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TIDEVARVET 
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N:r 20. 15 maj.
nimiiiiniiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiii^

Tidevarvet !:r 20
Regeringens förslag att göra 8- 

timmarslagen permanent och utsträc- 
ka den till de små arbetsplatserna 
har avslagits av riksdagen, som beslu
tat fortsatt provisorium. Tidevarvet 
framlägger här skälen, varför lagen 
hellre borde blivit permanent med be
hållande av den nuvarande räckvid
den.

Fortsatt provisorium till 1930
Vad riksdagen beslöt och vad den borde beslutat

N:r 20. 4 årg. 1926
llHIlllllllllllllllllllllllllllllMllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllll

Vid skiljovägen redogör för situa
tionen inom Internationella, kvinno
förbundet för fred och frihet före 
kongressen i Dublin i sommar.

*

E-n ny uppfostringsväg klarlägger 
att det icke finns något verkligt mot
satsförhållande mellan fysisk fostran 
och teoretisk och ställer in problemet 
om halvdagsledighet i sitt rätta sam
manhang.

Läsa själv är en livlig och roande 
.skildring av hur den nya uppfost
ringsmetoden tar sig ut på det första 
stadiet.

*
Ur den nyligen utkomna diktsam

lingen av den finske skalden Arvid 
Mörne hava vi hämtat två dikter.

Elisabeth Krey-Lange redogör för 
En litterär upptäckt i England.

Fogelstad
kallas till

Pingstmöte vid Fogelstad
22—24 maj.

Ankomsttid fredag kväll eller lör
dag f. m.

Avresa måndag kväll eller tisdag 
morgon.

Hela den strid, som under lörda- - 
gens riksdagsdebatt om arbetstidsla
garna togs upp av högern i både för
sta och andia kammaren om 8-tim- 
marslagens vara eller icke vara, kan 
givetvis icke betraktas annat än som 
en skenfäktning. Man har mycket 
svårt att tro, att högern, om den haft 
utsikter därtill, verkligen skulle velat 
gå in för ett upphävande av lagen 
med alla de svårigheter, som detta 
skulle medföra. Ett upphävande av 
lagen skulle otvivelaktigt som andra 
lagutskottets ordförande, hr West
man, framhöll, komma att betyda, att 
de oorganiserade yrkena skulle bliva 
svåra konkurrenter till de organise
rade genom att uppehålla längre ar
betstid och de svagast ställda bland 
arbetarna, de som bäst behövde skydd 
skulle bliva oskyddade. Det ringa 
intresse, som visades i bägge kamrar
na under debatten, tyder ju också på, 
att alla voro på det klara med utgån
gen och att egentligen ingen som 
helst fara förelåg för lagens upphä
vande.

Utskottsförslaget antogs över hela 
linjen, det vill med andra, ord säga, 
att samtliga arbetstidslagar fortfaran
de skola vara provisoriska till 1930, 
då frågan ännu en gång skall tagas 
upp till behandling. Utskottet har 
förordat detta datum, därför att de 
internationella lagarna på detta om
råde innan dess skola genomgå sin 
första revision. Det är nog intet tvi
vel om, att det har varit av stor bety
delse för våra arbetstidslagar, att de 
till en början antagits som provisori
ska. Gënom de upprepade revisio
ner, som lagarna genomgått ha de 
gjorts både smidigare och mera prak
tiska. Frågan är emellertid, om man 
icke nu överskridit den tidpunkt, då

om 8-timmarslagen
det är praktiskt att hålla dem så att 
säga svävande. Säkert är, att detta 
förhållande inverkat både på arbetar
nas och arbetsgivarnas hållning till 
lagen. Från arbetarnas sida verkar 
denna ständiga ovisshet om lagens be
stånd eller upphävande en rädsla för 
varje medgivande, som kan tagas till 
intäckt för en försämring av lagen 
från deras sida sett, och därför mot
sätta de sig ofta de möjligheter 
till anpassning, som lagen giver. Ar
betsgivarna å sin sida hoppas allt
jämt på ytterligare utvidgning av sin 
rörelsefrihet inom lagens gränser och 
anpassa sig därför icke heller i den 
utsträckning som de helt säkert skul
le göra, om lagen vore definitiv. Ha
de lagens provisoriska karaktär med 
denna riksdag upphört, skulle säker
ligen de möjligheter till smidig an
passning, som vår lag verkligen er
bjuder, kunnat komma till mycket 
större användning än nu, och därige
nom hade en av de påtalade svårig
heterna för industrin av denna lag
stiftning undanröjts.

Möjligheterna, att där så behövs 
i vissa detaljer andra en lag finnes 
alltjämt kvar även om den är defini
tiv.

Kungl. Maj :t hade emellertid före
slagit icke blott att göra lagen defi
nitiv utan även väsentliga utvidgnin
gar av dess verkningsområde för att 
därmed kunna möjliggöra en anslut
ning till Washingtonkonventionen. 
En sådan anslutning är visserligen 
önskvärd men ickeunder alla be
tingelser. För oss skulle det i närva
rande stund betyda en utsträckning 
av lagen till att omfatta även de min
sta arbetsplatserna, det vill säga även 
de, som ha under fyra arbetare. Det 

. är möjligt, att en sådan omfattning av

en arbetstidslag kan genomföras i 
de stora, tätt befolkade industri
länderna. Men att det för oss är 
åtminstone i närvarande stund så gott 
som ogörligt, det torde var och en 
förstå, som tänker på hur det skulle 
uppfattas av landsbygdens befolk
ning, om t. ex. i en ren jordbruks
bygd särskild arbetstid skulle uppe
hållas för byskomakarns lärlingspoj- 
ke och smedens dräng. Socialminis
tern framhöll i sitt anförande, att en 
sådan utsträckning av lagen, som. den 
regeringen föreslagit, visserligen icke 
skulle komma att omfatta mer än 24 
à 25,000 personer. Detta kan ju låta 
litet på en befolkning av 6 millioner, 
men om dessa 24 à 25,000 personer 
utspridda över hela landet, anse la
gens bestämmelser löjliga och omöj
liga, bidrager det på intet vis till la
gens helgd. Samma svårigheter tyc
kas emellertid förekomma även i an
dra länder. Både Norge, Schweiz 
och Frankrike undantager i sina ar
betstidslagar små arbetsställen, och 
sekreteraren i arbetsrådet, hr Nordin, 
framhåller i sin reseberättelse att la
gen på detta område ej efterleves i 
Tjeckoslovaki et, vilket land är anslu
tet till Washingtonkonventionen. Det 
torde ej vara uteslutet, att man 
vid den omtalade revisionen av Wash
ingtonkonventionen kan tänkas taga 
hänsyn till en erfarenhet sådan som 
denna, och kanske kan man hoppas, 
att bestämmelser liknande våra skulle 
kunna införas uti den internationella 
lagen. Några års dröjsmål med vår 
ratifikation är därför icke ur vägen. 
Vår insats i den internationella lag
stiftningen på detta område torde ic
ke vara att förakta med en sådan lag 
som vår och vilken så samvetsgrant 
upprätthålles.

Alli går igen
Det är sannerligen synd om de herrar 

som farit i flygmaskin och luftskepp över 
Nordpolen. De skulle valt en annan tid. Det 
är en händelse, som noteras mera i förbigå
ende nu, då världen är spänt upptagen av 
att följa med de stora händelserna i Eng
land. Betecknande för människors sätt att 
reagera och förmåga att uppta ting som 
hända på avstånd, är att det mindre är de 
feta rubrikerna och de märkliga telegram
men som levandegöra situationen än små 
detaljer, små återverkningar, som beröra 
en själv eller påtagliga vittnesbörd, som 
kommer för ens ögon.

Jag minns hur det kändes att första 
dagarna av augusti se Sassnitzfärj an ligga 
på Norrström. Det var ett påtagligt bevis 
på att världen råkat ur gängorna. På 
samma sätt verkade det nu att få i sin 
hand ett par hektograferade lappar, som 
kommit från England med flygpost och 
uppgåvos vara engelska tidningar. Det är 
verkligen ett snabbt fall från teknikens 
högsta fulländning till de allra mest pri
mitiva former. När detta läses har man 
visserligen fått riktiga tidningar igen, men 
så såg i alla fall London Emergency News 
ut den 6 maj. Om en typograf stod och 
köpte denna tidning för two pence i ett 
gathörn, bör han ha tänkt detsamma som 
Arvid Mörne formulerat i följande rader 
och som han lägger i munnen på typogra
ferna :
Vi höllo deras stater i våra svarta händer. 
Vi närde dödens frön i våra bröst.
Vi föllo för att tjäna dem, och runt kring 

jordens länder
bars ekot av de mäktiges röst.
Vi voro nattens svarta folk, vi kunde icke 

tyda

Varje medlem, även de från kur
sen 1922, som observerar detta, tor
de benäget före d. 17 maj lämna 
jakande eller nekande svar till un
dertecknad. I förra fallet torde 
även meddelas ankomsttid till Ka
trineholm.

Honorine Hermelin
Fogelstad, Julita

Vid skiljovägen
Av E. W.

Kvinnornas internationella, förbund 
för fred och frihet står inför en skil
joväg. Det är det intryck man får av

Automobil-, Motor
cykel-, Olycksfall- 
Sjuk-, Inbrotts- 
m. fl. försäkringar.

Huvudkontor: 
31 SVEAVÄGEN 31 
STOCKHOLM. 
Tel. 17 3 27, 224 42

Magasin Yvonne
Stor sortering av Klädningar.

att läsa de senaste numren av 
tidning: Pax international.

Vad som skall beslutas är om 
vill fortsätta i samma riktning

dess

man
som

Billiga priser. Tel. : Norr 5667.
Drottninggatan 20, Stockholm.

förut, vilket vill säga att gå emot all
männa opinionen, eller om man skall 
slå om till en mera populär politik. 
Närmast står striden om den mycket 
radikala programförklaring, som an
togs vid kongressen i Washington 
1924. Där heter det bl. a. att För
bundet bekämpar varje krig och krigs
förberedelse, det må gälla angrepps- 
eller försvarskrig, det må gälla krig 
mellan nationer eller klasser. Därav 
följer att förbundet måste arbeta för 
fullständig och allmän avrustning till 
lands, till sjöss och i luften, är emot 
hungerblockad, som ju också är ett 
vapen, och mot vetenskapens arbete 
på att fullkomliggöra kriget.

Programmet är djärvt, därför att 
som exempel på vad som menas med 
att vara mot våld nämnes försvars
kriget, stötestenen. När representan
terna vid kongressen — det finns 
grupper i 24 länder — kommo hem 
till sina föreningar, visade det -sig att 
åtskilliga medlemmar icke fattat att 
medlemskap i förbundet förband till 
dessa radikala åsikter. Det visade sig 
att det bestämda avståndtagandet från 
försvarskrig och från allt användande 
av våld, vid vilka konflikter det vara 
månde, skrämde många som kanske 
annars skulle ha betalat sina årsav
gifter till förbundet inom den ena el
ler andra nationella gruppen. Likaså 
att arbetet att bilda nationella grup
per blev svårare i sådana länder, som 
sitta trångt i det och leva i skräck 
för en övermäktig granne (Finland, 
de baltiska staterna).

Dessa erfarenheter ha ställt förbun
det inför frågan, om det vid somma-

rens kongress i Dublin skall byta ut 
Washingtonprogrammet mot ett nytt 
mera obestämt som kan innesluta ra
dikala pacifister och försvarsvänner, 
lika. Exekutivkommittén, som sköter 
affärerna mellan kongresserna, har 
diskuterat ett sådant nytt program
uttalande. Det ' föreligger också ett 
förslag därifrån, lanceiat. från eng
elskt och amerikanskt håll. Franska 
och tyska och holländska medlemmar 
stå emellertid kvar på Washington- 
programmet. I Sverige är man för 
ett förslag mitt emellan Paris och 
Washington, detta för att medla.

I Parisförslaget, som nu röstas om 
i olika länder för att representanterna 
vid Dublinkongressen skola få man
dat, finnes icke ordet avrustning, ej 
heller nämnes försvarskriget. Man 
fördömer varje-slag av våld, heter det 
däremot. Bokstavligen fattat är ju 
detta icke mildare men det är mera 

(Forts, å sid. 6).

—— . — 8 består till icke ringa del i utväljandet av de bästa inköpskällorna’
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de ord som kuvade vår egen ätt.
Vi tjänade de mäktige, nu vägra vi att lyda 
och dånande ropa vi på rätt.

I dessa ord ligger väl också grundstäm
ningen, som driver hela arbetarklassen att 
sluta sig samman solidariskt i en storstrejk 
för att hjälpa gruvarbetarna. Det hjälper 
icke att Englands skickligaste jurist för
klarar strejk laglig blott när det gäller att 
inom en yrkesgrupp framtvinga nya och 
bättre villkor, medan generalstrejk, solida- 
ritetsstrejk är olaglig. Det hjälper inte hel
ler att regeringens tidning The Brittish 
Gazette talar om de tusentals. strejkande, 
som av feghet mot sin egen vilja gå med 
i strejken och bära dess lidande. Det är 
i alla fall, när det lyckats att sätta igång 
och genomföra denna strejk, ett bevis på 
vilja till samhörighet och samlidande. En 
handling av solidaritet märkligare än upp
slutningen av ett folk i krigstid kring sin 
styrelse, därför att här saknas så många 
av de eggande och stimulerande momenten. 
Den engelska regeringen strider icke mot 
en masspsykos utan mot en religion.

Man må kalla det religionskrig, socialt 
krig eller ekonomiskt krig eller klasskrig 
— krig är det i alla fall. Det är en viss 
krigsstämning över det engelska regerings
organet, i meddelandets korta summariska 
form och vittgående innehåll. Så t. ex. 
regeringens löfte att skydda alla arbets- 
villiga nu och för all framtid för alla 
efterräkningar, om så behöves. med lagens 
hela kraft. Det ger ett långt perspektiv in 
i framtiden.

Det är ett minne, som kommer för en, 
när man läser om lastbilarna med soldater 
som fara genom gatorna för att skydda 
livsmedelstransporterna. Notiserna ha 
nämligen i sin formulering något som slå
ende påminner om händelserna under ir
ländska upproret 1921. Då spelade också 
de med engelska soldater bemannade bi
larna en stor roll. Den blodiga roll, de då 
spelade har icke begynt än i England 
självt. Troligen tar dramat slut, innan 
ridån går upp för den akten. Starka vil
jor äro ju i verksamhet för att finna for
men för en antaglig fred, som icke går 
någondera partens ära för nära. Det är 
bara likheten i upptakten mellan nu och 
1921, som ger att tänka på.

Devines.
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I den mån barnavårdsnämnden be
höver i sin nya verksamhet anlita po
lis, böra de naturligtvis ha samarbete 
med kvinnliga poliser. Men det för- 
viriar något begreppen att tala om 
detta samarbete mellan barnavårds
nämnden och polis i samband med 
sedlighetspolisen. För övrigt skulle 
vi vilja på allt sätt instämma i motio
nens och skrivelsens syften. Måtte 
vederbörande taga intryck därav!

s För helår kr. 5: 50, halvår kr. 3 : —, g
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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 ANDENS Advokatbyrå
(nneh. Eva Andén. Ledamot av Sveriges 

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

STOCKHOLM.
SPECIALITET: Familje- 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.

Infört genom

I
 Stockholms Läkarförening §

Doktor Helena Klein, § 
Invärtes sjukdomar, Lung-, Mag- o 

och Tarmsjukdomar. 8 
Brunkebergsgat. 4, 3 tr., hiss (inv. O 
Brunkebergstorg). Mottagn. vard. 2 6 
—3, Månd. o. Torsd. 6—7 samt en- S 
ligt avtal pr Tel. Norr 58 40. 8

0ees000ssssss0ssssss3sssoss

Doktor Fahrseils
Hår- & Hudsjukdomar, Nervsjukdomar 

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

707 18, kl. 10,30—12.

Infört genom 
Stockholms Tandläkareförening.

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.

Tandläkare
Margareta Dufwa 

har flyttat till Sturegatan 4, I tr. (Stu- 
rebadet). Vard. 12— 1, 5—6,30 samt för 
mindre bem. II—12, lägre taxa. Annan 
tid efter avtal pr Tel. Ö. 325.

Massage, Solbad, Ansikts- o. Fotbehandling 
Kungsgatan 64, 1 tr. Norr 87 47. 

Fru AGNES SVENSSON 
Ex. Sjukgymn.

En ny uppfostringsväg
Herr von Kochs motion i första 

kammaren om anhållan hos regering
en att taga i övervägande om icke 
genom ändringar i undervisningspla- 
nerna kunde uppnås att för samtliga 
elever i rikets ungdomsskolor beredes 
halvdagsledighet för friluftsliv be
handlades på lördagen av kammaren. 
Motionen hade avstyrkts av ett till
fälligt utskott, där dock en ledamot, 
hr Sandegård, reservationsvis hade 
föreslagit en skrivelse i motionens 
syfte.

Den motivering, som utskottet bifo
gat sitt avstyrkande, är liksom inläg
gen från dem, som under debatten 
förde utskottets talan, så litet över
tygande som möjligt och egentligen 
intet annat än den obotfärdiges för
hinder. Man måste därför hälsa med 
största tillfredsställelse, att första 
kammaren icke följde utskottet utan 
med 38 röster mot 31 biföll hr San- 
degårds reservation. Detta så myc
ket mer som den ansats till en för
bättrad fysisk fostran för ungdomen, 
som beslutet måhända kan innebära, 
vunnit stor anslutning uti landet, vil
ket bland annat framgår av de utta
landen från Frisinnade Kvinnor lan
det runt, som Tidevarvet haft in
förda.

Utskottets och de trettioens av
ståndstagande grundar sig huvudsak
ligen därpå, att den föreslagna ledig
heten skulle inkräkta alltför mycket 
på den tid, som är anslagen för un
dervisningen i de ”egentliga skoläm
nena” och att kostnaderna för utbil
dandet och anställandet av lärare 
skulle bliva alltför höga.

Detta visar bäst, hur litet man på 
sina håll här i Sverige satt sig in i de 
nya uppfostringsmetoderna eller vill 
förstå dem. Den ändring i undervis- 
ningsplanen, som motionären här fö
reslagit, uppfattas tydligen som en be- 
skärning av hela - skolarbetet i syfte 
att bereda barnen en halv dags ledig
het i veckan. Men i stället är det äm
nat som det första steget in på en ny 
uppfostringsväg. Det är icke ett min

Till Knut Wicksells 
minne

Från ett stort antal enskilda och 
Sällskap, som velat hugfästa Knut 
Wicksells minne, ha ytterligare gåvor 
influtit till Rådfrågningsbyrån för 
Föräldrar. Redovisningslista finnes 
utlagd å Tidevarvets expedition. 
Summan utgör nu 585 kronor. 
Många av gåvorna äro åtföljda av 
varma ord av uppskattning, tack
samhet och saknad.

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

Drottninggatan 112.
Tel. Vasa 76 55.

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 emottagas från lands
orten. Brev besvaras mot porto. 20 års 

praktik. 

Specialbehandlingar: 
iiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiii'' 

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 Éatienter ur högsta kretsar, 
20-årig praktik. Samarbetar med 

leg. läkare.

ELEKTRO-MEDICINS K A 
SPECIALINSTITUTET 

Direktör ELERT FALK, 
Birger I arisgatan 37, III.

Telefon Norr 47 94- 

skande av skolarbetet, som också folk- 
skollärarföreningen att döma av de
ras avstyrkande uttalande tycks tro, 
utan det är en omläggning av arbetet 
från det gamla schemat, på vilket teo
retiskt plugg är det enda saliggöran
de, till en för ungdomen hälsosam
mare balans mellan dess teoretiska 
och fysiska fostran.

Eller som hr Lindhagen under lör- 
dagsdebatten uttryckte det : nu gyn
nar skolan endast dem som ha lätt att 
plugga i sig andras tankar, men inte 
ha några egna. — Och sedan blir det 
de, som som styra oss, men därför är 
också världen så dålig.

Naturstudiet tillsammans med lära
ren eller också utövandet av lek och 
idrott är, som den framstående dan
ske skolpedagogen J. Arvin, vilken 
nyligen gästat Stockholm, i sitt före
drag framhöll av oerhört mycket 
större betydelse för barnens uppfost
ran och utveckling än det direkta läx- 
förhörandet.

Att motionens genomförande skul
le stranda på för höga kostnader är 
orimligt. Man borde kunna vänta, 
att lärarna i de teoretiska ämnena in
tresserade sig även för barnens fysi
ska fostran, och undervisade i bägge 
dessa grenar såsom förhållandet är i 
Danmark i stor utsträckning och med 
utmärkt resultat. Därtill kommer att, 
om särskilda lärare måste anställas 
för ungdomens fysiska fostran, kom
ma de därför ökade kostnaderna att 
neutraliseras genom en minskning av 
utgifterna för den teoretiska under
visningen.

Frågan går nu till andra kammaren. 
Det återstår sålunda att se, om det 
skall lyckas för den gamla skolans 
målsmän i denna kammare att sätta 
krokben för motionen. Det vore dock 
ägnat att i hög grad förvåna, om 
riksdagen summariskt avstyrkte mo
tionen, då nästan alla som yttrat sig 
däröver, givit den sin principiella an
slutning, däribland skolöverstyrelsen, 
skolkommissionen, läkarsällskapet och 
Gymnastiska centralinstitutet.

Programmet för pingst
mötet vid Fogelstad . 

blir mycket intressant och gi
vande. Flera anföranden komma att 
hållas över aktuella spörsmål. Bl. a. 
kommer redaktören av Det Frie Blad 
fru Signe Björner från Danmark tala 
om Människornas frigörelse under en 
ny rättsordning, fröken Elisabeth 
Tamm om Vårt medborgarskap i lag 
och liv. Direktör Axel Adler har for
mulerat sitt ämne : I vad mån är kapi
talet gemensam egendom?

Kryddad 

Burträskost
AXEL B O I V I E,

12 Jakobsgatan 12.________
Alla Edra försäkringar 

erhåller Ni förmånligast genom 
Svenska Försäkringsbyrån 

— generalagent för Fylgia och 
Svenska Liv — 

Vasagatan 6. Tel. 62, 6262, 6267, N. 6222. 
Ombud antagas.

Använd ej tvål och vatten 
som förslappar och förstör huden 

utan rengör ansiktet med 
Anny Landens LAVENDELTINKTUR

hänvisas till den av tusentals beprövade 
"WOHLMUTH-METODEN"

som bekvämt kan utföras i hemmet.
Begär muntliga, kostnadsfria upplys- 

ningar från
WOHLMUTH-CENTRALEN, Kungsg. 28, 
Steckholm. Tel. 112 17 & Norr 32 33.

Sjuka och svaga

Kvinnlpossshets Frân riksdagen
Frågan om utvidgning av de kvinn

liga polisernas verksamhet har åter 
blivit aktuell genom den skrivelse, 
som ett antal kvinnoföreningar in
lämnat för att stödja fru Törnells av 
oss tidigare omnämnda motion i 
Stockholms stadsfullmäktige. Skri
velsen är riktad till stadskollegiet, 
som enligt fru Törnells hemställan 
skulle få i uppdrag att framlägga för
slag om inrättande av en kvinnlig po
lisavdelning under ledning av en 
kvinnlig kommissarie.

De föreningar som undertecknat 
skrivelsen äro följande: Fredrika 
Bremerförbundet, Svenska kvinnors 
nationalförbund, Vita Bandet, Soci
aldemokratiska kvinnoförbundet, Mo
derata kvinnoförbundet i Stockholm 
och de två Stockholmsföreningarna 
av K. F. U. K.

Skrivelsen betonar, att fru Törnells 
motion ”om införande av kvinnlig po
listjänst utöver den vakttjänst, som 
nu lagts i kvinnliga händer, innebär 
framförandet av ett önskemål, som 
sedan år tillbaka väntat att få komma 
till uttryck”. Den instämmer ”i mo
tionärens yrkande att den kvinnliga 
polispersonalen skall, så snart det rör 
kvinnor och barn, tagas i anspråk 
utom för övervakning och visitering 
även för spaningsarbete, husunder
sökning, förhör, rapportskrivning”.

Detta är ett ur kvinnosynpunkt 
ganska självklart krav, med vilket 
kvinnor av alla åskådningar och klas
ser kunna förena sig. Av dem, som 
instämma i motionen, veta säkert ic
ke alla hur nödvändig den kvinnliga 
polisen är, därför att de sluppit att 
komma i beröring med den sida av 
det mänskliga livet, som är vänd åt 
polisen till. Ju mer man sett därav, 
ju viktigare förefaller det, att refor
men om kvinnliga poliser icke som 
hittills förfuskas utan utvecklas.

Utöver de här nämnda kraven fö
reslår även motionären inrättande av 
kvinnlig patrullerande sedlighetspo
lis, ett krav, vari skrivelsens under
tecknare instämma. Här rör såväl 
motionären som skrivelsen vid en nå
got dunkel punkt. Med sedlighetspo
lis menas i närvarande stund ingen
ting annat än den polis, som har sig 
anförtrott att se till att lösdrivarlagen 
tillämpas i vad angår de prostituera
de kvinnorna. Sedlighetspolisen över
vakar kvinnorna på gator och torg, 
antecknar deras uppförande, deras 
kommande och gående och beivrar de 
förbrytelser, som falla under lösdr.- 
varlagen. Står man på den stånd
punkt, som t. ex. Frisinnade Kvin 
nors Riksförbund, att ”ingen särlag- 
stiftning rörande mogna kvinnors 
sexuella vandel” bör få förekomma, 
kan man icke reservationslöst uttala 
sig för en kvinnlig sedlighetspolis. 
Man kan på sin höjd säga, att det vo
re en fördel att ha kvinnor vid sed
lighetspolisen, så länge lösdrivarlagen 
i alla fall tillämpas. Däremot vore 
icke kvinnlig polis något som kunde 
försona en med lösdrivarlagen själv.

Undertecknarna av skrivelsen för
klara, sedan de anslutit sig till kravet 
på kvinnlig patrullerande sedlighets
polis: ”härvid lägga vi huvudvikten 
vid den förebyggande verksamhet 
bland vanartad ungdom, som kvinn
lig sedlighetspolis skulle kunna utöva 
i samarbete med barnavårdsnämnd 
och andra hjälpinstitutioner.”

Vi känna icke i vad mån barna
vårdsnämndens sedan i år utsträckta

Aktieägarna i A.-B. Vår Tidning 
kallas till ordinarie bolagsstämma å Tidevarvets lokal Slussplan i,2tr. 
fredagen den 28 maj 1926 klockan 1 e. m., varvid förekommer i stad
garna föreskrivna ärenden. STYRELSEN

Vår utställning.
Handvävda Bomullstyger, Gardiner.

JULIE WENER, Sturepalatset 2 tr. h. 11—5.

SÖDERMANLANDS
ENSKILDA

BANK
Solidarisk Bank. Grundad 1865.

Lika lön och ställning för lika 
kompetens och arbete.

Såsom Tidevarvet förut påpekat har 
inom de affärsdrivande verken, i synner- 
het inom posten och telegrafen, många av 
de kvinnliga tjänstemännen fått en synner
ligen ogynnsam inplacering i den nya lö
neskalan. Detta gäller framför allt post- 
och telegrafexpeditörer och förste post- 
och förste telegrafexpeditörer, som place
rats i respektive ii :e och 12 :e lönegraden, 
medan de förutvarande manliga befattnin
garna äro upptagna i 15 :e och 17 :e löne
graderna.

En något förbättrad ställning, ehuru ic
ke på långt när motsvarande arbetsuppgif
ter och fordrad kompetens ha dessa tjän
stemän dock erhållit genom riksdagens ny
ligen fattade beslut att uppflytta nuvaran
de telegraf- och postexpeditörer i 12 :e lö
negraden samt förste post- och förste te
legrafexpeditörer i 13 :e lönegraden. Ett 
tillgodoseende av detta minimikrav kan ju 
sålunda icke sägas innebära någon bestå
ende förbättrad tjänste- och löneställning 
för dessa personalgrupper. En motion, 
som skulle tillförsäkra dem en dylik, har 
framburits av fröken Hesselgren och av
slagits, men då riksdagens beslut i 
denna fråga måste ses i samband 
med de organisatoriska förändringar, 
som förberedas inom posten och telegra
fen, kan man sålunda förvänta, att dessa 
personalgruppers berättigade krav på en 
mot kompetens och arbete svarande tjän
ste- och löneställning dock skall tillgodo
ses inom en ej alltför avlägsen framtid.

Rusdrycksmedlens användning.
Rusdrycksmedelsfonden och avsättningen 

till denna har nu debatterats i riksdagen. 
Båda kamrarna biföllo statsutskottets för
slag, vilket i huvudsak var i enlighet med 
Kungl. Maj :ts förslag och gick ut på föl
jande bestämmelser rörande rusdrycks
medlens användande.

Av rusdrycksmedlen avsättes till fonden 
så mycket, att avsättningen jämte räntan 
på fonden uppgår till 5 millioner kr. om 
året. Av återstoden skall vad som över
skjuter ett maximibelopp — för budget
året 1926—1927 satt till 85 millioner kr. — 
användas till statsskuldens amortering. 
Detta maximibelopp, som skall användas 
för budgetändamål, skall successivt min
skas med 2 millioner kr. om året.

I riksdagens beslut ingick även, att ut
gifter för nykterhetsändamål skola få be
stridas av fonden, detta i strid med Kungl. 
Maj :ts förslag.

verksamhet kompletteras av polisen, 
när det gäller omhändertagandet t. ex. 
av varnartiga flickor upp till 18 år. 
Men det är svårt att förstå att för 
förebyggande verksamhet skulle behö
vas patrullerande konstaplar. En 
patrullerande konstapel skall kun
na anhålla på öppen gata. Hur skall 
här en kvinnlig konstapel kunna ute
slutande ägna sig åt kvinnor och 
barn, som ju är avsikten enligt mo
tionen ? Det kan vara situationer, där 
män eller pojkar måste anhållas sam
tidigt och av samma anledning som 
kvinnor och unga flickor.

Utländska
Checkar
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Korro tlerut

Av Ragnhild Modin-Ringström

Det var en gång en liten flicka som lär
de sig läsa utan, att gå i - skola, som förr 
var vanligt. Hon var vetgirig och läste 
allt, hon förstod och mer till och frågade 
mamma och pappa om allt, som barn gö
ra — åtminstone när de inte gå i skola.

Hon hade en liten jämnårig kamrat, 
också en pigg och begåvad flicka, som 
gick i skolä. När de båda små flickorna 
voro tillsammans och resonerade om livets 
problem, såsom barn bruka, så befanns det 
oftast, att den, som inte gick i skola, viss
te mer. Till sist utbrast den andra :

."Ja, du kan väl ha tid att lära dig nå- 
got, du, som inte behöver gå i skolan!”

Detta hörde hennes far, som var skol
rektor, och sade : '

”Där sa du en sanning, min dotter.” 
Sedan berättade han den lärorika histo

rien för sina elever, bland vilka' också jåg 
var, —

Så länge skolorna ha varit tvångsanstal- 
ter med arbete hela dagen, med tävlan, 
stryk, anmärkningar och hela apparaten, 
har man ansett, att barn av naturen inte 
ha någon kunskapstörst utan avsky att lä
ra sig någof. Att springa "som pilt från 
bok”, det var att skynda från det värsta 
som fanns.

Och dock är det alldeles tvärtom. Det 
är lika naturligt för barnens intelligens 
att arbeta och utveckla sig som det är för 
deras kropp att röra sig och växa, Bar
nen vilja veta allt om världen: människor,
djur, tåg, båtar 
— Så länge de 
lorna.

Rousseau är, 
som--- i Emile

o. s. v. De fråga om allt 
inte bli tröttkörda i sko-

så vitt jag vet, den förste 
— blottar skolornas felak-

tiga uppfostringsmetod. Han säger, att al
la barn av naturen äro vetgiriga, om inte 
deras kunskapstörst dödas genom onatur
lig uppfostran och tråkig undervisning. 
Han vill ha . undervisning blott i hemmen, 
för att barnen i frihet, naturligt och med 
glädje skola få utveckla sig och inhämta, 
kunskaper.

Här en liten historia om Stina och Pel
le. — Stina var 7 år. Skulle mamma skic
ka henne i skolan? Jag hade själv mitt 
arbete i hemmet — skulle jag då lämna 
bort mitt barn? Tids nog måste man för
lora dem.

Skulle jag skicka bort flickan och se
dan gossen också för hela förmiddagen, 
låta dem gå en lång väg och sedan under 
flera timmar tvingas att sitta alldeles stil
la i. ett kvavt rum med en massa andra? 
När det var deras natur att röra på sig 
vart ögonblick och stillasittandet var lika 
ohälsosamt och onaturligt som det var att 
under dagens enda soliga timmar sitta in
ne! Skulle jag i onödan låta dem lära 
odygd och fula ord och utsättas för smit
ta? När den smula de lärde sig de för
sta åren kunde inhämtas av ett normalt 
barn med en timmes arbete i hemmet för
sta året och två timmar de följande åren!

Stina, som var älst, fick lära sig sta
va. . Sen läste hon med nyfikenhet och 
förtjusning de första böckerna, både så
dana som hörde till skolkursen och andra.

En ny värld hade öppnat sig för henne, 
en stor och underbar värld.

”Hur har jag kunnat leva förut, när jag 
inte ktinde läsa?” brukade hon säga. 
”Tänk, att jag inte visste, hur roligt man 
har, när man kan läsa !”

Att skriva var ett litet arbete, som man 
gjorde på bestämd tid och bemödade sig 
att göra- fint och noga. Det fyllde en med 
tillfredsställelse. . Och nu skrev Stina till 
farmor och morfar och mostrarna. De 
blevo så glada, och Stina fick svar från 
alla.

Huvudräkningen gjordes, medan mamma 
stoppade strumpor. Stina sprang mamma 
i hälarna och frågade: "Får jag räkna 
snart?”

Och att räkna själv. Fanns det något 
■ så roligt som när talet var . rätt ?

Så skulle Stina börja med den där 
märkvärdiga ”katekesen”, som barnen talt 
om så ofta. Mamma förklarade, att ”bu- 
dens” betydelse var att man skulle älska 
Gud mer än allting annat, att man inte 
skulle svära, inte stjäla eller dra till sig 
orätt penningvinst, inte döda varandra el
ler slåss eller ens tänka illa om varandra 
och inte skvallra och förtala varandra.

Då utbrast Stina :
”Nej, vet mamma, allt det gar gör näs

tan alla de stora. Tror dom då verkli- 
gen, att det tjänar något till att lära bar
nen, att dom inte ska göra det?”

Stina studerade skolredogörelsen och 
beräknade, hur mycket hon skulle hinna i 
alla ämnen för var månad. Så skrev hon 
ett fint schema. När det satt på väggen, 
dansade, och sjöng Stina av glädje.

Loven blevo litet långa, fastän man ha
de de roliga böckerna. Man blev inte så 
glad av dem som av arbete. Det var ett 
jullov — Stina hade då kunnat läsa ett 
par, tre år — och nyårsdagen hade gått. 
Nasta morgon steg Stina upp tidigt och

Så kom den,- tiden, att Pelle skulle läsa 
svensk historia. Då öppnades för honom 
den stora, vida världen.

Han levde inte på 1900-talet längre. Han 
läste hela historien med detsamma och lev
de genom alla århundraden.

När mamma sade godnatt åt honom på 
kvällen, svarade Pelle:

”Gustaf II Adolf blev 36 år gammal.”
”Sov gott, Pelle”, sade mamma.
”Och det blev Karl XlI också”/ svarade 

Pelle.
Stina och Pelle resonnerade om istiden

Stadskemisten, 
~ 1 ms 
Göteborg- wore

25öre 25ör
FRI MÄRKS 
‘THE

sade :
”Nu vill jag inte ha lov längre.”
Så läste hon en lektion. När den var

slut, började Stina hoppa och Sade till 
mamma :

”0, vad det är roligt, att det är slut på 
lovet!”

Nu hade Pelle också börjat läsa. Mam
ma och Stina hade lärt honom stava.

Pelle var litet lat och hade inte så brått-
om 
den 
lisk 
hur
ga

att arbeta som Stina. Och han hade 
egenheten, att när han skulle läsa bib- 
histpria, så måste han först se efter 
många sidor boken var och hur mån
berättelser där var, och hur många

och 
XII 
ma 
för 
inte

vikingar och riddare och om Karl 
och drottning Kristina. Medan mam- 
stoppade och sydde fick hon berätta 
barnen allt vad hon kom ihåg, som 
stod i deras böcker. Och så läste de

Grimbergs , alla böcker, tills de somnade 
på kvällen. Eftersom de blevo större, läs
te de också andra böcker, söm pappa och 
mamma hade. Stina låg helst framstu- 
pa på en soffa med ett äpple, framför 
munnen. Pelle låg på golvet eller stod 
vid en bokhylla, eller allra helst låg han 
ovanpå klädskåpet i barnkammaren.

Stina intresserade sig mest för kvinnor, 
för Birgitta och drottning Kristina och 
Fredrika Bremer och alla andra ech för 
skalder, Topelius och Selma Lagerlöv 
först och främst. Hon hatade krig och 
orättvisa och dumhet och superi. Stina 
tyckte också, liksom alla flickor, 'att det 
var gränslöst roligt att lära sig språk.

Pelle lät människorna vara, som de vo-

för invånareantalet i Sveriges städer 
slutet av förra året och slutet av 
gångna, så klippte han ut den. Men 
är dock rädd, att den försvann efter 
gon tid.

vid 
det 
jag 
nå-

En sak hade Pelle svårt att intressera
sig. för, till mammas ledsnad : vilda 
ter. Kaffebuske och brödfruktträd 
han reda på, men styvmorsviol. och 
plister intresserade honom inte. När

vax- 
höll 
röd
man

Suens lilluerkning: 
Mattor, Möbeltyger, Gardiner, Kuddar, 
Vepor, Klädningstyger, Vävgarner, Väv

stolar och Vävstolstillbehör i 

Johanna Brunssons väustola, 
Kungsg. 70, II, hiss — hörn, av Vasag. 

Spårv. i. 2. 3, 5 och ii.

ro. Han läste gärna om krigiska kungar,
men ännu hellre om vetenskapsmän och 
praktiska karlar.

Men vad som öppnade ändå fler vyer 
för Pelle, det var geografin. Pelle som
nade med jordgloben i sängen, och på 
morgonen satte han sig upp och studerade 
globen. Sedan läste han tabellerna bak
till i Karlssons geografi och läste alla 
gamla geografier som funnos i huset, till 
och med på tyska, sen han börjat-läsa det. 
Han tycktes äta geografi, ty böckerna 
smälte ihop förfärligt.

Nu hade Pelle ständigt en massa roliga 
saker att berätta för mamma och Stina 
och pappa och jungfrun och kamraterna.

”Nilen är 6,000 kilometer lång, men 
Mississippi-Missouri är 7,000. Volga är 
jämnt hälften, den är 3,500. Amazonflo
den är också väldigt lång, den är 5,500 ki
lometer, och så är den så vattenrik.

”Vet mamma hur högt Mount Everest 
är?”

ANTOINETTE W. NORDINGS

Eau de Cologne

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,
C entrai plan III — Gävle.

med en och med två och med tre stjär
nor. Och hur stor del . av boken som hade 
en stjärna, och så vidare. Mamma undra- 
de, om han egentligen intresserade sig för 
gubbarna i bibliska historien. Men när 
hon frågade honom, vad någon av dem 
gjort, så visste han det.

Det blev sommar, och barnen skulle ha 
lov. Men första morgonen av lovet sade 
Stina på morgonen :

”Stig upp, Pelle, jag ska ha skola med 
dig.”

Pelle steg opp. Den sommaren fick Sti
na klart för sig, vad hon skulle bli : lärar
inna.

Kooperativa
butiker sälja

K. F:s Margarin

Kom ihåg
Barnets Lyckopenning

erhålles genom Förlossningshem och
Barnmorskor samt

DE BLINDAS FÖRENING 
Majorsgatan 12. STOCKHOLM.

Hanna Anderson
Modeaffär

Kungsgatan 35 Tel. 7315
STOCKHOLM.

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.

Det är visst nära en mil; Ja, det
är 8,840 meter, Kilimandjaro är 6,000 och
Ararat, som Noaks ark stannade pa, är
5,200. Monte Rosa är ungefär hälften av
Mount Everest.”

När Pelle fick havregröt till 
sade han :

"Världsproduktionen av havre 
lioner ton, och därav kommer 
ner ton från Sverige.”

frukosten

är 65 mil-
1,2 millio-

När man skalade potatis, sade Pelle: 
”Världsproduktionen av potatis är 15° 

millioner ton, varav från Tyskland 50 mil
lioner.”

Fann Pelle i tidningen en redogörelse

tagit växter och mamma och Stina exami
nerade dem, fick Pelle tag i någon geogra
fi och läste för dem om hur mycket järn 
och stål, och timmer och spik och lådäm
nen Sverige exporterade.

Till sist kom en tid, då mamma måste 
skicka barnen i skola. Stina var 14 år 
och kom på gymnasiet. Och nu började 
så mycket nytt, och det var en fröjd att 
ha kamrater. Stinas kamrater gräto väl 
ibland en tår över att de gått så länge i 
skola och ännu hade tre år kvar till stu
denten. Men Stina hade bara roligt.

Pelle kom in i fyran och blev skolpoj
ke. Han läste läxorna, och på rasterna 
slogs han med liv och lust.

En dag frågade mamma honom i tele
fon, om hon skulle köpa honom en bok 
att läsa på söndag. Vet ni, vad han sva
rade _ Pelle, som kunnat i timtal stå och 
läsa i svåra, böcker för stora — :

”Ja, vet mamma, nu för tiden är jag 
inte längre så intresserad av läsning.”

Pelle var hemma på tre dagars lov, och 
mamma frågade, om han ville ha en bok. 
Precis samma svar !

Och ännu hade han inte gått ett år i 
skola !

Mamma skulle tyckt det var bedrövligt, 
om inte Pelle strax därefter funnit en geo- 
logi' och satt sig att läsa i den i flera tim
mar, så att han inte hörde vad de andra 
pratade.

Nu har mamma kvar en liten parvel, 
som inte börjat skolan och ännu har hela 
sin aptit på vetande i behåll. När han 
vaknar på morgonen, börjar han fråga 
mamma och fortsätter hela dagen, frågar 
om grottmänniskor och vikingar, om Gus
taf Vasa och om Karl XII, Karl XII och 
Karl XII, hjälten! Och om gevär och 
kanoner, undervattensbåtar, isbrytare, bi
lar och flygmaskiner — så att mamma är 
ledsen, att hon läst så mycket grammatik 
och matematik och kan svara så litet och 
okunnigt om livets verkligheter.

RökeOfaNlGrowndeLuseöjd

Tobakshuset, Birger Jarlsg. 13,
Stockholm.

vila Korsets sjukhem,
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.

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

Östermalms Nya Förlossningshem 
SKEPPAREGATAN 27, 4 tr. (hiss) 

STOCKHOLM
Tel.: Förlossningsavd. 708 48, Föreståndarinnan 74982 

Fritt val av läkare

Gör Edra . inköp i

Sahigrens 
HANDSKAFFÀR

17 DROTTNINGGATAN 17
Tel. Norr 26991

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 från 
A.-B. Franska Parfymmagasinet 

STOCKHOLM 
Hamngatan 5.

SUENSKA PIANOFABRIKEN
Blekingegatan 61, Stockholm 

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 Promenadskof och kängor av bre
dare och smalare typ utarbetade av Sv. 
Kv. Centr. för Fys. Kultur, finnes och 

kan beställas i
Anna Ahlströms Sybehörsaffär, 

Götgatan 95 - Stockholm
Telefon S. 311 84.

Sänd minneshyllning genom

Blomsterfonden
Tel. Blomsterfonden.

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

Thufvessons Blomsterhandel 
GÖTGATAN 16 
STOCKHOLM.

Förstklassiga blomsterarbeten
Telefoner Söder 336 69, 3489

Olga Elmdahl 
Modemagasin 

Kungsgatan 53, Tel. 108 51 
STOCKHOLM

Clara Ekströms Optiska Affär
3 Jakobstorg Stockholm

GLASÖGON KIKARE
Pince-nezer " ïsr Loronener

Etabl. 1872.
Rekommenderar sitt välsorterade lager.

., nya, Rambler, Idun m fl., bil- U y A Id I j ligt. Begagnade, justerade, 
40—50—65 kr. OBS.! Ramblerskylten. 
SVEAVÄGEN 50 (vid Ad. Fred, kyrka)

Möbelsnickare
5 TYSTA GATAN 5

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

Telefon: Öst. 1350

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

Cremer m. m. till salu.
Lästmakaregatan 8. Tel. Norr 23589.

Textilateljé
Brunkebergstorg 13, 2 tr.

Tel. : 175 36.
Svartsticks- och bottensömsarbeten, påbörj. 

och färdiga.

Fräknar
försvinna füllst, 
med Sara-Creme 
gamm. välk. me
del, stor burk 
7:50 — porto, 
finns i handeln 
o. fr. nederlag.

Alldén, ErikSbergsgatan ib, Stockholm.
Ombud antagas i varje stad.

Vid beställning åberopas denna tidning. 
Tel. N. 128 12.



TIDEVARVET

Natten till Söndag
Av ELIN WÄGNER

Vem har gjort 
SCHÉELS RADIUM-TVÅL 

så populär? Vill Körsbärsträdet.
Hur kan postexpeditören veta, att 

jag just nu icke hatar någon männi
ska? Det är obegripligt, men det 
måste vara så ändå, ty när jag kom 
in till honom i dag, smålog han ge
nast emot mig, ja han var verkligen 
den av oss som smålog först, sedan 
jag så länge fått småle förgäves. Då 
gjorde jag, vad jag alltid tycks gö
ra, jag utmanade honom. Jag läm
nade fram ett korsband och betalte 
med 100-kronor. Det gick bra. Inte 
en min av förargelse visade han. 
Dessutom sade han : det här väger li
te mer än ett korsband får göra. Men 
det får väl gå för den här gången. 
Han överträdde reglementet för min 
skull. Det finns ingenting som gör 
en så lycklig.

En man, som skänker en ett körs
bärsträd är ingenting mot en man, 
som bryter mot sina instruktioner. 
Men det var i alla fall på sätt och vis 
en upprörande syn att se det lilla sir
liga trädet stå och lysa med sina små 
skära knoppar invid min köksdörr, 
när jag kom hem. Det var mycket 
vackert, men den man, som sände 
det, överträdde därmed inga andra 
instruktioner än sina egna.

Jag bar in det och sade till mig 
själv: seså, det kan vara från ränt
mästaren.

; Jag tänkte på vad fru Lundström 
berättat för mig om karlen i pråmen, 
som just låtit viga sig vid kvinnan 
jag såg i hyttdörren, på det att hon 
måtte bli jävig och icke kunna vittna 
mot honom i ett hotande spritmål. 
Samma tanke kan ligga bakom detta 
körsbärsträd, tänkte jag. Men då 
jag såg, att det var anonymt, förstod 
jag, att det icke kunde vara från 
räntmästaren. Så förtrolig med mig 
är han ju icke. Det måste vara för
ste stadsläkaren. Ett anonymt körs
bärsträd som svar på ett anonymt te
legram, det stämde ju. Men han 
skulle inte ha gjort det i alla fall. 
Han borde ha hejdat sig vid tanken 
att det kunde vara mig en svår fres
telse. Men män hejdar sig enligt 
min erfarenhet aldrig vid någon så
dan tanke, och det är vad som gör 
dem så tjusande och så grymma, 
fast de inte vet det.

De påstår ju, att de har en hel 
värld för sig själva, där vår förmåga 
att följa med tar slut. Men vi har 
också en hel värld, låt gå för nedan
för, men i alla fall en hel värld, som 
tar vid där deras slutar. Vi är ock
så grymma, -men vi vet det, vi regi
strerar ordlös grymhet och godhet, vi 
vet betydelsen av handlingar och 
frånvaron av handlingar, av.körs- 
bärsträd, av alla tecken, som de inte 
ser. Det är väl inte nån kunskap 
som når till själens botten, men stor 
nog för att vi skulle vara farliga, om, 
ja om, vi kunde hålla oss lugna inför 
vad vi ser. Men det upprör oss för 
mycket, våra passioner kommer med 
och förvirrar spelet, våra nerver gör 
vår kunskap värdelös, och så blir 
summan bara lidande. Kanske inte 
bara lidande ändå. Om vr också fyl

ler dåligt vår uppgift i världen att gö
ra det uthärdligt för dem att leva, så 
har vi ändå våra ögonblick, då vår 
smärtsamma kunskap kommer dem 
till nytta.

Följande morgon sade fru Lund
ström: jag gick förbi affärn, som 
fruns tiäd kom från (hon hade läst 
på omslaget) och dom som är mindre 
än fruns kosta arton kronor. De sa, 
att det var en mycket stilig herre 
med grått hår, som skicka det till 
frun.

Det hade jag inte beräknat: att han 
var i Stockholm. Men jag var icke 
rädd att han skulle komma hit. Li
te, lite kunde han rubba på sitt ord 
att aldrig mera söka kontakt med mig. 
Men inte mycket, ty det kunde ha 
konsekvenser. Tre dagar tillbragte 
jag mestadels på min soffa i huvud
värk och under den tiden hann körs
bärsträdet slå ut från knopp till blom 
och vissna ner. Under denna tid 
tänkte jag mycket — och vad skulle 
jag annars göra — på de två män, 
som veikligen förvandlat mitt liv, var 
på sitt sätt. Och jag besinnade det 
trohetsbrott mot den döde, som straf-, 
fade sig så hårt.

Jag vill inte påstå att Broköpings 
omdöme bara vilade på dum konve
nans. Det var inte så dumt att för
döma mig, därför att jag gick i svart, 
blankt siden i stället för matt tre må
nader efter hans död. Ty det yar på 
något sätt symboliskt för min sinnes
stämning. Jag sörjde honom inte. 
Jag låtsades icke heller att sörja ho
nom. Och däri låg kanske ett slags 
förräderi. Jag hade då redan räckt 
ut åt livet den hand, som i tjugo år 
hållit hans och fattat en ny hand. Och 
det är alltid ett förräderi mot de dö
da.

Men vad som är orätt, och vad de 
kanske borde ha begripit i Broköping 
är, att jag icke kom varm ur ett äk
tenskap och sökte mig en ny man, in
nan graven hunnit sätta sig över den 
förre. Min man förlorade jag för tio 
år sedan, då det stod klart för mig, 
att han var en obotlig invalid. Min 
dotter påstår i sin skrivelse, att jag 
icke var god mot hennes far. Det 
yar jag icke heller under de månader 
min sorg varade, innan jag funnit 
mig i att bli hans sjuksköterska, säll
skapsdam, föreläserska och åhörarin- 
na i stället för hans kvinna. Det var 
en sorgetid med kulörta kläder och 
sammanbitna tänder. När den var 
över, var jag god mot honom, men det 
omnämnes icke i skrivelsen. Karola 
Musselman är den enda människa i 
världen jag kunnat tala med om det
ta. Och hon förstod mig. Hon sa
de att hon vet hur älskandes förtro
lighet bryter själens insegel och ska
par en närhet, som är den närmsta i 
världen. Hon förstod, att min man 
och jag utan denna förtrolighet mås
te bli svalt förbehållsamma och kon
ventionella som syskon mot varandra 
i allt vårt förehavande, även i döden, 
trots den märkliga kunskap om var-

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 !

SchélsRadiu -tal
Innehåller radium
mineralet “Viikit"

Framtidens tvål

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

Dikter au Arvid Mörne
Mitt mal

Han sjöng sin bedårande sång för de 
rika, 

för dem ,som ha villor och slott 
och parker, där p opp lar na skyldra vid 

vägen 
och svandammens vatten är blått, 
för dem, vilka tidigt ttr. böckerna lärde 
ge rytmer, och rim deras fastställda 

värde
mätt efter fädernas mått.

Jag ville jag toge vart rim ifrån gatan, 
var rytm ifrån vagnarnas dån 
och vände till gränden och bakgården 

åter —
en folkets förlorade son, 
och nådde där nere den eviga isen 
med sång, som likt lågornas fladder i 

spisen
ger ljus åt den mörkaste vrån.

Jag ville min sång finge lysa i kyffet 
som en vildros på fattigmans rock 
och ljuda i hamnen, där ångaren 

lastar, 
som havsskri från måsarnas flock. 
Han sjöng om en värld, som gjorts 

för de rika.
Jag ville min sång kunde dånande 

spika 
en spik i dess likkistas lock.

Men jag vet, att mitt famlande dikt
språk förgäves 

skall bida förnyelsens år, 
att min sång, som på mänskornas 

läppar hår svävat, 
skall glömmas från jul och till vår. 
Vad mer — blott de tusen som smut

sen gjort gråa, 
de fattiga, trasiga, usla och råa 
få bärga en skörd i mitt spår.

Stockholms Tillskärningsskola
Sveavägen 47, Stockholm

Statsunderstödd läroanstalt. Etabl. 1912.
Elever bibringas undervisning i tillskärning av alla slags dam- och barn
kläder. Kurser för hemmets behov samt för yrket. Begär • prospekt !

Kravet
Den sång, som skapar tiden ny 
skall födas i fabriken 
vid hjulets dån och remmens gny, 
skall brusa genom sömntyngd. by 
som vårens flöde, grått av dy 
från överfyllda diken.

Han skall ej orden rata
Han virvlar kring likt vägens stoft 
och eggar sinnena med doft 
från gränd och storstadsgata.
Här diktades i band på band 
om frihetsglöd och fosterland, 
om vildmarksdjup och insjöstrand 
och hav som Vida svalla.

ann vi hade efter tjugo års samman
boende.

När man kom och beklagade mig 
och talade på begravning och sorgvi
siter om min sorg, så hade jag hela 
tiden på tungan att säga: varför ta
lar ni till mig om min sorg? I detta 
sammanhang är väl inte det så vik
tigt. Det är ju han som är huvudper
sonen. Jag har ingen egen sorg, jag 
sörjer hans sorg över att behöva dö 
vid femtio år och över att livet bestu
lit honom på så mycket genom en 
femtonårig sjukdom.

Den sorgen har jag kvar än, obe
rörd av att jag sedan dess haft en 
kort och häftig förälskelse och begått 
många dårskaper. Så snart det är en 
smula vindstilla i mitt liv och stun
dom plötsligt ändå mitt i storm och 
tumult, stinger mig udden av hans li- 
dande, vemodet över att ett väsen är 
borta, och jag genomlever allt igen, 
även stoltheten över att han bröt upp 
så manligt, högtidskänslan inför av
skedet, all undran inför det okända 
och undran över att man icke undrar 
mer än man gör.

Samtidigt kände jag den gången 
en djup tillfredsställelse över att jag 
fullgjort ett värv och att jag gjort det 
bra. Det verkligt tokiga hos mig låg 
kanske just i att vara, så nöjd med 
mig själv, att ha en sådan känsla av 
kraft mitt i en oerhörd trötthet — av 
herravälde och handlag med livet, och 
det just på en tidpunkt, då jag ödes
digert misskötte förhållandet till min 
dotter och måg. Men det begrep in
gen.

Jag anser för min del, att om nå
gon avsky är motiverad, så var min 
avsky för min måg det. Han slank 
ju in i familjen medan min man var 
döende, utan äktenskapsförord eller 
någonting. Det gick så till, att en 
dag, då jag var ute och gick, passade 
fästmannen på att smyga sig in till 
min man och föreställa honörn, att ' 
han och Astrid borde få gifta sig så 
fort som möjligt. Han fick också 
svärfars löfte, innan jag hann hem, 
det är ju så lätt med de döende. Då 
jag frågade varför, sade min man, 
som han blivit inlärd, att det skulle 
varä så skönt att se Astrid gift. Men 
varför skulle det vara så skönt? Det 
var ju både tröttsamt och onödigt 
upprörande för oss alla. Men Gösta 
fick till stånd lysning alla gångerna 
på samma söndag, vilket skrämde min 
man och gjorde för honom klart hur 
nära slutet var. Och sen vigsel i 
sjukrummet och så stannade han ba
ra utan att vara ombedd. Ty våning 
hade dé ju ej, och bröllopsresa kunde 
inte förekomma.

Görsta som isolerad person hade 
jag väl kunnat klara. Men detta att 
han fått Astrid med sig, gjorde det 
hela så upprörande. Jag hatade ho
nom, därför att jag måste förakta, 
mitt eget barn. Ingenting är mera 
förödmjukande och bittert, och jag ut
härdade icke att se dem. Jag lämna
de hemmet och flyttade min hushåll
ning ut till vårt sommarställe, som är 
vinterbonat. Detta gillade man ännu 
i Broköping, detta kunde man vänta 
av en änka. Men då jag förbjöd de 
nygifta att fira jul hos mig, som de 
gärna velat, efter som jul på landet 
är så i sin ordning, då började man 
mumla i Broköping. Och när jag se
dan lät Broköpings unga konstnär och 
blivande geni göra en at el jer i min

Anna Sandströms Högre
Lärarinneseminarium

KARLA VÄGEN 25, STOCKHOLM
Treårig kurs. Avgångsexamen medför högre kompetens. Vidsträckt valfrihet. — 
Inträdesprövning den 9—11 juni eller vid höstterminens början. — Extra elever 
mottagas. Prospekt på begäran. Mottagningstid kl. 1—2 (utom lördag).

STYRELSEN

Den sång, som skapar ny vår tid, 
en sång till dåd, en sång till strid, 
skall stöta klingan, blank och hård, 
i fördom, värd att falla.
Han skall som. morgonrodnans bård 
bebåda dag för alla.

(Ur ”Dikter i urval”)

vindsvåning, då övergick mumlet till 
högt knorrande. Jag hörde det ända 
ut, men brydde mig inte alls om det. 
Mitt samvete var verkligen rent, jag 
tyckte jag hade rätt att ge ett handtag 
åt den där unge mannen,, som min 
man varit intresserad av, därför att 
han låtit inbilla sig att de yar släkt på 
sidolinjen. Det var aldrig meningen 
att jag skulle ta emot mer än en. Men 
han skrev till vänner i Stockholm, 
Köpenhamn och Paris och berättade 
om den rika och dumma käringen på 
Stenbro, och så köm det flygande 
sparvar från alla håll, fräcka, hung
riga sparvar, som jag roade mig med 
att kasta smulor åt och sätta upp 
kärvar till i vinterkylan. Hade jag 
inte varit så trött, hade de aldrig kun
nat växa så till i fräckhet som de 
gjorde, men jag hade ändå kraft nog 
att göra slut på deras goda dagar och 
köra av hela bandet, när en av dem 
förförde min husjungfru. Jag köpte 
mig fri genom att ge dem respengar 
och fick en hel del dukar i utbyte. 
Vår bokhandlare, som är stadens 
konstexpert, har vittnat inför dom
stolen, att jag betalte fyra gånger vär
det av dessa tavlor. Det gjorde han 
av godhet mot mig, ty jag betalte i 
själva verket det tiodubbla.

Det skydd min man trots sin svag
het givit mig hela livet blott genom 
att vara min man hade varit så full
komligt, att jag aldrig förstått, att 
jag åtnjutit något skydd eller att det 
behövdes. Det föll mig inte heller in 
då. Jag satt där trygg i min myn
dighet och mitt oberoende. Jag trod
de att mitt liv var mitt och mina pen
gar var mina. Jag visste• visserligen 
att man talade om det sedeslösa livet 
på Stenbro. Det var jag, som fick 
skulden för husjungfruns öde och 
blev hennes medslampa. Men jag 
tänkte inte på att ta ut ägaren till nå- 
gan av de värsta tungorna och sätta 
min egen version av händelsen i gång. 
Jag trodde inte det behövdes. Fläc
ken skulle gå ur ändå.

En gång hade jag varit med min 
man i en affär i Stockholm, jag tror 
att han köpt en överrock. Han stod 
vid kassan för att betala, då en an
nan kund sträckte hånden förbi ho
nom och lade tjugo kronor framför 
kassörskan. Min man tog helt enkelt 
pengarna och stoppade i sin plånbok, 
tänkande att det var växel han fått 
tillbaka på någon större sedel, som 
han dock ännu inte hade lämnat. 
Kunden såg det, kassörskan och bi
trädena såg det. Det gick en stöt ge
nom alla, men, men vad gör herrn, 
det var ju den andra herrns pengar! 
Min man vaknade till hälften upp ur 
sina funderingar, så pass mycket att 
han förstod att det yar fråga om att 
han tagit tjugo kronor. — Jaså, sade 
han oerhört lugnt, tog upp pengarna 
och lade tillbaks dem utan ack och 
ve, utan ursäkt, utan spår av förvir
ring. Sen dess har jag alltid tänkt, 
att så handlar och så ska den verkli
ga oskulden handla.

Det var gudnås så visst en falsk 
lärdom. Men det anade jag inte den 
gången. Jag gladdes över att det 
började våras och över att min trött
het vek. Jag blev frisk och började 
intressera mig för drivbänkarna. Den 
dag, då jag tog in den första knippan 
rädisor, kom den nyutnämnde förste 
stadsläkaren, doktor Salten på besök.

Möbler, bosättningar, inredningar 

firma MOBELKULTUR 
Olof Odenfeit ARTILLERIGATAN 1 - Öst. 147 - STOCKHOLM

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. Koxsyreb. med iflytande kolsyra, Elektriskt ljusskåp, El. kar- 
bad, Fyrcellb., Kvartslampa m. m. Massage meddelas av skickliga gymnastik
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av Elisabeth Krey-Lange.
Den moderna' kvinnan avspeglas 

ofelbart i skönlitter aturen, påstod ny
ligen en av talarinnorna vid en dis
kussion om kvinnan av i dag.

Det förhåller sig väl snarare så, att 
en romanförfattare förälskar sig i en 
viss typ, som han ensidigt framhåller 
på bekostnad av andra, och lämnar 
läsaren att på egen hand korrigera 
intrycket, vilket denne också, ofelbart 
gör, då det gäller hans samtid.

Men en kvinnotyp i en förgången 
tids litteratur måste läsaren godta 
utan vidare. En av 1700-talets på 
sin tid mest lästa romaner, Richard
sons Clarissa Harlowe, har blivit kal
lad en av de mest. träffsäkra och le
vande kvinnoskildringar som finnas. 
Men måste vi därför tro, att Clarissa 
är typisk för 1700-talets unga flicka?

Genom åtta volymer deklamerar 
författaren om Clarissas dygd. Att 
någon läsare i någon tid stått ut med 
detta bevisar, att Richardson trots 
allt lyckats göra Clarissa mänsklig.

I dagarna har i England utkommit 
en ung, förnäm dams dagbok från ti
den 1764—65, alltså något, senare än 
Clarissa. Det är fröken Cleone 
Knox, som skildrar de för henne 
själv märkliga och livsavgörande 
öden, hon genomgick i sitt tjugonde 
år. Det finns vissa beröringspunkter: 
mellan henne och den något yngre 
Clarissa, men en grundskillnad. Cla
rissa är engelska in i själen och Cleo
ne i lika hög grad irländska. Cleone 
har i egen förtjusande person tram
pat denna jord, medan Clarissa hör 
helt och hållet dikten till, men för 
oss, som nu läsa dem, ha de båda fått 
diktens livsvärde.

Deras .historia, börjar ganska lika, 
då de bägge älska en ung man, som 
familjen i högsta grad- ogillar. Men 
i fortsättningen blir Cleone i förhål
lande till Clarissa som ett student
spex till en tragedi över samma klås-: 
siska ämne.. Vanvördigt nog föredra 
vi spexet, det låter sig njutas än i dag, 
men Clarissa hör nog numera till de 
litteraturens stjärnor, som ingen 
åtrår.

Cleones uppstudsiga irländska tem
perament kan ingen faderlig myndig
het riktigt rå på, även om den har la
gen aldrig så mycket. bakom sig, det 
är nämligen parat med en vass och 
slagfärdig tunga. För övrigt hör en 
viss obetänksamhet till ingredienserna 
i hennes natur, och hon kommer ofta 
i sådana situationer, som Pope tänkte 
på, då han sade : ”Fools rush in whe
re angels fear to tread.”

”1 morse”, anförtror hon sin dag
bok på dess första sida, ”hade jag ett 
högligen obehagligt samtal med min 
Fader. I går kväll fick herr Ancas- 
ter, som är den obetänksammaste un
ge man på denna jord, plötsligt det 
infallet, då han red hem efter havs
stranden, att han skulle säga godnatt 
till mig. Han klättrade över muren, 
eftersom stora grinden var stängd 
vid den sena timmen och hade den 
fräckheten att försöka klättra uppför 
murgrönan nedanför mitt fönster, 
men halvvägs föll den oförsynte 
stackars unge mannen. (Om han in
te det gjort, vete himlen vad som 
hänt, ty jag är förfärligt betagen i 
den vackre uslingen). Oturen ville, 
att pappa och Ned, som sutto och 
samtalade i biblioteket, just i det 
ögonblicket sågo ut genom fönstret 
och upptäckte honom liggande rak
lång på marken.”

Nu är Cleone mest rädd för att 
broder Ned och unge Ancaster skola 
duellera, ty ”karlar är sådana för
dömda åsnor, att man aldrig kan ve
ta vad de ta sig till, då de bli rasan
de”.

Hon finner det bra orättvist, att

hon, som sov i sitt rum. omedveten 
om hela uppträdet, dagen efter skall 
nödgas höra, att hon är oblyg och 
obetänksam och att hon aldrig mera 
får varken se, tala till eller ens tän
ka på den unge mannen. Men fast 
hon gråter "över en halvtimme” över 
faderns förebråelser, hämtar hon sig 
till sist och säger för sig själv: ”Det 
blir vi nog två om !”

Den stränge fadern har inte riktigt 
den obrottsliga tro på sin auktoritet, 
som man skulle kunnat vänta, han 
skickar för all säkerhets skull sin dot
ter till släktingar i ett annat irländskt 
grevskap, men det är ändå inte så 
långt bort, att inte unge Ancaster 
kan rida över dit, och han föreslår i 
all enkelhet en rymning med sin äl
skade. ”Men det magiska ordet gif
termål, som är så kärt för varje ung, 
ogift kvinnas hjärta, förekom inte i 
hans kärleksbedyranden", konstaterar 
Cleone för dagboken. Som hon har 
dödligt tråkigt med den sura kusin 
Charlotte och dennas man, beslutar 
hon sig av ren ledsnad i alla fall för 
att fly med Ancaster en kväll kloc
kan elva. Men tusen små löjliga mo
tigheter ställa sig i hennes väg, och 
när hon ett par timmar försenad 
kommer ut i trädgården, där Ancas
ter skall vänta henne, har han leds
nat och gått sin väg. Cleone tar det 
lugnt, och när hon följande söndag 
hör en predikan över David och Bat- 
seba och kyskhetens upphöjda skön
het, är hon strax färdig att lova sig 
själv att ”aldrig mer tänka på det 
motsatta könet. Men öm jag varit 
herr Ancaster, tillägger hon, skulle 
jag ha väntat en timme till, innan jag 
gav mig av i ursinne”.

Cleones äventyr är rena farsen, och 
hon har själv tilli äckligt humor att 
uppfatta det så, men Clarissas flykt 
blir första scenen i ett sorgespel. Den 
hade också föregåtts av familjeupp
träden, den stackars flickan hade sut
tit i rumsarrest för att uppmjukas 
att gifta sig med en henne motbjudan
de herre. Trots konfiskation av hen- 
nes . skrivmaterial står hon i hemlig 
korrespondens med sin älskade, Lo
velace, men hon kan ändå inte besluta 
sig för att rymma med honom och 
därigenom bryta med sin familj, vil
ket för henne betyder att ställa sig 
utom lagen. Lovelace passar på att 
röva bort henne, då hon kommer till 
ett möte med honom utanför träd
gårdsporten, som symboliskt faller 
igen om henne. Nu har hon fallit i 
rövarhänder, ty Lovelace med alla ly
sande yttre egenskaper, rikedom och 
social ställning hör till det slags män
niskor, som i våra dagar kallas mora
liska idioter. Han skulle kunna in
rangeras bland de djurplågande barn, 
som Hogarth framställt i sin ohygg
liga målning, sådan har han säkert 
varit som liten. Det är historien om 
vargen och lammet. Clarissa visar 
sin storhet i passivt motstånd. Hur 
skulle inte Cleone ha använt list i 
Clarissas läge, hur skulle hon inte ha 
rört upp himmel och jord och eldat 
helvetet hett åt Lovelace och hela 
hans anhang, om de försökt att be
handla henne, som de gjorde med den 
alltför änglalika Clarissa. Denna 
blev inspärrad och kvarhållen i ett il
la beryktat hus i London, därifrån 
hon sökte fly, men infångades och 
föll offer för Lovelace, sedan han be
dövat henne med opium.

Cleones öde hör lyckligtvis till de 
ljusare. Visst bannar hon och svär 
över sin grymme fader, men han vi
sar sig ändå riktigt mänsklig, fast han 
inte vill ha David Ancaster till måg. 
Han har nog en misstanke, att detta 
trots allt kommer att bli hans öde,
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men för att undgå i det längsta, tar 
han sina båda barn med sig ut på den 
vanliga europaresan, som fint folk 
måste företa sig åtminstone en gång 
i sitt liv. Cleone gråter över de med 
ljusblått band sammanbundna hår
lockar, inneslutna i en medaljong, 
som hennes älskade lyckas smuggla in 
till henne, men resan fångar i alla 
fall hennes intresse, och hon saknar 
inte sin lilla humoristiska uppfattning 
av de omfattande förberedelserna. 
Däri ingår bl. a. inköp av den tidens, 
baedaeker, som varnar för stråtröva
re, landsvägsrövare, värdshusvärdar 
med planer på rånmord och fuktiga 
lakan, och rekommenderar inköp av 
sådana oundgängliga resartiklar som 
”kompass i en snusdosa, termometer 
och tandpetare inneslutna i en käpp, 
barometer i ett svärd, muskedunder 
och pistoler i fodral”. Det tog 36 
timmar att komma över från Belfast 
till Liverpool, och sen. var man i det 
främmande landet England, som inte 
odelat föll den lilla irländskan i sma- 
ken, fastän hennes mörka, ögon och 
nätta person, gjorde ett djupt intryck 
på många unga, annars flegmatiska 
engelsmän.

Resan roar den unga fröken, fast
än hon längtar efter sin Ancaster och 
envist säger nej till giftermålsanbud, 
som hennes pappa gillar. Dagboken 
fylles av lustiga episoder, som när 
Cleone kommer till ett förnämt äkta 
par på. en herrgård någonstans i Der- 
byshire, där frun läser högt ur Mil
tons ”Det förlorade paradiset” i tre 
timmar, utan att tänka på att hennes 
gäster ha en dagsresa över usla vägar 
bakom sig, och Cleone somnar och 
ramlar av stolen av trötthet.

Resan skulle omfatta Frankrike, 
Schweiz, Italien och Österrike, men 
Cleones lilla hand stryker ett streck 
över sista delen av resplanen. När 
sällskapet hunnit till Venedig efter 
månadslånga uppehåll i London, Pa
ris och andra angenäma och instruk
tiva ställen, hade också David An
caster uppspårat sin älskade, och en 
natt sjunger han en irländsk ballad 
från en gondol under hennes fönster. 
Den faderliga myndighet, som nu 
skulle ha kunnat hålla Cleone tillba
ka, fanns säkert inte ens i den mör
kaste medeltiden.

Paret vigdes i Genève ■ och sökte 
sedan att så gott det gick mildra den 
faderliga förbannelsen. Den bytes 
också till sist i välsignelse, men först 
då den grymme fadern lär känna si
na två första raska dottersöner, som 
han naturligtvis inte kan motstå. Tra
ditionen säger, att Cleone och hennes 
David levde länge och lyckligt, trots 
att de satt sig upp mot föräldramyn- 
digheten vid sitt giftermål. De hade 
tolv barn, och en sen medlem av släk 
ten har kommit på den idén att ge ut 
Cleones dagboks fragment, där hor 
kommer emot oss livslevande, en oför 
färad, livlig, lustig och slagfärdig li 
ten irländska med sin keltiska ras 
tjusning och svagheter.

Clarissa Harlowe hade enligt Ri 
chardsons mening sin djupa morali 
ska uppgift att visa, hur illa det går 
då barn sätta sig upp möt föräldrar
na i fråga om giftermål, men på sam 
ma gång hur orätt det är av en fade 
att missbruka den oinskränkta mak 
han förlänats över sin dotter. Att jä 
va den makten tjänade ingenting till 
den stod fast som Gud fader, mer 
det var mycket orätt av en fader at 
missbruka den, lika illa som av et 
barn att bryta mot den. Clarissa, un 
dergiven och ångrande, trodde, at 
hennes olyckor kommo som ett rätt 
vist straff över hennes uppstudsig
huvud. Cleone hade lyckligtvis fö 
henne själv mera vanligt bondför 
stånd. Men så blev hon heller inger 
”tusensköna, som dog av en för tidi; 
vinter” som Clarissa, utan bara en li 
ten vanlig kvinna, omgiven av mar 
och barn.
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Svenska veckan, sista dagen!
Ovanstående erinran som stod att läsa 

i pressen var säkert menat som en upp
maning till allmänheten att störta i väg och 
i en hast göra inköp av svenska varor, dä
rest den försummat det förut. Men ut
trycket är illa valt, ty det kan lika gärna 
tydas så, att i morgon får vi börja köpa 
så mycket utländska varor vi vill igen, 
för då är det svenska intermezzot slut.

Att pränta i allmänheten det riktiga och 
kloka i att uppmuntra svensk industri att 
alltså ge sig själv frivilligt en viss före
trädesrätt söm bäst gynnad nation är säkert 
ett gott företag i sig själv. Både i Danmark 
och i Norge har det gjorts propaganda i 
samma syfte men en mera jämnt under
hållen propaganda. I Norge har man ge
nom pressen bearbetat husmödrarna, så- 
som de söm göra uppköpen, att alltid köpa 
fosterländskt. I Danmark har man inrät- 
tat en dag i veckan såsom dansk dag. Åt
minstone var det så för ett par år sedan 
att om en resande råkade komma till Kö
penhamn på en fredag blev han hövligt 
men bestämt tillhållen att köpa danska 
produkter. Det kan ifrågasättas hur myc
ket man vinner med dessa medel men det 
danska sättet är mera klokt, rent mänskligt 
sett.

Ungdomens internationella som- ' 
marläger i augusti 1926.

Krigstjänstvägrarförbundet har bett oss 
meddela att på initiativ av den engelska 
Aldrig-mera-krig-rörelsens ungdomsavdel
ning . kommer ett internationellt sommar
läger att anordnas i Danmark mellan den 
2 och 14 augusti. Lägerplatsen är icke 
fullt bestämd ännu men blir med all san
nolikhet någonstädes på Nordsjälland. 
Utom engelsmän väntas ett större antal 
tyskar och några holländare, därtill komma 
enstaka deltagare från andra länder. Vi 
hoppas, att också skandinaver skola kom
ma med, även om de icke äro så bekanta 
med sommarlägrets idé. Anmälan om del- 
tagandg skall ske. fortast möjligt och se
nast i juni månad.

De flesta deltagarna äro mellan 20 och 
30 år ; dock f astställas inga bestämda grän
ser. Förfrågningar och anmälningar sän
das till H. U. Wölffel, adr. ”Constantia”, 
Gurrevej, Helsingör. Svarsporto torde bi
fogas. Vid anmälningen bifogas en avgift 
av fem kronor; om vederbörande sedan 
blir förhindrad att deltaga eller av andra 
skäl icke vill komma med, återbetalas tre 
kronor. För deltagarna frånräknas över
skottet från slutsumman, sedan förbere
delsekostnaderna betalats. Självklart är, 
att allt skall ordnas så billigt som möjligt 
och med hänsyn till allas fördel.

Brott — straff.
För någon tid sedan ‘ berättade Tidevar- 

vet för sina 
i vår dömts 
gen till 8 
Landskrona.

läsare om en ung kvinna, som 
för lösdriveri för andra gån- 

månaders tvångsarbete på 
Advokaten Andén tog sig an 

hennes sak och påvisade i en spetsig be- 
svärsskrivelse till Kungl. Maj :t till vilka 
asociala och orimliga konsekvenser den 
nuvarande lösdrivarlagen leder och hur 
godtyckligt dess statuter kan tolkas. 
Kungl. Maj :t har nu behandlat detta ären
de, avgivit sitt utlåtande och därmed gjort 
ett principiellt uttalande, som är rätt be
tänkligt. Man har icke tagit någon 
syn till besvären utan sänt den 
kvinnan till Landskrona, enär ”hon 
tredska att ställa sig de för henne 

hän-
unga 
visat 
fast-

ställda bestämmelserna till efterrättelse”. 
Dessa bestodo, som vi förut omtalat, i att

Cleones dagbok har väckt en upp
riktig förtjusning både i England och 
Amerika, där man i synnerhet upp
skattat motsättningen mellan ir
ländskt och engelskt kynne, en mot
sättning, som. ständigt lever. Men så 
kommer en obehaglig herre, en kriti
ker i The London Mercury, och vill 
taga ifrån Cleone Knox hennes liv på 
denna jord, där hon trivdes så bra. 
Han säger utan vidare, att dagboken 
är en skickligt tillverkad litterär efter- 
bildning. Farväl, Cleone ! Men så lätt 
låter hon inte avfärda sig. Nu har 
hon ett eget liv i 
hjärtan, som följt 
åt hennes friska 
egentligen någon

alla de beundrares 
henne och glatt sig 
livsvilja. Har det 

betydelse för oss, 
om Cleone aldrig hört annat än dikten 
till, när hon nu framstår trovärdig 
och övertygande?

o

första 
klockan 
inställa

söndagen i varje månad mellan 
nio och elva under två års tid 
sig hos polisen. För denna un- 

derlåtenhetssynd dömes hon. till & måna
der i Landskrona. Kungl. Maj :ts utslag 
är ju så gott som ett steg bakåt, möt den 
gamla reglementeringen.

Om fredsrörelsen på esperanto.
Anna T. Nilssons bok ”Data och fakta 

om fredsrörelsen”, som tidigare omnämnts 
i Tidevarvet, har nu utkommit på esperan
to. Boken finnes icke i bokhandeln, men 
kan erhållas till ett pris av I kr. hos frö
ken. Anna T. Nilsson, Realskolan, Malmö.

Även en annan liten esperantoskrift om 
fredssträvandena, närmast avsedd som lä
sebok, har i dagarna utgivits av Henny 
Widström. Boken anses av esperantister 
vara utmärkt som läsebok för nybörjare 
och. innehållet är väl värt att studera.

KARL RUSS WURM

En svensk folkspillra
Gammalsvenskbyborna 

lUustr. 3 kr.
Det är en liten fin bok, som livfullt 
och medryckande ger hemmasvenskarna 
kunskap om deras stamfränders djupt 
inne i Ryssland märkliga öden. Mycket 

underhållande, högintressant.
En fjärdedel av priset tillställes genom 
Riksföreningen den svenska skolan i 

Gammalsvenskby.
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Vid skiljovägen
(Forts, fr. sid. i.) 

mångtydigt. Man kan ju fördöma 
vad som måste ske, ja vad man själv 
måste deltaga i.

Jämfört med det nu gällande pro
grammet, innebär det nya givetvis 
ett steg tillbaka, det är ju också me
ningen, man vill vända om för att 
värva medlemmar bland dem som äro 
bakom.

Behovet av trupper har gjort sig 
gällande under de långa årens orga
nisationsarbete, som följde på den 
första samlingens hänförelse. Man 
kan inte utan vidare avfärda dem som 
säga att en internationell fredsföre
ning bör ha ett så allmänt program, 
att man kan arbeta under detsamma 
i alla slags lägen och bland alla slags 
människor och ändå behålla det vik
tiga internationella sammanhanget. 
Detta argument förtjänar begrundan, 
när det kommer från aktiva arbetare, 
som själva prövat på svårigheterna, 
på rädslan och betänkligheterna hos 
dessa, som av Idel livräddhet rygga 
för den enda vågsamhet, som kan 
rädda livet.

Från andra sidan framhålles, att 
det är ännu farligare att gå tillbaka 
än att gå för fort framåt. Vad är 
det för glädje om floden blir breda
re, om den samtidigt blir grundare? 
Vidare att Förbundet har stolta tra

ditioner att bevara. Det bildades på 
den första internationella fredskon
gress som hölls under kriget, d. v. s. 
i Haag 1915. Den gången hade det 
inte blivit något av, om man skulle 
väntat på de många. Man stod mot 
världsopinionen, samlades i trots mot 
alla krigförande regeringar. Men de 
principer, som då linjerades ut för en 
snar och varaktig fred, blevo grunden 
för Wilsons 14 punkter och äro nu 
erkända som riktiga.

I segerfröjdens år 1919 angrep 
Förbundet Versaillesfördraget och 
fastslog att uppbyggandet av den för
störda världen måste ske gemensamt 
och i försonlighetens tecken. År 
1922, då Versaillespolitiken fört till 
allmän depression, och då det streds 
som bäst om hur man skulle få de be
segrade att betala, uttalade sig för
bundet för nya ekonomiska princi
per för världsuppbyggandet, ja för en 
ny fred, som slagordet lydde. Och 
slutligen vände man sig 1924 i Wash
ington mot framtiden, mot nya möj
ligheter till krig och slog fast sin 
ståndpunkt : icke våld under några 
förhållanden, ej ens som försvars
krig. Detta är djärvt men icke 
djärvare än de andra teserna på sin 
tid voro och skall i sinom tid rättfär- 
diggöras av utvecklingen.

Här går linjen ännu rak från 1915 
till 1924. För nästa kongress i Dub
lin i sommar har förbundet valt äm
net : Nästa steg mot fred. Detta lå-
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Varje morgon ett glas
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Fruktsalt-Samarin
Det håller fysiken fin, det utför 

en invärtes rengöring, avlägsnar från 
kroppen otjänliga ämnen, utdriver 
den skadliga urinsyran samt upp
friskar blodet, ger god hälsa.

Fruktsalt-Samarin 
per flaska Kr. 2: 50 erhålles å 
apotek, hos droghandlare m. ä.
Cederroths Tekn. Fahr., Stockholm

ter redan tamare, åldrigare och i syn
nerhet som man misstänker, att nästa 
steg mot fred i mångas mening är att 
gå tillbaka.

Detta känns för dem, som voro med 
1915 i Haag, och då mottogo livsbe- 
stämmande intryck och uppdrag,' 
mycket smärtsamt. Smärtsamt är att 
läsa den internationella sekreterarens 
visa råd till förbundets medlemmar 
att vara filosofer snarare än marty
rer. Det är visserligen en tröst att lä
sa Anita Augsburgs svar : vi skola 
varken vara filosofer eller martyrer 
utan vägfinnare och ledare.

Nu kan man inför denna i all vän
skaplighet hållna principdiskussion, 
där olika temperament och erfarenhe
ter brytas, säga sig, att det inte är så 
viktigt, hur ordalydelsen är i det pro
gram som röstas igenom àv en kon
gress i hänförelsens eller trötthetens 
tecken. Allt beror på hur man hand
lar, och vad man kan göra för nytta. 
Men det är å andra sidan givet att 
även ett program är en handling 
bland andra. Att anta ett mera svä
vande program än det man haft för
ut, är en handling av allvarsam sym
tomatisk betydelse. Det kan hända 
att Washingtonprogrammet var en 
handling, som tvingade medlemmar
na över sina egna mått. Men har 
man sagt en sak 1924, förpliktar det 
för 1926. • Man får ta följderna, även 
om de skulle betyda avfall av en del 
medlemmar. En ny politik kan ju 
komma att betyda avfall av andra 
medlemmar.

Situationer kunna förändras, men 
sedan 1924 har ingenting hänt, som 
rättfärdigar en långsammare takt, en 
beskedligare formulering av mål och 
metoder. Och här synes det, som om 
man vore framme vid det, som avgör 
ståhdpunktstagandet i denna fråga, 
där eljest varje sida tyckes kunna 
förebära goda skäl för sin åsikt. Vad 
då? Jo, det är sanningen om läget. 
Jag måste ha det program som följer 
ur min uppfattning om sakläget. Tror 
jag, att situationen är sådan, att jag 
har tid till ett stilla fredsövertalande 
i lugn och ro av de lättskrämda, att 
jag kan sätta dem i första förbere
dande för undervisning i de första 
grunderna, då må jag göra det. Men 
tror jag, att i vår sig snabbt förvand
lande, snabbt fullbordande tid krigs
risken endast kan mötas med radi
kala åtgärder, att allt lagom och allt 
så småningom och allt i morgon och 
allt delvis är odugligt just nu, då 
skall jag säga ut det. Det är synd 
om dem, som inte få Veta sanningen 
därför att man är rädd att skrämma 
dem med den. De äro ett slags mar
tyrer.

Ty samtidigt som det arbetas inom 
Nationernas Förbund och förberedes 
avrustnings- och ekonomiska konfe
renser, så fortgå rustningarna för 
nästa krig och fullkomnas tills, mitt 
ibland oss, finnes fullt färdigt att be
gagna ett perfekt utrotningsinstru- 
ment och desslikes frivilligt utbildat 
eller tvångsutbildat folk att begagna 
det. Det är detta man skall predika, 

så som (enligt Kristet samhällsliv) 1 
den amerikanske . teologen Fosdick 
predikade det i en katedral i Geneve 
under N. F :s sjätte generalförsam
ling. Han sade som det är: ”ett mo- 
dernt krig för att skydda (försvara) 
den svage är ett grymt skämt. Det 
är de svaga som gå under i milliontal 
i varje krig.” Det är sanningen om | 
kriget, som skall förkunnas och till- 
lämpningen ay denna sanning i hand
ling, som skall göras.

Men man vill inte alltid höra san
ningen. För någon tid sedan fick de 
tyska fackföreningsstyrelserna en för
frågan, om de ville till sina medlem
mar skicka ut ett flygblad över det 
moderna gaskrigets sanna väsen och 
verkningar. De vägrade, fast de skul
le få det gratis. Varför? Flygbla
det var byggt på den schweiziske ke
misten dr Wokers oemotsägliga ve
tenskapliga fakta. Man vägrade att 
sprida det, icke emedan det var ove
derhäftigt utan emedan det var oe
motsägligt. Det skulle nämligen ha 
kunnat tvinga fackföreningsfolket 
att tänka över de framtida möjlighe
terna, och det ville man icke.

Annars borde det ju vara något av 
det allra viktigaste att göra sanningen 
om framtidens krig, sådan experter | 
cyniskt eller med förfäran erkänna | 
den, tillgänglig för de breda lagren, 
klar, åskådlig, verklig. De skulle lä
ra vad som menas med orden krig — 
ja, med ordet krig åtta år efter kri
gets slut ! — krig, alltså, försvar, rust
ning, värnplikt, militär och civil. Så 
finge de då besluta, om de ville vara 
med att gå vidare på denna väg. Och 
inse, att de icke ha så förfärligt god 
tid på sig, när det gäller att fatta 
ståndpunkt till och resa motstånd mot 
krig. Kanske skulle de hastigt mog
na’till pacifister i hettan av sanningen, 
så som en knoppande gren springer 
ut i grönt, när man kastar den på el
den.

Kanske, men man .vet icke, ty det 
står också i människomakt bland 
mycket annat att trampa ner sannin
gens eld eller springa undan och göm
ma sig. Av pur rädsla att genom
tränga eller våga nalkas sanningen 
om kriget, kan man neka att bli paci
fist.

Människorna komma att få ett 
följdriktigt öde. Vårt släkte kom
mer att få det som det vill. Kanske 
vill det förintelse, det är ju inte så 
lustigt att leva på jorden. Det är en 
tanke som ofta kommer för en, allra 
mest, när det talas om självhävdelse, 
”vilja till liv”, som skall uttrycka sig 
i rustning för krig. Så kan man ju 
ytligt bedra sig själv med slitna ord, 
som numera bära annat innehåll, för 
att föra sin innersta hemliga förstö
relsevilja igenom.

Hur internationella kvinnoförbun
det för fred och frihet handlar, blir 
inte av någon stor omedelbar verkan. 
Men dock betydelsefullt som tecken 
på vilka krafter som äro. de starkaste 
just nu i världen. Det var hittills 
alltid ett känsligt instrument för 
framtidens tankar. |

Vad har Du 
i påsen?

Är det trolltgg?
Ja, det finns många som tro 

att Tvättbjörn har trolltyg i på
sen. Så raskt tvättar han och 
så fint blir det — när Du följer 
Tvättbjörnsmetoden.

Och sant är att det finns. 
hemliga saker i Tvättbjörn, som 
inget annat tvättpulver har.

Det är därför som tvätten 
blir vitare och vackrare — 
mjukare och skönare än nå’n- 
sin förr.

Ja, köper Du Helios’ Tvätt
björn, så får Du absolut det 
bästa som finns, och då blir 
Du nöjd!

Vita
Tvättbjörn

"‘Tvättar medan Du sover“.
Överlägsen kvalitet. Dryg— därför billig. 

Per stort paket 75 öre.
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Det går an
ROMAN

av
C. J. L. ALM QUIST

(Forts.)
Barnen sågo varken fattiga eller ri

ka ut, men ovanligt vackra. Albert 
vinkade dem till sig för att göra Sa
ra ett nöje. De kommo barhuvade 
och långlockiga. Sara höll med svå
righet tillbaka en tår, teg, men klap
pade dem kring huvud och hals. Al
bert sade:

—- Tänk likväl, Sara, om dessa 
vackra barn skulle sakna föräldrar?

Far och mor kunna de icke hava 
varit utan, efter de äro till.

— Men om deias far och mor . .
Dött? ja, då beskyddas de av Gud 

ändå, och av göda människor, som all
tid finnas. Jag vet en i Lidköping, 
som inga barn haft, men vars nöje 
bestått uti att av sina medel uppkläda 
och hjälpa flere små barn, vilkas för
äldrar . . Albert ..

— Dött?
Nej, väl sämre! slogos och för

skingrade varann till själ och kropp, 
och läto barnen gå där.

— Ett sådant slags barn har du 
själv en gång varit, Sara?

Och en barmhärtig moster, moster 
Gustava, som brukade smyga sig hem 
till mina föräldrar, har jag att tacka

så sè de nog om sina barn, så länge 
de leva; det vet jag så visst, som att 
ingen river hjärtat ur bröstet på sig 
själv.

Men om föräldrarne äro elaka och 
oförnuftiga ?

— Ja, i det fallet äro de elaka och 
oförnuftiga, antingen gifta eller icke; 
och de handla därefter, både emot 
barnen, sig själva och mot annat 
Guds skapade arma verk. Det har 
jag tillräckligt sett och skådat, Al
bert.

— Nu . . nu kom in, Sara! aftonen 
stupar allt mer; du kan bli kall. Jag 
ville icke för tusen världar att du 
skulle förkyla dig. Han gav barnen 
åter flera kyssar och små. silverpeng- 
ar; de sprungo sjungande sin väg, 
och han tog Sara Videbeck under ar
men.

Förkyla mig? Det hoppas jag ej 
skall hända. Jag är ganska varm, 
Albert, fast det tör vara så, att du 
aldrig ser mig het, eller finner mina 
kinder glöda.

Alberts hjärta blev lätt igen, när 
han kom på gatan. Hon gick också 
lätt, frimodigt och nästan elastiskt 
vid hans sida. De började språka om 
resan och varjehanda förnödenheter. 
Innan de visste ordet av, voro de 
komna vid gästhuset, där deras saker 
redan befunno sig i en rymlig, vac
ker, glad, kammare.

Likväl blev det shart så skumt, att 
jungfrun kom upp med ljus, rullade

för, att jag är så pass folk som jag 
är. När pappa dog, vart det väl nå
got lugnare och bättre hemma, fast 
mamma då redan var så förstörd och 
förslöad, att hon dugde till intet, och 
icke mer kunde repa sig, ehuru det då 
annars kunde hava varit en möjlig
het för henne att bli människa igen. 
Sedan har jag växt upp och tagit 
tömmarne hemma. Men jag är så, 
det vittnesbörd må jag giva mig själv, 
att jag vill förtreta och fördärva ing
en; minst dig, Albert. Hiskeligt är 
och blir det alltid,, att en människa 
skall kunna få en rättighet, varigenom 
hon sättes i ställning att in i döden 
förgöra en annan. Därmed vinner 
Guds vackra kärlek visst inga fram
steg på jorden. Aldrig vill jag hava 
den makten över en annan, och åt in
gen tänker jag giva den över mig.

Albert teg : han klappade barnen på 
hjässan.

— Ack, du tycker om små barn ! 
utropade hon.

Utan att svara henne, sade han lik
väl : om nu dessa barns föräldrar, Sa
ra, vore ogif . .

— Barnen se goda och vackra ut; 
det tyckessom Gud och människor 
älska dem.

Men om föräldrarne icke äro gif . . 
icke se om dem . . Vi kunde ju i stäl
let för dessä barn,, Sara, tänka oss ut
svultna, trasiga, övergivna.

Äro föräldrarne goda och förnuf
tiga människor . . inföll hon milt . . 

ned gardinerna och frågade vad herr
skapet befallde till afton? och om de 
ville spisa där nere i allmänna rum- 
met, eller uppe för sig själva?
— Till en början gå efter matse
deln, jungfru lilla, så skola vi sedan 
bestämma det andra.

Flickan gick. Är du road av att 
vara bland folket där nere? frågade 
Albert.
— Icke . . och alldeles icke i af
ton! sade hön. Vi äro nu i Marie- 
stad, och hava litet att samtala och 
överräkna med varann, i fall vi här 
skiljas och du far söderut, men jag 
åt väster. Låt oss äta häruppe.

Flickan återkom med matsedeln. 
Albert bestämde sina rätter, vilka 
överensstämda med Saras, utom däri, 
att hon tog salad till köttet, han där
emot sin lieblingsrätt gurkor. Och 
duka häruppe åt oss, sade han. Jung
frun gick och kom åter ; allt, blev i 
ordning. Efter den lilla, glada och 
förtroliga måltidens slut dukades av 
igen, och de blevo ensamma.

SJUNDE KAPITLET.
Men det säger jag, att om du sedan 
far omkring .nägot, det har jag intet 
emot. Och jag vill inrätta mig hem
ma alldeles ensam. — Glömmafj. Om 
du sprang upp nu, och sprang ut, och 
reste till Sollebmnn i natt, skulle du 

glömma mig för det?
När de blivit ensamma,, såsom i slu

tet av förra kapitlet omtalades, gick.

Sara fram till deras kappsäckar och 
började avskilja de saker, som till
hörde Albert. Reser du genast i 
kväll, eller först i morgon bittida? 
sade hon, likväl med en halv röst.

Vart, menar du ?
— Jag vet icke vart du ämnar dig, 

Albert. Men du har talat om att. 
ifrån Mariestad vika av söderut till 
de stora egendomarne ?

Ja, Sara, för mina affärer har jag 
visserligen frihet härtill . .

— Är då något annat hinder ? Vil- 
ketdera vill du själv?

Du frågar mig, Sara- och du vet 
lika så väl som jag, att jag vill följa 
dig till Lidköping. Får jag icke se 
ditt lilla hus? dina små rum en trap
pa upp, som kunna hyras ut par 
exemple at resande ? och det där stör
re rummet nere på botten, där du en 
gång tänker hålla handelsbod, och det 
måhända snart nog, i fall din mor . .

- Allt detta vill du verkligen se?
Goda, älskade Sara . . du 1er ? det 

är mitt fulla allvar. Jag har många 
resor att göra här i Västergötland, 
fram och åter, om sommaren och 
kanske hela året, i fall min plan lyc
kas att få transport på Västgötadals 
regemente, och det beror på Dorchi- 
mont. Någonstans skall jag under 
alla dessa färder hava mitt hem . . 
för mina sakers skull . . kunde jäg. ic
ke få hyra av dig de där smårummen 
en trappa upp ?

(Forts.)




