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Tidevarvet n:r 18.
Våra ledande artiklar beröra 

Personlighetens betydelse i det 
politiska livet, och Oppositionen 
mot MacDonald, samt andra kam
marens beslut att återremittera 
frågan om bättre vård åt barna
föderskor för ny behandling i ut
skottet.

har nu öppnats och pågår 1 8 maj.
Den svenska delegationen till kongressen utgöres av fröken Matilda Widegren, fil. doktor 

Naima Sahlbom, fröken Hanna Wijnbladh och fru Ester Åkeson-Beskow.
Med anledning av fredskongressen har Kvinnornas Fredsförbund utgivit ett miu 

nesblad, innehallande ett utdrag av Fredrika Bremers ar 1854 publicerade fredsupprop jämte en 
hyllning till Jane Addams, som representerar förverkligandet av ett vä ridsfredsförbund.

De svenska delegaterna medföra till kongressen ett tusental sådana minnesblad som gåva. 
Dessutom kommer det att spridas bland svensk-amerikaner som en hälsning från det gamla landet.

*
Den nu pågående Fredskongres

sen i Washington har gett anled
ning att i detta nummer samla ut
tryck för fredsarbete under olika 
former. Data och fakta i fredsrö
relsen— Anna T. Nilssons bok — 
är anmäld av fru Anna Wicksell. 
Från Nationernas förbunds kom
mitté rörande Handeln med kvin
nor och barn har den norska sekre
teraren utsänt en rapport, och på 
världsspråket Ido gives ett prov.

*
Sarah Bernhardt och Victorien

s.

5® *

*
Sardón heter en intressant studie, 
som Hedda Key-Rasmussen — en 
syster till Ellen Key — för Tide
varvet skrivit på grundval av des
sa båda personligheters brevväx
ling, nyligen utgiven av Sylvester 
Dorian, och K. J. dröjer i Den 
nya arken vid andra europeiska 
celebriteters slutliga öden.

♦

Elin Wägner avslutar i detta 
nummer sin GanJAi-skildring.

H emslöj dsf öreningar * 
nas Riksförbund

har hållit årsstämma i Stockholm 
27—29 april. En vacker utställ
ning av vävnader i flossa m. m. 
var anordnad i Nordiska museet 
och besöktes på måndagen av 
kronprinsen och kronprinsessan. 
En hel del intressanta föredrag in- 
gingo i programmet, ävenså del-

Fredrika Bremer. Jane Addams.

¡ vara av vad folk och trosbekän-

Var för sig äro vi svaga och för
må blott litet, men om vi räcka 
varandra händerna runt om hela 
jorden i Kristi kärleks kraft, sko
la vi taga jorden i våra armar så
som ett barn och en gång i tidens 
fullbordan bära det, av honom på- 
nyttfött och helgat, i vår himmel
ske Faders famn, »med barnen 
som han oss givit haver».

Fredrika Bremer (Aftonbladet 
26 sept. 1854).

med 
sam 
ning, bidraga till utveckling av att erkänna för våra barn och an- 
ett välde av frid, välstånd och förvanter alla dem, som olyckan 
sällhet, färdigt att utbreda sig berövat sina stöd eller medel till 
över jorden, när krigets lågor bärgning och som vår vårdande 
slocknat och härjningarnas tid är omsorg möjligtvis kan nå, de må 
för^i. ¡ vara av vad folk och trosbekän-

Vi föreslå upprättandet av ett nelse som helst, 
förbund i fredsfurstens namn, 
sträckande sin helande, pånyttfö- 
dande verksamhet över hela jor
den; ett förbund, i vilket skiljak
tigheterna av språk, nationalitet, 
himmelsstreck, sedvänjor, kristna 
bekännelser skola gälla såsom in
tet i förhållande till det mål, det 
tungomål, den Herre och det hopp, 
som vi ha gemensamma. Vi före
slå att därutinnan erkänna ett ge-

detsamma, under en gemen- oss som en familj, att räcka var- 
verksamhet i enahanda syft- andra händerna som systrar och

I en tid, då västerland drager 
mot österland i en strid, som hotar 
att indraga många av Europas och 
Asiens folk, som skall utbreda sig 
över flera länder likt ett stort blö
dande sår och möjligen sprida 
över hela jorden sina sorgliga 
verkningar, ryckande männerna 
ur sina hem, lämnande tusentals 
änkor och faderlösa barn, härjan
de skördarna, brännande städerna, 
yllande hospitalerna, läggande 
bojor på handeln, försvårande li
vet för miljoner stilla, idoga fa
miljer, uppeldande alla bittra och 
latfulla passioner — i denna tid 
ia vi fattat den tanke, den för
hoppning, att genom kvinnorna 
upprätta ett fredsförbund, omfat
tande alla jordens länder, för att 
motverka krigets onda följder och mensamt fosterland, att betrakta

tagande i öppnandet av Bygge 
och Bo-utställningen.

Till Riksförbundets ordförande 
efter landshövding Falk, som av
sagt sig uppdraget, valdes lands
hövding Herman Uddén.

Data och fakta
rörande

fredsrörelsen
av Anna T. Nilsson

utkommer i bokhandeln den 10 maj, pris 
95 öre. Återförsäljare erhålla rabatt ge- I 
nom förf., adr. Realskolan, Malmö.

Kan även erhållas genom Kvin
nornas Fredsförbunds Byrå, Da
vid Bagaresgata 9—11.

Verklighet.
Det djärva förslag till en kvin

nornas världsunion som för 70 år 
sedan utsändes av sierskan i Nor
den, hånades eller nedtystades 
som en omöjlig, nästan farlig uto
pi. Men 1888 vittnar den första 
internationella kvinnokongressen 
i Washington om att samarbetet 
börjat.

Och nu fullständigar Internati
onella Kvinnoförbundet för Fred 
och Frihet vid sin fjärde kongress 
just i samma stad den framtids
bild, som föresvävade den sven
ska författarinnan och pioniären.

Det var till den Nya Världens 
kvinnor såsom föregångare Fred
rika Bremer satte sitt hopp — det 
är också, hos dem fredsrörelsen 
har sitt starkaste stöd.

Det är därför helt naturligt att 
Jane Addams, »Amerikas främ
sta medborgare», stiftare av det 
kosmopolitiska Hull House, blivit 
själen i kvinnornas kamp mot kri
get. Med sin världsomfamnande 
moderlighet och förståelse, sin 
orubbliga tro på det godas seger 
och människokärlekens makt har 
hon förmått realisera drömmen 
om kvinnornas fredsmission. Men 
av dem, som bekänna sig till fre
dens idé, kräver Jane Addams 
också den ödmjukhet, som genom
lyser hennes eget väsen och som 
kommer till uttryck i hennes se
naste julhälsning till nutidens 
prövade folk.

nes tillräckligt av god vilja för att 
möjliggöra folkens tillfrisknande. 
Fullt medvetna om att vi alla 
brustit i strävan efter mänsklig 
förståelse i moralisk energi, stor 
nog att utplåna spåren av världs
krigets förhärjningar, och i bro
derskap, varmt nog att smälta na
tionell bitterhet, stå vi med av 
blygselns rodnad betäckta anleten 
mitt i julens glädje.

I förhoppning att denna känsla 
av olust måtte vara endast begyn
nande samvetskval, endast den 
självförödmjukelse, som oundvik
ligen föregår en stor andlig väc
kelse, vill denna julhälsning er- 

I inra om Honom, vars födelse vi 
»Vi veta, att fred icke råder i! fira.»

världen och att det icke heller fin-1 Afaj 1924.

Personlighetens betydelse I
det livet.

De liberala motionerna om ut
redning angående reformering av 
det proportionella valsättet i rikt
ning att möjliggöra mera direkta 
personval, vilka omnämndes i Ti
devarvets förra nummer, blevo 
vid lördagens plena av riksdagen 
avslagna, i första kammaren med 
83 röster mot 38, i andra kamma
ren utan votering. Utgången var 
att vänta. Men den brist på 
gensvar som förefanns för 
själva tankegången i motio-, 
nerna, ger anledning till några 
reflektioner. Att det nuvarande 
systemet har brister ville ingen 
under debatten förneka. Men riks
dagen har i alla fall genom detta 
sitt beslut med överväldigande 
majoritet —medvetet eller omed
vetet— som sin mening förklarat, 
att riksdagens sammansättning 
genom det proportionella valsättet 
ger bästa möjliga resultat, och att 
folket härigenom blir represente
rat enligt sin önskan.

Detta är gott och väl, men upp
fattningen ute i landet är måhän
da en annan. Kvar står i alla 
fall det1 faktum, att partival i den 
form som det nu sker undanträn
ger personvalet och därigenom 
minskar, till och med dödar det 
politiska intresset hos den stora 
allmänheten, som har lättare att 
intressera sig för en personlighet 
än ett parti. Man måste emeller
tid anse detta valsätt som ett led 
i den tidsriktning, vilken har på 
sitt program mekanisering och 
centralisation, en tidsriktning, 
som måste komma att utmynna i 
fåvälde och ledarvälde, vare sig 
den härstammar från konservativ 
uppfattning eller framträder un
der demokratisk täckmantel. Här 
är en fara som hotar verklig 
demokrati och självstyrelse, och 
som manar till att slå vakt om
kring individernas rätt.

Om något skall kunna hjälpa 
vår tid måste det vara det till sy
nes omöjliga att tro på var enskild 
människas betydelse och skapa 
samhällslivets former därefter.

Sparkassebok 
»om svenskt resekreditiv
Xaara „„ Spert!.,B(lbo. rr.ec 

Svenska Handelsbanken kar 

numera & det kontor, där mot- 
boken Kr utfKrdad.arNAlia ett s.K.

¿tian
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Mathilda Staël von Holstein
Ledamot av Sveriges Advokatsamfund. 

Malmtorgsgatan 3, Stockholm. 
Telefon 24488, Norr 244 19.

Familjerätt. Hyresärenden. Testamenten. 
Bouppteckningar. Förfrågningar från lands
orten besvaras omgående.

Eva Andens Advokatbyrå
Lilla Vattug. 14. Tel. 75 76, Norr 183 36. 

STOCKHOLM.
SPECIALITET : Familje- och arvsaker, 

Boutredningar och testamenten, för
valtningsuppdrag.

Även skriftliga förfrågningar.

D:r Gunhild Söderbaum
Stureplaif 13, 3 tr. (hiss), Stockholm.

Kvinnosjukdomar o. förlossningar 
Mottagn. vard. 3—4. Annan tid efter 
överenskommelse. Tel. Norr 285 28.

Privatpraktiserande barnmorskan

Agda Olsson
Skånegatan 81, 2 tr. Tel. 201 28

LEDIGA PLATSER
Kvinnlig ladugårds^ 
och lantbrukselev'■ .... - —--- -—

erhåller plats hos’
Fröken Tamm, Fogelstadjulita

I anslutning till
Fredskongressen 

hålles en Internationell sommar
kurs i Chicago, 17—31 maj 1924.

Huvudämnet blir »Human fac
tors in Internationalism». Serie- 
föreläsningar och diskussionscirk- 
lar.

Bland föreläsare, som redan lo
vat medverka, må nämnas d:r 
Anita Augspurg, Gertrud Baer, 
Margaret Bondfield, Ruth Fry, 
Lida Gustawa Heymann, Vernon 
Kellogg, Catherine Marshall, Sir 
George Paish. Kursavgift 5 dol
lars.

Anmälningar adresseras till 
Headquarters, W. I. L., Chicago 
Branch, Room 1010, Fine Arts 
Building, 408 South Michigan 
Boulevard, Chicago, Ill. U. S. A.

Det är icke bara kropparna utan 
även själarna, som vanställas genom 
kriget.

Ira Nelson Morris.

“Ikke komme 
udenom“.

I den på sin tid mycket debat
terade utredningen angående 
kvinnornas rösträtt framställde 
den rättslärde utredaren den for
dran, att innan ett rösträttskrav 
bör vinna beaktande av samhället, 
skall det befolkningslager, som 
står bakom kravet, redan ha bli
vit en maktfaktor.

Det var omöjligt för kvinnorna 
att uppvisa sådana meriter innan 
de fått »legal delaktighet i den 
politiska maktutövningen inom 
den konstitutionella staten».

De äro ännu, efter erhållandet 
av den »legala delaktigheten», 
långt ifrån att se sitt inflytande 
motsvara sin numerär. Om de 
ännu alls icke kunna kallas en 
maktfaktor, så ha de dock blivit 
något att räkna med.

Bland pressuttalandena med an
ledning av ministären Staunings 
övertagande av regeringen i Dan
mark betecknade en tidning det 
som en vacker gest åt de kvinnliga 
väljarna, vilka Stauning inte kun
de »komme udenom», att han gav 
fru Nina Bang undervisningsmi
nisterportföljen.

Med undantag av att detta helt 
visst kommer att visa sig ha me
ra innebörd än en vacker gest
— ty Nina Bang erkännes allmänt 
vara en mycket kunnig, dugande 
och intelligent personlighet, — in
nehåller yttrandet en träffande 
sanning.

Det gick inte för minister Stau
ning att komma förbi kvinnornas 
krav på att bliva representerade. 
Det var ett ofrånkomligt fak
tum. »Og maaske», — säger 
fru Bang själv i en intervju,
— »faar dette nogen Betydning. 
Det lever over Hundredtusinde 
Kvinder i Kjöbenhavn, der maa 
arbejde for deres Brod. Det kan 
maaske blive noget værd for dem, 
at en Kvinde sidder i Ministe
riet» ...

I Sverige ha icke kvinnorna en 
minister, men en remiss att gläd
ja sig åt. Och den senare var en 
väl så oväntad och enastående till
dragelse.

Det gäller den förut av båda 
kamrarna behandlade motionen 
om återupptagande av det påbör
jade utredningsarbetet om åtgär
der för bättre vård i vissa fall åt 
barnsängskvinnor och nyfödda 
barn. Andra kammaren hade för
ut avslagit motionen, men när pro
tokollsutdrag angående första 
kammarens bifall föredrogs beslöt 
andra kammaren att ånyo remitte
ra ärendet till det tillfälliga ut
skott som förut haft det till be
handling. Det finns sålunda möj
ligheter för att motionen skall bi
fallas också i denna kammare.

Debatten inleddes med att hr 
Eurén, ordförande i det tillfälliga 
utskott som avstyrkt motionen, 
yrkade att kammaren skulle utan 
remiss till utskottet besluta att ie
ke biträda första kammarens be
slut. Fru östlund och fröken 
Tamm, motionärer i frågan, hem
ställde däremot om remiss till 
utskottet. I samma riktning 
talade herrar Vennerström och 
Edén, vilken senare framhöll att 
första kammarens bifall vore ett 

I efter andra kammarens avslag till-

Ateneums Skolköksseminarium,
Sveavägen 48, Stockholm. 

Tel. N. 202 65. Mottagning.
Tisd. o. Torsd. kl. 11—12 f. m.

Ny lärarinnekurs börjar i höst. Ansökningstiden utgår den 10 Maj.
Husmoderskurs varje termin.
Ansökan till höstterminens kurs före 1 Juni.
Prospekt på begäran.

kommet nytt moment, som borde 
föranleda ny prövning av frågan, 
detta så mycket mer som även det 
avstyrkande andrakammarutskot- 
tet dock uttalat mycken sympati 
för motionen.

En god vilja kan vara starkare 
än den mest obrutna tradition. Vi 
tro på den goda viljan. Och tro 
icke, att det endast är valen, som 
kasta sin slagskugga framför sig.

Oppositionen mot 
MacDonald.

Det ser ut som om Mac-Donald 
under den närmaste tiden skulle 
komma att ställas inför betydande 
svårigheter. Både högern och li
beralerna bereda sig uppenbarli
gen på att utöva en skärpt bevak
ning gentemot regeringen. Libe
ralerna hade som bekant utlovat 
välvilligt stöd åt det socialdemo
kratiska styret, så länge detta 
drev klar framstegspolitik utan 
att hemfalla åt socialistiska ten
denser. Det var därför redan från 
början klart, att Mac-Donald skul
le få avstå från de doktrinära 
krav, som hans parti energiskt 
framfört i valrörelsen. Antagli
gen hade han kommit att göra 
detta, även om han varit mera 
oberoende av oppositionen. Er
farenheten visar på att socialde
mokratiska regeringar icke äro 
alltför ivriga att framlägga — 
socialistiskt färgade förslag. I 
det avseendet var vägen klar även 
i England.

Men det nuvarande regerings
partiet där synes ha blivit en smu
la övermodigt, sedan det väl kom
mit till makten, överallt ute i 
valkretsarna har under sista tiden 
förkunnats från socialdemokra
tiska tribuner, att liberalerna bor
de fortast möjligt förgöras. Den
na, minst sagt, egendomliga håll
ning gent emot det parti, som be
stått det felande parlamentariska 
underlaget, har naturligtvis väckt 
förbittring. Lloyd George har 
också bestämt sagt ifrån, att om 
det över huvud skall vara någon 
mening med att liberalerna stöd
ja den socialdemokratiska regerin
gen, så får dennas eget parti söka 
uppträda honett. Antagligen har 
detta '‘klart givna besked redan 
haft åsyftad verkan. Men svårig
heterna för MacDonald äro för 
visso icke därmed avlägsnade. 
Han synes icke få röra sig i 
någon helt gynnsam atmosfär 
för ett någorlunda friktionsfritt 
samarbete. Huvudorsaken här
till är att söka i hans partis be
nägenhet att hemfalla åt speku
lationer på taktiska fördelar. En 
dylik fallenhet är alltid farlig för 
ett regeringsparti, men den* är 
dubbelt riskabel i ett sådant land 
som England, där fair play är den 
ofrånkomligt gällande regeln även 
i de hetaste strider.

Mac-Donalds ställning synes så
ledes icke vara så särskilt stark 
för närvarande i inrikespolitiskt 
avseende. Hans regering betrak
tas som alltför svag och stödet åt 
en sådan vållar även inre slitnin
gar inom det liberala partiet.

Högern följer både det ena och 
det andra med den största upp
märksamhet. Den tror sig redan 
skymta, att dess’ tillfälle kommer 
snart igen. Högerns partiorgani
sationer över hela landet ha i da
garna avgivit rapport om stämnin
gen ute bland väljarna, och från 
alla håll förklaras det bestämt, att 
regeringens prestige absolut är i 
avtagande. Man är besviken över 
att den socialdemokratiska rege- 

Nationernas Förbund og handeln 
med kvinder og barn.

Nedanstående artikel har 
kommit redaktionen till 
handa från Nationernas 
förbunds upplysningsav- 
delning. Det är på tiden 
att de civiliserade länderna 
med förenade ansträngnin
gar söka komma till botten 
av denna brottslighet, som 
är den största skamfläcken 
på vår värld.

Nationernes Förbunds raacfgi- 
vende komite til bekjæmpelse
handelen med kvinder og barn 
har netop avsluttet sit tredje sam- 
mentræden i Geneve, hvor den 
danske regjeringsrepresentant, 
den kjendte öienlsege frk. dr. 
Estrid Hein har fungeret som 
præsident. Alle komiteens möter 
var offentlige.

Av mest interesse var saken an- 
gaaende förbindelsen mellem sy
stemet offentlige hus og hande
len med kvinder. Komiteen had
de mottat svar paa et spörge- 
schema, der var utsendt av Raa- 
det til de stater som for ikke længe 
siden hadde avskaffet systemet 
med offentlige hus, der blev i det
te spurt om hvad der hadde för- 
anlediget regjeringen til at ta det
te skridt. I et andet schema, der 
var sendt til de stater der endnu 
opretholdt systemet, anmodedes 
om at ge oplysninger om systemet 
letter eller vanskeliggjör handelen 
med kvinder og barn. Av disse 
svar var syv av interesse. Regje- 
ringerne i Polen, Holland, Bel
gien og Tjekoslovakiet var av 
den mening at systemet offentlige 
hus var den direkte aarsak til 
handelen med kvinder, Panama 
forsvarte systemet av hygieniske 
grunder, mens Ungarns svar gik 
ut paa at de strenge forholdsreg- 
ler som var tat for at straffe han
delen med kvinder og barn, hin
dret muligheten av at de offent
lige hus skulde være en kilde til en 
saadan handel. Danmark og Let- 
land svarte at de offentlige hus 

ringen icke infriat sina löften be
träffande bostadsnöden och ar
betslösheten.

Aven om det skulle ligga en god 
portion partipolitisk beräkning i 
dessa rapporter, så torde det likväl 
få anses sannolikt, att regerin
gens ställning icke är särdeles till
fredsställande för ögonblicket. 
Högern påstås också nu vara fast 
besluten att angripa regeringen 
när som helst och var som helst. 
Samtidigt härmed har partiets 
ledning givit order till de lokala 
organisationerna om att arbeta 
med ett sådant högtryck som om 
nyval skulle vara omedelbart fö
restående.

Sannolikt förestår en allvarlig 
uppgörelse. För ögonblicket ser 
det icke ut som om den socialde
mokratiska regimen i England 
skulle bli långlivad. MacDonald 
har emellertid landet enigt bak
om sig, när det gäller skadestånd s- 
problemet och allt vad därmed 
sammanhänger. Denna omstän
dighet stärker naturligtvis hans 
ställning högst betydligt, men frå
gan är om den kraft, han får här
igenom, är tillräcklig för att hål
la honom uppe för någon längre 
tid framåt. Det ser verkligen be
tänkligt ut. Budgetbehandlingen, 
som börjar i dagarna, kommer 
sannolikt att ge besked oni Mac
Donalds framtidsutsikter.

var avskaffet, dog ikke paa grund 
av kvindehandelen.

I den diskussion som reiste sig 
talte repræsentanternè for Dan
mark Storbritanien, Polen og 
Uruguay for en fuldstændig op- 
hævelse av systemet. Den rap
port som forelaa utarbeidet viste 
fremgang siden komiteens sidste 
möte forrige aar. Flere nye rati
fikationer av Konventionen av 
1921 var indlöpet, men man var 
litet fornöiet med at bare 18; av

avj de 33 stater som hadde underteg- 
net Konventionen hadde ratifi- 
cert den.

Man behandlet, bl. a. spörsmaa- 
let om at undersökelsen angaaen- 
de en immigrants eventuelle ind- 
reisetilladelse skulde foretages 
ved reisens utgångspunkt og ikke 
bare ved inskibningsstedet, at fa
milier, om mulig, ikke skulde skil
des fra hverandre, at anerkjendte 
foreninger til beskyttelse av emi
granter skulde gis lettelser ved at 
gis tilladelse til at komme ombord 
paa skibene, og ind i emigranther- 
bergerne, at dertil skikkede kvin
der skulde ansættes paa skibene 
for at sörge for de emigrerende 
kvinder og barns intéresser, samt 
at dampskibsselskaperne skulde 
anmodes om aft gi sin tilladelse 
til opslag med advarsler og op
lysninger till utvandrende kvin
der paa sine skib. Det fortutsat- 
tes paa samme tid at de forholds- 
regler som blir tat ikke skulde 
gripe ind i kvindernes personlige 
frihet og derved lægge hindringer 
for dem som fölge av deres kjön.

Propagandaspörsmaalet blev 
reist, og man besluttet at denne 
sak skulde opstilles paa dagsorde- 
nen for komiteens næste möte, og 
at Sekretariatet i mellemtiden 
skulde samle de nödvendige op
lysninger om hvorledes propagan- 
daen paa bedste maate kunde gje- 
nemföres.

liílEVíS lösarionnr
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böra erinra sig, att Tyringe Vilo
hem, Tyringe, i Norra Skånes 
vackraste bygd med mild o. välg. 
luft samt vackra skogsprom., är 
ett fullt mod. vilohem för nervösa, 
konval. o. för rekreation. Läkare, 
exam, sköterska, utm. badanstalt. 
Ett 20-tal välmöbl. rum, vaeker 
matsal, sällskapsrum med piano, 
stor trädg, alla mod. bekväml. 
VerkL humana priser. Begär pro
spekt! Tel. 47.
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Världsspråksfrågan.
Här införes ett prov på »Ido», som 

»Uniono por la linguo internaciona» 
anser vara den rationellaste lösningen 
på språkförbistringens problem.

La Mondolinguo.
Nedependante de la frontier! di 

la stati 1’aeroplano mujante tra- 
flugas l’aero, portante homi e vari 
träns kontinenti e oceani, preci
pitas su kun la rapideso di la ful
mino la vorto skribita e parolita 
cirkum la tero; ma maigre to la 
populi esas linguale izolita l’uni 
de l’altri quale en la unesma dio di 
la linguala konfuzeso. Egale altega 
stacas nun kam lore la barili di la 
mil lingui. Vinkar ta barili, libe- 
rigar la pensó ek la kateni di la 
multlingueso, co esus exekutar 
kulturago egale epokifanta kam 
ta di Gutenberg. — Bela utopio! 
— Bela realajo! La sorco-formulo 
per qua la kultur-populi dil futuro 
nihiligos la disti inter sua penso- 
mondi esas trovita, e mili de homi, 
quin la nacionala lingui separis 
l’uni de l’altri, kun entuziasmo ar- 
doroza konsakras su a kambii di 
idei e ad amikala interrelateski ex- 
kluzive per ica formulo: la mon
dolinguo. Experienci, sucesoza e 
fiaskatra, aquirita dum tri yar- 
centi ek experiment! per artificala 
lingui, esas utiligita en ica lin
guo. Olua vorti esas da ciencista 
grandi sorgoze selektita ek la ko- 
muna, neexhaustebla vortaro dil 
Europala kultur-lingui, según la 
principo: maxim gravda facileso 
por la maxim granda nombro de 
interesati, ed esas konseque riko- 
nocebla ye la unesma vido. Olua 
gramatiko e regularo di vortifado 
esas filologial marvelo di geniala 
simpleso, matematikal exaktes© e 
regulozeso senecepta. 01 sonas 
quale Hispan idiomo en la boko 
di Italiano, ed esas pronuncebla 
facile e samamode da irgu. lea 
harmonioza sintezo ek arto e ña- 
tur o posedas imensa developebleso 
e adaptebleso e postulas kom ex- 
presilo extreme poka esforco di la 
memoro, lúa praktika uzateso 
samtempe favorante logikala pen
sado e klara stilo. Akademio di 
eminenta expert! sorgas ke ca idio
mo sempre satisfacas la maxim 
alta skopo di la linguo: esar ap- 
tega instrumento di la pensó. La 
idéalo di la mondolinguala pensó, 
e la utopio di hiere: AD OMNA 
NACIONO LUA PROPRA LIN
GUO, ED UN SUPERNACI- 
ONA LINGUO DI OMNI, esas 
pragmato.

Världsspråket.
Oberoende av staternas gränser 

brusar aeroplanet genom luften, 
bärande människor och gods över 
kontinenter och hav, ilar med 
blixtens hastighet det skrivna och 
talade ordet jorden runt; men än
då äro folken i språkligt hänseen
de lika skilda från varandra som 
på språkförbistringens första dag. 
Lika höga resa sig nu som då de 
tusende språkens hinder. Att be
segra dessa hinder, att befria tan
ken ur mångspråkighetehs bojor, 
det skulle vara att utföra en kul
turgärning lika epokgörande som 
Gutenbergs. — En vacker häg
ring! — En vacker verklighet! 
Den trollformel med vilken fram
tidens kulturfolk skola förinta av
stånden mellan sina tankevärldar 
är funnen, och tusentals männi
skor, som nationalspråken isolerat 
från varandra, hängiva sig nu 
med glödande hänförelse åt tan
keutbyte och knytande av vän
skapsband med hjälp av endast 
denna formel: världsspråket. Tre
hundra års erfarenheter på gott 
och ont, vunna genom experiment 
med konstspråk, ha i detta idiom 
tillgodogjorts. Dess ord hava av 
vetenskapliga stormän omsorgs
fullt utvalts ur de europeiska kul
turspråkens gemensamma outtöm
liga ordförråd efter grundsatsen: 
största möjliga lätthet för största 
möjliga antal intressenter, och äro 
alltså igenkännliga vid första 
ögonkastet. Dess grammatik och 
ordbildningslära är ett filologiskt 
underverk av snillrik enkelhet, 
matematisk exakthet och undan
tagslös regelbundenhet. Det klin
gar som spanska i en italienares 
mun och kan uttalas lätt och lika 
av vem som helst. Denna harmo
niska syntes av konst och natur 
besitter en obegränsad utveck
lings- och anpassningsförmåga 
och fordrar som uttrycksmedel yt
terst liten minnesansträngning, 
på samma gång som dess prak
tiska användning befrämjar lo
giskt tänkande och en klar stil. En 
akademi av framstående fackmän 
sörjer för att detta idiom ständigt 
fyller språkets högsta uppgift: att 
vara ett smidigt och lydigt verk
tyg för tanken. Världsspråkstan
kens ideal och utopien av i går: 
VARJE NATION SITT MO
DERSMÅL OCH ETT ÖVER- 
NATIONELLT SPRÅK FÖR 
ALLA, är ett fullbordat faktum.

Uttal: o = å, u = o, c = ts, ch = sj, y = j, j «= tonande sj, z = tonande 
s, g och k = hårda ljud.

Tonvikten på näst sista stavelsen, i verbens infinitiv på den sista: i och 
u bilda med efterföljande slutvokal en stavelse: utopio, akademio, lingui, olua.

Gandhi och hans lära.
IV.

Jag skall inte sväva ut i alla 
de paralleller mellan Indien och 
Europa, som inställa sig under 
läsningen av Gandhi, endast ta 
upp en jämförelsepunkt. Det är 
den olika värderingen av själs
kraften, av den moraliska maktens 
möjligheter mot den mekaniska. 
Gandhi har en tro, som aldrig 
sviktar, på den moraliska maktens 
oemotståndlighet. Han har en 
gudomlig, en fullkomlig visshet, 
vilket är det mest fängslande hos 
honom. Han medger inga undan
tag och låter sig inte drivas till 
dagtingan. Hur klen är icke vid 
jämförelse vår tro på den mora
liska kraften. Den måste alltid 
hjälpas upp med vapen, om den 
skall uträtta något. Ännu efter 
kriget härskar i Europa samma

avgudatro på vapnen, och det fast 
Europas ställning trots våra va
pen sviktar i världen. Denna av
gudadyrkan har Frankrike och 
Tyskland gemensamt om också 
intet annat.

I Englands hållning mot Indien 
under de år, då Gandhi ledde fri
hetskampen, ser man också tyd
ligt att en europeisk regering, an
sikte mot ansikte med en andlig 
frihetsrörelse, inte vet sig annan 
råd än våld. Här är uppror, pang, 
så kör man fram med hela vålds- 
maskineriet för att undertrycka 
det.

Ai’ 1919 hade Gandhi till yttre 
tecken att hans frihetskamp be- 
gynte, sänt ut order om en dags 
storstrejk över hela landet. Den 
avlopp lugnt med helt få undan-

En ärlig annons 
är en välgärning moi allmänheten.
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tag. Regeringen lät emellertid ar
restera Gandhi, just då han var på 
väg till en sådan oroshärd för att 
lugna stämningen. Därav uppre
tades den naturligtvis ännu mera, 
och ett par upplopp ägde rum, 
varvid även några liv spilldes. Då 
körde regeringen fram med grovt 
artilleri i bokstavlig mening. Mot 
en försvarslös, sammanpackad 
människomassa öppnades av ge
neral Dyer eld, och hundratals 
människor skötos ihjäl. Det var 
den angloindiska regeringens sätt 
att handskas med den vaknande 
indiska självkänslan och frihets- 
viljan.

Minnet av denna dag återkom
mer åter och åter genom Gandhis 
artiklar. Med en regering som 
har detta på sitt samvete vilja vi 
inte ha något att göra så länge 
den inte erkänt sin orätt, låt oss ta 
avstånd från den.

Blodbadet i Punjab och löftes
brottet mot muhammedanerna i 
fråga om skyddet av kalifatet äro 
Gandhis två stora anklagelsepunk
ter mot regeringen. Regeringens 
hållning visar, att vägen till fri
heten inte är lätt och utan faror, 
men Indien kan neutralisera ver
kan av engelsmännens militära 
teknik genom att upphöra att 
frukta den. »Bli inte förskräckta», 
säger Gandhi vid ett tillfälle, då 
många avrättningar ägt rum, »be
trakta hängning som en vardag
lig händelse i tillvaron.»

Den all-indiska kongressen 
gjorde Gandhis frihetsprogram 
till sitt år 1920 och gav honom 
makten i händer att leda frihets
rörelsen efter sina principer. Nu 
skulle Indiens 300 millioner väc
kas, genomträngas av Satyagraha, 
organiseras för non-eooperation 
eller avståndstagande från sina 
härskare. Folket lyssnade, det 
vill följa Gandhi, därför att det 
dyrkar honom. Indiens fullkom
liga tillit till Gandhi just då gav 
honom en oerhörd makt i händer. 
Den växer ständigt fram till den 
punkt, då folket självt, genom att 
i otålighet låta förleda sig till 
våld, betar Gandhi hans tro 
på att det är moget att träda in i 
frihetsrörelsens sista skede. I det 
ögonblick då civil disobedience, d. 
v. s. uppsägandet av laglydnad 
och vägran att betala skatt, skulle

ta sin början, inträffade ett upp
lopp med massaker av engelsk po
lis, och Gandhi avblåste den pla
nerade kampanjen. Han fick vis
serligen kongressen med sig att 
sanktionera detta beslut, men 
missräkningen bland folket var 
stor, man förstod honom icke, och 
hans prestige började svikta.

Genom sitt fängslande, sitt för
svarstal och sitt modiga uthär
dande av fängelsestraffet åter
vann han den.

Den stora rättegången mot Gan
dhi och hans tal inför rätta är nå
got av det märkligaste och sköna
ste den mänskliga historien har 
att uppvisa. Tanken föres ovill
korligen till Sokrates försvarstal, 
där är samma anda hos båda des
sa män. Den anglo-indiska rege
ringen tyckes mena detsamma, 
enär den censurerat Gandhis över
sättning av Sokrates försvarstal.

Med en underbar höghet, med 
ödmjukhet och självkänsla på en 
gång, erkänner han sig skyldig 
och ansvarig för de oroligheter, 
den blodsutgjutelse, som ägt rum. 
Det är ju han, som lärt folket att 
se sitt eget slaveri och visat det 
dess elände. Han begär därför 
det högsta straff som regeringen 
kan utmäta. Men om han frigives, 
kommer han att åter göra om sam
ma sak. Det har blivit en passion 
hos honom att predika olydnad 
mot regeringen, säger han.

Gandhi dömdes till 6 års fän
gelse av en engelsk domare, som 
ständigt bevisar honom sin djupa 
respekt.

Han kom emellertid icke att av
tjäna mer än knappt halva straf
fet. För ett par månader sedan 
fick han i fängelset ett häftigt an
fall av blindtarmsinflammation. 
Den engelske läkaren, som tillkal
lades, förde honom på eget be
våg till ett sjukhus, och operation 
företogs genast. Mitt under ope
rationen slocknade det elektriska 
ljuset i salen, och doktorn måste 
fortsätta vid skenet av en lykta. 
Vad skulle blivit följden, säger 
Gandhis engelske vän Andrews, 
som berättat historien, om Gandhi 
dött? Hela Indien, för vilket den
ne mans liv betyder så oerhört 
mycket, skulle ha sagt, att han bli
vit mördad av engelsmännen, via 
den elektriska ledningen. Nu lyc

kades det den engelske läkaren att 
med oändlig omsorg hålla den 
flämtande livslågan uppe. Gan
dhi har sedan yttrat, att först nu 
sedan han genom denne läkare 
lärt att rätt älska engelsmännen, 
har han funnit rätta sättet att stri
da mot dem.

Detta yttrande erinrar om ett 
annat kungligt ord av Gandhi: 
Man kan först rätt förlåta, där 
man har makt, att straffa.

Den stora frågan är nu hur Eng
land skall göra upp med Indien. 
Skall England medan det ännu är 
tid fatta Gandhis stora plan att 
förvandla Imperiet till en frivillig 
sammanslutning av likaberättiga
de stater? Är England nog klokt, 
är Indien nog starkt, för att ett 
sådant jämlikt förbund skall kun
na slutas mellan dem? Eller skall 
England fortsätta att behandla 
Indien som vasallstat till dess den 
dag kommer, då det helt rycker 
sig loss? Den, som betraktar den 
engelska rasen som den som av al
la europeiska har den starkaste 
moraliska kraften och de vidaste 
vyerna, måste ju hoppas på, att 
det engelska imperiet skall genom
gå den förnyelse och omdaning, 
som äro nödvändiga för dess be
stånd i den nya världen efter kri
get, där Europas prestige icke me
ra är oemotsagd.

Men Gandhi vill inte ett ögon
blick ge engelsmännen någon le
darställning inom imperiet. »De 
skola», säger han, »vara vänner 
och kompanjoner i ett nytt för
bund av nationer, som skall träda 
i stället för det imperium, som är 
grundat på utnyttjande av svaga
re och mindre utvecklade folk.»

Han tänker sig till och med 
tyngdpunkten inom ett sådant im
perium förflyttad till Indien. Det 
är en tanke, ofattbar för det euro
peiska högmodet. Kanske blir den 
heller icke verklighet. Men vi sko
la dock komma ihåg att lika stora 
omflyttningar har ägt rum under 
mänsklighetens historia.

Och var ligger tyngdpunkten i 
världen? Månne icke alltid där, 
varest åter den låga bryter upp ur 
mänskligheten, som är ett tecken 
att mänsklighetens förmåga att 
mottaga och uppenbara det gu
domliga alltjämt är levande och 
icke död. Elin Wägner.
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Lita på fackmännens 
omdöme

i fråga om stickmaskiner liksom i allt annat 
Aldrig skulle det falla en fackman i 

textilbranschen in att köpa en ofullkomlig, 
om också något billigare stickmaskin. Han 
köper den bästa, hållbaraste och mest eko
nomiska, som står att få.

När Ni bestämt Eder för köp av en stick
maskin — vilken är lika användbar och be
hövlig som en symaskin — gör då som fack
mannen — köp en Perssons Stickmaskin.

Perssons Stickmaskiner utmärka sig för 
enkelhet, stor prestationsförmåga och snabb 
omställning, men först och sist lämna de 
ett utmärkt vackert arbete.

A.-B. PER PERSSONS VÄP- OCH STICKMASKIN
Fabrik: Postadress : Fack 517, Kontor & Utställning:

Fabriksgränd 3. Stockholm 1. Drottninggatan 21 B.

Gör oss ett besök. — Begär vår priskurant.

AN MÄRKNIN GAR

Den nya arken.

Data och fakta rörande 
fredsrörelsen.

— I Pittsburg har ingen dött 
förut — anmärkte jag vid frukost
bordet.

Familjens uppsyn tycktes läg
ga sig i ordning till uttänkandet 
av en invändning, men jag lät det 
inte ske.

— Vet du någon kanske? Nej 
ser du där! Detta är första fallet 
och en debut med glans.

Ens fantasi kan svårligen und
gå att bli sentimentalt upprörd 
vid den brutala underrättelsen att 
det var just i Pittsburg som järn
ridån gick ner mellan Eleonora 
Duse och hennes ofantliga publik. 
Om »rökstaden» hade inte sjun
gits någon ninna-nanna vid hen
nes vagga i Vigevano, och var det 
estetiskt lönt att flacka på turné 
över hav och kontinenter till en 
sådan slutstation?

Signor Enrico Carusello, vars 
odödliga tenor alltjämt skräller 
ur grammofontrattar, beskärdes 
ett bättre avrundat öde: fastän bo
fast i New York lyckades han 
återse Napoli och så dö, som ord
språket råder oss alla att göra. 
Hågkomsten av denne till det yt
tersta bortskämde gullgosse för
stärker grämelsen över att den 
ambulerande uppenbarerskan av 
passionens artistiska skönhet oå
terkalleligt hejdades i Nya Eng
lands kväkarstat, att den förnäm
sta av tragedienner måste ge sin 
sista scen i den värstberyktade 
och av muserna skyddaste sot
härd.

Men det duger inte att stanna 
vid denna egoistiskt estetiska 
jämmer. Om inte åskådarna är 
tillfredsställda så kanske dock 
dramatis persona. I själva ver
ket lär Pittsburg vara en den 
önskvärdaste terminus för jorde-

ivet, försåvitt man uppskattar 
‘örmånen att kunna säga ett sär
deles villigt farväl till detta liv. 
Ty följande berättar legenden. En 
medborgare i Carnegies huvud
stad skildes hädan, vaknade på 
andra sidan och såg sig med sti
gande belåtenhet omkring. »Så nu 
är man i himlen!» utbrast han. 
»Himlen?» hånskrattade en rus
kig figur med svans. »Det här är 
ju helvetet, idiot.» Nykomlin
gen överraskad men fortfaiande 
belåten: »Nå, det är i alla fall tio 
gånger bättre än Pittsburg.» Man 
förstår med vilka sköra band till
varon fängslar på denna punkt av 
jorden, och man undrar inte mei 
över Duses plötsliga sorti.

Men insätter man händelsen i 
det väldiga och fatala samman
hang dit den faktiskt hör så upp
kommer en ny och sjufalt gravare 
anledning till klagomål. Vad är 
denna Pittsburgs erövring av vår 

■största histrion om inte ett led i 
den systematiska plundring av 
Europas dyrbarheter som Förenta 
staterna i ett par tre årtionden 
har bedrivit, i begynnelsen för
siktigt, efter kriget med oblyg öp
penhet och svindlande fart?

Att alla masstjusartalanger av 
någon nämnvärd grad suges dit 
är ju bekant: skådespelare, sånga
re, dirigenter, Isadora Duncan och 
Reinhardt och hela Moskvatea- 
tern. Ävenså bör det ha observe
rats att alla berömda konstverk 
och utsökta antikviteter som inte 
är offentlig egendom håller på att 
fraktas över Atlanten. Men bara 
ett invigt fåtal iakttar — mec 
mållös fasa — hur våra heliga ma
nuskript, våra oersättliga böcker, 
första upplagor, inkunabler, úni
ca och rarissima, balvis avlämnas

vid de amerikanska miljonär- 
bibliofilernas dörrar. Ideellt sett 
är ju inte dessa värdeting förlora
de för oss: vi kan när som helst 
fara över och gå på operan eller 
idka studier. Men billigare och 
bekvämare har vi haft det i de ti
der då vi ekonomiskt. rådde om 
kulturen.

En beaktansvärd fråga är den 
om inte denna flyttningstrafik, 
hittills omfattande endast porta- 
tiva föremål som tenorer och olje- 
färgstavlor, snart skall utsträcka 
sig till stabilare ting, katedraler, 
medeltidsborgar och renässanspa
lats. Och vore inte Colosseums 
rätta tomtplats i New York? Sa
ken har nog varit på tal, men ba
ra de mindre välsituerade röstar 
för projektet: överklassen önskar 
låta rucklen stå för att ha något 
att titta på vid sina ideliga Euro
patripper.

Inte ett ont ord skall sägas om 
transatlantikerna för att de med 
dollarns milda våld avhänder oss 
våra sköna pretiosa. De kunde ha 
gjort det på ett mindre humant 
och mera europeiskt sätt, och dess
utom döljer sig en lovlig hämnd 
i deras stora affärsplan. Ty vad 
är det Europa i hundra år har på 
eget bevåg exporterat till dem? 
Förolyckade rabulister, vanartiga 
söner, fängelseskygga missdåda- 
re, trasiga irländare, judar och 
slaver i miljontal med vidlådande 
parasiter.

Nu är det så dags att de skic
kar ärkebiskopar, celebra veten
skapare, societetsstjärnor och för
fattare att visa sig för pengar i 
flertalet av Unionens städer och 
frambära sin smickrande kompli
mang till världens härskarfolk. 
Tiggaren känns igen, om än väl
klädd och vältalig. I Amerika 
köpes numera ingen bok.av en le
vande europeisk auktor innan han 
har personligen blottställt sig för 
allmänhetens ögon och öron. Där
efter rättar de sig också snällt ge- 
schäftsklokt, Chesterton och Pi
randello och Ibafiez och hela hö
gen fashionabla.

När allt kommer omkring kan 
man bara lyckönska Duse till att 
ha så frappant och outplånligt 
associerat sitt namn med Pitts
burgs. Om syndafloden dränker 
vårt Europa så bör det gå under 
med ro i medvetandet att det har 
räddat sina väsentliga skatter i en

Det är en liten bok av fröken 
Anna T. Nilsson, som heter så. 
Föi fattarinnan har alltid låtit sig 
angeläget vara att vinna själar 
:'ör freden,
lärarinna och hennes läggning i 
övrigt har gjort, att detta icke 
funnat ske i någon större ut
sträckning genom föredrag eller 
skriftställeri, men hon kommer i 
jeröring med en massa männi
skor, och hon begagnar därvid 
varje tillfälle att göra vad hon 
kan för freden. Under detta sitt 
arbete i vingården har hon fun
nit, att själarna ingalunda äro 
motspänstiga men mycket ofta 
ganska okunniga, och att det skul
le vara en bra hjälp att ha en 
liten bok, icke större än att den 
kan läsas på en spårvägsfärd eller 
medan man sitter i något vänt
rum, och som man dessutom kan 
slå upp för att finna en eller an
nan faktisk uppgift, som man 
kommit att tänka på, men icke 
riktigt minnes. Därför har hon 
skrivit detta lilla häfte.

Innehållet är både korrekt och 
fullständigt och lätt att hitta i. 
Det är ordnat i kapitel, vilka gi
va en kronologisk översikt över 
vart och ett sitt ämne, man fin
ner besked om den allmänna, folk
liga fredsrörelsen, den svenska 
fredsrörelsen, kvinnornas och sko
lornas fredsrörelse, Nobelprisen, 
fredsmuséer och fredsmonument, 
fredslitteratur 0. s. v. Sedan kom
mer den så att säga kvalificerade

fredsrörelsen, Interparlamentari- 
ska Unionen, Haagkonferenserna, 
Nationernas förbund, skiljedom, 
medling och avrustning, och slut

finnes något om krigsorsa-
xer, om uppfostran till fred och 
om individen och fredssaken.

Naturligtvis är det meddelan
det av alla dessa faktiska upplys
ningar, som är bokens syfte och 
ger den dess egentliga värde. Men 
den har ett annat värde dessutom : 
Jen har en personlig prägel, som 
gör den rolig att läsa, även då man 
så någorlunda kan de meddelade 
fakta och upplysningar. Åtmin
stone har jag läst den med ett 
verkligt nöje; det är en frisk och 
omedelbar och brinnande intresse
rad personlighet, som möter en 
på vart och ett av bokens blad. 
Därför önskar jag att alla män
niskor måtte köpa den, vare sig 
de äro gamla fredsvänner eller 
ännu stå undrande och spörjande 
och tveksamma. De kunna alla 
ha nytta av att slå upp i den och 
glädje av att göra bekantskap med 
författarinnan. Boken finnes i 
alla boklådor och kostar 95 öre.

Anna Wicksell. ■

Som lärarinnor för småbarn och

Hennes arbete som ligen

som mors hjälpreda
i hem med större och mindre barn lämpa sig synnerligen väl unga flickor, som 
genomgått Etisk-pedagogiska Institutet i Uppsala. Deras utbildning omfattar spa 
barnsvård, handledning av något större barn (kindergarten), den första undervis
ningen, sömnad och matlagning samt barnpsykologi och uppfostringslara. Måttliga 
pretentioner. Närmare upplysningar lämnas genom Föreståndarinnan vid Lppsala 
Enskilda Läroverk, Fröken Carola Eneroth, adr. Uppsala. 

ark som är flott.

LUIGI PIRANDELLO.

RAFFAELLAS HJÄRTA.
Från italienskan av

Ellen Ry deli us.
Forts, från föreg. n:r.)
Hon hade följt dem med blicken I 

ända tills de kommo i andra än-l 
dan av gången, sedan hade hon 
legat kvar med uppspärrade ögon, 
stödd på armbågen. Nannina, 
hennes granne i sängen bredvid, 
hade börjat skratta.

— Vad såg du?
— Ingenting ...
Och hon hade också smålett och 

åter lagt sig ned i sängen, ty hjär
tat bultade som om det ville hop
pa ur bröstet.

Så hade avdelningssköterskan 
kommit och uppmanat Nannina 
att kläda på sig, ty professorn be
hövde henne vid föreläsningen för 
studenterna.

— Vad skola de göra med mig?
I hade Nannina frågat.

— De skola äta upp dig. Vad 
vill du de skola göra? Det är din 
tur, sedan blir det de andras tur. 
Och du går härifrån i morgon.

Först hade Raffaella darrat 
vid tanken att det också skulle bli 
hennes tur. Åh, var hon verkli- 

; gen så fallen, så skröplig, att hon 
skulle visa sig för honom? För 
vissa felsteg finns det, när skön
heten är försvunnen, varken hän
syn eller medlidande.

Säkert skulle Riccardos kamra
ter göra narr av honom, när de så- 
go henne så eländig-

— Vad. Du har haft ett förhål
lande med den här bengeten!

Det skulle ieke ha varit någon 
hämnd. Och hon ville för övrigt 
icke hämnas.

När Nannina ungefär en halv
timme efteråt kommit tillbaka till 
sin säng och berättat för henne 
vad de gjort med henne därinne 
och visade sin kropp, som var all
deles fullritad, hade Raffaella 

. plötsligt ändrat mening. Och nu 
väntade hon darrande av otålighet 
på studenternas ankomst.

* * *

De kommo slutligen vid tioti
den. Riccardo var med, och lik
som häromdagen gick han bredvid 
den utländska studentskan. De 
sågo på varandra och logo.

— Skall jag klä på mig? fråga
de Raffaella avdelningssköter
skan ,och satte sig ivrigt upp i 
sängen så snart de kommo in i 
salen längst bort i avdelningen.

— Åh, så brått du har, de äro 
bara därborta —- förmanade skö

terskan — vänta först tills pro
fessorn säger till.

Men liksom om denna hade sagt 
till henne: »Kläd på dig!» börja
de Raffaella klä på sig i smyg. 
Hon låg redan fin och färdig un
der täcket, då sköterskan ropade 
på henne.

Blek som en död, med kramp
ryckningar i sin lilla magra kropp, 
men leende, med blixtrande ögon 
och håret hängande ned över hen
ne från alla håll, gick hon in i sa
len.

Riccardo Barni talade med den 
unga studentskan och märkte 
först icke Raffaella, där hon — 
förlägen bland så många unga 
män — sökte honom med blicken 
och icke hörde hur överläkaren, 
docenten i anatomi, sade till hen
ne:

- - Här, här, min flicka lilla.
Vid professorns röst vände sig 

Barni om ock fick se Raffaella, 
som fixerade honom med slocknat 
ansikte. Han blev förfärad, blek

nade häftigt, och det svartnade för 
hans ögon.

— Hör nu, skrek professorn. 
Hitåt!

Raffaella hörde alla studenter
na skratta och skyndade bort än
nu mera förlägen. Hon såg, att 
Riccardo drog sig tillbaka till an
dra ändan av salen, åt fönstret till, 
blickade sig omkring, log nervöst 
och frågade:

— Vad skall jag göra?
— Lägg er här, sade profes

sorn, som stod bredvid ett bord, 
på vilket man brett ut ett täcke.

— Så där, Raffaella skyndade 
sig att lyda, men då hon försök
te sträcka sig upp för att sätta sig 
på bordet, log hon åter och sade:

— Jag orkar inte ...
En student hjälpte henne att sti

ga upp. Innan hon sträckte ut sig, 
betraktade hon professorn, som 
var en vacker, högväxt man, slät; 
rakad och med guldbågade glas
ögon, och sade till honom, i det 
hon pekade på den utländska stu
dentskan :

I
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Köp NABO till Eder nästa 
tvätt.

ella Osimo noga, att hjärttecknet 
icke försvann från bröstet.

Då hon kommit ut från sjuk
huset ställde hon sig framför en 
liten spegel i sin torftiga kamma
re och stötte en dolk, som hängde 
på väggen, rätt i mitten av det 
tecken, som den ovetande rivalen 
ritat upp.

Har Ni ännu ej använt 
NABO?

Det är väl ej för mycket begärt att Ni 
blott en gång provar NABO,

__________________________________ Jt_______________________________________

är makten, som sätter tingen i rörelse, 
vare sig de heta spiror, arméer eller 
massor.

I varje fall, antingen Ni stannar läng- 
■ re eller kortare borta skall Ert rum stå 
. och vänta med fönstret öppet mot havet. 

Poeter skola omgivas av purpurglöd, lik 
Cæsars toga och violerna i Ofelias hand. 
Och all den purpur, som finns i skog 

; och på fält skall samlas dit för att be
döva Er med sina dofter och frikostiga 
skönhet och tvinga fram alla de under
bara verk, som skall leda Er upp på 
höjder där ni fullt ut kommer att för
verkliga Er själv. Liljor, violer, penséer 
— allt skall bli Ert, min unge, käre 
vän, ingenting skall bli glömt, som kan 
bidraga till Er glädje och ro.»

Han kom. Och det b¡pv den under
bara vårtid hon hoppades på för deras 
utveckling — den sjöng deras Höga vi
sa — men purpurblommorna och fåg
larna ha varit förtegna — liksom Sarah 
själv.

Breven, vid återkomsten till Paris, 
tala dock i en helt annan tonart. Sar
dón är icke längre »Ni», som alla an
dra, han är »du». Och genom hennes 
brev flammar känslans kungliga purpur. 
Hon omsätter, som oftast, sina känslor 
i litteratur och nu ruvar hon över en 
essay om »Passion och Purpur». Men 
då hon icke har tid till detta fyller hon 
breven istället. med »passion och pur
pur» och skriver:

»Käre gosse! Jultid har icke åt barnet 
mer förtjusande överraskningar än. de 
timmar, som medföra dina brev, ha det 
åt mig. Tack vare min kärlek är jag 
åter som ett barn och vandrar hem till 
barndomens sorglösa dagar då jag 
sprang omkring i skog och mark och 
fröjdades åt allt. Hädanefter skall du 
bliva den stav mot vilken jag skall luta 
mig till stöd och jag lovar att älska en
dast dig. Kom åter gryningsliknande 
varelse och jag skall välkomna dig med 
de purpurblommor du älskar, i mitt hår 
och mina armar öppna och bara. Vi 
skola göra livet till en ändlös skymning 
med silverskuggor och överkänsliga dof
ter. Dagarna släpa sig fram på blyfot
ter — tills du kommer åter! Men de 
gå ■— dessa tunga, långsamma dagar 
och vi skola återses. Jag skall möta dig 
utan smycken och utan smycken skall 
jag stanna hos dig. Jag vill inte ens 
bära ett armband på det att dess rassel 
ej må överrösta din gudaviskning.»

Eller i ett annat:
»Purpur är din och min färg, på den i 

grunden stå vi samman. Jag tar dina 
sköna tankar och sjunger dem på en 
lägre ton, ger dem fylligare omfattning, 
utan att synda mot det som i början 
var ditt, likaväl som mitt.»

under en dag vad icke världens alla er
farenheter ger oss under en evighet. Vi 
äro månen lika —---------- vännerna äro
stjärnorna, våra älskade äro kometerna. 
Stjärnorna sitta där så stadiga och vän
liga alltid — men kometerna de ljunga, 
bränna, lysa upp vår värld under en 
strålande timma — försvinna sen och 
lämna oss i fullständigt mörker med 
våra tårar.»

Hon var icke känd som en frikostig 
natur — men för dem, hon älskade 
fanns inga gränser. Hon säger själv 
att hon kunde »pantsatt sin själ» för en 
väns lycka. Hon stimulerar Sardou till 
arbete, ger honom geniala uppslag, idé
er, hela färdiga, förtjusande små dra
mer. Men detta fullständigt idealiska 
personlighetsutbyte per brev, tillfreds
ställer henne måttligt. Hon har andra 
planer — under vilka hon finkänsligt 
döljer. att hon därigenom ekonomiskt 
san stödja honom, icke bara genom sitt 
enastående inflytande hos teaterchefer
na — utan mera direkt, under gästfri
hetens tilltalande form.

»Underbare yngling! var är du i 
natt? Paris utan dig är ett bårhus — 
och innan jag kände dig var det him
melskt! Nu är det bara ödslighet och 
förtvivlan — en urtavla, utan visare. 
Jag kan inte leva skiljd ifrån dig, även 
dina bittra ord, om det funnes sådana, 
skulle jaga bort all världens obehag och 
ge mig glädje. Min konst föder sig av 
dina ord, den röres av och an i dina 
ords ljuva vagga, och äro mig oumbär
liga som ljus och luft. Jag hungrar 
efter dem, som éfter föda — dina ord 
äro min spis, din ande mitt vin. Du 
är mig allt. Och nu vill jag du skall 
säga upp din våning när du kommer 
åter och bo här, hos mig, i detta stora 
hus, som blott väntar på din ankomst 
för att bli ett förtrollat slott. Du har 
alla mina böcker, de stora rummen, hal
larna, trädgården för dig själv. Jag skall 
skämma bort dig, som en ung mor sin 
förstfödde! Och du skall draga all den 
nytta du kan av min kärlek till dig —- 
och jag av din. Vi måste ömsesidigt 
bidraga till varandras liv, prisa de ka
raktärsdrag hos var och en, som kan 
tjäna den andre bäst och de drag, som 
göra oss oumbärliga för varandra. Jag 
är borta hela dagen, utom då jag so
ver — kommer inte hem förr än vid

Sarah Bernhardts litterära kvarlåten- 
skap och brev äro nu utgivna på tryc
ket av hennes vän och testamentsexe
kutör: mr Sylvester Dorian. Sarah B—s 
brev till V. Sardou hade av honom de
ponerats med förbud att publiceras förr 
an efter både hans egen och Sarah’s 
död.Han ansåg dem äga för stort litte
rärt värde för att förstöras och under
strök, att de belyste en sida av hennes 
själ, känd av få, varigenom de utgjorde 
ett unikt kapitel i hennes livs historia.

I sitt samliv med V. Sardou var hon, 
så länge det räckte, vad fransmännen 
kalla »la grande amoreuse», och det 
till och med en efter de största måt
ten; — i samvaron med den andre var 
hon den »gudomliga Sarah». — Eggad 
och stimulerad av Välde’s exempel tar 
hon efter det roliga och oansvariga sät
tet att strö sin levnadsfilosofi i aforis
mer i brev till de manliga vännerna. 
Hon både upprepar och motsäger sig 
själv och vad som i går var rött kan 
gå igenom de mest motsatta färgprov 
innan det, fjorton dagar efter, åter är 
rött. Det är ordlek för lekens skull, 
en lek på skarpslipad klinga, intelligens- 
berusning. Men har alls ingenting med 
moral att skaffa — och bör icke all
tid tryckas ens. Från första raden ber 
jag därför få betona, att detta får vara 
detta: det vill säga får stå för hennes 
räkning. Det är det rent litteratur
historiska i Sarah Bernhardts erotiska 
fysionomi, jag trott vara av intresse för 
Tidevarvets läsare och som jag sökt 
samla och gripa.

De sista trettio åren av hennes liv 
såg jag henne ej — lyckligtvis. Om de 
pinsamma förvanskningar hon genom
gick, tack vare tilltagande excentrici- 
teter, vanförhet, excesser och ålderns 
härjningar, är jag ovetande. Jag har 
dess bättre sett henne under det tiotal 
av år hon, i sina största roller, berusa-

det självverkande 
tvättämnet med bensin.

— Lät henne rita på mig.
En ny skrattsalva bland studen

terna. Även professorn log.
— Varför då. Är du generad?
— Nej. Men jag skulle tycka 

om det.
Och hon vände sig om och såg 

mot fönstret längst bort, där Ric
cardo hade gömt sig med ryggen 
mot salen.

Den blonda studentskan »följde 
instinkttivt denna blick. Hon 
hade redan märkt Barnis plötsli
ga förvirring. Nu såg hon, att 
lian gått dit bort, och hon blev 
själv häftigt förvirrad.

Men professorn ropade på hen
ne.

— Det är alltså er tur, signorina 
Orlitz. Låt oss göra patienten till 
viljes.

Raffaella sträckte ut sig på bor
det och betraktade studentskan, 
som lyfte upp floret över pannan. 
Ah, vad hon var vacker, vit och 
förtjusande, med himmelsblå 
Ögon, som voro så ljuva. Och nu 
lade hon av sig kappan, tog lapis- 

En sådan 
förtjusande 

hål söm !
Min HUSQVARNA

■ de några stycken världsdelar; då hen-
■ nes underbara, gyllene stämma flödade 

ut över teatersalongerna och, likt en
> knippe solstrimmor, uppsög själarna,
■ vordna maktlösa flarn. På den tiden, 
' under den hypnosen, resonerade man
> henne inte, man »begick» henne, som
• det heter. Som det borna geni hon var, 

skrev hon sin egen oåtkomliga lag,
; tänkte med manlig kraft sina egna tan-
• kar, levde sitt eget kärleksliv enligt 

djungelns lag, — en egendomlig bland
ning av poesi, intellektuell höghet och 
frän vilddjursdoft.

Hos V. Sardou, ej så litet blagueur 
och ordryttare själv, fann hon gensvar 
för sitt outrotliga hat till konvenansen 
jämte samarbete med en besläktad in
telligens. Hon blev å sin sida hans stora 
inspiratris, för henne skrev han sina 
bästa verk och av henne fick han yrkes- 
tekniken. Poeter voro dé båda — men 
hon gav sin största dikt i brevens glöd 
och kärlekskraft.

Deras första möte är typiskt nog. I 
rue Caumartin fanns vid åttiotalets bör
jan ett café där de tre förnämsta pariser- 
scenernas artister möttes vid en ver
mouth till dans och prat. En afton 
befinner Sarah sig där tillsammans med 
en herre, vars sällskap ej kan fängsla 
henne. Uttråkad ser hon sig om och 
blickarna fastna vid ett par händer, 
nervösa, fina, själfulla: »de hade sitt 
eget språk, de händerna, som gick mig 
rakt till hjärtat och funno gensvar», sä
ger hon. De tillhörde unge Sardou, 
även han upptagen. Ingen av dem 
kunde den kvällen bli kvitt sitt säll
skap, det blev ett leendets och ögats 
stumma språk.

»Dock», säger Sarah, »den kvinna, 
som det är något bevänt med, hon ja
gar storvilt själv, och ju hårdare jak
ten, ju fastare greppet. Jag har ju of
ta hört talas om kvinnor, som tycka om 
att bli uppsökta, men det är ett slags 
andra-hands-kvinnor, de fula, fantasi
lösa, vardagliga! Det är skillnad på 
den hare, man skjuter själv och den 
man köper för fem franc på torget.» 

Alltså: hon jagade. Dessa händer 
hon sett, hade slutit sig om hennes 
hjärta och släppte icke greppet. Men 
hon återfann dem icke på det stället 
mer. Så kom sommarengagement i 
Monte Carlo. — Efter sex månader var 
hon åter i Paris, men av sjukdom bun
den i sin bädd. En sömnlös natt, mel
lan klockan ett och två, lämnar hon 
bädden, stiger direkt upp i en droska 
och kör runt i Boulognérskogen. På 
hemvägen låter hon droskan hålla fram
för ett café på Rue Royale, glider in 
genom dörren, slår sig ner på första 
stol mot en vägg; hon vill höra musik, 
se folk, ' dricka ett glas champagne — !

Av Hedda Key-Rasmussen.
I.

Jo, jo!
CENTRAL BOBBIN utför alla 
slags broderier och konstsömna
der, både i Hedebo-, engelskt 
och venetianskt mönster — for- 

• tare och bättre än jag skulle 
kunna göra det för hand.

Och inte är det svårt — en 
liten gratiskurs på närmaste 
Husqvarna-Depot och Du kan 
den lilla konsten.
Köp och Du blir belåten med en 

HUSQVARNA 
SYMASKIN

pennan, som professorn räckte 
henne, och lutade sig över henne 
för att med något osäkra händer 
blotta hennes bröst.

Raffaella knep ihop ögonen av 
blygsel över sitt ömkliga bröst, 
blottat inför de många unga män
nens blickar, som stodo där om
kring bordet. Hon kände, att en 
kall hand lades på hennes hjärta.

— Det slår för hastigt, sade da
men plötsligt med frappant ut
ländsk accent, och drog tillbaka 
handen.

—- Hur länge har ni varit på 
sjukhuset? frågade professorn.

Raffaella svarade utan att öpp
na ögonen, men det ryckte nervöst 
i hennes ögonlock.

—- Trettiotvå dagar. Jag är 
nästan frisk.

— Hör om det är anemiskt blås- 
Ijud, återtog professorn och räck
te studentskan stetoskopet.

Raffaella kände kylan av in
strumentet mot sitt bröst, sedaii 
sade den utländska damens röst:

— Nej, intet biåsljud .. . Men 
för starka slag.

— Så där, gör nu knackningar
na, sade sedan professorn.

Vid de första lätta knacknin
garna böjde Raffaella djupt på 
huvudet, bet ihop tänderna och 
försökte öppna ögonen. Så slöt 
hon dem åter hastigt och gjorde 
en våldsam ansträngning för att 
behärska sig. Då och då, när stu
dentskan avbröt knackningarna 
för att under långfingret rita ett 
kort streck med en lapispenna, 
doppad i ett glas vatten, som en 
student höll bredvid henne, blåste 
hon mödosamt ut den återhållna 
andedräkten genom näsborrarna.

Hur länge skulle denna tortyr 
räcka? Och han stod alltjämt, där
borta vid fönstret... Varför ro
pade icke professorn på honom? 
Varför uppmanade hon honom ic
ke att se hennes hjärta, som hans 
blonda kamrat så småningom ri
tade upp på detta härjade bröst, 
som skövlats för hans skull?

Så där, nu var knackningen änt-

men hon är klädd i tofflor och pyjamas, 
dold i en fotsid sobelpäls. Den förste 
hon får se är Sardou, framme vid baren, 
i samspråk. Tåligt väntar hon — och 
droskan. En timma går. Sardou har 
endast skänkt henne ett förstulet leende. 
Som hon icke vill bli sedd i sin natt
dräkt på caféet, passar hon på, då 
det är folktomt åt hennes håll, och gli
der ut. Men hon har knappast satt sig 
i vagnen förr än Sardou, som varsebli
vit hennes försvinnande, rusar efter ut 
på trottoaren och kastar till kusken ett: 
»Skulle någon fråga efter mig är jag här 
i morgon kl. i.» —

Sarah hörde. Hon tilltalar Sardou. 
Denne går fram till henne, räcker sitt 
kort och fixerar ett möte vid lunchen 
nästa dag. Hemkommen, kysser hon 
kortet, stoppar det under sin huvud
kudde ty »äntligen, äntligen har hon 
funnit kärleken!»

Nästa dag är hon -— för första gån
gen! den första på platsen för ett ren
dez-vous. Och de stanna hela dagen 
på samma fläck, glömska av mat och 
dryck, bara talande — talande sig ra
kaste vägen in i varandras hjärtan.

Hennes första brev efter detta möte 
är ett begärt omdöme över ett manu
skript han sänt. Efter idel lovord slu
tar hon så här: »Edra idéer om att fat
ta sig kort äro, enligt min åsikt, riktiga. 
Ju kortare ett skådespel är, ju bättre. 
De dramaturger jag sätter högst äro 
de, som aldrig satt pennan på papperet. 
Nu menar jag inte göra er till skott- 
tavla för mina epigram; ni kommer att 
förstå på vilket sätt ni skall läsa mina 
brev, den dag vi vuxit oss säkra på var
andra allt igenom och kunna läsa var
andra till sista sidan. Jag är lycklig i 
tanken att den dagen ej är fjärran.

Om två veckor reser jag till England 
och skriver för att be er som en oerhörd 
väntjänst komma och stanna hos mig 
en månad bland de gröna kullarna, de 
blå dagrarna och fågelsången. Paris 
om sommarn är till för syråttor och tu
rister.

Låt svaret bli jakande och omedel
bart. Er mycket mer än vänskapsfulla

Sarah.»
Det enkla ordet »Sarah» inunder be

tydde icke i och för sig så mycket. Hon 
var »Sarah» för hela världen, en gång 
hon blivit presenterad och skakat hand. 
Skrev hon »Sarah Bernhardt» under 
brev betydde let: »Jag frågar inte ef
ter er längre.»

Sardou’s svar blev jakande — men 
ännu på fjorton dagar kunde han ej 
få lämna Paris. Hon svarar:

»Undvikande person! Ni är tack
sam för så lite att jag skäms! Skulle 
er avresa bli fördröjd genom något, som 
har med teatrarna att skaffa och om 
det kan rättas till genom att åberopa 
mitt namn och mitt inflytande, så låt 
mig få den glädjen hjälpa Er. För det 
mesta, om ej alltid, har jag fått min 
vilja fram i världen.' Mina förfäder 
ä"gde hemligheter, som gått i arv till 
mig — liksom fröet innehåller blomman 
och jag skall överbringa dem till Er nu, 
då vi båda stå i vårt livs vårtid och 
ni tyckes mottaglig för underbara ting, 
som jag är kallad lära Er. För att lyc
kas fullständigt måste Ni ta till den 
grova bluffen. Det — och det allena

Ingen klagan 
om man uppfriskar blodet, rensar 
magen och tarmarna från osunda 
rester och utdriver urinsyran från 
kroppen, varmed man undanrödjer 
roten och grundorsaken till illamå
ende och många sjukdomar.

Denna för hela organismen väl
görande process erhålles genom att 
använda

Fruktsalt-Samarin
Det bringar vigör och ger hälsa.
Pris pr fl. 2.50. Säljas å alla 

apotek, hos droghandlare, m. fl.

Cederroths Tekniska Fabrik
Stockholm

ligen avslutad. Så förenade stu- ' Med darrande händer tog hon 
dentskan alla småstrecken för att lakanskanten oeh drog den över 
fullborda teckningen. Raffaella ansiktet som om hon varit död.
blev frestad att betrakta sitt eget J Under tre dagar tillsåg Raffa- 
hjärta, som var uppritat där, men 
plötsligt kunde hon ej behärska 
sig längre utan brast ut i snyft- 
ningar.

Uttråkad skickade professorn 
henne tillbaka till avdelningen och 
bad sköterskan att sända in en an
nan patient, som var mindre hy
sterisk och dum än denna.

Raffaella Osimo uthärdade 
lugnt sköterskans förebråelser och 
återvände till sin säng för att dar
rande i hela kroppen vänta tills 
dess studenterna lämnat salen.

Skulle hon söka honom med 
blicken åtminstone, då han gick 
igenom avdelningen? Nej, nej, 
vad betydde det för henne nume
ra? Hon skulle icke lyfta huvu
det för att göra sig igenkänd. Han 
borde icke se henne mera. Det var 
nog för henne att ha låtit honom 
veta hur olycklig hon blivit genom 
honom.

NABO rengör allt, även det NABO 
ömtåligaste.

»------------ Käre gosse, det finns något
mera värt än allt tänkande, alla 
framåtskridandets teorier i världen och 
det är kärlek, att finna tid nog till den 
allena, det är att finna mer tid än livet 
har att ge. Kärlek lever icke länge i 
samma hem — det är en dyrbar sak 
och det finns kanske icke nog därav för 
hela världen och därför måste den van
dra än hil, än dit — den är en flyktig 
gäst — ej någon familjeinackordering. | 
De, som misstaga sig i det fallet bli för 
alltid olyckliga. Blott kärlek ger oss
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midnatt — du har fullständig ro här i 
huset, störs av ingen ■— såvida det inte 
skulle vara av kreditorerna, men du 
har väl bättre förstånd än att öppna 
för sådana förskräckliga människor! ■— 
-------------»

Han kom, som den meteor han var 
lyste upp hennes liv under några strå
lande timmar och försvann. Men detta 
hade de tagit med i sina beräkningar. 
Trohet däremot aldrig. Sarah hade 
älskat före honom, och mycket allvar
ligt —- ty ännu långt efteråt skälvde 
hennes händer då de höllo ett av 
Paul Berton’s brev — hon älskade 
många sedan och gifte sig också. Sar
dón gifte sig två gånger själv. Men 
när Sarah en gång biktade sig påstod 
hon bestämt att hon aldrig älskat.mer 
än två män: Paul Berton och Victorien 
Sardou. Och vad denne senare angår 
citerade hon med vemod vännen Wil
de’s ord:

»O om jag älskat dig mindre och 
hållit av dig mera!» Men det var ett 
skymningsvemod efter en skön dag. In
tet lågt eller simpelt minne, som frä
ter eller blöder, kan man spåra. Det 
har icke i deras historia, som i så mån
ga andras, tumlat fula tankars ännu 
fulare ord, likt tunga stenar mot minnets 
helgedom och för alltid bommat till 
dörren. Likt de kloka barn de voro, 
lade de undan sin bästa leksak, när de 
fått en ny, men slogo icke sönder den. 
Sarah hade också en enastående stolt
het, som knappt kan fattas eller upp
skattas. De, som blott dömde henne 
efter hennes offentliga liv och dess po
pulära legender samt sökte på den grun
den bygga upp en teori om vad slags 
kvinna hon var, skulle aldrig kunnat 
gissa sig till den mäktiga stolthet som 
bar upp alla hennes handlingar och 
faktiskt många gånger kuvade själva 
döden.

»Jag är för stolt att dö», har hon 
också sagt en gång, då hon hotades till 
livet.

Och ingenting kan bättre än följande 
historia bevisa huru omöjligt det var 
för Sarah att med en låghet skända sin 
kärleks minne. Flera år hade det gått 
upprörande beskrivningar genom pres
sen att Sarah Bernhardt var utfattig,

Mötesplatsen.
iiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

FRISINNADE KVINNORS DISKUS
SIONSKLUBB I KRISTIAN
STAD.

Vid klubbens sista afton för våren 
avslutade rektor Ellen Wide.rberg sin 
instruktiva föreläsning i Medborgar- 
kunskap. Föreläsaren lämnade först en 
utförlig ' redogörelse för vårt skattevä
sendes historia och berörde direkta och 
indirekta skatter och vårt tullväsen, re
dogjorde för 1862 års kommunallagar 
samt slutade sin intressanta föreläsning 
med en kort överblick över den sociala 
lagstiftningen, och vad som inom vårt 
land gjorts för den andliga odlingens 
höjande.

Sedan ordf, redogjort för hrr Hell
bergs och Lybergs motjon »angående 
vissa ändringar i och tillägg till lagen 
om medling i arbetstvister» samt pro
positionen »om förslag till lag om sam
hällets barnavård» och den av fru Öst
lund m. fl. inlämnade motionen, vidtog 
en stunds diskussion. Med anledning 
av riksdagens behandling angående bätt
re vård åt fattiga barnaföderskor beslöt 
klubben enhälligt göra följande utta
lande:

»Medlemmar av Frisinnade Kvinnor 
uttala sin glädje över att Första kam
maren genom sitt bifall till den Öst
lund—Hesselgrenska motionen om fort
satt utredning angående bättre vård 
åt fattiga barnaföderskor, anslutit sig 

hade förlorat sin teater, hade pantsatt 
boet och konstskatterna, sålt sina manu
skript — att världen lät sin största skå
despelerska lida nöd! Då reste några 
rika amerikanare till henne och bjödo 
henne fem miljoner för hennes livs kär
lekshistoria, med full nyttjanderätt för 
filmen och utsättande av hennes namn. 
Den som dygdig så föga ansedda Sarah 
satt tyst och stilla och hörde på tills 
sista ordet sagts. Sedan reste hon sig 
upp med värdighet, ringde på sin tjä
nare, pekade på dörren och svarade:

»Mina herrar, det är fullständigt 
otroligt att Ni kan närma Er en dam, 
med ett dylikt förslag.» 
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Nordiska Bokhandelns Förlag

till principen om statens ansvar för 
samhällets mödravård. I vår egenskap 
av valmän uttala vi vår bestämda ön
skan, att när, som vi hoppas vid nästa 
riksdag, framlägges ett på frågans di
rekta lösning gående förslag, svenska 
riksdagens Andra kammare också måtte 
visa sig förstå och behjärta frågans sto
ra betydelse för vårt folk.»

Ett pacifistiskt folk kan förkovra och 
utveckla sig genom att göra sitt land 
bättre och rättvisare, mera moderligt 
gent emot det egna folket och mera 
lojalt och broderligt gent emot an
dra .. . genom att oupphörligt upprepa 
att krig är vederstyggligt och genom att 
med otvetydig ärlighet i handel och van
del ådagalägga att man icke vill gripa 
till vapen . . .

Dessutom i de flesta cigarraffä
rer över hela Sverige samt genom 

Pressbyrån i dess kiosker.

av Frisinnade Kvinnors länsförbund 
i Södermanland hade möte torsdagen 
den 24 april. Med anledning av den 
vid årets riksdag framlagda k. propo
sitionen om ny lag för samhällets bar
navård redogjorde fru Bult i korthet för 
dansk och norsk lagstiftning angående 
understöd åt ogifta mödrars, ensamstå
ende hustrurs och änkors barn samt för 
svenska kommitterades synpunkter i 
denna fråga. De närvarande uttryckte 
sitt beklagande av att kommitterades 
förslag om understöd utan fattigvårds 
karaktär (kap 10), slopats i den k. pro
positionen och uttalade den förhoppnin
gen, att vid propositionens behandling 
i riksdagen detta kapitel måtte bli före
mål för debatt och någon utväg kunna 
beredas för att rädda denna betydelse
fulla del av förslaget.

Som en protest mot Andra kamma
rens behandling av den Östlund—Hes
selgrenska motionen enade sig lokalav
delningen om att instämma i den ovan 
återgivna resolutionen.

Varje icke-kämpande som inte är en 
rasande pacifist kan betraktas som 
medansvarig.

annons i dagens nummer bör Tide
varvets läsare uppmärksamma.
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GETINGEN
ROMAN

av

E. L. VOYNICH

— Jag visste aldrig att ni kunde leka 
så där med barn, padre, sade Arthur en 
timma senare, när de vandrade över de 
solbelysta fälten. Den lilla tog inte 
ögonen från er. Vet ni, jag tycker —

— Vad då?
— Att det nästan är synd att kyr

kan skall förbjuda prästerna att ingå 
äktenskap. Jag förstår egentligen inte 
varför. Barnens fostran är ju en sådan 
allvarlig sak, och det betyder så mycket 
att de från början äro omgivna av ett 
gott inflytande. Därför tycker jag att 
ju högre en mans kall är och ju renare 
hans liv, desto mer ägnad är han att 
bli kallad fader. Om ni inte varit bun
den av er ed, padre, utan gift er, så skul
le edra barn —

— Tyst!
Ordet yttrades i så viskande ton att 

det tycktes fördjupa tystnaden.
—- Padre, började Arthur åter, för

virrad av den andres dystra utseende, 
har jag sagt något orätt? Jag kan ju 

missta mig, men jag måste tänka så 
som det faller naturligt för mig.

— Du kanske inte riktigt förstår vad 
dina ord innebär, svarade Mantanelli 
milt. Om några år kommer du att tän
ka annorlunda, men låt oss nu välja ett 
annat samtalsämne.

Detta var den första misstämning, 
som stal sig in emellan dem under de
ras idealiska semesterdagar.

Från Chamonix fortsatte de till Mar- 
tigny, där de stannade för att vila ut, 
emedan vädret var kvävande hett. Ef
ter middagen sutto de på hotellterras
sen, som var skyddad för solen och er
bjöd en vacker utsikt över bergen. 
Arthur hade en bok med sig och kasta
de sig in i en botanisk diskussion som 
fördes på italienska. På terrassen 
sutto även två engelska konstnärer, 
den ene med sin skissbok i han
den. Den andre småpratade, och det 
tycktes inte ha gått upp för honom att 
främlingarna kunde förstå engelska.

—- Låt landskapet vara ifred, Wil
lie, sade han, och rita i stället av den 
där förtjusande italienska pojken som 
faller i hänryckning över några orm
bunkar. Sätt ett krucifix i hans hand 
i stället för ett förstoringsglas och ikläd 
honom en romersk toga, så har du en av 
»de första kristna» med uttryck och 
allt.

— Du med dina första kristna, jag 

satt bredvid ynglingen vid middags
bordet, och han var lika hänförd över 
den stekta fågeln som över de där väx
terna. Visst är han vacker med sin 
olivfärgade hy, men han är inte på långt 
när så pittoresk som fadern.

— Vem?
— Hans far som sitter där mitt emot 

dig. Han har ett härligt ansikte.
—■ Â, ditt pundhuvud, kan du inte 

se att det är en katolsk präst?
— En präst? Ja visst, för tusan. Jag 

glömde kyskhetslöftet och alltsammans. 
Låt oss då vara milda i våra domar och 
anta att gossen är hans brorson.

— Sådana idiotiska människor, vis
kade Arthur och såg upp med glittran
de ögon. Men det var snällt av dem 
att tycka att jag var lik er. Ack, om 
jag vore er brorson. Men, padre, hur 
är det fatt, ni är alldeles vit i ansiktet.

Montanelli reste sig upp och tryckte 
handen mot sin panna.

— Jag är litet yr i huvudet, sade han 
med en underlig, frånvarande röst. Jag 
skall lägga mig en stund, carino, det be
ror antagligen på hettan.

Efter fjorton dagars vistelse vid 
Vierwaldstättersjön återvände Arthur 
och Montanelli till Italien. De hade 
varit gynnade av ett gott väder och de 
hade gjort en massa trevliga utflykter, 
men deras samvaro hade mist sin för

sta charm. Montanelli var ständigt plå
gad av tanken på det samtal som han 
ideligen uppsköt. Han hade icke glömt 
vad de talat om den kvällen under mag- 
noliaträdet. En känsla av att inte allt 
mellan dem var som förr, utan att en 
osynlig slitja fallit mellan honom och 
Arthur, kvävde orden på hans tunga, 
men sista dagen av deras semester blev 
han medveten om att skulle han tala 
alls, så måste han tala nu. De skulle 
tillbringa natten i Lugano och följande 
morgon avresa till Pisa. Åtminstone 
skulle han få reda på hur hans älskade 
gosse blivit indragen i den farliga ita
lienska politiken.

— Det har slutat att regna, carino, 
sade han en stund efter solnedgången, 
och detta är vårt enda tillfälle att få se 
sjön. Följ med. Jag vill gärna prata 
med dig.

De promenerade utefter stranden till 
en lugn och stilla plats och satte sig på 
en låg stenmur. Bredvid dem växte en 
rosenbuske, vars grenar med gräddfär- 
gade blommor voro tunga av fallande 
regndroppar. På sjöns gröna yta gled 
en liten båt med vita segel och högt upp 
på Monte Salvatore lyste fönstret på 
en säterstuga som ett gyllene öga. Ro
sorna sänkte sina huvuden, drömman
de under septembermolnen, och vattnet 
slog sorlande mot strandens små kisel- 
stenar.

— Nu dröjer det länge innan jag kan 
få sitta och prata med dig i ro och still
het, började Montanelli. Du återvän
der till dina studier och till dina vän
ner, och även jag blir strängt upptagen 
denna vinter. Jag vill gärna ha klart 
besked om vår ställning till varandra, 
och om — han tystnade ett ögonblick 
och fortsatte långsamt — om du kän
ner att du hyser samma förtroende till 
mig som förr i världen. Jag vill veta 
hur långt du har gått, mera definitivt 
än du yttrade dig om det i seminarie- 
trädgården.

Arthur blickade ut över vattnet, 
lyssnade uppmärksamt, men sade in
tet.

—- Jag skulle vilja veta, fortsatte 
Montanelli, om du bundit dig med en 
ed eller något dylikt.

— Det är ingenting att berätta, käre 
padre. Jag har inte bundit mig, men 
jag är bunden.

— Jag förstår inte —
— Vad tjäna eder till ? Det är inte 

eden som binder människorna, utan vad 
de själva känna.

— Menar du då att detta är ound
vikligt?

Arthur vände sig om och mötte Mon- 
tanellis ögon.

(Forts.)




