
Tidevarvet N:r 6 
Ledande artikeln Den politiska ställ- 

ningen just nu berör bl. a. regeringens 
rekonstruktion och lördagens interpel- 
lationsdebatt. 

Det liberala landsmötet i London 
visar den kraftiga nydaning som libe- 
ralismen i England väntas gå till mote. 

Det andliga utbytt såsom det bästa 
hjälpmedel till världens tillfrisknande 
och välstånd, den tanken hat i Carl 
Lindhagen en varm och outtröttlig 
förkunnare. 

För En framgångsrik farm av in- 
dustriell demokrati praktiserad i 
England, redogör fil. dr Margit Car- 
VI. 

Kvimorna och Nationernas För- 
bund och barnaskyddet - en vädjan 
från internationella kvinnoföreningar 

Kvinnlig idrott, mål och medel, en 
orientering i ett aktuellt spörsmål av 
gymnastikdirektör Ester Svalling, lä- 
rarinna vid Gymnastiska Centralin- 
stitutet 

Den manliga synpunkten orb den 
kvinnliga, en heminteriör av A. B. 

Direktörens barn och Petterson- 
skans ungar - en bild ur livet av 
Frigga Carlberg. 

Campo Santo, Ett reseminne av El- 
len Hagen. Den protestantiska kyr- 

kogården stängas för i Rom främlingarna står inför i Rom, ödet om att 
icke hjälpmedel snart stå till buds. 

När lagen icke förslår, en aktuell 
fråga i Köpenhamn. 

De fem dagarna av Elin Wägner, 
fort.. 

Det kommunala lönetillägget berör 
en för de gifta folkskollärarinnorna 
betydelsefull fråga 

Getingen, forts. 

Mötesplatsen m. m. 

Bliv medlem 
av 

Frisinnade 
Kvinnors 

Riksförbund 

m o de r 

I 

DET ANDLIGA UTBYTET 
Den manliga synpunkt- Av CARL LINDHAGEN 

ten och den kvinnliga 
Det var ett ungt par Kvällen hade 

kommit med sin fred till deras hem. Hon 
var annars mycket käck, säker på sig själv 
och sina handlingar, att de voro de bästa 
tänkbara, vilket de också ofta voro. Men 
den här aftonen hängde hon med huvudet. 
- Vet du våra föräldrar var egentligen 

inte så märkvärdiga, sade hon, och rösten 
hade alldeles mist sin gälla klang - Hur så, sade han. Han var en lång 
ljus karl Pipan tog han ur munnen, men 
benen behöll han på bordet, far d e  var 
hans älsklingsställning. Koppen med det 
goda kalla kaffet stod en bit längre bort 
- Jo jag menar, att do l i t  ömtåliga m- 

ker vara Det är verkligen svårt. Med 
Vid internationella klubbens Vad vi sålunda måste först förstå Vad menas nämligen med andlig främmande vore det ingenting Men man 

är detta: Vi behöva för kulturen de kultur? Givetvis det, vari människan känner sig så underligt generad inför sina 
latinska 

Detta är ti l l  en början hennes för- : ~~~~~~ hur jag hånade våra ~ 

ligt utbyte och ömsesidig förståelse ska rasens organisatoriska kraft i stånd, med vilket hon gör sig till her- da föräldrar, hon lät sig inte övertygas 
mellan medlemmar av olika nationer” tanke och handling Vi behöva sam- re över naturen a h  dess lagar. Med Minns du de första åren medan barnen - detta motto, innefattar ej  tioner” tanke och handling. av dessa egenskaper andra ord intellektet, med vilket verk- ännu låg i sina lindor, hur fint beredda 
ord och dock rymmer det en hel hos den anglosaxiska rasen. Vi be- tyg Europa på senare tider behärskat vi skulle göra dem. lag. är 12 år. En del 

är hon absolut okunnig om. Ju mer tiden 
av förståndet finnes nalkas för oundviklig upplysning, ju osäk- 

rare känner jag mig Men ett är jag säker 
sitt tvång. Vi behöva icke minst de emellertid en annan andlig egenskap på: det är jag, som bör ge henne kunska- 

Jag sade, ”rätt förstått”. gamla asiatiska 
Många missförstå över huvud ta- byggt sin tillvaro under årtusenden som finns där ändå I vårt vardags- Han lät sig intet bekomma. Han skulle 

get strävanden till mellanfolklig för- ekonomiskt på jord och arbete och liv, då vi e j  uppträda såsom herrar få gossen på sin lott. Men han hade god 
ståelse M a n  möter ofta personer, andligt på själens odling eller slavar utan som personligheter, tid på sig. Genom var 1½ år yngre. Så- 
som nästan hata blotta ordet interna- De två orden ”andligt utbyte” in- säga vi alla att vi höra handla efter före sig. Det är nog mest e t  manligt 
tionellt. De se däri ett attentat mot nesluter allt annat. Den andliga led- ”bästa förstånd och samvete“. Här drag, det där att så länge som möjligt 
fosterlandskärleken ett förkvävande ningen är förutsättningen för att nå- uppenbarar 
av det nationella, ett förflackande av got skall lyckas det andliga är, så och annat, något, som saknar intel- han. Det står väl inte för dörren sade 
alla djupare värden. som det ock blivit sagt, det mest lektets makt men äger, rad bättre - Jo. Ser du Inga lever i den idylliska 

och intellektet saknar, nämligen tron, att bara i borgerlig mening gifta 
tvärtom. Ett dylikt samförstånd byg- För att förstå detta världsprogram förmåga. Samvetet är del outsläck- kan få tarn. Hon kan utantill, att Kristina 
ger just på tillvaron av olika natio- må vi blott erinra oss, att bakom det- liga, det ovetenskapliga, det triumfe- är Gustaf Adolfs enda dotter. Och nu 

ner, på förutsättningen att de äro samma upprullar rig kampen mellan rande, det högsta i människans odöd- uppträder ju Gustaf Bertelsköld, och det antydes helt lätt, att han är s. k. oäkta 
varandra olika, på förvissningen att våldet och kärleken såsom kulturme- liga företräden son till Gustaf Adolf. Vem kunde ana, 

de kunna genom utbyte skänka var- del, en kamp lika gammal som mänsk- Med denna stora förmåga befinna att Fältskärns berättelser är en farlig bok. 
Forts. å sid. 6. Minns du det inte Vi har ju hunnit till andra  många värdefulla saker. ligheten. 

det kapitel då han får ringen. - Asch det reflekterar hon inte över, 
enligt manlig sed hängav han sig fortfa- 
rande åt ett sangviniskt låt gå. Och skulle 

öppnande höll borgmästare Lind- 
hagen följande anförande 

folkens klarhet och livliga höjer sig över djuren. egna barn. 

- Uppgiften att ”verka för and- intelligens. Vi behöva den german- 

värld ett helt program och det pro- höva 
gram, som, rätt förstått, världen be- rika drömmande anlag, frigjorda ur 
höver just nu. 

de slaviska folken med deras materien och därigenom världen. 
Vid sidan 

kulturfolken som som förglömmas a h  vanvårdas, men pen, inte någon annan 

sig intuitivt något nytt uppskjuta 

Och dock förhåller det sig alldeles praktiska. är 

En framgångsrik form av. industriell hon göra det, så ska jag hjälpa dig. Du 
serad historia 
- Vad hjälper de?  Den romantiserade 

skildringen kräver i alla fall förklaring 
Whitleysystemet och dess tillämpning inom den engelska porslins- och legoindustrien medan Nästa barnen dag lästes njöto det kvällschokladen ödesdigra kapitlet och 

Av MARGIT CASSEL smörgåsarna Modern föredrog, fadern 

Det blev i England under kriget allt råden och dessa betraktas som de of- dustrierna åtskilliga råd ha Per skymtade som vanligt i bakgrunden genom 

upplösts och andra ha riktat sin verk- ningen pipröken. Men dröjde där den låg forna lioksom något i luften idylliska stäm- 
Såsom underavdelningar av råden samhet på andra uppgifter än de ur- Inga var naturligtvis som fallen från 

demokrati 

mer klart för alla att något måste gö- ficiella organen för industrien. 
ras för att även efter krigets slut vid- 
makthålla och utveckla den samverkan bildades dels distriksråd, dels arbets- sprungligen avsedda. M a  den bri- skyarna: 

och samhörighetskänsla mellan alla råd eller fabriksnämnder vid de en- stande framgången förklaras t i l l  stor - Jag begriper inte ett ord. 
klasser som kriget åstadkommit. Det skilda arbetsplatserna. An man gått del av att rörelsen ännu är i sin be- fråga - Förstår l it  lika inte enfaldig Inga som detta? de flesta Mammas av 

var för att verka för detta ändamål denna r ip  uppifrån och ner har myc- gynnelse och att det inom den engel- oratorisk art. Hon ville väl vinna tid 
den s. k. Whitleykommittén 1916 till- ket Det har emellertid ska industrien rått sällsynt svåra ti- - Nää, sade Inga 
ratter, vilkens förslag gick ut på att skett för att övervinna arbetarorga- der under krisåren efter kriget med - När Meri var 15 år och Gustaf Adolf 
det inom varje industri skulle upprät- nisationernas t i l l  en början stora enorm arbetslöshet, över hela linjen 17, vistades hon en tid vid hovet, det hör- 
tas ett slags r id ,  "Joint industrial misstroende mot systemet. Om man sjunkande löner och tung beskatt- des på rösten hur den talandes hjärta 

kriget, han till Finland Där föddes alltså councils", bestående av representerar börjat med att upprätta fabriksnämn- ning av företagen. 
från arbetar och arbetsgivarorganisa- der hade dessa lilt kommit att upp- Trots detta förnekar ingen att inte deras son Gustaf Bertel. Stämman hade 
tioner, lika många från vardera, Des- fattas såsom avsedda att bryta fack- Whitleysystemet till verklig vunnit I säkerhet a h  ljöd nu lätt överty- 

sa skulle i alla möjliga riktningar till- föreningarnas inflytande Industrirå- nytta i många fall. Den industri som gande. 

varatagna industriens för samtliga par- den däremot bygga helt och hållet på varit banbrytande på området och - Jaså kan man få barn, då man inte är gift? Det har jag aldrig hört. En liten 
ter gemensamma dintressen. Något fackförbunden och sträva att orga- som nått de bästa resultaten är pors- barnaröst kan låta märkvärdigt kall & 
tvång att upprätta sådana rid ålades nisera bide arbetar- och arbetsgivar- lins- 
icke industrien, allt måste gå p i  fri- sidan s i  fullständigt som möjligt, kan därför vara intressant att litet Nu såg verkligen den nödställda modern 

villighetens väg. "Man kan nog föra p i  hur man ar- uppfordrande på maken. Tiden var tydli- 
gen inne för uppfyllandet av lättsinnligt 
utkastade löften hästen 

tvinga honom att dricka”, sade man. kan ej förnekas att rörelsen icke vun- Varpå har det då berott an syste- Han harskade sig 
Socialdepartementet gjorde emeller nit den spridning man önskat, (isyn- met lyckats särskilt väl inom lergods- - Ja ser du de var gifta men inte på 

Forts. å aid. 6. d e  sätt som hovet fordrade Därför må- 
ste han sedan gifta sig med den där tid en livlig propaganda för industri- nerhet icke inom de stora exportin- 

kritiserats. 

varit 

och l egoindus t r ien  och det obarmhärtig. 

I nuvarande stund lära sådana råd närmare ta reda 
t i l l  vattningsstället, men inte finnas i omkring 65 industrier Det betat och prövat sig fram 

består till icke ringa del i utväljandet av de bästa inköpskällorna. prinsessan du vet, som hovet gillade Ma- 
han Eleonora av Brandenburg, försökte n s a rb e te För livsmedel är valet lätt. I våra 95 butiker gäller principen: 

högsta kvalité till lägsta pris. Där var mycket tyst en stund. 
Konsumtionsföreningen Stockholm m. 0. forts. å nästa sida 
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Den politiska ställningen 
just nu 

När den Tryggerska regeringen be- 
sinnat höstens valutgång och med sin 
"intelligenta anpassning" beslutat av- 
gå, trädde en ministär Branting åter i 
spetsen för rikets styrelse. Men det 
dröjde icke länge, förrän statsmini- 
ster Branting av sjukdom hindrades 
att fullgöra sitt värv. Sedan riksda- 
gen samlats måste regeringen rekon- 
strueras. Finansminister Thorsson 
ansågs som självskriven att Övertaga 
statsministerposten. Både hans per- 
sonliga egenskaper och den högt ak- 
tade ställning han tillvunnit sig inför 
alla partier, gjorde honom skickad 
därtill. Då kom plötsligt underrättel- 
sen, att också han måste bli tjänstle- 
dig på grund av sjukdom. E n  ny ut- 
väg måste tillgripas. V i  vilja icke in- 
blanda oss i den s.k. borgerliga pres- 
sens anfall på den nu fungerande r e  
geringen eller den socialdemokratiska 
pressens lovord om densamma. Men 
vi kunna icke utan vidare förtiga, att 
regeringsfrågans ordnande är en in- 
gripande betydelse för hela vårt land, 
det politiska läget och det påbörjade 
riksdagsarhetet. Man unnar gärna 
högern att vara den som proklame- 
rar den stora förlust regeringen för 
närvarande gjort genom hrr Bran- 
tings och Thorssons frånvaro, man 
har icke alltid hört samma beröm- 
mande ord från högerhåll beträffan- 
de dessa män - men vi måste in- 
stämma i, att detta var regeringens 
mest bärande namn, namn, som i trots 
av pliktskyldigt partikäbbel likväl åt- 
njuta hela folkets förtroende. (Hö- 
gern får  ursäkta, att vi räkna dem 
som "folk".) I vår tid, som är så 
fattig, men vars största fattigdom är 
bristen på personligheter, finns väl i 
Sveriges land ingen för in- och utland 
större personlighet än hr Branting. 
Och näst honom får man inom vilket 
parti det vara må, leta efter ett poli- 
tiskt namn, som mer kan samla än hr 
Thorssons. 

Betecknande för det politiska läge 
som nu inträtt blev debatten i andra 
kamniaren med anledning av hr Lind- 
mans interpellation om blockad och 
bojkottsystemet och förföljelser mot 
arbetsvilliga, som förliden lördag be- 
svarades av socialminstern. Det blev 

e n  mycket lång debatt, som ju  inte 
hör till sällsyntheterna i andra k a n -  
maren, men när den var slut, hade 
varken käranden eller svaranden 
hemburit några lagrar. Råda kunna 
sägas ha lidit nederlag. Icke heller 
ernåddes något positivt resultat, så att 
frågan blivit mera klarlagd. Men 
detta var kanske icke heller så under- 
ligt, ty meningen med interpellationen 
gällde väl närmast att söka få fram 
en gemensam borgerlig opposition 
mot regeringen. Den gamla dröm- 
men o m  borgerlig samling tycks icke 

Forts  fr. 1:sta sid. 
— Jo det var snyggt, den lilla flick- 

rösten hade lätt för att åka upp i gällaste 
diskant, ett arv från modern. Först Meri. 
Och sen var han himlakär i Ebba Brahe, 
fur det står i vår lärobok. Sen var det 
Maria Eleonora av Brandenburg. Var det 
kanske fler? Och så kallas han ändå den 
ädle fursten på varannan rad. 
- Det kan han gott kallas ändå, fadern 

föll in ganska hetsigt. Han utförde så 
mycket, hans stora förtjänster överskyler 
mer än väl denna l i l la svaghet. Den man- 
liga solidariteten förnekade sig ej heller 
denna gång. 

Men gossen, som hittills e j  fått mycket 
framträda, han räddade i alla fall situa- 
tionen. Inga såg visserligen föga överty- 
gad ut. Sällan kände modern sig vidare 
uppbyggd av sin gosses rid. Egentligen 
trakterades dar bara med ett kapitel varje 
kväll, men lättad störtade sig mamman in 
i nästa, då pojken, härligt obekymrad om 
situationens vansklighet, endast fången av 
hiindelseförloppets spänning, utbrast : 
— Äsch läs nu vidare! Det rör väl inte 

Inga hur de var gifta förr i världen? 

vara död. Men inte heller detta kun- 
de åvägabringas. Utan denna tvekamp 
mellan hrr  M ö l l e r  o c h  L i n d m a n  blev 
endast en strid byggd på och represen- 
terande olika klassintressen. I sanning 
en beklänunande inledning till samar- 
betet mellan regering och riksdag. Det 
är  en mycket allvarlig sak huruvida 
detta samarbete, som gäller rikets ve 
och väl, skall bli ett samarbete i sam- 
hällsintressenas tecken eller en strid i 
klassintressenas. 
För övrigt - vilket Öde, som före- 

står de kungl. propositionerna o. mo- 
tionerna är svårt att förutspå. Man 
kan t. o. m. undra, om försvarsfrå- 
gan, såvida e j  förhållandena ändras, 
över huvud taget kommer att lösas 
vid 1925 års riksdag. Beträffande 
motionerna ha en del redan förut bli- 
vit omnämnda i Tidevarvet, och vi 
f å  anledning att återkomma till såväl 
dessa som flera andra, när respektive 
utskottsbetänkanden föreligga. V i  
vilja nu endast i förbigående nämna, 
att det statsfinansiella läget, omkring 
vilket årets remissdebatt i huvudsak 
rörde sig, föranlåtit hr  Hederstierna 
att motionera om löneförhöjning åt 
justitieråd och regeringsråd, ävensom 
hr Olofsson i Digernäs att jämte nå- 
gra andra frisinnade representanter 
motionera om lägre lön för-kvinnliga 
statstjänare än manliga. Och detta 
oaktat de kvinnliga statstjänarna i den 
k. propositionen inplacerats i så lå- 
ga lönegrader, att motionärernas syf- 
te redan kunde anses vara tillfreds- 
ställt. 

Man har även att konstatera, att 
1924 års val ånyo uppfordrat en av 
det liberala partiets representanter 
att motionera om avskaffande av det 
proportionella valsättet och införan- 
de av majoritetsval i enmansval- 
kretsar. 

Den politiska ställningen just nu 
kan med ett ord betecknas sålunda: 
Måtte h r r  B r a n t i n g  och T h o r s s o n  
snart tillfriskna. 

INTERNATIONELLA KLUBBEN 
BILDAD. 

Internationella klubben höll på sön- 
dagen sin första mottagning i  s i n  lo- 
kal, Hamngatan 8, i närvaro av när- 
mare 150 personer, herrar och damer. 

Klubbens ordförande, fru Ellen 
Hagen, yttrade först några hälsnings- 
ord, varefter borgmästare Lindhagen 
höll ett anförande som återfinnes på 
tidningens första sida, därvid fram- 
hållande behovet av en sådan sam- 
lingsplats som den nya klubblokalen 
utgör. 

Sång utfördes av m:me Skilondz 
och löjtnant Percy Richards, Märtha 
Ohlson accompagnerade. T e  intogs. 

Klubben kommer att för framtiden 
varje söndag anordna mottagningar 
med teservering. Klubblokalen - 
med svenska och utländska tidningar 
och tidskriiter - hålles i övrigt öp- 
pen för medlemmar mellan kl. II 
f.  m. och 9 e. in. dagligen. 

Det liberala 
landsmötet i 

London 
De svårigheter som liberalismen i 

England under 'senare tider haft  att 
genomgå och det kännbara nederlaget 
vid underhosvalen i höstas har haft 
till följd att kraftiga ansträngningar 
gjorts att på nytt samla de spridda 
skarorna och det domnade intresset 
till nya tag. Att detta lyckats 
visar den stora tillströmningen av 
deltagare i det liberala landsmöte 
som nyligen hållits i London. T v å  
tusen representanter överlade då om 
partiets framtid. Den betydelsefulla- 
ste frågan gällde omdaningen av själ- 
va organisationen. E n  kommitté har 
efter höstens val undersökt ställningen 
och framlagt riktlinjer till en reform- 
plan. Den innebär radikala åtgärder, 
men de anses nödvändiga. 
De mest framträdande dragen äro 

en långt driven demokratisering av 
den hittills alltför aristokratiska or- 

ganisationen och ett redan i själva 
stadgarna fastslaget inflytande för 

kvinnorna och för den liberala ung- 
domen. Demokratiseringen genom- 
föres därmed att de lokala förenin- 
gama, icke centralledningen eller 
kretsförbunden göras till det bärande 
elementet inom organisationen. E n  
lokalförening skall svara för att den 
har en effektiv organisation och bör 
själv uppbringa nödiga medel för  att 
utföra sitt arbete och bedriva agita- 
tionen. Först  om så sker kan den 
hoppas på att finna en kandidat som 
vet att den förening för vilken han 
eller hon ställer sig till disposition 
har möjlighet att giva ett verkligt 
stöd under den påfrestande valkam- 
panjen. Utomordentliga krav ställas 
på de lokala föreningarnas egen pre- 
station för att de skola vara berätti- 
gade att erhålla understöd från den 
centrala ledningen. 

Dessa krav gälla inte blott organi- 
sationen och de finansiella prestatio- 
nerna. För att en lokalförening skall 
vara berättigad att upptagas i den li- 
berala landsföreningen måste. den vi- 
sa att den uppskattar kvinnornas och 
de yngre elementens betydelse för 
partiet. Som förutsättning för an- 
slutning till landsföreningen har fö -  
reslagits att styrelsen i lokalföre- 
ningarna skall till minst en tredjedel 
best2 av kvinnor och till minst en 
tredjedel av  män i en ålder understi- 
gande trettiofem år. 

Dessa bestämmelser ha j u  givetvis 
väckt ett starkt motstånd. Det är ju  
en troligen i alla land allmän erfa- 
renhet, att man för de nya och yngre 
elementen inte gärna offrar några av 
de äldre, erfarna manliga innehavar- 
na av förtroendeposter och uppdrag. 

Dessa synpunkter ha i detta fall 
även framhållits för  den engelska 
organisationskommittén, nödvändig- 
heten att vidtaga särskilda åtgärder 
f ö r  att trygga kvinnornas och ungdo- 
mens inflytande i den liberala orga- 
nisationen har dock synts tvingande. 
Vad kvinnorna beträffar utgöra de 
av närmare tjugutvå miljoner röstbe- 
rättigade i runt tal tio miljoner; i nå- 
gra valkretsar äro de talrikare än 
männen, i alla ha de möjlighet att be- 
stämma utgången av valet. Erfaren- 
heten har visat att de i de flesta val- 
kretsar äro de mest energiska och 
självuppoffrande deltagarna i valar- 
betet. 

Hela denna reformplan liksom 
landsmötet i London präglas av en 
stark tro på liberalismens framtid och 
håg och spänstighet till att upptaga 
kampen trots den senaste tidens mot- 
gångar. 

Det kommunala löne- 
tillägget 

Ett spörsmål, som nära berör folkskol- 
lärarekårens löneförhållanden har under 
den senaste tiden framträtt med förnyad 
aktualitet. och säkerligen ej kunnat undgå 
att väcka uppmärksamhet. Det gäller be- 
handlingen av frågan om de kommunala lö- 
netilläggen åt gi f t  lärarinna i städerna 
Ystad. Södertälje, Lund och Trälleborg. 
över beslutet i Ystad har besvär anförts 
och fullföljts med utgångspunkt från det 
förhållanilet att resp. lärarinneanställningar 
tillsatts efter annonser, dar det kommunala 
lönetillägget varit omnämnt. Ingen av 
myndigheterna har emellertid funnit, att 
detta förhållande berättigar risp. lärarin- 
nor till kommunalt lönerillägg, varigenom 
således de kommunala myndigheterna fått 
stöd för sin uppfattning, att de fritt här- 
över kunna bestämma. 

De huvudskäl. som anförts såsom stöd 
för de beslut, som fattats i detta avseen- 
ile. ha angivits vara att man finner an- 
ledning betvivla, att "den gifta lärarin- 
nans undervisning alltid, eller kanske ens 
någonsin kan tillmätas samma värde som 
den undervisning, vilken den ogifta lära- 
rinnan presterar, åtminstone ur kvalitativ 
synpunkt". (Ystadsmotiveringen). 
Så länge folkskolan funnits till, hava 

statsmakterna icke haft något att invända 
emot att folkskollärarinna även efter gif- 
termåls ingående fått kvarstå i tjänsten, 
och någon ekonomisk olikhet mellan gift 
och ogift kvinna liar aldrig föreslagits. 
Sedermera har även småskollärarinnekå- 
ren efter grundliga undersökningar om 
principens verkningar i folkskolan och på 
andra områden fått rätt att efter ingånget 
giftermål kvarstå i tjänsten. Härav fram- 
går att vederbörande myndigheter funnit 
den gifta kvinnan lämplig som lärarinna 
och icke motsatsen. Skolöverstyrelsen, 
statens inspektörer och resp skolstyrelser 
synes i allinanhet hava delat denna upp- 
fattning. En lärarinnas framgång och 
dnglighet i arbetet torde vara beroende på 
fallenhet och anlag för uppfostrare- och 
läraregärningen i skolan och icke alls på 
hennes civilstånd. En lärarinna som varit 
duglig före äktenskapet förblir duglig även 
efter detsamma. Hennes giftermål är na- 
got lärarinnegärningen ovidkommande. 
Man torde också viga påstå att fostrandet 
av egna barn i hemmet kan t. o. m. bättre 
kvalificera lärarinnan i handhavandet av 
uppfostraregärningen i skolan. 

i diskussionen om de kommunala till- 
läggen till gift lärarinna har även fram- 
dragits såsom skäl, att indragningen av 
dessa tillägg skulle sänka skatteutgifterna 
för övriga skattedragare. 

Det är j u  klart, att varje sparan- 
de i utgifter kommer skattedragarna 
till godo. Men att låta detta gå ut 
över i samhällets tjänst arbetande sy- 
nes kränka rättskänslan. Det är ju möj- 
ligt att indragandet av de gifta kvinnornas 
kommunala lönetillägg kunde bliva en väl- 
kommen hjälp för resp. kommuner i strä- 
vandet att hålla skatten nere for övriga 
skattedragare. men för den skattedragare, 
som utöver den ordinarie skatten skulle i 
detta avseende frånhindas en stor del av 
sin årsinkomst för att andra skattedraga- 
re skulle slippa en mindre del av sin an- 
part, är ett sådant förfarande kränkande 
och för kommunen ovärdigt. 

Den tendens, som i och med besluten i 
bl. a. Ystad och Lund gjort sig märkbar. 
- innebär vissa konsekvenser, vilka vid en 
blivande lönereglering böra förhindras. 
Måtte hinder resas emot en vidare utbred- 
ning av nu omnämnda princip och kommu- 
nalt godtycke i detta avseende om möjligt 
omintetgöres. 



Kvinnlig idrott, mål och 
medel 

Av ESTER SVALLING 
Den fysiska fostrans mål är att da- förr i liknande fall blir till skada för 

na 
och samhällsdugliga män och kvin- Med avseende på mäns och kvin- 
nor. De huvudformer för kroppsöv- nors olika förmåga att utföra kropps- 
ningar som tillhöra den fysiska fast- övningar skriver Hjalmar Ling redan 
rans medel äro gymnastik, lek och 1869, att kvinnor ha svårt för rörel- 
idrott. ser som fordra en viss hastighet så- 

Alla dessa huvudformer anses nu- som löpning bundna hopp egentliga 
mera böra användas av den manliga längd- och djuphopp samt hävrörel- 
ungdomen, under del att den kvinn- ser. Dessa rörelser ansåg han borde 
liga praktiskt tager är begränsad till inskränkas till antal, varjämte step- 
de två huvudformerna gymnastik och ringen av dem skulle ske långsamt. 
lek. Men männen hava alltid med av- Vidare skriver han att flickor äro 
seende på fysisk fostran gått före oss ömtåligare för sträcklöpning i n  OS- 
kvinnor. Så t. ex. när P. H. Ling sar mar därför får ej flickornas löp- 
skapade sin gymnastik, avsåg han ning urarta genom att stegens längd 
därmed att fostra kraftiga dugliga för mycket minskas, ty då blir den- 
och rådiga söner I t  fosterlandet. Det samma m e n  sjåpig än skön För öv- 
var först Hjalmar och Hildur Ling rigt tillråder han att ej konstlat öka 
som på 1860-talet lade grunden till vår den skillnad som rider mellan könen, 
kvinnogymnastik. Vi kvinnor Pro lik- ty denna skillnad är ytterligt blott hos 
väl glada att kravet på lika god och "vekliga kvinnor" och det på många 
omfattande fysisk fostran för den hill "tilltagande pjunket vid friska 
kvinnliga ungdomen som för den flickors kroppsövningar” antar han 
manliga numera ej  later sig avvisas. beror på att begreppen svaghet och 
En följd därav blir då, att frågan om finhet för mången förvandlats till 
idrottsövningars lämplighet för kvin- synonyma begrepp. 
nor, dens  mål och medel, måste la- stort sett kommer professor J. 
gas under allvarligt övervägande. Linhard i sina vetenskapliga rön till 

Idrotten, som till ramman^ med le- samma åsikter. I sin år 1924 utgiva 
ken kompletterar den strängt syste- bok "Den specielle Gymnastikteori” 
matiska gymnastiken, utvecklar fy- säger han att hastiga starka maxi- 
risk styrka, snabbhet, uthållighet, be- mala muskelansträngningar såsom 
slutsamhet och sinnesnärvaro, egen- rid hopp och svåra hävrörelser bör 
skaper som kvinnan behöver lika väl undvikas för kvinnor. då denna form 
som mannen Dessutom kommer att av muskelansträngning för mycket 
många idrottsövningar måste bedri- anstränger hjärtat. Att kvinnor ha 
vas utomhus med vistelse i friska luf- svårt för hopp beror dessutom även 
ten. Särskilt under övergångsåldern, på att byggnaden av det kvinnliga 
då flickorna vanligtvis växa hastigt bäckenet som i väsentlig grad skiljer 
och stora krav sättas på respirations- rig från det manliga, försvårar utfö- 
och cirkulationsorganen, är det för- randet av en kraftig sats. 
delaktigt, att de så mycket som möj- Beträffande egentliga idrottsöv- 
ligt få röra sig ute i det fria ningar för kvinnor finnes hos oss 

Enligt gjorda undersökningar över inga undersökningar att stöda sig på. 
flickornas fysiska utveckling fram- Vid utväljandet av för kvinnan 
går att flickornas utveckling försig- lämpliga idrottsformer måste största 
går i m snabbare tempo in gossarnas avseende fästas vid det starka täv- 
fram till puberteten, som hos dem in- lingsmomentet som ingår i den nutida 
faller cirka 2 år tidigare än hos gos- idrotten Tävlingsmomentet, som ju 
sarna. Av stor vikt är att uppmärk- verkar i högsta grad stimulerande till 
samma an hjärtats utveckling under höjande av prestationsförmågan, in- 
pubertets- och praepubertetstiden tyc- nebär också en fara för överansträng- 
kes ske i ett långsammare tempo än ning för all ungdom men i synnerhet 
skelett- och muskelaturutvecklingen, för flickan och den unga kvinnan, då 
varför även ett fullt friskt hjärta un- hon så lätt frestas att för hårt pressa 
der denna tid är relativt svagt. sina krafter. 
Kroppsarbete under åldersperioden De idrottsformer som enligt min 
I 11-18 år är synnerligen gynnsamt åsikt bäst passar för kvinnlig ungdom 
för den fysiska utvecklingen, chum äro de idrottsliga lekarna, såsom 
nödig hänsyn Ur tagas till det rela- långboll, korgboll, pärk, handboll m. 
tivt svaga hjärtat och svårigheten att f l .  Om dessa lekar m e n  allmänt an- 
koordinera, så att ej alltför stor trött- ordnades med tävlan mellan olika lap 
hetskänsla uppstår. Den uppkomna skulle skickligheten i och nöjet där- 
trötthetskänslan framkallar lätt en av i hög grad ökas 
olustsensation mot rörelser i allmän- Av rena idrottsformer böra vi ej  
het. Men olustsensationer kan rid underlåta att begagna oss av simning, 
lek och idrott lättare än vid den mera skid- och skridskoåkning samt gång i 
bestämda gymnastiken ersättas med terräng Utföras de som uthållighets- 
lustsensationer, wigmmoo^ den trött- prov, anser jag det helst bör ske utan 

kan 
Genom idrotten och de idrottsliga ligt tilltagen att överansträngning ej  

lekarna kan man lättare än under kan förekomma. Dessutom bör för 
gymnastiken få deltagarna att helt att undvika frestelsen att pressa ned 
gå upp i det de skola utföra: att tiden och sätta rekord endast den an- 
glömma sig själva och känna denna givna maximitiden upptagas. 
“befriande glädje” som är så nyttig Löpning har av alla idrottsgrenar 

el^^^ 
linjer som rättesnöre att tillföra nan kroppsövning verkar löpning 
kvinnans fysiska fostran synnerligen stärkande på respirations- och cirku- 

lationsorganen. I de flesta lekar in- värdefulla moment. 
Man bör dock ej  glömma an män- går moment av löpning. De båda ar- 

nens och kvinnornas idrott på visst terna hastighets- och uthållighetslöp- 
sätt tjäna två skilda ändamål. För ning ha båda sitt stora värde men 
kvinnorna bör idrotten vara ett na- också sin fara. Hastighetslöpning på 
turligt uttryck för en sund livsverk- korta, väl avpassade distanser torde i 
samhet till hälsans bevarande, var- regel vara ofarlig för en frisk och 
jämte för männen tillkommer att den sund flicka eller ung kvinna om till- 
tjänar att ~"~ utlopp åt nedärvda räcklig vila tages mellan löpningarna. 
far, Den kvinnliga idrotten Så borde t. ex. en stafettlöpning kun- 
får icke vara en blind efterapning av na anordnas. Hatighetslöpning stäl- 
den manliga. Själva frågan gäller ler dock stora krav på hjärtat, i syn, 

kroppsligen och andligen friska oss kvinnor. 

I 

ej heller am idrott är lämpliga eller ej nerhet om den liggande starten an- 
för kvinnor utan vilka idrottsformer vändes. - Den liggande starten bör 
böra upptagas i den kvinnliga idrot- icke användas av barn och kvinnlig 

kommer 'an spela in äro dels skola upptagas för mera vuxen 
de båda könens anatomiska a h  fy- kvinnlig ungdom torde vara den mest 
siologiska olikheter dels den rådande omtvistade frågan. För egen del an- 
uppfattningen vilka idrottsformer, ser jag del bäst, att dröja n&@ med 

ten. De faktorer som vid detta avgö- ungdom. Om dessa båda löpningsformer 

som kunna anses vara kvinnliga eller att fastslå löpningen som obligato- 
ej. Av dessa faktorer borde naturligt risk till dess man fått utrönt huru 
endast den första vara den avgöran- tävlan i löpning i praktiken under en 
de. Men i realiteten är det ej otroligt, följd av år kommer att inverka på 
att den senare blir den som filler ut- den unga kvinnan. 
slaget, och då har man att befara an omdöme gäller också 
det därvidlag som så många gånger längd- och höjdhopp såvida längden 

Samma 

Ett flertal internationella kvinno- 
organisationer har hänvänt sig t i l l  Ti- 
mes för publicering av en hemställan, 
ur vilken vi hämta följande: 
-Vi bedja få rikta uppmärksam- 

heten på följande betydelsefulla 
spörsmål. 

Nationernas förbund beslöt vid sitt 
senaste sammanträde att övertaga det 
arbete som hittills utförts av Asso- 
ciation Internationale pour le Protec- 
tion de I'Enfance och att bilda en 
kommité för frågor rörande barna- 
skydd. 

Antagligen av ekonomiska skäl be- 
slöts då att åt kommitén för bekäm- 
pande av handeln med kvinnor och 
barn även överlåta detta arbete och 
att återvälja denna kommité under 
den dubbla benämningen. 

Kvinnornas organisationer prote- 
sterade på det bestämdaste häremot, 
emedan det icke är givet att de, som 
äro synnerligen lämpade an handhava 
frågor förknippade med nyssnämnda 
problem även äro de mest kompeten- 
ta för uppgiften om barnaskydd, som 
berör ett vida större område. 

Nationernas förbunds råd erkände 
det berättigade uti denna protest då 
de beslöto att utnämna en ny grupp 
medlemmar att samarbeta med kom- 
mittén i organiserandet av barna- 
skydd. Dessa fem nya medlemmar 
skulle enligt Förbundsrådets beslut 
utses av följande korporationer: 

Internationella föreningen för bar- presentant från våra föreningar blir tional Women Suffrage Alliance 
naskydd, Röda Korset, Scoutrörelsen, antagen Barnens vård och skydd (Rösträttsalliansen). Womens In- 
Secours aux Enfants och Dr. Bascom förblir kvinnornas högsta intresse ternational League for Peace and 
Johnson. vilka nya plikter de in kallas att utfö- Freedom (Fred och Frihet) World’s 

Då frågan gällde handeln med ra och vi hoppas att den fordran vi nu Young Women’s Christian Associa- 
kvinnor och barn hade kvinnornas framställa skall bliva föremål för väl- tion (K. F. U. K.) International R- 
organisationer rätt an  ut% en dele- villig och förstående uppmärksamhet. deration of University Women (Ah- 
gerad. Då frågan gäller barnaskydd Vi hoppas att opinionen bland män demiskt bildade Kvinnor). Medical 
fordra vi samma rätt och det av föl- och kvinnor i detta land såväl som i Women's International Association 
jande skäl: Hälso- och välgörenhets- andra länder skall komma till uttryck (Kvinnliga Läkare). 
föreningar hava icke alla förutsätt- innan Nationernas Förbunds råd 
ningar att kunna behandla alla sidor håller sitt nästa möte den 17 februari, 
av denna fråga En friskt och nor- 
malt utvecklat barn är samhällets dyr- 
baraste egendom. Under det att väl- önskvärd och att en delegerad från 
görenhetsarbete i de flesta länder lyc- 
kats väcka 1925. 
offervillighet lämnas mången gång 
obevakade de stora frågorna om ung- International Council of Women 
domens andliga och moraliska upp- (Kvinnornas Nationalråd). Interna- 
fostran och utveckling, barnens rätts- 
liga ställning i hem och samhälle, 
minderåriga brottslingars villkorliga 
frigivande barnäktenskapen i fjär- 
ran östern, barnlagar för underhåll 
och beskydd, försäkringar och p- 
sioner m. m. Vi önska an skydda de 
normala såväl som de efterblivna, Östergötlands länsförbund av Fri- 
sjukliga eller obemedlade barnen, så- sinnade Kvinnors Riksförbund har 
väl inom som utom äktenskapen. haft årsmöte i Linköping. Efter ge- 

middag vidtog förhandlin- 
att begränsa antalet delegerade, men garna. Till ordförande och sekrete- 
yrka icke desto mindre p i  att en re- rare omvaldes fru Eva Hanzén, Lin- 

köping, och till kassaförvaltare fru 

och höjden skola forceras. Båda des- Anna Alsterling, Linköping. Övriga 
sa idrottsgrenar fordra nämligen des- medlemmar i styrelsen blevo frök- 

Övningar i kast äro för flickor av derköping, Erika Häckner och fru 
en viss betydelse. Bland kastövnin- Signe Törnqvist Motala, fru Sigrid 

Netz, Mjölby, friherrinnan Louise 
kastning, dock bör spjutet vara be- Adelswärd, Åtvidaberg, fröken Agda 
tydligt lättare än männens. Om slung- Bengtson, Linköping, och fröken An- 
boll kastas med samma t & &  som na Erikson, Herrestad. Till reviso- 
användes vid diskuskastning är den rer fruarna Hedvig Löwen- 
en Det god är och med roande glädje idrott jag för för kvinnor. min del dahl och Anna Samuel, Linköping, 

intresset för kvinnliga med fru Märta Nilsson och fröken 
konstaterar dessa kroppskultursyste- Margareta Lundberg, Linköping, som 

den rytmiska gymnastikens suppleanter. ill centralstyrelseleda- 
dagar med det myckna pratet om 
kvinnlighet, frigjordhet, själfullhet möter jämte ordföranden, som är 
och grace få vi ej glömma bort att ett självskriven, valdes f rken  Betty Ols- 
samhälle är mest betjänt av att &? son, Norrköping fru Lizzie Grön- 
rakryggade, sunda och glada kvin- wald, Norrköping, fru Tengzelius, 
nor, fria från sentimentalitet sjåpig- Norrköping, samt fröken Erika 
het och tillgjordhet, beredda för li- Häckner, Motala. 

Mötesplatsen 

Vi inse tillfullo nödvändigheten av mensam 

valdes 

vets många gånger nog så hårda Efter förhandlingarnas slut följde 
kamp. Begära vi kvinnor rätt att få d-, varvid förekom föredrag, 

musik och sång. 
ungdomens fysiska fostran särskilt Frisinnade Kvinnor i Karlshamn 

har beslutat hädanefter hålla sina 

märke bör vara till stort gagn. Det sammanträden sista måndagen i var- 
nuvarande kvinnliga idrottsmärket, '' månad. 
vilket uppgjorts av män, måste omar- Tid och plats vidare genom annons 
betas och därför hoppas jag att Sven- i ortspressen. 
ska Gymnastik- och Idrottsförenin- 

sakkunniga kvinnor, att utföra den- 
na omarbetning. 



fota mitt den djupaste pölen och igen och sköt ett par småttingar 

“Du värld! Jag har fått galna barn 
åsett leken därnere, började de viska - det är ju Petterssonskans otäcka 

samma blickar åt rummet bredvid, Hon ville fösa ut dem igen, men 
där fröken satt och skrev brev til l sin hejdades av fru Weibler, som vänligt 

drog de förskrämda barnen intill rig. 

D i rek t ö r en s b a r n och skreko högt av glädje över stänket framför sig in i rummet. 
När Douglas och Gurli en stund 

dras öron och kastade tvek- ungar!” Petterssonskans ungar 
Av FRIGGA CARLBERG 

När "Kung Baby” skulle göra sitt Så gick tiden, amman flyttade - fästman, 

“Folkboken om Schartau” 
(Emil Helmer i Sydsv. Dagbl.) 

Henric Schartau 
och 

4 

inträde i direktör Weiblers familj ungen visste vart - och försvann 
väntade h onom m den elegantaste ut- småningom helt och hållet. Fattig- 
styrsel i linne och ylle, siden och vården betalade för hennes barn hos 
spetsar. Fru direktörskan hade pre- fostermodern , som inte kunde förmå 
num ererat på en tysk tidskrift för sig att lä mn a de välsignade skrikhal- 
damer, och en dag läste hon en i sarna ifrån sig. 
kåseristil hållen reklam för babyut- Och skrika och skråla kunde de, 
styrslar, följande där de i obunden frihet tumlade om 
ord: ”Om en blivande moder, efter på trappan och i rännstenen, så att 
att ha läst föreståndare, är nog plikt- ljudet ofta lockade två rosiga barn- 
förgäten att i t  sin väntade lilla ängel ansikten att trycka sina små näsor 
icke kapa just dessa fina yllevaror, platta mot fönsterrutan i direktör 
detta slags sidenkuddar och sidentäc- Weiblers barnkammare 
ken, detta slags äkta spetsar och "Vad Pettersonskans ungar ha för- 

roligt”! var en dunkel upp- 
vilken slutligen blev en ut- 

nke, åtföljd av längtansfull 

När Douglas och Gurli - direk- 

kas och därför förskrevs hela utstyr- frisk luft, så gingo de i skinande vita 
seln från Schmidt & C:o i Berlin kläder mitt på trottoaren under barn- 
varefter den stora händelsen emot- frökens oupphörliga förmaningar att 
sågs med lugnt samvete akta sig för fläckar. Rägnade det en 

Redan från början beredde "Kung enda droppe bara, så skulle de ha på 
Baby” sina föräldrar överraskning: sig otäcka galoscher eller bottiner, 
han kom nämligen icke ensam, utan som inte hördes n% man gick, om 

vilken slöt med 

gode guden.” 
En dylik fatalitet borde ju undvi- törens barn - skulle ut och hämta 

åtföljd av en liten syster, med vilken man stampade aldrig så hårt i gatan. 
han fick dela sin kungatron och Men Petterssonskans ungar fingo 
alla andra jordiska ägodelar gladeligen plaska i pölar och rännste- 

Samtidigt gjorde ett annat tvilling- nar, utan att behöva vara rädda för 
par sin entré hos Petterssonskan i fläckar, och deras trätofflor slamra- 
källarrummet bredvid brygghuset. Men de mot den ojämna stenläggningen, 
varken Petterssonskan eller flickan, så att Douglas tyckte det var nästan 
som var mor till tvillingarna och se- finare i n  fa rbro  löjtnantens sporrar 
dan hade den obegripliga turen att bli Och tänk så lyckliga Petterson- 
antagen som amma hos direktörens, skans ungar voro, de sluppo att tvät- 
hade varit i tillfälle att studera ”Tid- tas och kammas och borstas sju mil- 
skrift för damer” och därför var ut- lioner ginger om dagen. 
styrseln därefter. Att dela It två, "Ni vill kanske se ut som Petters- 
vad som icke ens räcker t i l l  en, var sonskans ungar" brukade fröken sä- 
ett räkneproblem som vållade Pet- ga, ”som inte bli tvättade och kam- 
tersonskan oöndligt huvudbry 

Från barnkammarfönstret i direk- Ja, det ville Douglas gärna och 
törens bostad kunde man se rakt in i Gurli ville alltid detsamma som sin 
bakgårdens källarrum, och när det bror. 
tvättades i brygghuset, hände att fön- En dag p i  sensommaren voro di- 
sterisen tinade upp, så att fostermo- rektörens borta till middag och bar- 
dem kunde visa de små trasbylten nen ensamma hemma med barnfrö- 
för deras mor däruppe i herrskap- ken. Det hade regnat hela förmidda- 
våningen. Besök fingo ju icke ofta gen och p i  gården voro riktiga små 
förekomma - vem kunde veta vad sjöar, vari solstrålarna blänkte och 

som guldfi- 

made mer än en gång om året.” 

slags baciller, som frodades därnere i glittrade. 

guldfiskar”, 

och hafresoppa i mjölken och värme 

i hennes egen säng. 
Nisse och Greta - så hette Pet- 

terssonskans ungar - hoppade bar- 

Ellen Hagen 

C A M P O SA N T O 
Den protestantiska kyrkogården i Rom 

Vid m vandring till Aventinhöjden, cypresserna och kasta sina långa 
där i dominikanklostret och Santa skuggor över rosor och buxbomshäc- 
Sabinas och Santa Priscas kyrkor vi- kar, vilkas deft  ligger tung som rö- 
sas några sköna, kulturhistoriskt kelse i en stilla luft under aftonso- 
dyrbara minnen och där utsikten över lens färgspel De sällsynta besökar- 
d a  eviga staden med Peterskyrkan nas ringning p i  portklockan är det 
i det fjärran blå, är underbart vac- enda Ijud som stör stillheten. 
ker, gick hemvägen förbi den prote- Här slumra de sida rid sida, nord- 
stantiska kyrkogården bor, tyskar och engelsmän, européer 

Den ligger i skuggan av resterna och amerikanare. Från skilda håll 
från Aurelius väldiga stadsmur, kommo de för ett kort besök eller för 
byggd t i l l  skydd mot goterna, vilka att arbeta, studera och lära, för att 
väl aldrig kommit innanför den om njuta av livet eller för att söka häl- 
icke en förrädare öppnat Porta Sa- san, men alla stannade för alltid Här 
laria. vilar "Goethes son”, här Keats, Shel- 

Om någon plats på jorden är hel- ley, Gibson, Story, Ballentyne Wool- 
gad åt tystnaden vilan och friden, så son och många många fler. Och 
är det denna protestanternas Campo murgrönan, som smyger sig över gre- 
santo. Murar omgiva den och Cajus kiska kolonner, ryska kors och enkla 
Cestius pyramid håller vakt vid den- små hällar har väl sett tre århundra- 
M dödens trädgård, ty trädgård, den. dess stam är tjock som ett träds. 
blomstergård är den mer in någon De svenska namnen äro icke få. 
kyrkogård i världen På den stora carrarasterna som fuk- 

I täta led stå de mörka, linjesköna ten och mossan snart färgat grön lä- 

T I D E V A R V E T 

Följden av den hemliga överlägg- Under tiden höllo Douglas och 
ningen blev, att nästa minut stodo di- Gurli på att livligt skildra det intres- 
rektörens barn nere på gården hos santa äventyr de varit med om V å t a  västsvenskt kyrkoliv 
Petterssonskans ungar, som stumma och nedstänkta i trasiga och smut- 
av häpnad stirrade p i  den ovanliga siga kläder samt till råga på allt bar- 
synen fota, men med tindrande ögon och Viktor Södergren 

”Får v i  vara här och leka med er?” rosor på kinderna stodo de små syn- 

A. 

Illustr. Pris 4. 75 
började Douglas. ”Det är så tråkigt darna framför sina festklädda för- 
hos oss - pappa och mamma är bor- äldrar, under det fröken gråtande 
ta, och fröken bara skriver och skri- sökte framstamma en förklaring som 

ver - och vi har inga vattenpussar ingen lyssnade till. 
att hoppa i - bara en lekmatta!” ”Vi ha haft så väldigt roligt, vet 

Det sista ordet uttalades med dju- mamma. och jag kunde hoppa lika 
högt som Nisse! Och Nisse har Io- paste förakt. 

"Men du är så fin", invände Nisse vat att jag får gärna komma igen och 
"vi får aldrig stampa i pölarne om leka i hans pöl - varenda dag om 
söndagen, när mamma tvättat oss.” jag vill - och Nisse är så snäll. ." 

”Jag hoppade också, och vattnet 
Douglas "och så tar vi av oss skor stänkte ända upp i ögonen”, skröt 
”Jag kan få låna din tröja bad 

och strumpor. Det vill Gurli med." Gurli ”och vattnet var så smutsigt, styrka både präster och kyrkligt 
intresserade lekmän att taga del 
av denna förträffliga, väckande EL smutsigt - se pappa - " "Ja då.” 

Gurli satt redan på brygghustrap- Ett litet knubbigt ben räcktes fram 

pan och försökte med Gretas hjälp, till pappas inspektion. 
att befria sig från sin fotbeklädnad ”Laga att badvattnet genast blir i 
Greta fick hennes vita förkläde i et- ordning och kläd under tiden av bar- 
byte mot ett trasigt och smutsigt av nen och svep in dem i lakan och fil- 

tar'', avbröt fru Weibler frökens för- ol 

bok, spridning som förtjkänar vidsträckt 

I alla boklådor 

Lindblads Förlag, Uppsala 

Plums! lät det, svarstal, ”även de två främmande. 
skratt Sedan Var är mamma?” ”vände hon sig till Du minns, att vi bytte om rum för att 

Nisse och Greta hämtat sig från för- dessa. hon inte skulle påminnas om sina 
sta överraskningen, kunde de icke nö- 

även moderskärleken stals från de ja sig med att vara endast åskådare knappt hörbart 
- pölen var ju deras speciella till- Fru Weibler gick in i sängkamma- fattiga ungarna När jag såg alla 
behörighet. för att byta om klädning innan fyra tilllsammans de två strålande av 

hälsa och lycka, och de andra två, s i  
av sextonde sidan i sitt brev höjde och magra och fattiga, och 
hon huvudet och lyssnade åt barn- ge luft åt sina angripna faderskäns- tänkte att svalget emellan dem skall 

ökas allt mer och mer, om ingen kammaren. Så ovanliga tysta och lor. 
snälla barnen äro, undrade hon, de "Jag förstår rakt inte varför just hjälper så kände jag var skuld så 
måtte ha somnat på lekmattan. Pet- våra barn ska ha sådana simpla M omätligt stor, att den till vad pris 
tersonskans ungar skråla så mycket jelser - trivas bäst med tiggarungar. måste gäldas” 
värre - en kan riktigt bli nervös. - Men det är tidsandan, som smyger ”Du menar att Pettersonsskans 
Så började pennan åter rassla över sig in till och med i barnkammaren, ungar --” 
pappret. tidsandan som vill demokratiska och 

fylld, då fruns röst hördes fråga ef- ”Vore du religiös, kunde du kalla 
ter barnen. 

“Gud herrskapet redan hemma! för ”tidsanda”; namnet gör emeller- 
Och barnen som skulle ha varit i lid detsamma, och jag tackar och väl tersonskans ungar, 
säng!” signar den makt som öppnar våra 

I barnkammaren stodo frun och ögon för orättfärdigheten och själ- 
barnfröken och stirrade häpna på viskheten När den lilla främmande 

ett ljud hördes, utom skratten från ögon, tänkte iag på hennes mor, som 
gårdsplatsen. Såsom gripna av sam- jag så ofta fann stående vid fönstret 
ma tanke, rusade frun fram t i l t fönst- för att uppsnappa en skymt av sina 
ret och fröken huvudstupa utför egna barn, som svulto och foro illa, 

under det hon med deras mjölk när- trappan 
Ögonblicket därpå var hon U P P  de våra friska och blomstrande små 

f e 

”Borta på hjälp“, viskade Nisse egna, och det lyckades visst så att 

ren 
När barnfröken hunnit till slutet badproceduren skulle börja. 

Direktören följde henne för att få bleka 

”Ska bli direktörens barn, ja” 
Protesten på direktörens läppar ty- 

Men sjuttonde sidan var knappast utjämna - -" 

för ”Guds finger” vad du nu kallar stades av hans hustru på ett sätt han 
ännu aldrig kunnat motstå 

Därmed slutade historien om Pet- 

Frigga Carlberg. 

varandra - rummet var tomt. Icke flickan såg på mig med sina tårfyllda Prenu merera 
på 

för 1925 
Tid eva wet 

ses under ett vallmoornament namnet Vi vandra förbi många okända En sällsamt gripande livstragedi är 
I. U. Byström och strax bredvid står svenska namn, gamla och unga ristad kring den dyrbara sarkofagen 
en hög travertinhäll omfattande m Ej  långt fråga monumentet över över Rosa Bathurst, år 1824 Vackra 
porträttmedaljong med namnet N. J. Peter Andreas Munck synes en liten reliefer pryda den och visa en ung 
Blommér historiemålare. Det är lutande minnestavla över en svensk gestalt, lyft ur brusande böljor Hen- 
Blommér som målat den av alla kän- målarinna Evelina Stading, - n e s  mor berättar sin sorgsna livshi- 
da tavlan ”Freja sökande sin make" ”pittrice Svedese” - död 1829, vid stora hur  först den unge maken, p i  
- i Nationalmuseum den målades i 26 år. Vem var hon? Några rader en beskickning till främmande land, 
Rom året före hans död 1853. försvann och spårlöst blev 
xander Laureus, en av sin tids mesl varit en av Fahlerantz bästa elever. borta för alltid och s i  hur hennes en- 
ansedda målare i Sverige vilar här Många förnämliga konstverk i den da barn sexton år, vid en ridtur av 
också Nationalmuseum äger sex ljusa vackra m ma morn möter blicken den skrämda hästen kastades i Ti. 
tavlor av hoinom och en av dem ”Rö bland dessa täta rader minnesvårdar. bern och drunknade. 
vare har en herdefamilj i en grotta” Årtalen kommer en att tro att döden - ”O, vandrare - står där - 
bör dödsårets datum 1823 för hundra år sedan krävde sina fle- vem du än är, stanna och lyssna ti l l  

sta offer bland tjugoåringar, Var det denna sorgens saga, låt dess vittnes- 
Två diplomater och vetenskapsmän lungsoten man flydde för till södern börd om mänsklig lyckas ostadighet 

J.  D. Åkerblad a h  N. G. Palin vila - förgäves? Var det hoppet om so- sjunka djupt i ditt sinne! Är du ung 
härute Båda hade funnit sitt egent- lens livgivande kraft, som från Eng- och älskad bygg ingenting därpå. ty 
liga verksamhetsfält i Orienten, den lands dimmiga luftstreck förde hit så hon som här sover dödens sömn un- 
senare tillbrakte sina sista är i ett litet många av kända namn, der dln fot var det älskligaste något 
hus p i  Aventinhöjden i den nuva- endast för att dö långt från det mn, der in fot Hon var allt vad det 
rande Villa Maltas trädgård där han skade hemmet Den nutida pilgrimen ömmaste hjärta kunde önska the 
en natt 1842 mördades av en inbrotts- stannar och läser, - tycker sig se joy and hope of her widowed mo- 
tjuv, en frigiven galerslav. På Pa- dem framför sig, dessa sorgsna an- ther”. - 
lins gravsten läses att han varit sän- höriga - från m tid så olika vir, - Några steg vidare under valv av 

debud från kungl. maj:t i Sverige vid som samlats kring graven och p i  dess murgröna lyser från stenens vita yta 
den Höga Ottomanska Porten och sten tolkat sin saknad i så ömma ord, åter ett sådant ödets åskslag. I de 
att han dog i Rom, dräpt i sitt hem - över vilka mossan smyger sig branta bergen vid Tivoli ej långt 
av en missdådares svärd från Rom, störtade den älste sonen i 

Ale- i en minnesbok säger endast att hon plötsligt 

ättlingar 

sakta men säkert 
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fem dagarna 
Av ELIN WÄGNER 

hade han själv kommit först. Men i - Då måste det ske. För att före- 
Ne- själva blixtens ögonblick, då hand- komma Cark kan jag ge mitt liv, 

vinson diskuterade överstens säker- granaten, kastad genom fönstret, ex- men inte för hämnd. Det är för litet. 
het, gingo de båda ut från att det ploderade - Om det hänt något, gå då icke 
gällde att hålla honom så mycket som drev en ilning av bitterhet genom ho- till orkestern i kväll, sade hon. Om 
möjligt inom hotellets väggar. I ho- nom, en smärta som sammansmälte ni ser Carks glädje, som vi såg den, 

tellet skulle han vara säker tack vare med den, vilken granatskärvorna rev kommer ni att skjuta honom i alla 
prinsens vaksamhet. upp, och förlorade rig samman med fall. Var då alla stilla i natt! 

Vid griinm fingo de veta nyhc  
t+rfad. ~ ~ d a n  prinsen md nrpuro- - - - tm i mllm. W r  m ti- seth ha- 
jm p n r k a d e  varjc perm. nom kom Ndslapttr bmk gav m mbbt  cko de em handgram ~ h n g a t .  in gmm 
in gmom d 6 m  nnvhde dg Carkr i Trevcs. Hindelrm var brhntgjonl prinvn av Wales f6nstcr. Men om 
utskickade PI en utväg, som synes vid kvällens inbrott med anslag och översten genast dött eller ännu levde, 
mycket enkel då man väl tänkt sig extrablad och ett sus av visknigar visste icke tullmannen med visshet. 
in i den. 

- Hur långt har ni kvar? frågade 
det 
den - En timma. 
från Treves. Han hade varit väntad 
redan på morgonen, och översten heten till mötes. Då hon lämnat re- - Vi  känner inte vägarna, det är 
hade icke kunnat förmå rig att läm- geringsbyggnaden uppträdet mig omöjligt att sätta högsta fart, 
na hotellet. förr än han kommit. För uppe hos Cark, hade hon gått direkt miss. 
var timma, som gått hade han blivit till amerikanske ministern. Hon för- 
allt oroligare. Han visste att dröjs- mådde icke ge så många skäl för sin -  H a n  känner inte vägarna han 
målet icke berodde på slarv eller bön a n  han skulle låta sin bil köra mekaniskt för sig själv. Vem känner 
långsamhet , utan på övermänskliga henne över gränsen. Men det var en vägarna? Ingen. 
omständigheter Vad hade hänt? Det ångest i hennes ögon 
var 
ha henne därinne i dödsfiendens våld. de inga invändningar, inga frågor. 
Han förbannade sin idé att sända in 
henne till Treves. Han gjorde upp tell? frågade han. 
planer att befria henne, j a  att häm- 
nas hmne. 

l i w n  k h  UPP mh a v v  m W R ,  Lonungars grins. 

mellan de  båda männen, 

Men det var i hotellet han blev den i mörker. 

från man till man, innan ännu över- Herrskapet kan passera! 
Översten satt på eftermiddagen i sten återfått medvetandet, innan hu- 

tomma kaféet tillsamman med set och prinsen av Wales upphört an hon sin chafför.  
unge kuriren, som nyss anlänt darra i sina grundvalar. 

Miss Nevinson tvangs att fara ny- - Även med högsta fart? 

efter 

Djupare än 
en olidlig osäkerhetskänsla att dödsfruktans ångest. Ministern gjor- 

- S k a l l  ni inte tillbaka till ert ho- 

- Nej, hon skulle icke tillbaka till 

Hon hejdade en man på vägen: 
- Är han död? - Vem skulle vara död? 

- H a r  aldrig hört talas om över 

Därefter gjorde hon intet mera hotellet. Men hon skulle stanna nå- sten. Varför skulle han vara där. 
Äntligen anmäldes kuriren. Yng- gra ögonblick i mynningen till Tre 

försök att få veta sitt öde. 
han hade fått lov att sticka ner en I det l i l la huset innanför muren Två män hade hemligen tävlat om 

av Carks folk. som velat ta honom till var allt som det varit dagen förut. vem som skulle komma först att döda 

Detta MI högst obehagligt Han var och vid fönstret satt en ensam ung hand tillbaka och nu var han träffad. 

vit och oppskakad av hunger och den- man på post. Det var musikanten i Om han ännu levde. var det ju detta 
na handling. Översten tog honom Grand hotells orkester. 
ner i kaféet för att vederkvicka ho- 
nom. Nu måste han berätta om miss frågade hon honom andfådd Kanske tänkte han alls inte på 
Nevinson. Med våld tvang honom - Är översten d ä r  var hans snabba henne, endast på att nu var han land 

Carks poster och av mannen han -Vill ni skjuta honom i kväll? Kanske tänkte han inte alls mera. 
stuckit Han måste veta allt som pas- - Miss Nevinson, jag vet inte vad Nu nalkades bilen staden, dess Ijus 
serat i Tre Konungars gräns un- ni talar om! Vad har hint? började stiga upp ur skymningen. 
der besöket Hon hade alltså bränt - Jag vet inte vad som har hänt Om några ögonblick skullle hon få 
ett brev... Hon hade gråtit... Hon Men något har hänt, eller händer nu veta så mycket som gick att få veta. 
hade ätit hönssoppa... När var det eller i nästa ögonblick. Vi var hos Men kanske, ja troligen skulle hennes 
hon skulle besöka Cark? Cark -- - nej, nu måste jag i väg. mest förtvivlade frågor förbli obe- 
- I dag klockan 11. Och sen äm- Men antag att Cark mördat översten, svarade. Hon skulle livet igenom få 

nade hon resa hem ingen rom i mor- vad gjorde ni då? lov att vänta på svar. 

gon. De sågo varandra i ögonen. - Varför, varför? 
- - - Under den sekund av - N i  uppdrog åt mig att hämnas! Men det gör det samma. Allt får 

medvetenhet som förflöt mellan hans sade den unge mannen, och tänkte att vara ti l l  sedan Blott han inte lider 

uppfattning av faran och slagets allt en dam tror rig då om att få allting. för mycket 
upplånade verklighet, ham översten Men det gör jag icke. Då hon stannade utanför porten, 
blott - vi menade icke så. Jag har in- såg han på prinsens minspel. på hans 
Han hann aldrig fortsätta tanken så gen rätt att uppdraga det fit någon. sätt att riva upp dörren och riva ut 
långt som att fastslå at tom inte det Sådant får man göra själv det är henne, att översten levde, och att han 
varit för den älskades viljas skull, så mitt fel. Farväl. Men om han lever? begärt att få se henne. 

fånga, när han sökte kringgå posten. Gumman öppnade dörren för henne den andre Hon hade hållit den enes 

- Varför sköt ni inte Cark i går? ick' ens skulle vilje se henne. 

översten från minnet t BY mötet med motfråga. 
givet i Carks våld. 

tänka: Jaså Cark kom först. ! 
en londonfamilj utför branten, "in ney. Det är denne, som till Shelleys icke ge bestående form åt inspiratio- 
coming out of Neptunes Grotto his namn och orden: "Cor Cordium na- nens bildvärld Som lärare fick han 
Foot slipping and he lost his Life". tus IV aug. 1782, obiit VIII jul. giva idéerna i arv åt det nya århun- 
&* okände vandrare som nu hundra 1822”, tillagt dessa rader ur Ariels dradets stora namn. Thorvaldsen, 
år sorgsna föräldrar bedja sång i '"Stormen" som Shelley älska- och tyckte sig då icke ha levat för- 
stnna för att läsa om deras förlust, de: gäves. Vila fick han dock till sist i 
lägger vemodigt gripen några blom- Romas jord, en vårmorgon 1798. 
mor på tjugoettåringens grav, "a vir- Keats grav är den yttersta vid mu- 

tuos and amiable Youth, a most ex- ren namnlös och ensam ligger den. 
cellent Son, an attached and affec- Han trodde sig glömd och blir kanske 
tionate Brother and an irreparable Längst bort d e r  Cestius-pyrami- längst ihågkommen. Hans vän full- 
Loss for all his Family and Friends." den ligger den äldsta delen av kyrko- följde efter hans död 1821 hans sista 

känsligare i n  vår tids, kanske icke några ensamma pinjer ligga brutna "Denna grav gömmer stoftet - 
- men de behövde och ville visa, an pelare, marmorfragment och ännu allt rom var dödligt - av en ung 
de ägde hjärtan, som älskade och som lutande av de ti där engelsk diktare, som på dödsbädden 
ledo. Och hoppades att i mänsklig- skriften ännu kan läsas bär den olyck- i hjärtats bitterhet över sina fienders 
hetens stora syskonskara någon hjär- liga och geniale dansk-tyska målaren grymhet önskade att dessa ord skulle 
testräng skulle vibrera i samklang Asmus Jacob Carstens namn. Den ristas på hans grav: Här vilar en, 

från Slevig, villkens namn är skrivet på vattnet''. med deras egen. 

kan åt motsatt håll. E n  namn, ett till konstens värld, längtan till Rom. Under valv av ljusröda klängrosor, 
kors, ett årtal och intet mer. E,, gång var han på väg, nådde Mi- förbli rabatter med vita liljor söka vi 

Ett annat drag i bilden från en för- lano till fots, men måste, av brist på dödgrävaren - trädgårdsmästaren, 

fluten tid, är vänskapens ~ i d  Keats medel med packningen på ryggen Och rom skall list upp porta .  V i  finna 
sida vilar "his devoted friend” måla- bitterheten i hjärtat, vända m. Han honom, det är ingen lutande åldring 

och vid skalden Percy nådde väl fram en andra gång, men enligt gängse begrepp om den som 

år senare jordats sig, tärd och bruten kände han sig italienare vilar i gräset och gnolar till 
kunna skapa vad han drömt, tonerna av en mandolin. Bredvid le- 

senare 

,"Nothing of him that doth fade. 
But doth suffer a sea change 
Into something rich and strange.” 

Den tidens människor voro kanske gården. Bland vallmo och gräs kring vilja, att på hans vård skulle stå: 

stenar. En 

fattige mjölargossen 
Vår kärva tid har gått så långt den vars hela l iv var längtan. Längtan 

har, enligt hans egen då försent. Med ungdomen bakom sysslar bland grifter, en solbrynt ung 

tillgivne vän Trelaw- icke 

När lagen ej förslår 
På ett stort möte i Köpenhamn retten - Berning kontra justitiemi- 

onsdagen blev justitieminister nistern - då erfares att under lop- 
Steincke föremål för hela försam- pet av tio månader 210 liknande Br- 
ligens hyllning. Anledningen var brytelser äro behandlade. 
det uppseendeväckande an han be- I Danmark är framlagt lagförslag 
gått en fullständigt lagstridig hand- a sedlighetsförbrytares internering 
ling. Men när lagarna äro så bristfäl- och landstinget har detta f . n .  under 
liga at t  de inte giva medborgare - debatt. Det är sannolikt att lagen blir 
och framförallt barnen - det skydd antagen. De danska kvinnorna arbeta 
de ha rätt att kräva, äro utomordent- intensivt för den. 
liga åtgärder berättigande, anser den I Norge har några särskilt upprö- 
danske justitieminister. Han har haft rande fall av denna art kommit så väl 
mod nog att i fängsligt förvar kvar- enskilda kvinnor som organisationer 
hålla sedlighetsförbrytaren Berning, att rikta ett flammande ''Vi anklaga” 
ehuru den honom tilldelta strafftiden mot de myndigheter och den opinion 
var tillända. som med ostört lugn och utan att 

Justitieminister Steineke menar fordra betryggande åtgärder veta 
med full rätt att en sådan för samhäl- barnen ständigt på nytt vara i fara 
let farlig förbrytare bör interneras. bliva offer för dessa förbrytare. 
Det är meningslöst att släppa honom De små ha rätt, - som sades vid 
lös ingen och giva honom tillfälle begå ett möte för denna sak - att gå 
nya ohyggligheter Att sådana före- trygga på Norges jord. 
komma i förfärande hög grad synes 
av rättegången vid den danska lands- 

ker m lycklig moder med en halvna- utgått en vädjan om understöd och 
ken. knubbig liten kerub i sitt knä. hjälp för vidmakthållande och beva- 
De kunde varit modell för en Rafaels rande av äganderätten till de @e- 
madonna med barnet Den muntre stantiska främlingarnas sista vilorum. 
lille “bambinon” får några körsbär De kommunala myndigheterna i Rom 
och genast strömma tacksägelser och föreskriva omedelbara åtgärder. De 
vänliga ord från tre par läppar som fordra uppförandet av en stenmur 
le och ögonen lysa. för att skilja såväl den äldre som 

Mot bakgrunden av mörka eypres- den nyare delen av kyrkogården från 
ser och vita marmorhällar är denna den närliggande Cestiuspyramiden. 
hymn till glädjen kärleken och livet Sker icke detta får ej  Campo Santo 
den sista visionen från Campo santo, finnas till på samma sätt som förr. 
när gallerporten faller igen. Den internationella kommittén förfo- 

gar icke över något kapital. Och 
Detta minne från en solig ehuru 350,000 lire äro erforderliga. 

vemodsfylld dag i den seklernas Säkerligen finnes bland svenskar 
värld som Rom samlat inom sig stod som bland andra protestantiska na- 
så tydligt för erinringen, då ett med- tioner de som vilja bidraga till beva- 
delande händelsevis kom for mina randet av en historisk plats förknip- 
ögon angående den protestantiska pad d så många svenska minnen. 
kyrkogården i Rom. Till ecklesiastikdepartementet har 

flesta svenska Romfarare ha inkommit vädjan om hjälp Och på är- 
säkerligen besökt denna minnenas kebiskopens uppdrag mottagas och 
tempelgård och njutit av stillhet och redovisas för gåvor som kunna insän- 
ro därute i de väldia cypressernas das till s tadsmin is te r  Emil Hel- 
skugga och av den sällsynta skönhe- mer, Limhamn. 
ten över denna marmorskimrande Måtte vädjan inte vara förgäves, 

Från den internationella kommitté das som förut och vara öppen för 

Hur är det i Sverige? 

De 

tysta stad. 

som har dess vård sig anförtrodd har främlingarna i Rom. 

utan platsen kunna bibehållas a h  vår- 

http://uppYcndeviickm.de


Det andliga utbytet verkställts genom nutrala revisorer 
En framgångsrik fonn av in- vilka tillsatts av neutrala hedersledamöter Forts fr sid 

hedersledamöter inom rådet Dessa ha fått till- 
gång till företagens böcker ,,,?" de ii oss mitt i individernas värld, som 
ha endast fått offentliggöra siffror höjer sig liksom en vintergata över 

industrierna Svaren äro flera Den- för hela industrien tillsammantagen alla slocknade så kallade juridiska 
Denna industri var redan förut mycket ej för de enskilda företagen Härigenom personligheter Individ kommer av 
väl organiserad. den är lokaliserad genom ha arbetarna fått tillfälle till det latinska ordet individuum som betyder 
till en  mindre begränsat område med en bättre inblick i och förståelse för tyder det odelbara. Det som av varje 
någotsånär likformiga förhållanden produktionen och dess ekonomiska individ skapar en odelbar värld för 
den arbetar endast för hemmamarknade problem sig är samvetet anklagaren, domaren 
hemmamarknaden Till dessa yttre förutsättningar 
förutsättningar kommer att de arbetsgivare och duktionen är av de uppgifter. som Om v i  européer vilja ärligt söka 
arbetsledare rom saft sig i spetsen särskilt åligger fabriksnämnderna ett andligt utbyte måste vi således 
haft sällsynt goda personliga förutsättningar dessa syssla emellertid med alla sidor börja med oss själva anklagande 
förutsättningar och gått till uppgiften med av dete dagliga livet inom fabriken. och dömande Och då skola vi  
verklig entusiasm. En av de viktigaste Sekreteraren för industrirådet uppmanar också upptäcka. att aftonlandet har 
viktigaste orsakerna till framgång är emellertid uppmanar i ett föredrag till bildande av något att hämta från morgonlandet 
emellertid att man undvikit lönefrågor fabriksnämnder och påvisar bl. a. att av den yppersta skatten av alla, ett 
och liksom förut låtit dessa avgöras det ligger i alla parters intresse att verkligt andligt utbyte 
genom avtal mellan arbetare- och arbetsgivareorganisationer undvika de höga kostnader som dåliga Bortom Suez låt mig draga. dit 
arbetsgivareorganisationer Härigenom dåliga produkter och ineffektivitet i ar- där människan något är skrev en 
har det lyckats a n  hålla stridsstämningen arbetet medföra ty då måste den summa gång Kipling och en german har 
stridsstämningen borta Endast vid ett par tillfällen nia bli större som kan delas ut s a n  med erinran om detta citat med vemod 

tillfällen d i  konflikt hotat utbryta har vinster och löner eller också kunna mod konstaterat att här hemma är 
ridet ingripit genom att bland sina prisen sänkas. vilket måste medföra individen allenast ett av byråkratien 
egna medlemmar utvälja en förhandlingskommitée ökad avsättning och minskad arbetslöshetet 
förhandlingskommitée som också i bägge inregistererat nummer ett föremål gra få kraftiga föregångare av skälmar arbetslöshet - För att intressera arbetarna 
fallen lyckats finna en fredlig utväg i produktionen utdelas även pris för färdat en bestämmelse att sittplatser för statistik och beskattning 
I huvudsak har emellertid rådet I morgonlandets gamla kultur- som assimilera sig och av massan skola ordnas för kvinnliga arbetare förslag til l förbättringar 

riktat sin verksamhet It andra håll Vad beträffar undersökningskommittén Dessa bestämmelser och många här värld fortplantad till oss med kristendomens som linkar efter utan att hava en 
och arbetat dels för produktionens effektivitet undersökningskommittén har denna särskilt sysslat med icke nämnda ha också antagits av företagens donems morallagar förkunnades sålunda aning om vad den vill. 

sålunda ä t t  äga makt utan ädelmod Vad skulle nu vi europeer kunna 

och uppfostran såväl den allmänt Lärlingskommittén har sysslat med och mildhet är något som jag aldrig giva i andligt uthyte från vår sida och industri där man har en mycket hög dödlighet 
mänskliga som den fackliga Redan uppfostringsfrågor programmen för kan fördraga att Y". Och vidare hava vi  över huvudtaget något att dödlighet äro särskilt aktuella Det gäller 
efter första sammanträdet tillsatte rådet gäller framförallt att förhindra dammbildning fortsättningsskolor lärlingars utbildning om man ej har tilltro till det goda komma med? Jo säkerlingen lika myr- 
det underkommittéer för sina olika och visa. Sa är allt förgäves i staten mycket med tiden Ty även Västerladets 

utbildning samt gjort utredning angående dammbildning i arbetslokalerna och för 
verksamhetsgrenar däribland en undersökningskommitté detta ändamål ha olika slags ventilationsapparater möjligherna för industrin att sysselsätta 

Den indiska diktningen besjunger Västerlandets barn hava en själ som manifesterat 
undersökningskommitté en lärlingskommitté ännu i dag Indien såsom ett land, viöket sterat sig på ett strilande sitt i sanningsvittnenas 

lärlingskommitté en kommitté för arhetsförhållanden Ett för England karaktäristiskt ket skall faga i besittning hela världen sanningsvittnenas a h  martyrenas lidande äntligen söka lösa det svåra problemet 
arbetsförhållanden och lönefrågor m. en att få luftväxling utan drag som så drag är att industrirådet grundat en den. hela mänskligheten icke genom lidanden under förtrycket Det bidar 
statistisk kommkitté ofta stör arbetfriden i en fabrik fotbollsklubb som omfattar hela in. fysisk makt utan genom makten av blott sin tid Den förväntar den stora 

Denna rista har varit särskilt betydelsefull Framförallt ha emellertid mycket industrien och till vilken arbetsgivarföreningarna sin själ." Denna landvinning tolkade stora upptäckta av källsprånget under 

delsefull därigenom att den företagit noggranna undersökningar gjorts angående 
de Gandhi i ett tal till Madras studenter det myckna materiella gruset 

sig att utreda och göra tillgängligt för angående den bästa typen för torkugnar denter sålunda d e t  skall bliva Edert V i  komma d å  på ett helt annat 
arbetarna industriens produktionskostnader torkugnar för lergods och kommittén har Det sagda är endast avsett att vara privilegium att Övervinna erövrarna sätt än nu, att kunna giva i utbyte 

produktionskostnader, den genomsnittliga vinstprocenten med stor energi och hänförelse arbetat exempel på rådets och fabriksnämndernas icke genom blodsutgjutelser utan vår aktivitet vår slagkraft vår organisationsförmåga 

vinstprocenten avsättningsmöjligheter priser löner arbetat för att inför en ny typ av sådana fabriksnämndernas vidsträckta verksamhet utrymmet blott genom den kraft som ligger i organisationsförmåga vårt vikingalynne 
löner o.s.v. Detta är en hittills unik andlig överlägsenhet vikingalynne vår trängtan att omfamna hela sådana vilka skulle vara både mer ekonomiska utrymmet tillåter icke mera 
undersökning För an inte skada det ekonomiska och mindre hälsofarliga Vi En av de stora vinsterna med systemet 

enskilda företagets konkurrensduglighet Vidare har man verkat för att få in omstörtande tal är icke detta för oss rustad med dessa egenskaper kom- systemet säges vara an det regelbundet 

fortfarande tro att mer tillbaka till Östern såsom erövrare vanligtvis en gång i månaden för 

produktionshemligheter har undersökningen skolorna och att genom föredrag även andliga vinningar endast kunna 
ihop arbetsgivare och arbetare så att även andliga som 

erövrare skall även där denne mottagas Sa- de mötas även då inga stridsfrågor 
positivt när med hjälp av bajonetterna. som jämlike och den verklige befia 

beskaffenhet och väcka ett levande intresse '''' aktuella och mötas till 
arbete som har reellt intresse för båda 

för att skyddsanordningar verkligen båda Detta måste bidraga till att kas någon sådan erövrare våra and- Man lon nu fråga sig vad skola 
komma till stånd på var arbetsplats 

Ty det är som be- parterna gå till underhandlingar i en vilja skövlade länder. sa skulle jag vi i detta lilla hörn av världen. i ett 
och bli effektiva annan anda om konflikten utbryta vilja vara den förste blind landsförrädare bortskymt land invid polen kunna ut- 

bekant inte nog att det stiftas lagar härom och till att grundlägga en känsla av 

landsförrädare Jag skulle utan betänkande rätta för dessa strävanden Må vi då 
förråda exempelvis den svenska besinna att var helst de högsta värdena 

bland arbetsgivare och arbetare att fair play som berövar oundvikliga statsmakten till erövaren för att av dena utan avund eftersträvas inställer 
tillämpa dem Den statliga yrkesinspektionen denna bliva besjälad och kristnad. ler sig den högsta förmågan framlockad strider onödig bitterhet 

yrkesinspektionen har i detta syfte sökt samarbeta Många anse att Whitleysystemet Ja, jag skulle såsom byte vilja framlockad ur sina tusenåriga gömslen Om 
arbeta med industrirådet fyllt en stor uppgift även om den icke framför allt överantvarda de vandiga en enda människa förkunnade Sam- 

når mer än detta andra åter hoppas europeiska majoriteterna vilka visserligen samvetets program emot världens övriga 
rat sig för att organisera fötstahandshjälpen att det skall bli ett Steg i arbetarnas serligen såsom det mesta äro bättre t v i  skulle denne endes 

hjälpen vid olycksfall och utbilda arbetare uppfostran till verklig delaktighet i I n  sitt rykte men dock kunde redan tankar stå emot alla de andra och .im- 
arbetare härtill för att ordna bestämda ledningen - Hur därmed än må förhålla av Goethe gisslas med följande hårda veränt segra i tidernas längd Det är 
måltidstimmar och skaffa arbetarna förhålla sig tycks här i alla fall ett livsdugligt ord: ingenting är så vedervärdigt i den meningen det blivit sagt, an m- 
möjlighet att värma sin mat samt ut- livsdugligt frö vara sått 

industriell demokrati 
. .. 

Att söka undvika slöseri inom pro- ledstjärnan på samma gång 

skälmar som ackommodera sig av svaga 

effektivitet dels för arbetarnas välfärd hälsofrågor vilka inom denna industri retagens ledningar Vad skulle . 

tionsapparater studerats för  att äntligen selsätta krigsinvalider 

föreningarna donerat pris 

Vilka sällsamma tankar och vilket världen När k r a f t e n  av e b  s j ä l ,  ut 

konkurrensduglighet genom alt röja dess produktionshemligheter undervisning i hygien i fortsättningsskolorna 

upplysa arbetarna m farans beskaffenhet 
För min del vill jag säga att nalkas befriaren 

Kommittén har förövrigt intresserat 
. . 

milliarder 

som majoriteten ty den består av ni- dart den i r  stark, rom är allena 

- Vänner Hin vände sig häftigt 
emot henne Jag har aldrig haft ni- 
någon vän. 

I nästa ögonblick föreföll han skamsen över sin häftighet och sade: 
Ni får inte ta detta alltför seriöst 

seriöst Jag var ung och stark och 
allting gick ända tills matrosen fick 
tag på mig. Men sedan kunde jag 
inte id något arbete En eldgaffel 
är ett mycket effektivt vapen om 
man förstår att hantera det. och in- - Ingenting. Var god och fort- gen hade lust alt ta en krympling 

sätt i sin tjänst Ibland arbetade jag för - Man hade narrat mig att tro på negrerna p i  sockerplantagerna Det 
en lögn Detta är ju i allmänhet inte är underligt att slavar alltid vilja ha 
någon sällsynt erfarenhet men som andra slavar och det finns ingenting 
jag nyss sade jag var ung och inbilsk som fröjdar en neger mer än om han 
inbilsk och trodde att den som ljuger kan terrorisera en vit man. Efter 
kommer till helvetet. Därför rymde någon tid försökte jag att få arbete 
jag t i l l  Sydamerika utan ett öre på vid silvergruvorna men man bara 
fickan och utan andra hjälpmedel än skrattade åt mig och sedan vandrade 
mim vita händer och mina dyrbara jag omkring på måfå 
vanor. Det givna resultatet var att - Med den förstörda f o t en  
jag fick mig en dopp i det verkliga Han såg upp och drog efter andan 
helvetet, och det dröjde fem år innan - Jag - jag var hungrig sade 
Duprez expedition kam och räddade han 
mig ur det. Hon vände bort huvudet och lutade - Fem är! Det är förskräckligt! hakan mot handen. När han åter talade 
Och ni hade inga vänner? talade ljöd rösten ännu mera lågmäld 

Getingen 
R O M A N  

E. L V O Y N I C H  

- Jag gick och gick tills det som han var jag i två In tid. 'ii sade hon långsamt 
höll på att göra mig galen. Jan kom hyser antagligen humanitära känslor - Jag skulle vilja göra er en 
till Ecquador och där var det värre gentemot negrer och kineser, men ni fråga 
än någonsin Ibland fick jag för- skulle varit överlämnar lit deras - Ja svarade han utan att röra sig. 
tenns kärl eller springa ärenden, eller barmhärtighet så finge ni se N - Varför tog ni inte livet av er 
ler göra rent i en svinstia och slutligen jag lärde mig konsterna. Jag var Han betraktade henne allvarligt. 
slutligen - te tillräckligt vanskapt, men det - Jag hade inte väntat att ni skulle 

Den smala bruna handen knöts att hjälpa upp. Vem skulle 
och Gemma kunde se hur en åder vid jag ibland hlev så sjuk att jag inte ha gjort min arbete 
tinningen bultade som en hammare kunde uppträda - Ert arbete - Å nu förstår jag 
Hon böjde sig fram och lade sin hand tören var i dåligt lynne kunde han Ni talade nyss om att vara feg men 
på hans arm tvinga mig in på arenan medan an- om ni gått igenom detta 
- Berätta inte mer sade hon det fallen höll på och jag tror att folk hållit fart vid ett mål då 

är alltför ohyggligt tryckte bäst om de kvällarna. En tappras 
Men han skakade på huvudet och gång svimmade jag av smärta mitt Han 

fortsatte under en föreställning och när jag hennes hand i sin En tystnad som 
- En dag träffade jag på en km till rans, hade jag publiken runt icke tycktes rymma något slut sänktes 

kringresande cirkus. De hade tältat omkring mig skrikande och hojtande tes omkring dem. 
vid vägkanten och jag begav mig dit - Tyst tyst för Guds skull Jag Plötsligt ljöd från trädgården nedanför 

nedanför en klar och ljus sopran som för att tigga. 
hit dag. jag var till hälften utsvulten Hon stod med bida händerna mot gnolade p i  n fransk visa 
o c h  i tältdörren svimmade jag De sina öron och han såg hur tårarna Vid de första stroferna slet Rivarez 

Rivarez sin hand ur Gemmas och drog sig gav mig brännvin och mat och dagen glittrade i hennes ögon 
pen därpå erbjöd de mig - - En sådan idiot jag är. sade han tillbaka med en undertryckt jämmer 

sakta för sig själv men hon knäppte båda händerna Han tystnade åter 
- De behövde en puckelrygg som Hon s t a l  en stund vid fönstret kring hans arm När sången slutade 

pojkarna kunde bombardera med och när hon vände sig Om. lutade sig och en korus av skratt och applåder 
apelsin- och bananskal en som negrerna Getingen åter mot bordet med han- ekoade genomträdgården såg han upp 
negrerna kunde skratta åt Ni minns den för ögonen Han hade tydligen med en blick som påminde om ett 
clownen häromkvällen En sådan glömt hennes närvaro men till slut torterat diurs 

Det värsta var att skulle fråga det sade han 

Ibland när direk- 

Det var en mycket kan inte höra mer. 

(Forts.) 
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