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Tidevarvet l:p 23
Ledaren, Vid prövostenen, behand

lar dagens högpolitiska fråga. Sedan 
den skrevs, har hr C. G. Ekman er
hållit konungens officiella uppdrag 
att bilda den nya ministären.

*

Adolf Törneros’ brev har nyligen 
utgivits i en ny och reviderad upplaga 
av doktor John Landquist. Ellen Mic
helsen ger i vidstående artikel Tide
varvets läsare en levande skildring av 
Törneros sådan han framträder i 
sina brev som den oefterhärmlige 
iakttagaren och skildraren av sin tid 
och sin omgivning och det svenska 
landskapets behag.

*
Opera och operett av H—t beteck

nar avslutningen på denna säsongen 
i Stockholms musikliv.

*
Ola Hanssons stoft har i dagarna 

förts från främmande land för att 
vila i svensk jord. A. B—n skildrar 
i En skalds jordafärd hans jordfäst
ning.

*
Ur Erik Blombergs nyligen utgivna 

diktsamling Tolkningar av engelsk 
och tysk lyrik hava, vi hämtat två små 
dikter efter C. F. Meyer och Goethe.

*

Till minnet av Knut Wicksell har 
till Rådfrågningsbyrån för föräldrar 
under de senaste veckorna ständigt 
influtit nya belopp. Summan är nu 
690:85. Redovisningslista finnes på 
Tidevarvets redaktion.

Till dem, som sänt in adresser till 
Tidevarvet, rikta vi nu en vädjan om 
hjälp. De, som icke redan erhållit 
åtskilliga provnummer av Tidevarvet, 
kommer att få det inom den närma
ste tiden. Men hjälp oss nu med att 
stöta på dem så att vi få räkna dem 
till våra prenumeranter i fortsättnin
gen !

Sommarens 
Klädningstyger

hos

Kungl. Hofleverantör.

KUNGSGATAN 64—66
Filialer :

Nybrogatan 31. Kungsgatan 67. 
(Central saluhallen)

Prover franco.

En god avslutning 
på middagen är en kopp

<»N IG GE R-B LANDNING«, 
Pris 5: 20 pr kg.

Gott hush, kaffe från 3:60 pr kg.
Nordiska Kaffe Bolaget

Sibyllegatan 35. Döbelnsgatan 91.
Tel. 706 63. N. 41 68. Tel. V. 15318.

N:r 23. 4 årg. 1926

Adolf Törneros brev 
av Ellen Michelsen

I romantikens Uppsala, i 
synnerhet i dess båda för
nämligaste kretsar, den Gei- 
j erska och den Silverstolpe
ska, syntes ofta vid de litte
rära sammankomsterna un- 
rer förra århundradets tju
go- och trettiotal en lång, 
blond, mager man med ett 
skarpskuret, själfullt, fastän 
något överansträngt och 
sjukligt utseende. Det var 
docenten, sedermera profes
sorn i latin, Adolf Törneros. 
Han var i dessa kretsar en 
välsedd, alltid efterlängtad 
gäst, och när han 1839, en
dast 44 år gammal, dog, ef
terlämnade han en verklig 
tomhet och saknad. Fastän 
han aldrig för offentligheten 
utgivit annat än språkveten
skapliga arbeten, har littera
turhistorien likväl bevarat 
hans namn. Kort efter 
hans död utgavs- en samling brev och 
dagboksanteckningar av hans hand. 
Dessa voro, efter vad det senare visat 
sig, visserligen ansenligt förvanska- 
de; dock ha de, om än oklart, för ef
tervärlden bevarat hans drag. Men 
det är först nu genom d :r Landquists 
omsorgsfulla och starkt utökade upp
laga som det åter förunnats oss att 
vara samman med denne sällsynte 
man så att säga ansikte mot ansikte.

Törneros var född i Eskilstuna, 
där hans tidigt avlidne far varit kloc
kare och organist. Modern, Marga
reta Kristina Törneros, bodde efter 
mannens död kvar på den ”gröna tom
ten” därstädes, en bit jord, som Tör
neros aldrig kunde nalkas utan att få 
en lindrig hjärtklappning. Med var
ma och starka band var han fästad 
vid denna mor, och det är till henne 
och till den närmaste vänkretsen, som 
dessa märkliga brev äro skrivna. 
Bland vännerna märkes skalden Karl 
Aug. Nicander, men Törneros allra 
närmaste vän var den skånske baro
nen Melcher Georg Falkenberg. Till 
honom är det som huvudparten av 
breven äro riktade.

I likhet med alla lärare levde Tör
neros sitt liv i två skilda världar: ter
minernas och feriernas. Dessa tvänne 
världar, Uppsala och sommarferier
nas reseliv, leva också i hans brev. 
Med båda är det väl värt att göra be
kantskap. Alla som älska den värld 
som mellan åren 1820 till 1840 levde 
och andades i Uppsala torde ur dessa 
brev få ett rikt utbyte. Man återfin
ner i dem alla de välkända gestalter
na : Malla, Geijer, Anna-Lisa, Atter- 
bom, gumman Wrangel m. fl. Dess-

1 Adolf Törneros’ brev. Ny reviderad, 
utökad och illustrerad upplaga. Utgiven 
samt försedd med inledning och kom
mentar aV John Landquist. I—II. Bon
nier.
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ADOLF TÖRNEROS

utom komma Tegnér, Henrik Stef
fens, ävensom det dåvarande kunga
husets intressanta medlemmar dit och 
ge kortare gästroller.

Emellertid är det icke Uppsala, hur 
givande detta än kan vara, som för
mår utlösa det innersta hos Törneros, 
den för honom säregna doften och 
charmen. Den finner man endast i 
resebreven. Resebrev skrivna nutill- 
dags få ju lov att avhandla en resa 
till polen, till det mörkaste Afrika el
ler åtminstone till någon av Himala
jas toppar för att vara gångbart mynt. 
Man är gretten på sensationer. Den 
som söker sådana varnas därför på 
det allvarligaste att befatta sig med 
Törneros brev. Men skulle det här 
och var sitta någon enstaka, som gär
na önskar veta hur människor för ett 
sekel tillbaka levde och trodde — 
denna någon torde hos Törneros ha 
n ÿcket att inhämta.

Det fanns varken tåg, bilar eller 
flygmaskiner på Törneros tid. Det 
fanns visserligen en stor nyhet på 
samfärdsmedlens område, den första 
vidunderliga hjulångaren, men på 
land hade man för det mesta endast 
åkardroskan eller den tvåhjuliga kär
ran att tillgå, och. med dessa fordon 
kom man inte så långt. Den del av 
Sverige, Törneros på detta sätt be
for, var framför allt, ja nästan ute
slutande hans eget Sörmland. Han 
gjorde visserligen korta besök in i 
Närke och Västergötland, där han 
kom ända ned till Västkusten. Två 
gånger reste han också genom Öster
götland, Småland och Blekinge för 
att komma ned till Skåne, som han, 
hur sörmlänning han än var, ändå 
inte kunde låta bli att hålla en smula 
av. Där hade ju vännen, baron Fal
kenberg, sitt hemvist. Men för det 
mesta kuskade Törneros åkardroska 
kors och tvärs genom Sörmland. För
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Eli Olörgäligl ögOnhch
Den som skriver detta har en gång ett 

oförgätligt ögonblick suttit mitt emot en 
advokat i hennes mottagningsrum och 
iakttagit hennes minspel, medan hon gran
skade en liten papperslapp, som jag över
räckt henne. Den papperslappen var ett 
flärdlöst kvitto på en summa, låt oss för 
jämnhetens skull säga tusen kronor, som 
jag betalt ägaren av en gård för ett styc
ke av hans jord. Hans tafatta namnteck
ning var icke bevittnad.

Advokaten begrundade den länge, såg så 
upp på mig och sade: det är fruktansvärt 
att bygga ett hus på en sådan här pappers
lapp. Hur långt har bygget framskridit?

— Huset är färdigt, sade jag.
— Och det finns inget köpebrev?
— Nej, om inte den här lappen är det.
Hon suckade och sade : — och självfal

let ingen lagfart?
— Nej, vad är lagfart för något? sade 

jag.
— Då vill jag bara säga, sade advoka

ten, att huset svävar fullkomligt i luften.
— Med stenfot och allt?
— Var allvarlig, sade advokaten. Om 

vi inte har en ovanlig tur, så kan detta 
lättsinne få de svåraste följder.

Jag hade tur den gången, jag fick både 
köpebrev och lagfart i efterhand. Ingen 
tvingade mig att flytta bort huset.

Men jag har inte alltid haft tur. Jag 
har t. ex. lättsinnigt skrivit under fastig
hetsägareföreningens hyreskontrakt, som 
är ett slavkontrakt, och råkat på en värd, 
som ansåg att det skulle järnhårt tilläm
pas. Och den oturen önskar jag ingen 
människa mer än just denna värd själv. 
Och mer än en gång har jag råkat eko
nomiskt illa ut genom att icke förstå de 
juridiska konsekvenserna av att skriva på 
papper eller försumma att skriva på pap
per eller genom att vara blind för nyan
serna i förbindelsers formulering. Jag 
har också under livets lopp lärt mig att 
förstå skillnaden i att ta om hand ett 
oordnat dödsbo eller ett ordnat och inse 
plikten att lämna allting ordentligt efter 
sig. Numera skulle jag icke våga mig 
över Slussen varje morgon, om jag inte 
gjort upp testamente och förordnat om 
vem som skall ta hand om det jag kvar- 
låter. Och jag vet, att en livjurist är lika 
viktig i ens tillvaro som en livmedikus. 
Aldrig ingår jag ett avtal utan att det sät
tes upp eller granskas av min jurist.

Men det hade inte skadat, om jag litet 
tidigare i livet fått denna resepkt för la
gen, både för det skydd den ger och de 
möjligheter den erbjuder den lagkunnige 
att trassla med den godtrogne. Kanske 
om professor Martin Fehrs bok Juridiken 
och det dagliga livet kommit ut för 20 år 
sedan, att jag skulle varit bättre förberedd 
för att börja livet än jag var. Därför 
lyckönskar jag dem, som i tid få tag på 
denna orienterande bok. Den är populär, 
kanske en aning för populär, den är ro
ande och översiktlig. Om den är uttöm
mande kan jag inte yttra mig om. Den 
ger exempel från skilda områden av det 
mänskliga livet, då det kan uppstå intresse
konflikter, dem lagen måste lägga sig i. 
Den ger en idé om de principer, efter vil
ka samhället löser dem. Man får ett be
grepp om, hur lag uppstår och förändras, 
hur deri kan brukas att skydda mot orätt, 
missbrukas till att skipa formell rättvisa, 
som bottnar i orättfärdighet. Man får ett 
begrepp om lagarnas relativitet. Och först 
och sist, vilket från den utgångspunkt jag 
här angivit är det viktigaste, man lär hur 
oupplösligt nära juridiken hänger samman 
med det dagliga livet.

Ingen står för högt, är för fin eller för 
tillbakadragen eller för gift för att vara 
säker för att råka i kontakt med lag och 
förordning.

Devinez.

moderna begrepp må detta 
vara ett bra litet område att 
fara runt i under ett helt liv 
— men kanhända finns det 
■också en annan syn på sa
ken. För om det är kvaliteten 
och icke kvantiteten av våra 
upplevelser som ger vårt liv 
dess värde, så torde få ha 
haft en så rik levnad som 
Adolf Törneros.

Utom hemtrakten, Rekare- 
bygden, är det särskilt två bi
tar av Sörmland, som i bre
ven framträda för våra ögon. 
Det är Ölj aren med sina 
herrgårdsklädda stränder och 
framför allt, det sydöstra 
hörnet av landskapet, Nykö- 
pingstrakten. Dit kom Tör
neros första gången 1821 
som informator hos baron 
Löwens på Sjösa. Han blev 
vän i huset där, och dit åter
vände han sedan nästan 

varje sommar. Det är under dessa 
resor han ser och upptäcker sitt land. 
”Jag minns tydligt”, skriver han, 
”hur nyburen jag kände mig, när jag 
för sju år sen reste härifrån Eskils
tuna nedåt det sydliga Sörmland. Då 
vägen slingrade sig med mig genom 
ett för mig ovanligt skiftande land
skap, genom de höga hängbjörkssko- 
garna, som just utgöra karaktären på 
mitt födelselands vegetation, och i de 
jämngröna dalarne, som i mångfaldi
ga perspektiver mötte mig genom 
bergväggarnes öppningar: då blevo 
mina av nervfebern retliga sinnen lik
som elekti iserade — mitt inre fällde 
all gammal vinterlugg, och tanken 
skyndade med ljusa föreställningar i 
famnen på det tillkommande.” I 
detta Sörmlands gröna sommarland
skap, detta från himlen nedsänkta 
Elysium, är det som Törneros’ själ 
”slår ut sig i stilla blomning”. Ald
rig blir han trött av att njuta dess 
ljuva fägring. Och njuta det kan 
han, klarögd iakttagare och intensiv 
stämningsmänniska som han är. In
gen av Sörmlands skalder har skild
rat sitt land på ett så hänfört sätt 
som denne latinare, som för hundra 
år sen åkte mellan skjutshållen där 
”halvt i dröm och halvt i reflexion”.

Man kan undra över att detta just 
föll på hans lott. — Att man den ti
den åkte i tvåhjulig kärra och hade 
gott om tid är väl icke tillräcklig för
klaring. Inte heller Törneros’ egen 
medfödda själsläggning. Hemlighe
ten torde vara en annan. Den beror 
helt säkert därpå, att den livsbelys- 
ning, i vilken .Törneros såg och upp
levde alla ting, var den romantiskt- 
religiösa världsåskådningens underba
ra Clairobskyr. Naturen besjälades 
den tiden av Guds ande, Elysium var 
inmängt i skapelsen. Överallt där en
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Tidevarvets 

Rädfrägningsbyrä 
för föräldrar

Slussplan In 
torsdagar 9.30—10.30 f. m.

Mathilda Staël von Holstein
Ledamot av Sveriges Advokatsamfund.

Malmtorgsgatan 3, Stockholm.
Telefon 244 88, Norr 244 19.

Familjerätt. Hyresärenden. Testa
menten. Bouppteckningar. Förfråg
ningar från landsorten besvaras om
gående.

EVA ÄNDENS Advokatbyrå
Inneh. Eva Andén. Ledamot av Sveriges 

Advokatsamfund.
Lilla Vattug. 14. Tel. 75 76, Norr 183 36.

STOCKHOLM.
SPECIALITET: Farnilje- och arvsaker. 

Boutredningar och testamenten, för
valtningsuppdrag.

Även skriftliga förfrågningar.

ADVOKATEN JURIS KANDIDAT

Märta Björnbom Romson
Medlem av Sveriges Advokatsamfund.

Arsenalsgatan 14, I.
(Mitt emot Operahuset.) 

Tel. N. 1388. Stockholm.
Juridiska uppdrag av alla slag emot- 

tagas. Skriftliga förfrågningar besvaras 
omgående.

Advokat Hugo Lindberg 
Ledamot av Sveriges Advokatsamfund.

Norrlandsgatan 8— 10, Stockholm.
Tel. 147 99, N. 101 50.

184988329382980808

Infört genom 

Stockholms Läkarförening
Doktor Helena Klein, 

Invärtes sjukdomar, Lung-, Mag- 
och Tarmsjukdomar.

Brunkebergsgat. 4, 3 tr., hiss (inv. 
Brunkebergstorg). Mottagn. vard. 2 
—3, Månd. o. Torsd. 6—7 samt en
ligt avtal pr Tel. Norr 58 40.

D:r Sigrid Björkquist-Wolontis 
INVÄRTES SJUKDOMAR 

Liwgsjukdomar samt röntgenfoto
grafering av lungor.

Odengatan 58, IV, hiss. 
Mottagn. 2—3 ell. efter överenskom
melse pr Tel. Vasa 10 19 (Person

lig telefontid yjg—9.)

Doktor Fàhræus 
Hår- & Hudsjukdomar, Nervsjukdomar 

Karlavägen 48, Stockholm.
Mottagning enl. överenskommelse per tel. 

707 18, kl. 10,30—12.

Tandläkare
Margareta Dufwa 

har flyttat till Sturegatan 4, 1 tr. (Stu- 
rebadet). Vard. 12—1, 5—6,30 samt för 
mindre bem. 11—12, lägre taxa. Annan 
tid efter avtal pr Tel. Ö. 3 25.

Privatdetektiv 
Anton Brodéns Byrå
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åtager alla till yrket hörande uppdrag.

Vid prövostenen Uppgörelsens dag UH på Uitt
Det är ingen som tror, att det är 

Stripakonflikten, som åstadkommit 
regeringskris. Det har gått därhän, 
att de reella frågorna äro av under
ordnad betydelse och behandlas hu
vudsakligast som taktiska hjälpmedel 
i partipolitiska syften. Och vi börja 
bli så vana vid detta, att det knap
past längre förmår att framkalla mer 
än ett ironiskt leende, ingen moralisk 
förtrytelse. Men det plägar så tillgå 
i tider av politiskt förfall.

Om man inte hade detta förhållan
de alldeles klart för sig, skulle det 
vara svårt att förstå, hur någon re
geringskris nu egentligen kunnat upp
stå. I statsutskottets utlåtande i an
ledning av Kungl. Maj :ts proposition 
angående anslag för bekämpande av 
arbetslösheten, som skulle ge avgö
randet i regeringsfrågan, hade reser
vanterna, d. v. s. socialdemokraterna, 
utgått ifrån att de av riksdagen tidi
gare givna direktiven beträffande vill
koren för statsbidrags åtnjutande 
skulle oförändrade tillämpas. Vad 
har då förmått den borgerliga sam
lingen inom statsutskottet att följa 
en annan linje? Ett förtydligande 
av direktiven ! Men detta är i och 
för sig ingen avvikelse. Utan vad som 
gjort, att socialdemokraterna reserve
rat sig, är, att detta förtydligande 
dels något bjärt förtydligade de'punk
ter där intet arbetslöshetsunderstöd 
finge förekomma, dels begagnade till
fället att ge regeringen en prickning 
för dess tillvägagångssätt.

Att arbetslöshetsdirektiven kunde 
behöva förtydligas för att undgå miss
tolkningar, är sannolikt, allt kan miss
tolkas i denna värld, men inte hade 
det varit svårt, att om man så önskat, 
få utformningen sådan, att denna be
skedliga regering, som under riksda-

infört genom 
Stockheims Tandräkareförening.

Tandläkare GUSTAF HERULF 
Hamngatan 5 A.

Mottagning efter överenskommelse. 
Tel. 171 27.

Tandl.Greta Johansson,
S :t Eriksgatan 102, 3 tr. (Vasastaden) 

Tel. 840 22.
Mottagningstid : 12—1, 6—7 eller efter 

överenskommelse.

centrala Tandkliniken 
Tandläkare Heilichius 

Regeringsgatan 41. Tel. Norr 5366. 
Moderna, smärtfria behandlingsformer. 
Spec. : Guldbryggor, stifttänder. Poli
kliniktaxa. Mottagn. ii—12, 3—6 e. m.

Or G. Strindbergs Elektr. Institut
Leg. U. S. A. 

Drottninggatan 112. 
Tel. Vasa 7655.

Behandlar reumatism, ischias, högt blod
tryck, åderbråck, nervositet, sömnlöshet, 

huvudvärk, astma m. m.
Ortopedisk avdelning. Hålfotsinlägg (obs. 
ej metall) avpassas och tillverkas. Pris 5 
kr. Beställningar emo.ttagas från lands
orten. Brev besvaras mot porto. 20 års 

praktik.

Specialbehandlingan: 
IIIIIIIIIIIIIHIIIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllHlllllllllllllllllllllllllllllllllHIIIIIIIII'■  

för snuva och kronisk snuva samt 
katarrer - svalg, luftrör och öron- 
gångar, astma m. m. Egna appa
ratkonstruktioner och metoder. 
Rekommendationer finnas av bo
tade Patienter ur högsta kretsar, 
20-årig praktik. Samarbetar med 

leg. läkare.

ELEKTRO-MEDICI SIA 
SPECIALINSTITUTET 

Direktör ELERT FALK, 
Birger Jar Isgatan 37, III.

Telefon Norr 4794.

Fru Emma Holmin 
Manicure, Fotbehandling, Frostska
dor behandlas. Hygienisk ansikts- 
behandling med Massage, Elektrici
tet, Violetta strålar och Vibrator. 

Cremer m. m. till salu. 
Lästmakaregatgn 8. Tel. Norr 235 89. 

gens lopp gång efter annan tåligt bu
rit nederlag på nederlag, även kunnat 
svälja, ett förtydligande. Från libe
ralt håll framkom ju även under de
batten ett medlingsförslag att ta bort 
den del av motiveringen, som kunde 
anses utmanande mot regeringen. 
Men förslaget togs icke upp. Och 
varför? Jo, därför att just här låg 
frågans kärnpunkt begraven.

Om den socialdemokratiska rege
ringen nu — mot sin vilja— måste 
gå, så kunde den knappast få ett 
gynnsammare tillfälle eller gå på en 
fråga, som i själva verket var tack
sammare. Det blir ett präktigt under
lag för valrörelsen. Och vad som blir 
en given följd av denna obetänksam
het att störta regeringen på en så
dan fråga — där det icke gäller prin
cipiella skäl utan endast att åstad
komma regeringskris — är de svårig
heter arbetslöshetskommissionen, vil
ken denna nu än blir, för framtiden 
får att fullgöra sin uppgift och dess 
möjligheter att kunna tillvinna sig 
något förtroende från- arbetarparten. 
Många konflikter, kanske större, än 
man nu tänker sig, komma därige
nom att uppstå.

Under de dagar som gått, innan re
geringsfrågan blivit aVgjord, har som 
alltid en mångfald rykten satts i om
lopp i avseende på den blivande rege
ringen. Att hr Ekman skall bli den 
nye regeringschefen, därom råder in
tet tvivel, men vilka rådgivare hr Ek
man anser klokast ställa vid sin sida 
och hur långt det skall bli honom 
möjligt att sträcka sina nät, därom 
svävar man ännu i okunnighet. Skall 
det bli borgerlig samling? Det skulle 
allt kännas som en stor tillfredsstäl
lelse för många. Men vågar man 
verkligen detta för valmännen? Det 
har också talats om att bondeförbun
det rent av tackat nej.. Ja, t. o. m. 
att liberalerna inte skulle vilja vara 
med. Detta sistnämnda vore ingen
ting att förvåna sig över, men i så fall 
tycker man, att de också kunde kos
tat på sig att rösta konsekvent här
med, alldeles så som fröken Hessel- 
gren gjorde. Fröken Hesselgren för
klarade sin anslutning till ett förtyd
ligande av de nuvarande direktiven 
utan skärpning och utan undermening, 
genom att instämma med det liberala 
förslaget, men när detta blev utslaget, 
röstade hon med reservanterna inom 
utskottet, d. v. s. för bibehållandet 
av förra direktiv.

Stunden är kommen då den lyck
liga tiden att utgöra ”tungan på vå
gen” är förbi. Det var den tid, då 
Frisinnade Folkpartiet enligt egen ut
sago ägde makten, den avgörande 
makten i sin hand. Nu gäller det att 
bevisa arten av denna makt. Det är 
en sak att kunna fälla den rådande 
majoritetens förslag, en annan att 
driva fram ett fritt och självständigt 
framstegsvänligt program byggt på 
den frisinnade grundåskådning man 
bekänner. I ledande ställning som re
geringsparti är det givetvis- det senare 
som fordras. Och det gör situationen 
nog så allvarlig i närvarande stund.

En ledare i Sv. Dagbl. av den 31 
maj säger, att Stripamonumentet 
kommer att duga som gravvård både 
för den andra och den tredje social
demokratiska ministären i vårt land. 
Ja, det var frågan om arbetslöshets
understöd, som störtade även den an
dra socialdemokratiska ministären, 
men hur gick det till-------? !

”Svenska riksdagens borgerliga ma
joritet reste vården ', säger Sv. Dagbl. 
vidare. Må vara, men kanske, det är 
icke omöjligt blir skillnaden den, att 
vården istället kommer att resas över 
den borgerliga majoriteten.

Riksdagen gick sålunda ej till ända utan 
regeringskris. Gång på gång har en så
dan förutspåtts, molnen ha skockat sig, 
åskan mullrat nog så hotande — men ur
laddningen har aldrig kommit. Luften 
har blott blivit mer och mer tryckande, 
nerverna spända och stämningen irriterad. 
Det kändes också i 'uften vid tisdagens 
förhandlingar, att där fanns både en häl
sosam vrede, kall beslutsamhet och myc
ken irritation. De fullpackade åhörarläk- 
tarna vittnade om att man fuller väl in
såg stundens- vikt och betydelse. Så man- 
grant ha vi heller icke på länge sett kam
rarnas ledamöter samlade; varje man var 
på sin plats, och regeringsledamöterna ha
de rättvist fördelat sig mellan första och 
andra kammarens statsrådsbänkar.

. Striden öppnades av statsministern i an
dra och socialministern i första kamma
ren med verkliga oratoriska Kraftpresta
tioner. I icke mindre än två och en halv 
timme utlade de bägge statsråden med 
stöd av talrika dokument texten i Stripa
konflikten efter sin tolkning, vilken gick 
ut på, att regeringen ingalunda ansåg sig 
ha brutit mot de av riksdagen förut giv
na direktiven men betraktade statsutskot
tets "förtydligande” som en skärpning, till 
vilken regeringen, som väntat var, vägrade 
sin medverkan.

Sen tog oppositionen vid, kanske med 
mindre patos och övertygelse, mera sakligt 
än entusiastiskt. Högern och bondeför- 
bundarna höllo sig anmärkningsvärt tys
ta, men hr Ekman i första, hr Löfgren 
i andra kammaren utlade i längre anfö
randen sina respektive ståndpunkter, och 
så förtydligades direktiven och stöttes och 
blöttes med ackordlöner och timpenning 
och vad som för den ene var okynnes- 
blockad, var för den andre en fullt för
svarlig handling.

Undra på om en viss förbistring upp
stod. Hela debatten visade nogsamt hur 
omöjligt det är att i så ömtåliga och sub
jektiva saker få solklara formuleringar. 
Herr förste vice talmannen i första kam
maren avslutade även debatten vid 11-ti- 
den på kvällen med den förklaringen, att 
trots allt förtydligande under hela dagens 
långa strid var det honom lika oklart vid 
slutet som vid början. Varför han ändå 
liksom samtliga liberaler, när deras kom
promissförslag blev utsiktslöst — gick över 
till utskottets ”förtydligande” stannar i 
dunkel.

När midnattens timma slagit, var drabb
ningen slut. 34 rösters majoritet i första 
och 10 i andra kammaren hade fällt rege
ringen. I den borgerliga samlingen delto- 
go ej professor Israel Holmgren och frö
ken Kerstin Hesselgren.

Skånska Handskmagasinet 
Västerlånggatan 55 - Stockholm.

Télefon Norr 141 63.
Stort lager av 

HANDSKAR, VANTAR o. STRUMPOR 
Etabl. 1819.

Äldsta Handskaffär i Stockholm. 
Innehavare Fru Lotten Smith.

ADANA - 6 öre - ADANA
En verkligt njutbar Cigarrett 

Hugo Lundgren 
Stureplan — Stockholm

ADANA - 6 öre - ADANA

Värmlands Eda, 
bad- & vattenkuranstalt med järnkälla.

Post- och järnv.-st. Charlottenberg (n. v. stambanan, sträckan Sthlm—Oslo).
Naturskön, skogrik trakt, torrt och sunt läge. Modernt varmbadhus. Spec, 

utm. gyttjebad. Koisyreb. med 'flytande kolsyra, Elektriskt ljusskåp, El. kar
bad, Fyrcellb., Kvartslampa m. m. Massage meddelas av skickliga gymnastik
direktörer. Gott bord, propra gästrum, el. ljus och värme. Läkare: d:r Jakob 
Åberg, Stockholm. Närmare meddelar Doktorinnan Gerda Grill, Djursholm. Träf
fas i telefon 707 säkrast 9—12 f. m. Helpension från kr. 5:50.

Helpensionen Tyringe, Hindäs.
Högre 8-klassigt internatläroverk på landet för flickor. Även praktiskt arbete, så
som skolkök, trädgårdsarbete, vävning, bokbinderi. Sport och friluftsliv. Skolan 
är statsunderstödd och har normalskolekompetens. Skol- och inackorderingsavgift 
2,200 kr. per läsår. Eventuellt startas i höst en fortsättningsklass, med . praktiskt 
och teoretiskt arbete. Inträdesfordring till denna klass, normalskolekompetens. 
Anmäln. under adress : Ester Boman, Hitfdås.

Halvdagsledigheten fälld.
Såsom man hade all anledning att frukta 

gjorde den gamla skolans målsmän i andra 
kammaren allt vad i deras förmåga stod 
för att fälla den von Kochska motionen 
om halvdagsledighet för friluftsliv för 
eleverna i samtliga rikets ungdomsskolor. 
Och med stor framgång att döma av den 
överväldigande majoritet, med vilken kam
maren stjälpte förslaget. Debatten var ett 
tydligt vittnesbörd om, att majoriteten av 
kammaren hyser samma gammalmodiga pe
dagogiska uppfattning som utskottet utan 
minsta försök eller vilja att förstå de nya 
pedagogiska rörelser, som trots allt mot
stånd dock arbetar sig fram både hos oss 
och i utlandet. Sambandet mellan motio
nen och denna nya pedagogiska riktning, 
som främst syftar till en jämnare balans 
mellah fysisk fostran och teoretiskt läx- 
plugg, har man tydligen heller lika litet 
som utskottet förstått. Nu fälldes motio
nen främst av den anledningen att tiden 
skulle bliva för knapp för det ”egentliga” 
skolarbetet och läxorna, som nu ansågs 
långa tillräckligt, skulle bliva ännu längre, 
om halvdagsledigheten infördes. Hur 
snedvridet detta resonemang är, har Tide
varvet redan framhållit i artikeln ”En ny 
uppfostringsväg” i nummer 20 av tidningen.

*

Hemliga makter.
Det är något mystiskt med kulsprutor

na, som Stockholms polismyndigheter ny
ligen inköpt. Det tycka vi också, fast vi 
inte äro rädda för dem, då vi inte ämna 
ställa till med någon revolution och få 
dem riktade emot oss. Men det känns all
tid ruskigt att ha att göra med hemliga 
makter. Och när det i hemlighet köpes 
kulsprutor för hemliga medel för att be
väpna en hemlig polisavdelning mot hem
liga fiender, så kan vem som helst bli 
mörkrädd. Vi förstå egentligen ingenting 
av hela historien. Det enda vi kan lista 
ut är, att någon är rädd och skall försva
ra sig med kulsprutorna, men vem som är 
rädd förstå vi inte och ännu mindre vem 
som ”vem” är rädd för, och allra minst 
varför ”vem” har blivit så plötsligen rädd 
just nu.

Men högste chefen för polisen här i lan
det, socialministern, tycks ha lika svårt 
att fatta som vi och tillsporde därför hu- 
vudstadens polismyndigheter, vad allt det
ta månde betyda. Men mycket klokare 
lär han inte ha blivit av det tämligen non
chalanta svar han fick av sina underord
nade. Det enda han fick veta var, av vil
ka medel, som kulsprutorna inte inköpts 
och i övrigt lät svaret ungefär som så: 
Det här angår hr Socialministern egentli
gen inte alls. Kulsprutorna sköter vi, 
Statsanslag och stadsanslag äro ju de en
da medel, som polisen ha till sitt förfo
gande, och när nu kulsprutorna inte kom
mit från någondera av dessa grupper, så 
måste de ju ha sitt ursprung från någon 
hemlig donation. Och det är det, som är 
så kusligt. För då kan det ju komma fler 
kulsprutor och kanoner och undervattens
båtar och annat otyg från samma håll, och 
polisen har tydligen bara att ta emot och 
tacka de hemliga makterna för deras fri
kostighet. Och vi andra, som inte vilja 
ha kulsprutorna, få inte ens nöjet att ta 
den ädle givaren i upptuktelse, för vi vet 
ju inte åt vilket håll vi skall avleverera 
vår oratoriska salva.



TIDEVARVET 3

Natten till Söndag Opera Oö operett
Av ELIN WAGNER .

XI.

Inne eller utanför?
Ingenting händer mig. Allt är till 

det yttre tyst och stilla i Broköping 
och i Hovrätten. Men det händer 
andra saker i världen än min process 
som jag får vara med om.

Såsom till exempel detta. En dag 
uppenbarade' sig fru Lundström med 
ett barn på armen och sade :

— Frun tog väl inte illa opp, men 
jag tog ungen med mig. Titta på ho
nom. Det är inte lätt å avgöra om 
han är döpt eller inte.

— Han hat så vackra blå ögon, 
sade jag, det är åtminstone säkert. 
Vad heter han?

— Ja, se frun, det är ju det att vi 
knappt vet, om han heter nåt. Barn- 
morskeeleven, söm skulle bära fram 
ungen till dopet därborta på BB, för 
se frun, att jag var ju på en storren- 
göring, det vår före jul och Betty var 
ju inte oppe än. Det är inte som på 
min tid inte. Vad skulle jag ha sagt, 
jo, hon, flickan, påstod att prästen 
döpte dom andra sju och hoppa över 
den här, som var fjärde i ordningen. 
Annars så skulle han ha heta Roald 
efter den där Amundson. Men vad 
tycker frun, att vi ska göra. Betty 
tycker det är så nedrigt, att vid hans 
första tillfälle i livet skulle han bli 
överhoppad, det kan inte bli annat än 
dålig tur. Jag har vela att vi skulle 
anmäli prästen för direktionen, men 
Betty säger, att hon kan råka å kom
ma dit fler gånger och det är inte värt 
att bråka.

— Vad säger mannen? frågade jag.
— Min gubbe? Han är död för 

länge sen, och inte hade han sagt 
någe ändå.

— Ja, jag menade Bettys.
Fru Lundström svalde litet, så sade 

hon; inte är hon gift, vad tror frun. 
Hon ville inte. Hon vill ha sin fri
het. Va tycker frun, som är bildad, 
att vi ska göra?

■ Jag lovade att följa med Betty upp 
till prästen, om fru. Lundström bara 
ville hämta henne. Hon störtade 
åstad och Roald stannade hos mig. 
Jag tror inte, han tyckte riktigt om 
mig, jag kände ju inte hans vanor, 
kunde heller inte riktigt tyda hans 
order. Dessutom tvättade, smorde 
och pudrade jag honom, vilket för
visso icke ingick i hans vanor. När 
jag betraktade hans lilla flådda stjärt 
och övriga hjälplöshet, måste jag 
tänka på min egen unge, som utveck
lat sig från sitt absoluta beroende av 
mig så långt att hon befordrat mig till 
omyndighet. Hur kom det sig att hos 
barn försvunnit all mystisk vördnad 
för föräldrar, all rädsla för att för
gripa sig på dem ? Mor och barn, 
som en gång varit ett, man och kvin
na, som levat förenade,, och syskon 
som sovit i samma sköte, borde väl 
ändå hela livet känna något av den 
djupa förtrolighet som en gång varit 
mellan dem ! Men det var icke så. 
Ty jag älskade icke mitt barn och mitt 
barn icke mig. Och min bror, som
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kom till Broköping för att hjälpa mig, 
när skandalen brann som högst, lät 
sig alltför snabbt övertyga, att min 
måg hade rätt om min oförmåga att 
sköta mitt gods och drog 'sorgsen 
bort ! Och den man som jag begått 
alla galenskaper för, han är skild från 
mig lika fullständigt som om vi levde 
i två världar. Blodet är stumt och 
dess band brister liksom kärlekens, 
hör du det, lille Roald.

Jag har aldrig hittat tillbaka till min 
ö sen, och nu har jag gett upp att 
försöka, jag strövar på det förgång- 
nas marker, och plockar dess bittra 
örter och lever av dem, så att jag 
känner ständig sveda på min tunga.

Roald somnade, och fru Lundström 1 
återvände med en grå dopklänning av 
vit piké. Betty skulle komma strax, 
hon måste bara ner ett ögonblick på 
frisörskolan, där hon i dag kunde bli 
klippt gratis. Inte för att det gjorde 
mig någonting, jag har ju tiden till 
mitt förfogande, men Betty dröjde i 
två timmar. Fru Lundström hann 
med hela huset, innan hon kom. Där 
hade varit kö i frisörskolan.

Jag hade berett mig på en vacker 
flicka av modern att döma, men det 
var hon knappt. Hon hade så litet 
av egen personlighet, det var vid has
tigt påseende ett exemplar av en upp
laga på många tusen fabriksflickor i
tjugoårsåldern. Samtidigt hade 
sitt yrkes, sin stads och sin tids 
skilda stil och fason. Hon såg 
ut som en moder, men. hon hade 

hon 
sär- 
inte 
ju i

alla fall vissa moderskänslor för Ro
ald.

Jag tog fram psalmboken, och med 
Roald ibland oss började vi tre kvin
nor att läsa och söka genomtränga de 
lärda definitionerna i dopformuläret 
om arvsynden och om omöjligheten i 
att ingå i Guds rike förr än man bli
vit född på nytt av vatten och ande. 
Vi fördjupade oss icke i vad Guds 
rike är, vi utgick från att det var nå
got bra. Vi grubblade bara om Ro
ald var inne eller utanför.
— Det är ändå gräsligt oförskämt 
att hoppa över ett barn, sade Betty. 
Och en pojke till.

— Kanske prästen vet bättre vad 
han gör än eleven? föreslog jag.

— Han ! flickorna sa att han skulle 
döpa en kålrot i den treenige gudens 
namn, ifall man svepte in den i en 
dopklänning och ställde sig i raden 
uppe på BB. När han döper lär det 
ska vara, som när en annan förpac
kar cigaretter.

— Han har ju försäkrat själv att 
han vet, att han döpt Roald !

. — Ja, det var klart att han måste 
ha rätt mot en elev och mot en annan 
och ens barn. När han en gång sagt, 
att han gjort det, så ville han förstås 
inte ta tillbaks. Mamma sa, att fru 
Magni kanske ville tala med honom 
privat hemma i bostaden. Och då 
kunde det kanske gå, när det inte var 
några,. som såg, att han gav med sig.

Fröken Bettys uppfattning av för
medlaren av döpelsens sakrament var 
mycket illusionlös. Jag frågade henne 
varför hon‘dock höll så styvt på att 
han skulle döpa Roald. Hade 
inte papper, på att han var döpt.

— Jo, men se om det inte är 
tigt gjort.

— Det är själva dopets kraft 
betydelse då, som fröken Betty 

hon

rik-

och 
vill

Vara säker om? Jag trodde inte, att 
eh ung Stockholmsflicka av i dag 
brydde sig så mycket om sådana ting.

— Ja, bry sig om, inte precis det, 
sa Betty, man kan aldrig veta. Det 
kan hända, det gör någe till. Betty 
hade varken den fasta tron eller det
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Stockholms musikliv sjunger nu på 
sista versen. Redan kort efter invig
ningen av det nya konserthuset pac
kade Konsertföreningens orkester 
ned sina instrument efter ett spelår, 
där mångt och mycket erinrat om att | 
institutionen i fråga befunnit sig i en 
övergångsperiod. Om det alltså är 
med lindrig entusiasm man tänker 
tillbaka på det gångna spelåret, så 
hyser man i gengäld för Konsertför
eningens vidkommande de bästa för
hoppningar på den kommande säson
gen. Vad man då främst önskar och 
hoppas är, att dirigentfrågan äntligen 
skall komma att definitivt lösas, och 
att därigenom, med en auktoritativ 
och lagom enväldig konstnärlig leda
re, ett generalprogram för nästa sä-, 
song efter klarare och riktigare lin
jer skall ställas upp.

En hel rad studentsångarkonserter 
i konserthusets stora sal är därefter 
att anteckna såsom ett av de mera 
framträdande dragen i vårens musik
liv i huvudstaden, och främst bland 
dessa är då att nämna ”0. D :s” bå
da konserter under Hugo Alfvéns 
ledning, vilka gåvos inför absolut 
fulltalig och för Stockholmsförhål- 
landen ovanligt entusiastisk publik.

Medan så den väldiga konsertflo
den sakta och liksom motvilligt sjun
kit tillbaka i en kort viloperiod, är det

Dig,

Vid himlens port
av C. F. Meyer.

kära, såg jag i en dröm 
till himlens port jag nådde- 
där satt du vid en helig ström 
och dina fotter tvådde.

Du t-vådde, tvådde utan rast, 
tills bländvitt skimmer syntes, 
och ständigt med en sällsam hast 
ditt verk på nytt begyntes. 
Jag fragte: Varför har du dig 
med gråt så länge badat? . 
Du svarte: Därför att med dig 
så djupt i smuts jag vadat.

*
Vemodets lucka

Av J. W. Goethe.
Stanna ej, sina, ej, 
eviga kärleks tårar!
Ack för de ögon, som börja bli torra, 
hur öde och tom hela -världen är. 
Stanna ej, sina ej, 
eviga smärtas tårar!

Ur Tolkningar av Erik Blomberg.

franka förnekandet. Hon hade den 
moderna människans ovisshet inför 
den förvirrade tillvaron. Efter trons 
lydnad och fritänkeriets olydnad dök 
upp igen vildens osäkerhet inför de 
dunkla makterna i den farliga värl
den.

En bekväm 
och elegant sko, 

som genom sin ovanligt goda 
passform vunnit stort er
kännande från våra kunder, 
är “Syster Elsa-skon“ av 
svart chevreau med sleif 

och gummiklack

Kr. 22: 50.
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Operan som enram behärskat situa- 
tionen "och som också gjort allt för 
att kunna ta upp konkurrensen med 
den visserligen kyliga men likväl loc
kande våren. Operans stora nyhet 
för i år, ”Nero”, har verkligen visat 
sig bli en publiksuccés av beaktans- 
värda mått och har samlat ett flertal 
fulla hus. Vidare har Operan gäs- 
stäts av den framstående tyske teno
ren Richard Tauber, som helt sjun
git sig in i stockholmarnas hjärtan. 
Under hans gästspel har bland annat 
några åtminstone musikaliskt högst- 
stående Mozartföreställningar ägt 
rum. Däremot var regien vid dessa 
föreställningar mer än lovligt slö, 
men så står ju också hr Stangenberg 
i begrepp att lämna Operan.

Liksom i fjol hade operachefen 
förlagt en operettpremiär till maj 
månad, vilken likaså mottagits med 
livligt publikintresse. ”Sköna Hele
na” hör ju också till de allra mest be
römda verken i sin genre. Texten 
till denna operett har rykte om sig att 
vara ovanligt kvick, och till ytterme
ra visso hade denna fått genomgå en 
rätt genomgripande renovering och 
späckats med en rad moderna revy- 
kvickheter oni Nationernas förbund, 
Stim och andra aktuella företeelser. 
En vårdad regi och en rad ljusmät- 
tade, glada scenbilder med i många 
avseenden tilltalande och ändamåls
enliga dekorationer gjorde också sitt 
till att göra operetten sceniskt verk
ningsfull. Men vad hjälper allt det
ta, om ej solisterna ha det rätta spel
humöret? När allt kommer omkring 
var det nog Emile Stiebels ”Calchas” 
och Henning Malms ”Menelaus” som 
räddade ”Sköna Helena” från att 
sceniskt falla till marken.

Vad det musikaliska framförandet 
beträffar länder det dirigenten, Nils 
Grevillius, till all heder. Det är 
oändligt välgörande att för en gångs 
skull få höra Offenbachs sprudlande 
melodier i ett verkligt vårdat framfö
rande och med fullständig och riktig 
orkesterbesättning. I fråga om det 
musikaliska behöver man för övrigt 
ej heller spara på berömmet åt solis
terna. Främst kommer då Göta 
Ljungberg i titelrollen. Likväl frå
gar man sig, om denna roll bildar nå
gon särskilt värdig avslutning på den 
framstående Wagnersångerskans 
verksamhet vid Stockholmsoperan. — 
Bland solisterna förtjäna vidare att 
nämnas hrr Beyron och Wallgren 
som Paris och Agamemnon, samt hrr 
Strandberg och Cembræus som Äjax 
I och II. Svagast var baletten och 
även kören lät litet underlig ibland 
— åtminstone på premiärkvällen. 
Överhuvudtaget var det en ganska un
derhållande afton, där likväl intet 
var ägnat att väcka någon större en
tusiasm. H—t.

Rylander & OISSOn 
BOk-, Tidnings- & ACCIGenstrycker 
Iunsn»»»

Levererar 
förstklassiga arbeten såsom 
BÖCKER, TIDNINGAR 
och AFFÄRSTRYCK 
till billigaste priser och på 

kortaste tid.

STOCKHOLM
Lilla Vattugatan 25 - Norr 7606

ramkallning, 
kopiering och förstoring av amatör

bilder utföras bäst hos
PETERS, Stureplan 4.

Johanna Brunasons Vävskola
STOCKHOLM

— Grundad 1873. Inneh. Alma Jacobson —- 
Utbildar praktiskt och teoretiskt Vävlära- 
rinnor och Yrkesutövare och håller kurser 

i hemvävning.
Försäljer Mattor i handknuten flossa, rya, 
rödlakan, rosengång samt Möbeltyger, Gar
diner, Vepor, Klädningstyger m. m. Väv- 
garner, Vävstolar och Vävstolstillbehör. 
Skola och Försäljning Kungsg. 70, II, hiss, 
hörn, av Vasag. Spårvägslinjer 1,2,3,5,11.

Busslinje 2.
_______ Tel. Norr 437 occh 133 63.

På

iiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiii 
hörnet av Sjö- och Thulegatorna 

Sundsvall
äter man bäst i hela staden 

Ljusa, hemtrevliga och moderna lokaler. 
Enskilda rum för sarnkväm. Piano till 
gästernas förfogande vid enskilda samkväm

Rönneberga 
Sjuk- och Förlossningshem 

LIDINGÖ.
Tel. Lidingö 937.

Mottager vårdbehö-vande barn 
och -vuxna, även spädbarn.

Försäkra Edert liv i

Grundat 1894

Låga premier. 
Höga vinster.

Ömsesidigt 
livförs.-bol.

Sänd minneshyllning genom

Blomsterfonden
Tel. Blomsterfonden.

Adr,: Arsenalsgatan 6, n.b.
STOCKHOLM.

Elektro-Medicin
Kungsgatan 13. Tel; N. 24465.

Förnämligaste Fysikaliska Badkuranstalten i Sthlm 

Rabatt-Prislista.
Diatermi ... 
Kvartsljus 
.. ...................  
Fyrcell.......

trån 2.25
„ 1.60
., 2.00
„ 2.00

Turkiskt bad (beställes per tel ) 2.40
Induktion ..............   från 1.50
Ljusbad o. Massage................ 3.75
Elektr. karbad...........................  2.50
Medicinska bad ........................ 2.50
Lokal Massage...........................  2.00
Helmassage ...............................  3.25

Leg. läkare. Kostnadsfri konsultation.
Dir. C ai Kihlström, Sjukgym., Kgi.

. Sjukvårds- ars
7 Förbandsartiklar V

Kirurgiska Gummivaror, Ban- " 
dager alla slag. Elektriska Hör

apparater, Induktionsapparater, 
Åderbråcksstrumpor, Bråckband, 
Rygghållare, Grossesskorsetter och 
Gördlar, Brösthållare, Lungskyddare, 
Sköljkannor, Liggdynor, Dambin
dor, Barnavårdsartiklar alla slag 
m. m. Besök eller tillskriv oss.

| Illustrerade kataloger gratis. i 

" Magasin Special A 
e Vesterlånggatan 6 6 
je fingång i PassagenJ A 
B Birger Jarlsgatan 9 a"239 
Bo STOCKHOLM aa" |t



TIDEVARVET

Adolf Törneros brev
(Forts, fr. sid. 1.) 

stackars nutida betraktare tvingas att 
se den brutala livskampen, där såg 
Törneros endast naturens helgd. För 
såvida drömmen är den enda verkli
ga lyckan, månne då ett släkte någon
sin vandrat över jorden lyckligare än 
det romantiska? Man knotade icke. 
”Ingenting är i världen förgäves”, 
allt har en mening. Från det skräm
mande och fula såg man bort och i 
en våg av månsken och poesi dränk
tes hela tillvaron. Det är beetcknan- 
de att Törneros, så god iakttagare 
han än var, likväl intet meddelar om 
folket ute i bygderna. Endast med 
det aristokratiska livet på herrgår
darna få vi göra bekantskap. Men 
låt oss vara rättvisa ! Det finns än
då alla skäl att vara tacksam för de 
skatter dessa brev uppenbara. Det 
som finns är mycket nog. Hur dyr
bara äro inte dessa beskrivningar av 
sörmländskt sommarliv för hundra 
år sen. Den glittrande Båven, mid
sommardagen i Svärta kyrka, de lju
va sommarnätterna. Hur oskattbar 
är inte tavlan av gamla grevinnan 
Löwen på Gravsten i Östergötland. 
Den tavlan knyter förresten fast vid 
1700-talets Sverige, det århundrade, 
som ju enligt de gängse klichéerna

var det gudlösa — ett påstående, som 
gamla grevinnan i hög grad jävar.

Törneros skrev sina brev i en tid 
av fred på jorden, relativ åtminsto
ne. Återljudet av franska revo
lutionens åskor hade ekat bort ;

Vem har gjort 
SCHÉELS RADIUM-TVÅL 

sd populär?

den heliga alliansens principer
styrde världen.
därute hånade
hela härligheten.

En ensam man 
visserligen ner 

Hans namn träng-
de också hitupp, och Törneros mås
te om ock med skräck, lyssna till hans 
hädelser. Så kommer det sig, att 
man mitt i ljuvligheten finner en 
översättning av Byrons The Dark
ness. — Också mellan könen var det 
fred. Kvinnorna hade ännu icke
uppträtt med några frihetskrav. 
”sedesam stillhet” sutto damerna 
lydde undei givenhetens lagar, 
voro sådana som de borde vara. . 
la uppstudsiga Fredrika Bremer

. I 
och 
De 

Lil- 
ha

de ännu icke skrivit annat än sådana 
böcker, som var människa hade nöje 
av att läsa. Som en underlig storm
fågel, varslande oväder, hade visser
ligen madame de Staël i början av år
hundradet passerat firnamentet, men 
hon försvann så hastigt igen, och vad 
hon betydde anade ingen. — Törne
ros’ liv tillhörde helt denna rofyllda 
idyll. Innan den tog slut hann han

Sänkt pris pä 
Jämaica-bananer.

Minutpriset på Jamaica-bananer är från och med 
den 1 juni sänkt till att utgöra för l:ma frukt Kr. 

1:75 pr kg. och för 2:a 1: — pr kg.

Högaktningsfullt

A.-B. BANAN-KOMPANIET

-i tyska, engelska, franska, latin grekiska, sommarkurser tematik och bokföring anordnas 1/7 
1 —15/8. Kurserna aro allmant erkanda.

för lärare och lärarinnor ävensom kom
pletterings- och Hppflyttningssökande.

Specialkurs i grekiska för blivande teol. 
och andra intresserade. Kurs i växt- 
färgning och konstvävnad. Lämplig 
rekreationsort. Låga kostnader.

Realskola, Latin- och Realgymnasium, Handelsskola samt Husmodersskola. In
dividuell anpassning. Stor tidsvinst. Höstt. börjar den 20 Aug. i dessa avdelningar.

Prospekt omg. från Rektor Gottfr. Gustafsson.

Praktiska Skolan, Mariannelund.

En gedigen 
boksamling 

— utan kännbar kostnad —
kan envar förskaffa sig. Verk av de 
främsta in- och utländska författare. 

Synnerligen lämpligt för studiecirklar.

Tillskriv

Red. Gösta Lindberg,
Centralplan III — Gävle.

Kom ihåg
Barnets Lyckopenning 

erhålles genom Förlossningshem och 
Barnmorskor samt

DE BLINDAS FÖRENING
Majorsgatan 12. STOCKHOLM.

Alla Edra försäkringar 
erhåller Ni förmånligast genom 
Svenska Försäkringsbyrån

—- generalagent för Fylgia och 
Svenska Liv —

Vasagatan 6. Tel. 62, 6262, 6267, N. 622 
Ombud antagas.

Det bästa småbrödet och kaffe- 
brödet köper man i

Majas Hembageri 
Bergsgatan 36, Stockholm 

Tel. Kungsh. 54 68
Grahamsbröd O. W åfflor 

10 proc, påbröd lämnas.

i parti och minut billigast hos 

LUNDGRENS FISMREDSHAPSFABRIN 
Storkyrkobrinken 12, Stockholm 2 

Ny katalog gratis på begäran.

Den milda, förnäma

och det sällsynt balsamiska 
löddret ha skaffat Schéels 
Radium-tvål otaliga vänner. —

De utvalda beståndsdelarna 
i denna tvål äro värdefulla och 
välgörande; tänk bara på Radi
umförekomsten i densamma !

Om Ni av någon anled
ning ännu ej prövat Schéels 
Radium-tvål — köp hem en 
i dag !

SchédlsPadium-wal
Innehåller radium
mineralet “Viikit" ci

Framtidens tvål

Viikithalten kontrolleras av Radium
experten Fil. D:r N. Sahlböm.

nästan att dö. Detta skedde som sagt 
1839. Men året förut hade en hän
delse inträffat, som slagit idyllen i 
kras. Det var Geijers avfall. Den 
händelsen påskyndade, säges det, 
Törneros’ död.

Mötesplatsen
Frisinnade Kvinnor i Kristianstad.

Tisdagen den 25 maj hade Frisin
nade Kvinnors Diskussionsklubb i 
Kristianstad sin sista klubbafton un
der arbetsåret, då den var samlad hos 
en av klubbens medlemmar, vilken 
välvilligt ställt sitt vackra hem till 
klubbens förfogände.

Efter hälsningsanförande av ord
föranden, fru Elsa Nordlund, genom- 
gicks programmet för kvällen.

Ordföranden föredrog sådana riks- 
dagsfrågor, som äro av särskilt in
tresse, bestämmelser om kommande 
arbete och sammanträden fastställ
des.

Under samkvämet föredrogs några 
biottstycken ur den revy över arbe
tet inom skol- och hemvärlden, som 
utgivits av rektor Vestling och som 
återfinnes i tidskriften ”Skola och 
samhälle”.

I likhet med föregående samman
träden präglades samvaron av hjärt
lighet och livlighet, och, när klubben 
skildes åt för sommaren, kommo med
lemmarna överens om att, när hösten 
är inne, fortsätta med sitt arbete. Det 
är dock något stort att sträva efter 
och vara med i kampen för verkligt 
frisinne. Ellen E. Wideberg.

El SUMS jordafärd
Fredagen den 28 maj bragtes Ola Hans

sons stoft till vila i svensk jord.
Det var i årets vackraste tid Lunds stu

denter mötte den hemkomne vid Söder
tull. Staden öppnade sig vänligt för en 
gäst den länge hyst inom sina murar. Den 
gamla Vallens kastanjer sträckte sina ljus
lika blommor mot en tindrande blå him
mel. Alla lummiga trädgårdsidyllers trast 
och näktergal bestodo sorgemusiken. Längs 
den underbara gamla slättvägen — knotig 
vindpiskad allé hela sträckningen — hade 
den sista färden gått från Sundet.

I spetsen den kranshölj da kistan, omgi
ven av sin hedersvakt av högtidsklädda 
studenter. Främst till fots marscherade 
Laura Marholm, den obrutna gamla ama
zonen, som skalden själv kallade henne. 
Sonen följde sin fader med blottat 
huvud den långa vägen genom staden. 
Ingen kosmopolitism hade förvanskat hans 
yttre typ. Ljus och lång med buskig gul 
mustasch kunde han förväxlats med 
vilken som helst ung bonde, som lockats 
från strävet undér lärkjublet ute på mar
ken till detta högtidliga värv.

Studentkåren var rätt talrikt företrädd 
i betraktande av terminsslutet. I leden 
syntes ett vackert inslag av vitmössade 
unga flickor av årets färska skörd med 
lagerkransen på den ljusa examensdräk- 
ten. För resten myndigheter och lärde. 
Representanter för universitetet och Aka
demien. Konstnärer och skalder. Det är 
med ett visst vemod man resumerar fakta, 
fast erfarenheten bort lära en förutse dem. 
Samling kring en skygg och ömtålig skald 
sker först sedan han ligger i sin kista. 
De vackra harmonierna övervägde. Ung
domens tåg under vita fanor är alltid gri
pande. Det låg ett vackert allvarligt drag 
av hyllande andakt över dem som följde. 
Så samlade sig intrycken till ett stämnings- 
bejakande av de sköna ord — skaldens 
egna — som studentkåren låtit inskriva 
på sin krans :

att inne i våndan slumrar ro 
min enda stora tro.

Kanske undrade mången före planens 
realiserande över lämpligheten att föra hit 
den som själv aldrig kunde finna fäste 
här. Nu ha dock skaldens landsmän visat 
åtminstone hans efterlevande, att de gärna 
hysa honom bland sig. Kanske är dock 
skånsk jord den tryggaste bädden för hans 
långa sömn. Kanske susar vårt frodiga 
gräs den ljuvaste sången till hans vila. 
Hölje så vår mylla lätt hans stoft!

A. B—n.

Thufvessons Blomsterhandel 
GÖTGATAN 16 
STOCKHOLM.

Förstklassiga blomsterarbeten 
Telefoner Söder 336 69, 34 89

Sjuka och svaga 
hänvisas till den av tusentals beprövade 

"WOHLMUTH-METODEN" 
som bekvämt kan utföras i hemmet. 

Begär muntliga, kostnadsfria upplys- 
ningar från
WOHLMUTH-CENTRALEN, Kungsg. 28, 
Stockholm. Tel. 112 17 & Norr 32 33.6•rrerre=myemy=p=ar=======äz=====z=a=!=============z===

Tel. Norr 25 50. Norr 62 96.

A To-Blomsterhandel
"upehglsluszR”MFSz»?

Den som icke 
är frisk, • 

besväras av Magsyra och Huvudvärk 
Reumatismen samt värk i kroppen 
rekommenderas att använda en hus
kur med Frukt-Salt-Samarin och 
rensa mage och tarmarna från osunda 
rester, utdriva urinsyran från krop
pen samt uppfriska blodet, så åter- 
vinnes hälsa och krafter.

Frukt-Salt-Samarin verkar välgö
rande på hela organismen och ome- 

I delbart uppfriskande. Pris pr burk 
I kr. 2:50. Érhålles pr postförskott från 

Cederroths Tekniska Fabrik, Sthlm. 
(Säljes å Apotek, Drog- Kemikalie- 
& Färghandel m. fl.)

Ha Korsets siiKhem,
STOCKHOLM, 

Floragatan 12. Tel. Norr 1250.
Lämplig vistelseort för resande från 

landsorten, som i Stockholm söka spe
cialister, samt tillfälle till vård och be
handling, även för reumatiska och 
giktpatienter m. fl. å Fysikaliska be- 
handlingsavdelr ngen I, 2 tr.

Tyst läge. Mod. priser.

Medicinsk och Elektrisk 
Hår- och Ansiktsbehandling 

bortt. av vårtor, bruna fläckar, liktor- 
nar med violetta strålar. Gen. hårväxt 
bortt. med elektrolysbehandling. Mani
cure, Pedicure för damer och herrar.

HILDA JONSON
Götgatan 18. Tel. S 332 99. Stockholm.

EngelbPeMSSjMSMOterSMebyrä 

anskaffar sjuksköterskor och barnsköter
skor. Valhallavägen 18, II, Stockholm. 
Tel. 861 81. N. 241 13.

UernCTS.
Linnégatan 7, 5 tr, Stockholm.

Mottager alla slags medecinska sjukdoms
fall. Diet och badbehandling efter läkares 

ordinationer.
Måltidsinackorderingar med diet mottagas.

Innehavare : Röda Korssystern 
Tel. 74260. Märta Paues.

Massage, Solbad, Ansikts- 0. Fotbehandling 
Kungsgatan 64, 1 tr. Norr 8747.

Fru AGNES SVENSSON 
Ex. Sjukgymn.

Reumatism 
behandlas och botas ofta på några 
dagar med egen, verksam o m etod. 

Massör JOHN VAHLIN 
Regeringsgatan iti, 5 tr., hiss.

Tel. N. 0405
Träffas säkert kl. 10—1 och 5—7.

Gör Edra inköp i

Sahlgrens 
HANDSKAFFÄR

17 DROTTNINGGATAN 17
Tel. Norr 269 91

Oscar Ost
Möbelsnickare

5 TYSTA GATAN 5
Utför renoveringar av antika möbler 
m. m. och allt vad till yrket hör.

Telefon: Öst. 13 50

Lait Antephélique 
är ett osvikligt medel mot fräknar, fin
nar och fnassel. Borttager rynkor, 
Styrker, och härdar huden, gör den 
fast och jämn. Garanteras verknings- 

fullt.
Pris pr flaska Kr. 6: —.
Sändes mot postförsk. — porto frän 
A.-B. Franska Parfymmagasinet 

STOCKHOLM 
Hamngatan 5.

SUETTSKA PIADOFABRIMEII
Blekingegatan 61, Stockheim

Tel. : Söder 28 28.
Förstklassiga pianinon i olika trä

slag. Erkända av våra främsta musi
ker. Billiga priser.
Reparationer o. stämningar utf. billigt.

Det av N. F. K. Sverige utarbetade

Livstycket
för barn och vuxna

samt Promenadskor och kängor av bre
dare och smalare typ utarbetade av Sv. 
Kv. Centr. Förb. för Fys. Kultur, fin

nes och kan beställas i
Anna Ahlströms Sybehörsaffär, 

- Götgatan 95 - Stockholm
Telefon S. 311 84.

Extra inkomst — hemarbete 
genom att i hemmen utföra stickarbeten för egen 
eller vår räkning på vår patenterade stickmaskin 
ARE — specialmodell.

Säljes även med S. K. F. kullager. Levereras till 
svenska statliga institutioner.

Överbetala icke rät-stickningsapparat med korta 
nålar då ni kan erhålla en bättre och billigare, näml. 
Are-Standard till endast kr. 125 :—, vilken kan 
kompl. med randapparat för avig stickning. Nyhet: 
Are långstickmaskin. Naumanns världsberömda sy-

GLASMÄSTERI

Olga Elmdahl
Modemagasin

Kungsgatan 53, Tel. 108 51 
STOCKHOLM

Svenskt patent. maskiner med kullager. Begär prospekt.
För efterapningar varnas. NORDISKA TENTILKOMPANIET 

Vasagatan 15—17, STOCKHOLM.

och RAMAFFAR
i AD. FREDRIKSTORG

STOCKHOLM

i

Helpensionen Herrsätra. Skola, 
Carlberga, Södertälje, mottager ett begränsat antal elever på flickskolans alla sta 
dier. Avgångsbetyg från kl. VIII medför Normalskolekompetens. Individuell undervis
ning inom ramen av skolans kursplan. Praktiskt arbete i uppfostrande syfte.

ANNA SUNDIN. Tel. Södertälje 532.

Gott arbete!
Billigaste arisen

Telefoner : Söd. 318 21 & 237 21.

Clara Ekströms Optiska Affär 
3 Jakobstorg o. Stockholm 

GLASOGon ee KIKARE 
wnezer "■tt»” Lorgnetter

Etabl. 1872.
Rekommendera, sitt välsorterade lager.




