alltmer och mer av fastän Kamma tala men såg på honom med sin strålande tresset för Kamma själv ha blivit allt 
gjorde sitt yttersta för at t  hålla den Iande blick Han trodde det betydde större Nu som förr drages människor 
samman att  hon ville ha medicinen . Han försökte skor in i hennes ljuskrets Den för 

Till slut slocknade också hennes sökte då lyfta hennr upp och när han vilken hon sedan länge varit dyrbar 
egen tynande Iivslåga - På kvällen gjorde dog hon i hans armar All- kan i t  detta endast glädjas Kamma 
den 20 januari 1829 var Kamma för de utan dödskamp Rahbek Rahbek lätta ljusa älskande ande 
rista gången värdinna vid tebordet på ville o, att det var diilen. Han var en av de underbaraste som i 
Bakkehuset Vädret hade lång tid blev sittande flera timmar vid sängen mänsklig godhet skridit fram över 
varit förskräckligt 
regn Men en gång hade det så sla- Från den stund han förstod att det 
git om till klingande frost Den vackra var slut var han en bruten man Han 
ra kvällen gjorde at t  flera gäster ini- dop året efter Kamma begrovs på 

med storm och i hopp om att hon skulle vakna igen denna jordens dunkla yta. 

Ellen Mickelsen 



ett missförstånd. Ty det var icke "tin- 

der inverkan av besvikelsen”, som 
kvinnornas protestmöte hölls, detta 
var tvärtom uttrycket för en målmed- 
veten medborgaranda Det var inte 
heller så som d:r Romanus-Alfvén 
vill låta påskina, att kvinnorna inte 
förs tdo  sina motståndare. Tvärtom, 
de kunde ej missförstås, här gällde 
endast, att kvinnorna till varje pris 
icke skulle få samma löneförmåner 
som männen. T y  ingen kan väl ändå 
tro, att det statsfinansiella läget, som 
man alltid ömmar för, när det gäller 

terhetsfrågan 
I n:r II av denna tidning före 

Geti ngen 
R O M A N  

av 

E. L. V O Y N I C H  

s. k. kvinnointressen, här kunde ut- 
göra något skäl, då det hela endast be- 
löpte sig på ett par hndratusen kro- 
nor. Vad som likaväl förvånat oss 
något är, att d:r Romanus-Alfvén 
bryter staven över röstsedeln såsom 
medel att driva sin vilja igenom. Skul- 
le det ligga något orätt i att rösta, och 
rösta efter sin övertygelse? Menin- 
gen kan inte heller vara, att vi istäl- 
let skulle göra revolution, ty  det står, 
att vi i förbund med männen skola 
söka undanröja orsakerna till deras 
motstånd. Vi veta mycket väl, at t  
där sedan gammalt finns ett medel 
att i ”förbund med männen” undan 
rödja deras motstånd, men vi erinra 
om, att detta vapen endast kan brukas 
i det enskilda livet. Det duger ej när 
det gäller att stifta lagar med synlig 
makt. Och röstsedeln är dessutom 
ett ärligare om än besvärligare vapen. 
Men. som sagt, det hela torde bero pa 
ett missförstånd. 

Vad vi emellertid ha anledning att 
vända oss emot, det är Dagens Nyhe- 
ters sätt att förvränga artikeln och 
framställa den såsom egentligen rik- 
tad gent emot Tidevarvet. Det är möj- 
ligt att ett sådant fortfarande enligt 
journalistiska regler är fullt tillåtligt, 

i Apenninerna måste vara redo och 

jag läser den med stort nöje och fin- 

kvinnornas talan 
Att en vädjan utgått till förbuds- 

vänliga frisinnade kvinnor att sam- 
mansluta sig till ”ännu ett förbund” 
är icke något misstroendevotum mot 
Frisinnade Kvinnors” nykterhets- 
v änlighet, ehuru uppropet i sitt 'or- 

ner den på ett utmärkt sätt föra 

ligt stadgarna till ändamål ”att ; sam- Holgerssons egna o r d :  ”I denna sak sjä både "". och alltjämt - är lika 
förstånd med Frisinnade folkpartiets ha kvinnor och män arbetat sida vid självklart fur förbudsfolket. 
ledning vid politiska och kommunala sda. -- - - Att likväl t. ex. så få Mot slutet av sin artikel säger fr 
val verka för kandidater, vilka vilja kvinnor väljas som representanter Holgersson: Lår oss vidga - - - 
främja särskilt hemmens och kvin- vid läns- och landsmöten är knappast de sammanslutningar v i  redan ha och 
nornas intressen i förbudsvänlig och männens fcl mer än kvinnornas.” bereda plats för våra älsklingsidéer i 
risinnad riktning” samt ”i övrigt Alldeles riktigt! Det är dock i all- dessa”. Är detta ett löfte? i så väcka kvinnorna till politisk vaken- mänhet icke den ”dagliga hemvår- får framtiden utvisa, hur det u 

het, insikt och aktivitet” - alltså en den som hindrar - även männen ha fylles. Ännu så länge behövas 
politiskt betonad förening, som vill sitt dagliga arbete - utan det är nog skilda sammanslutningar för 
samverka med ett visst parti. alltför ofta andra orsaker: liknöjd- budskvinnor - men de behöva ej En annan sak är, att denna ”grupp” het, falsk blygsamhet, brist på själv- ga i strid med sina systerföreni 

ej behövt bildas om F. K. R. upp- är just för att avlägsna dessa hin- 
därmed gjort det möjligt för sig att der. som kvinnokommittéer behövas, 
vid valen gå fram med samlad kraft Jämlikheten mellan ”bröder” och 
för det frisinnade partiet. Som det systrar” är nog bra på papperet, 
nu är, torde envar objektivt tänkan- men det är kvinnorna själva, som 

skola förvandla bokstaven till anda. 
Och det går ej, förrän v i  ”vädja till 
varandra” och komma tillsamm 
för att rådgöra om våra spec 
frågor och linjer. Sedan kunna 
våra respektive loger eller föreningar 
med mera kraft hävda vår mening. 

förtroende, okunnighet, etc Och det Vira Ekl  

Naturligtvis ha vi ej nått vårt mil  
med endast en förbudslag, Folknyk- 
terhet är målet, förbudet ett medel 
- ett ofrånkomligt o c h  radikalt me- 

men i så fall vilja vi. som d :r Roma- del, som vi måste använda oss av av för 
nus-Alfvén förordar, använda ”helt tiva sätt nå vårt mål. Att t ,  ex. upp- 
andra metoder”. lysning och uppfostran även behövs 

För denna gång kunna vi dock 
praktiskt taget ej ha något emot detta 
bakhugg, det kan endast ännu men 
komma kvinnorna i vårt land att in- 
stämma i resolutionen vid ifrågava- 
rande protestmöte. 

Hon lutade sig framåt med hakan son vars om lärt sig res- 
pektera. 

Till Martini sade hon öppet att hon 
åtagit sig att hjälpa Getingen med en 
del arbete vid gränsen Hon hade 
förbehållit sig rätten att meddela sin 

hon var skyldig att visa honom ett 
visst mått av förtroende Han gjor- 
de inga anmärkningar, men hon 
märkte att denna underrättelse såra 
de honom djupt. 

De sutto på terrassen utanför hen- 
nes bostad och blickade ut över de 
röda taken mot Fiesole. efter en 
stund reste sig Martini up poch pro- 
menande visslande av och an med 
händerna i byxfickorna, ett tecken 
till att han befann sig i en uppretad 
sinnesstämning. 
- Cesare, sade hon ti l  lslut, ni går 

och oroar er över den här historien. 
- Historien känner jag inte till. 

sade han trumpet. och jag antar att 
allt är som det skall vara, när ni gett 
ert samtycke till medverkan. Det är 
mannen som jag misstror. 
- Jag tror att ni missförstår ha- 

nom. Det gjorde jag wks& tills jag 
lärde känna honom Han är långt 
ifrån fullkomlig, men det finns mera 
gott hos honom än ni tror. 
- Ja, det är mycket möjligt, 

beväpnade , ifall man skulle behöva 
sända bud efter dem. Jag har åta- 
git mig att smuggla vapen och ammu- 
nition till det påvliga territoriet. 
- Vänta ett ögonblick. De revo- 

lutionära i Lombardiet och Venetien 
hylla allesammans den nye påven. 
Hur kan ni, som är antiklerikal, sam- 
arbeta med dem? 

- Då skall jag ha uträttat det ar- Han ryckte pi axlarna. 
- Vad bete som gör livet värt att leva. - Var det detta arbete ni talade roa sig med en trasdocka, så länge de 

om häromdagen? - Ja. - Och vad är det ni vill att jag 
Gemma genomilades av en rysning skall göra? 

och vände sig bort. - Ni skulle hjälpa mig med va- - Ni känner er missräknad på pensmugglingen. Jag tinker köpa upp 
mig? sade han och såg upp med ett le- vapnen i England, men de måste 
ende. forslas genom Toskana och över - Nej, det vill jag inte säga, men Apeninnerna. 
jag tror -jag tror, an jag är en - Det blir två gränser i stället för 
smula rädd för er. en. 

Efter en stund fortsatte hon: - Ja, men den andra vägen är 
- Detta är en mycket ofruktbar omöjlig. Om vi bara får sändningen 

diskussion. Våra synpunkter äro så genom Toskana, skall jag nog klara 
olika För min del tror jag på agita- gränsen till påvestaten. Mina min 
tion och öppen resning. känner varenda stig och vartenda 

Låt oss då återgå till min plan. gömställe bland bergen. Varorna må- 
Den har bade med agitation och upp- ste transporteras sjöledes t i l l  Livor- 
ror a n  göra no, men där är jag inte bekant med - Nåväl? smugglarna, vilket jag däremot tror 
- Ännu vet vi inte hur snart upp- att ni Pi. 

frågor jag efter om de 

göra sin plikt . 

Han fortsatte att promenera, men 
stannade plötsligt bredvid henne 
- Gemma. avstå från detta innan 

det blir för sent. Låt inte den man- 
nen leda er in i sådant som ni f i r  
gånra efteråt 
- Cesare , sade hon sakta, ni tän- 

ker inte på vad ni säger. Jag har 
fattat detta beslut av min egen fria 
vilja , efter noggrant övervägande 
Jag vet att ni känner personlig anti- 
pati mot Rivarez, men nu gäller det 
politik, och inte personligheter. 
- Madonna, avstå därifrån. Den 

mannen är farlig, grym och utan 
skrupler, och han älskar er. 

Hon ryckte till. 
- Hur kan ni få sådana fantasier 

- Kära Cesare, d e t  kan jag inte, 
och jag. kan inte förklara varför Vi 
äro bundna vid varandra - utan att 
vi själva önskat eller velat det 
- Då är det i ngenting mer att 

säga, svarade Martini sorgset 
Han gick m a n ,  under förevänd- 

ning att han var upptagen, och strö- 
vade i timtal omkring pi gatorna 
Världen föreföll honom mycket dys- 
ter denna afton. Ett enda fa t t ig  
lamm -, och denna förhatliga män- 
niska hade stulit det ifrån honom 

(Forts.) 

stödd mot handen, och efter några 
minuters tystnad såg hon upp. 
- Det är möjligt att jag kan vara 

till någon nytta sade hon, men innan 
vi fortsätter, måste jag fråga er om 
en sak . Kan ni ge mig ert hedersord 
på att denna affär inte har något med 
våld eller lönnmord att skaffa? 
- Ja, det kan jag. Det säger 

rig självt att jag inte velat att ni 
skulle inlåta er på något som jag vet 
att ni ogillar. 
- När vill ni ha ett definitivt 

svar? 
- Det är inte mycken tid att för- 

lora, men jag kan alltid vänta några 
dagar. 
- Är ni ledig på lördag kväll ? 
- I dag är det torsdag - ja, det 

- Kom då hit, så skall jag t i l l  

- - - 
Följande söndag skickade Gemma 

i ne nskrivelse till den florentinska 
avdelninge nav Mazzinis parti. vari 
hon meddelade att hon önskade åta- 
ga sig ett speciellt politiskt arbete 
vilket under några månader skulle 
hindra henne från att som hittills stå 
till partiets disposition. Detta medde- 
lande väckte någon förvåning, men 

går bra. 

dess ha tänkt över saken. 

roret bryter ut. Det kan dröja till 
hösten eller till vintern, men männen 

- Låt mig fundera i fem k o m m i t t é n  framställde inga invänd- 
ningar, ty signora Bolla var en per- ter. 
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