
N:r 1. 3 januari. 

Tidevarvet n:r 1 
Då vi nu börja vår andra årgång, 

är det under förhoppning att få mö- 
ta på nytt våra hittillsvarande läsare 
och även många nya. Någon anmä- 
lan anse vi icke behövligt att skriva. 
Våra läsare torde veta ungefär var 
de ha oss, en sådan förutan. 

Tidevarvet har fått många nyårs- 
önskningar. Detta gläder oss mycket. 
Men tidningens nya år är helt och 
hållet beroende av intresse och med- 
verkan från den krets, som funnit 

att tidningen har något att ge och att 
säga. Vi se också gärna att våra lä- 

-sare begagna tidningen som forum, 

när “Ett de själva gott ha nytt något år” att är säga. en vacker 

formel. Vi använda den alla, fast vi 
veta, att gott blir året inte, på sin 
höjd nytt. Men det nya och det goda 
som året har med sig, v i l l  Tidevarvet 
söka upptäcka och slå fast,  så långt 
det förmår. 

Händelser och faror under 1924 
är titeln på den översikt, som Elisa- 
beth Tamm ger av det gångna årets 
politiska händelser. 

Artikeln Moderskydd redogör för 
ett nytt lagförslag utgånget från So- 
cialdepartementets. sakkunniga 

Världsmarknaden och husmödrar- 
na av doktor Margit Cassel vill spåra 
upp orsakerna till de prisförhöjningar 
som husmödrarna få så stark kän- 
ning av. 

En längre novell av Elin Wägner, 
De fem dagarna, börjar i detta num- 
mer. Den kommer att fortlöpa under 
januari månad. 

K. J. skriver över Fredrika Bre- 
mers återuppståndna brev från Ame- 
rika, vilka visa sig vara för amerika- 
narna själva ett oskattbart dokument 
för kännedomen om 1850-talets Ame- 
rika. 

Docent Arnold Norlind, som är 
kännare och översättare av Dantes 
Inferno, har givit en resumé av pur- 
gatorio tillsammans med utdrag ur 
sin egen översättning. 

Else Feldmann har sänt oss en se- 
rie korta Livsbilder av vilka vi i dag 
offentliggöra två. 

Felicia är en intagande liten barn- 
studie, lika rolig för barn, som för 
vuxna. 

Hu s m 0 de r 

NI 1. 3 årg. 1925 

Händelser och faror Samtal på nyårsafton 
minnas av detta år? 

okändas värld. 

utan segel? 

under 1924 
AD ELISABETH TAMM 

Han: Vetenskapens nya erövringar i det 

Hon: Menar du uppfinningen att segla 

Han: Ja den till exempel. Och serum mot- Då året 1924 gick in. var det med ling än dem, där de olika partierna det bestående eller skapandet av nå- 
en viss spänning man emotsåg dess samfällt önska reformer. Detaljerna got annat - ett intresse, som icke sockersjuka och möjligheten att medels 
förlopp i politisk avseende. Många få kompromisserna utforma. Icke sky att bryta partilinjerna om så jämförelse blodundersökning i vissa fall 

och viktiga frågor förelågo till avgö- heller där är således något särskilt skulle vara. Partisynpunkter kunna få konstatera faderskapet. komma en dag, då 
rande vid den stundande riksdagen. att vänta. T y  jordfrågan hör på finnas, om de utgöra medel och icke ingen mer skall ana vad det var för ögon- 
Främst aV dessa stod försvarsfrågan. grund av rin beskaffenhet och sin le- mål. För att detta skall vara fallet fröjd att se vedskutorna slå upp sina gråa 
Därjämte väntades viktiga motioner vande organism t i l l  de frågor, som fordras något av hänförelse, som kan segel vid Slussen den klara morgonen efter 

i jordfrågan. Framför oss lågo ock- icke kunna lösas delvis. Den kan lö- samla och lyfta Man kan icke säga, en regnig natt. skall heller begripa vad 
att hänförelsens eld brann under Strindbergs Fadern rörde sig om Men det så nyval ti l l  andra kammaren, som sas eller icke lösas 

kan skrivas andra tragedier över de scener, skulle visa de tre sista årens inverkan Inte heller ha andrakammarvalen i riksdagsvalen 1924, 

på det svenska folkets politiska nämnvärd grad förändrat den politi- Man kan sammanfatta vad som som kan tänkas uppstå, då blodanalysen 
åskådning. ska maktbalansen. Som väntat var skett under 1924 så, att vid förra kommer från laboratoriet. 

Hon: Men man skall intet veta m u  om 

har det medfört? I stort sett  ingen- demokratiska partierna på mellanpar- nu ha vi en socialdemokratisk. Men mannens tusen gånger tusenåriga kamp för 
ting annat, än att vi kunna börja 1925 tiernas bekostnad, men det bör likväl vi ha icke en absolut socialdemokra- kvinnans hemlighet. Man skall inte förstå 

framhållas, att detta kunde ha skett tisk majoritet. Den egentliga avsik- hans hot och hans böner, hans lyssnande utan vidare spänning. 
Försvarsfrågan är visserligen i ännu större utsträckning. Det ten med den Tryggerska regeringen efter lögn och sanning i hennes stämma. 

olöst, men det är tämligen givet, i n  märkligaste med detta riksdagsval kunde icke fullföljas, och det avgö- Man skall heller intet veta om den visshet 
den kommer att lösas, eller riktigare, var, att det icke förmådde uppväcka rande riksdagsvalen kunnat fram- och den trohet, som var fullkomlig utan 

att ett beslut kommer att fattas och något vidare intresse annat än bland kalla. uteblev. Därför att det uteblev. Han: Du skrämmer alltid upp dig. h- 
vilket. Även om man icke vet detal- ledarna. Visserligen höllos över hela det säga, därför att borgerlig na tänjbarhet i livets möjligheter, denna 
jerna, kan man i huvudsak föreställa landets en mångfald valtal. Men det samling icke kom till stånd, fingo vi gränslöshet av vår förmåga, och så våra 

sig, mellan vilka linjer en möjlig lös- utmärkande draget drömmar om de överraskningar, som ännu 

ning måste komma att gå. Den största faran under år 1924 i vårt liv kan hinna komma, är vad som 

Även jordfrågan återstår u h  hör var en partiernas valkampanj icke kan uttryckas i två ord: borgerlig1 ger livet en sällsam spänning och rikedom. 
till de viktigaste bland de frågor, som folkets. Nog är ni stor del av folket samling. Såsom läget var hade bor- även ha slagit dig Mot bakgrunden av den 
den kommande riksdagen har att be inrutat .i partier-tack vare det nuva- gerlig samling kunnat bli det eldande fulländning varmed vi behärska materien, 

dåraktiga i våra människoförhållanden. 

sparsamt uppblandade med goda ansatser. liga propositionen i denna fråga icke sakligt och levande samhällsintresse na gång. 
upptaga andra spörsmål till behand- - detta må gå ut p i  bevarandet av Mitt års privata historia likaså 

Han: Du kan kanske ha rätt, men det 
förringar ju inte värdet av våra framsteg. 

Hon: Men vad hjälper mig. om jag kom- 
mer fram fortare per express eller luftrout 
till Berlin nu än förra nyårsafton, om jag 
är lika olycklig över att träffa dem jag re- 
ser till, som jag var förut? Och vad hjäl- 
per mig snabbare postförbindelser, om jag 

handla. döma av justistiemini- rande valsystemet. och de indra räk- och samlade ordet både för fiender framstå vi allt mer fattiga, fubbliga och 

sterns yttrande vid jordsakkunnigas nas icke, Men det är icke nog att u h  Men så skedde icke. Medge att årets politiska historia är full 
första sammanträde. skulle den kung- vara inrutad. Det fordras ochså ett Förutsättningarna funnos icke den- av onödigheter, grodor, missförstånd, 

skriver lika oresonliga brev som förr. Vad 
hjälper att jag kan per radio befodra 
dumheter över fordom ouppmätbara av- 
stånd? Vad hjälper det att jag kan räddas 

Vad tror du det skulle göra för in- sina egna ogärningar, försäkrade hon om det kan gå utan att mörda Cark. som är stridig och hopplöst tilltrasslad? 

tryck i Amerika, om jag låter avrät- ivrigt. Den arbetar ju metodiskt Den dagen, då da har hela folket Förstår du inte, att n u  när människan kan 
på sitt eget fall. Detta är inte med dig behöver du ju inte m ö d a  avlyssna och överskåda hela världen, blir ta honom. 

- Ett mycket dåligt, så det är inte ömsinthet om Cark, men, hur skall honan. Han är oskadligt han kan det än underliga, att hon står döv och 
värt du avrättar honom överste! - Är det inte värt, sade översten ett öde skall få mogna och brista in- Men det tar lite längre tid, det med- tisk vetenskap, som kastar ljus över själs- 

livets undervegetation och uppspårar dolda och bjöd sin dam en cigarett, vilken ifrån, av sig själv. 
hon avböjde, Jo, se här en Sidan - När har man nånsin ett helt motiv läsa Vardagslivets och själssjukdomar psykopatologi Du kan av ta Freud och 

människa, att det för en gång skull dan samtalet börjat. Varför kunde folk med sig? Du glömmer alltid de till exempel, Han vill ge oss medvetenhet. 
kunde löna sig att riskera något för han inte i lugn och ro expediera Cark fega. de som dra fördel. de passiva, Hon: Jag kunde ta risken denna häst- 

att röja honom ur vägen Du håller utan att tala om det för henne i för- de onda Du glömmer visst också att kur, om jag inte visste, att jag ändå för- 

väl med mig om att den olagliga re- väg? Det var ju ett vansinne, trots vi har inte rad med metoder som ta bleve lika hjälplös inför det faktum, som 
jag fann uttryckt hos Natanael Beskow i 

geringen måste bort? och den faller. alla de erfarenheter hon gjort dessa för lång tid. hans bok Evigheten och Ögonblicket vilket 
när herr ministerpresident Cark fal- fem sista år levde hon fortfarande i Hennes ögon fylldes med tårar. är den bok jag föredrar att l ä n  på nyårs- 

sin amerikansks uppfostrans barna- Du skulle inte ha sagt mig nå- afton framför Freud. Det är omöjligt att 
leva utan människorna och det är svårt att 

ler. men inte förr. 
- Ministrar kan väl falla för an- värld, i vilken det hette. att rättfär- got d i .  

digheten styr världen, och at t  det on- - Nej,  jag vet det; men jag säger leva med dem säger han. Han: För den. som vet vad han vill och nat än kulor. 
- Då håller du ändå inte med mig. da icke består, vilket det framför allt dig ju allting. jag är såld till dig. Och har makt att sätta det igenom och dess- 

Du håller denna våldsregering, och gör Varför skulle det mera heta nu vill jag att du skall första, att jag utom är i god form är det inte så svårt 
dessa blodhundar om ryggen, - - Ödets fullbordan och guds dom, om har rätt Jag vi l l  det. Det är nio må- Hon: Fråga Mussolini om allt detta hjäl- 
du - Han avbröt sig själv, Om dul Cark söp och utsvävade ihjäl sig i nader nu sedan denna skurk och hans per. 

inte vill låta mig ta  livet av Cark, så stället för att falla för dens hand, anhang körde bort allt hyggligt folk Han:Jag behöver bara fråga min egen 

får du störta regeringen själv på ditt vars raseri han uppväckt? Varför från Treves, ja du minns. att jag var 
vis. Men bort skall den och det skall var det uteslutet, att den Herren Gud inte hemma, när det skedde. för då Hon: Men min säger mig att jag behöver 
bli ordning och lugn i Treves igen, hon trodde på  just uppväkt det hat. hade det nog inte gått Si beskedligt gan att se genom deras hjärtans. dörr, om 
och jag vill komma hem igen till min i patrioternas hjärtan. som blev Carks t i l l .  Sedan dess har karlen suttit den är öppen eller sluten, behöver oavlåtigt 

okränkt och spelat herre med stöd av älska dem och varkunna mig över dem för vingård, och skära mina stockar. det död? 
är snart tid, älskade. Och du vet icke - Jag vet precis vad du tänker sitt s, k. gendarmeri. Men han är att i människogsegenskapen de skola uthärda att leva måtte med väl mig vara Här de 

hur det är att vara utvisad. om mig, sade hon. Men jag skall Forts. å sid. 5. oanade möjligheternas värld. Men kan du 
säga mig varför människosläktet med sina 

består till icke ringa del i utväljandet av de bästa inköpskällorna. oräkneliga år ännu icke sänt mer än ett litet fåtal över den världens tröskel och själv 

Detta år är nu tillryggalagt. Vad förstärkte sig de moderata och social- årsskiftet hade vi en högerregering, 

vill 

för denna val- ett regeringsskifte. 
kampanj var att det alldeles särskilt 

Forts. å sid. 6 

Att 

vänner. 

De fem dagarna 
A v  ELIN WÄGNER 

I. - Regeringen kommer att falls på gärna hjälpa dig att störta regeringen med insulin eller guldsalt åt en tillvaro 

jag förklara det? - jag tror på att arresteras som en vanlig förbrytare. Han: Det finns ju en hel ny psykoanaly- 

ger jag. 
Han såg upp för första gången, se- 

ätt. 

n s arb e te För livsmedel är valet lätt. I våra 95 butiker gäller principen: 
Devinez. högsta kvalité till lägsta pris. 

Konsumtionsföreningen Stockholm m. 



Modershjälp 
Ett förslag från Socialdepartementet 

Moderskapets lycka och moder- svårigheterna, då det gäller för en 
skapets olycka är ofta en penning- ensamstående moder att uppehålla 
fråga. Staten har i start s a t  förefallit sambandet med det nyfödda barnet, 
likgiltig för så väl det ena som det an- är bristen på lämplig bostad. Finnes 
dra ända till dess olyckan övergått till möjlighet att bereda mor och barn en 
tragedi. Har modern varit så över tillflykt å anstalt för mödrar med 
given och översiggiven att hon tagit späda barn (spädbarnshem), bör 
barnets liv, då har staten snabbt och samhället äga rätt aft lämna moders- 
effektivt ingripit. Om den närmelse- hjälp i denna form, vilken för mor 
vis lika vaksamt intresserat rig för att och barn mången gång måste anses 
i tid hjälpa och stödja som till att såsom den lämpligaste. I den norska 
straffa, skulle många sådana trage- lagen om "forsorg for barn” före- 
dier aldrig blivit utspelade. kommer en bestämmelse i detta syf- 

"Det är blott ett yrke, ett av b i n -  te. Hänsyn bör emellertid tagas till 
nans kall, för vilket v i r  tids ekono- de möjligen berättigade invändningar 
miska liv visat ett mycket ljumt in- mot en dylik placering, som kunna 

skrev en sakkunnig författare i ämnet förslaget uttryckts med orden: "där 
då moderskapet är 1909 för en kort så prövas utan åsidosättande av kvin- 
tid var den aktuella frågan. nans befogade intresse kunna äga 

År 1912 kom m lag till stånd i av- rum”. Prövandet härav liksom ma- 
sikt att skydda moder och barn med dershjälpens utbetalande, kan skötas 
förbund för kvinna att arbeta i indu- av särskild förordnad barnavårds- 
striellt arbete under de sex veckorna man eller annan lämplig person. 
närmast efter barnets födelse, därest Angående storleken av understödet 
inte med läkarebetyg styrktes, att hon säges i lagförslaget det vara önsk- 
utan men för sig eller barnet tidigare värt an modershjälp kunde tillmätas 
kunde börja arbetet. Hur många något frikostigare än vad i allmän- 
kvinnor ha inte av läkare utverkat het torde vara fallet beträffande fat- 
detta intyg, då de stått mellan valet av tigvård. Från statens sida borde med 
svält eller överansträngning. Ty den fog kunna uppställas vissa krav i så- 
ekonomiska följden av arbetsförbundet dant hänseende med hänsyn därtill, 
blev tyvärr inte samtidigt ordnad. att enligt förslaget statsbidrag är av- 
Genom den 1924 antagna lagen om sett att utgå till modershjälp. An ett 

samhällets barnavård och därmed frikostigare utmätande av moders- 
sammanhängande författningar har hjälp skulle innebära orättvisa gent 
man emellertid sökt i vissa hänseenden emot 
förbättra de ensamstående mödrarnas inte med skäl kunna göras gällande, 
ställning. Sålunda stadgas, att om då det här är fråga om understöd för 
samhället, på grund av den ena av för- endast en kort begränsad tid och åt 
äldrarnas uraktlåtenhet att fylla sin personer i en särskilt svår situation, 
försörjningsplikt gentemot barnet. vilket det ligger i samhällets eget in- 
nödgas ingripa till barnets hjälp, så tresse att underlätta. En jämförelse 
skall den av föräldrarna, som inte låtit med de belopp, som domstolen i or- 
dylik försummelse komma rig till last, ten i enlighet med 1917 års lag om 
undgå ersättningsskyldighet för den åt barn utom äktenskap i allmänhet 
barnet lämnade hjälpen. Men denna ålägger fader till sådant barn att be- 
lag lämnar frågan om hjälp vid själva tala för barnet och till dess moder 
barnsbörden olöst och som ett full- torde därför, anses det, vara lämp- 
ständigande har därför nu framlagts ligt. Därvid uppnås en viss nom. 
ett inom Socialdepartementet av sär- avpassad efter förhållandena på oli- 
skilda sakkunniga utarbetat förslag ka orter. Visserligen kan det före- 
till lap om modershjälp. falla mindre egentligt att även be- 

I första par. heter det: svenk träffande modershjälp It ensamstå- 
kvinna, som + grund av havande- ende mödrar t i l l  barn i äktenskap 
skap eller barnsbörd är i behov av hänvisa till belopp, som utdömas en- 
understöd för sig eller barnet, är, ligt lagen om barn utom äktenskap. 
där detta behov icke annorlunda av- Men de sakkunniga anse, att då un- 
hjälpes, berättigad att i enlighet med dershållsbidrag till utomäktenskap- 
bestämmelserna i denna lag erhålla liga barn utom all rfåga torde vara 
erforderligt underhållsbidrag (mo- de, som oftast utdelas, tala praktiska 
dershjälp). Sådan hjälp utgår till skäl för en sådan avfattning. 
moderns underhåll under en månad, Som komplettering till tidigare la- 
därav högst halva tiden före barns- gar är denna om modershjälp syn- 
börden, och till barnets underhåll nödvändig. Men den är icke 
der sex månader från dess födelse. tillfredsställande i det skick den nu 

Som synes har hjälpen uppdelats föreligger och borde icke bliva an- 
i underhåll dels It moder och dels It tagen annat än som at provisorium. 
barnet. Dana hjälp skall inte hava Annan myndighet än fattigvårdssty- 
fattigvårds karaktär och verkan och relse bör framför allt handlägga des- 
skall - med statsbidrag - utanord- sa ärenden. Sköter en moder sitt 
nas av hemortskommunen och icke, barn är detta ett arbete, en upgift  
som vid fattigvård i vanlig mening, som bör givas den mest aktade ställ- 
av vistelsekommunen. ning och på intet sätt givas sken a v  

Då ett av huvudsyfterna med mo- mindrevärdighet. Det kan frågas 
dershjälpen är att uppehålla samban- varför inte även dessa angelägenhe- 
det mellan mor och barn, har i tredje ter kunna överlämnas till barnavårds- 
paragrafen föreslagits, att såsom vill- nämnderna Iiksom allt annat som 
kor för modershjälp efter nedkom- sammanhänger med barnavården. 
sten må uppställas, att barnet skall Det finnes ett nära samband mel- 
vårdas hos modern. En av de största lan denna fråga om modershjälp a h  

de motioner om bättre vård åt barn- 
sängskvinnor och nyfödda barn. som ad ger hälsa, av de kvinnliga riksdagsledamöterna 
framfördes vid 1924 års riksdag, 

dyrbart am man ej använder sig av men som då föll därigenom att kam- 
nets Bad- a h  Frotteringsapparat. rarna stannade i skiljaktiga beslut. 

är konstruerad efter den för huden så Det är att hoppas att dessa frågors 
de frotteringsmetoden och kostnaden för ett lösning tillsammans komma an ska- 

pa en verklig förlossning för moder- 
ad är högst 2 öre, för ett kallt ingenting. 
nonterad apparat kr. 20: -. 
vårt prospekt, som sändes Eder gratis skapet ur de hårda och tunga villkor 

ko. Agenter antagas. 
WE I L A N D  & C : o A.B.. som nu ofta är dess Me. 
arlsgatan 1, Malmö. Tel. 5 1  16. 

tresse och det är moderskallet”, - av modern framställas. Detta har i 

övriga understödstagare lärer 

VÄRLDSMARKNADEN OCH 
HUSMÖDRARNA 

Av MARGIT CASSEL 

Alla husmödrar se med bekymmer Orsakerna äro flera. Veteskörden 
hur priserna stiga. Varje vecka får i Förenta staterna har visserligen va- 
man betala mer i handelsboden för rit synnerligen god. men i Kanada 
brödet, smöret och mjölken. Det är går den knappast upp till 60 proc. av 
inte roligt för den som förut hade fjolårets. Hur skörden blir på södra 
svårt nog att få det att gå ihop, och halvklotet vet man ej  ännu men åt- 
man undrar knotande vad det nu är minstone för Argentina väntas 
för fel i maskineriet. Underkastel- minskning, till denna relativa knapp- 
sens nödvändighet känns desto hår- het i världens försörjning med bröd- 
dam som man oftast inte har den säd kommer att efterfrågan samti- 
blekaste föreställning om hur det he- digt stegrats p i  grund av det förbätt- 
la hänger ihop, och varför man nu rade ekonomiska läget i Tyskland 
plötsligen skall behöva ge diverse- och andra stater, för vilka det blivit 
handlarn 50 öre för det mjölet i stäl- möjligt att konsumera mer spannmål 
let för 40. in förut. Även till Ryssland lär stör- 

Nu ha vi emellertid i Sverige ett Trots den här skildrade häftiga 
kommerskollegium som varje månad prisstegringen på jordbruksprodukter 
ger ut en tidskrift och varje kvartal kan man säga att livsmedelsprisen i 
en "Ekonomisk översikt” till allmin-allmän- det stora hela knappst ligga 
hetens tröst och upplysning. högre i förhållande till andra varor 

Dessa skrifter ha även ur husmo- än de gjorde 1914. Alltsedan kriget 
derssynpunkt ett visst intresse. Av ha nämligen livsmedelsprisen varit 
deras index lira vi bl. a. an den all- abnormt låga, beroende dels på den 
männa prisnivån för grosshandelspri- ytterligt nedsatta efterfrågan från 
ser låg vid 167 i slutet av november det utarmade Europa, dels på att 
mot 157 i juli och 160 föregående år brödsädesproduktionen starkt ökats 
i nov., vilket betyder an prism sedan under kriget och nya områden tagits 
juli stigit 6,38 proc. och under hela i anspråk härför. - Jordbruket kan 
året 4,5 proc. Detta är emellertid icke tänkas bära sig i längden med de 
detsamma som an säga, att den sven- låga priser som härskat och de som 
ska kronans värde sjunkit. Man kan nu klaga över fördyringen få alltså 
inte längre köpa lika mycket för den trösta rig med att jordbruksbefolk- 
som i juli. En "inflation" har alltså ningen f i r  det bättre. 
inträtt, om också helt obetydlig, och Vad beträffar smöret har det stigit 
denna 'inflation måste bero på att hastigt under hösten till följd av de 
marknaden är relativt rikligare för- höga Londonnoteringarna och vår 
sedd med betalningsmedel än den var export till England har också under 
i juli, vilket åter hänger samman med 1924 varit dubbelt så stor som 1923. 
en något för frikostig kreditgivning Nu har emellertid ett prisfall in- 
från bankernas sida. trätt bade i London och här till följd 

Grunderna härtill skola vi icke när- av rikligare tillförsel till London av 
mare sysselsätta oss med här. Dock billigare smörsorter från kolonierna. 
kan I avseende p i  vårt kära kaffe äro 
veckling i den riktningen inte kan utsikterna mörka. Världsproduktio- 
fortsätta, si länge vi vilja upprätt- nen 1924-25 anslås endast till 16,6 
hålla guldmyntfoten och så lände den mill. säckar mot 21,7 mill. föregående 
amerikanska prisnivån ligger lägre år. Priset stiger hastigt. Konsum- 
än den svenska. tionen har visat stark ökning, särskilt 

i Tyskland. Man beräknar att Euro- 
Den prisstegring som framför allt pa förbrukat dubbelt så mycket kaffe 

Måtte inte det svenska folket mi- 

re partier ha försålts. 

med säkerhet sägas att en Ut- 

förskräckt husmödrarna är emeller- I924 som 1920! 
tid icke blott eller ens väsentligen en 
allmän stegring av alla priser, bero- n e n  sig p i  kaffe! 
ende p i  kronans försämring. Allde- Vi få trösta oss med att man vän- 
les beroende av denna allmänna steg- tar prisfall på socker till följd av en 
ring har nämligen en omkastning ägt glänsande rörsockerskörd. 
rum mellan olika varugrupper sins- 
emellan, så att somliga varor blivit 
dyrare, andra billigare, - och det är 
då - olycligtvis ur stadsbefolkning- 
ens synpunkt - just livsmedel som 
stigit mest. 

Priserna för vegetabiliska livsme- I Karlstadtidningen har signaturen 
del (säd, gryn, bröd, kaffe m. fl.) ha M.H. egnat en lång artikel i t  att be- 
i stigit 137-165 från visa an vi sakna politisk erfarenhet, 
nov. 1923-nov. 1924. - För anima- det visste vi förut, vi ha aldrig gjort 
liska livsmedel är stegringen inte så anspråk på an äga den. 
stor, kött har fallit, medan f l i t  a h  Likaså visste vi hur svårt det är 

att uttrycka sig så att man icke blir mejeriprodukter stigit. 
Bränsle och smörjoljor ha fallit missförstådd. Men att det skulle va- 

fr. 150-138: textila råvaror och fa- ra så svårt, eller vi så illa skickade 
brikat tillsammantagna äro oförän- därtill, om tydligen framgår av sva- 
drade, tack vare att bomullen genom romålet, det återstod att lära. 
en ovanligt god skörd förbilligats un- Dels ha vi i detta svaromål blivit 
gefär lika mycket som ullen fördy- beskylla för an ha beskyllt hr Hell- 
rats. berg just för det vi utryckligen fri- 

togo honom ifrån, nämligen an ha 
Spannmålspriserna överträffa menat alla kvinnor, när han talade 

emellertid alla övriga. I Sverige är om politiska analfabeter. Vi ha en- 
stegringen sedan i nov. föregående dast sagt, att han möjligen borde ha 
år 47 proc. Och denna stegring fort- tänkt p i  hur denna sats sedan kunde 
sättas även under december. Den är brukas av presskollegerna, ryckt ur- 
ingalunda någon till Sverge begrän- sin samanhang. 
sad företeelse. Priserna för vete i Dels tycks det vara svårt att kom- 
New York och Buenos Aires, centra ma över ens om vad som menas med 
för världens vetemarknad, ha stigit i startandet av ett nytt parti. Jaså. 
liknande proportion, i New York menade ni då inte ett nytt parti utan 
från 120-168 cents per bushel, allt- en sammansmältning av de gamla? 
så 40 proc. och vetenoteringarna för frågas nu. 
december visa för vissa kvaliteter Vi menade båda delarna. 
nära 200 proc. stegring. 

genomsnitt 
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Kvinnorna i tyska Svart på Vitt riksdagen 
Vid det senaste riksdagsvalet i 

Tyskland gjorde sig en ny tendens 

Den uppskjutna födelse- ningarnas vidskepelse,och ryktens vanliga gällande i fråga om kvinnorna.Hit- 
Men naturligtvis finns viljan till att mentsledamöter gått långsamt neråt, 

hemligt rusta hos stora tyska grupper. 
Under fem år bar befolkningen i det Och att planer läggas, hur det ska gå till nu visa talen åter en uppgång. I na- 

ockuperade området sett framåt mot den att göra Tyskland slagkraftigt på nytt är tionalförsamlingen januari 1919 sut- 
10 januari 1925, som barn se fram mot väl utan allt tvivel Det är fullkomligt to 41 kvinnor bland 423 ledamöter, i 
sin födelsedag. För många, för Per a h  psykologiskt förklarligt. Varför skulle ty- riksdagen av juni 1920 37 kvinnor 
Pål och deras familjer, bar den dagen skarna ensamma av alla folk förlorat tron bl 
egentligen betytt den dag, då man skulle på vapnens oumbärlighet? Alla andra bland 49,i riksdagen av maj 1924 27 
bli kvitt inkvarteringar, uppsikt över press gå på i de gamla spåren varför skulle ty- 
a h  offentliga möten och kontrollen vid skarna vara helt in. från viljan till att december 1924 33 kvinnor bland 493. 
broarna då alla hyror a h  livsmedelspris rusta, att skaffa sig trygghet, hämnd, luft, Fördelningen på de olika partier- 
skulle sjunka. De mera allmänintresserade storhet o. s. v. genom vapenmakt? na ställer sig så, att socialdemokra- 
och politisk insiktfulla däremot motsågo Men det sista, som tyckes falla gran- terna ha 17 kvinnor av sina de- 
denna dag, som en prövningens dag för de narna in, det är, att tyskarna är männi- mokraterna 2 a" 32, de tysknationel- 
ockuperande makterna den dag, då det skor på gott och ont som andra. Och nu 
skulle visa sig, om de verkligen ämnade komma de förstås att bli ännu mera livade la 5 av 103, tyska folkpartiet 2 av 
utrymma Rhenlandet vid de tider, då de i att nå upp t i l l  den grad av farlighet man 51; Centern 4 av 69, kommunisterna 
t rak ten  bestämda terminerna voro ut- tror dem om att redan äda. 
lupna. Bleve Kölnzonen utrymd den 10 Ack, denna eviga träta. De övriga partierna, som tillsam- 
januari 1925, då kunde detta hälsas som 

man ha 62 riksdagsledamöter ha in- 
gen kvinna alls bland sig. Som dessa 

ett löfte att även åren 1930 och 1935 skul- 

partier i allmänhet endast företräda 
le betyda avlastning och till sist fullkom- Det meddelades i somras från epi- 
ligt hävande av ockupationsplågan demisjukhuset i Stockholm den märkliga 

Under de fem ockupationsårens längtan iakttagelsen, att difteribacillen inte längre klass- eller särintressen, har dr  Ilse 
att engelsmännen skulle dra bort, har det är i samma grad känslig för det serum, Reiche, som skickat oss dessa siffror, 
funnits en Lid, då innevånarna önskat att varmed dem förut alltsedan upptäckten av dragit den slutsatsen, att de som bara 
de skulle stanna. Det var under den pc serumbehandlingen alltid bekämpats En tänka på sina privatfördelar. tänka 
riod, man ansåg för troligt, att den fran- ny sammansättning av serum ansågs nöd- 
ska exploateringen av Ruhrdistriktet skul- vändig för att åter lura den sluga bacillen, naturligtvis inte på det andra könet. 
le fortfara ännu i januari 1925. Och man som hämtat sig från förskräckelsen och Socialdemokraterna komma antag- 
visste att i så fall fransmännen för att + nytt,rycker ~" mot människan. ligen, när sammanräkningen ~" över- 
säkra sina förbindelselinjer - Ruhr lig- Nu meddela tidningarna på samma dag loppsrösterna bli klara att få in en 
ger ju innanför Kölnområdet åt Tyskland nå nyheter från sjukdomsfronten. Tuber- 
till - måste rycka in efter engelsmännen, kulosen är i avtagande i vårt land, barn- adertonde kvinna på rikslistan, näm- 
så som de ryckte in efter, amerikanarna, förlamningen i tilltagande 
när dessa utrymde Coblenz. Inför en så- I d e t  republikanska blocket (det 
dan situation höll man del för det långt den, som ge en anledning att försjunka i svart-röd-gyllene) finna vi 23 kvin- 
mindre onda att engelsmännen stannade funderingar över den mystiska strävan att nor, i högerblocket (det svart-vit-rö- 
kvar. hålla sitt mått fullt som finnes hos da) 7 kvinnor. Alltså äro de republi- 

avskrivning, och tyskarna, som kräva köln- förmår det alltid växla karaktär och an- kanskt sinnade kvinnorna mer än tre 
zonens utrymmande, känna sig icke längre greppsform och skjuta in med en offen- gånger så starka i den nya riksdagen 
behöva engelsmännen i Köln såsom vitt- siv där människan icke är förberedd på som de monarkistiskt sinnade. 

Längst till höger och längst till nen och skydd mot Frankrike. Likaväl tor- angreppet eller rustad mot det. 

vänster finna vi kvinnan som man- 
de det vara så, att det är fransmännens 

nens soldat, hos kommunisterna som 
ockupation av Ruhr, som utgör det verk- 
liga hindret för engelsmännens bortdra- Danmarks a vrus tning skulle sannolikt 
gande. betyda att England ansågs sig skyldigt att frivilliga kamrater, hos de högerradi- 

haft denna med åren allt mildare och vän- Tingsten Detta komme då troligen att ge Der kan framhållas som en ofrån- 
skapligare besättning i fem år, så gjorde Ryssland anledning att i sin tur som mor- komlig lag att ju liberalare ett parla- 

det inte så mycket, om de finge uthärda drag besätta Åland, varmed det har pas- ment är, dess fler kvinnor förekom- 
land då kunde ha förhoppning att både sjön i in hand. ma däribland, ju  reaktionärare ett 
RUhr och Kölnzonen samtidigt utrymdes. Följden skulle alltså med en gång bli att parlament är, dess färre kvinnor. 
Det verkligt viktiga, det oerhört betydelse- två stormakter genast komme att intaga Därför uttrycker sig också radikalis- 

mens nyvaknade motstånd mot reak- fulla är ju att få Westfalen fritt. Men krigiska och hotande ställningar i Öster- 

tionsstormen även i siffrorna på de 
kom a h  såg ett barn 14 dagar före fö- sjön. 
delsedagen, att dess firande måste upp- Man får i sanning en ny respekt för den 
skjutas i fem månader så får man IC den danska sjömakten och på de små gröna kvinnliga riksdagsledamöterna i 
verkan detta gör Och även om barnet, forten i Öresund. Danskarna själva torde Tyskland. lämnat åt sig själv, skulle lungna sig, kan bli förvånade över den betydelse deras ka- 

nonbåtar haft också för Sveriges trygghet. 
gon - här pressen - som oavbrutet 
hetsar det med tillrop som dessa: de där 
uslingarn unnar dig aldrig någonting. De 
ämnar inte tillåta dig att hålla födelsedag Lady Rhondda är ledare för en liten under upplysningsveckan 7-13 jan. 

få fylla år. De säger, att du inte varit point group, gruppen kring de sex punk- Svenska sektionen av Internatio- 
snäll nog. du som bara har det felet att terna. Denna grupp hade gjort upp en vit nella kvinnoförbundet för fred och 
ha varit alldeles för snäll. Men bli nu lista på de parlamentsmedlemmar, om vil- frihet anordnar, EO ̂ Tidevarvet för- 

ka den ansåg, att de voro fullkomligt po- ut nämnt, i början av januari, en elak du! o. I. v. 
Fredsfrågan står 

kölnzonens utrymning är det, att Tysk- att hedras på grund av sitt arbete för ju mitt i och är invecklad i en mängd 
land icke skulle ha följt avväpningsföre- kvinnorna Det 
skrifterna. Den allierade kontrollkommis- tolv stycken, men dem bjöd gruppen på blir därför från en mängd olika ut- 
sionen, som med vissa avbrott arbetat un- lunch Lady Rhondda höll tal och förkla- gångspunkter som de olika föredrags- 
der dessa fem år har icke sin slutliga rap- rade, att det endast kunde bli tolv på hållarna komma att nalkas densam- 
port färdig, men franska pressen är den listan, emedan gruppens standard *= så ma. Veckan börjar den 7 januari på 
förutan, synnerligen väl eller åtminstone hög. som den var. Det fanns nog många förmiddagen i läkarsällskapets lokal. 
rikligt underrättad. Alldeles som en spräckliga eller vitaktiga medlemmar, men Dr Poul Bjerre håller inledningsan- 
mängd krig bröto ut i pressen före våra endast tolv absolut snövita. Då rodnade förandet. Fömiddagen upptages av 
sebtemberval, så ha nu inpå den 10 januari alla gästerna djupt, både de M damerna redogörelse för de olika politiska par- 
en rad mystiska fynd gjorts i Tyskland av och herrarna, berättas det tiernas ställning till freden, varvid 
halvfabrikat, avsedda att i en handvänd- Lady Astor, som svarade för dekonser- prof. Hallendorff talar för de mode- 
ning förvandlas till vapen - mot Frank- vativa, förklarade bl. a. att "den strilande rata, fru Emilia Broomé för de libe- 

lady Astor” nu tillhörde det förgångna. rala, professor Johan Bergman för rike. Hon skulle Komma att uppträda i Under- de folkfrisinnade och socialministern 
ör socialdemokraterna. På aftonen 

sken av fattigdom och värnlöshet hem- huset mild som en ::& med kompli- för fru Elin Wägner w En idé p* ligt rustade fruktansvärda och krigslystna manger på sina kolleger i parlamentet vandring och borgmästare Carl Lind- 
framför allt på högern a b  förklarade att hagen om Europas hegemoni över 

och Asien. Den 8 är ämnet million utbildat underbefäl, färdigt .* * några ~" des- voro too good to be w. Afrika 
några veckor organisera en mångmillion- Hon tvivlade på dem som man gör på en Handelspolitik och näringsliv. Stats- 
armé, det äger m civilflygflotta, som på alltför glädjande nyhet. rådet Ernst Wigforss talar am Indu- 
några timmar kan bli m av världens mest demokrati, redaktör Karleby 
effektiva, det har en kedja av anilinfabri- ge en sådan lunch för rodnande riksdags- om Socialisering direktör Anders 

Örne om kooperation och Dr H. Hil- 
debrand om privat initiativ. till arsenaler för tillverkning av d e  kemi- män och höra så vackra tal. 

Fredagen den. är ämnet De eko- 
nomiska faktorerna och världsfreden. Mot denna bild står den officiella tyska 

framställningen av det lojalt avrustade Om stormaktspolitiken ef ter  världs- 
Tyskland, som äger intet att försvara sig BIiv medlem av kriget och världsfreden talar dr Ver- 
med mot yttre fiender, endast d e  för den ner Söderberg om Internationell ar- 
inre ordningens upprätthållande nödvän- Frisinnade Kvinnors n e r  Söderberg, o m  Int yrkesinspek- 
diga a h  tillåtna riksvärnet. trisen Kerstin Hesselgren om Till- 

Vad den första bilden angår så är det gång och efterfrågan på den interna- 
tionella arbetsmarknaden där Fabian 

billa SIG att den är sann, vilket den säkert V. Koch, om Befolkningsfrågan ev. 
inte är. Den är skapad av fruktan, önsk- professor Gunnar Andersson. 

dagen 

3 av 45. 

ligen f r u  Adele Schreiber. 
Detta är åter ett av de sammanträffan- 

Nu är ju den franska Ruhrpolitiken på det onda i världen. Slaget på en punkt 

Man kunde ju tänka sig att om kölnarna bevaka Öresund och Bälten, anser general kala som en knappt tåld rekryt. 

Fredsfrågan belyst 
i maj heller - du kommer aldrig mer att grupp kvinnor som kallar sig The six 

Det officiella skälet för uppskovet med litiskt fläckfria a h  helt och odelat värda upplysningsvecka. 

och barnen. det blev endast sociala och politiska problem. 

Åter reser sig bilden av det bakom ma- 

Tänk vad det skall bli roligt, när vi få striell 

ska krigets mest fruktansvärda vapen. 

säkert många tyskar, som gärna låta in- Riksförbund! 

Gandhis nederlag. 
Gandhis nederlag diskuteras nu i 

engelska pressen. Han är komplett 
slagen och hair själv erkänt det, säger 

man. Han har gått med på att avstå 
metod och slutit sig till den grupp, 
som hellre vill använda intagandets 
me*. erövring av aI Ia  styrelser och 
parlament, för att sedan kunna göra 
obstruktion, Hans nederlag är, heter 

det d e s s  m e r a  f l a g r a n t ,  s o m  han 

et resolutionsförslag om enighet på 
en linje, som icke är hans egen. 

Men samtidigt erkännes att indier- 
na i sitt krav på den frihet s a  er- 
kännts Dominions nu stå mera eniga 
än någonsin förut och att viceko- 
nungen kommer att möta ett svår- 
skött parlament. Gandhis politiska 
prestige har om man så vill lidit ett 
nederlag. Men han har åstadkommit 
vad som för närvarande är hans pas- 
sion och patos att åstadskomma enig- 
het om taktiken inom sitt indiska 
folk 

Det talas mycket om att den indi- 
ska frihetsrörelsen skulle vara resul- tatet av bolsjevikisk propaganda. Det 
är därför intressant att se att 'On- 

gressen @ Gandhis anmodan avslog 
tanken på a n  sända Sovjet en kon- 
doleansskrivelse med anledning av 
Lenins död. Rösterna för utgjorde 
dock något mer än en trdjedel av 
samtliga avgivna. Vilket bevisar att 
det finns en fraktion med sympati 
för de bolsjevikiska kampmetoderna. 
Det är denna fraktion, som ger Eng- 
land anledning till en rad stränga åt- 
gärder för ordningens upprätthål- 
lande. 

Det är ganska betecknande att två 
av de mest kända amerikanska tid- 
skrifterna ''The Survey och The 
World to - morrow ägna rig i sina 
decembernummer åt  Gandhi. 

En av de  många artiklarna i detta 
sammanhang, är skriven av en ameri- 
kan, som nära känner Gandhi och in- 
diska förhållanden och vet mycket 
väl reda P i  Gandhis nederlag. Men 
han har gett sin artikel den sugges- 
tiva rubriken ”Åter en man och ett 

världsvälde”. Paralellen är Kristus 
och det romerska riket. 

Lördagen den 10 är ägnad Natio- 
talar om dess positiva verksamhet, 
byråsekreterade E. Boheman om vad 
det uträttat för lösandet av mellan- 
folkliga tvister, advokaten Eliel Löf- 
gren om framtidsperspektive. 

Samma dag hiller även offentligt 
möte kl. 8 i Musikaliska akademien, 
varvid generalkonsul E. Ekstrand 
talar om den grekisk-turkiska folkut- 
växlingen, med Ijusbilder. 

Söndagen den 11 är aftonmöte i 
Musikaliska akademien med ärkebi- 
skop Nathan Söderblom som talare. 
Hans ämne är: Det ekumeniska mö- 
tet i Stockholm i augusti 1925. 

Måndagen den 13 kommer ämnet: 
Uppfostran till fred före. Korta ."- 
fö föranden hållas av repsentanter för 
Söderbergh, rektor Anna Sörenssen, 
l 
lektor Elisabeth Eurén.Ordföranden 
MathiIda Widegren, redogör för 
svenska sammanslutningar i freds- 
syfte och dess utländska förbindel- ser. Tisdagen den 13 behandlas slut- 
ligen Tullfrågan av d r  G. Dalén. no- 
belpristagaren. 

Kvinnornas fredsförbund är att 
lyckönska till att ha kunnat driva ge- 
nom ett så rikt program. Vi ta för 
givet att många bland Tidevarvets 
läsare bade i huvudstaden och från 
andra platser skola begagna sig av 
detta tillfälle att orientera sig över de 
proplem, problem, s o m  sammanhängda med 

M a s k I n b r o d e r I 



FREDRIKA BREMERS. GÅVA 
TILL AMERIKA 

Av K. J 

tuell essaysamling American towns tilltalande volym som bär titeln Ame- 
För fyra år sedan utkom 'en spiri- man ovillkorligt vid anblicken av en 

and people av Harrison Rhodes. För- rica o f  the fifties: Letters of Fre- 
fattaren hade haft det goda och föga dricka Bremer. Så är dock inte pre- 
amerikanska infallet att slå i gamla cis fallet: vad här föreligger är bara 
böcker böcker ända från förra ett extrakt av det bra nog vidlyftiga 
seklet! och plocka fram anekdo- verk som spred oro bland hemmen i 
tiskt material till historisk bakgrund nya världen för sjuttio år sedan. 
för sina uddiga skisser. Hans forsk- Det är den ypperliga Scandina- 
ning hade sträckt sig så långt att han vian-American Foundation man har 
kunde låna några kuriösa tidsbilder att tacka för denna återuppståndelse 
från adertonhundratalets mitt av en eller rättare för det tillfälle som be- 
så obskyr och svårtillgänglig auktori- retts professor Adolph B. Benson 
tet som "miss Fredrika Bremer. en vid Yaleuniversitetet att åvägabringa 
svensk dam ryktbar nog på sin tid den. Det icke ringa konststycket att 
men numera alldeles förgäten”. Det reducera tretton hundra tättryckta 
var väl duktig gjort av mr Rhodes! sidor stor oktav till tre hundra fyrti 
Han tyckte så själv, kan ja^ förstå. av mindre format och spatiöst tryck. 

Emellertid var det vårdslöst av ta har utgivaren lyckligt genomfört. 
Amerika att glömma Fredrika Bre- Oändligt mycket roligt och värdefullt 
mer. och även ganska dumt. Hon är har måst falla of fer för denna våld- 
alltför olösligt lierad med den vack- samma kondensring, men vad som 
raste och intressantaste perioden av återstår kan dock göra krav p i  att 
Förenta staternas utveckling för att kallas ett representativ urval, 
i längden kunna ostraffat åsidosättas. Även med språket har professor 
Till och med Amerika äger ju ett Benson haft besvär. Mary Howitt, 
förflutet att värma sig vid. Men det Fredrikas bemyndigade engelska 
har dåligt förstått att sköta om elden tolk, blev- aldrig riktigt sadelfast i 

historiker och biografier som behand- misstagen i hennes översättning av 
lar den romantiska pionjärtiden, än Amerikaboken nödgade författarin- 
md styvstärkt diskretion, än efter nan att värja sig i Times. Den nye 
sista modet med psykoanalytisk på- utgivaren, som är av svensk härstam- 
flugenhet a h  spful l  ömkan, träffas ning och i motsats till mrs Howitt 
varken det ömsint petiga forskarnit har besökt Sverige, var i stånd att un- 
som tillvaratar den ringaste sugges- danröja hennes bockar, a h  om han 
tiva detalj eller den stora överblick har låtit somliga av dem stå kvar så 

som samlar en epok till panorama. beror det sannolikt på trötthet eller 
Där saknas vad editorerna och för- brådska. En genomgående retusche- 
fattarna kunde ha lärt av en till- ring har befriat stilen från dess vik- 
skrift som de obegripligtvis över lag torianska tyngd och återskänkt den 
tycks ha försummat att ta reda p i :  något av originalets varma och strå- 
The homes of the New World. lande friskhet. 

Det var för Europa Fredrika Bre- “America of the fifties” - titeln 
mer vittnade om sina transatlantiska är stort tillskuren men stämmer vida 
intryck a h  upplevelser, men icke bättre än den ursprungliga, så alltför 
desto mindre blev hennes bok, i an- trånga och anspråkslösa. Ännu i den- 
nan mening än hon kunde drömma na hårt stympade skepnad rymmer 
sig, en gåva till Amerika. År 1853 Fredrika Bremers vandringsjournal 
låg inte detta i dagen; då mottogs den en livfullare. nyanasrikare och kom- 
därborta snävt och väckte plettare bild av Förenta staterna i de- 
många sorters missnöje, genom sina ras löftesdigra ungdom än man nå- 
kränkningar av privatlivets helgd och gon annanstans kan finna pressad 
sin sansat avvägande dryftning av inom ett par pärmar. 
det svidande negerproblemet. Upp- Men det behöver jag inte försäkra 
rörda insändare brännmäkte den på eget bevåg, ty det är ungefär vad 
som skandaler, det grälades om den som sades för  några veckor d a n  i 
kring teborden och åtskilligt gott folk New York Times om detta ”litterära 
sades ha fattat föresatsen att aldrig och historiska dokument av enastå- 
släppa en skriftställare över sin trö- Ride värde”. Den kritiker ur vars 
skel. Den arga debatten avsomnade långa och beundransfyllda recension 
väl snart och Fredrikas två mäktiga jag citerar detta uttryck är Charles 
volymer lades på hyllan. Men nu är Wharton Stork. Svergekännare lik- 

rikanska kulturen äntligen skall till- rolinerna och svensk vers. Han skul- 

av dessa impulsiva och ostädade partiskhet i fråga om de våra, men 
dagboksbrev; det har stadigt vuxit i här är hin tydligen genuint betagen 
tre fjärdedels sekel.. och han vet att giltigt motivera sin 

drig trygg, det bör Harrison Rhodes Så fränt ovett 1853 och så veder- 
lägga på minnet. Härom året över häftigt pris 1924! Fredrikas Ameri- 
raskade hon sina landsmän med en kabok har genomgått det typiska ge- 

ny bok, de av mig publicerade Eng- niprovet. 
landsrtudierna. och denna höstvinter Men vad säger nu Harrison Rho- 
tycks hon uppträda med en liknande des? 
syrpris i U. S. A. Det intrycket får 

på denna härd. I de memoarverk, svenskan, och några av de fatalare 

snarast 

kanske stunden kommen då den ame- som Benson samt översättare av Ka- 

godogöra sig det förborgade värdet le alltså kunna misstänkas för någon 

För Fredrika Bremer går man al- förtjusning. 

Själ en S re ni ng sfär d 
Utblick över Dantes »Purgatorio» 

Dantes Gudomliga Komedi är den Jag fick mitt gördelknippe där. Han böjde en ängel. som ristar in sju p på vand- 

stora dikten om dom,rening och fri- sig för en Annans ord. Hur underbart: rarens panna. (Peccatum = synd). 
gatorio och Paradiso - är mittelpar- den sig på nytt och återväxte snart. gång De P:na till tynga. en ny terrass Men vid vaktar varje också upp- 

en ängel, som med sin vinge fläktar tiet som sig bör det som bär upp det 
helas mening. Ty längtan efter be- 
frielse är diktens grundmotiv, och Och ständigt behöver vandraren bort ett gammalt P från även de 
sången om Purgatorio, Reningsber- höra maningen att ej stanna på vä- övriga P:na ha mistat något av det 
get, sjunger just om befrielseverkets ” stämning” hindrar från det vä- skrämmande de ägde Det går lättare 
mödor och sällheter Av de tre ii- kena gömmer Inferno det underjor- sentliga i detta rike: stigningen. Dan- uppför branten. Dante har nått upp 
diska och undermänskliga, Paradiso tes vän, tonkonstnären Casella, stäm- till andra terrassen, ängeln har utan 
det övermänskliga. Men Purgatorio står förvirrad och frågar: 
hör till vår egen värld, där man andeskara en av diktarens egna sån- "Si mästare, vad var det väl som hände? 
strävar och mödar sig fast med blic- ger. åhöra andäktigt sången Jag friats från en tyngd, vill nästan mena, 
karna mot målet, Den begripa ön men avbrytas av den stränge väk- att varje trötthetskänsla fått en ände” - 

Han svarade: "När dessa andra P:na, ligger väI i ensamt majestät, omgiven taren. 
av oceanen, och ingen dödliga far- “Du kärlek, som jag i min själ hör, tala” som stå på pannan kvar, fast matta, bliva 
kort får landa där, men det är dock begynte han så ljuvligt då att sjunga. fullständigt strukna ut liksom det ena, 

skall en högre viljas kraft dig liva, vårt eget hav, vår egen himmel, som att minnet ännu mäktar mig hugsvala. 
omger den, och tiden mätes med Min mästare och jag och denna klunga, d å  aldrig mera skall du tröttad stanna 

men varje maning skall dig glädje giva” människomått, lärdom, som förestår det fanns ej plats för någon livets tunga. Jag var lik dem som bära på sin panna 
den - de veta inte alls vad det kan vara - 
skogen” och vaknat för nödvändig- tills åldringen k a r  hotfull fram, den höger, blott andras miner kunna det besanna 
heten att anträda resan genom de tre och ropade: “Vad tänken I då göra. de låta handen över pannan fara, 

den trevar. finner och får så berätta 
rikena, portarna det till är detta Infernos första lärdom. rike kunde Över vad är det här för liknöjdhet? Vad döge vad icke synen mäktat att förklara. 
stå; Hur friheten förloras. Mång- det nu att stanna? Upp att höljet kasta, 

faldiga möjligheter öppna sig för (11: 112-123). men fann allenast sex utav de P. 
människorna t i l l  förlorande av frihe- 
ten. Och det är nödvändigt att veta 
alla dessa möjligheter och lära känna del vid vägen får hindra stigningen. och mästarn smålog, när han del fick se. 

Och samma ljuvlighet förnyas för 
varje gång ett P får försvinna. Det 

tog mästarn vid, ''håll ej med stegen inne, sjätte P:et strykes Ut vid uppgången 
till sista terrassen: 

(I:  115-136). 

mer upp för honom och en lyss nande de ,hans vetskap viftat bort ett P. Dante 

Alla 

som följde sångarn, voro idel öra; 

som lämnat "den stora, mörka Vår enda längtan var att sången höra 

som skymmer undan Gud för er, I tröge!” Så sökte jag med fingrarna vid detta 

som väktarängeln lät på pannan sätta. 
Inte nyfikenhet, inte något lockme- 

(XII: 118-136) alla löndörrar i ens väsen, som föra Nu är det ledaren själv, Virgilius, 

bråddjup. Infernos lärdom är som talar: 
självkännedom 
dom. 

Över Purgatorios rike kunde stå; vad de därborta viska, låt det kvitta! 

Hur resan friheten kräves och vinnes. läres För insikt Inferno- för Följ mig. låt prat ej tynga på ditt sinne, Och som en majvind över fältet glider 
Purgatorio-resan kräves och läres var tornet lik, som inga stormar riste, och budar om att snart en morgon randas. 

men lyfte hög och oberörd sin tinne! när den från gräs och biommor vällukt 
vilja sprider, 

sotfyllda, stjärnlösa rymder, mättade som låter tanke kon ria^ tanke (v :  fara 10-17) så och kände smektes jag sakta en fläkt av en på ängels pannan vingar andas 
och kände luften med ambrosia blandas 

(XXIV:  145-150). 
med outlösta lidelser, och Purgata- 
rios vidder. öppna mot sol och oänd- Ej ens vid sina egna brister får 

lighet. Ingenstädes är himlen renare, man dröja för länge,själva ruvandet Den stora lyftande kraften i Pur- 
landets andeberg. Men det är därför länge vandrat nedböjd vid sidan om gatorio är Kärleken. Men inte en 
ej ett land, som inbjuder till sysslo- G  under stora tyngder krökta botgö- kärlek til l sådana ting, som bli min- 
löst försjunkande i dess skönheter. rarna i den krets, där högmodssyn- dre ju mer de delas utan till dem som 
Här råder en sträng lag, a h  öns åld- den bestraffas, den synd, som han endast "kas i rikedom ju mer de de- 
rige väktare vet att mana på de för- själv kände sig mest svag inför. Men las. Med dessa ovanskliga kärleks- 
sumliga. Första förutsättningen att av den välvise ledaren får han en gåvor skall man alltså inte spara. 

"Guds egen kärlek” skänker sig så 
mycket rikare ju  mer vi ha av kärlek 

kunna börja bestigandet är att ha maning att resa sig. 
lämnat självrättfärdigheten bakom 
sig , och Dante-vandraren blir darför Liks tvenne oxar, spända under bågen, att mäta den med. Ju mer vi ge, 
redan vid havets strandbrädd om- jag och den tyngde anden gingo på dess mera blir vår ande skickad att 

ta emot och dess flera flödande strål- görlad med knippen komma på vår lott Ty så 
säger vishetsläraren: 

Nu brisen drevs av gryningen. den ljusa; sin farkost framåt om det skall förstå” 
(XII: 1--6). “Guds egen kärlek sig mot kärlek sänker den kom som förebud, jag kunde se den 

Färden uppåt ser så svår ut, må- med samma bråda iver som man ser i fjärran havets spegelyta krusa 

V i  gingo framåt på den öde leden 
likt vandraren, som vägen återfunnit let tydlig. ligger nog, så högt Dante och vill skymtar veta om ej ens vä- Så mycken glöd den f i n n  er själv den 

en kärlek då, som blott vill famna mera 
och ser hur planlöst han gick heden. vill på 

och när omsider så ett ställe funnit, ”Så hög är toppen, att min blick ej når blir fylld av evig styrka desto (XV: mer”. 67-72). - 
så säg mig då, hur lång är färdeleden? 

bar dagg, som solen än ej övervunnit, 

Då böjde mästaren sig ned och sträckte 
sin hand helt lätt mot luvans gräs, det 

Och jag, som visste vad han ville, räckte 

Och på den stygga färg han gjorde ände, 
varmed Inferno fått mig förorena 

Fram till den tysta stranden sen vi lände 

där aldrig vattnets vidd en en farkost plöjde 

och människokänne- ”Låt inte deras rådvillhet dig smitta”, 

Kontrasten är stor mellan Infernos Den mänska säkert går om målet miste, 

sävkransen, ödmjukhe- tills slutligen den hulde pedagogen 

brast ut och sade: ”Lämna honom. gå! 
Mrd Med och med åror får man driva 

ger; gens längd och svårigheter: 
' 

mattans friska gräs, som blommor den, 
täckte, När alla P;na strukits ut, har man 

lena. 

nu mina kinder fram att få dem rena 

ingångsporten t i l l  Purgatorio sitter Arnold Norlind. 



Forts. fr. I d  I 

inte dummare än att han vet, att han fastslå vad det var som drev henne 
i längden inte kan regera utan en till denna ödesdigra brgäran. En lust 
protektor. Lika litet som han kunnat att mäta sitt inflytande över honom? 
gripa makten, det vet du lika bra som En dunkel allmän skräck för avgö- 
jag, utan sin osynlige beskyddares randet? E n  obestämt hopp att något 
hjälp. Han är ju bara hunden, som skulk kunna hända innan dess, att en 
apporterar vårt fädernesland och diplomatisk aktion skulk kunna sätta 
lägger det för Jägarens fötter. När in. som gjorde avrättningen onödig? 
tiden är mogen, ja då sker inte, vad Han såg stort på henne. Menar du 
du tror: att vi blir kallade tillbaka, det? 
och den gamla ordnade styrelsen sät- - Ja jag menar del. 
tes in igen. Utan då tar Jägaren by- Hon var den enda människa i värl- 
tet och försvarar sig inför hela värl- den han brydde sig riktigt mycket 
den med att folket i Treves inte kan an. Han fann henne vara ett barn 
ur sig själva skapa en ordnad styrel- och en drömmerska, men han hade 
se. Skulle det knorras nånstans, till m mystisk vördnad för det enda fri- 

exempel i ditt fädernesland, så liter ska och oförbrända hjärta han kände 
Jägaren viska lösenordet Moskva till i sin värld av trötta och förgiftade 
de tidningar i samma land han köpt liv. Han kunde inte släppa tanken, 
rig. Det börjar skrivas an bolsjevis- att det kanske ägde en visdom, den 
men i Treves, och si tystnar talet om han och hans likar förlorade under 
folkens självbestämningsrätt. Hjäl- det stora krigets it.  

per icke detta köper man ett par po- På hennes uppriktighet och kärlek 
litiker extra. och sen är den saken litade han fullkomligt Den var en li- 
klar. Men vi äro då under Jägarens vets plötsliga skänk i ett milt och 
hand och sålda med våra efterkom- ångrade ögonblick. Och en skänk 
mande i tredje och fjärde led. var även, att det förlänats honom 
- Du vill väl inte påstå, att det mod och öppenhet och ungdom nog 

skulle, finnas amerikansk press köpt att mottaga denna gåva. Begärde hon 
för delta ändamål? nu fem dagar av hans dödsfiendes liv 

Hon var djupt indignerad. i morgongåva, måste hon få dem. Eo 
- Påstå? Man ser det ju redan. kostbar skänk, inte att köpa för all 

Hur milt behandlas inte Cark, den- världens rikedomar, m skänk sköna- 
na rövare mitt i en civiliserad världs- re för en kvinna att pryda sig med, 
dell Överallt där vi försöker komma in det dyrbaraste smycke. 
in med sanningen om hans regemente, Han kunde ha rag två ord t i l l  hen- 
stöter vi på en mur. Vi kan inte be- ne, och hon skulk kastat från sig gå- 

Om Getingen 
Getingen, roman av den engelsk-födda 

författarinnan E. L. Voynich, för in li- 
saren i italienska revolutionskretsar. Dess 
huvudperson är Getingen. Han uppträder 
i början av romanen som en ung, oskyldig 
svärmare som av heligt nit sluter sig till 
de unga revolutionärerna. Men så blir han 

I av sin biktfar som rapporterar in 
hans förtroenden till myndigheterna. Han 

Trots tortyr och grym behandling, vägrar 
han att bekänna och förråda vännerna. 
Men dessa tro dock att han förrått dem. 

en av de unga sammansvurna, den flicka 
han älskar, honom ordet förrädare i an- 
siktet Samtidigt avslöjas för honom att 
han icke är son rill mr. Burton, moderns 
mike. Modern har halt ett kärleksförhål- 
lande till en ung katolsk präst Denne 
präst Montanelli, har sedan varit Arturs 
biktfar och lärare och föremål för hans 
gränslösa kärlek och beundran Vi0 dessa 
smärtsamma erfarenheter krossas Arturs 
barnatro och barnasinne. Han rymmer på¨ 
en sydamerikansk båt, och försvinner 
medan alla tro att han begått självmord. 
Efter några år av de hemskaste erfaren- 
heter i Sydamerika återkommer han Un- 

der namnet Rivarez a h  kastar sig ivrigt 
in i den revolutionära kampen. Han är 
till oigenkännlighet förvandlad, utvärtes 
och invärtes, inte ens hans ungdomsäl- 

kamraten som blev förrådd genom Ar- 
turs biktfaders förräderi, känner igen 
honom. Han förföljer med sitt hat a h  
sin penna särskilt sin fader, numera hi- 
skop Montanelli. Hans pseudonym Ge- 
tingen har givit romanen dess namn. Men 
han kan visa prov även på ömsinthet Un- 
der cynismen, såsom vid det tillfälle som 
just nu skildras i romanen. Getingen har 
kommit från ett sammanträde samman 
med signora Bolla, och de ha åsett en am- 
bulerande cirkusföreställning där en puc- 
kelrygg tjänstgör som clown under mäng- 
dens skratt och hån. 

blir fängslad med några av sina kamrater. 

När han blivit släppt ur fängelset kastar 

skade, signora, Gemma Bolla, änka efter 

Översten tog av hatten för henne, 
och solen låg så skarpt på hans hu- 
vud, att de gråa håren och livets an- 
dra märken syntes obarmhärtigt 
klart. Hon tryckte händerna mot sitt 

sig ana hemligheten av hans fullkom- 
liga trpprhct. Vilken säkerhet, vil- 
ken trygghct i sig själv har icke den 
människa, som med helvetets portar 

yeT, andas och kan andas, kan älska, 

genom matsalen, över 
förstugan och knackade på en dörr, 

röst. 
Hon öppnade dörren. Där inne satt 

en liten fet mörklagd man med por- 
tiermössa på huvudet. Han sig icke 
genast upp utan fortsatte sitt arbete, 
så som han sett mycket framstående 
statsmän eller läkare göra. 

Då han hälsades på amerikanska 
med ett Goddag, herr värd! flög han 
upp, fick av mössan och svarade på 
fullkomligt samma dialekt: vad kan 
j jag göra för er, miss Nevinson? 
- Jag tinker begära ett vänskaps- 

prov av er, svarade hon, och när hon 
sagt det, förekom det henne dumt, ty 
han rodnade, medan han såg in i hen- 
nes blå ögon. 

Två l i v s b i l d e r  
Av ELSE FELDMANN 

De fem 

kosta oss annat än enstaka agenter, 
vi är handikapade, tills vi  gör en gär- 
ning, som öppnar världens ögon. Så 
är det. 
- Men varför är det så bråttom? 

frågade hon med bekymrat rynkad 
panna. Kan det inte ibland vara klok 
politik att dröja? 
- Folkets dagliga lidanden kunde 

väl vara skäl nog. Varför har du 
inget hjärta för dem? 

Han såg besviken ut, som alltid en 
man, då en kvinna icke svarar mot 
hans ideal i fråga om känslighet. Yen 
hon vågade icke säga honom, att hen- 
nes skräck för att han skulk inveckla 
rig i en attentatshistoria förträngde 
varje tanke pi folket i Treves och 
deras lidanden just nu. 

Men fortsatte han, det finns 
också viktiga politiska skäl att skyn- 
da. Du vet att vi är i en ekonomisk 
kris i Treves, vår export är avstängd, 
vår valuta noteras knappt, allt är hul- 
ler om buller. Nåväl under detta nöd- 
läge köpes industrien si småningom 
av främmande kapital. Vi, d. v. s. 
den lagliga regeringen, har här från 
andra sidan gränsen gjort fabriks- 
ägarna uppmärksamma på den fara 
detta innebär för landets självstän- 
dighet. 

Vad tror du de flesta svarar? "Vi 
har ansvar för våra arbetare, vi  må- 
ste ha möjlighet att hålla driften 
igång.” Än så länge är inte denna 
operation fullbordad, vi  måste göra 
slag i saken, innan den ekonomiska er- 
övringen är gjord. Innan de som ännu 
nekat låta köpa sig, ger efter eller är 
ruinerade. För sen kommer den poli- 
tiska erövringen. 

Tre 
kommunalordförande är skjutna i 
veckan för lydnadsvägran. En extra 
skatt på alla cyklar utskriven, Sa att 
de fattiga arbetarna inte kan fara till 
och från arbetsplatsen. I huvudsta- 
den har det varit skandalösa rekvisi- 
tioner i bodar och lagerhus. Bönder- 
na börjar sluta upp med att komma 
in till stan med mjölk och kött. Det 

. .. 

- 

Jag fick kurirpost i morse. 

kan inte fortgå längre. 
- Han skall alltså dö? - Ja, han skall dö. I morgon. 
Hon sträckte ut sin hand över fru- 

kostbordet och fattade hans. - Vill 
du ge mig fem dar av hans liv i pre- 
sent? 

Efteråt försökte hon återkalla och 

Inte ett ore 
Nu visste dottern hur del stod t i l l ,  

med hennes mor. Orörlig, stel av 
fara sökte hon fatta verkligheten. 
Där borta på kuddarna vilade hen- 
nes gamla mor med sitt vita hår. 
Blicken var fist på täcket. 

Intet att göra, hade läkaren sagt. 
Snart, mycket snart skola de våld- 
samma smärtor, som åtfölja den 
våldsamma upplösningsprocessen, 
inställa sic. Då måste man ha pengar 
till morfin. mycket morfin. - Något 
annat kunna vi läkare inte föreskri- 
va! Mycket morfin, morfin i allt 
större doser för att döva plågorna... . 

Följande morgon knackade dot- 
tern på dörren till chefens rum. 

Efter uppmaningen att komma in 
steg hon dröjande pi. Hon var blek 
med infallna kinder. mörka ringar 
under ögonen och av nattvak inflam- 
merade ögonlock - gammal och ful. 
- Direktören, sade hon - det har 

måste begära löneförhöjning -. 
. . . hon ville säga mer, men förmåd- 
de inte. 

Chefen satt vid frukostbordet, 
framför honom stod ett glas vin, han 
rökte. Utan an titta upp vände han 
en smula p$ sig. Hon såg hans köt- 
tiga öron, den tjocka nacken som 
svällde ut över skjortkragen. 
- Vad är det, frågade han utan 

att se sig om. Hon sade silt namn. 
Han skakade tvänne gånger på ha- 
vudet. 
- Min mor - började hon igen, 

mer fick hon inte fram. Det var som 
om hennes talorgan blivit förlamade. 
Då hördes ett doft brummande 

från den fete vid bordet: - Nej, in- 
te ett öre! 

Hon stod kvar. Kunde inte röra 
sig "I stället. Det föreföll som om 

hon vore livlös, som an allt hennes 
blod förvandlats till vatten. 
Hon hörde honom yttra något, 

vars betydelse hon först efter flere 
'minuter förmådde fatta. - Föredrog 
hon kanske att lämna sin anställning, 
efter som lönen var för liten? 

Ack, hur brinnande önskade hon 
inte svara ja, skrika ut allt sitt livs 

och lidande! 
Då var det som om en järnhand 

gripit henne an strupen och hindra- 
de henne säga vad han ville. 
- Nå? - frågade chefen och 

- Ne j  - sade hon sakta och bed- 

Så vacklade hon ut genom dörren. 

hänt att - jag är tvungen - jag 

fortsatte an  röka. 

jande - jag stannar... . . 

kade e2 huvudet, nästan omärkligt. dagarna 

van som an den varit en giftig orm 
hon skulle gråtande ha gisslat sin dår- 
skap att begin den. Men de två or- 
den sade han icke. Detta icke a~ 
överläggning, av baktanke, av mån- 
het om an vara modig, utan helt en- 
kelt emedan han glömde dem i detta 
ögonblick. 
Han glömde dem, emedan han fått 

en idé, som helt upptog honom. Den 
föreföll honom så lysande. 
- Använd de där fem dagarna till 

att besöka Treves, sade han. Tag ut 
pass och res in i Treves och skaffa 
dig audiens hos Cark för din barnbe- 
spisning eller vad du vill. Tag sen 
reda p i  från olika håll hur folket 
har det, och vad de tycker om Cark. 
Sen, när du kommer hem till mig, a i  
säger du: varför har du dröjt så 
länge som du har? 

Inom rig tänkte han, att detta vitt- 
nesbörd av en amerikanska med goda 
politiska släktförbindelser och gott 
namn om rig för kännedom om för- 
hållandena i Treves kunde bli bra att 
ha efter katastrofen. Men han tänkte 
också, an han själv skulle känna det 
tryggt att få ett vittnesbörd av en 

människa med friskt hjärta. Alla 
dessa, som komma över gränsen till 
honom a h  rapporterade om hur de 
hade det under Cark, de hade ju sju- 
ka hjärtan. 
- Jag skall göra det, sade hon, 

men då måste jag genast gå till Tre- 
veska konsulatet. De reste rig. hälsa- 
de god morgon åt kyparen, som satt 
i en  hörn med sitt kaffe. De voro de 
sista i matsalen. Men de gingo inte 
ut tillsamman. Hon ställde sig vid 
fönstret och såg honom störta iväg 
med sin portfölj, uppknäppt rock och 
hatten på nacken. Ändå såg hon på 
hans sätt att föra högra benet, att 
han just i dag hade mycket ont av 
reumatismen från Ypern. 

Just under fönstret hejdades han 
av en okänd figur, som had an eld 
för sin cigarett. Han stannade och 
tag upp tändaren, försvarslös så tätt 
inpå den okände. 

smäll så att båda männen sågo upp 
efter ljuset - den okände försvann. - Fick ni eld. tillropade honom över- 
sten. - Ja tackar, sade den andre, 
men hon såg, att han icke fått eld. 
Hans cigarrettspets var mörk. 

Hon sade ingenting, hon ban ska- 

Hon slog upp fönstret med en 

En riddarpojke 
I går på söndagseftermiddagen 

träffade jag i utkanten av staden, 
där vägen leder bort i t  ängarna, en 
tioårig gosse, son fill en handlande. 
Det låg snö på vägarna. Den lille ha- 
de dragit pälsmössan djupt ner i pan- 

nan. Hans kinder voro röda av iver. 
Han bar ryggsäck. 

Vi gå en bit tillsammans, allt un- 
der det jag språkar med den främ- 
mande gossen. Han är på väg till 
sin boyscout-avdelning. Själv är han 
den yngste, ledaren är en gosse på 
fjorton år. 
- Ser ni det vita huset därborta, 

sade han. Där ha vi ett rum. 

- Och vad har ni för er där på 

- V i  arbeta. 
- Arbeta? 
- Ja, 

söndagseftermiddag? 

från klockan 3 till 8 på 
kvällen göra vi leksaker, som vi dela 
ut ti l l  jul bland fattiga barn, våra 
vänner. 
- Då har du väl någon matsäck 

med dig i din ryggsäck? 
- Ja, då I Två smörgåsar och två 

äpplen. Och ved har jag också. Var 
pojke tar med sig litet ved att elda 
med. 
- Är det inte så, att boyscouterna 

försöka att varje dag göra något gott, 
utföra en god handling? 
- Jo så är det. 
- Har du redan i dag kunnat gö- 

ra något sådant? 
- I dag var det just ingenting. 

Det var bara två småsaker . . . Det 
var så halt i morse a h  då hjälpte 
jag en gammal fru an  snedda över 
gam. Och Sa var det en kusk, som 
slog sin häst. Han snäste först av 

mig, men när han hörde att jag var 
boyscout och att vi  också beskydda 
djuren, slutade han upp att klå 

- Och du går hem på kvällen, när 
det är alldeles mörkt. Ensam? Är 
du inte rädd? 
- Nej  då! Hur skulk jag kunna 

hjälpa andra, om jag själv vore 
rädd? 

Vid vägskälet skildes vi åt. Men 
aldrig skall jag förgäta den lille ga- 
m s  strålande b- ögon. 

hästen med piskan. 



Händelser och faror 
Forts. fr sid. I .  

Det kallas för en valteknisk åtgärd 
att olika politiska partier gå med 
samma överbeteckning vid val. Det 
heter så på värt moderna valspråk 
Det betyder inte alls, att man hjäl- 
per ett annat parti eller röstar p i  dess 
kandidater, endast att man utnyttjar 

riktig. Det kan vara så. Det kan 
naturligtvis också vara så, att man 
hjälper ett annat partis kandidat. 
Men vill någon verkligen påstå, att 
allt detta tal om borgerlig samling 
endast skulle röra sig om valtekniska 
ting? Ånej, så enkelt är det nog inte. 
Bakom tekniken står viljan till hand- 
ling. Ingen kan förbise den starka 
reaktionära strömning som nu drar 
genom länderna även här. Det går 
icke att komma med sådana argu- 
ment som att de s, k. borgerliga par. 
tierna måste förena sig för att hindra 
socialismens framträngande. Låt va- 
ra att jag icke tror på socialismens 
läror och anser det för en olycka om 
dessa för någon tid skulle förverkli- 
gas, därmed är jag icke försvarad om 
jag går in på att ena hälften av med- 
borgarna med sins emellan olika 
samhällsåskådning slå sig samman 
för att motarbeta en viss annan sam- 
hällsåskådning på bekostnad av sin 

Ur högersynpunkt kan det vara 
förklarligt, ty man tar hellre ett min- 
dre ont än ett större, men ur frisin- 
nad-liberal .är det obegriplig. 

Här är icke tal om de nuvarande 
frisinnade och liberala partierna, 
utan den frisinnade grundsynen, 
liberalismens egen ,som under olika 
skeden i ständigt nya former har t i l l  
uppgift att i trots av den s. k. värl- 
dens gång bereda rum för ett nytt 
samhälle. byggt på de enskilda män- 

sina egna överloppsröster. Alldeles 

egen grunduppfattning 

ihop, smålogo de godnatt till Felicia u h  
somnade Felicia somnade också Då hon 
vaknade var rummet ljust av månsken. 
Hon mindes genast att hon sov i matsa- 
len. Hon mindes det med en liten rysning 
av glädje Hon var glad att hon inte 
sovit hela natten utan att vakna. Det var 
härligt alt vakna. Hon smög sig ur säng- 
en och gick fram t i l l  fönstret Hela träd- 
gården var full a~ månsken a h  svarta 

rädd att sova på nedre botten, när det var 
så roligt. Elden hade slocknat, och må- 
nen sken rakt på den stolta kaffekannan 
och de glittrande stolarna. De vaknade 
och började tala, De talade om hur lus- 
tigt det var att ha en liten flicka där hela 
natten Kaffepannan sade strängt, att det 
var orätt av henne att krypa ur sin säng, 
men stolarna bara skrattade. Moster Be s- 

sie hade sagt, att hon inte skulle vara 
rädd, ty Gud och hans änglar hade nog så 
mycket, mycket annat att göra att de inte, 
hade tid att vara i matsalen hos henne 
hela natten. Kanske Gud hade tittat in en 
stund till henne då hon läste sin bön och 
sedan gått till någon’’ annan. Men kanske 
han lämnar en liten ängel kvar hos henne, 
en liten, liten ängel, som inte kunde an- 
vändas för att hjälpa stora. Det var hon 
nöjd med. Hon ville nästan hellre ha en 
sådan liten ängel. Hon var inte del minsta 
rädd. Hon vände sig om a h  såg på rum- 

skuggor. Hur kunde moster Bessie vara 

met Var det inte något som rörde sig vid 
dörren? Förskräckelsen grep henne, hon 

i sin säng. Så drog hon täcket över hu- 
vudet och låg stilla När hon’’ tittade ut 
igen var rummet alldeles stilla, ingenting 

mot henne, det var inget att vara rädd för. 
Hade den lilla ängeln också blivit rädd? 

Felicia lyfte på täcket. ”Vill du krypa hit 
till mig". sade hon högt. Ängeln smög sig 
ned i sängen till henne, så mjuk och lätt 
och somnade in, Felicia somnade också 
Då hon vaknade var det ännu natt i rum- 

met och ljusare av månsken än någonsin 
Felicia satte sig upp i sängen och smålog 

lyck l igt .  Den härliga natten i matsalen 
var ännu icke slut. Så kom hon ihåg så 
skrämd hon blivit, så dom hon var. Men 
vad var det hon såg något röra sig på 

förtjusande liten råtta. Vid  Felicias utrop 

vågade inte vända sig om och se. Med ett 
skutt var hon tvärs över rummet och uppe 

rörde sig - månskenet smålog vänligt 

golvet i månstrimman, en liten råtta, en 

Getingen. ~ 

ROMAN 

E. L. VOYNICH 

Getingen tycktes vakna upp ur en 
dröm. 
- Skall vi gå nu? frågade han. 

Eller vill ni stanna längre? 
- Nej, jag vill helst gå 
De lämnade tältet och togo vägen 

nedåt floden. - Vad tyckte ni om föreställnin- 
gen? frågade Getingen plötsligt. 
- Inte var det roligt, och somligt 

föreföll mig enbart motbjudande. 
- Vilket d i ?  . 
- Alla grimaserna och konsterna. 

- Menar ni numret med puckel- 

Eftersom hon erinrade sig hans yt- 
terliga känslighet för allt som’’ rörde 
fysiska defekter, hade hon undvikit 
att nämna just det numret, men när 

han nu själv förde det på tal. svara- 
de hon: 

Det var ju ingenting kvickt. 

ryggen? 

DÄR "TITA TVÄTTBJÖRN” 

T I L L V E H K A S .  

Det finnas säkerligen icke många av 
Tidevarvets läsarinnor, som icke gjort be- 
kantskap med något av Lazzarolfabrikens 
lios alster torde vara allbekanta Det kan 
därför vara av intresse att göra en vand- 
""@ genom dessa båda fabriker, vilka ha 
samma ägare, direktör A. Lindahl. och 
vilka båda äro inrymda i fastigheten Ny- 
brogatan i s  B, Stockholm. 

I själva fabriken ar laboratoriet inrymt 
och förestås av fabrikens kemist d:r Dal- 
ström. Här kontrolleras, att såväl råvaror 

som färdiga fabrikat äro av fullgod be- 
sig särskild uppmärksamhet, är ett mät- 
ningsinstrument för bestämmande av håll- 
fasthet och tänjbarhet hos tyger. Denna 

användes i samband med de vetenskapliga 
pågå med olika ämnen för utrönande av 
deras lämplighet som tvättmedel. Ett rum 
är sålunda inrett med ett 20-tal glänsande 

av dessa ko-nickelgrytor och i var och en 
Att dessa prov måste vara av intresse för 
tillverkaren av Vita Tvättbjörn förstår 
man väl, a h  denna detalj visar också den 
noggrannhet med vilken fabriken arbetar. 
Gå vi vidare komma vi till en av de många 
fabrikssalarna och har synes en hel del 
stora kar och blandningsapparater för la- 
zarolen. En trappa ned ligger fabrikssa- 

len med de imponerade maskiner, ' vilka 
En sådan maskin kan förpacka över 

dem direkt I lådorna vilka omedelbart 
spikas igen för att fortsätta ned till expe- 
ditionen 

I källarvåningen är själva tillverkningen 
fabrik med automatiska spikmaskiner. 

Hon skulle få sova i matsalen, Ända 
sedan hon fick veta det hade hon väl 
hundra gånger under dagens lopp med en 
lyckokänsla upprepat det för sig själv, 
det var hennes första tanke d i  hon vak- 
nade och den sista innan hon somnade. 
Hennes glädje var tyst a h  dämpad dels 
därför att hon brukade hålla sina glädje- 

var så sorgligt nu då den l i l la bror, som 
hon aldrig sett, var död Mostrarna skul- 
le komma till begravningen a h  moster 
Bessie skulle ligga i Felicias rum och så 
skulle tältsängen sättas i matsalen för 
Felicia Moster Frances, som kam redan 
i går, hade talat om det för henne. Du 

vara inne ho, din stackars manna a h  mo- 
ster Bessie är alltid rädd att  sova på ne- 
dre botten, så därför är jag säker att min 
älskade l i l la flicka inte blir ledsen att be- 
höva flytta ur sitt rum för en tid. Inte 
sant? Försök att vara modig a h  tänk på 
att Gud och de goda änglarna äro hos 
dig" Sen fortsatte moster Frances att 
trösta henne över att l i l la bror var död, 
och hur det var kunde Felicia inte säga 
henne, att hon egentligen inte alls sörjde 
dem lilla brodern a h  inte heller att hon 
var överlycklig att få sova i matsalen. Och 
det var så svårt att säga något, så Felicia 
ro upp den l i l la kistan och jungfrun som 
bar ned tältsängen, a h  moster Frances 

ämnen för sig själv, dels därför att allt 

förstår "og min älskling att jag måste 

niskornas samfällda strävan efter 
rättfärdighet. 
En sådan grund måste följd- 

riktigt bli demokratisk. Och vad 

åstadkomma det vore att helt och 
hållet förvandla den politiska kam- 
pen till en klasstrid, i vilken de pri- 

denna borgeliga samling skulle 

vatekonomiska intressena träda i för 
grunden, icke samhällsintressena. 

Skulle det politiska livets utveck- 
Iing ledas genom endast tvenne såda- 
na partier, ett s. k. borgerligt och ett 

s.k. arbetarparti, då vore klasspolit 
Den medborgerliga uppgiften att ar- 
beta på inpassandet av samhällets oli- 
ka maktfaktorer för det allmänna 
bästa och allmän rättvisa skulle helt 
och hållet ersättas av kampen mellan 
de besittande och de egendomslösa. 

Politiken under 1924 gav således 
Nu åter- 

står att se om 1925 skall ge något 
positivt. Därtill fordras icke mera 

bara det redan konstaterade faktum 
att viljan till en borgelig samling i 

ett ganska negativt resultat. 

kaffekannan hoppat till. ”Vad i all värld- 
den är detta - aldrig har jag sett på ma- 
ken” Sen lade hon sig på knä på den svar- 
ta fällen för att läsa sin aftonbön. "Fader 
vår som är i himmelen". Fällen var mjuk 
för hennes bara små tår men den kittlade. 
"Helgat varde ditt namn." - Gud blev 
nog förvånad när h i n  hörde henne läsa 
sin bön i ett annat rum. Men han visste 
naturligtvis om att hon skulle sova i mat- 
salen. Moster Bessie hade ju sagt henne 
att Gud visste allt innan ens världen var 
skapad - men se detta kunde han då inte 
ha vetat om, innan världen skapades, för 
moster Frances visste inte om det förrän 
i måndags. Så det har nog moster Bes- 
sie tagit fel om Hon skyndade sig att 

sluta sin bön: ”Ty riket är ditt. makten 
och härligheten i evighet, Amen. Och 
kära Gud gör mamma frisk igen - snart 
Amen”. 
Så kastade han sig i säng och moster 

Frances kom in och stoppade om h e n n e  
älskling?” - "Nej då tack.” - "Har du 
läst din bön?” - "Ja då.” - "Godnatt 
älskling.” - Godnatt, moster Frances” 

Ljuset var släckt och endast skenet från 
brasan glittrade ännu på bordet, på stolar- 

Stolarna på den överlägsna kaffekannan. 
hänt? - Varför låg där en liten flicka 
och sov i en säng? Varför?” - Felicia låg 
och smålog åt deras förvåning. Blomster 
krukan i fönstret började berätta om allt 
sammans Den hade sett doktorns vagn 
stanna utanför varje dag hela veckan. Då 
s tol larna hade hört detta och förstodo allt 

- Men det hade publiken mest ro- 

- Ja, det är just det värsta. 
- Därför att det var okonstnär- 

ligt åt 

ligt? 

tjäna? Ni som är så ömhjärtad, ni 
som hyser medlidande med den arma 
kroppen som är utstyrd i narrkåpa 
och bjällror. h a r  ni aldrig tänkt på 
den olyckliga själen, som icke ens han 

tryck, att allt rad jag nu sagt er är 
fria fantasier. 
Hon svarade inte, och de fortsatte 

Uffizierna, gick han över gatan och 
stannade framför ett litet mörkt byl- 
te som låg vid järnstaketet. 

-- Hur är det fatt. liten? frågade 
han med en röst som var helt annor- 
lunda än hans vanliga. Varför går 
du inte hem ? 

Byltet rörde på sig och mumlade 

gick fram och såg e t t  barn på om- 
kring sex år trasigt och smutsigt, 
hopkrupet på trottoaren som ett litet 
skrämt djur. Getingen lade sin hand 
på det okammade huvudet. 

att gå När de passerade portalen till 

något mrd klagande röst. Gemma 

hjälpa honom upp, men följden blev 
ett  genomträngande skrik, 

gen och knäböjde på trottoaren. A. 
signora, se här! 

Barnets l i l l a  jacka var genom- 
dränkt av blod. 

Berätta vad som hänt, fortsatte 
Getingen vänligt. Du har inte fallit. utan det är någon som slagit dig? 
Jag tänkte just det Vem var det? 

- Men vad är det i frågade Getin- 

niska. 

nedrad än han var från början. 
flesta ibland oss äro på ett eller annat 
sätt förnedrade. 

a men detta! Ni tycker säkert -J är en löjlig fördom, men för 
mig är människans lekamen ett heligt 
ting. Jag vill inte se den ovärdigt be- 
handlad. 

- Han är antagligen inte mer för- 
De 

- Än människosjälen då? 
Han hade stannat och vilade med 

en hand mot stenbarroären, medan 
han oavvänt betraktade henne. 
- Själen? upprepade hon och 

stannade i sin tur. 

Han slog passionerat ut sina ar- 
mar. 
- H a r  ni aldrig tänkt på att den 

eländige clownen är i besittning av  
en själ - en levande, kämpande 
mänsklig själ, fängslad vid en miss- 

- Min farbror. 
- Och när hände det? 
- i morse. Han var full, och jag 

- jag - 
- Och du kom i vägen för honom, 

var det så? Du skall inte gå i vägen 
för vuxna människor, när de äro ful- 
la, min lille man. Vad skall vi göra 
med den här lille kraken, signora? 
Kom hit, lille vän och låt mig se på 
din skuldra Lägg armen om min 

hals. Jag skall inte göra dig illa. Så 
där j a .  

Han lyfte gossen på sina armar 
och bar honom bort till stenbarriären 
Sedan tog han upp en pennkniv, skar 
upp rockärmen och lutade barnets 

ten en som du, sade Getingen och 
band sin näsduk över såret Vad slog 
han dig med i 
- Med en skyffel Jag bad honom 

rim en soldi för att köpa polenta och 
då slog han mig 

Getingen frös till. 
- Och sedan har du strövat om- 

I s till let för att svara, började bar- 
net snyfta Getingen lyfte honom 
ned från barriären 

kring utan att få någon middag? 

(Forts ) 

Tänk hur hjälplös den är inför dem 
alla, bergen vill icke falla över den, 
klipporna vill icke ge den skydd, och 
den har icke dit  minsta hål i jorden 
att dölja sig i. Och tänk på att sjä- 
len är stum, den kan inte ropa ut 
sin smärta, den måste tåla - tåla -. 
tåla. Å, jag pratar dumheter. Varför 
I all världen skrattar ni inte? Si h a r  
ju inget sinne för humor? 

gick hon vidare. Det hade aldrig f a l -  
l i t  henne in att sammanbinda hans 
sorgsna, sinnesstämning med gycklar- 
na, och när han nu uppenbarat något 
av sitt inre för henne, kunde hon i 
ritt översvämmande medlidande inte 
finna ett ord att säga. Han gick bred- 
vid henne och blickade ut över vatt- 
net. 
- Jag hoppas ni förstår, sade han 

plötsligt med ett fientligt ansiktsut- 

Långsamt och under dödstystnad 
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