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allsidigt harmonisk inriktning, som 
man önskar ge åt ett dagligt liv och 
för dess glädje, hälsa och omväxlan- 
de, oförnötta arbetsutstrålning. 

Det vitrappade envåningshuset med 
Prontespis, som skolan redan tagit i 
besittning som sitt hem, ligger nära 
intill huvudbyggnaden vid Fogelstad, 
skild från eller förenad med den ge- 
nom en vacker park. Det har tidigare 
tidvis bebotts av gårdens ägare eller 
av anförvanter till ägaren och även 
en tid varit fröken Tamms hem. Frö- 
ken Tamm har nu frigjort detta hus 
och inbjudit skolan att draga in i det- 
samma. Men hon bjöd den icke till 
ett hus med tomma väggar utan till 
ett hem som i samarbete med skolans 
retor och många andra villiga och 

Ett elevrum 

intresserade hjälpare blivit inrett och 
färdigt in i alla enskildheter för sitt 
nya ändamål. En stor del av möb- 
lerna till de femton rummen och köks- 
inredningen är förfärdigad av gårdens 
förträfflige snickare. 

Från stora landsvägen , som drar 
sitt band över den vida, sig i långa 
vågor buktande Sörmlandsslätten, 
kommer besökaren direkt in på sko- 
lans stora gårdsplan. Man passerar 
verandan och är inne i en trevlig, av 
täjstenskaminer uppvärmd förstuga. 

(Forts å sid 6 )  

PÅSK 
Solen försvann. 
Så lydde en anteckning från slutet av ok- 

tober I din fjolårsalmanacka. Därmed 
menades helt enkelt det att den dagens 
solvarv var så snävt, att icke ens solens 

protuberans, nådde förbi den obeveklig- 
gräns, som drages av hyreshusets lodräta 
hörnlinje. 

yttersta stråle, inte ens vingspetsen av en 

Hela sommaren hade man från mitt fön- 
ster kunnat betrakta sköna majestätiska 
solnedgångar över en mälarholmes gröna 

kontur Under hösten blevo solens kvälls 
besök allt kortare, snart sågs endast en 
glimt av den, orb slutligen försvann även 
solnedgångsreflexen ur synhåll. 

Det var ingenting att göra åt den sa- 
ken. 

Folk, som bebor ett hyreshus i staden, 
ha det icke så, att de kunna följa solen 
ur rum i rum som de kunna, som bo i 
normala, lagom hus med fritt herravälde 
över alla fyra väderstrecken Därför blir 
för stadsborna den dag, då solen för vin- 

tern försvinner ur synkretsen något av en 
händelse i släkt med den dag då solen tar 

farväl av folket ovan polcirkeln och blir 

Dess återkomst blir av samma anledning 
Och nu är den återkommen. Första 

gången den åter en afton för ett kort 
ögonblick förgyllde mitt rum, blev en dag 
att minnas. Solstrimmans gyllene klinga 
drog ett ljust streck över min i a b  för 
sig icke oriktiga vinterfilosofi 

Denna vinterfilosofi är byggd på iakt- 
tagelse av fenomenvärlden a h  påstår, att 
det från norrsidan är vackrare och mera 
omväxlande utsikt emedan man kan se 

sol och skuggor spela över Kungsholmens 
sidan antingen inte ser något alls därför 
att man har solen i ögonen eller också 
blott den evigt skugginsvepta Söder Mä- 
larstrand. Sen beror det alldeles på, vil- 
ket man föredrar, det sköna skådespelet 
eller värmen, eftersom man icke i samma 
mått kan bli delaktig av bägge delarna 

Vinterfilosofi är bra att ha, men nu be- 
hövs den inte, ty solen har återvänt, o r b  
det reder sig till påsk 

Människan, som älskar symboler ah äl 
skar att hoppas, vill gärna mottaga jär- 
tecken om de äro goda; de onda tillämpar 
hon på sina fiender. Därför tar hon so- 
lens återvändande som ett gott omen, fast 
hon vet att livets växlingar mellan sol och 
mörker icke alltid följa årets. Men livet 
och året kunna tänkas följa varandra åt 
en bit, av en slump, alldeles som två skil- 
da klockor eller pulsar r id  undersökning 
kunna befinnas ha samma takt utan en 

hårsmåns skillnad. 
Har då årets a h  din egen mörka tid va 

rit sammanfallande, då vore du väl en 
obotlig pessimist, om du inte skulle tro på 
möjligheten att få följa med in i den ljusa 
tiden 

Det är påsk. 

P i 4  det är mörkrets förtätning, brist 
ning a h  förvandling, hela människan 
kamp a h  kval och förhoppning i en enda 
samlad, snabbt skeende process efter kal- 
varievandringens långa förberedelse, Det 
vill säga, påsk är detta för alla d o h  vil- 
kas år icke blivit högtidslöst a b  symbol- 
fattigt. 

Är det sant att påskens symboler falla 
i glömska a h  allt mer förlora sin mening? 
i så fall skola de komma att förnyas eller 
ersättas, ty ännu har mänskligheten icke 
hunnit ur symbolernas barndomsvärld. 

Devinez 

Annandag påsk inviges den kvinn- 
liga medborgarskolan vid Fogelstad, 
Det är alltid ett högtidligt ögonblick, 
när lågan första gången flammar upp 
på en ny h i d .  Förberedelsernas tid 
med dess mångahanda mödor in för 
hi. nu skall arbetet börja Ett nytt ar- 
betscentrum är skapat En liten ny 
värld för andens, hjärtats a h  han- 
dens övning, fir  gemensam strävan 

begynnelse och att hoppas mycket av 
framtiden. 

Medborgarskolans historiska här- 
ledning ur Fogelstadskursen av 1922 
och dess andliga släktskap med folk- 
högskolan har förut påvisats i Tide- 

de år upplades dess idéprogram och 

Man har rätt att glädjas över denna 

varvets spalter. I nr 8 av innevaran- 

I april och till årets slut endast kro- 
nor 4: 50. 

En av våra prenumeranter kom sig 

i fjol inte för att prenumerera förr- 
än fram mot årets slut Då vi nyli- 
gen hörde från henne hade hon på sin 
grundliga genomläsning hunnit till 
sommarnumren och var mycket hågad 
att diskutera artiklarna i dem men 

med vem? Det torde nog vara bättre 
att prenumerera i tid och så kunna 
läsa numren i tur och ordning medan 
de äro aktuella. 

Honorine H ermelin 

Matsalen 

arbetsplan i en artikel, kallad Kvinn- 
lig medborgarbildning. Dei gäller att 
möta kvinnornas nya ansvar med en 
utbildning, delvis lagd efter nya lin- 
jer med de två bildningsämnena sam- 
hällskunskap och människokunskap 
som de förnämsta, av 
tiskt arbete och kropp 

I hela dagsplanen, heter det i den 
nyss nämnda artikeln ville v i  ett så- 
dant samspel mellan studier, idrott 
och handens arbete, som skulle kunna 
motsvara en sund livsföring och en så 

Köket 



Medborgarskap Fram mot människo- Svart 
Till presidentvalet i Tyskland den ”Så sant vi äga el1 fädernesland, 

Vi ände det alla lika. Sveriges husmödrar Riksförbund 26 april söker demokratiska partiut- 
Med samma rätt och med samma är som bekant en stark, inflytelserik skottet ena de författningstrogna ska- 

skolan 

och initiativrik organisation. 

samma kan få en god bild av dess ar- röd-president, ser Weimarkoalitions- 
I det man kallar ”ett ordnat sam- bete och planer genom att läsa ”Hus- centrum demokrater och socialdemo- 

hälle”, h i  de många enskilda slagit mödornas påsknummer”, en intres- krater, i d:r Marx' kandidatur I I  

sig tillsammans för att genom arbets- Eant publikation, som utkommer som enda möjligheten att skydda den stat- 

och yrkesfördelning på ett ändamåls- bilaga till Tidskrift för Hemmet. Men liga ordningen. Marx’ person ger ga- 
enligare sätt tillgodose det gemensam- just därför att Riksförbundet har nått och utan överilningar. Han förtjänar 
ma bästa, och denna enhet bildar en den ställning det nu intar är der gläd- det förtroende som visats honom i in- 

stat. Var enskild, som utgör en del att bilda en särskild sektion för upp- Hindenburg 
och än mer att de har avböjt den honom erbjudna kan- 

didaturen för högerpartierna vid pre- 
vara delaktig i samhällets rättigheter riktlinjer, denna sektion antagit för sidentvalet, trots att de till Hannover 
och skyldigheter. Det kallas för med- Sitt arbete ,visa reformvilja och för- utsända delegerade enträget anmodat 

honom att godtaga nomineringen. borgarskap. Det låter så enkelt och ståelse för en ny tids krav. 
Man antager nu att högerns presi 

följdriktigt Men i praktiken ha de framgår, att sektionen vill samla för- dentvalutskott skall nominera d:r 

medborgerliga rättigheterna meren- äldrar, lärare och andra för uppfost- Jarres också för andra omröstningen. 
dels tillfallit dem, som makten hade. ran intresserade personer till gemen- väljarna icke äro tillfreds med denna 
I vår tid har den satsen likväl häv. samt arbete för ett reformerat skol- kandidatur räknar man dock med 

dats och - åtminstone teoretiskt - system i riktning av ”vidgat utrymme möjligheten av att utskottet i sista 

lyckats göra sig gällande, att det är för det praktiska livet, för den fy- stund kommer att besluta uppställan- 
på rens danande viktiga läroämnen och Den el<onnmirka situationen i 
och skyldigheter inom samhället må- moment, starkare individuell anpass- Frankrike är icke god, Regeringen 
ste grundar ning, minskning av kurser, mångläse- har offrat finansministern. 

”Ett land med sådana utrikesskuld- 
der som vårt, har icke längre sin fri- 

na haft rösträtt i Sverige. Sedan ar- Det är betydelsefullt att nu från het” utropande häromdagen minister- 
betet för rösträtten är över, återstår olika håll krafter sättas in för att ar- presidenten Herriot vill ett stort tal i 

det ännu svårare arbetet för att bru- beta fram människoskolan, få bort Fontainebleu, varvid han försvarade 
allmänna hållning och 

ka denna rösträtt. Det fordras nu av dess finanspolitik och förklarade att 
kvinnorna att utöva sin rösträtt och ningen och examensväsendet samt denna regering är den första som för 

samtidigt lära sig att utöva den. Det om olika skolreformer, Det är gan- serad budget Landet måste räddas 
fordras ,att de i ett enda slag skola ska självfallet att vi för vår räkning genom oerhört stora ansträngningar. 
vara intresserade och sakkunniga på helt understryka sektionens progra m, Saneringsplanen kommer att kräva 

eftersom det går i riktning med vår offer av de skattskyldiga men hjälte- ett område, de hittills e j  fått beträda. modets tid får icke vara förbi, väd- 
talaren till landets goda och 

bakgrund talas och skrives där så den t. ex. i en av våra sju program- trogna innebyggare. 

Den, rorna omkring d:r Marx. band 
För både arma och rika” som icke har närmare reda på den- Gentemot högerpartiernas avsikter 

rantier för en framstegsperiod i lugn 

jande att förbundet ansett tiden inne och utlandet, anse dessa 
General fältmarskalk 

av denna enhet, måste därför också fostringsfrågor 

Av dessa nu utarbetade riktlinjer 

medborgarskap, som rättigheter siska utvecklingen och för karaktär- 

Det är inte många år soh kvinnor- ri och examina.” 

lärdomssmittan, minska arbetsbelast- regeringens 

uppmuntra det enskilda initiativet in- landet framlagt en ärlig och stabili- 

Just nu med reaktionens ande som egen åskådning, sådan vi framställde jade 

punkter före riksdagsvalen. 

Ungdomens yrkes- 
val 

Vid den diskussionsafton, som av 
Frisinnade Kvinnor val  anordnad i 
Göteborgs Iduns klubblokal, höll fru 
Emilia Broomé ett synnerligen givan- 

Talarinnan framhöll att denna hög- 
aktuella fråga om ungdomens yrkes- 
val p i  senare tid tillspetsats inte minst 
på grund av yrkenas mångfald, Ar- 
betet för att bereda lättnad i yrkesrva- 

Schweiz startades den första rådgiv- 

de föredrag om ”Ungdomens yrkes- 

let är tämligen nytt i vårt land. I 

ningsbyrån redan 1907, Förenta sta- 
terna kommo efter 1908, och Tysk- 
land fick sitt Frauenberufamt 1911. 
emcllenid tidigt in p i  denna väg. 

Det har blivit ett stort efterkrigs- 
problem i alla de av kriget härjade 
länderna att placera individerna på de 
platser, där de bäst komma till sin 

ritt. 

Man kan se yrkesvalet dels ur in- 
punkt. Skall man försöka lösa upp- 
giften att placera individen på rätt 
plats fordras kännedom om yrken. 
om individen och om arbetsmarkna- 
den. Di talatinnan behandlade kän- 
nedomen om arbetsmarknaden, ville 
hon särskilt framhålla att det finnes 
ingen enda bana ,där det ej råder 
brist på verkliga kapaciteter. Det 
lyckligaste resultatet vid yrkesråd- 
girningen kommer man nog til l genom 
en självständig institution, som står 
i intimt samarbete med såväl skola 
som arbetsförmedling. Denna insti- 
tution behöver stå i ständig kontakt 
med arbetsmarknaden. 

Talarinnan kom så in på en redogö- 

land på detta område, Man har i 
Stockholm gjort e t t  försök på arbets- 
förmedlingen få en permanent insti- 
tution, en s. k. ungdomsavdelning. 
Man har utarbetat en broschyr för 
flickors yrkesval och en för gossars. 
Vidare håller man föredrag för lära- 
re och lärarinnor. 

Fredrika Bremerförbundet slog ju 

relse för hur långt vi hunnit i vårt 

mycket om kvinnornas - rent möjligheter ut up och dumheter omöj- 

ligheter, deras begränsning och fy- 

siska svaghet, deras bristande intelli- 
gens, och allt vad det nu kan heta. Vi 

kvinnor ha sannerligen inte tid att 
sysselsätta oss med sådant. Låt oss 

medvetet, outtröttligt. 
Det är väl också något av en sådan 

tanke ,som ligger bakom den nya 
kvinnliga medborgarskola, som fr.o. o. 

m. april månad innevarande år öpp- 

nats vid Fogelstad. Den har helt en. 
kelt blivit framtvingad av nödvändig- 
heten. Där måste bli en medborgar- 
skola. D v. s. icke en, utan många. 
Vi ha skal att samlas, och det är vår 
plikt att ramlar om medborgartanken. 

”Kvinnorna förstå sig in te  på poli- 
tik”, och ”kvinnorna ha inte uträttat 

något i d e t  politiska livet”-- dömmer 
man efter tre eller fyra års rösträtt. 

Låt oss svara med att arbeta fram 
ett medborgarskap under medborgar- 

ansvar, som i sinom tid skapar en ny 
medborgaranda. 

i stället handla - ögonblickligen, mål- 

På gammalt adelgods 

främlingsskatt. 

Uppfostringssektionens ordinarie 
stierna-Ingelman, ordförande, friher- 
rinnan Ruth Stjernstedt, vice ordfö- 
rande, fru Ingrid Prytz, sekreterare, 
professor W. Wärnstedt och doktors 
Ada Nilsson som representer för 

läkarvärlden, rektor Karl Petander 
och fröken Elsa Eriksson, som repre- ternas brutala påpasslighet att under- 
. imtant~r  för den pedagogiska värl- trycka det dock kommit över gränsen 
den, fru Elsa Thulin, och fru Anna och återgivas i ett par franska tidnin- naturligtvis äro förbjudna i för s. k. födelsekontroll hålles i New 
Carlsson, vald av S H. R. Sektionen gar,so Det talar starka ord om det York. I Eonlcrcnsens möten deltaga 
kommer sedemera att ytterligare moraliska ansvaret för vad som på representanter från tio land med sam- 
kompletteras med två medlemmar manlagt sexhundra delegerade, däri- 

bland många prästerliga ombud, 
Fru Agnes Palmstierna-Ingelman, Ryktena från Ryssland om Trot- Det uttalar vid konferansen att i 

som nyss hemkommit från en längre 
föredragsresa i dem nya sektionens skis försvinnande hålla i sig. Skulle och med att födelsekontrollen uppta- an ha mött samma dystra öde, åt gits har dödlighetsprocenten gått ned. 

.Till det ordinarie kyrkomötet. som 
vilket han prisgivit så många av sina 

kommer att hållas instundande höst, 
tionens förfrågan sina intryck från motståndare? 

New York meddelar Daily är för första gången även kvinnor 
färden. 

”Intresset har varit mycket stort Telegraph att den första internatio- valbara till lekmannaombud. Det tor- 
från allmänhetens sida”, yttrar fru nella konferensen angående åtgärder de framstå som en ganska naturlig 

tanke att det starka kyrkliga intresse 
som finnes bland kvinnor bleve direkt 

Ingelman. ”Så rar  t. ex. vid mitt före- 
drag i Hälsingborg över ämnet Bar- 
net, hemmet och skolan, stora salen i vartill inbjudan utsänts- av Pedagogi- representant vid kyrkomötet, genom 
ridhuset till trängsel fylld och skaror ska sällskapet, Husmodersföreningar Önskligt vore att intresse för den. 
av åhörare stodo även i rummen runt och Iärarinneföreningen, höllos anfö- na tanke väcktes landet runt. Skulle 
omkring rådhussalen.” randen av mig, av Margarethe Peter man komma att inom stiften enas om 

Har Husmodersföreningarna i Nor- sen, skolinspektrisen, samt av fru en Ecmciicam sådan kandidat. tillkom- 
mer även uppgiften att i de olika för- 

ge och Danmark även upptagit frågan Sethnæs från Oslo" samlingarna planera för valet av elck. 
om ett reformerat skolsystem på sitt I mitten av maj har Nordens hur- torer som skola utse lekmannaombud. 
arbetsprogram ? modersförbunds styrelse möte i Kö- Till 1920 års kyrkomöte valde Stock- 

dessa nya tankar i skolfrågan förbundets landsmöte. Förhandlingar- 
med mycket större intresse och na komma att gå i skolans tecken. Den rätta tiden för påskens firande 
förståelse än i Sverige. Skolvärlden I Norge är under bildande en sek- är anledningen ti l l  gamla tvistigheter 
är helt öppen för dem. Fem dagar tion för skolreformer liknande den mellan munkarna vid Valamo gre- 
vistades jag nu i Köpenhamn i dag- svenska avdelningen inom Husmo- kisk-katolska kloster i Finland. Me- 

senaste tiden skett i Italien. 

syften, meddelar välvilligt på redak- han 

Från 

”Danmarks pedagoger omfatta penhamn i samband med det danska holm två lekmannaombud 

Alla upplysningar lämnas av fru Hahmann, 
Torkel K nutss onsgatan 14, Stockholm 

Tel. 201 24. 

l i p  samarbete med intresserade kret- dersföreningarnas Riksförbund. 
sar. Vid ett stort offentligt möte, ”Det är inte endast jag”, säger fru 

Ingelman till slut, ”som är ute och 
verkar f ö r  dessa nya tankar p i  skol- 
uppfostrans område. Fröken Anna 
Pallin och fru Stella Rydholm ha 
även företagit föredragsresor och 
sammanlagt har möten hållits på ett 
tiotal ställen. Allt flera föräldrar 
och andra intresrerade samla sig nu 

BANK Sterbhusutredningar Bouppteckningar. kring kravet på reformer i skolpla- 
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Notariatavdelningen 

ENSKILDA nerna” 

ningsskiljaktigheten är nu åter aktu- 
fångarnas vän, har nu även de. 
ras, som frivilligt bo i cell, i det hon 
gjort sig till tolk för de munkar som 
hålla på den gamla tideräkningen 
samt tillsänt Sveriges ärkebiskop ett 
brev, vari hon klagar över, att för- 
tryck utövas mot Valamomunkarna. 
Ärkebiskop Söderblom har från fin- 
ländskt håll införskaffat utredning, 
vari förklaras. att tvisten är en inre 
angelägenhet inom grekisk-katolska 
kyrkan, och att något tvång utifrån 
icke övats. 



Från Blekinge trädgård 
till Lapplands snövidder. 

När dom börjar måla ångbåtar på pittoreska gammaldags idyller. åld- 
vid kajerna och Solen skiner på Norrström riga båtsmansgårdar och marina min- 
Norrström och så Turistföreningens års- minnesmärken Flottan och i viss min 
bok kommer då börjar man längta ut fiskarebefolkningen sätta över allt sin 
så man vill springa ifrån terminen prägel på livet där, på stadens vanor 
terminen det var en gång några skolungdomars och såväl yttre som inre karaktär. 
skolungdomars uttryck för det gamla nor- Turistföreningens egen ordförande, 
diska vikingalynnet d i  studan kän- justitierådet Louis Améen har med 
des för trång Därav ser man att bilder och text skildrat Karlskrona 
Turistboken är m stark bok och m för femtio år sedan och nu 

De blekingska kyrkorna ha f i n  sin 

n i  av pliktens band är knuten till gatorna Hugo Wachtmeister för läsaren med 
gatorna i sin stadsdel T y  i i  mycket sig på m rundtur till gamla vackra 
utom den kommer man dagligen inte parker och herresätten Blekinge är 
Men den är jurt därför en nyttig och i det avseendet m nära anförvant 

inte endast granne till det rika Skåne hälsosam bok. 
Landskapets arkeologi har sin re- 

vit ett av de verkliga vårtecknen presentant i T. J. Arne Granitklipporna 
Skulle stararna fördröja sig och snön Granitklipporna ha troget bevrart tecken och 
vara sen att smälta. så kommer dock minnen från urtid som svunnit 
den och säger nu är det tid att skaka Runamofabeln kommer nog ännu 

'farlig bok. farligt lockande och fascinerande 
fascinerande det vill säga d å  när man än- skildrare i William Anderson och 

Turistföreningens årsskrift har bli. 

vintertrögheten av sig, räta på ryggen länge att sätta folkfantasien i rörd- 
ryggen öppna ögonen ut och se hur här- se och draga turister dit att skåda de 

av naturskönhet och kulturskatter den bards di". 

ligt vackert vårt land är Och det är märkvärdiga tecknen i Hobyberget 
ett under hur mycket nytt och okänt liksom till Signills bur" och Hag- 

ständigt har an visa på Den är som Utom Blekingeskildringarna finnar 
bordet "duka dig" i sagan och det är sådana från flera andra av Sveriges 
en skicklig mästare som ordnat med landskap, Professor Gunnar Anderson 
det bordet Anderson skriver om Hallandsås och Erik 

mera ingående redogörelse I ett flertal gotländska fiskare och fisklägen. Wilhelm 
tal synnerligen sakkunniga och vac- Wilhelm Petersson-Berger talar om fri- 
kert illustrerade uppsatser visas olika luftsliv i allmänhet och Oviksfjällen 
sidor av Blekinge natur och folkliv. i synnerhet de voro min första kär- 
Länets f. d. hövding Axel  Wachtmeister lek skriver han. Där lärde han för 
Wachtmeister liksom Fabian Månsson tolka första gången känna ljusningen av en 
sin kärlek till hembygden dess leende jämtländsk fjällvandring 
blomrika ängar ståtliga bokskogar Utom originaluppsatserna och det 

gamal blekingebondehemmen gömma mycket innehåller boken m mängd upplysningar 
mycket av allmogekultur slöjd vävnad upplysningar och anvisningar av aktuellt in- 
stickning och broderier ha gamla anor tresse Dessutom f ö l j a  med årsskiftten 
i dessa trakter och myeket av sägner ten Del III av Svenska Turistföreningens 
och musik ha gått i arv från gereration Turistföreningens Atlas över Sverige vilken därmed 

gereration till gereration 1925-årsskriften sluter sig - som 

I år är det Blekinge som får m Åkerhjelm gör m studiefärd bland 

och härliga friska skärgård De gamla utomordentligt vackra bildmat-det 

med är fullbordad 

Karlskrona residensstaden är rik 

Landskrona Husmodersskota, 
som är stats och kommunalt understödd börjar ny 

husmoderskurs den 2 maj 

Undervisning meddelas under 10½ månader 

samt spädbarns och småbarnsvård  
b i hushållslära hälso- sjukvårds- och barnavårdslärs samt 
e) i samhällslära. 
Undervisningsavgift 50 kr för hela kursen Kosthållsavgift 20 

kr pr, mån Obemedl och midre bemedl elev kan erhålla stats understöd c:a 2o och 10 kr pr månad Ansökan om befrielse från 
undervisningsavgift kan göras hos skolans styrelse 

Anmälningar mottagsa snarast av skolans föreståndare St. 
Norregatan 50 

tvätt a städnings- i hushållagöromål och rengöringsarbeten matlagning bakning trädgårdsskötsel slakt konservering sömnad 

STYRELSEN 

T I D E V A R V E T  8 

Svar från Kuarn föreningen 
till Koopera tiva Förbundet 

Svenska Kvarnföreningen har p i -  som avser att ådalalägga att mjölpriserna i New York och London voro 

stått att värdsmarknadspriset å lägre när Kvarnföreningen verkställde prisförhöjningen i dececmber än de 
vete den 18 mars sar ungefär detsamma voro när mjölprisen den 20 mars sänktes bevisa i själva vecket ingenting 
samma som i början av oktober och Detta framgår av följande autentiska noteringar 
icke detsamma som den 22 december 
ber. Då Kvarnföreningen den 18 22/12 29/12 , 12/3 18/3 
mars sänkte sitt pris med 3 kronor Pillsbury best S 1980 11.15 11.60 10.40 1.20 S 
per im k g  tog föreningen hänsyn 
t i l l  det d i  inträffade våldsamma Northern King $ 10.35 10.60 : 11.30 9.75 1.55 s 

mjöl. Föreningen följde i detta fall Minesota Patent $ 740 7.50 8.25 6.75 -- 1.50 $ 
som under föregående år prisrörelserna fritt New York 
prisrörelserna på världsmarknaden Straigt run 53/- 54/- 57/- 

sättning förfarit så framgår av de Dessa stickprov ådalalägga att vilken under 1923 uppgick til l 
diagram som angiva marknadens Kooperativa Förbundets stickprov 242,11 j det 
prisfluktuationer och vilka stå varje icke äro normerande utan fastmer En gång kommer säkerligen också 
intresserad t i l l  buds Däremot har riktigheten av Kvarnföreningens på Kooperativa Förbundet att inse att 
föreningen redan i sitt föregående stående liksom att den svenska kvarn- priserna p i  världsmarknaden äro utslagsgivande 

annonssvar medgivit att den svenska industrien aldrig blint kan följa endast utslagsgivande och vad den amerikanska 
svenska Den måste ska mjölimporten betyder som prisreglerande 
och februari karakteriserats av abnormt taga hänsyn t i l l  marknadens genomsnittliga prisreglerande faktor. Det går icke att 
abnormt pris vilket förhållande såsom genomsnittliga rörelser liksom ti l l  marknadens komma den förbi. 
innebärande m onaturlig disproportion marknadens stigande tendens såsom i dececmber För Svenska Kvarnföreningen fö- 
disproportion mellan spannmålspris och mjöl- ber och dess starkt fallande tendens religger ingen anledning att vidare 
pris icke i längden kan vidhållas såsom i mars. besvara m form av angrepp vars 

Mer än alla dessa prisjämförelser karaktär och syfte uppenbart endast 
diskutera i d e  oändliga om jämförelse bevisar emellertid importsiffran för är reklam i vilken inblandar m massa 
jämförelse mellan priserna å svenska och mjöl an priset å det hit importerade sa frågor som icke tillhöra en saklig 
amerikanska mjöler Resultatet blir amerikanska mjölet blivit den kraftiga diskussion 
icke givande Det finns en många tiga prisregulatorn p i  den svenska Mjölets kvalitet och d a r  pris i 
fald amerikanska mjölmärken av mjölmarknaden Ar 1924 importerade förhållande till kvalitet och marknadesläge 
olika kvalitet ah till olika priser des 237,116 det vilket visar att icke nadsläge få väl vara utslagsgivande 
Deras försälning drives med skiftande ens den liga prisnivå som kvarnindustrien i fortsättningen såsom hittills 
skiftande styrka vid olika tidpunkter. kvarnindustrien höll under detta år för- 
Kooperativa Förbundets stickprov, mådde nämnvärt minska importen 

1924 1925 

I cif Sverige 

prisfallet på såväl spannmål som sif Sverige 

An Kvarnföreningen i sin prissättning fritt London . 

mjölmarknaden under januari dart ett enstaka märke 

Den som är road av dispyt. kan 

Svenska Kvarnföreningen 
mim föranledde föreningen att m- 
enhälligt uttala som sin mening an alla 
goda krafter borde sättas i rörelse för 

a" en utveckling i 
Frisninnade Kvinnor hade den 28 Teckla Holmström Skinnskatteberg rikning mot det bättre i nämnda avseende 

Mötesp latsen 
YSTAD. Maria Fogelqvist Norberg samt fru åstadkommande 

mars ett talrikt berökt sammanträde Självskriven ledamot av riksförbundets seende 
å Birgerskolan under ledning av fil. dets centralstyrelse är länsförbundets 

ordförande Till denne, suppleanter kand. Hulda Lundh. 
Föreningen beslöt instämma i en re- i centralstyrelsen valdes fröken Lisa 

vid möte i Engström och fru Maja Andrén Vas- Stockholm den 2 mars vari göres ett terås Revisorer blevo fruarna Anna 
Uttalande med anledning av riksdagens Törnkvist och Augusta Söderkvist 
riksdagens behandling av de kvinnliga statstjänarnas Västerås Suppleanter fru Elsa 'I- 

Länsförbundet uttalande sitt beklagande 
Fru Maja Strandberg gav en intressant gande över det beslut riksdagen fattat 

som antagits 

statstjänarnas lönefråga I resolutionen ving och fröken Anna Bohamn Västerås 
protesteras bl. a. mot påståendet om Västerås 

vårdslagarna samt för fattigvårdsväsendets "as lo"=. 

Fru Hedvig Lindholm kvinnoarbetet; ringare effektivtet 

intressant redogörelse för de nya fattigvårdsväsendets i fråga om de kvinnliga statstjänarnas - _ _ _ - - - ~ -  

UPPSALA fattigvårdsväsendets organisation i Ystad 

Upplandsg 68-151 Stockholm 

Frisinnade Kvinnor höll ritt sista 
sammanträde före påsk den 3 mars. 

Frisinnade Kvinnor i Därvid dryftades livligt de frågor 
Lindome har hållit årsmöte varvid som utsänts av Kik-förbundch nyk. 

omvaldes Därefter diskuterades likalönsprincipen Alma Hansson 

godkänts och ansvarsfrihet beviljats till 

styrelsen, lämnades av fru Rut Adler garnas resolution 
nationella Kvinnoförbundet för fred 
och frihet anordnade upplysningsveckan Föreningen Frisinnade Ida Johnsson 
talarnas föredrag upprepades Till denna gående styrelsen enhälligt omvaldes 
talrikt infunnit sig Mötet avslöts med ordf. terare fröken fru Naima Laura Svanberg Näsholm kassaförvaltare sekreterare 
ett enkelt samkväm På i n b j u d a n  a v  föreningen höll kassaförvaltare fru Amanda Axéll,samt fru Tel. 9000 MALMÖ Tel 9000 flick 

fruarna Albertina Martell och Anna 
ett utmärkt föredrag Om Kvinnorna Näsman Till revisorer valdes fröken och politiken, vari på ett synnerligen Elin Nilsson och fru Hulda Norlén 

frisinnade kvinnornas politiska uppgifter som rättelserna ersättare godkändes Års- och och revisionsberättelserna styrelsen enkala m. m och Alla dubbla slags tapetserarearbeten Täckcn och filtar utföras 

särskilt framhöllos 

LINDOME 
Föreningen 

styrelsemedlemmar och revisorer om- terhetsutskott priser 

Sedan års och revisionsberättelser principen och föreningen anslöt sig Knäppingsborgsg 35 Narrköping Tel 1028 
de kvinnliga kårsammanslutningarnas - ~ ~ ~ ~ - ~ - - ~ ~ - ~ ~ - ~ ~ - - -  

BI- och Klädningar 
trevliga modeller 

SUNDSVALL. 

MALMö 

medlemmar inbjudits och ganska talrikt förande fru Anna-Greta Broman v. Barngarderoben 
inneh Anna Ohlqivist 

Färdiga barnkläder på lager 

DUCH ATELLER 

beviljades full och tacksam ansvarsfrihet föras 
Bror A. Hansson 

V Ä S T M A N L A N D S  LÄNDSFÖRBUND Föreningen beslöt enhälligt uttala Hörnet av Södra o. Västra Långgatan 
RUND FÖR F R I S I N N A D E  sig i enlighet med den resolution angående Malmö Tel 9807 

P l i s s é r i n g  
K V I N N O R  har haft årsmöte I styrelsen omvaldes gående de kvinnliga statstjänarnas lönefråga 

fröken Gunhild Vahlberg ordförande ett antal kvinnosammanslutningar i Bred och smal hålsöm i 35 öre pr meter 

fröknarna Unda Bohman och Lisa ställts föreningen i avtryck föres omsorgsfullt 
Engström Västerås Signe Eneström. Den tilltagande försämringen LY Ellen Lindhs Plisséatelier 
Arboga Anna Johansson Sala och vårt folks nöjesliv särskilt med tan- LANDSKRONA 

det heter värdigt till sina lysande 

föregångare lyckönska till och det konstnärliga redaktionen ah är att ge- 
gedigna arbetet 

omvaldes samtliga ledamöter nämligen fröken lönefråga som den 2 mars antagits av da gauffrering av kjolar å kr 6 pr st. 

Stockholm och som sedermera ti l l- Knappslagning och uthuggningsarbete utföres 

Tel. 1129 
tanke på den alltmer utbredda jazzepide- Filial Hälsingborg Möllegränden 17 

å klädningar och dräkter Hålsöm Biséveck 

Stadt Hamburgsgat I. Malmö 1:a vår 
Masklnbroderl I veck Märkning av linne och Knappslagning 

till sina lysande 
E. H. Ingrid Sörensson Tel. 3171 



Fredrika Bremer och 
Magnus Huss 

Ett förut ej publicerat brev. 

re publicerats, det har först nyligen 
kommit i dagen bland de papper, som 
tillhört den kände samlaren pastor B. 
Wadström. Han har fått det av sin 
mångårige vän professor, sedeme- 

generaldirektör Magnus Huss. 
Professor Huss betydelse för vårt 
land och för vetenskapen är allt 
för väl känd för att behöva om- 
nämnas; i hans biografi säges, att den 
dag han som överläkare rid Sabbats- 
berg öppnade den första kliniken - 
den 1 aug. 1839 - ”den dagen kan 
med största skäl sägas bilda en vänd- 
punkt i den svenska medicinens hi- 
storia”. 

Huss var en människovän som få 
och han delade många av Fredrika 

Fredrika Bremers Amerikaskild- Bremers reformatoriska och filantro- 
ring ”Hemmen i Nya Werlden”. som piska intressen. Utom som läkare stod 
tidigare varit föremål för utförligt han henne nära som medarbetare i 
omnämnande i Tidevarvet. lär komma hennes andliga intressen Han var 
att utgivas i en ny upplaga. I Ame- bl. a. ordförande i styrelsen över sta- 
rika är just nu hennes skildringar där- tens seminarium för bildande av lä- 

het. för allmänna sociala ändamål. 

ra 

ifrån föremål! för livlig uppmärksam- rarinnor, och i en mängd kommittéer 

De svenska filmer, som låtit ta- och är värt att se. Det patriotiska mo- 
la om sig, må ju synnerligen högt ment, som hänför varje amerikanares 
och behålla rekordartat länge sin su- hjärta finnes ju inte för den svenska 
veräna plats på programmet var i publiken men filmen griper på ett 
världen de än givas. Förövrigt do- sällsamt sätt därför att den samtidigt 
minerar ju Amerika och ehuru im- är ett människoöde och ett stycke av 
porten därifrån i viss ,enkelartad un- mänsklighetens kampfyllda utveck- 
derhållande genre tidrals är väl stor lingshistoria Man följer ett livs un- 

och ogallrad, ger den även verkligt derbara saga från den stunden mo- 
stor konst. dem - ensam - fött sitt barn i en 

Ett kapitel ur Amerikas historia bristfällig nybyggarkoja, ett dåligt 
och ett av dess mest uppburna natio- skydd under rasande snöstormar, ge- 
nalepos är Abraham Lincolns livsgär- nom barna- och uppväxtårens fattig- 

ning. Det visas f. n. på Palladium dom och kamp, till presidentplatsen 
och  Vita huset fram till den afton dö- 
den kommer genom m mösrdares kula. 
Abraham Lincoln hade dock hunnit 
föra fram till seger sitt l ivs stora idé 

Denna film har något av en stor ro- 
mans karaktär, lugnt och allvarligt ut- 

formas händelser a h  karaktärer. En 
övertygande framställare av den sto- 

re folkhjälten och presidenten är fun- 
nen i Georges Billings, han är för- 

SON 
Liv, gamle vandringsman, slavbefrielsen 
stanna en kort sekund, 
hjärtat är trött att slå, 
stilla en stund. 

Stilla ett ögonblick, 
livet är fullt av sorg, 

stanna och vila ut 
låt oss en kort minut 

Här nedan återgivna brev av vår 
stora författarinna och resenär berör 
just hennes upptäcktsresa i den nya 
världen, varav skildringarna för mån- 
ga läsare ha utgjort hennes mest in- 
tressanta arbete. 

Detta brev har troligen icke tidiga- 

bluffande porträttlik till ansikte a h  
Svidande ensamhet, gestalt Han är Abraham Lincoln! 
ändlösa ökenfärd. - 

Om ovannämnda film är ett par si- Herre din tidlöshet 
gjut i m i n  själ! dor ur Amerikas gångna historia med 
Stilla inför hans fot striden mot slavhandeln som huvud- 
bedja jag vill och sen, moment, så kan i viss mån Röda 

Magnus Huss’ stöd och intresse har 
säkerligen betytt mycket för Fredrika 
Bremer och hennes tillgivenhet kom- 
mer till synes i här nedan återgivna 
brev, som är ett talande uttryck för 
hennes på en gång mjuka, varma ock 
starka personlighet. Brevet lyder: Liv, gamle vandringsman, 

följer jag dig igen. 
Professor Magnus Huss. väckande. och åtskilligt sådant har RAGNHILD PRIM. 

Endast till en Alleopathisk läkare boken att berätta om. Jag kan ej 
så upplyst, så fördomsfri och så mot- heller annat än önska att den som jag 

taglig för all sanning, som Professlor så högt och innerligt högaktar, den 
Huss, kunde jag våga sända en som visat mig och min kära bortgång- Bokförlaget Natur och Kultur: Se- 

na Agathe så mycket hjertligt delta- rien ”Försök själv” I, Växtlivets un- 
gande, måtte vara med om det samtal der, botaniska kåserier och övningar 

av Elsa Florin, med 71 illustrationer, 
bok innehållande s$ mycket af 

som vi fört oss emellan tvärs öfver Pris kr. 3.-. 
Homoöpathien som den här med- 

följande! Men nu gör jag det det stora hafvet koch i hvilket jag sagl  Försök själv II. Mikroskopet och 
också med största trygghet. Och hvad bäst jag förstått; jag ville att vad det avslöjar, av Torsten Pehrson. 
jag önskar få sända Er min bok Professor Huss ännu en gång skulle Första ordpuzzleboken, av Sven 

Hur rätt skipas Domstolsorganisa- öfver Amerika, icke för dess Homo- vara med oss. Derföre - tag emot 

öpathiska atdelnings skull, utan eme- boken, och förlåt det långa a h  det tionen och rättegången i tvistemål, av 

lilla deri och se blott om möjligt Siegfried Wahlström Matz. och Widstrand: L. P. dan jag har en liten egenkär förhopp- 

hvad den har bäst, och anse den som Jacks: Religiösa svårigheter Kr- ning att den genom sina skildringar 

ett ringa tecken af mycken aktning I: 75. 
af främmande folk och naturscener 

torde kunna någon stund underhålla Den kristna religionens förlorade 
på icke oangenämt sätt den hvars sin- Kr. 

En levande värld, av samme förf. 

Francesco Nitti; Freden. Kr. 4: 25. 

INSÄND LITTERATUR 

Rygaard. Pris kr. 3 :  -. 

och uppriktigt tillgifvenhet! 

Stockh. d. 26 Sept. 1852 

I brevet står Mskligt 

Fredrika B rem er strålglans, av sammeförfattare. 
I : 50. 

Kr. 2 :  75. 

ne ofta måste tröttas ar dagens oin- 
sorger, men som ändock är så vaken 
för allt Menskligt godt och intresse- 

Kvarns program Den enda kvinnan 
sägas vara en skymt av det nuvarande 
Amerika - utan jämförelser för öv- 
rigt - och kampen mot rusdryckerna. 
Uppslaget i berättelsen är originellt. 

Hjältinnan sympatisk och vacker, 
Men vad som fäster uppmärksamhe- 
ten är att för första gången i ett film- 
drama nykterhetsidén framföres en- 
kelt ,allvarligt och med respekt mitt 
' ett elegant socitetsskådespel. Detta 
är något nytt och olikt allt annat på 
det området. Det ä kansle ett tids- 
tecken som säger mer än många sta- 

tisiska utredningar! Filmen är ju a 
bild av livet - i dubbel måtto. 

RÄTTELSE 
I artikeln om Kamma Rahbek hade i 

del II sista mycket beklagligt nog insmu- 

git sig ett tryckfel I näst sista raden står 
godhet, skall vara gestalt 

år t i l l  kejsarens taffel i Aix. Bisko- särskilt utvald vakt red alltid intill 
pen, sliten mellan känslor av lycka döttrarna. De voro berömda for sin 
över äran och om över svårigheten i skönhet, och säkert skulle de varit 
uppdraget, vågade göra en invänd- eftersökta till gemåler åt utländska 

han, vilka ostar som äro av hög kva- deras far bara velat skiljas vid dem. 
litet, och vilka som äro mindervär- Men så länge han levde gav han inte 

de goda med en spjäla” ,sade kejsa- Folk strömmande till från alla kan 
Karl den store framlevde en stor del öka svårigheterna var det fredag, fa- ren. "De andra kan du och ditt cle- ter för att se på kejsaren ty ett si- 

av sin tillvaro som upptäcktsresande i stedag, och att skaffa fisk i stora rus ita upp här hemma” 
sitt väldiga rike. Han drog med sin mängder visste biskopen var ogörligt, Det var nästan en missräkning, att 
familj, barn och allt och självfallet då närmaste trakten saknade sjöar kom han till Franken till den del av han red där i sin enkla dräkt, inte 
med ett passande följe från den ena och vattendrag. Han nödgades sätta landet, som nu är Saint Claud och ens så fin som abboten inför altaret 
landsändan till den andra, och slog sig fram vad huset kunde bjuda just då, där på hans tid Villaris låg, m liten en påskdag, Men om kejsaren inte 
ned för en tid på en av sina gårdar el- och det råkade bli en förträfflig hel- egendom, som lyudde under det stora var så mycket att begapa så fingo 
ler hos någon stormen eller i en trakt, fet ost. Kejsaren i t  med god aptit, abbotstiftet Saint German des Prés åskådarna ersättning i vad som följ- 
som han ville lira känna a h  där det men biskopen, som stod intill hans strax utanför Paris. Där kom Karl de efter honom. Det var något oer- 
fanns tillräckligt med mat åt honom stol vid bordet som en annan tjänare den store ridande vägen fram som hört och förskräckligt, något som 
och hans folk. På deM sätt hade han såg, att Karl tog upp sin kniv och en annan vandringsman i sin enkla man inte visste, om del var djur el- 
så småningom ätit sig igenom och lärt skalade av den tunna kanten på osten: jacka av utterskinn med en vid blå ler endast ett skickligt gjort beläte, 
känna sina länder något så när, a h  i Varför gör du så, herre kejsare? sade mantel. Omedelbart efter honom som dolde underliga och oväntade 
i kännedomen om detaljerna låg biskopen. Du tar bort dot bästa på följde hans tre söner och hans livvakt försvarsmedel för det kejserliga föl- 
en del av hans storhet. Sam- osten. Då tog kejsaren, som själv och därefter hans fem döttrar. Han jet. Det var, fingo de sedan veta. 
tida anteckningar från klostren inte ville bedraga någon och arldrig skildes aldrig från sina söner och Abu-Lubah, Karls elefant, en pre- 
ha bevarat många smådrag från trodde att någon bedrog honom - döttrar, de skulle alltid vara med på sent av den atom sultanen Haroum el 
den store kejsarens reseliv. En säger den gamla berättelsen - och hans resor. Dels var han mycket no- Rasjid. Hans namn, som är arabi- 
gång kom han oväntat till ett bi- åt långsamt upp vad han förut sku- ga med att övervaka deras uppfost- ska betyder klokhetens fader. 
skopstift, och biskopen råkade i full rit bort. Han blev så förtjust i sma- ran som en god fader. deli var han Bland folkmassan, som stod och 
förtvivlan, hur han skulle trakten den ken, att han befallde biskopen skicka fästad vid don, att han inte kunde gapade vid sidan av vägen, fanns 
ärade och fruktade gästen. För att två vagnslaster av samma sort varje leva utan att ha dem för ögonen. En också bonden Bodo med sin hustru 

Elisabeth Krey. 

Den frankiske bonden ning. ”Hur skall jag kunna veta sade furstar eller inhemska stormän, om 

Bodo och Karl Den S t o r e  ”Skär itu dem och fäst ihop bort någon av don  i äktenskap. 

dant gratisnöje bjöds inte var dag. 
En gång mot slutet av sin levnad 

Ermentrude och den åttaårige Wido. 
äldste sonen. Tack vare abboten Ir 
minon, som ledde stiftet Saint Ger- 
main des Prés och upprättade nog- 

och arbetet där, veta vi en del både 
om Bodo a h  Ermentrude och deras 
leverne Klostret hade många gårdar 
spridda i trakten. Antingen sköttes 
dessa av en förvaltare eller de utar- 
renderades till någon, som i sin tur 
gav bort de smärre gårdarna i ar- 
rende til! bönder, som brukade dem 
och betalade i dagsverken i stil med 
vad som i urminnes tid vari sed hos  
oss Men bönderna på smågårdarna 
voro bundna vid torvan Om jorden 
bytte ägare, följde Bodo och Ermen- 
trude jämte barnen med i köpet som 
annat lösöre. 

Och deras liv var fullt av möda, t 
det var inte bra dagsverken som 
gården krävde utan även en viss d  
säd, vissa stadgade antal hönor oc 
ägg, väv, som Ermentrude knogar 
med, vax av bina och vin från vi 
bergen, olja och hemkokt såpa. 

Frankerna hade varit kristna lån 
före Bodos tid, men de gamla 
svärjelserna, som de lärt från fä 
na höllos alltjämt i bruk. Då E 

granna anteckningar om dess gårdar 
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M o r s  bön 
Ett gammalt minne. 

färdigt gärna slippa bli stor. Mamma 
hade tagit av mig linnet och torkat 
mig på en av lillens till värmning i ka- 
kelugnsnischen instoppade blöjor. 
Sedan tog hon av sig sin goda, varma 
och mjuka nattröja och svepte in mig 

syster till honom två små rum i andra drog mig utför trappan och in till pap- hos sen slöt mig intill sig och kysste 
våningen Hon hade i 40 år varit hus- pa, som just tänt ljuset på sitt skriv- mig blev lusten til l förtroende oemot- 
mamsell hos en rik familj i Göteborg bord och tagit på sig glasögonen och ståndlig, - ”Tror mamma", viskade 
som också visade sin erkänsla genom den gröna skärmen innan han tog itu jag, ”att borgmästaren vill halshugga 
m årlig pension av 50 riksdaler. En med arbetet. mig, när jag blir stor!" Borgmästa- 
annan inkomst hade hon i docksöm- - Vad står på? frågade han litet ren var den förnämligaste rättsliga 
nad, vilken särskilt vid jultiden visade otåligt. Så kom hela anklagelsen, min myndighet Kära jag barn kände vem fill. har inbillat dig 
sig lönande. Till mina åligganden svåra förbrytelse mina brottsliga an- - 
hörde att varje dag plocka upp de lag och till sist spådomen att när jag sådant? 
nålar faster tappat, träda i synålar, blir stor jag skulle komma i fängelse - Det har  faster Soffi. Jag hade 
drag U t  tråckeltrådar och sopa upp och bli halshuggen. Ehuru jag av tagit korken ur hennes luktvatten- 
kliet, som rann ur dockkropparna då skräck var mera död än levande, hör- flaska och luktade lite, lite grand, det 
de fylldes. Jag, som ännu icke upp- de jag dock att pappa skrattade och är drog alldeles hon mig säkert, ned till mamma pappa och och kla- si 
nått skolåldern hade ju gott om tid. sa det enda ordrt: ”Stollafora!! -. 
Det lilla rummet, där faster hade alla Då han säg faster ruska mig kraf- gade och sa hur dålig jag var och hur 
dockorna var för mig ett verkligt pa- tigt, under det hon yttrade till honom: det skulle gå med mig när jag blir 
radis - men det hade även sin fres- Jaja - vi få väl se - du har dig stor. 
tande o m  - denna utgjordes av själv att skylla - sade han strängt: - Nå, vad sa pappa? frågade 
luktflaskan p i  fasters byrå Den var ”Släpp flickan". 

Han skrattade och sa ”Stolla- 
e släppa mig 

en present från familjen hon haft Jag var inte sen att begagna min - 
plats hos i Göteborg och förevisades frihet. I ilande fart har det utför den fora” och sa hon skulle lä 
som en stor raritet för alla som kom långa gårdsgatan och ned till ån och och så sprang jag i vattnet för att 

och beställde dockor. Hur kunde ut i vattnet - jag ville inte bli stor. slippa bli stor. - 
det vara att ta ut korken och känna Men ”den dövstumme” - en arbe- Mamma sa ingenting, hon bara 
på lukten? Nästan ett helt år hade tare hos min far  - fiskade upp mig tryckte mig intill sig och det lät som 
flaskan frestat mig, så kom olycks- och bar mig in i köket ,där han satte om hon gråtit. När hon trodde jag 
dagen, då faster var ute för att köpa mig och med underliga läten och åt- somnat och hon tagit lilla bror till sig 
ett dockhuvud och jag var ~ " ~ , "  i börder sökte göra klart för Stina vad för att ge honom mat, så hörde jag 
rummet. Frestelsen var oemotstånd- som hänt och att jag behövde torra hur hon had: ”Gode, barmhärtige och 
lig - jag drog ut korken och för kläder. Stina hade just lyftat av gröt- kärleksrike Gud Fader, Son och Heli- 
sjönk genom den ljuvliga doften i grytan från brandringen och hade ge barma ande, dig hör över denna mig min i min bön nöd. och Gode för- 
glömska av hela världen tills dörren inte tid till mer än en knapphändig 
öppnades och i den stod - faster torkning av mina kläder samt ge mig Gud, låt mig slippa att föda flera 
Soffi, stel och stum aV fasa över milt torra strumpor och andra kängor, barn. Du ser ju hur dåligt jag kan 
tilltag. Till slut fick hon ord för sina hennes egna söndagskängor. skydda dem jag har - de äro så 
känslor : - Varför droppar det av dig? vis- många. Du vet att min make är gam- 
- Vad i alla världen tar du dig till ? kade min syster, när vi tagit plats vid mal och sjuklig. Du ser att jag behö- 

Tar du luktvatten ur flaskan? nedra ändan av kvällsbordet. Faster, ver så mycket hjälpa till i a f f ä r e n ,  - Jog har h a n  luktat, faster - som hade hedersplatsen till höger om 
kom mitt svar med ynkligt stämma i min far, gav mig en hatfull blick och Och så styvbarnen med dons  bekym- 
det jag med darrande händer satte mamma betraktade mig oroligt när mer. Du vet den äldsta har ju kom- 
flaskan på hennes plats m ~ ,  satte kor- hon såg att maten på min tallrik var mit hem igen med fem barn. Hus- 
ken i. 

I min fars hue bebodde en äldre Faster grep mig hårt i armen och i. Å, vad det kändes skönt t Och när 

mamma. 

orörd. När bordsbönen blivit läst - det folket och maten och spinna och väva 
var lyckligtvis ej min tur den kvällen ker inte - jag räcker inte - här 
- och vi barn tackat för maten smög kom en snyftning: Gode Gud, Fader. 
jag mig så omärkligt jag kunde in i Son och Helige ande, hör din tjäna- 
sängkammaren, där jag delade sång- rinnas bön. Amen”. 
plats med min mor; min far låg i an- Bredvid bad jag instämmande i 
dra våningen för att inte störas av pa att föda flera barn! Men så tyck- 
barnskrik 

När jag klätt av mig och lagt mina te jag att jag kunde våga be även för 
kläder på stolen vid sängen, hörde jag egen del: Gode Gud, Fader, Son och 
hur det lät dropp, dropp från dem Helige ande! låt inte borgmästaren 
Mitt linne satt som fastklibbat vid halshugga mig när jag blir stor Her- 
kroppen, och iag försökte hålla mig r(. hör din tjänarinnans bön! Amen. 
så långt jag kunde ute på kanten, så - Varefter jag somnade tryggt och 
att mamma och l i l l e  bror inte skulle lugnt. 
bli våta Men så snart mamma kom Bönhörelsen? Ja, min bön för 
in i rummet hörde hon droppandet egen räkning blev hörd - så till vida 
från mina kläder och kände att mitt all mitt huvud fortfarande sitter å 
hår var vått sin plats. Min stackars mor blev yt- 

- Ja, svarade jag och började grå- tvillingar ,av vilka den ma dog några 
gammal och den andra vid 

(Forts. å sid. 6.) 

- Har du varit i ån? frågade hon. terligare välsignad en gång med 

ta, och jag är så ledsen att Lagergren 
drog upp mig igen Jag vill så d a g a r  

Kvarntru st e n 
an en gang. 

För några år sedan behärskade utsläppa sin vara i marknaden är det 
kvarntrusten omkring 90 proc, av ve- väl antagligt, att de samtidigt därmed 
temjölsproduktionen inom landet a h  skola igångsätta en intensiv priskon- 
begagnade denna makt till att oskä- kurrens, sedan "Tre Kronor” nu ej 
ligt beskatta allmänheten. 
Då kvarntrusten dessutom gjorde vid upprepade tillfällen ha vi un- 

allvarliga försök att förhindra den derhandlat med Kvarnföreningen rö- 
prisreglerande konkurrens, som det rande denna sak, och därvid framhäl- 
amerikanska importmjölet kunde lit den absoluta nödvändigheten av att 

åstadkomma, beslöt Kooperativa för- kvarnarna effektivt möta denna kon- 
bundet att starta egen kvarnverksam- kurrens för att därigenom förhindra 
het och därigenom bryta kvarntrus- att kooperatörerna nu på nytt skulle 
tens makt. skaffa sig en liknande dunderreklam, 

Trusten förnekar nu, att det är som då deras margarinfabrik starta- 
Kooperativa förbundet, som tvingat des. Kvarnföreningens representan- 
ned mjölpriserna och hänvisar till den ter förklara, oil de redan vidtagit åt- 
amerikanska mjölimporten som pris- gärder i önskad riktning och att de 
reglerande faktor. Trusten förtiger skola göra sitt bästa för att möta kon- 
dock, att den gjort vad den kunnat kurrensen, men de betona nödvändig- 
för att förhindra denna faktor att gö- heten av att köpmännen med synner- 
ra sig gällande iig uppmärksamhet följa denna ytterst 

Beviset för att trusten verkligen viktiga angelägenhet och jämväl å sin 
gjort dylika försök framgår bl. a. av sida vidtaga de mest vid- och fram- 
följande utdrag ur dess försälnings- synta åtgärder för att värna sina och 
avtal med grossistfirmorna: köpmannakårens framtida intressen.” 

Vad slutligen de ”autentiska note- 
den från och med den I september ringar” beträffar, som kvarntrusten 
1922 till ock med den 31 aug. 1923 anger till förklaring av sin anpass- 
icke importera eller handla med im- ning efter K. F:s priser, avse de, som 
porterat vetemjöl i större utsträck- den kritiske granskaren p a r t  oh- 
ning, än som motsvarar högst fem serverar, annan tid än den, då pris- 
procent av firmans sammanlagda in- förändringarna verkställdes och sak- 

längre är med i Kvarnföreningen. 

”Firman förbinder sig att under ti. 

köp av vetemjöl under tiden 1/9 1922 na således all beviskraft. 
-31/8 1923.” 

Det är just på grund av detta trus- 
tens försök att begränsa importen av 
amerikanskt mjöl och därmed stärka 
sin monopolställning som Kooperativa 
förbundet haft anledning att ingrips 
inom kvarnindustrin. 

Kvarntrusten medger i sin annon- 
sering, att mjölpriserna sedan börjat 
av 1924 varit låga i förhållande til 
spannmålspriserna men förnekar, att 

detta är kooperationens förtjänst. Et 
ytterligare bevis för att detta dock är 
fallet lämnar Sveriges Köpmannaför- 

des till dess lokalavdelningar samma 
dag Kooperativa förbundets kvarn 
Tre Kronor sattes i gång. 

”Då Kooperativa förbundet i dag 
efter om- och tillbyggnad, igångsätter 
sin kvarn "Tre Kronor” och sålunda 
inom den närmaste tiden kommer at 

I bun d i följande skrivelse, som utsän- 

trude såg sina bin svärma, läste hon 
över dem 

"Krist, ute flyger bin i svärm, 
O, Herre tag den i ditt skärm 
att de må- komma hem i frid 
och stanna här i allan tid 
Stanna, stanna, lilla hi 
Jungfru Maria befaller dig 

Flyg e j  till skogen! 
Flyg ej till åkern! 
Flyg hit till mig! 

Sitt nu så stilla 
Efter Guds vilja! 

Här hade munkarna haf t  sitt fin- 
ger med och kristnat Ermenrudes 
lilla vers, men då Bodo Satte plogen 
till den första fåran på åkern, hade 
han lagt på jorden en liten kaka, som 
Ermenrude bakat av flera slags mjöl 
och som i själva verket var ett offer 
till årsväxtens hedniska gudar, vilka 
han också sakta åkallade med en 

vers innan han började plöja 
Arbetsamt och enformigt var Bo 

dos liv som alltid lantmannens liv va- 
rit de sex dagarna i veckan, men på 
den sjunde tog åtminstone Bodo 

skadan igen. Då dansade han och man endast kunde komma in genom springa på årsmarknader och torg- dor och sade, att han hade haft med 
hade hjärtans tevligt med sina likar särskilda sig detta dyrbara, aldrig förut skå- 
och - underligt nog, tycka vi - val- upp. Ty det hade hint. att köpmän- Bodo och Ermentrude och deras dade djur från Judeen a h  mindre 
des alltid kyrkogården till danslokal. nen försökte krångla sig in genom barn tyckte sannerligen inte, att det än en rågad skäppa silverpengar kun- 
Kyrkan beklagade rig bittert över de att klättra över eller gräva sig under var något ödslande med tidm att gå de han inte sälja det för. 
oanständiga visorna med kören av staketet. Gatorna i Paris voro vid på marknaden, även om det blev både I utbyte för lyxvarorna togo de ut- 
dansande kvinnor och ”annan djävu- den tidm fulla av köpmän med sina två och tre gånger. De måste köpa ländska frisiskt kläde, 
lens bländverk”, men det tycks inte varor, som fördes på kärror eller la- salt till vintern och konsjonell att som stod mycket högt i kurs, spann- 
ha haf t  den ringaste verkan. Ibland stade p i  hästar eller oxar. Då mark- färga lillans klänning röd. Urn vad mål och jakthundar, ibland också nå- 
kommo också vandrande trubadurer, naden öppnades, upphörde all vanlig de verkligen önskade var att gå och got fint guldsmedsarbete från mun- 
som prästerna ogillade i högsta grad köpenskap ; Paris för en månad, av g a p  på alla de granna stånden, som karnas verkstäder, 
för deras världsliga sånger, men Bo- den orsaken att alla Paris handels- de annars aldrig sågo maken till. Till Hundratals språk och dialekter 
do dem. De besjöngo de män stodo i sina stånd på marknaden, S:t Denys kommo nämligen köpmän surrade i luften omkring Bodo, ty 
gamla frankiska hjältarna och d e n s  där de upprätthöllo en byteshandel från den fjärran östern och rika hit kommo män från Sum och Fris- 
bragder ,men hade inga kristna psal- mellan traktens produkter av säd, vin frankiska adelsmän köpte av dem si- land, Spanien och Provence, 
mer på sin repertoar. Karl den sto- och honung mot sällsyntare varor dendräkter i purpur med orangefär- Rouen och Lombardiet, kanhända 
re delade den folkliga uppfattningen från andra hall. Bodos abbotstift gade bårder, pressade läderjackor också m eller annan cuploman och 
av trubadurerna, o c h  de ha också hade också sitt marknadsstånd, där och påfågelsfjädrar och skarlakans- en irländsk scholaris som hade ett 
sjungit hans lov och givit honom m det såldes tyger de livegna kvinnor- röda flamingofjädrar, som de kalla- manuskript till salu och som sjöng 
plats i världens sagokrets för evärd- na vävt eller ost och salt kött, som de fenixskinn. Vidare parfymer och underligt ljuva irländska visor. 
liga tider. arrendegårdarna Gycklare och jonglörer, dressörer 
Den största händelsen i Bodos en- från Bodos och andras vinberg. kattor, som deras fruar skulle ha till med björnar och andra sådana her- 

formiga liv var i alla fall den årliga Bodo tog sig ledigt för an gå på favoritdjur. var det gott om och slantarna 
marknaden i S:t Denys utanför Paris marknaden. Det blev inte mycket be- Ibland kommo käpmännen från runno i en jämn rännil ur Bodos 
portar. Den började den 9 oktober vänt med arbetet på något håll under Venedig, men för det mesta var det ficka Men när de alla, Bodo och 
a h  pågick m hel månad. En vecka marknadsmånaden, och Karl den sto- syrier eller sluga judar. Ermentrude och barnen, kört hem 
förut började marknadsstånden resa re talade nog för döva öron, då han Bodo hade mycket roligt åt histo- med sin l i l la kärra hade de i alla fall 
rig. och S:t Denys’ abbot stift, som tillhöll förvaltarna att noga re upp rien om hur en judisk köpman lurat ett minne att leva på tills nästa ok- 
hade 
männen, lagade, att marknadsplatsen som de lagenligt skola göra och att de allra senaste nyheterna Juden 
blev väl avspärrad med staket, s i  att de inte ödsla hon tidm med att stoppade då upp en råtta med kryd- 

grindar, där tullen togs dagar 

köpmännen 

älskade 

från 

levererat eller vin kryddor, mandel och russin och mar- 

rar 

rätt att t a p  tull av alla köp- med folket, att det arbete blir utfört en biskop, som nödvändigt ville ha tobermarknad i S:t Denys. 



Medborgarskolan 
vid Fogelstad. 

(Forts. från sid. 1.) 

Till höger innanför denna ligger mat- 
salen i blekgult och vitt ,den prydes 
av två långa hemgjorda soffor i bond- 
rokoko och en Malmsjötaffel. Nästa 
rum är föreläsningsrummet. Här är 
biblioteket inrymt, som redan, tack 

300 hand. Mellan hyllorna täckas 
väggarna BY samfärdsel- och produk- 
tionskartor. I samband med dessa rum 
ligger rektorsrummet, möblerat med 
hederliga, bekväma 60-talsmöbler och 
innehållande rektors privata bibliotek. 

Vart och ett av dessa vackra, rym- 
liga rum har sin egen genomförda stil, 
och det kan man även tryggt säga om 
ekonomiavdelningen med ritt trevliga 
bekväma herregårdskök, där t v i  Nä- 
vekvarnsspisar av nyaste konstruk- 
tion äro insatta. Här finnes väv- och 
syrum, serveringsrum, badrum, och 
u t  par elevrum. De flesta elevrum- 
men liksom lärarbostäderna ligga en 
trappa upp. Många kursdeltagare 
från de senaste åren känna till dessa 

vare välvilliga givare, räknar över 

Dagboksanteckningar 
Saga. 

10 januari och ännu inte minsta 
spår till snö. Torra gator, lindrig kyls 
och om kvällarna den blåskimrande 
månen. 

Min gaskamin brinner och uppfyl- 
ler rummet. mig själv a h  alla före- 
milen omkring med värme. Solen 
sänder en tveksam stråle genom fön^ 
stret. Just då faller mig en tanke in. 
Skall månne solen någonsin mer i det- 
ta livet förmå tränga in i mitt hjärta? 
Frosten når trädets såväl som män- 

niskans hjärta. Men gör väl solen 

jag ligger vaken efter att ha 

terkalleligen tillspillogivna, som om- 
ger varje människoliv. 

Lik en fågel som fallit u r  boet, 
känner jag mig, lika ensam och främ- 
mande i min art är jag i denna värl- 
den. 
Jag kan icke ”vänja mig”, kan ic 

ke ta’ mig samman”. 
Icke heller kan jag ”bättra mig”. 

Ej upphöra att tid p i  onyttiga 
saker" 

Finns det över huvud taget någon 
som ”bättrar sig”? någon som utveck- 

Eller: Vem blir väl ”herre över si- 
na lidelser”? En som vant sig av med 
att dricka. gjorde det alltför sent. 
Han hade redan en drinkares hjärta, 
och d u  blev hans död. 

Likadant torde det också vara med 
våra lidelser När de slockna, så dö 

En kamin som om vintern vämer 

lar sig”? någon som ”går framåt?” 

vi. - - 

vårt rum är en härlig, nyttig sak. Lå- 

gan fladdrar med ett surrande ljud. 
sjönge sakta och hemlighetsfullt. Jag 
lutar mig ned för att se och lyssna. 

Eld är någonting mycket vackert. Den 
och själ. 

Medan jag värmer mina händer 
sluter jag ögonen för att drömma 

gammaldags hemtrevliga rum, där nu 
generation efter generation av med- 
borgarskolans elever skola draga in. - 

Den första tre-månaderskursens 
elever äro, när detta läses, redan sam- 
lade och ha kommit i gång med sitt 
arbete under ledning av rektor Hono- 
rine Hermelin och hennes båda biträ- 
dande krafter, fröken Ebba Holgers- 
son och fröken Helena Rydqvist. All- 
deles som från början önskan u h  me- 
ningen varit, ha dessa elever samlats 
från olika yrken och olika delar av 
landet. Bland dem finnes ett hembi- 
träde - den först anmäIda av alla 
eleverna - några industriarbeterskor, 
ett par lärarinnor, en sofiasyster, en 
telefonist, en modist Även kategori- 
en hemmadotter är representerad. 

Enligt ett veckoschema, som ställts 
till vårt förfogande, börjar arbetet i 
skolan efter frukost klockan 9 varje 
morgon. Under de fem första arbets- 
dagarna i veckan ägnas de t v i  mor- 
gontimmarna i t  arbete med ämnena 
psykologi, historia. medborgarkun- 
skap, hygien, litteraturhistoria om- 
växlande. 

Före middagen, som intages kloc- 
kan tolv, ägnas en timma åt omväx- 
lande sång ,gymnastik, hemskötsel: 
eleverna uttagas turvis till detta arbe- 
te. Efter kafferasten t v i  timmars ar- 
bete ingen ,som består av medborgar- 
kunskap i samband med praktiska öv- 
ningar i muntlig framställning och an- 
ordnandet av möten och dylik. Lör- 
dagarna äro helt ägnade åt praktiskt 
arbete. 

Tidevarvet har redan omnämnt att 
en rad stipendier av intresserade 
skänkts til l skolan, variegenom flera 
av den första kursens elever kunnat 
tilldelas sådana. Ytterligare stipen- 
dier ha skänkts dels av Bokförlaget 
Natur och Kultur och dels av För- 
bundet för Rättsdemokrati. Natur och 
Kultur skänker ett stipendium på 100 

kr. under fem år för den. som sär- 
skilt intresserar sig för psykologi. 
Förbundet för rättsdemokrati ett sti- 
pendium på 100 kr. under fem år för 
den, som vill intressera sig för rätts- 
demokrati. 

Invigningen äger alltså rum annan- 
dag påsk. De inbjudna gästerna ut- 
göras av medborgarskolans fört-- 
deråd och ett antal representativa 
danska a h  norska kvinnor. Klockan 
tolv middagen samling i medborgar- 
skolan. Högtidstal hållas av rådets 
ordförande yrkesinspektrisen, fröken 
Kerstin Hesselgren, vice ordföran- 
de ledamoten av riksdagens andra 

Kungen blev allt äldre och äldre. Gabriel som hade klena lungor och 
Hans hud var som läder, hans kropp sist lille bror, snart årsgammal. 
bräcklig och skör som glas. Ögonen Efter sista barnets födelse slutande 
blinda Men allt- mor att le - ett sådant där vackert 
jämt levde han, och, även om hjär- hjärteleende v i  blivit vana vid - det 
tat klappade aldrig så långsamt, gick blev bara ett vaneleende för att dölja 
dock blodet därinom sin vanliga det tunga grubblet över ”välsignel- 
kretsgång. Och han började erfarna sen”, som far sökte trösta henne 
allt vad bittert och smärtsamt är. ”Barn äro Guds välsignelse. 

blivit och stod i vägen för alla Det Det var lätt för honom att 

Munnen tandlös. 

Anskrämligt gammal hade han flera munnar, dess flera fadervår 

oaktat vågade man ej avsätta honom, tänkte hon nog. Frigga Carlberg 
ty man visste, att en trolldom vilade 
över honom. 

Och han Ievde, levde aIltjämt. 
Nu hörde han heller icke längre. 

försvann. 
Och kungen levde, levde, levde - 
-- och blev gammal. 
Nu först insåg han, hur dåraktig 

hans önskan varit. Trollkarlen hade 
i sin nid mist uppfylla ännu en ön- 
skan, den om evig ungdom Därpå 
hade han icke tänkt. 

kammare, fru Signe Wessman och 
av fröken Elisabeth Tamm Däref- 
ter förvisas skolan varpå den ser si- 
na gäster på kaffe. Skolans rektor 
håller till sist en föreläsning. 

Tidevarvets läsare instämma säker- 
ligen med oss i en hjärtlig välgångs- 

nes det mig - den är sannsagan om 
alla gamla människors öde. - - - 

Mors bön. 
(Forts. från sid. 5.)  

fjorton In ålder, efter att ha le- 
gat lam två år. Kanske hon inte 
fått den skötsel hon behövde, men - 
I en säng vid fönstret låg den äldsta 
flickan som hade hjärtlidande och 
afta fick svåra anfall med 
kvävning. i soffan vid 
Dora och Fina, den förra 
ler, tog in tran och smordes med såpa 
över hela kroppen. Fina var frisk och 
även jag. Den äldsta gossen sov hos 

(42) 

Getingen 
R O M A N  

av 

E.L. VOYNICH 

x. 
(Forts.) 

När Getingen anlände till sin bo- 
stad, hade solen redan gått ned, och 
den blommande pyrus joponica som 
hängde ned över trädgårdsmuren 
mörknade i skymningen. Han bröt 
av några kvistar, och när han öpp- 
nade dörren till sitt arbetsrum, 
sprang Zita fram ur ut hörn av rum- 
met. 
- Å, Felice! Jag trodde aldrig 

du skulle komma tillbaka. 
Hans första impuls var att fråga 

vad hon hade i hans arbetsrum att hon framför spegeln och fäste en av hehövs just en cigarett för att jag 
göra, men så kom han att tänka p i  hans blomkvistar i sin klänning. Un- skall känna mig fullkomligt nöjd 
att han inte sett henne på tre vec- der hela middagen gjorde han ritt bä- Hon lutade sig fram och betrakta- 
kor och sade kyligt: 
- God afton, Zita, hur mår du? svarade hans frågor med sitt mest - Är du 
Hon lyfte upp sit tansikte för att 

bli kysst, men han låtsade inte se det, 
och tog fram en vas för att ordna vackraste utsikterna i Europa och nu 
blommorna. I nästa ögonblick slogs 
dörren upp på vid gavel och hunden sen, sade hon. Det är så varmt i kväll. til l en ungersk folkvisa. Vad kan jag 
kom inrusande, tjutande och skällan- 
de av förtjusning. 
- Jaså ,det är du. gamle Shaitau! 

Skaka nu tass som en väluppfostrad 

- Ska vi gå och äta middag? frå- 

- Ett utmärkt skäl varför du bör 

- Inte mycken ro för mig. Jag 
stanna hemma. 

sta för att vara vänlig, och hon be- de honom allvarligt. 

- Gärna det. Vi tar guitarren med mer begära? 

hund. 

gande Zita kallt. Jag beställde en mål- utmed 
tid hemma hos mig, eftersom du skrev plats. dir han hade utsikt över bergen, kaffet. 
att du skulle komma i afton 

vänta. Jag skall strax göra mig i ord- 
ning Vill du kanske vara snäll och jag tror inte att jag har rökt sedan 
sitta de här blommorna i vatten. 

var inte ofta han bad henne sjunga. sagt innan jag började röka. 
På terassen ledde en bred träbänk - En sådan barnunge du är. Du 

muren. Getingen valde en kan ju ätadem efteråt. Här kommer Blir du länge borta? - Endast en fjorton dar eller tre 
och Zita satte sig på muren, lutad mot Getingen läppjade på kaffet och åt veckor. 

- Det var ju synd att du skulle en av takpelarna. sina brända mandlar med samma väl 
- Ge mig en cigarett, bad hon, behag som när en katt lapar grädde. 

- Är det ett politiskt ärende? 
- Ja, det har med politik a t t  

Lita kartade sin cigarett 
- Vad det är gott att få en kopp skaffa. 

du reste. ordentligt kaffe efter den smörja man 
När han steg in i Zitas matsal, stod - Det var en lycklig tanke. Det fick i Livorno (Forts.) 


	25-15-1.pdf
	25-15-2.pdf
	25-15-3.pdf
	25-15-4.pdf
	25-15-5.pdf
	25-15-6.pdf

