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REDAKTÖR OCH UTGIVARE: 
E l l e n  Hagen  

Doktor Ada Nilsson. 

Ordförande i verkställande utskottet i 
Frisinnade Kvinnors Riksförhund. 

Tidevarvet n:r 8. 
I Frisinnad Kvinnopolitik be- 

möter doktor Arla Nilsson, ordf. i 
V. U. av Frisinnade Kvinnors 
Riksförbund, de obefogade an- 
grepp som i såväl huvudstads- 
som landsortspress gjorts på så- 
väl K.K.R:s politiska åskåd- 
ning som arbetet inom detsamma. 

Från Södermanlands länsför- 
bund av F.K.R. har insänts en 
a v  ädel indignation dikterad Pro- 
test. 

Kvinnans rätt till prästämbetet 
bevisas i professor Linderholms 
glänsandr motivering til l  sin re- 
servation mot Uppsala domkapi- 
tels avstyrkandr. Denna reserva- 
tion har utkommit i tryck och 
bör få många läsare. 

T Reaktion i stället för demo- 
krati tecknar Liber de allt skar- 
pare motsättningar de politiska 
förhållandena i Tyskland antaga 
vid de pågående valen. 

K.J. berättar om olika sorters 
Förlorodr söner och deras bröder. 

F r i d a  Séenhoff återger i dag 
ett Samtal med en borgmästare. 

E n  fattigvårdares minnen rör 
i dag Sentimentalitet eller cynism. 

Om Dramatiska Teaterns stor- 
artade Othello-föreställning gives 
en kortfattad redogörelse av Vio- 
laine. 

Den gamle mannen och ödlan 
är titeln på en saga av Boris Lasa- 
revski, översatt av Ellen Ryde- 
lius. 

Amerika till Nationernas för- 
bund. E t t  upprop gällande Was- 
hington-kongressen. 

“Frisinnad kvinnopolitik“ 
Av doktor Ada Nilsson. 

Frisinnade Kvinnors Riksför- 
bund har under de gångna vec- 
korna varit utsatt för en serie av 
angrepp i den frisinnade och ny- 
liberala pressen. Det är två före- 
bråelser, som i olika tonarter hörts 
från Ystad till Haparanda. 

Bristande neutralitet mot de bå- 
da organisationerna, Frisinnade 
Folkpartiet liksom Liberala par- 
tiet, är  den första anklagelsepunk- 
ten. Den nyliberala St.-Tidningen 
säger den 3 februari så här: ”Den 
nuvarande ledningen av Förenin- 
gen vill förmå kvinnor med libe- 
ral uppfattning att icke ansluta 
sig till Sveriges liberala parti el- 
ler Folkpartiet." 

Hudiksvallsposten åter säger 
(7/2 24) sig alltid haft svårt att tro 
på någon neutralitet mot Frisin- 
nade folkpartiet av Frisinnade 
Kvinnor och tycker att det är 
skönt nu då det tydligen är slut 
med neutraliteten. Den förutspår, 
att Frisinnade Kvinnor förr eller 
senare organisatoriskt blir ett med 
Sveriges liberala parti, ty till hela 
sin tankeriktning ha de två hela 
tiden varit ett hjärta och en själ.” 

Hudiksvallsposten läser tydli- 
gen icke Stockholms-Tidningen! 

Den andra anklagelsepunkten 
lyder så här: E n  speciell kvinno- 
politik föres. (Falu-Kuriren.) Ett 
exklusivt kvinnoparti eller vad? 
(Kristianstads-Bladet.) St.-Tidn. 
varnar även för ett exklusivt 
kvinnoparti, vars syfte skulle va- 
ra "att sätta igenom en högre, en 
egen, kvinnlig värdering av livet” 
(citat av Elin Wägner: Tidevar- 
vet 20/1). 

Jönköpings Läns Tidning har 
den 22/1 en artikel, däri det liv- 
ligt ropas efter ett större delta- 
gande av kvinnorna vid valurnor- 
na. ”Kvinnoelementet behöves i 
politiken som ett komplement till 
det manliga. Kvinnorna ha förvis- 
so många verkliga uppgifter sig 
förelagda, ej minst den att åstad- 
komma sådan ordning i världen, 
att människomaterialet skyddas 
mot krigets Molok, mot osunda va- 
nor och laster och mot sociala 
missförhållanden, vilka innebära 
faror för alla icke minst barnen. 
— — — Man har rätt att fordra 
få se kvinnoansvaret uppenbarat 
i politisk insats, främst vid va- 
len." 

Har icke detta uttalande sam- 
ma innehåll, som det Elin Wägner 
sagt och som St.-Tidn. tog av- 
stånd från? Men hur skall enligt 
Jönk. Läns Tidning kvinnornas 
politiska intresse väckas och fost- 
ras — j o  - genom egna organi- 
sationer svaras det, och kvinnor- 
na uppmanas "att i varje kom- 
mun, varje valdistrikt skapa en 
fast frisinnad kvinnoorganisation, 
som samarbetar med Frisinnade 
Folkpartiet. 

"Samling, upplysning, positiv 
politisk insats, må detta vara de 
Frisinnade kvinnornas lösen." Så 
slutar tidningen. Och detta, just 
detta, ingenting annat än detta 
har alltid varit Föreningen Fri-  
sinnade Kvinnors lösen. Varför 
då en ny kvinnoförening, när det 
redan finns en med precis samma 
politiska syfte, nykterhetsvänlig 
och frisinnad, frågar med skäl en 
förbudsvänlig mrdlem av Frisin- 
nade Kvinnors Riksförhunds V. 
U. fröken Tamm. 

Och denna enkla fråga är det, 
som har utlöst denna storm i ett 
vattenglas. 

Men nu gör Jönköpingstidnin- 
gen sig ogement lustig över ”det 
feminina i politiken" och Frisin- 
nade Kvinnors "kuriösa politik". 
Glömd är krigets Molok, glömda 
de osunda vanorna och lasterna, 
som kvinnoansvaret skulle min- 
s !<~,  nu räcker det med ett lydigt 
uppmarscherande till valurnorna. 

Med en rörande enighet brode- 
ra de olika bladen vidare på det 
ledmotiv, som gavs i tidningen 
”De Frisinnade” den 26/1 24, näm- 
ligen det, att bildandet av en ny 
kvinnoorganisation inom Frisin- 
nade Folkpartiet är det enda möj- 
liga svaret på fröken Tamms - 
och med henne Frisinnade Kvin- 
nors — "framfart", di! hon, enligt 
deras utläggning, på alla sätt i tal 
och skrift försökt förmå män och 
kvinnor att utgå ur Frisinnade 
Folkpartiet. Till grund för des- 
sa tillvitelser kan ej  uttänkas nå- 
got annat än det enkla faktum. 
att i Siidermanland ett enigt ar- 
betsutskott med fröken Tamm 
som mrdlem föreslagit sitt val- 
kretsförhund att hålla samman 
trots sprängningen men med fri- 
het för den enskilda individen att 
tillhöra den ena eller andra orga- 
nisationen, d.v.s. att intaga un- 
gefär samma ståndpunkt som Fri- 
sinnade Kvinnor och Frisinnad 
Ungdom. 

Bärslagsposten går i sin vilda 
iver så långt att den påstår (8/2), 
att då Frisinnade Landsförenin- 
gen uppmanade de frisinnade 
kvinnorna att ansluta sig till dem, 
vilket som tidningen mycket rik- 
tigt anmärker, ej behövde utesluta 
medlemskap i Frisinnade kvin- 
nor, varnades kvinnorna i en ar- 
tikel här i Tidevarvet för denna 
anslutning, och en stark bearbet- 
ning ägde från ledande håll inom 
kvinnoorganisationen rum för att 
förmå kvinnorna lämna landsför- 
eningen. 

Man måste säga, att detta är en 
frodig fantasi och absolut inte 
överensstämmende med sannin- 
gen. Jag rågar säga, att i de fall 
där överhuvudtaget någon råd- 
plägning ägt rum, medlemmarna 
uppmanats handla efter sitt sam- 

vete och i överensstämmelse med 
den på Frisinnade Kvinnors 
landsmöte i Göteborg i juni 1923 
fattade resolutionen. Det var bil- 
dandet av en ny frisinnad, nyk- 
terhetsvänlig, politisk kvinnoor- 
ganisation, som fröken Tamm an- 
såg vara onödig, då vår samman- 
slutning anser sig vara frisinnad, 
nykterhetsvänlig och politisk. 

Anslutning till Frisinnade Folk- 
partiet står ju varje medlem av 
Frisinnade Kvinnor fritt. 

När man skall bedöma Frisin- 
nade Kvinnors ställning till de 
båda organisationerna, är det av 
vikt att ihågkomma, att Frisin- 
nade Kvinnors Riksforhund re- 
dan i januari 1923 uttalade sig 
mot partisprängning på förbudet, 
och förklarade sig för sin del vilja 
hålla tillsammans och till Frisin- 
nade Landsföreningens landsmöte 
27 maj ingavs genom Riksförbun- 
dets representanter en motion i 
enlighet med centralstyrelsens i 
april givna uppdrag. Riksförbun- 
det hade nämligen ansett, att en 
programrevision enligt i motionen 
skisserade linjer kunde skapa för- 
utsättning för partiets forsatta 
sammanhållning. 

Då så emellertid inte blev fal- 
let, måste Frisinnade Kvinnors 
Riksförbund såsom sådant klara 
sin ställning till de de båda orga- 
nisationerna. 

Vidhållande sin förut vid tvän- 
ne tillfällen fattade ståndpunkt 
att förbudsfrågan ej  kunde vara 
partiskiljande, fattade centralsty- 
relsen i Göteborg ett enhälligt be- 
slut om fortsatt sammanhållning 
av F.K.R. och uttalade: 

— — — Förbundets medlemmar 
ha också full frihet, att ge sin an- 
slutning vare sig till Frisinnade 
Landsföreningen eller till den un- 
der bildning varande nya liberala 
organisationen, ävensom att stå 
utanför bägge dessa organisatio- 
ner. 

Efter denna resolution har det 
obrottsligt handlats och lika litet 
som påtryckning utövats på med- 
lemmar av den ena eller andra 
fraktionen har det förmenats dem 
att verka för partiet eller att vara 
friståendr. 

Men det får icke förglömmas, 
att Frisinnade Kvinnors Riksför- 
bund från början reagerade mot 
partisprängningen, att de för sin 
del ansåg "att arbetet för folknyk- 
terheten måste ingå i varje socialt 
reformprogram, men att det är 
oriktigt, att en fråga, vars vara 
eller icke vara ingalunda berör 
partiets grundåskådning, skall 
kunna förorsaka partiets spräng- 
ning. 

Frisinnade kvinnor är icke neu- 
tral mot folknykterheten, icke lik- 
giltig för folkhälsan - men det 
har icke erkänt, att frågan om den 

I R E D A K T I O N E N :  
E l i n  W ä g n e r  

Doktor Andrea Andreen-Svedberg. 

Stockholmrföreningens nya ordförande. 

Som på annat ställe i dagens 
nummer av Tidevarvet meddelas, 
valdes på Stockholmsföreningens 
av Frisinnade Kvinnors Riksför- 
bund årsmöte till ordf. doktor An- 
drea Andreen-Svedberg. Doktor 
Svedberg har sedan många år in- 
nehaft och innehar alltjämt åtskil- 
liga uppdrag, som givit henne va- 
na och insikt i föreningsarbete. 
På sista tiden har hon ytterli- 

gare gjort sig känd, särskilt 
bland kvinnorna, för sina utmärk- 
ta inlägg angående 1921 års löne- 
kommittés betänkande. 

Med doktor Svedberg har cen- 
tralstyrelsen i F.K.R. förvärvat 
en synnerligen dugande kraft. 
Hennes vakna intelligens och 
okuvliga energi, hennes rättrådi- 
ga karaktär och öppna blick för 
livets verkligheter, allt i samband 
med ett vinnande väsen, komma 
helt säkert att göra en god insats 
i Riksförbundets arbete för att 
samla kvinnorna kring deras med- 
borgerliga gärning i frisinnad an- 
da och i framåtskridandets tjänst. 

väg vi måste gå för detta måls 
vinnande är det schibbolet som 
skall söndra den rättfärdige från 
den orättfärdige. Vi vilja säga 
med Fröding: 

»Att ingen är ond och ingen är  god, 
men bröder som kämpa i ondskans flad. 
och räcka varandra handen, 
att hjälpa fram till stranden., 

Från denna synpunkt sett tor- 
de det förlåtas många frisinnade 
kvinnor, att de ej ögonblickligen 
urskiljt den goda från den onda 
herden, och lydigt delat upp sig 
i får och getter. 

Det skall härmed dock ingalun- 
da förnekas, att den klyvning, 
som ägde rum den 27 maj försatte 
Frisinnade Kvinnor i en svår si- 
tuation, om förbundet ej ville 
uppge varje positiv politisk in- 
sats. Frisinnade Kvinnor vill 
dock, efter enhälligt beslut å ny- 
ligen hållet centralstyrelsemöte i 
överensstämmelse med Göteborgs- 
resolutionen även i år i mån av 
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lits att kvinnorna såsom politiska 

träning. I männens gamla tradi- 
tionsbundna föreningar ha de för demokrati. nernas förbund. 
svårt att göra sig gällande, att 
komma fram med någon positiv Som bekant hoppades man un- Målet för kvinnokongressen i 
insats. De bli lätt blindpipor och der det stora kriget att ententens Washington. 

Under världskrigets första år, om de verkligen skola kunna gö- skulle bliva en seger för demokra- , Safe for democracy var medan män i alla länder ännu in- 
ra den insats, som man kan for- tien. Och mot det kaiser- riktade sin energi på at t  förstärka 

onsdagar). dra av dem i politiken, om de slagordet. styrda Tyskland som kgrrund det egna landets krigsberedskap, 

fick det onekligen ett visst berät- försökte kvinnor i alla länder ”or- 
Norr verkligen skola kunna störta kull 

krigets Molok, om de verkligen ganisera världens vänskap". Det 
skola kunna uträtta något yttre uttrycket för detta försök EXPEDITION: 

Norr samhällets kräftskador, så måste på ett otillfredsställande sätt blev deras fredskongress i Haag 

För det första: vuxna sin upp- fullföljt sitt uppsåt. Om själ- våren 1915. Förstörelsens lössläppta mak- 
gift. För det andra: många. va kriget röjde väg för demokra- ter kunde intet hindra, och det 

i Tyskland, så har segerfreden up- mänskliga lidandets mått blev första hand bäst tillgodosese ge- penbarligen verkat i motsatt rikt- rågat till bredden, innan freds- 
ANNONSPRIS: nom egna organisationer. i det avseendet för- slutet kom. Men ett vunno dock 
per Det har kastats ett hånfullt ning, nämligast även i kaiserismens gamla kvinnorna med sitt första möte: 

sin egen vän- be- skimmer över Elin Wägners ord: ; ”att kvinnorna måste sätta ige- högsäte. Det lovande demokra- de organiserade 
nom en högre, en egen, kvinnlig tiska genombrott, som intriiffade Deras fredsrörelse, som 

i och med kejsar Wilhelms fall, ditintills huvudsakligen verkat 
Efter text ............ 

värdering av människolivet - 
det hunnit stabilisera sig. Det vo- universell angelägenhet, en livs- de, för att missbrukas och ned- 

smutsas”. Detta skulle tyda på re naturligtvis orimligt att begä- sak, i vilken kvinnor av olika ra- 
rn, att detta skulle ha kunnat ske ser och nationaliteter enades i 
på den relativt korta tid som hit- kamp för världsfreden. 

avoghet mot männen, kvinnlig 

Men om tendensen till en sådan tills förflutit sedan den gamla Nära ett decennium har gått, 
först visat sig ordningen störtades, men man ha- sedan detta kvinnornas interna- 

Norr tionella fredsförbund blev till. bland anhängarna till den frisin- de haft all anledning vänta, att , ter år av ökade upppifter och 
nade eller liberala grundåskåd- sig en sådan ställning att dess ökad tillslutning kommer nu åter orten besvaras omgående. 

ofrånkomliga sammanhang. 
Den frisinnade grundåskådnin- gad. Dessvärre synes emellertid Washington den1—8 maj 

Lilla Tel. 7574 Norr gen tillmätte ju den personliga in- denna förhoppning komma att slå 
satsen en stor betydelse. Den vill fel. Många tecken tyda på att Vad vilja kvinnorna med den- 
frihet för individen under själv- den gamla tyska reaktionen, så- na kongress? 
ansvar att söka göra det bästa dan den hade sitt ankarfäste i De vilja framför allt stärka de 
möjliga av varje personlighet och kejsar Wilhelms person och rege- krafter, som där ute sträva för 
&, att varje personlighet äger mente, håller på att få  ny luft un- Amerikas medverkan i den inter- 
sitt värde och har rätt att komma der vingarna. Demokratien be- nationella kooperation, varför- 

finner sig på återtåg - det kan utan en varaktig fred är omöjlig. till uttryck. 
Vid fredsslutet förnekade den 

stora republiken i väster sin egen uppå frihetens förvärvande och döljas. 
upprätthållande såsom ett ound- Orsakerna härtill äro givetvis och folkförbundstankens målsman 
gängligt villkor för mänskligt många, men det lär svårligen kun- genom att vägra sin anslutning 
framåtskridande och människo- na förnekas, att en av de förnäm- till hans livsverk. Det har sedan 
släktets välfärd och lycka. Man sta är  att söka i deras likgiltig- tillräckligt tydligt visat sig, att 
kan då fråga: Vad är frihet? Man het efter kriget, vilka sade sig ett icke universellt nationernas 

krafter och tillgångar aktivt del- har uttryckt det så: Möjlighet till vilja se demokratiens säkerstäl- förbund e j  förmår förverkliga 
Iande. Frankrikes hållning gent- den stora idé, på vilken för- 

taga i valrörelsen. 
Allt tydligare tendenser att 

lemmar full handlingsfrihet, med ett visst mått av ekonomiskt väl- den varit berättigad, men den har bryta isoleringen göra sig dock 
uttalande av den principen, att stånd — utan vilket friheten verkat direkt utmanande, för att märkbara, och det gäller att Över- 
dess medlemmar böra verka för blir ett tomt ord - s& måste den- inte säga rent provocerande på de vinna den likgiltighet och okun- 
att sådana kandidater uppsättas, na möjlighet till fortsatt initiativ reaktionära elementen. Den utan- nighet om Europas nödläge, som 
som ha de största personliga för- även gälla livets andliga värden. för stående har omöjligen kunnat råder hos flertalet av Amerikas 
utsättningarna att främja och Tv vartill vilja vi begagna vår upptäcka något drag i den fran- befolkning. Det är naturligt att 
fullfölja det program, i vilket frihet, vår möjlighet till fortsatt ska politiken, som vittnat om om- denna opinion för ett närmande 
Förbundet ser förverkligandet av initiativ? Med andra ord: Vad sorg om den tyska demokratien till Europa skall få  sitt första of- 
Iiberal grundsyn. de 

Däremot lär ingen ha amerikanska kvinnor, som sedan 
nade Kvinnor såsom organisation vårt livs mål? Jag skuIle vilja kunnat undgå att konstatera, att nära tio år tillbaka samarbetat 
kan lämna sitt stöd i ena fallet å t  svara med ett citat i fri översätt- den unga demokratiens svårighe- med sina europeiska menings- 
en kandidat tillhörande Frisinna- ning från den italienska förfat- ter vuxit i samma mån som den fränder. 
de Folkpartiet å andra sidan Li- tarinnan Gina Lombroso Ferrero: franska politiken skärpts. För I Washington samlas den 1 maj 
berala partiet och för det tredje "Att i denna värld av förgäng- reaktionen i Tyskland har Frank- delegerade från ett tjugutal eu- 
åt någon som står utom de båda lighet frambringa något oförgäng- rikes politik, isynnerhet efter ropeiska länder, från Indien, Ki-  
partibildningarna. ligt, att med kropp eller själ ska- Ruhrhändelsernas början, varit na, Japan, Kanada, Sydamerika, 

situationen, torde av centralstyrel- förlänger vårt eget timliga liv.” 
sens medlemmar lika många till- 
höra Frisinnade Folkpartiet som för varje individ skulle jag vilja folken alltid 'över till ytterlig- sorts borgerlig samling - en så- 
Liberala partiet eller vara fristå- kalla liberalismens yttersta mål. hetspartierna, de rent reaktionära dan är ju i regel redan i och för 
ende. Är då skillnaden mellan män och kommunisterna. De i dagar- sig misstänkt - det vore de mest 

Jag Övergår till den andra an- och kvinnor så stor, att de, när de na förrättade lantdagsvalen ge reaktionära, som haft den stör- 
klagelsepunkten. Exklusivt kvin- i sitt politiska handlande söka ut- klart besked om den ström- sta framgången. 
noparti eller vad? I Mecklenburg har valutslaget 

Frisinnade Kvinnor fastslog kunna använda samma vägar och ringen har lantdagen, som hittills gått i alldeles samma riktning. Yt- 
från sin begynnelse, att den raknat 54 medlemmar, varit sam- terligheterna ha vunnit, och de 
skulle utgöra någon konkurrens- Målet för den mansatt av 22 socialdemokrater demokratiska mellanpartierna ha 
organisation till Fris. Lundsför- frisinnade grundåskådningens be- och 6 kommunister samt 26 icke förlorat. vindriktningen är så- 
eningen, utan stå som samorgani- kännare, män som kvinnor är den- socialistiska medlemmar. Valet ledes tydlig nog. Det är yttersta 
sation, och vid alla önskvärda till- samma: Fattigdomens avskaffan- har förändrat denna sammansätt- högern och kommunisterna, som 
fällen samarbeta, särskilt vid val- de ett rättfärdigare samfundsliv. ning i ganska utpräglad ytterlig- befinna sig i framryckning. Som 
tider. Man kan naturligtvis idag Vägarna, medlen kunna på grund hetsriktning. I den nya lantda- förebud till de allmänna valen 
liksom då uppställa den frågan, av den djupa väsensskillnaden åt- gen, som består av 66 ledamöter, år är detta ett dubbelt oroande 
varför icke helt enkelt uppgå i, minstone tidvis te sig olika för ha sålunda kommunisterna 12 tecken. Sedd i samband med 
Iåta alla krafter enas inom de sto- män och kvinnor. Samhället be- mandat, socialdemokraterna 15 allt vad som förekommit av 
ra samt de icke socialistiska partier- hiinsynslös egoism och brutal lik- 
valorganisationerna. na 39, därav det s. k. ordnings- giltighet, verkar omsvängningen 

Skälen för särskilda politiska blocket 32. Om denna nya makt- bland Tysklands väljare närmast 
fördelning vore kanske icke så som den dystra inledningen till en 
mycket att säga, om icke inom ny tragedi. 

nykomlingar behöva övning och Reaktion i stället Amerika till Natio- 

valboskap. Kvinnorna förstå, att och särskilt Frankrikes seger 

mot tigande. 

Kontorstid de vara: 

Båda förutsättningarna torde i tien på många håIl, framför allt 

. . . . . . . . . . = 

skydda det för vansinnigt ödslan- hotar a t t  förkvävas redan innan inom nationella gränser, blev en 
STOCKHOLM - 

isoleringspolitik m. m. 
Sveriges 

kvinnopolitik 

ningen 
fortsatta utveckling varit tryg- en kongress, denna gång i 

d e t t a  år. 
STOCKHOLM. 

Boutredningar och testamenten. för- 

Privatpraktiserande barnmorskan 

skriftliga 

' 

Tel. 28 Den lägger sålunda stor vikt knappast vare sig förnekas eller 

finnes 
23 Kungsgatan 23 

fortsatt initiativ. 
Men lika visst som frihetens emot Tyskland har, det får nog bundspakten vilar. 

Förbundet vill lämna sina med- nödvändiga förutsättningar är lov att erkännas, i många avseen- 

sträva vi efter, män och kvinnor, och dess livs- och utvecklingsrnöj- fentliga uttryck just genom 
Tänkas kan sålunda att Frisin- med alla våra krafter? Vad är ligheter. 

Mexiko m. fl. Såvitt man nu kan överblicka pa något av evighetsvärde, som drivhusluft. 
Verkningarna börja nu visa sig. 

Att i sådant syfte skaffa frihet I missräkning och vrede löpa 

tryck för sitt väsen, icke alltid kantring som försiggår. I Thü- 

ej medel? 
Ett är säkert: 

för män och kvinnor öppna höver dem båda. 

blocket, som representerar en Liber. 
Ada Nilsson 

. 

Teater. 
Othello på Dramatiska Teatern 

är en konstproduktion av stor- 
slagna mått. De Wahl ger hjäl- 
ten med mästerlig sannolikhet och 
intensitet. Kanske dock lidelsen 
ibland för Iänge hålles uppe på 
helspänningens klimax, men så 
mycket vackrare avsticker också 
därigenom de lugna stunderna. 
Det minnesvärda momentet, när  
han skämtsamt låtsas, a t t  han ej  
villfar Desdemonas begäran, är 
en äkta pärla av komedispel. Lars 
Hansons Jago glömmer man sent. 
Hur oändligt många fynd skåde- 
spelaren gjutit samman i sin ori- 
ginella skapelse! Även de övriga 
gjorde sin sak förträffligt, fast 
deras roller äro föga givande. 

Om den kritiske åskådaren dock 
skulle vilja anmärka något mot 
aftonen i dess helhet, är det  a t t  

dramatiker behöver komma ut u r  
traditionens bojor och f å  ett för- 
nyelsebad, 'som befriar honom 
från den patina av förgångenhet, 
som för nutidsmänniskan i någon 
mån skymmer hans snilles moder- 
nitet. Traditionen gör Shakespe- 
are alltför mycket till ”teater”. 
Åskådaren beundrar och applå- 
derar, men tänker samtidigt: Det 
där är människor, som levde f ö r  
Iänge sedan. Han borde förnim- 
ma, att Shakespeare är ett det tju- 
gonde århundradets barn lika väl 
som det sextondes! Den store kän- 
naren av varje skrymsla i män- 
niskohjärtat, tankeläsaren, hyp- 
notisören, trollkarlen Shakespeare 
skulle på ett annat sätt, än som 
sker, dragas in i nuet. Hans dra- 
mer äro oss närmare vid läsning 
än från scenen. Ligger ej däri 
ett för åskådaren beklagligt främ- 
lingskap gentemot den diktare, 
som ännu många hundra år skall 
säga — annorlunda än alla andra, 
och så att släktled efter släktled 
tro honom — ”vårt lilla, stackars 
liv är omgivet av en sömn och 
gjort av det stoff, som drömmar 
äro gjorda av.” 

Shakespeare mer än någon annan 

Violaine. 

Amerikas kvinnor ha kallat på 
dem alla, därför att de behöva 
deras hjälp. Och vi känna det 
som en plikt och en samvetssak 
att hörsamma deras kallelse. 

Vi måste göra vårt yttersta för 
att Sverige icke skall saknas vid 
denna första fredskongress i 
Amerika efter kriget. Vi måste 
göra vårt yttersta för att bekosta 
utsändandet av ett par delegera- 
de. 

Den svenska sektionen av In- 
ternationella kvinnoförbundet för 
fred och frihet vädjar till alla 
dem, som behjärta Washington- 
kongressens syfte, a t t  ekonomiskt 
stödja ett svenskt deltagande 

Bidrag mottagas tacksamt av 
förbundets sekretariat, David 
Bagaresgata 9—11, där även in- 
samlingskort kunna rekvireras. 

Internationella Kvinnoförbundet 
för fred och frihet. 

i däri. 

Februari 1924. 

SVENSKA SEKTIONEN. 



målet väl utrustade kvinnor i allt 

giska studier”. 
Sannerligen, utropar d:r W., 

skulle inte dunklet i detta slags 
manliga logik vara ogenomträng- 

Det förefaller som om biskopar Iigt, ifall man icke visste, att det, 
menniska och förmår henne a t t  och domkapitel knappast velat in- om än fullt omedvetet, är den ka- 
hängifvet egna sitt lif åt  a t t  pre- se frågans verkliga vikt eller för- tolska uppfattningen n ~ ’  prästäm- 
dika om utan betet, som skymtar i bakgrunden. 
menniskors hjertan till rättfärdig- avfärdat Kravet på kvinnliga präster ä r  
het, k a n  man förutsätta hos hvarje fraser. Stundom i en ton, som haft  därför i eminent mening ett pro- 
uppriktig man, som valt det ett visst biljud a r  maskulin över- testantiskt krav, och redan själva 
presterliga kallet. Men är  det Iägsenhet och nonchalans. tanken innebär en, som det nu fö- 
blott mannen, som är  mottaglig säger professor Linder- refaller, ganska behövlig påmin- 
för denna inspiration? Har Gud holm i sitt tungt allvarliga och nelse om att vår lutherska stats- 
sldrig hos qvinnan genom sin in- av ett visst bittert vemod betona- kyrka dock framför allt är  och 
gifvelse uppväckt en helig vilja de gensaga, intet bättre ä r  att  vän- förblir en evangelisk lekmanna- 
att meddela andra den insigt, de ta. Man har helst velat tiga ihjäl kyrka. 
känslor och tankar, hon fått  om saken, så som man alltid brukar 
sanningen ! Är qvinnans ande ej inom kyrkan i obekväma frågor, För de kvinnliga teologerna ter 
i samma grad som mannens mot- dem i sin ondska ställer. sig framtiden mörk, skriver nyli- 
taglig för intryck från det högsta Man vill ej förstå tidens utveck- gen i G .  H. T. teol. kand. Anita 
heliga väsendet, eller har hon ling. Och det ges ingen möjlig- Nathorst. Om de kvinnliga tro- 
mindre förmåga att  klargöra si- het  a t t  få till stånd en allvarlig logerna skulle försöka s? % 
na förnimmelser till menniskors och saklig diskussion a v  den här själva (i sin egenskap av event. 
upplysning? gällande frågan från djupare re- prästaspiranter) med kyrkans, d. 

Hur än ä r  fallet så f å  d e  icke Iigiösa synpiinkter. Tung som en v. s. med domkapitlets ögon, ”or- 
från predikstolen och altaret tala dimma står reaktionen över vår sakande kyrkolivets upplösning”, 
till en församlad menighet. innebärande fara för kyrkans en- 
är Guds vilja’ - den uppfattnin- ena möjligheten efter den tindra het” m. m. dylikt, skulle de av fa- 
gen har blifvit stadfästad inom till någon förnyelse a v  sig själv sa för synen f ly  till en annan fa- 
kristenheten. Månne ej denna och sitt folks religiösa liv. kultet. 
uppfattning är menskligt felaktig, Sådant det religiösa läget nu Det ofta åberopade ”kyrkofol- 
i stället för a t t  vara gudomlig? - är, fortsätter författaren, behöver kets känslomotstånd” för tanken 

kristna kyrkan kvinnans på katolska kyrkans auktoritets- 
till allt, - och hon står i samma tjänst mer än någonsin. Icke när- princip ”securus judicat orbis 
förhållande som han till skapa- mast i allehanda rent praktiska terrarum”, vilken ungefär kan 
ren och till skapelsen, sålunda hör vårdnadsuppgifer. Ej heller en- översättas, ”majoriteten har alltid 
mannen i intet avseende ställa sig dast därför att ,  i dessa prästbris- rätt.” 
soni medlare mellan henne och tens tider kyrkan säkerligen vore En egendomlig utveckling in- 
hennes Gud. När hon fått kallel- bättre betjänad med humanistiskt om en protestantisk kyrka! När 
sen att  blifva hans tjenare, har och trologiskt bildade kvinnor i inom religionens hela historia var 
hon ingen högre plikt än att  blif- sitt en religiös 
va det.” - 

Här finnes verkligen - i detta 
artikel om ”Qvinnan såsom prest”,  därför att  tiden just  nu behöver spörsmål — säger teol. kand. Es- 
vilken ”F. s.” (Frida Stéenhoff) det gemensamma andliga vittnes- ther Laurell, också en kvinnosaks- 
publicerade i tidningen Idun år bördet från kristna män och kvin- synpunkt, men av sådan natur att 
1889. icke duger till stämpel att  
första inläggen i den nu så ak- altare och predikstol. misstänkliggöra en berättigad be- 
tuella frågan. Trettiofem år ha * * *  gäran. Den hade för visso intet 
förflutit sedan dess. Tankegån- Den som främst bland de a k a -  med kravets uppkomst a t t  göra, 
gen och skälen för tyckas bildade kvinnorna tap- men kommer att  fälla utslaget, ty 
vara iiiiöttiii de samma, som nu i pert  och uthålligt under många det gäller intet mindre än kyrkans 
pressen, i kommittéer, i domkapi- år burit upp denna fråga , är  dok- egen kvinnosakssynpunkt. Den 
tel av rättsprincipens bejakare fö- tor Lydia Wahlström. är ställd inför ett  avgörande ge- 
ras fram. I det senaste av de snart  sagt nom en fråga: När en man med 

oräkneliga inlägg: i tal och skrift  hel vilja och kallelsens övertygel- 
Det allra senaste bidraget till hon offrat  på att  bevisa det olo- se blir präst väcker det tacksam- 

frågans historiska utveckling ut- giska och framförallt oevange- , het och glädje. När samma vilja 
göres av  professorerna Em. Lin- Iiska i kyrkans s t å n p u n k t  i den- och kallelse. besjälar en kvinna 
derholms och G. Wetters reserva- na fråga, påpekar d:r W. a t t  man diskvlificeras den. På vilken 
tioner mot Uppsala domkapitels säger, det intet kyrkligt behov fö- grund skänker man samma kallel- 
avstyrkande av kvinnas rätt till religger, därför att  förslaget — se och vilja helgd och höghet hos 
prästämbetet. SA obetingat och om kvinnliga präster — icke di- mannen men ringaktning, nedlå- 
öppet ha hittills mycket ffi, om ens rekt utgått från församlingarna. tenhet och tadel hos kvinnan? Här 
några teologer ställt sig på den Men församlingarna ha heller al- är hjärtpunkten i motståndet. - 
urkristna religionens grund, den dr ig  begärt diakonissor! Frågan riktar ett  hugg mot en 
som skymtar i Jesu handlings- bildade dem i alla fall och försam- väldig bjässe i fördomarnas rika 
sätt och i Pauli ord om att  i lingarna vande sig snar t  vid den- urskog, nämligen den värdering 
Kristus ä r  varken man eller kvin- na  nyhet. I den nu rådande präst- av kvinnan, som numera har sitt 
na, uppfattning bristen ta r  sig de kyrkliga myn- starkaste stöd i den kyrkliga upp- 
skymts och fördunklats under pri- digheternas uppträdande rent fattningen, och man undrar om 
mitiva kultur- och kyrkotider. groteskt ut. Härnösands domka- den bjässen skall ha hunnit murk- 

reser- pitel förklarar ena dagen kvinn- na inifrån så långt, a t t  den må an- 
vation har i dagarna utkommit i liga präster obehövliga och säger ses värd att falla. Så länge den 
tryck (på Almqvist och Wicksells sig den andra “icke kunna stå till inte gör det ä r  det blott tomma 
A.B., Uppsala). Det ä r  synner- svars med” a t t  — icke ytterligare ord att  säga, att  kvinnan har sam- 
ligen glädjande a t t  nu en större dispensera till präster män utan ma religiösa värde som mannen. 
allmänhet kan få del av en så all- akademisk bildning, eftersom 26 
sidig utredning av frågan om ordinarie sysslor icke kunnat be- 
Kvinnans rätt till prästämbetet, sättas. Alltså gärna frikyrkopre- Vart tar kyrkans ledande upp- 
som på samma gång är ett ärligt, dikanter, folkskollärare, bokbin- g i f t  i så många samhälleliga 
värdigt och vamhjär ta t  uttryck dare och hemmansägare, — det spörsmål vägen? Förefaller det 
för och en är  fakta som tala — blott icke nå- inte snarare som om, såväl på d e  
den skarpaste vederläggning av gra kvinnliga teologie kandida- sociala-etiska, som på freds-, nyk- 
samtliga motståndares argumen- t,,,., om man än med Uppsala dom- terhets- och kvinnofågornas om- 
tering. kapitel ”gläder sig åt att för ända- råden, kyrkans sak ofta vor^ den 

att  Iångsamt och motvilligt anpas- 
Sa sig till en rättssynpunkt, dit  
flertalet av dess menighet Iångt ti- 
digare på egen hand tagit sig 
fram. 

Kvi n n an s rätt t i 11 större antal ägna sig åt teolo- 

prästämbetet. 

Gud och söka vända stått dess djupa innebörd, 
den med några ytliga 

Men, 

* * *  

tiden 

’Så kyrka och låter den försitta den 

Qvinnan är mannens medegare den 

ämbetet än med en växande majoritetsprincipen 
rad av  teologiskt och allmänt obil- princip? 

Dessa tankar stodo att  läsa i en ,  dade män, som dispenseras. Utan 

Det var måhända ett av de nor, var efter sin begåvning, från den 

dock demiskt 

* * *  

Man ut- 

men vilken 

Professor Linderholms 

* * *  

kristlig åskådning 

~- 

P R O TE S T. 
Södermanlands Länsförbund sökt samla kvinnliga röster för ut- 

av Frisinnade Kvinnors Riksför- ‘triide”. Tvärtom har fröken Tamm 
hund vill härmed avge en harm- alltid i tal som skrift kämpat för 
fylld protest mot de t  sällsynt sam- individens frihet a t t  ansluta sig 
vetslösa sätt, på vilket en anonym till vilketdera av de bilda frisinna- 
skribent i Arets första n:r a v  tid- de partierna, som bäst lämpar sig 
ningen De Frisinnade handskats för honom eller a t t  hålla sig utan- 
med snnningen i et t  angrepp på fur båda. Men a t t  Fris. Kvinnor 
fröken Tamm. Vi vilja ej här in- just  därför skulle - liksom förr- 
låta oss på ett bemötande i detalj ningen Fris. Ungdom - ställa sig 
av artikelns alla oriktigheter, utan fullständigt neutrala till de båda 
inskränka oss till a t t  framhålla: 

Den anonymes framställning är 
löst, a t t  fröken Tamm, såsom för- f. ii. i sin helhet så genomsyrad av 
fattaren påstår sökt förmå alla illvilliga förvrängningar och so- 
frisinnade hon kunnat utöva in- fismer, att  vi finna det djupt upp- 
flytande på, män som kvinnor, att  rörande, titt fröken Tamm skall 
därest de tillhört Fris. Landsföre- röna ett så ovärdigt bemötande 
ningen utgå u r  denna. Säkerli- från frisinnat håll, särskilt med 
gen hade det. varit osanning, re- tanke på det hängivna och säll- 
dan om förf. tillvitat henne en så- synt storstilad(^ arbete, hon utfört 
dan strävan i hennes samvaro med just för den frisinnade saken. - 
ens en enda frisinnad. Man torde föga misstaga sig, 

2) a t t  det är fullständigt grund- om man söker djupaste anlednin- 
löst, at t  ”hon i upprop, vid möten gen till den systematiska förföljel- 
och i föreningen, i tal som skrift, ör vilken fröken Tamm från 
uppmanat alla frisinnade a t t  skil- håll varit och är utsatt just 
j a  sig från Fris. landsförenin- att hon själv är en ädel ka- 
gen”. Här  borde vi ha rätt at t  raktär av stora mått, och en så- 
fordra bevis av den anonyme för dan förstås sällan av småsinnade 
hans påstående, då sådana själv- själar. 
klart skulle vara lätta för honom En tröst, om ork ringa, är för 
att  prestera, ifall han blott haft oss frisinnade kvinnor förviss- 
giltiga grunder för sitt påstående. ningen, att  den p n n a ,  som skrivit 

3) att  det är fullständigt grund- denna bedrövliga artikel, ej har 
löst, at t  ”hon också i de fall, då be- förts av en kvinnas hand. 
slut i sådan fråga skulle fattas, 

rikssammanslutningarna. 
1) att  det  är fullständigt grund- 

DEN ELFTE SVENSKA FÖRBUDS- 

300 valda 
ombud från nykterhetsorganisationer 
landet runt samt ett im-tal särskilt in- 
bjudna deltogo. Ett stort offentligt 
möte i Betelkapellet hölls i samband 
med kongressen. 

Bland punkterna på programmet 
märktes åtgärder mot ölförsäljningen 
å landsbygden, som ock angående ran- 
sonering vid jästforsäljningen. 

Förslag hade ingivits av Norrbottens 
blåbandsförbund om bildandet av ett 
särskilt förbudsparti. Förslaget avslogs 
men med anledning av detsamma an- 
togs en resolution som erinrade om: »att 
trenne av de politiska partierna (social- 
demokraterna, de frisinnade och kom- 
munisterna) satt förbud på sitt pro- 

KONGRESSEN 
har hållits i Stockholm. 

gram. Förbudsvännerna inom- övriga 
partier böra snarast söka få dessa att 
göra detsamma. Invändas kan emel- 
lertid. act förbudsfrågan, där den upp- 
satts på det allmänna programmet, icke 
hittills Över allt vunnit den framskjutna 
ställning i handlingsprogrammet som 
den med rätta kunde kräva. Det bör 
enligt kongressens mening för förbuds- 
vännerna inom dessa partier kännas som 
en ofrånkomlig plikt att kraftigt verka 
för att så kommer att ske. 

Bland de många föredrag som höllos 
märktes rektor Uno Stadius’ om nyk- 
terhetstillståndet i Finland och höjeste- 
retsadvokat O. Solnördal från Kristia- 
nia om förhållandena i Norge. 

I taktikfrågan gjorde kongressen ett 
uttalande om bevakande av nykterhets- 
intresset vid valen. 



4 T I D E V A R V E T  

Sent imenta l i te t  
e 11 e r c y n i s m. 

Ur en fattigvårdares minnen. 

ANMÄRKNINGAR 

•K•J Den fråga som skulle behand- kyffe, som utgjorde familjens bo- 
las vid fattigvårdssammanträdet stad, eller den skugga av en män- 
gällde, huru bäst skulle förfaras' niska var husmor i detta 
med den lungsjuke skomakaren. "hem". 

Förlorade söner. Läkaren hade remitterat honom Den briljanta idén antogs med 
av elning stort bifall av mötet, som kände Detta hände en dag Disponen- syn. Gott och endast av en övad % fattigvårdens sjuka hade ju ' sig ha handlat såväl i människo- 

ten vid en färgfabrik höll på att nerligen ingen bättre plan att fö- varit enkelt nog, om mannen icke kärlekens som fattigvårdsintres- 
diktera ett brev för sin stenograf reslå de svårt situerade personer haft familj — hustru och tre sets namn. 
men stannade mitt i. Ty som en som ägnar sig åt andras upp- barn. Hustrun "gick hjälp" för- Snart därpå började positiv- 
blixt slog det ner i honom att om fostran i stället för sin egen. stås, men understöd från Vården spelaren sin mission att sprida 

behövdes ju ändå. Och så var den glädje — plus baciller — bland han inte slutade just i detta ögon- 
än ernas småbarn, som ivrigt 

kunde leva länge än. Och så var trängdes kring hans instrument. blick skulle han fortsätta att dik- de inte omkull sina prinpciper! Dr- 
tera en ändlös räcka skrivelser av samma övermagar som har fått 
enahanda ordalydelse. Han stan- lagd i sin hand patentnyckeln till det synd om honom också - stän- Församlingsdiakonissan erbjöd 
nade alltså och vettskrämde ste- framgång uppläres att vörda indi- hem in i en sjuksal, då en har eget mannen en spottflaska, men den 
nografen med följande upplys- rider som notoriskt har öppnat 
ning: ”Jag traskar i en flodbädd.” sig Iysande banor med dyrk Och Då fanns bland de rådplägande "Tomma flaskor har aldrig va- 
Varpå han tog sin hatt, gick ut förmaningen till trohet i det giv- ett slughuvud, som löste gåtan. r i t  min likör." -- Låt oss köpa ett positiv åt Så gingo åren och det såg nä- genom dörren och försvann ur na kallet neutraliseras komplett 

av anbefallningen att blint för- honom, så kan han försörja sig stan ut som om friluftslivet va- 
rit hälsobringande för patienten, 

samhället. 

av purt medlidande — stackars gar. Förvånade hör och att det ten och får vistas i friska i trak- som Iade på hullet och såg riktigt 
Anderson som hade blivit rubbad! var inget tjuvstreck utan en hög- Och s& räddades han åt det väl- välmående ut. Men en som inte 
Men den avvikne affärsmannen sint bragd som begicks av den görande familjelivet samt alla de på hullet var hans hustru; 
hamnade i Chicago, Amerikas dik- mycket unge württembergske re- förmåner detta innebar. Visser- årliga barnsängar bruka inte ha 
tarcentrum, och förvärvade så gementsläkare som i skydd av ligen hade ingen av  de närvaran- den verkan. De två äldsta hade 

de sett det lilla svarta, rökiga lämnat sina platser åt de nykom- 
na och flyttat ut till de namnlösa sakta den litterära distinktion natten smet i väg från sin överhet 

gravkullarna på barnkyrkogår- som numera häftar vid namnet och sitt yrke. Likaså inhämtar de 
Sherwood Anderson. att oberäknelig välsignelse har ut- 

ningen av en viss intagande men modern försynens underbara 
i Ohio, och varför inte, men troli- vansinne som drev en högtbetrodd omdebatterad parabel får man se skickelse: ”Annars hade jag”, ytt- 
gen händer det varenda dag på minister och frejdad skald att by- till att dagern samlar sig på den rade hon, ”inte haft någon ligg- 
någon prick av klotet. Alltid ob- ta namn och rymma till Rom för förlorade sonens broder. Texten plats åt dom. Förr kunde pappa 
serveras stannar där för väl en någon hemlig som kallelse, tvär- att på gå den i målarlära. vägen man Det blir är Schiller alltså tycks motsätta sig denna anord- och jag och ett par av barnen lig- 

tar handen från plogen och sätter och Goethe, måste de tänka; på ning,, men för ärlig kritik fram- ga i sängen, men sen han blitt så 
av å t  ett otillåtet håll, fastän ba- den andra i basta fall pensions- Och rätt vad det är får ler som någon imponerande figur, På min fråga var hon och bar- 
ra ett urval av dessa evenemang mässig. de väl läxa på Andersons sned- och man har fullt fog at t  skifta 
hinner till ryktbarhet. valörerna. 

som 

Men hur besinningslöst välter sjuke unga karlen, bara 35 år, och gränd 

em. avböjde lian med förklaringen: 

Den gången råkade det hända strömmat över världen från det ning. Till exempel vid utlägg- den. I denna omständighet såg 

står inte den förlorade sonen hel- fet, behöver han den ensam.” 

-- 

nen Iågo, svarade hon, att de Iågo 
på golvet vid spiseln och att dia- 
koiiissan givit dem ett par täc- 
ken, så de hade ett under och ett 

Samma diakonissa ställde om 
att den sistfödde, för vilken ingen 
lämnat plats, blev intagen på ett 
spädbarnshem och det var, när 
han efter uppnådda två år skulle 
lämna detta, som mitt ingripande 
begärdes för att få gossen inta- 
gen i ett hem för barn från tuber- 
kulosbehäftade hem. Förestånda- 
rinnan var stolt över sin skydds- 
ling, som var stor och kraftig för 
sin ålder, och av läkaren förkla- 
rats fullt frisk. 
- Men vad säger doktorn om 

hans stora huvud ? Det är ju som 
en vuxen människas. Och så de 
irrande ögonen som aldrig fäste 
blicken på ett bestämt föremål? 
- Det var med stor tvekan j a g  
granskade fallet. 

Så fick han då komma, "på 
prov''' som det hette. Det fanns 
just ingen annan utväg. Hans 
mor låg döende och även fadern 
hade börjat bli sjuk igen och vis- 
tades å sjukhus. 

hk^^^^ rörande gossen ri- 
sad(, sig vara berättigade, och 
när han fyllt sju år flyttades han 
till den idiotanstalt, där plats 
långt förut betingats. Huruvida 
några av gossens syskon voro i 
behov av samma slags vård, har 
jag mig e j  bekant. 

randes vänliga omtanke för den 
unge mannen, som fick frilufts- 
l iv  och kanske ökad livslängd 
jämte njutandet av familjelycka? 
Och vad var priset? Och vem 
fick betala det? 

ovanpå. 

Vad vanns nu genom vederbö- 

Det moralvidriga och upplösan- språng också. 
de i slika katastrofer faller ome- Uppfostrarskrået kan inte i 
delbart i ögonen, därom tändes längden bevara sitt anseende ifall 
ingen diskussion. Men anstötli- det inte bestämmer sig för ett val: 
gast av allt synes det att en massa antingen måste man framställa 
fall av denna art i efterhand be- heroernas kontinuitetsbrott i de- 
fordras till en oantastlig respekta- ras riktiga avskräckande Ijus eller 
bilitet och glorifieras högre än nå- inreda plats åt eskapaden i mora- 
gonsin den räta dygden. Här är len och framgångsläran. Barnets 

århundrade är  inne och tie min- uppenbart något på tok. 

hälligt att från begynnelsen styra Valet bör vara lätt att avgöra, 
oss in på en rak och banad väg, ty  det förstnämnda alternativet 
inskärpande att om vi följer den ensamt synes utförbart. Likväl 
ordentligt så här den oss in i ett kräver även det en viss omtanke 
perspektiv som de kallar framtid och kringsynthet i sin tillämp- 

Målsmän och lärare strävar en- deråriga börjar bli sluga. 

FRIDA STÉENHOFF. 

Samtal med en borgmästare 
om prosiitutionen. 

- Prostitutionens historia är Hans friska utseende och atle- 
kvinnans historia, sade borgmäs- tiska gestalt lockade lätt till för- 
taren. Från den tid, mannen bör- modan, att han hade nerver av 
jade köpa henne i stället för att stål, men i själva verket hade han 
vinna henne. ett nervsystem så finkänsligt vi- 

Den ganska celebre borgmästa- brerande som den ömtåligaste 
ren begynte tala om prostitutio- kvinnas. För det priset hade han 
nen, då vi sutto i salongen, efter fått sitt medlidande, med allt det 
att ha varit bordsgrannar vid en besvär, all den disharmoni, alla 
rik och praktfull middag. Att de konflikter, medlidandet släpar 
möta honom i sällskapslivet var med sig i tjänsteutövningen på 
ett evenemang, han var ingen en plats, där den fackmässiga 
middagsätare. Han bodde for det okänsligheten allena kan göra 
första inte i Stockholm, och för rättskipningen summarisk och le- 
det andra skydde han det mon- dig, enligt känd princip: Ju 
däna livet, under det han ägnade mer förhärdad man blir, dess 
all sin tid At sitt arbete, samt åt lättare går det. Emellertid måt- 
samhällets svagaste och värnlö- te den landsort, där borgmästaren 
saste varelser, vilket gjort honom fått sin livsgärning, varit ovanligt 
till auktoritet i lösdrivarefrågan, svår att förhärda sig i, även för 

genomsnittsborgarna i den andra än honom, ty hans före- 
landsort, där han hade sin befatt- trädare i två omgångar hade be- 
ning, funno honom alltför radikal gått självmord i tjänsten, vilket 
och alltför human. kunde tyda på, att det finns sven- 

. fast 

. Härmed skall inte vara antytt 
att Goethe, Schiller och Anderson 
tillhör den värsta sortens förlora- 
de söner. De gick inte tiljan rätt, 
Iåt vara, men de har spekulerat i 
säkra papper och bidrar med 

rostade 
som säljes hela landet 

glans till familjens välmåga från . tydligt mera än något annat. 
främmande ort. 

, ar 
dens billigaste kaffe i 

till 

ska småstäder, där det inte är en så invuxet och inarbetat i kultu- inga mer psykologiskt drastiska 
småsak att representera rätten ren, att kvinnorna själva inte ser minnen än från poliser och prosti- 

tuerade. Jag ska, om ni önskar, gentemot det ogenomträngliga skogen för bara träd. 
vildsnåret av traditionella ovanor. - Innan jag lyckades upphäva sända er en broschyr, jag skri- 

fortsatte borgmästaren, under det menteringen i min lilla kråkvin- Jag grep tillfallet att samtidigt 
hans svärmiska ögon med det nå- kel, frågade jag en gång den po- tacka honom för hans bok "Skott- 
got förströdda uttrycket överforo lis, som på stadshusets besikt- pengar på Iösdrivare", som jag 
eleganta som vandrade ningslokal vaktade de inskrivna: Iäst för åtskilliga år sedan, och 
förbi oss ut i matsalen, där dan- "Hur många kvinnor har ni på vars detaljer j a g  förgätit, men 
sen börjat, (och vilkas plymsol- Iistan?" Jag fick det artiga sva- vars gliidande rättfärdighetskän- 
fjädrar och metallskimrande kläd- ret: "För närvarande har vi bara sla ännu värmde mig i själen. 
ningar utan ärmar måhända för- nio, men vi kan naturligtvis skri- - Polisen hos oss, fortsatte 
de hans tankar till någon sorts va in så många borgmästaren be- borgmästaren, hade förr, sedan så 
rustningar och vapensamlingar, hagar." För honom var de fattiga gott som urminnes tid, sina privi- 
för en svärmisk man kan ju även kvinnorna en sorts galerslavar, Iegier på fri sprit och fri prosti- 
en solfjäder bli ett vapen) - var männens och samhällets livegna. tution. När j a g  började införa 
mannen likställd med den övriga — Polisen —! Å —! Hela den en ny regim mot lönnkrögeriet, 
djurvärlden. En flodhästhane kan mängd poliser, jag måst göra mig råkade en gammal kopplerska bli 
inte komma Iunkande med en se- av med, var så renons på kvinno- anhållen. Hon klagade inför rät- 
del i munnen. Han får erövra ge- respekt, att jag ibland satte ifrå- ta l ika naivt som uppriktigt: "Al- 
nom att söka behaga. Det kan ga, om de var vid sinn sinnen. Nu drig trodde j a g  att polisen skull^ 
vara nyttigt för en flodhiist. förråda mig! Så trevligt som po- 

här lisen haft hos mig i alla dessa år!" 
honor inte behöver några pengar? fick hans ton ökat djup - är po- Borgmästaren berättade därpå, 
Där är vi genast inne i kapitalis- lisen gentemot den prostituerade, att han, som en annan Harun-er- 
mens och prostitutionens gemen- och det betyder gentemot kvinnan, rasjid, brukade vandra omkring i 
skap! Naturlivet är förvridet. den typiske mannen, det vill säga sin lilla stad alla tider på dyg- 
Aktningen mellan könen är  för- makten mera än rätten, faran nie- net, huvudsakligen för att få in- 
svunnen genom penningen. In- ra än skyddet, godtycket, fängel- blick i det så kallade slöddrets le- 
nan man köpte kvinnor, fanns in- set, och framförallt föraktet. AV verne. Många nätter blev han 
get kvinnoförakt, men nu är det mina många erfarenheter har jag vittne till dödsdramer II^ kusli- 

- Ja, innan man köpte kvinnor, den fullkomligt olagliga regle- vit därom? 

damer, 

— Ni invänder, att flodhäst- 
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Den gamle mannen och ödlan. 
En saga av Boris Lasarevski. 

Från ryskan av Ellen Rydelius. 

I en grotta i öknen hade en gammal Den gamle mannen satte sig närma- 
man slagit sig ned. I fjärran skymtade re. Ödlan gömde sig icke och föränd- 
staden, där han förut levat, innan rade icke färg. 
hustrun och barnen dött ifrån honom. »Vill du tala med mig?» viskade man- 
Förut hade denne gubbe varit rik och nen, som ansåg sig vara en vis man 
mycket lärd, men när hans närmaste och log i sitt gulvita skägg. ödlan 
hade dött, skänkte han bort alla sina blinkade en gång med ögonen. DA 
hus och trädgårdar till fattiga männi- tänkte gubben åter: »Kanske jag blivit 
skor och behöll bara en liten stuga, en virrig av ålderdom, men jag skall för- 
ko, en kokstradgård och en boksamling. söka . . .)) Och med halvhög röst sade 

den och det kom en tid då han icke 
Ålderdomen infann sig, men icke dö- han: 

))Hör på ödla kanske du är klokare 

. . 

i 

Några drag ur en modern 
toalett-tvåls historia. 

I. 

T I D E V A R V E T  5 

i Iängre hade krafter att mjölka kon el- och äldre än jag, och kanske har du ock- 
ler arbeta i trädgården. 
han bort även denna egendom till en upp alfabetet: a, b, c, d . . . och för var- 
ung granne och tog löfte av honom att je bokstav varmed du vill bilda ett ord, 
han varje dag skulle skicka ut till ho- skall du blinka med ögonen och jag 
nom i öknen mjölk och potatismos. skall skriva upp dessa bokstäver i san- 
Gubben hade inga tänder kvar, men den med min käpp och sedan läsa det. 
ögonen Sago alltjämt bra. Vatten be- Blinka genast tre gånger i rad, om du 

solskenet och drog sig tillminnes sitt våning och sinnesrörelse så torr i mun- 
gångna liv; på natten sov  han illa och' nen, som om han sväljt kalkdamm. Han : 

hövde icke baras dit, ty alldeles bred- samtycker. 
vid grottan rann en liten back förbi. Och plötsligt blinkade ödlan tre gån- 

Så satt gubben hela dagar i sträck i ger. Den gamle mannen blev av för- 

da ville han gärna prata med någon, försökte lugna sig och började: 
men det fanns ingen att tala vid. »A, b, c . . .» 

En gång satt han på detta sätt till Det gick långsamt. Först blev det: 
daggryningen och sedan till den heta »Ö-s-ö-k» . . . 
middagsstunden och tänkte hela tiden, »Det är naturligtvis bara dumheter)) 
att människan i alla fall är lyckligare sade den gamle for sig själv, men fort- 
än alla andra varelser, därför att det är for dock att skriva bokstäver i sanden. 
en lycka att minnas det förflutna, och Sedan visade det sig att han fick föl- 
djuren ha säkert intet minne. Då jande mening: 
märkte gubben plötsligt, att någonting »Försök att icke säga dina bokstäver 
glänste på stenen icke Iångt ifrån ho- så fort». marknaden. 
nom och skimrade i grönaktig färg. Han började läsa upp alfabetet lång- 
Han tittade efter och fick se, att det sammare och skriva upp bokstäverna 
var en ödla. Hon såg på honom med utan att läsa dem. Plötsligt ringlade 
sina ögon, som liknade glaspärlor, och ödlan ihop stjärten och kilade under 
blinkade och blinkade, ögonen voro en sten strax bredvid. 
mycket små, men ack, så kloka! Och Antagligen har hon sagt allt», tänk- 
plötsligt försvann ödlan. Hon fanns te gubben och läste: 
där icke mera, men hon hade icke kilat »Du skall få veta mycket, om du icke 
bort. Vi träffas i 
märkte, att ödlan satt kvar, men hon morgon, då solen går upp.» 
hade förändrat färg och blivit lika röd- Och den gamle föll i djupa tankar. 
aktig som stenen, på vilken hon satt, Nar mannen kom från staden med 
och hon knep ihop Ögonen. Då kom mjölk och potatismos, frågade han: 
den gamle mannen ihåg, att han läst i »Hur är det mer er, far, era ögon 
sina böcker, att om en ödla blir rädd äro Sa matta, mår N inte bra?» 

färg, så att fiender icke märka henne är trött, det skulle vara skönt få sova 
för något, så kan hon strax förändra »Nej, jag har inte sovit i natt, jag 

och bli lik-det föremål, på vilket hon litet i kväll.» 
befinner sig. Och mycket riktigt. På Kväl- 

Och då tänkte den gamle mannen: len kände han sig mycket sömnig. Han 
Jag är en lärd man, men jag kan inte hörde icke ens att det blåste upp en 
göra sådana ting, men hon, som är ett sådan storm, att den nästan bröt sön- 
djur, kan det om hon vill. Men varför der den enda kokospalmen, som växte 
blev hon rädd för mig? ingången till grottan, och bokstä- 
göra hene något ont. Knappt hade han verna i sanden sopades bort av vinden. 
tänkt detta, förrän ödlan på nytt gläns- Men till middagstiden var allt åter 
te helt och hållet i grönt och blinkade lugnt. 
med ögonen. Gubben satt och väntade på ödlan, 

»Kunde hon verkligen gissa mina och han tyckte att allt vad som hänt i 
tankar och se att jag inte ville henne går bara var en dröm, då plötsligt åter 
något ont», tänkte gubben åter mycket de välbekanta, vänliga ögonen blinka- 
förvånad, och & uppmärksammare de som två oändligt små elektriska lam- 
betraktade han ödlan, som plötslig ki- por. 
lade närmare och blev allt klarare i 
färg. 
jag skall se på henne?)) 

gaste slag. Dessbättre bli dramer till det näste, där  hon bodde. 

Då skänkte så varit människa. . . Nu skall jag läsa A t t  genom tillsättande av svavel och tjära till tvålmassa framställa en tvål, 
som ägde vissa medicinska egenskaper, ar en tanke som är rätt s i  gammal. 
Speciellt tjärtvålar hava funnits sedan många år tillbaka, men genom sin svarta 
färg och sin starka, för mången obehagliga Iukt ha de aldrig blivit i egentlig me- 
ning populära. Att de vid vissa hudåkommor gjorde god nytta var känt. men 
deras sammansättning var sidan att de icke kommo allmännare i bruk. 

Men - tiderna förändras och tekniken med dem. I den mån som vårt lands 
tvålindustri genom användande av moderna hjälpmedel och tillgodogörande av senare 

hasta av vad utlandet kunnat erbjuda, i samma mån mognade även tidpunkten för 
ett framträdande av en modern toalett-tvål med svavel och tjära såsom ingredi- 
enser. Problemet avsåg framstallandet av en sådan tvål i vilken de båda hud- 
medlens medicinska och antiseptiska egenskaper kommo fullt till sin rätt på samma 
gång som de ingingo i tvilen på sådant sätt och med användande av en sådan till- 
verkningsmetod, att de icke menligt inverkade p i  tvålens behag såsom toalett-tvil. 
Det gällde alltså att i en och samma tvål förena dessa bägge önskemål: den 
medicinska tvilen med dess välgörande, läkande, stärkande och föryngrande in- 

angenäma doft och stora dryghet i bruket. 

decenniers erfarenheter på området utvecklat sig och ställt sig i jämnbredd med det 
' 

verkan på huden samt den förstklassigatoalett- tvilen med sitt behagliga lödder. 

lyckades lösa det. Efter flerårigt experimenterande förelig det slutgiltiga 
II Elfströms Tekniska Fabrik i Gefle tog upp detta problem till behandling och 

resultatet : Elfströms Svavel-Tjärtvål N:o 1 gjorde sitt inträde i 

De första av dessa tvålar sändes ut under förra hälften av 1922. För att 
ytterligare pröva sig fram och icke släppa ut tillverkningen förr än det var till 
full evidens bevisat att den i varje hänseende motsvarande de anspråk fabriken 
själv ställde på densamma. gjordes först ett försök i liten skala genom försäljning 
av något tusental tvålar direkt från fabriken till köpare. Därigenom skapades 
möjlighet att kunna genom den direkta kontakten med konsumenterna vinna känne- 
dom om vilka verkningar tvilen under användningen medfört. 

Det visade sig snart att fabriken icke misstagit sig i sina förväntningar och 
att dess experiment bestyrktes av erfarenheten. Från en mängd av dessa köpare 
började skrivelser ingå med synnerligen berömmande uttalanden om tvålen, såväl 
beträffande dess framstående och i vissa fall rent underbara förmåga att inverka 
välgörande på huden som ock beträffande dess behag och höga kvalité såsom 
toalett-tvål. 

Därmed bortföll ock varje anledning till tvekan om arten av det mottagande 
tvilen skulle komma att få från en större allmänhets sida. Fabrikens försäljnings- 
organisation sattes i verksamhet och pressen anlitades även i behörig utsträckning 
för att fästa allmänhetens uppmärksamhet på att Elfströms Svavel-Tjärtvål N:o I 
nu kunde erbjudas en var, som var angelägen att på ett ratt sätt och på ett behag- 
Iigt sätt vårda sin hud, såväl i friskt som i sjukligt tillstånd. 

I 
i Gubben undersökte platsen och berättar det för någon. 

. 

i 
Elfströms Svavel-Tjärtvål N:o I säljes överallt à 1 kr. pr st. 

Jag vill inte vid 

Elfströms Tekn. Fabrik, 
GEFLE. 

»Jag kommer strax, jag skall bara 
»Och vill hon kanske nu, att hämta käppen att rita med», sade han 

vänligt, och med böjd rygg gick han Sa 

pengar. För min del finner jag redning, professor Johansson mitt fall, sade jag till en konsta- 
som regel blott ruskiga tillbud. 
E t t  av  dessa tillbud drog han ock- 
så fram som exempel på kvinno- 
föraktets intensitet. 

— Fruktansvärda nödrop locka- 
de mig upp på en vind, sade borg- 
mästaren. Där fann jag en man, 
en kvinna och en polis, den sist- 
nämnde just  kommen före mig. 
Kvinnan hade yrkat på betal- 
ning, vilket gjort mannen ursin- 
nig. Han hade börjat kasta till 
nikls på hennes hiirud med sin 
stora slidkniv. Genom en förvå- 
nande slump hade hon blott blivit 
lindrigt sårad, men få t t  ett anfall 
av  hysterisk fasa och skakade som 

- Några år därefter, berättade ganska ursäktligt, att de inte kno- gjorde om reglementeringssyste- pel, a t t  han borde ta hand om 
borgmästaren vidare, fann jag gar med underbetalat arbete, som met i Stockholm, den tiden, det denna kvinna, som han säkert lika 
igen henne vid en inspektion av på en vecka inbringar mindre, än skulle avskaffas. Ingen som Iäst bra som jag visste vara en kopp- 
kvinnofängelset i Landskrona. Då de få r  in på en natt  utan arbete. hans bok glömmer någonsin hans lerska. Han svarade barskt, at t  
var det hon, som tagit till kniven. Hur många deras medsystrar i bevingade ord "idealskökan". Det jag skulle inte lägga mig i det som 
Hon hotade a t t  mörda vemhelst högre ställning är det inta som är den ideala skökan, männen och inte angick mig. Varpå jag pre- 
som nalkades. Anfall av hyste- har "arbetsfri" inkomst? För  a t t  samhället vill ha. Hon som lever senterade mig och han fann för 
riskt raseri är tämligen vanliga inte tala om alla, som blivit födda tyst, stilla, anspråkslöst och med gott hänvisa mig till en kommis- 
bland dessa kvinnor, som man gi- till rikedomar? lagom mått av  kvinnlig blygsam- sarie för vidare upplysningar. Ef- 
vit ändrade vanor, berövat rörel- Hon som har ständig om- ter samtal med kommissarien fick 
sefrihet, cigarretter. skriven av män och kvinnorna vå- sorg om kundernas hiilnotillstånd, jag reda på, a t t  kvinnan ifråga 
Alltsomallt en avsevärd straff- gar inte läsa den. Det är därför men aldrig ställer till bråk, hur användes av polisen för a t t  hon 
skärpning. Iämnade uppgift på adresser m. 
med henne - hennes kategori är den. Först genom att  förstå den - När verkligheten inte mot- m., som polisen behövde för a t t  
synnerligen mottaglig för vänlig- prostituerades öde, förstår 
het - och efter en liten stund var det typiska kvinnoödet. - Alltså, kopplerskan får be- 
bon som en annan människa. på stränga åtgärder mot talt av männen för att  skaffa dem 

- Prostitutionens historia ä r  het. 
sprit och 

Jag talade vänligt de inte förstår samhällsbyggna- hon än blir behandlad. 

man svarar den ideala typ, man begär, Aterskaffa stulna föremål. 
Om jag blir man full av sedlig harm och 

hade döttrar skulle jag taga dem ropar 
i feberfrossa. Med förtvivlad röst . - De återfalla visst i allmänhet med till deras förolyckade syst- den fräcka slyna, som vågar ha 
bad hon a t t  få hålla polisen i till sina förra vanor? inföll jag. rar - om förmiddagarna, när de fordringar, som vågar smitta, se- 
hand. Då kände hon sig mera - Hur kan ni tänka er något har det relativt lugnt - och låta dan hon själv blivit smittad, som 
trygg, a t t  inte mannen skulle hör- annat! sade han. Deras liv är en dem språka fördomsfritt om till- vågar stjäla, när hon inte få r  ut 
j a  kasta kniven på nytt. Sällan kedja a v  vantrevnad och elände. varon och männen. S i  tycker det sin betalning, som med ett ord, 
har jag sett ett djupare förakt än Fängelsetiden är  en variation på vore en originell uppfostringsme- vågar avlägsna sig f rån  idealets 
det 
ifrån sig hennes hand. — Ni ska få höra! För inte län- 
han, sedan, vid ett besök här i 
mästaren, hålla en så oren varel- De anser sig ha "rätt" att  leva verkligheten som ligger i att man Stockholm, gick jag några nätter 
se i hand! Bort det! på ett av "dragen" för att iakttaga 

Soutenörer och 
vandrade hand i hand med den plikt kan de inte förstå, när vem skrift  i detta ämne, tillade borg- kopplerskor har jag aldrig kun- 
stackars kvinnan genom hela stan som helst slipper arbeta, som har  mästaren, är den statistiska ut- nat med. När jag var säker på 

med vilket polisen slängde eländet. Där retar man dem onö- tod? I alla händelser mindre väg. Hon måste i fängelse! 
Skulle digt genom a t t  inte ta hänsyn till grym än a t t  sända ut ung;; flic- 

i uniform och inför borg- deras i mitt tycke riktiga logik. kor i livet, utan det värn mot ge 

med män, när männen har "rätt" känner verkligheten. 
Arbetet som - Jag ä r  säker, sade jag, a t t  ni att  leva med dem. - En utomordentligt värdefull en kopplerska. 

kvinnor, hon får betalt av kvin- 
norna för a t t  skaffa dem kunder 
och hon skyddas av polisen, för 
a t t  förråda kvinnorna, som bestu- 
lit männen. Vilket kvinnoförakt 
ligger det inte i själva denna for- 
dran, a t t  kvinnan ska vara så oer- 
hört hederlig? Vad har hon för 
skyldighet a t t  ej  svika den vilt 
främmande mannens oförskämda 
förtroende? Om hon plockar av 
honom allt vad han äger, har han, 
enligt mitt dit t  a t t  se, ingen rätt 
a t t  beklaga sig? Och vilken miss- 
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Eden, f ru  Gerda Hedström och 
fröken Ruth  Philip. Til l  supple- 

fort han kunde in i grottan. Så kom av dig, Sa är det mycket, som jag ännu( 
han tillbaka, satte sig p i  sin förra plats har svart att förstå.» 

anter nyvaldes fröken Olga Elm- med käppen i handen och sade: »Det är därför att du är en männi- 
"Jag skulle vilja veta, hur jag skall ska och har använt all din tid till att 

kunna återvända till mitt kära förflut- ordna ett bekvämt liv för din jättelika MÖTESPLATSEN dahl och fröken Elsa Schotte. Till 
na liv. Det är det enda jag har. Lär kropp.. . Men när du började leva suppleanter för ordföranden i 
mig.» bland stenarna liksom jag, Sa började riksförbundets centralstyrelse val- 

du iakttaga mera och lade märke till des fröken Koêrsner och d:r Wi- 
Frisinnade derström. Revisorer blevo fru mig och fattade mina tankar, och vi 

kvinnors riksförbunds Helena Rosenius och fröken F r ida  stav och försökte att icke läsa dem. I »Tack ,  kära  ödla .  Men vad gör du 
dag sysslade de Iänge med detta och nu, när du icke mera har bestyren Härner, med fröknarna Ahlström 

och Canning som suppleanter. 

slutligen »Det finns stod varken det i sanden: något förflutet el- »Jag sover i solen och flyger med Vid årsmötet höll första-kam- 
Stockholm (Rt. Norr 282 42), och marledamoten rådman Ernst Ly- 
dit böra alla meddelanden in- berg föredrag med titeln Redogö- 

ler någon framtid. 
närvarande, som är liksom remsan p i  »Hur så?» 

relse för den liberala motionen kinematografen och som kan dragas »Jo, mina tankar höja sig med strå- sändas. 
fram- och tillbaka.. . Kroppens ögon larna till vilken höjd jag vill, och där Genom sekretariatet kunna i n -  angående ytterligare lagstiftning 
läsa blott det som är just framför dem, lever jag hur länge jag vill» . . . 

För såväl motionen som före- men tanken kan, när den är utan kropp, t. ex. medan du talade med mannen' 
se hela livet, både ditt och de käras.. . som bär till dig födan, var jag.. . jag riksdagstryck. 

draget kommer a t t  i nästa num- Se, runt omkring dig är en öken, dina var en ofantlig ödla, lika stor som din 
ögon säga: »Här finns ingenting om- grotta, och mina tänder voro ofantliga, Julita frisinnade kvinnoklubb mer av Tidevarvet utförligare re- 
kring mig, »men klättra upp i palmens med ett slag av käkarna skulle jag ha hade förra söndagen ordnat ett  dogöras. 
topp och du skall få se en karavan av bitit av det största träd.. . Jag såg synnerligen kameler, lastade med dyrbarheter, som brokiga fåglar, så stora, att strutsen i 

Västmanlands länsförbund höll 
vandrar fram genom flygsanden och jämförelse med dem tycktes lik en kyck- samkväm och musik, vilket loc- 

den. Så tyckes det dig. Men for den- lig militärorkester, men dessa fåglars templarlokalen rymma. i söndags si t t  årsmöte i Västerås. 
först mot kvällen kommer fram till sta- ling. En gång hörde jag en mänsk- kat  så många deltagare 

na fluga, som nyss föddes vid din sko, sång var mycket mera melodisk. Det Fru Ellen Hagen talade om fri- Till ordf. omvaldes fröken Gun- 
skola karavanens rörelser vara hela Ii- var naturligtvis en dröm, men på sam- sinnade kvinnors s t ä l l n i n g s t a g a n -  Wahlberg och till sekr. frö- 
vet.. . Men din kropp, jämförd med ma gång verklighet.)) 
jordklotet, är många gånger mindre än »Och skulle du kunna se mina kara^)) de till den nuvarande politiska si- ken Lisa Engström. Övriga med- 
flugan.. . Den som bara älskar krop- »Javisst.» tuationen och berörde särskilt ut- lemmar av  styrelsen blevo: frö- 
pen är olycklig, men den som älskar »Säg dem d a . .  .» förligt nykterhetsfrågan. ken Fogelquist, Norberg, fröken 
tanken är alltid lycklig och fruktar in- »Man behöver icke säga dem något, Fröken Dagmar Holmer sjöng Johansson, Sala, fröken Unda 
tet, inte ens döden. Även jag är en de se och veta allt själva, de se dig.» vackert och känsligt en del sång- Bohman, fröken Tekla 
tanke i en liten kropp, men vems vet 
jag icke, jag vet bara att denna tanke 
är odödlig. ken hela natten och tänkte. Han tyck- s k o l k a r e n  Fi l ip  Pettersson. Därefter höll d:r Ada Nilsson 

Mötet öppnades och avslutades ett  med stor uppmärksamhet mot- 
sa ord, ville han fråga ödlan något me- for de andra människoma detta medel med anföranden a v  fröken Ester  taget föredrag om Frisinnad kvin- 

nopolitik. Föredraget är i hu- ra, men hon fanns icke längre kvar. att få veta många ting och bli lyck- Lindholm. 
vudsak återgivet å första och an- 

sig åter ung. Och mannen, som bar till mjölk och potatismos, berättade den 

Ödlan blinkade med ögonen. 
»Nå, a, b, c» . . . . 

sekretariat 
med barnen?» 

är flyttat  till Slussplan 9¹¹¹, 
Det finns bara det dess strålar vart jag vill.» 

Idag tresserade medlemmar rekvirera för arbetsfred. 

* * * 

* * *  lyckat möte med 

kunde 
som 

Sala, 
Och ödlan kilade bort. Återigen låg den gamle mannen va- nummer ackompanjerad av  folk- Holmström, Skinskatteberg. 

När den gamle läst igenom alla des- te, att han icke hade rätt att dölja 

Och han blev lätt om hjärtat och kände ligare. Och när mannen kom med * * *  
honom mjölk och potatismos förvånade gamle för honom om sina samtal med Skaraborgs Länsförbund har  dra sidan av dagens nummer. 
sig och sade: »Men idag har ni tvärt- ödlan. årsmöte i Falköping, Vita Ban- 
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gatan. 

O. Gu- 
Regementsgatan 

Tobakshandel, 
Klostergatan. om blivit yngre, far, och era ögon glän- 

sa. Har ni drömt något vackert?» 
»Ja», svarade den gamle vänligt och 

försökte hastigt följa mannen bort, så 
att han icke skulle märka bokstäverna 
i sanden. Det lyckades. 

Efter middagen satte sig gubben 
åter på stenen och väntade åter på öd- 
lan. Hon kom kilande, rullade ihop 
stjärten och ögonen glänste till . . . Ef- 
ter några dagar behövde han icke läng- 
re skriva upp bokstäverna, han lärde 

net och läste dem hastigt i tankarna. 

»Vad gör du, när du icke talar med 
mig?» 

»Förut, då jag hade små barn, ma- 
tade jag dem och undervisade dem, men 
nu ha de växt upp och skingrats for 

sig att behålla var och en av dem i min- 

En gång frågade han ödlan: 

att leva sitt eget liv.» 
»Äro alla friska och oskadda?, 

kaste son, Ringelringel satt en gång 
tankar, och en kamel trampade p i  bo- 
nom. Ringelringels kropp upphörde att 

mig. Med andra ord: han lever i mig, 
så att jag är tillsammans med honom.» 

»För dig är allt detta enkelt och 

leva, men hans tankar komma ofta till 

klart, men fast jag fått veta mycket 

aktning och olaglighet ligger 

»Nej, inte alla kroppsligt. Min klo- 

en unge mannen skrattade glatt. dets lokal, söndag d. 2 mars i924 
Då förde gubben honom till den kl. 4 e. m. Offentligt möte i sam- 

Och mannen trodde av fru Ellen Hagen. 

RÄTTELSE. Bokstugan, Grönegatan. 
I förra numret förekom i artikeln 

plats, dar de första samtalens bokstä- ver voro skrivna, men vinden hade ut- ma lokal kl. 6 e. m. med föredrag »Fredsopinionen och folkomröstningen i 
Förenta staterna» ett beklagligt tryckfel, 

plånat dem.. . vars egenskap av tryckfel dock tydligt 
honom icke, utan återvände till staden Anmälan om medlemskap i för- framgick av sammanhanget, Å 18:de ra- 
och berättade, att den gamle blivit to- bundet kan ske till dess kassör, den från artikelns början skall stå betrakta 
kig. f ru  Eiin Collén, Banergatan 63, sina krigslån såsom förbindande, ej be- kiosker . 

Eftersom den gamle hade gjort sta- Falköping-Ranten. 
den mycket gott, beslöt man att låta 
vårda honom på allmän bekostnad. 

På söndagsmorgonen kom en vagn, 

över flygsanden ut i öknen. I vagnen nor i Stockholm hade på 

kuskbocken bredvid kusken satt man- Kronprinsen. Till ordförande 
nen med mjölken och potatismoset. nyvaldes doktor Andrea Andreen- 

Men dessa herrar funno gubben re- Svedberg efter doktor Gulli Pe- 
dan död. Han låg i sanden utanför 
grottan. Hjärtat slog icke och de ut- trini, som avsagt sig, och till 

det frisinnade Jämtlands enda frisinnade sträckta armarna voro stela, men ögo- övriga styrelseledamöter omval- 
nen voro öppna och hade en glad blick, des fröken Gertrud af Klintberg, 
liksom de hade sett något märkligt. fröken Berta Koersner, d:r Alma tidning. Stor upplaga. Sex- åtta- och 

tolvsidigt format. Prenumerationspris Men på halsduken, alldeles invid hal- Sundquist och nyvaldes fru Marja 

för kvartal. Annonspris 
se annonstaxorna. 

o. Lindströms Tid- 

Dessutom i de flesta 
samt genom Pressbyrån i 

fala etc. 

* * *  

förspänd med två mulåsnor, korande Föreningen Frisinnade Kvin- 

sutto två professorer i medicin och på måndagen årsmöte på Hotell a n n o n s e r a  i 
p å  o c h  

i 

10 för helar. 6 _- sen, satt en ödla och blänkte så med 
sina grönskimrande fjäll, att professo- 

förrän hon ringlade ihop stjärten och i 
det hon plötsligt förändrade färg, kilade 
in under stenarna, som aldrig berätta 

rerna icke ens förstodo var det var, 

något for människoma. 23 KUNGSGATAN 

största 
A I I 

e j ,  ingen anledning att sätta dem i a t t  genast förstå. Jag  förklarade följaktligen bättre. Det kan j u  man kallar en lätt  konversa- 
i a t t  polisen samarbetar med en fängelse. Om de vill lita skada 
kopplerska för a t t  fälla en pro- sig är det deras ensak, de har dock 
stituerad? Det var  i Ryssland j ag  hrstämmanderätt över sin egen 
hörde uttrycket "Polisen är för- person! 
brytaren i ordningens tjänst." — Varför, frågade borgmästa- 
Det vore o r ä t t  sagt om Sverges ren vidare, är det bara en enda 
poliser. Men nog förbryter man, den prostituerade bryr sig 
de sig ännu här och var  mot den om? Hon är ofta lidelsefullt fäst 
prostituerade kvinnan - för a t t  vid soutenören, just för att han 
hon är kvinna! ingenting fysiskt begär av henne. 

tror Med honom slipper hon sinnlig- 
samhället och polisen, a t t  den pro- heten. 
stituerade är abnormt sinnlig. 
Och det ökar föraktet. I själ- — J a g  minns, inföll jag nu, när 
va verket är hon o s i n n l i g .  begärde pension av stu- 
Den som yrkesmässigt måste dentkåren åt  studenternas prosti- 
spela sinnlig, blir snar t  osinn- tuerade. Det tyckte jag var så 
lig. Det är den väsentliga skill- ridderligt och barmhärtigt. Jag är 
naden mellan henne och andra säker på, att det rörde varenda 
kvinnor. Till hennes nackdel. kvinna från Ystad till Haparan- 
Sinnligheten sammanhänger med da. Även dem som inte skulle ve- 
själslivet och åstadkommer den lat erkänna det. Då väcktes jag 
förmåga av reaktion, som man första gången att tänka på de 
kallar kyskhet. Sinnligheten be- prostituerades ålderdom. — Men 
stämmer attraktion och repulsion. jag undrar, om mannens kvinno- 

. Den väljer eller förkastar. De förakt uteslutande beror på pen- 
prostituerade har nåt t  den full- ningen? Jag tror att det kommer 
komliga likgiltigheten. Det är ett av en  egenskap inom mannens 
mankemang i deras psyke, som de eget bröst? Är han inte allt för 
rår för, som vant dem att sälja anspråkslös? 
sig. Men att man skadat dem är Borgmästaren såg på mig  utan 

- Till råga p å  olyckan 

också kallas renare. F ö r  övrigt tion. Men han hade ändå nöje närmare: 
- Han kan utåt förhäva sig, hindras hon a v  sin moderskänsla av  hennes närvaro. Han såg på 

men samtidigt innerst inne lida a t t  tänka s ig  sin tillvaro i någon henne med den beundran, man äg- 
av en pinande mindervärdighets- mån högreställd, innan hon varit nar  dyrbara föremål p å  ett  mu- 
känsla? I synnerhet är det fallet något för en m a n .  Hon vet ju  seum. Var  honom Iyxkvinnan ett  
med religiösa män, som skapar dessutom, at t  han behöver henne konstverk, som han föga studerat, 
våra religiösa föreställningar? De för a t t  inte förgås. Men m ä n n e n  att hon mera undantagsvis 
har  kallat kvinnan för  hevetets är visst sil anspråkslösa, a t t  de faller in under Iösdrivarproble- 
port. Men är det inte en reflex svärmar för sin egen t i l l i n t e t g ö -  H u r  som helst, borg- 

mäs taren  var synbarligen glad av deras förakt för s ig  själva? relse? 
D e  är så orena uslingar, a t t  en J a g  trodde mig se på borg- å t  a t t  den unga kvinnan bred- 
kvinna kan inte vara ren, om hon mästaren, a t t  han tänkte svara vid honom hade det  bra. Han 
varit i närheten av  en man? Om något förstående och sympatiskt, tycktes tänka, a t t  hennes ögon 
en god varelse skall födas, måste men då kom en u n g  skönhet in tindrade i kapp  med hennes 
han ha en gud till far,  till den från balsalen och bjöd u p p  borg- juveler - a t t  det var  en 
grad har  männen underkänt sig mästaren till dans. Han tackade massa arbetsfri inkomst i strål- 
s jä lva i sin gränslösa ansprfikslös- avböjande, han kunde inte de mo- n i n g e n  från båda hållen — utan 
het?  Och föraktet för  kvinnan sti- derna danserna. Blygt r o d n a n d e  därför en ogunstig försyn 
ger i förhållande till antalet män, drog han fram en stol å t  den un- skickat henne till kvinnofängelset 
hon tangerar? Därför är hustrun ga skönheten, han kände glädje I Landskrona. 
med en man för dem lindrigare': över hennes älskvärda uppmärk- 
oren än  den älskande s a m h e t .  
många män?  F ö r  kvinnans upp- - Men törs j ag  slå mig ner?  sa- 
fa t tning ter sig umgänget annor- de hon skämtsamt. Ni ta lar  om 
Iunda. 
så anspråkslös. Hon har j u  heller - Om de mest alldagliga ting! 
inte haft till uppgift a t t  skriva re- skyndade jag mig a t t  lugna henne. 
ligioner, utan att  föda människor. Några Iekfulla och vänliga 
Om hon blir lycklig genom man- fraser bytte hon med borg- 
nen, tycker hon a t t  hon fått  nå- mästaren, sedan började samtalet 
got värdefullt. Hon känner s ig  tyna. Han hade svårighet a t t  föra 

Hon är inte a v  naturen allvarliga saker? 
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