
Ett andetag SOm dödar 
Giftgasernas hedersplats i nästa krig 

År 1924 ingavs till Nationernas för- är ett cellgift, som framkallar hudför- mer effektiv. Och när han måste om- 
bunds råd rapport om en undersök- ändringar liknande brännskador eller tala att Washingtonkonferensen 1922 
ning rörande det kemiska kriget, till- Röntgenskador. När man genomdrän- tagit avstånd från användningen av 
kommen på initiativ av N. F. R a p  ker mark med detta ämne löst i lämp- giftiga gaser si anför han efteråt be- 
porten skildrar - med stöd av exper- lig vätska så avdunstar det helt lång- vis på att alla möjliga makter f. n. 
tell uttalanden -de hemska verknin- samt och kan därför utöva sin verkan rusta intensivt på detta område och 

menar att det kan inte bli fråga om gar som under världskriget ernåddes dagar och t. o. m. veckor. 
genom giftiga gaser och de oerhörda Den viktigaste giftgasen är phosge- annat än att detta billiga och effektiva 
utvecklingsmöjligheter detta kampme- net - och tyskarnas motsvarande stridsmedel i någon form får en he- 
del äger, allt i syfte ”att för världens diphosgen, Grünkreuz, Ett enda an- dersplats i nästa krig. Han påpekar sär- 
offentliga opinion klarlägga de verk- detag i luft rik pi phosgen leder till skilt att en  kombinerat luft- och gas- 
ningar ram skulle åstadkommas av de döden pi två timmar. Men även i krig blir framtidens lösen (i världs- 
kraftigaste förstörelsemedel, som den mycket ringa koncentration ger phos- kriget gjordes med få undantag inga 
nutida vetenskapen kan ställa till det genet anledning till förgiftningar ram gasangrepp från luftskepp emedan det 
moderna krigets tjänst”. kunna sluta dödligt. Lungorna förströ- si uppenbart stred mot Haagkonven- 

titel "der Chemische Krieg” (Berlin vid minsta kroppsrörelse. Förgiftning Ja, det är en intressant bok. Den 
1925), vilken behandlar samma ämne och kvävning tillsammans orsaka dö- torra a h  sakliga framställningen ver- 
från en helt annan synvinkel. Trots den. kar starkare än medvetna skräckmål- 
den rena saklighet som präglar hela Gasskyddets utveckling skildras ningar. Den fanatiske nationalisten 
framställningen skymtar man här och hen ingående: olika slags masker, får visioner av findehärar och - var- 
var författarens entusiasm för ke- syrgasapparater och skyddande be- för inte - fiendestäder dränkta i 
miska kampmetoder. Vilket inte hind- klädnad ja  t. o m. galoscher för hi-  milslånga a h  kilometerbreda gift- 
rar att hans utsagor är av största in- lama. Det lämnas också uppgift på moln. Och den obotlige pacifisten 
tresse även för dem som ej dela denna de olika tecken med hjälp av vilka drömmer om en värld frigjord från 
entusiasm. man kan sluta sig till ett förestående dessa fasor. Den tveksamme då - 

Ett kampmedel -säger förf. - är gasangrepp för att alltså i tid anlägga ja måhända kan det förfärande 
bättre ju mer det skrämmer och för- skyddet. Kraftigt betonas att skydds- perspektiv som öppnar sig för 
virrar, demoraliserar soldaterna. Här- anordningar måste anpassas ef ter  de hoinom förvandla hans tvekan till 
utinnan äro gasangrepp vida överlägs- gifter som användas och att e f t e r  de front mot kriget. Det är en 
na det monotona skjutandet. Följer den stat som vid ett kommande krig ohygglig innebörd i förf. lugna kon- 
så en ingående skildring av det ke- har till sitt förfogande stora mängder staterande att historien aldrig helt 
miska krigets utveckling under världs- av ett okänt och efféktivt gift och kan upprepat sig och an i ett kommande 
kriget. Ma nanvände ett stort antal sätta in det mot en oförberedd mot- krig gaserna kanske skola överträffas 
ämnen, i allmänhet tillhörande två hu- ståndare har största utsikten att vinna av andra vetenskapens hjälpmedel. 
vudtyper, sOm emellertid övergå i var- en avgörande framgång. Fulländade luftskepp, utomordentliga 
andra: de retande och de giftiga. Den Författaren gör sig stor möda att sprängämnen, hekatomber av giftgaser 
förnämsta representanten för de Författarna göra sig stor möda an och - troligen - högvirulen sjuk- 
försnämnda är senapsgasen, även kal- visa att gasangreppen under, världs- domsalstrande bakterier - se där 
lad yperit eller Gelbkreng Den ver- kriget e j  stod i strid mot Haagkonven- framtidens krig. Om det blir verklig- 
kar blåsdragande, frätande, tårfram- tionen och att denna kampform alls het skola människor ej länge leva på 
kallande och kvävande, Senapsgasen inte är grymmare än andra, men bara jorden Andrea Andreen-Svedberg. 

Nyligen har utkommit en bok med ras till så stor del att kvävning hotar tionen). 

I n f ö r fö r s v a r s d e b a t t e n 
Den 23 maj öppnas debatten i riks lioner mindre i n  förut komma att kas- rast m eftergift åt gamla traditioner 

dagen om vår försvarsfråga, som det tas i sjön. Det är obestridligen en och föråldrade föreställningar. Man 
alltjämt heter, Försvarsutskottets be- vinst, även om de komma an kastas i vågar inte ta konsekvensen av känne- 
tänkande har kommit. Det visar, som någon annan sjö. För övrigt kan man domen om krigsteknikens nuvarande 
man redan visste att socialdemokra- från avrustningstidpunkt icke u p p  ståndpunkt och organisera upp en 
terns och de folkfrisinnade gå sam- driva något så stort intresse för nyan- verklig djävulsarmé Det hide ju an- 
man p i  ett förslag, som ungefär är serna i de olika ståndpunkterna. Ut- nars varit ett intressant experiment 
identiskt med den socialdemokratiska skottet kallar sin eget’ förslag varsamt Men det hade det fredliga, neutrali- 
regeringens förslag. 22 reservationer och välbetänkt. Och nog är det var- tetsälskande svenska folktets nerver ic- 
ha avgivits, dels i huvudfrågorna, dels samt alltid. Någon verkligt radikal ke stått ut med, bl. a. därför att en så- 
i detaljfrågor: Högerns reservation omflyttning av tyngdpunkten mellan dan armé hade måst bli en offensiv- 
gårt ut på a bibehållande av det nu- de olika vapenslagen är icke gjord. armé 
varande provisoriet. En reservation. Även om utskottet och regeringen ge- Detta summariska bedömande är ju 
herr Lindbergs, går ut på avrustning, nom att göra indragningen p i  lantför- mycket enkelt ut från Var avrust- 
En besparing av 30 millioner årli- svarets bekostnad, visar, att detta ic- ningsståndpunkt Men det stiller sig 

gen skulle bli resultatet. Dessa millio- ke mer har sin forna dominerande annorlunda, om man sitter sig i en 
ner tapas från lantförsvaret, som nu ställning, och även om det är sant, att riksdagsmans ställe, som har den 
får 59 millioner, medan sjöförsvaret man kommer mycket långt med 6 mil- ståndpunkten ,att de millioner, som 
får 32 och luftvapnet 6 millioner. lioner på anslag till flygvapnet, så kan måste offras på försvaret, måste an- 

Dessutom skulle värnpliktstiden man ändå icke r i p  att vår krigsbe- vändas så bra som möjligt, och att 
nedsättas till 140 dagar. redskap lagts om efter några revolu- han är pliktig att bilda sig en åsikt, 

Ur vår synpunkt sett ligger förde- tionerande moderna principer. Det går innan han röstar, även i detaljfrågor 
len med detta förslag däri, att 30 mil- i Samma lunk som förut. Det är  ma- Forts t i l l  sid 6 

En fångarnas dag 
Anledningen till att jag i dag skriver om 

fångarna och deras avsides värld är endast 
den, att det är så vackert väder. För mig 
blir fångarnas problem aktuellt i maj, då 
alla träd dofta, a h  då solen går upp över 
alla, d. v. s. över alla icke bortdömda. Den- 
na inskränkning måste göras, ty vi ha ju 
gjort Guds ord om intet, som säger: Han 
låter sin sol gå upp över goda och onda 
och låter regna över rättfärdiga och orätt- 

färdiga. därför helt naturligt ,att alla fån- 
gars dag ,skulle komma just i maj. 
Alla känna vi väl till dessa egendomliga 
dagar i livet, som gå i ett särskilt tecken. 
Då allt, som händer och sker syftar in mot 
samma sak. Är det någon mer än jag, 

som har varit med om om alla haltas dag, då 
är halt eller stelbent, alla förälskades sön- 
dag, då dessa lyckliga varelser tagit staden 
i besittning, så att man måste sitta bred- 
vid dem i spårvagn och bli borttittad av 

dem, när man vandrar i våra parker, eller 
man träffar fler japaner an förut under 
hela livet tillsammantaget? 

De som varit med om detta, vet vad jag 
menar med alla fångars dag. Den invigdes 

sålunda: En ung man på fem år satt i mitt 
gick t i t i  arbetet på morgonen. Medan han 
väntade, fick han se, att det flaggade på 
Långholmen a h  ropade så till mig utöver 
Mälarstrand: titta, det flaggar på Lång- 
holmen, det är en tjuv, som fyller är! 

Under min morgonvandring började jag 
fundera. Pojkens fantasi hade målat ut 
en födelsedag på Långholmen sådan som 
han kände den: kaffe på sängen, m fest- 
lig krets samlad kring tårta och socker- 
dricka, små nätta gåvor från medfångar 

och vaktpersonal. Men är nu denna före- 
fullvuxna bestå oss med? Vi ha mindre 
fantasi, men veta vi mera om en födelse- 
dag på Långholmen? Fängelsevärlden är en 

diskret lägna att värld inte Dess störa funktionärer den ostraffade äro allmän- ange- 
heten med påminnelser om dess existens, 
något som egentligen inte går ihop med 
föreställningen, att tillvaron av fängelser 
bör verka avskräckande på oss. 

Det är inte som förr i världen, då man 
satt i stock, slet spö eller halshöggs inför 
ett intresserat eller deltagande publikum. 
Nu gömmes förbrytaren bakom tjocka mu- 
rar, och vi kunna inte titta in genom fön- 
ma stren. honom. Vi få Om glömma hans liv honom och a h  lidanden vi glöm- a h  

deras förhållande tilt förbrytelsen och hans 

reaktion mot straffet veta vi ingenting 
sysselsätta oss med förbryaren, därpå ha- 
de jag nyligen ett bevis, då jag begärde att 
få åtfölja en rannsakningsfånge genom den 
suckarnas långa, fuktiga gång, som leder 

från rannsakningshäktet i polishuset under 
vill inte att det skall skrivas om det här, 
fick jag veta. 

Hunnen till redaktionen fann jag genast 

en tidskrift som uteslutande behandlade 
samhällets behandling av dem, som visat sig 
icke kunna bära genomsnittsborgarens mått 
av frihet i samhället Varför ha vi fängel- 
ser? ä4 huvudfrågan. Jag återkommer se- 
nare till de amerikanska sakkunnigas svar 
på denna fråga 
Sedan på middagen träffade jag en m- 

son ,som känner fängelserna som ind''* 
av sin hand och fick av en händelse höra 
en massa detaljer Till exempel: efter tre 
år av exemplariskt uppförande får en 
straffånge gardiner i sin cell Det ger en 
liten idé om det pedagogiska systemet. 

På kvällen äntligen, då jag var ute, kör- 
öppen, jag såg en ung mans ansikte mot 
bakgrunden av en konstapel Våra ögon 
möttes, han avskydde mig. Han avskydde 
mig ännu mera därför, att det var maj 

månad Två minuter senare hade fång 
ekipaget framme på Långholmen. 

Devinez 
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En dubbel prövning Svart på vitt 
Ja, nu har riksdagen beslutat vilka betraktas som människor. Som enskil- 

särskilda bestämmelser, som äro be- da individer som dömas förutsätt- 

oskyldiga svenska medborgare mot ri- fikationer. Är det nu så alldeles orim- 
sken att dömas av ovärdiga kvinnliga ligt? Här är en kvinnlig jurist, som en morgon död i sin säng bland alla sina 

domare. vill in på domarebanan och håller på dövstumma kamrater. Ingen läkare hade 

Vi ha flera gånger haft dessa be- att göra sig kompetent. Är det då tillkallats för att undersöka honom ingen omöjligt att ta henne som ett enskilt var hos honom nuder hans sista stunder. 
stämmelser framme till beskådande, Sum en löpeld spred sig ryktet att rektorn 
senast då sakkunniges förslag förelåg fall och pröva hennes förtjänster och under en lektion genom att tilldela gossen 
i början av året. Vi uttryckte då vir brister, döma dem skarpsynt och gär- olämplig Gossen hade aga dagen skulle innan bidragit han till dog dödsfallet. tecknat 
glädje över att de sakkunniga - vis- na strängt men såsom hennes förtjän- 
serligen i de mera cirklade ordalag ster och brister, om vi få be, icke så- till sina kamrater att detta var orsaken till hans smärtor En sådan beskyllning mot 
som höves sakkunniga, men i alla fall som kvinnokönets. skolans högste styresman, den, I vars hand 
tydligt nog - sade ifrån, att de an- Vi skulle vilja tillägga något om en barnens väl a h  ve vilar, måste ju for den 
sågo dessa särskilda bestämmelser för av följderna, bland andra, som de tre utomstående te sig som en rövarhistoria. 
kvinnor överflödiga, när nu kompe- häradshövdingarnas nit om domare- Den polisundersökning som vidtagits vi- 

sade emellertid att, chum gossen ej dött av 
tensvillkoren för alla de, som skulle kårens och den svenska rättvisans någon misshandel ryktet likväl hade en så 
sitta ting blevo höjda. De föreslogo anseende fört med sir. Den, nämligen pass solid bakgrund, att ingen kan förvåna 

ändå dessa bestämmelser, eftersom det att man ovillkorligen börjar granska sig över att det blev spritt - och trott. 

enligt riksdagens beslut masts så vara. den nuvarande domarekårens sam- Det befanns nämligen att den döde gossen 

Skillnaden mellan manliga och kvinn- mansättning. Som bakgrund för kra- I ovanligt hög grad ådragit sig rektorns 
antipati Redan i januari detta år anmälde 

liga domaraspiranter består, kort ut- vet för de skärpta bestämmelserna en lärarinna till skolans styrelse att samma 
tryckt, däri, att de manliga kunna för- mot kvinnor borde den helst ha fram- gosse varit utsatt för hårdhänt aga av rek- 
klaras kompetenta av häradshövding i stått utan vank och lyte. Det borde torn. Det förefaller som om styrelsen icke 
domsaga där de tjänstgjort, under det inte ens kunna misstänkas att bland funnit lämpligt vidtagas eftersom några åtgärder samma över- med 
an de kvinnliga måste ha tjänstgjort dem som utöva det höga domareäm- anledning härav, 
antingen både i hovrätt och vid större betet i detta land det även finnes gub- grepp ägt rum vid flera påföljande tillfäl- 

Det kan till detta anmärkas att denna 
rådhusrätt, eller i ett och ett halvt år bar vid senilitetens gräns, att det finnes 

såsom av hovrätt förordnad notarie i notoriska alkoholister a h  - om man styrelse i Gävle består uteslutande av män. 
domsaga och såsom fiskal i hovrätt. inte vill räkna med sådana undantag Fru Leche påyrkar i detta sammanhang 
Med andra ord, det blir en dubbel och .- att det finnes domare, som äro dels ”en allvarlig prövning av verderböran- 
kollektiv prövning av den kvinnliga skickliga jurister men sakna den enk- de om denna skolföreståndare är vuxen sin 
aspiranten, och häradshövdingarnas laste förutsättningen att förstå och post, dels dövstumskoleväsendets omlägg- 

ning efter mera demokratiska linjer”. Två 
objektivitet och kompetens a n  bedöma behandla de mänskliga förhållanden yrkanden som vi för vår del önska att kraf- 
hennes lämplighet är underkänd. 

För att få till stånd denna dubbla öden över vilka de äro herrar. Detta 

prövning har hovrätternas arbetsord- därför, att de leva långt bortom och Den som vill se högerns ståndpunkt : 
ning måst ändras. Bestämmelse n de försvarsfrågan framställd verkligt nobelt 
ingen kan där få uppehålla fiskalt från värdigt a h  respektingivande bör läsa leda- 

ren i Stockholms Dagblad av d. 17 maj 
den kan icke gälla för kvinnorna, hang Om alla rustningsvänner talade så skulle 

striden bli en strid om principer och föras 
dan de ju måste ha varit fiskaler, in- åter dra fram alla argument för lämp- värdigare än hittlills ty tonen skulle smitta 
nan de få sitta ting. ligheten av kvinnliga domare. De he- av sig på motståndarna. Däremot är det 

Det sammansatta stats- och lagut- hövas knappt, sedan man kommit där- en bedrägligt illusion att försvarsvännerna 
skottet anslöt sip till kgl. propositio- hän, att det synes självfallet, att inte med ett aldrig a städat uppförande och en 
nen, trots den kraftiga attacken från det ena könet ensamt skall sitta tills aldrig så skickligt lagd propaganda skola 
tre häradshövdingar i riksdagen: hrr doms över båda. Men just p i  denna försvarsståndpunkt. Utvecklingen kommer 
Borell, Rogberg och Ekenstam, som punkt: vikten av att rätten besitter en att gå i motsatt riktning 

sökte av de särskilda bestämmelserna allsidig människokunskap synes för- 
göra nästan oöverstigliga hinder för delen av att även kvinnor lingå i dess 
kvinnorna att komma fram på doma- sammansättning mycket påtaglig. De Tidevarvet hrr en avbön att göra inför 
rebanan. De ville’ höja upp åldern för komma med en hittills icke utnyttjad husmodersföreningarna i Upplands län l 

ru Tamm Götlinds artikel om husmoders- 
kvinnor till 30 år a h  yrkade p i  skärp- människokännedom, med nya syn- fru Tamm i Upplands län uppgavs nämligen 
ta bestämmelser och förlängd tjänst- punkter på de föreliggande fallen Det genom ett tryckfel medlemsantalet till 95. 
göringstid. Rösten var här Svea hov- var en märkesdag, när de började gö- Det skall vara 965 i stället 
rätts och även de ludna händerna, den ra dem gällande som advokater. Det 
saken behövde ingen tveka om. blir en ny, när de kunna använda dem 

I pressen likaväl som man och man emel- 
lan diskuteras frågan om vad kvinnorna 

maj stod en het strid omkring k. m:ts Nästa steg blir att vid en kommande kunna tänkas göra för insats i det offentli- 
förslag och motionärernas. Dessa se- riksdag motionsvis ta upp frågan igen ga livet. Det är bra, att den saken venti- 

nare hade i båda kamrarna mycket a h  kräva att de särskilda bestämmel- leras ja, det är bra, även när diskussionen 
framkallar sådana vrånga inlägg som det 
av signaturen Lbg i Kristianstadsbladet av 

talrika anhängare. I första kamma- serna borttagas. 

den 12 maj, där kvinnorna redan nu utdö- 
ren blev rösträkning, s i  att man kan 
fastslå att k. m:ts förslag hade endast mas såsom misslyckade och obildbara med 
3 rösters majoritet. Avsevärt större undantag av ett litet fåtal Tidningen Time 
torde den inte ha varit i andra kamma- and Tide har gjort ett försök att genom 

studium av fyra kongresser, som just nu 
hållits i England a h  Amerika läsa ut bland 

ren. S I  mycket allvar menar riksda- 

kvinnorna en gemensam strävan, en lika- gen med att principen att alla tjän- 

tad tendens, oberoende av om de i olika ster skola vara öppna för kvinnor som 
länder samarbetet med varandra eller icke. för män. Det är ganska hemskt. 
Tidningen kommer till den slutsatsen, att 
en bestämd likhet i åskådning och syften 

Försvaret för propositionen sköttes 

är förhanden, och citerar först som hel utmärkt av justitieministern och hrr  
Bror Petren och Lindhagen. Fröken för denna sats en så vördnadsvärd pu 
Hesselgren stod som vänligt en mot tio kation som Encyclopedia Brittannica, s 

i första kammaren. Hr Lyberg över- säger: ”Ehuru endast föga samarbet 

hövliga, för att garantera skyldiga och ningslöst var för sig efter sina kvali- 

med vilka de komma i beröring, de tigt biträda 

utan att ha hållit tre tingssamma 

Under debatten i riksdagen den 16 som domare. 

rum mellan många av de länder där 

Rusdrycks- 
fonden 

År 1913 tillkom efter förslag av k. 
m:t statsverkets fond av rusdrycks- 
medel och trädde i funktion 1915 Av- 
sikten med fonden var att minska sta- 
tens beroende av dessa medel genom 
att sätta en gräns uppåt för medlens 
användande i budgeten. Enligt förord- 
ningen är fonden avsedd att i främsta rummet användas för rusdryckshante- 
ringens begränsande, men även för 
andra sociala ändamål. Finansminis- 
tern av år 1913 förklarade att av alla 
åtgärder, som föreslagits för att mot- 
verka de skadliga följderna av rus- 
dryckerna vore det ingen, som kunde 
ge bättre resultat än den som då fram- 
lades Kommuner och landsting äro 
nu frigjorda från rusdryckshanterin- 
gen, men staten ännu icke. 

Vid förra årets riksdag var ordnan- 
det med denna fond även u p p  i de- 
batten. Riksdagens nykterhetsgrup- 
per anse sig ha hemfört en betydelse- 
full seger då de under lördagens fö- 
handlingar lyckades tillbakaslå de för- 

nyade försöken att  uppriva 1913 års 
riksdagsbeslut. 

Emot varandra stodo regeringen 
förslag om slopandet av den då fast- 
ställda övre gränsen för de spritme- 
del, som få användas för budgeten 
och nykterhetsgruppernas gemensam- 
ma yrkande p i  bibehållande av den 
övre gränsen, men med uppflyttande 
av densamma till det belopp av 
77,500,000 kr., som regeringen begärt. 

Vid voteringen konstaterades att, 
i stort sett alla partiband voro u p p  
lösta. Utgången förespåddes under 
debatten av en tarare, som ansåg bäst 
att frågan föll i år genom att första 
kammaren tog utskottets förslag O c h  

tillrådde andra kammaren att taga re- 
servationen, d. v s. nykterhetsgrup- 
pernas yrkande. Så blev också fallet. 
En ny utredning i ämnet blir alltså 
nästa riksdags uppgift. 

ställning inför lagen a h  deras medborger- 
liga rättigheter, så nödvändigheten av agi- 
tation mot dol dubbla sexuella moralen och 
barnaskydd. 

Den andra kongressen hölls nyligen av 
de amerikanska universitetskvinnorna Den 
kongressens lösen var: ett vägande inter- 
nationellt förslag för att förebygga krig 
(alltså génèveprotokollets tanke i ameri- 
kansk form) samt utbyggandet av ett nät- 
verk av fredliga förbindelser mellan folken. 
Inte mindre än hundra olika förslag till en 
världsdomstol förelågo till kongres- 
sens studium från klubbar som sysslat med 
denna fråga Vidare diksuterades möjlig- 
heterna att samla hop en väldig fond för 
att befrämja internationell förståelse. Ur 
den skall utdelas stipendier till universi- 
tetskvinnor, som vilja studera i andra län- 
der. 
En stor fråga på kongressen var den om 

skyddslagstiftning för kvinnor. Flera le- 
dande personer talade bestämt mot sådan 
skyddslagstiftning, men kongressen kunde 
ej fatta beslut för eller emot utan beslöt 
att ytterligare studera frågan. Vidare di- 

Forts å sid. 6 

tog att svara på hr Hederstjernas 
kvickheter. Fröken Hesselgren un- 
derströk starkt de sakkunnigas yttran- 

ifrågasättas huruvida skäl förelåge” 

norna. Hon frågade också, om riks- 
dagen tänkte följa motionärerna i de- 
ras grova kränkning av behörighetsla- 
gens princip 

Man måste naturligtvis vara glad 
över att det gick som det gick. Men 
det är verkligen m dubbel prövning, 

de" att det icke utan log torde kunna 

för särskilda bestämmelser för kvin- 

norna ha rösträtt, så ha resultaten över 
hela världen politiskt och i lagstiftnings- 
väg blivit desamma I varje land, där kvin- 

lagstiftning längs två huvudlinjer. Den ena 
norna rösta, växer upp ett starkt krav på 

strävar att nå likhet i rättigheter, möjlighe- 

Tidningen söker nu från de olika kon- 
gressernas förhandlingar ekot av samma 



Radikal dietförändring 
Av ADA NlLSSON 

Är det verkligen nödvändigt, att vi Yale-universitetets berömda närings- 
lägga om vår matordning? Spelar det fysiologiska undersökningar, som nu 
då så stor roll vad vi äta, om vi iakt- grunda den vetenskapliga uppfattnin- 
taga något så när måttlighet i mat och gen, kommo sålunda till p i  hans ini- 
dryck. tiativ. 

Ty nu har även vetenskapen sagt 
t i l l  icke allt for länge sedan. 
äggviteämnen i tillräcklig, icke så li- Den moderna näringsforskningen 
ren, mängd tillfördes kroppen och fö- har till fullo ådagalagt, att de gamla 
dans sammanlagda energi eller för- teorierna voro oriktiga, att vår föda 
bränningsvärde, d .  v. s. antal ”kalori- i mycket ringa utsträckning varit na 
er” var stort nog, så var allting väl- turenlig, ja, man kan gott säga att 

Nej, det trodde icke vetenskapen 
Blott sitt ord! 

beställt. Födoämnena bedömdes ur vetenskapen fastslagit att många 
dessa synpunkter, och en stark kött  sjukdomar från den spädaste barna- 
och äggdiet såsom tillräckligt äggvite- ålderns till ålderdomens äro oft anse 
haltig ansågs särskilt ”stärkande och som ett oviktigt dietvals följder. 
närande”. På grund av sitt obestridli- Alltså kräves en förändring av vår 
ga smakvärde anammades denna fö- föda och en sådan förändring måste 
doämneslära - grundad egentligen på gå i riktning av en inskränkning av 
några ”vetenskapligt undersökta’ tys- den dagliga äggvitemängden framför 
ka soldaters fria födoval - med väl- allt en inskränkning av kött, fisk och 
behag av alla samhällsklasser, och hål- köttsoppor. 
ler sig envist kvar i kokböcker och Köttet, sager professor Wendt i 
folkuppfattning med den modifikatio- sin bok om "Vitaminer". måste göras 
nen att ”vitt kött” i motsats till det till den smakkrydda det egentligen 
”mörka” av någon mystisk anledning borde vara. 
anses hälsosammare. Frukt och grönsaker måste i stället 

Mineralämnena i födan, de s .  k. sal- bliva huvudbeståndsdelen av v i r  föda. 
terna ansågos spela mindre roll. och De innehålla icke endast i riklig 
vid fritt födoval alltid finnas i till- mängd de av den moderna forsknin- 
räcklig och lämplig mängd, koksaltet Ken såsom särskilt viktiga ansedda vi- 
möjligen undantaget. De nu så beröm- taminerna, utan även de lämpligaste 
da vitaminerna och andra tilläggs- oorganiska salterna. - många mi. 
ämnen” kände man icke till. och de neralämnen äro för kroppens hus- 

hållning nödvändiga, men dessutom störde sålunda ej  tillvaron. 
Men bade inom och utom läkarkå- synes det vara av mycket stor betydel- 

ren uppstodo snart tvivlare på dessa se, att ett visst inbördes jämviktsför- 
dogmatiskt fastslagna lärosatser. Fisk hållande råder mellan de olika mine- 
och kött med sinna repektive soppor, ralämnena med hänsyn t i l l  deras för- 
började anklagas för att framkalla bränningsaskas kemiska reaktion, 
sjukdomar på grund av sin stora halt nämligen pi så sätt att en hälsosam 
av urinsyrebildande ämnen. föda icke får innehålla ett överskott 

i härnad mot den som nödvändig an- skott av baser (alkali). 
sedda stora äggvitekvantiteten i den Då v i  nu veta att kött och ägg, gryn 
dagliga födan och har genom sina nä- och mjöl ha överskott av syra men 

dragit till att v i  nu anse att halva rättika m.m., bär, undantagandes lin- 
kvantiteten äggviteämnen är nog, och gon, frukter, framförallt apelsiner, fi- 
att vad mer är, är till fördärv. kon, bananer, ha överskott av baser, 
Den tyske läkaren Lahmann grun- framgår tydligt dessa ämnens stora 

dade sin dietiska kuranstalt ”Weisser näringsfysiologiska betydelse. 
Hirsch” med hel och halv vegetarisk I huru hög grad en oriktigt vald fö- 
kost framför allt med ändamål att till- da bidrager till uppkomsten av de s. 
föra kroppen mineralämnen som han k. reumatiska sjukdomarna, låter rig 
kallade för ”närsalter”, i lämplig f.  n.  ej  helt överblickas Säkerligen 
mängd och lämpligt inbördes förhål- kommer framtiden att fastslå vår fö- 
lande. das betydelse även för dessa sjuk- 

Många äro de icke-läkare - eller domsgrupper. Redan nu är den ”pu- 
”lekmannaläkare”, som de nu tyckas rinfria”, d .  v. s .  icke urinsyrebildande, 
v i l ja  kalla rig. som icke blott ur etiska dietens betydelse för alla med gikt 
utan framför allt ur hygieniska grund- sammanhängande rubbningar fast- 
der kämpat för vegetarianismen. slagna, 

Lekmannen Horace Fletcher kure- Bristen på frukt och celllulosarika 
rade först sig själv medelst betydligt grönsaker födan bidrager till den 
inskränkt födotillförsel, tillräcklig vanligt förekommande förstoppningen, 
tuggning o. s. v., och lyckades sedan vars betydelse icke får underskattas. 
efter stora ansträngningar intressera Betydande mängder frukt importe- 
den medicinska världen för sina idéer. ras och förtäras numera i vårt land. 

Men de ha ej såsom önskligt vore in- 
gått i matsedeln Bananer och apel- 
siner, äpplen och päron förtäras m e n  
som mellanmål - och äro då som al- 
la sådana av ondo, när matsmältnings- 
organen behöva vila. - De måste in- 
komponeras i den vanliga matsedeln. 
Förträffliga rätter kunna tillredas t. 
ex. med bananer. Advokat Andén har 
av en sockerkaka med chokladsmet och 
råa bananer komponerat en banankaka, 
som är en förtjusande söndagsrätt. 

Råa grönsaker, t. ex. den mycket 
viktiga tomaten, kunna icke i vårt 
land uppdrivas && om. Vi måste ta. 
ga vår tillflykt till konserverande. Äro 
de b a n  tillredda med tillräcklig hän- 
syn tagen till sitt vitaminförråd, d .  v. 
s. onödig lång upphettning undviken 
äro de också högst användbara. Våra 
egna alkaliska källor lämna ett gott 
och nyttigt bordsvatten. Skada blott 
att de skola ställa sig så dyra, att till- 
gången därpå ej kan helt utnyttjas. 

Den danske läkaren Hindhede drog av syra utan tvärtom bör ha ett över- 

ringsfysiologiska undersökningar bi- grönsaket såsom sallat, kål, spenat, 

i 

Privatläroverkens 
framtid 

Vid det rek 
historia, som 

gen och natten t i l l  söndagen då för- 
sta kammaren slutade vid två tiden, april gående ut  på ett bibe- att i ett annat sammanhang taga upp 
men andra kammaren inte förrän kl. hållande av Skolöverstyrelsens rätt denna del av regeringsförslaget för 
halv sex på morgonen, avgjordes även a t t  medgiva pensionerad arbetsduglig vidare granskning. 
privatskolefrågan. I andra kammaren lärarinna att, om hon så önskar, något Utgången i andra kammaren blev 
blev ärendet ett av de sista i innan den år kvarstå i tjänsten vid skola där in- densamma som i den första Utskott 
strålande morgonsolen hälsade de dragning av platser ej skulle ifråga tets förslag gick igenom oförändrat. 
hemåtvändande lagstiftarna och de in- komma. I övrigt betonades starkt vid Detta riksdagens beslut torde kom- 
tresserade åhörare, företrädesvis skol- mötet kravet på att övergångsbestäm- ma att hälsas med mycket blandade 
folk, som hållit ut under tålig bidan melserna icke göras onödigt betungande känslor. 

Då skolkommisionen tillsattes 1918 
Statsutskottet hade med en del änd- yttrade dåvarande chefen för eckle- 

Angående denna frågas detaljpunk- ringar tillstyrkt k. m:ts förslag angå- siastikdepartementet bl. a. följande 

sedan klockan elva pi lördagsförmid- för enskilda lärarinnor. 
dagen. 

ter har bland landets lärarinnor rått ende anslagen till privatläroverken till protokollet: 
skilda meningar. Man kan säga at t  och villkoren för dessa anslags erhål- ”Särskilt innebära de höga termins- 
en samling skett kring den principen: lande. Bland annat hade utskottet fö- avgifterna vid de privata skolorna 
ingen ökad tjänstgöring utan ökad reslagit, att tjänstgöringsskyldigheten samt skolornas svagare ekonomi och 
kompensation i lönen. Ty privatskol- på stadium motsvarande real- och därmed i allmänhet följande sämre 
lärarinnornas löner äro lägre än an- flickskola, fortfarande skulle vara 22 utrustning ävensom de där anställda 
dras och långt ifrån tillfredsställande. -26 timmar i veckan, under det att lärarkrafternas dåliga avlöning och 

I anledning av regeringsförslaget k ,  m:ts förslag gällde 24-28 timmar. ofria rättsliga ställning påtagliga 
hade väckts en mängd motioner - Bland reservationerna gjorde sig mest orättvisor. Som en grundprincip - 
flertalet avsedda att förmedla en lind- gällande ”biskop Bergqvists linje”, bör förutsättas att staten tar sig an 
ring i regeringens förslag - bl. a. av som anslutit sig till regeringsförslaget flickornas utbildning i samma ut- 
fröken Kerstin Hesselgren, helt Lind- beträffande tjänstgöringstiden men sträckning som gossarnas - varjämte 
hagen, herr Holmdahl - den senare istället ville höja den tillfälliga löne lärarpersonalen erhåller en ekono- 
motion överensstämde med vad Sve- föbättringen för lärarinnor med 250 miskt och rättsligt tryggad ställning”. 

Den åtliga besparing av miljoner riges Flick- och samskolors lärarinne- kronor om året. 
En sida av förslaget, som ådragit kronor som staten gjort och alltjämt förbund tidigare uttalat rig för. Herr 

Lindhagens skärpningar gentemot sig särskild uppmärksamhet är frågan gör genom att den underlåter att till- 
lämpa de rättfärdighetsprinciper som skolorna voro föreslagna i lärarinnor- 

nas intresse, och genom denna ehuru om tjänstgörningstiden för förestånda- 
i allmänna ordalag hållna motion har re och föreståndarinnor vid de enskil- framförts i ovan citerade statsråds- Härom har varken protokoll borde göra den varsam när 
lönespörsmålet kommit under statsut- da läroverken. skolöverstyrelsen eller sakkunniga av- det gäller att bestämma anslagen för 
slottets prövning. flickornas undervisning. Endast ef- 

da motionen stöddes genom en resolu- utskottet upptar som sin herr Rydéns ter en lönereglering där lärarinnornas 
tion antagen vid Stockholms statsun- uppfattning i denna punkt. Herr Ry- arbete i ekonomiskt avseende värderas 

derstödda privatläroverks möte den 30 déns gick ju politik i den under skarpaste förra privatskole- riksdagen efter skolformer samma kunna nomer de som ställda inom kraven andra 

utmärkta källor i Bie, Skofteby, med finnes ju givetvis kvar, chum reträtt fogade - vem kan finna annat än am 
en sådan synpunkt är berättigad hos 

flera ställen. I första kammaren yttrade sig i d e  dem för vilka det gäller att nu finns 

Den av fröken Hesselgren framlag- givit något som helst yttrande, men 

Förutom Ramlösa och Porla, finnas fientliga riktning och samma anda på ökade arbetsprestationer anses be- 

har måst ske på väsentliga punkter. 

Den engelske industriidkaren och 
sociologen B. Seebom Rowntree fram- batten ecklesiastikministern som för sig tillrätta med vår lagstiftande folk- 
håller i sin bok "The Human Factor nekade att regeringsförslaget finge församlings beslut. 
in Buisness”, Det mänskliga inslaget anses som ett upprepande av den 'at- 
i affärslivet, betydelsen av väl ordna- tack”, '- förra’ "" riktades n~~~ pri- 
de matstallen. marketenterier, för den vatläroverken. Herr Bergqvist talade 
industriarbetande befolkningen. I an- för sin reservation och bemöttes av 
slutning till satsen om, att lingen kan herr Swartz, som inte kunde vara med 
leverera något intresse för politik, fi- om den halva miljon, som landet skul- 
losofi poesi eller kärlek, som ej  har le bestå den skara lärarinnor, som trots 
ätit på de sista 48 timmarna, tillägger ringa ersättning och otrygga framtids- 
han, att ingen kan sköta något av det- utsikter med skicklighet och kärlek till 
ta så bra han kan, om icke födan har uppgiften ägnat sig åt att uppfostra 
blivit väl tillagad och serverad under och undervisa landets kvinnliga ung- 
komfortabla och vilsamma omständig- dom. 
heter. Man kan också tillägga: även Fröken Hesselgren förklarade sig i 

innehåller de för kroppen nödvändiga princip vara för kravet på ökad lön m' 
för ökad tjänstgöring, men hade ansett f byggstenarna 

Därtill fordras a viss omväxling I det f. n. vore lönlöst yrka härpå, var- 
matsedeln. För d e  Som börjar sitt ar- för hon anslutit sig till statsutskottets 

bete tidigt om morgnarna är det helt förslag om en minskning i tjänstgö- 
naturligt, att morgonmålet blir av gan- ringstiden i enlighet med sakkunniges 
ska lätt beskaffenhet Efter fyra tim- förslag. 
mars arbete skall just en Iagad måltid, Vad fröken Hesselgrens motion be- 
intagen under lugn och gynnsamma träffar kom den på grund av en till- 
omständigheter, förnya livsenergien. fällighet icke upp i debatten. ut&- 

Behovet av sådana lämpliga mot- ?" i andra kammaren visade att den 
ställen helst i förbindelse med arbets- icke heller haft någon utsikt att gå 
stället kan icke nog starkt understry- igenom, ehuru den upptagits i herr 
kas. Även att Iagad föda förläggas till Bergqvists reservation. 
detta mal. Att såsom skett vid To- I andra kammaren blev debatten en 

kabsmonopolets marketenteri i Stock- smula hetsig. - nervös har pressen 
holm bestämma att icke någon lagad tillåtit sig kalla den. Anledningen låg 

mat får serveras utan endast gröt eller kanske litet vid sidan om ämnet, en 
välling samt uppskuret till smörgås - nykomling på kammarbänken, som, 
dag ut och dag in detsamma - kan ej på med åsidosättandet av hävdvunna 

näringsfysiologiskt försvaras. Det blir respekten för de äldre kamraterna, 
fur  enformig och för litet Vitaminer tog den sena timmen för länge i an- 
och för mycket syrealstrande föda språk, måste " känna a" missnöjet. 
och intet efterföljansvärt exempel för En detaljfråga, som i båda kamrar- 

na kom att spela en rätt stor roll i 
matlagningen i hemmet. 

Allt som allt : kvinnorna, som när- debatten var en passus i motiveringen, 
mast ha hand om födans utväljande som rörde de privata skolkökssemi- 

och tillagning, böra icke blott för sin narierna. Tidevarvet torde komma 
egen skull utan även för allas väl, 
överallt där det är möjligt, söka ge- 
nomdriva m förståndig och ända- 
målsenlig omläggning av vår föda. 



Mästaren och lärjungen 
Av EMY EK 

en ängel Greslou. Denne blir senare anklagad 
skyler sig för mord på dottern i den familj, där 

med sina vingar, säger Flaubert på han varit informator. Under fängel- 
ett ställe. Naturalismens lösen var att setiden skriver han till den store fi- 
rycka den heliga slöjan från tingen losofen, som vars "lärjunge" han be- 
- även från dem, som betraktades traktar sig, och berättar för honom 
som mysterier. Vilken egendomlig sitt livs historia för att förklara den 
känsla bör det icke ha varit för Ge- situation, han kommit i. Han tilläm- 
orge Sand och de andra kvarlevande par i denna självbiografi Taines be- 
romantikerna att i Paris 1864 höra kanta grundsatser om individens bero- 
Pasteurs epokgörande föreläsningar ende av nedärvda anlag, idémiljö och 
om försöken att avslöja livets upp- yttre miljö. Denna del av boken är den 
komst och innersta väsen. Samtidigt värdefullaste. Den innehåller barn- 
inriktade Taine sina obamhärtigt kal. psykologiska iaktagelser av beståen- 
I i  och skarpa strålkastare mot själs- de värde. Delvis är den självbiogra- 
livets områden, tillämpande d a  na- fisk och lämnar rika bidrag till för- 
turvetenskapliga analysens metoder på ståelsen av Bourgets egen naturell. 
känslor och föreställningar, på religiö- Den unge Greslou vill liksom sin lä- 
sa och moraliska idéer. Skönlitteratu- rare betrakta världen med naturveten- 
ren i Frankrike återspeglade snat det skapsmannens och filosofens kyl ig 
naturvetenskapliga betraktelsesättet. analyserande blick, men han är en an- 
Diktaren blev en själskirurg, behand- nan natur än denne, han har nämligen 
lande sitt objekt som ett dissektions- ett våldsam driftliv, som grumlar 
djur. En viss brutal kyla präglar of- huns syn. Han experimenterar med 
ta den franska naturalismens verk. den unga, oskuldsfulla dottern i den 
Diktaren får icke låta sig gripas av familj, där han är informator. för att 
medlidande. Om tårar skymma hans få henne i sitt  våld. I sin dagbok an- 
blick. skulle han ju icke längre se så tecknar han dag för dag de iaktagel- 
klart. Edmond de Goncourt satt vid ser, han gör. Han ser hur han lyc- 
sin brors dödsbädd och antecknade si- kas väcka hennes kärlek och sätta 
na iakttagelser p i  den döende och på hennes fantasi i rörelse - och när 
sig själv. Litteraturen blev full av stunden är inne. plockar han frukten. 
blottade själar liksom renässansens Hon ä r  en stolt och ren natur och 
målningar av nakna kroppar. Och ef- dödar sig själv, när hon genomskådat 
tersom varje själsyttring för natura- honom. Han blir misstänkt att ha 
listerna måste ha n i  fysiskt underlag, mördat henne men slutligen frikänd, 
är doften av krapp och blod alltid varefter hennes bror, för vilken hon 
närvarande i deras böcker, stundom under sina sista stunder blottat sin 
så fränt, att man ryggar tillbaka som olycka, skjuter ned Greslou som en 
inför en beröring. hund. 

Boken är en utpräglad tendensskrift 

utgick i f rån  naturalismen och var i uppfattningen. Den är som de flesta 
sin ungdom Taines hänförde lärjunge stridsskrifter orättvis och ensidig, men 
I sina första romaner, Cruelle énig- har moment, som ännu äro av 
me, Crime d’amour m.fl., gör hin de stort intresse. Den är icke senilt re- 
mest utsökta psykofysiologiska ana- aktionär, som många av Bourgets se- 
lyser, men man märker. huru han ofta naste böcker. Den visar med förfä- 
använder ordet "oförklarligt" om de rande kraft den vidrigaste av alla 
makters spel, som ligger bakom våra kombinationer - föreningen av sinne- 
handlingar. Han har en stark drag- nas eld och hjärtats kyla. Denna 
ning åt mystik Han är en svag och skildring är icke tidsbunden utan har 
vek natur, och efter hand ger han sig alltid sin giltighet Experimenterandet 
mystiken helt i vild. blir hänförd ka- med andrar känslor skall väl alltid 
tolik och reaktionär kräva sina offer, Romanen har vi- 

Med laken Le disciple, som då den dare ,synes det mig, ett värde i 
1889 utkom, väckte starkt uppseende frappanta teckningen av en haltlös 
gör han ett skarpt anfall mot Taine. terklangssjäl, en eko- och spegel 

Han tecknar en karrikerad bild av som aldrig tänker en självständig 
denne i filosofen Adrien Sixte, 
i en bok utreder gudsföreställningens 
psykofysiska grundlag och i en 

behandlar viljans anatomi. Han kan sammat, att det icke är mästarens 
i sitt objektivt naturvetenskapliga in- kraft och konsekvens utan lärjungens 
tresse framställa en sådan mening, svaghet och inkonsekvens, som är det 
som att det skulle gagna vetenskapen. farliga Greslou är ett markant är det 

Bourget, vars bok Le disciple först 
nu utkommit i svensk översättning, mot Taine och den naturalistiska livs- 

den 

Sixten 
märk- 

Potatistryck 
En användbar uppfinning. 

Ett nytt sätt att trycka dekorativa figu- 
rer i färg på bomullstyger, linne, siden, klä- 
de, p p ~  etc. har uppfunnits av målarin- 
nan, fröken Jeanne Riss. Hon har experi- 
menterat fram en metod att göra denna 
lika ankla som förbluffande verkningsful- 
la konst praktiskt användbar för en större 
allmänhet och lär godhetsfullt ut den åt 
alla a h  en var. 

Hon önskade ersätta handmåleriet till 
vissa dekorativa ändamål med ett sätt att 
trycka, som skulle inbespara både tid och 
arbete. 

Efter att förgäves ha försökt göra Kli- 
chéer av morötter och andra rotfrukter 
stannade hon slutligen vid den vanliga po- 
tatisen såsom bäst lämpad för uppgiften. 
Den gav vid avsnitt en jämn yta, bibehöll 
relativt länge sin fuktighet a h  var dessut- 
om billig och lättillgänglig. 

Fröken Vivi Laurent har för intressera- 
de åhörarskaror på Lilla utställningen i 
Stockholm lärt ut konsten att trycka med 
potatis och det var nog inte många som 
gingo hem utan att tänka: det skall jag 
sannerligen försöka. Lind, tusch på ut- 

ställningen fick en strykande åtgång 
För att nu komma till själva förfarings- 

sättet så börjar man med att skaffa sig in- 

1. Några vanliga potatisar av olika storlek. 
2. Några flaskor Linds tusch i olika färger 

gredienserna: 

à 50 öre flaskan. 
3. En vass kökskniv. 

4. En vass pennkniv. 

5. En eller två penslar (akvarellpenslar) 

6. Ett glas vatten att skölja penslarna i. 

7. Ett läskpapper att provtrycka på. 
8. Materialet som man skall trycka på, .Il- 

tingen det nu är en gardin av tyll, ett 

bokomslag av papper, ett hattband eller 
skärp av siden, en barnkammarkudde, en 
klänning en bonad av ylle, en tapet ett 
täcke, en skrivportfölj, en kaffevärma- 
re ,en duk, ja nästan r i d  som helst, som 

Sedan man har allt detta skrider man till 
verket. Med ett raskt snitt av kökskniven 
delar man en potatis mitt itu och på den 
ena ytan ritar man med anilinpenna upp 
den figur man önskar. Sedan skär man med 
pennkniven bort de utanför liggande delar- 
na till ett djup av ett par millimeter så att 
figuren kommer att framstå unphöjd på 
potatisytan. 

Med penseln stryker man på färgen 
(vanligt tusch) - a h  trycker. Värre är 
det inte. 

Tyget behöver inte prepareras. Färgen 
är tvättäkta sedan den torkat a h  den fly- 
ter inte ut, utom möjligen då det gäller det 
allra tunnaste japanska sidenet. För att 

förhindra detta kan man emellertid först 
”beta” sidenet i alun, vilket tillgår så att 

man löser upp 1 tesked t i l l  1 matsked alun 
i litet vatten, doppar sidenet däri och låter 
det torka, varefter man utan fara kan 
trycka. Vill man använda samma kliché 
till en annan färg sköljer man bara av den 
i vatten och stryker så på nästa färg Vill 
man dämpa en färg kan man stryka över 
den med svart, torka av klichén på läsk- 
papperet och åter stryka över den med 
den färg som skulle dämpas. 

För att i i  en druvklase i rött och blått 
skär man ut en något avlång rundel, be- 

s k ä r  den helt med rött a h  lägger där- 
över blått på den ena sidan Färgerna 
flytta på grund av potatisens fuktighet över 

varandra a h  om man tycker dessa rund- 
lar nonchalant a h  ledigt bredvid varandra 
på lämpligt sätt kan man få fram m sväl- 
lande druvklase. 

Av en potatisegg överdragen med Linds 
guldlösning (men guldet är inte tvättäkta) 
kan man göra en strålande sol, a h  av en 
utskuren skriva med några små hack och 
oregelbundenheter kan man göra en stjälk 
som till på köpet går att böja hur man vill. 

Med fördel använder man sådana figu- 
rer som gå lösa upp i enkla likadana be- 
ståndsdelar, t. u. blommor dir kronbladen 
äro lika. träd, där man med fördel kan an- 
vinda samma bland ideligen, endast med 

man vill pryda med några figurer i färg 

Det Uppfostran var ett fattigt, fattigt hem med den 
där obeskrivliga gröngrå nyansen över allt 
tvättbart, som visar, att hustrun har ren- 
lighetsvilja och tvättar och gnor det bästa 
hon förmår. Barnen, fem stycken„ tassade 
på mycket stoppade strumpfötter och tor- 
kades om näsorna med papperslappar. Kän- 

gor och näsdukar voro obefintliga, och de 
för att inte draga in smuts i rummet. 

Och i detta, de fattigaste av rum, hörde 
jag en gång under arbete i en fattigvårds- 
styrelse för 15 år sedan omtalas ett drag av uppfostran som väl är värt att minnas 

Mina besök där föranleddes därav, att 

fadern blivit avskedad från sin fasta plats 
rid sockerbruket, a h  att de nog behövde 
understöd. Aldrig hade han varit mycket 
stark eller särdeles klok och med åren hade 

krafterna avtagit och klokheten inte till- till- 
nan. (Den diet en inte yrkesutbildad arbe- 
tare med fem barn måste föra, bidrog väl 
ej heller till att öka muskelkraften och in 
telligensen.) 

Då jag besökte familjen, hade han emel- 

lertid åter fast jobb i ett bryggerioch för- 
da, övertorra hettan i det mm, där hin ar- 

betalade. Men hin hade dock s in säkra, 
om än lilla veckolön, och han höll ut. Den 
mellantid, då ha nendast var lös arbetare, 

hade varit alltförförskräcklig för att han 
var under den tiden den händelse inträf- 
fade, som modern gråtande berättade. 
”Det var på det sättet”, sade hon, ”att 

far en vecka haft plats hos en slaktare med 
kom hem, hade han inga pengar fått. Vi 
visste ju nog, att vi hade skuld hos slakta- 
ren, men vi trodde ändå, att han skulle fått 
något.” 

Slaktaren hade emellertid enast låtit 

mannen arbeta av skulden och gav honom 
sig hem. Hustrun grät och barnen gräto: 
inte en slant, inte en bit bröd fanns i hu- 
set. "Och d sa' far: ’Det är bäst att j~ 
går i ån’, sa’ han, ’så får ni åtminstone till 

esammans mycket mera.” 
Dagen därpå kom den äldsta gossen, 

Erik, nio år var han väl, hem med en fem- 
tioörng; den skulle mor ha till bröd, och 
mor blev glad och köpte bröd, ty lördagen 

var torgdag, och då Erik ibland brukade 
ler hålla hästar, trodde han att han gjort 
det di med. 

Någon dag efteråt k a n  emellertid en be- 
kant fru och sade, att Erik nog tagit fem- 

tioöringen från från en säljgumma,det hade 
hade tagit penningen för att mor skulle 
kunna köpa bröd a h  far slippa att gå i 
In. S i  om kvällen tyckte hustrun, att hon 
var tvungen att berätta det för sin man. 
och ”far sa’, att Erik skulle ha stryk”. 

Far hade i sin barndom varit på ett ting 
en ding, då en karl dömdes till straffarbete 
för att hin stulit, och när tjuven fördes ut 

ur tingssalen, skrek han till en gubbe, som 
stod vid dörren: ”Det har I, far, för att 
I inte kväste mig, när jag var en liten 

"Och jag kunde inte tycka annat ä 

bröd av fattigvården!’ Och då gräto vi al- 

far hade rätt fröken” sade hustrun och 
a h  torkade näsan i en papperslapp 

Hon hade makat ut barnen i köket och 
dörren, medan hon berättade sin li- 

I Konfirmationsfrågan 
Det är, synes det mig, ett gott tecken, att 

icke vara u uppe. Det vittnar om, att san- 
ningskravet dock icke slumrar. 

Vittnesbörden om, att konfirmationen 
med åtföljande nattvardsgång betraktas av 
de unga som en slags ”mogenhetsexamen” 
och alldeles icke som en helig handling 
ägnad att sätta heliga spår i ungdomslivet, 
äro så många och så vederhäftiga, att de 
långt före detta bort ordentliga förfära 
prästerna. Men dessa vilja tro och hopps. 
att den kyrkliga akten blir de unga till väl- 
signelse, hurudana dessa unga nattvargs- 
gäster än äro beskaffade, ja t.o.m. fastän 
många av dem skicka sig uppenbart ovär- 
din. Ett faktum är också, att för huvud- 
parten av de konfirmerade blir deras första 
nattvardsgång även den sista. Den vuxna 
ungdomen utebliver, ty den känner på sig 

lan bekännelse a h  liv. 
Knappast kan man begära att de unga i 

konfirmationsåldern själva skola högt a h  

mation, mass-nattvardsgång. Till den grad 
ha de ju icke förlorat förtroendet för de 
kyrkliga myndigheternas vishet De, som 
här skola reformera för att rädda sannin- 
gen i den kyrkliga akten äro prästerna, de 
ledande, de ärliga, de modiga prästerna. 
De skola bryta traditionen. Men d u  är ic- 
ke mycket hopp om, att de skola göra det 
När kyrkoherde Carlsson i Normlösa på 
sin lid vägrade konfirmera, 1 blev han 
suspenderad. Kyrkans myndigheter se, att 
det ser vackert och högtidligt ut i kyrkan 
med denna skara av nattvardsungdom. Och 
d å ,  så - -  -  

tomt ut kring nattvardsbortet sedan. - - 
Det går alltså icke att stödja sig på att den 

Min tanke är, att ett offentligt avgivande 
av heliga löften och uttryck i nattvards- 
gång ej bör komma ifråga för massvis av 
unga i konfirmationsåldern. NU ett med- 
vetet gudsförhållande inträder, tar sig detta 
genom en inneboende livets lag, uttryck bå- 
de genom bekännelse a h  handling. 

Härmed har jag naturligtvis alls icke op- 

ponerat mig mot den kristendomsundervis 
ning, som de unga genom kyrkans försorg 
åtnjuta. 

Maria Sofia Pehrdotter. 

den vackra variation som den avtonade el- 

nat, där man själv kan finna enheten och 
sättet att variera den 

lar och sländor, blåklintar och klockor äro 
mönster som Jeanne Riss med fördel an- 

diskussionen om konfirmationens var eller 

att det måste finnas överensstämmelse mel- 

Men prästerskapet ser också, att det ser 

första nattvardsgången är ”frivillig”. 

ler skiftande färgen ger, och mycket an- 

En båt, en blomma, en grankvist, fjäri- 

vänt, men eftersom det just är meningen 
att en individuell smak skall kunna ge sig 

kan pryda sitt hem efter gottfinnande näm- 
nas dessa blott som någonting att börja 
med. 
sade möjligeter att variera mönstren 

uttryck i detta enkla sätt varpå var och en 

Det finns ju sedan nästan obegrän- 

I.B. 

igenom finna lagarna för dessas Ut- mästare att eftersäga, under vars 
veckling. ”För filosofen existera icke slagord han kan dölja sin svaghet. 
vare sig brott eller dygd. V i n  vilje- Vad världen behöver, är nu som all- 
yttringar äro själsliga förlopp av viss tid människor, som väl veta att be- 
beskaffenhet, som regleras av vissa frukta sin ande med ”mästarnars” tan- 

lagar, det är hela saken”, säger han. kar men icke böja sin själ under dem 
Denne filosof och moraliske nihilist utan skapa sig en egen åskådning, där 

utövar en djupgående inverkan på sin ett svärd ligger mellan rätt och orätt, 
samtid: En av de unga män, som med och intellektet bygger sin ljusbro över 
hänförelse läsa hans verk, är Robert en fast karaktärsgrund. 

kade honom, fast han sen hade röda rulsor 
och blodiga ränder långt ner di benen Far 
hade ju rätt han kunde inte glömma den 

som slutat så illa ,därför att han inte fick 
vi va’ ledsna, både far och jag och Erik, 
som gav sig och hickade till långt efter det 
han somnat.” 

Jag tror att hon talade sanning Erik tog 

ej penningen av lust att snatta utan för att 
att gå i ån, a h  far visste det ej själv, men 
han gav ej gossen stryk så mycket för att 
straffa snatteriet som för att inskärpa det 
vedertaget riktiga i att respektera andras 
egendom 

Ellen Wester 



E n  blinkning 
Översättning för Tidevarvet 

Peter Caffady satt på en gammal ek- ”Ja det vet hon ju själv Men hör nu - 
a h  stoppade långsamt t i " ~  sa jag - n~ säger jag femtio Tag kista i spiselvrån 

sin pip. dem som en present från mig och använd 
"Jag tycker jag skulle vilja ha något ef- dem åt småungarna. 

ter kapten, vad skulle du säga om den här Det blir inte mycket kvar av livräntan 
gamla kistan som jag sitter pi-, sade han minsann när begravningen är över.” 
a h  trummade på den med sina knotiga ”Om kistan är värd femtio pund kan dem 
fingrar medan han talade 

på elden skakade på huvudet. 

lika väl vara värd hundra. Ge mig hundra 
Jenny reste 

sig gick ut ur rummet och återkom med ett 

Det blev tyst - endast 
te farfar så mycket om, den vill jag nog barnets joller och kittlens puttrande hör- 
behålla des. 

”Hon ska få den” sade Peter, reste sig 
att kapten sa, just innan han dag. Peter och sträckte pi ryggen. ”Men hon ska 
då jag är borta ska du be Jenny ge dig komma hit och sätta sig just där jag suttit, 
kistan, så sa han ord för ord. jag går och hämtar pengarna och 

tror, - ge mig de  gamla ekbräderna och mig det! Lova heligt så sannt som hon 
du ska få fem pund för dem Fem pund älskade farfar, som ligger död där uppe 
säger jag." Svär att hon sitter stilla på kistan tills jag 

”Behåll du dina pengar Tror du jag kommer igen - svär.” 
vill slumpa bort farfars tillhörigheter, me- Jenny satte sig ned och gav Peter ett 
dan han ännu ligger kvar där uppe och handslag ”Jag svär”, sade hon, ”och ge sig 

Den unga kvinnan som just satte kitteln pund och du skall få kistan.” 

”Nej den får du inte, Caffady, den tyck- barn på armen 

”Seså min flicka lilla, du vet inte du, 

Hör nu på, medan 
jag är inte nån snålvarg som du kanske kom ihåg - hon får inte stiga upp- Lova 

knappt hunnit sluta sina ögon? Nej, nog iväg nu.” Peter fumlade med låset och gick 
var du en god och trogen vän till farfar, så ut i den kalla gryningen Jenny var 
alltid höllo ni ihop och följdes i t .  men jag ensam med barnen och den döde där uppe 
vill inte göra mig av med den kistan, inte på gavelrummet, Hon skulle velat öppna 

kistan a h  sökt igenom den - men nej ens t i l l  dig.” 

men du har två små pyren att försörja, me- Peter återkom Hans händer voro blå- 
dan din man är på sjukhuset, du kan be- frusna och darrade då han räknade igenom 
höva en slant, så låt oss säga tin pund.” en liten bunt sedlar, Hon grep dem stadigt 

kvinnan, som endast avböjande skakade på ”Nog kan du bära den ensam” - hon 

”Nå lilla vän jag hör vad do säger, - hon hade ju lovat och svurit! 

Gubbens skarpa ögon fixerade den unga med ena handen och reste sig upp 

huvudet. Medan Peter väntade på svar lyfte i ena sidan, liksom för att känna dess 
satt Jenny och funderade Gamle Peter var vikt. 
känd i byn som ”pengapungen” ”snålvar- "Ja den kan jag nog rå med Och jag 
gen” och ”girigbuken” Knappast ett öre har en kärra här utanför.” 
använde han på sig själv a h  aldrig gav Jenny stod en stund i dörren och lyss- 
han bort något Varför i all världen skulle nade hörde hur kärran skramlade ännu 
en sådan gammal gnidare offra tio pund sedan Peter vänt om hörnet. 
pi en murken klädkista, - det var ju gott Ett hundra pund! En hel liten förmö- 
och väl med gammal vänskap, men - Jen- genhet! Hennes te hade aIdrig smakat så 
ny kunde inte förstå hur det hängde ihop. gott a h  hon bestod en extra sockerbit i 
Kunde det finnas något av värde gömt i Tommys varma mjölk och sjöng vagg- 
den? Farfar hade sagt ”låt Peter få ki- sånger för den minste. 
stan” och så hade han blinkat i hemligt 
samförstånd, - åtminstone tyckte hon sig 
se det Den blinkningen Peter trodde Peter satt hopkrupen framför sin eldstad 
nog att det fanns värdesaker i kistan, - och brände gamla brev - brev som han 
kanske farfar antytt det. Så snopen Peter funnit i flickorna på kaptenens gamla rock 
skulle bli när han fick hem det gamla skrä- Han läste dem inte - han kastade dem 
pet! Han var en slug gammal gynnare, men i elden - och tidningen, - kapten hade 
Jenny skulle vara ännu slugare hon bett honom att för all del inte glömma tid- 

"Ah se så”, - han lutade sig framåt ningen Peter visste utantill vad där stod 
och gav ett eftertyck åt varje ord genom om domstolsförhandlingarna Kapten stod 
att slå takt med sin bolmande pipa - låt som anklagad - han var ung då - hade 
oss nu säga tjugo pund extra konstant, men varit oförsiktig. Men oskyldig var han a h  
det är alltså mitt sista ord 

Kaptenens dotterdotter lyfte huvudet och ru han var en främling, ty allt detta sked- 
mötte oförskräckt de skarpa små ögonen de på fjärran har a h  land, där han var 
under Peters buskiga ögonbryn. okänd Nu voro alla vittnesbörden lågor- 

”Varför vill ni ha lådan? Det finns in- nas rov. Den gamle lade ömt kläderna till. 

rock och byxor som han använde i unga kapten half på sig då han stod inför rätta 
dar en sydväst och några fiskedon Då - och vred nyckeln tankspritt mellan sina 
han någon gång öppnade lådan a h  det var fingrar. Nyckeln hade kaptenen alltid bu- 
inte ofta, bad han mig inte gå min väg, 
jag har sett vad där finns i den mer än en smög den i Peters hand a h  tade: ”Tag den 

pund för er?” bränn alla papper - jag vill inte att nå- 

då frikännandet kom blevo alla glada ehu- 

tet i den av något värde. Farfars gamla baka i kistan - de samma kläderna som 

gång Menar ni att det kan vara värt tjugo du Peter - och bed Jenny om kistan - 

”Ja ser du min flicka lilla han och jag gon skall veta det - allraminst Jenny.” 
voro gamla kamrater När jag satt därup- - - - 
pe hos honom sista natten och han höll Peter satt och stirrade i elden - han 
på att dö, tänkte jag på de många år vi hade lyckats. Han var lika nöjd och be- 
varit samman, pi ail( han varit för mig låten som Jenny. 
och att han räddat milt liv. Jaså, det har 
du inte hört talas om förr? Det var när 
han och jag ägde ”Sally Sunn" - det var 

bord Han kastade sig i och fick tag i mlg 

nånsin kom ombord med mig igen är mer K. Schjeldenip. 
in man kan förstå - han sa aldrig något 
om det, bara att jag skulle säga till en an- Materiens Byggnad och Atomernas 

igen Ja, han kunde skämta han Se så Rotorfartyget och dess fysikaliska 
Jenny - låt mig nu få kistan och tag de underlag av Ivar Malmer. 

Radioaktivitet och grundämnesom- tjugo punden.” 
”Nej inte får den gå för tjugo pund, vandling, av Ellen Gledistsch. 

inte”, sade hon till slut Jesus i människorna erfarenhet av 
Gubben satt framåtlutad mot elden, ha- T. R. Glover. Pris kr. 5:- den krist- 

kan stödd i händerna, Jenny kunde se stora na trons pånyttfödelse av Neville S. 
rökmoln bolma från hans korta pipa. Talbot. Pris kr. 3:50. 

Religiositet och sjukliga sinnestill- 
du är ju  halvsovande redan. Jag hör bar- stånd, av H. J. Schou, Pris kr. 2:75. 
men vakna de vill snart ha frukost Låt Frans Michael Franzén av Einar 
mig ge dig en kopp te f i l l  innan du går.” Spjut. Pris häft. kr. 2 : 5 0 ,  klotb. 4 kr. 

”Nej tack inte mer te lor mig Och om Raskunskap av  Kraitschek-Krauss 
hon tror att jag går hem utan den där kis- Kr.  3 : 7 5 .  
tan. så missar hon sig.” Gubben var så Natur och Kultur. Psykoanalys och 
vred att ögonen gnistrande 
sagt att där bara finns gammal fiskedo- Jaget och demonierna av Prof. C. L. 
ning a h  sånt skräp - va har det för Schleich. 
värde för henne va? Hon har ju kvar kap- Östasiens konst (Kina, Japan. Ko- 
tenens hem, ja hem säger jag - bord, sto- rea) av Gustaf Munthe. N. o. K. nr 
lar soffor och alltsammans Vad är det 40. Pris kr. 2 : 5 0 .  inb. 3 kr. 
då för viktigt med en gammal värdelös Svenska Andelsförlaget: Evolution 
kista.” av Lotten Scholander. Kr. 3. 

Jenny såg strängt på honom Peter - Valskog 1925. Eget förlag: Allt i 
är den värdelös.”? gott förvar (Konserveringsbok - in- 

en hemsk natt och jag rakt spolades över 

då jag redan nästan var borta Hur han tivitetsteoriens världsbild av Harald 
Insänd litteratur 

nan gång när jag tänkte kasta mig i sjön inre av Lars Vegard. 

”Gå hem med sig” sade hon t i l l  slut”, 

Hon har ju Yoga, av 0. A. H. Schmitz 

Förslag om Interne- 
ringsråd 

Ett diskussionsinlägg med an- 
ledning av artikeln Individens 

frihet - samhällets skydd. 
I Tidevarvet för den 2 maj fram- 

hålles i en artikel, signerad X-Ray, 
huru i det nya förslaget t i l l  lag om 
vård av sinnessjuka kravet på garanti 
mot obehörigt intrång i den personliga 
friheten icke tillgodosetts. Och på 
pekas huru,enligt det förslag som av 
statsrådet Schlyter inlämnats till 
justitieministern, intresserade perso- 
ner skulle givas rätt att inför domstol 
begära undersökning av eventuell 
olämplig internering. 

vitala punkt: klagorätten avviker så- 
lunda fullständigt det Schlyterska för- 
slaget från det I Betänkandet över lag i 
om vård av sinnessjuka m. fl. författ- 
ningar”. Själva formen för klagorät- 
ten är avvikande, då i betänkandet 

I denna för interneringsväsendet så 

medicinalstyrelsen, överinspektören Mötesplatsen och överläkaren föreslås, dessa olika 
instanser utan någon som helst accep- SKÅNEFÖRBUNDET AV FRI- 
tabel motivering. Som överinspektö- SINNADE KVINNORS RIKS- 
rens skyldighet att besöka hospital fö- 
reslås minskad från ”minst två gånger 
om året enligt 1896 års stadga” till hade söndagen den 10 dennes förlagt 
"minst en gång årligen” ,synes möjlig- sitt årsmöte till Röstånga, skåningar- 
heten mindre att tilld detta forum fram- nas speciella vallfartsort i vår- och 

sen torde näppeligen vara lämplig. då Fru Elsa Nordlund, Skåneförbun- 

FÖRBUND 

ställa klagan. - Medicinalstyrel- sommartider. 

den, av olika skäl, icke är av den art, dets ordf., öppnade mötet. Därefter 
att den mäktar överskåda situationen, gjorde hovrättsnotarien Elisabeth 
och det visat sig att mången klagan, Nilsson ett överslag av förbundets 
dit framställd, icke ens behandlats, i n  verksamhet under det gångna året och 
framställd, icke ens behandlats, än berörde särskilt dess insats i valrörel- 
mindre lett till något resultat Endast sen vid årets riksdagsmannaval Efter 

Att  förslagsställarna själva tvivla de sedvanliga årsmötesförhandlingar- 
na skred man til l val av styrelse. Av 

på effektiviteten av klagomålens densamma omvaldes fru Etsa Nord- 
framställande, framhålles å sid. 178: lund, fröken Anna Jönsson, Kristian- 
”Förslaget om införande av klagorätt stad, fru Elsa Alkman, Teckomantorp, 
beträffande intagning å sinnessjukhus samt hovrättsnotarien Elisabeth Nils- 
har mindre betydelse ssåsom garanti son Malmö. Avsägelser förelågo från 
emot att normala personer där inta- doktor Hanna Christer-Nilsson, Häl- 
gar." singborg och fru  Maja Strandberg, 

Det syncs som om det Schlyterska Ystad. I deras ställe valdes fil. kand. 
förslaget 
skulle överträffa ”Betänkandet” i frå- Hulda Lu 

principerna 
det moderna samhällets grundlinjer. 

undersökningens begäran torde möta bull, Landskrona. 

till återremittering. 

V i  ville icke misspryda första sidan med 
Lundh, Ystad, och fru Maria denna bild av en man rustad till försvar 

Hälsingborg. Supple- mot giftiga gaser Annars hör bilden till 

sammanfalla med ise af Ekenstam, Lund, fru Emilia hämtad ur den bok om det kemiska kriget 
I den moderna krigs- 

Utformandet av själva formen för Trälleborg och fröken Annie Wei- rustningen förblir inte mycket synligt av 
gudsbelätet. Det romantiska skimret on- 

i mycket avsevärd grad Hulda 

ga om rättsskydd, och internerings- anter blev förutvarande: fru Lou- artikeln: Ett andetag som dödar och är 
mera 

Jönsson, Fridhill, fru Vendla Olsson, som där reccenseras. 

Till centralstyrelsemedlemmar utså- kring krigaren är också tämligen borta 
gos, utom ordföranden som är själv- 
skriven, fröken Elisabeth Nilsson och 
fröken Hulda Lundh, den senare ny- Dock torde lokalföreningarna låta sig 

hället I betänkandet anges å sid. 316 att vald efter fröken Anna Fridman, som angeläget vara att taga fasta på frö- 

ke må åläggas personalen”, varigenom son och fröken Annie Weibull, samt blevo fru Alkman, fröken Anna Jöns- 
just viljan och förmågan att sätta upp 

ett skriftligt klagomål blir utslagsgi- utökades suppleanterna ytterligar För det kommande arbetsåret plan- 
blyga naturer icke våga klaga och de- gren, Trälleborg, fru Stina Persson, tuella ämnen. Eventuellt kunde man 

men rörande kroppshygien samt advo- 
liogt för det ! Till revisorer omvaldes fru Stina katerna BjörnbomRomson eller Karin 

att söka ordna härvidlag på 

”hjälp till skrivelsers upprättande ic- under året avlidit. Deras suppleanter ken Nilssons löfte att när så lämpade 

ras kvarhållande kan vara lika olämp- Malmö, och fröken Anna Stenberg, påräkna dr Andreen-Svedberg i äm- 

Hälsingborg. 
Det synes undertecknad som om s. k, interneringsråds tillsättande vore Persson och fröken Anna Lundberg Lindeberg ifråga om lösdrivarlagen. 

stånd, och, i vissa fall tillika med den vudsakligen rörande sig om det mitt 

stol m i  angiva yttrande. 

framhålles såsom skäl titi internering, att det utlovade föredraget av not. i den mångbesjungna Nackarpsdalen 

enda lösningen, länsvis tillsatta inter- med fröken Hildur Persson som supp- De närvarande gåvo förbundet full- 
makt 

neringsråd, vilka hade att på o n  och leant. 
ställe undersöka den internerades till. 

internerade, anhålla att, såsom hä- av handlingsfrihet, som kunde tillmä- åts därefter gemensam middag ute å 
radshövding Schlyter föreslagit, dom- tas enskild medlem eller lokalförening den luftiga verandan, varefter de som 

gentemot det hela, väckte till l iv en ännu hade någon timme till övers be- 
som ofta så ingående och långvarig diskussion, gagnade tillfället att ströva omkring 

”Den gifta kvinnan i för- eller blicka ner i Ödensjöns hissnande 

De inre organisationsfrågorna, hu- lämpligaste sätt. 
Under angenämaste stämning av- 

Den samhällsvådlighet, 

är i själva verket av ytterst liten reel Nilsson, 
betydelse Bevisligen utgöra kriminel- värvsarbetet”, tyvärr måste inhiberas. djup. 
la endast en liten bråkdel av de inter- 
nerade. 
Så länge de inhumana principer äro 

rådande, som ännu anno 1925 förefin- 
nas vis-à-vis interneringsväsendet, vil- 
ka finna uttryck i exempelvis par. 3 
för Svartsjö tvångsarbetsanstalt: ”Be 
träffande de å anstalt intagna och 
deras förhållanden, böra styrelsens le- 
damöter gentemot obehöriga intaga 
tystlåtenhet”, eller par. 10: ”Över till- 
delad varning må dock klagan icke f &  
ras”, så länge ligger ett stort moln 
över samhällslivet. Det gäller dock 
varelser av blod och anda, och sam- 
hällets olycksbarn ha rätt till skydd av 

modern - Mathilde samhället. Wigert-Österlund. 

nehållande en större samling praktiska 
recept) av Ruth Leksell. Pris häft. 
kr. 3:50.  inb. 4 :  50 kr. 

Norstedt & Söner: Erik Gustaf 
Geijer: samlade skrifter tredje delen, 
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Inför försvarsdebatten 
Forts fr. sid. I. 

na. Fyra dagar innan debatten skulle 
le börja, hade han ännu icke fått utskottets 
skottets betänkande. När han sedan 
fick det, måste han fatta ståndpunkt 
inte bara till frågan om Sverige bör 
avrusta, nedrusta, behålla eller öka 
sitt försvar. Han måste även bestämma 
bestämma sig för hur anslagen skola fördelas 
las mellan de olika vapenslagen, vilket 
redan det är svårare för en icke-fackman. 
man. Läser han den v. Sneidern-Hellbergska 
bergska motionen am en mera effektiv 
effektiv användning av värnpliktstiden, får 
han klart för sig. att beslutet om hur 
många dagar som äro behövliga, borde 
de ha föregåtts av en vetenskaplig, ex- 

perimentell utredning om hur man 
skall nå bästa möjliga resultat på kortaste 
taste l id med det föreliggande folk- 
materialet. Och kommer han sedan 
t i l l  detaljfrågor, sådana som den. hur 
de återstående regementena skola pla- 
plceras, så måste han säga s h ,  för så 
vitt han inte hör till dem, som anse 
an m riksdagsman vet allt, aft här 
är tekniska saker. som horde överlämnas 
lämnas åt sakkunninga, sedan väl folkets 
folkets representanter bestämt efter vilka 
vilka principer den nya omorganistionen 
omorganisationen skall ske. För vår del tro vi, att 
det kan vid ett krig kvitta Stockholm 
eller Sundsvall tämligen lika om dessa 
sa städer ha haft regementen förlagda 
förlagda hos sig eller ej. Men dessa frågor 
äro viktiga därför att det gäller en 

massa enskilda personers väl eller ve, 

nämligen dessa för vilka regementsindragning 
indragning och förflyttning har en 
stor ekonomisk betydelse. 

din matmor säger om mig. Du lilla 
kloka djur, du begär aldrig opium? 
Dina förfäder voro gular i Egypten 
och det fanns ingen som trampade 
dem på svensen. M e n  jag undrar hur 

om jag höll din tass i en ljuslåga? 
Skulle du be mig om opium då, eller 
om döden? Nej, kisse, vi har ingen 

oss. Vi kan spotta och svära om det 
hjälper, men vi få inte dra undan tassen. 

- Tyst! Hon lyfte katten ur hans 
knä och lade den på en pall. - På 

allt det där får ni och jag tanka efteråt 
men nu måste vi rådgöra om hur 

na det  för Domenichino. 

Wright skickade er detta, 

innehäll ett brev, adresserat 
adresserat t i l l  miss Wright, men oöppnat och 
med påvlig poststämpel .Gemmas forna 
forna skolkamrater bodde ännu i Florens 
och de viktigaste breven skickades ofta 
ta under deras adress. 

-- Det är Mickeles märke, sade hon 

det skulle gå med ditt överlägsna lugn 

rätt att dö bara därför att det passar 

sen. 

det, Katie? Är det en visit? 

Utskottet har ökat regeringsförslaget 
get med två millioner. V i  hade alltså 
orätt, då vi i en föregående artikel 
antydde, att priset för de folkfrisinnades 
des samverkan skulle bli en million, 
det blev två. På en viktig punkt har 
emellertid utskottet föreslagit en 

inrättandet av en ”rikskommisson för 
den ekonomiska försvarsberedskappen”. 
försvarsberedskapen”. Skall man ha en krigsberedskap, 
skap, så är naturligtvis denna del därav 
därav oerhört viktig. Har man ingen 
krigsberedskap, är det ävenså viktigt, 
att det finns en plan för hur vårt land 
skall inrätta sig rent civilt under ett 

krig i Europ, v i  må vara inblandade 
eller icke Man minns villervallan 
1914 och de ödesdigra misstagen i fråga 

fråga om regleringen av export och im- 
port. minns de valhänta försöken att 
lägga om vår på utbyte grundade folk- 
försörjning t i l l  en självförsörjning. 
Det förefaller lekmannen som om de 
försvarsintresserade hon vara mycket 
frikostiga med anslag i t  denna rikskommission, 
kommission, men så är tydligen icke 
fallet. 

Utskottet ansluter sig till K. M:ts 
förslag att rätten för samvetsömma 
att utbyta den militära värnplikten 
mot civilt arbete bör utsträckas även 

t i l l  de så kallade etiska samvetsömma. 
Det är rimligt, att lagen utvidgas att 

omfatta även de etiska, ty synen p i  
krig börjar bli sådan at t  det blir e n  
själatvång att befatta sig med utbildning 
utbildning f i l l  krigstjänst. Stig Holm kanske 
ske f i r  en del efterföljare, när man 
kan bli värnpliktsbägrare utan att \ a -  
n lagbrytare och utan att vara religiös. 
religiös. Men vi tro icke, att det är dessa, 
som med sin mängd och sin moraliska 
styrka skola vräka omkull värnpliktsinstitutionen. 
institutionen. Så mycket bättre, om 
de hjälpa till, men den kommer att 
falla ändå, när utvecklingen nått en 
viss punkt, därför an endast ett fåtal 
tal med den bästa intelligensen och de 
bästa nerverna kommer att kunna an- 
vändas i framtidens armé Man kan 
inte använda vem som helst t i l l  luftkrig. 
krig. Och man kan heller inte tvinga 
ett fatal och låta de andra vara fria, 
därför aft de inte äro kvicka nog. Om 
arméer komma att finnas i framtiden, 
blir det värvade arméer. Men hur 
skall ett folk kunna tåla i sin mitt en 
sådan härskare över l iv och död, som 
de få invigda och utbildade skulle utgöra? 

göra? Mot en sådan armé vore ett 
folk värnlöst. 

Utvecklingen tenderar t i l l  att göra 
hela krigsberedskapen orimlig. Men 
det är inte allt orimligt, som faller i 
tid på sin orimlighet, om man inte 
hjälper till 

minskning, nämligen av anslaget for 

finns i tredje 
Han lade brevet på skrivbordet och 

strök med en liten pensel över arket. 

Kom genast.” 
Hon satt med papperet i sin hand 

och stirrade hopplöst p i  Getingen. 

ironiska måste 
- J 
suck. Och jag också. 

- 

Han såg upp. 
-Si också, men - 
- Ja, det är j u  fatalt att ingen blir 

kvar i Florens, men nu måste vi först 
och främst 
människor måste 
Domenichin 
ensam, så kan 
I stället för 
måste det b l i  ni och jag. 

Forts. 

skulle vi vilja tillägga, att detta endast är 
en början, och att kvinnorna så småningom 
måste komma att vidga sin intressesfär till 

De här alla frågor, som röra sig i tiden. 
nämnda kunna ju förresten inte tas loss ur 

Svart på vitt sid. 2. 

skuterades uppfostringsfrågor, lagar mot 
barnarbete och framtvingande av samma 
möjligheter för män och kvinnor på univer- sitt stora sammanhang. 
sitetsbanan. 

En annan amerikansk kvinnokongress 
hölls av föreningen Kvinnliga väljare. Där 

kvinnorna att rösta, likgiltigt på vad. Tidningen den, som kommer att anordnas i samband 
Tidningen tycker, att detta är att koncentrera med den kyrkliga världskongressen i Stockholm 

sig ,~ yttre och ytliga ting ~, fruktan =,, holm under augusti i år. Där kommer nämligen 
röra vid de djupare liggande frågorna. ligen att samlas historiska läroböcker på 

Vi komma att själva kunna 

stora synder ifråga om nationalism. Jim- 

diskuterades uteslutande hur man skulle få En intressant utställning blir sägerligen 

Till sis ger den en redogörelse för och skilda språk. 
kommenterar det årsmöte, som nyligen hållits få döma om deras övermåttan många och 

hållits inom de engelska kvinnornas liberala 
förening 
nu före frisinnade kvinnors centralstyrelsemöte framställning av samma historiska tilldragelse måste 
möte och för förståelsen av vad som sker bli givande En for detta ändamål tillsatt 
inom F K. R Här ha vi en organisation, nämnd har också framlagt en historik 

och formelt oberonde den än må vara icke skolas historieundervisning från hat a h  
kan tänka fritt och obundet, emedan den. falska föredtällningar om grannfolk. Utställningen 

Den ~~ ganska intressant just förelsen mellan de olika sidornas framställning 

säger tidningen, som h a r  stark, arbetsduglig över vad som gjorts för att rentvå vår 

just av de skäl som avgjorde dess skapande, ställningen kommer alltså inte att sakna 
pande, är hunden att tänka längs partilinjer. kommentarer. 

partilinjer. Tidnnigen har ingenting emot kvinnligta Förresten - inför denna kyrkliga 
kvinnliga organisationer, anslutna till partierna världskongress måste man säga, att den har 
och förnekar inte dess möjligheter att göra det djärvaste syfte en kongress kan ha. 
sig gällande inom partierna. Men den påpekar, Kyrkan skall nämligen konfronteras med 
pekar, att den som letar efter uttryck för de industriella a h  ekonomiska problemen. 
den nya politik, som gradvis utformas bland Vårt samhälle skall provas mot bergspredikan, 
de nutida kvinnorna, bör inte göra sig mycket dikan, a h  vi ska få bergepredikans satser 
mycket besvär med att ta reda på vad partikvinnorna översatta fill modernt språk, tillämpade på 
kvinnorna säga, ty av dem får han inte vårt liv av i dag, på förhållande mellan 
kvinnornas fria, obundna åsikter. Så är vårt liv av i individer. 
the Womwn’s National Liberal Federation Ledarna av denna kongress äro djärva 

först och främst bunden vid liberalernas optimister i en grad. som kanske utomstående 
åsikter Dessa kvinnor kunna icke ta ende i allmänhet inte fått upp ögonen för. 
upp och vilja som de vilja, och det kan I den svenska delegationen. vars ordförande 
frågas, om de, ifall d varit fria kvinnor de är själen i hela rörelsen, nämligen ärkebiskopen 
utan etikett skulle ha diskuterat huvudsakligen biskopen och som inom sig innesluter doktor 
sakligen jordvärdefrågor och industriella tor N. Beskow, biskop E Billing, kyrkoherde 
problem även om detta är viktiga frågor kyrkoherde S. Thysell, rektor Manfred Björkqvist 
för varje tänkande medborgare. (Ur vår qvist m. fl. finnes även en kvinnlig Ida -  

synpunkt är det en förtjänst snarare in ett mot fröken ''" Brändström. 
fel att de liberala kvinnorna i England vidgade 

vidgade sina intressen in så dessa områden 
framförallt om de också hade några egen 
synpunkter). Tidningen noterar också att 

internationell politik och den aktuella frågan om 

__ 

Det var en gång en 
de liberala kvinnorna diskuterade internationell gammal man 

Det var en gång en gammal man. En 
Artikeln slutar med att sammanfatta gammal konstnär. En gång hade också 

kvinnornas strävanden över hela världen han varit ung. Fast det kunde ingen, 
så: världsfred, skolreform, barnaskydd, som såg honom, ana. 
likställighet mellan könen. För vår del Hans ungdom hade varit en hård vandring 

ring genom fienders land. Hans penna 
hade vigts i t  idéerna, opraktiskt ur yrkessynpunkt. 
synpunkt. Han hade blivit sårad, hädd 
a h  skydd. 

M e n  han hade inte givit vika. Han 
hade knutit handen om pennan och fort 
satt målmedvetet och logiskt, trogen de 
ideal han anammat i sin ungdom, tillbedjande 
tillbedjande samma stjärnor, som hans ögon lyft 
mot under den stormiga tid, då han vandrade 
vandrade ensam Hans energi imponerade. 
Segheten segrade som väl alltid. Han 
blev ett namn att räkna med. 

I och med att han vann en position ändrades 
rades människors sätt mot honom, Mot- 
ständare citerade honom. Män, som hudflängde 
flängde hans yngre meningsfränder, böjde 
sig för hans ryktbarhet, ehuru de voro 
helt främmande fur hans tankar. Det sökte 
till a h  med hans umgänge, ville sola sig 

familjelön. 

i ett snilles vänskap. 
Då vämjdes han. 

ändrades hans uppsyn, han log ett ironiskt 
ironiskt leende a h  lät sig smickras. 

Men med åren blev hans leende varsammare. 
sammare. Småningom fann han allt mera 
behag i hyllningen från vem den i n  mötte 
honom Till sist samlade han girigt på 
varje gillande ord. 

Men då vämjdes hans vänner 

Getingen 
ROMAN 

E. L. V O Y N I C H  
(Forts.) 

vissa centralstationer och därifrån fill 
de olika byarna. Hela distriktet svär- 
made av spioner, och Domenichino, 
åt vilken Getingen anförtrott ammu- 
ammunitionen hade sänt ett bud till Florens 
Florens med begäran om extra hjälp eller 

gömställena i bergen föra dem t i l l  

tid. Sänd mig hjälp omdelbart eller 
meddela venetianerna att vi inte 
bli färdiga förrän i början av juli.” 

Getingen visade brevet för Gemma, 
och medan hon läste det satt han på 

golvet och strök katten mot håren. 
- Det går inte att låta d m  vänta 

borde Domenichino 

men man kan ju inte göra det omöjliga. 
liga. 
- Felet är att v i  inte ha två män 

att räkna m e d  Det behövdes en som 
vaktade varorna och en som skötte 
transporten. 

- Men någon måste hjälpa Domenichino. 
Domenichino. 
- Det blir ingen hjälp om ni blir 

arresterad, ty då misslyckas det hela 

mycken seg envishet det fanns i 
karatär. Hon kunde inte heller 

endast var dikterat av politisk nödvändighet, 
vändighet, utan att det lika mycket 
var en längtan efter faran och äventyret. 
tyret. Han hade blivit van att ständigt 
riskera livet och hans böjelse att onödigt 
onödigt utsätta sig för faran ansåg hon 
att man lugnt, men bestämt borde 
motsätta sig. 
- Låt oss i alla händelser vara ärliga, 

liga, sade hon, och kalla saker och ting 
vid deras rätta namn. Det är inte Domenichinos 
menichinos svårighet som dikterar e n  

-- Det är inte sant, avbröt han 
häftigt, han är ingenting för mig. Jag 
frågar inte efter om jag någonsin f i r  
se honom mer. 

beslut. Det är er egen längtan efter - 

satte som om hon inte hört 

- Det är P I  längtan efter äventyr 
och fara som driver er. Ni har sam- 
ma begär efter fara som ni hade e f te r  
opium när n i  var sjuk. 
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