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kyrka där hon är
Kanske är det av längtan efter sådana
en kär och känd
omstörtande händelser, som man alltid mgestalt blev hon
varit benägen för att låta a l o ~e@braka
till tröst och symbol
lös och revolutioner. I det samhälleliga
symbol för mödrarna
önskar man ofta att något inträffade,
under kriget. De hjälparbetet
inträffade, som med ett slag klarade upp
förstodo eller de
deandedet sublima, svårigheterna, gjorde alla fattiga oberoende,
det mänskliga i oberoende, ställde alla misslyckade på fötter igen
denna gestalt, de och gjorde allt färdigt en gång för alla.
levde sig in i ett lidande, Nykterhetsarbetet är ett sådant långsamt
lidande, som var is- långsamt framskridande arbete, där man nog
insprängt me4 vördnad kan önska sig hjälp utifrån. När den ideella
vördnad och behärskat edeella nykterhetsrörelsen börjde i Sverige

finner henne först
har vunnit.
Hela det

Stegens topp.

föreställningsvärld

föreställningsvärld
har Det finns en mängd saker i det allmänna
pietàgestalen stigit allmänna livet, som äro så pass besvärliga, att
stigit upp Det är man ofta önskar sig, att någon händelse
modern som får av himmelsstormande kraft måtte ingripa.
tillbaka
hjälten Tålamodet sviker gentemot det gamla
död i sina händer, vanliga när del inte tycks medföra synliga
kvinnan som förbarmar synliga framsteg, och man längtar att på en
förbarmar sig över jättehändelse få lasta allt det besvär, som

med Peter Wieselgren i spetsen, var väl

eländet så långt gånget att själva olyckan
ingen pietà vare olyckan bar kraft till det nya inom sig. Den
sig i
kyrka eller stora rörelsen blev då händelsen som

särskilt

främmande för oss

konst. Ingen märker
märker ens tomheten

är den föreställnning
föreställnning som ligger
bakom en så naiv
kurragömmalek.

som uppstått,

ty

hjälpte fram

en förbättring.

Efter många

år har den som helhet förlorat sin första

av en ny rörelse,
den fortfarande för var enskild

nya kraft, märkligheten

det är så länge sedan även Om
Det är den föreställningen
sedan Maria försvann. kan ha kvar samma betydelse.
föreställningen
att när
försvann.
I Norge kom den stora händelsen på
budskapet nådde
Bredvid
bilden
lärjungarna måste den uppståndnes relse, skrämde han Iutheranerna så här av Maria med sin lille son borde nytt när förbudet infördes. Man förstår
så väl hur människorna måste tänka, att
uppståndnes moder genast underättas.
allvarligt att skräcken satt i under de ha stått Michael Angelos sista
nu hade de fått ibland sig en stark makt,
Denna id6 är oss främmande, århundraden, och när skräcken Pietà. Men denna marmorgrupp
och här menas med oss dem Born bleknade kom glömskan.
undendrar nip reproduktion. Pen som skulle göra allt. Ungdomen, som växte
överhuvud tänka inom eo kristen Caravaggios bild från Villa är också undangömd i barberiniernas växte upp skulle aldrig få tillfälle att bil beroende
föreställningsvärld. Den är främmande Borghese av Jesu moder, som hjälper barberinienas gravkapell i Palestrina beroende av sprit, de som voro för svaga
främmande därför att v i strukit bort per sin lille son att söndertrampa och icke alls så känd som hans att stå emot själva skulle få ett kraftigt
Jesu moder ur Jesu historia, ur ormens huvud är därför så oprotestanstik tidigare Pietà i Peterskyrkan. stöd utifrån i förbudet. Ock så lämnade
man det segslitna, gradvisa nykterhetsarbetet
frälsningsverket och ur kristendomens oprotestantisk som möjligt, Men en öm Kanske är den inte så lättillgänglig
kristendomens historia. Hoe försvinner och rörande tanks har inspirerat lät il gänglig och vacker. Modern står har nykterhetsarbetet för ett stort, stolt beslut. Det märkliga
sedan hon fött honom till världen målaren. Han har tänkt över vad upprätt med den döde i sina armar. märkliga hade hänt och man stod med ett slag
i Betlehem. Hon är med vid jublen modern måste känna, modern som armar. Hennes ansikte är barb antytt, rid målet.
men det faller ingen in. att hon visste till vilken uppgift sonen var tytt, grovhugget. Han har sparat Nu har Norge fått börja om från början
också var med vid påsken.
kårad. Det var en uppgift han det till sist och lick detaldrig början igen. Förbudet hall inte som grund
Mot madonnakultens ytterlighet måste fylla själv, men så länge färdigt. Så blev Mickael Angelos för det nya. Efter den allmänna folkomröstningens
ha vi som botemedel satt förvissning, han ännu var liten, nändes hon in- erfarenhet om modershjärtat aldrig folkomröstningens utslag antogo Stortingets båda
förvissning, vi ba jagat ut Jesu moder inte annat än hjälpa honom Han drip utsagd. Endast av handen kamrar beslutet om förbudets upphävande.
med alla helgon. Därför att Luther var då nämligen ännu rädd för som håller den döde, en stark och upphävande. Den 2 maj i år träder beslutet i karft.
her icke ville ty sig t i l l madonna ormen med det slemmiga stygga modig hand. ser man att bördan Saken har i dessa dagar kommit oss
är mycket tung.
eller helgon i sin stora livsuppgörelse, huvudet.
nära, genom att Norge utsänt kunskapare,
som här i Sverige skola studera våra anordningar

Plikten till ett nej.
Under debatten om försvarsanslaget
försvarsanslaget i norska stortinget behandlades
behandlades också ett förslag att bevilja
50,000 kr. till kemiska krigsförberedelse.
redelser. Stortingets flertal ville
emellertid icke, att Norge skulle
befatta sig med giftgaskrig, och
förslaget förkastades vid voteringen.

anordningar för nykterheten a h se vad som

kan

passa för Norge.

hur måtte det

kännas

kännas för den, tom en gång nått stegens

topp

och upplevat den fullbordade

vandringens

riksdagsplenum ett folks Så att de som ha en stor flotta vandringens sköna ögonblick, att nu börja
öde avgöres. Det kan betyda sa. lägga vikten vid minskning av från grunden igen och långsamttreva sig
landarmén och tvärtom. Om inte uppför en annan stege! De som drömt
let av en ny väg.
Det folk som verkligen säger vi skola gå vägen fram till att omen ungdom växande fri från faran av
nej vet allt vad av risker detta nytt krig, så måste folken själva spritens frestelser och grundandeden nya
sådant

nej innebär, det har tagit på sig resa ett korståg mot kriget och uppfattningen, besöka nu svenska alkoholistanstalter
en uppgift av oerhörd betydelse. driva ut månglarna ur templet. alkoholistanstalter och studera nykterhetsnämndernas
Det är som om histories sökte Det lekes och spelas med folkens nykterhetsnämndernas verksamhet. De som stått vid
ett folk för denna uppgift nu; ty öden precis på samma sätt som målet måste väl ha tyckt att intresset för
voteringen.
före 1914, och folken äro inte mycket välordnade alkoholistanstalt, nykterhetsnämndernas
Det kan tyckas en liten sak att tiden är spänd och farlig.
avslå ett anslagsyrkande PA 50,000
Den förberedande avrustningskonferensen mycket mera uppmärksamma på faran nykterhetsnämndernas sammansättning eller en tilltalande
kronor. Men historien skall fastslå avrustningskonferensen i Genéve har icke ens faran i dag an de v o r ~i går I den- tilltalande inredning av systemrestauranter

som betydelsefull varje vägran lyckats att bestämma vad som menas denna situation träffar ett oerhört
varje protest mot den förstörelsemani menas med avrustning. Ty alla ha, ansvar varje enskild människa och
förstörelsemani som regerar ibland ow kort uttryckt, velat fastslå att med varje folk.
under försvarsviljans skyddande rustning
huvudsakligen menades Norge har gjort sin plikt,
förklädnad. Det kan vara vid e t t menades grannarnas form av rustning.

fastslå

vore ett hemskt och efterblivet intresse.
Nu få

de

vad de

trampa i gamla spår och ta UPP

trodde

sig för länge sedan ha

lämnat
Det kan inte vara lätt. Men vid slutet
av denna det långsammas och vanligas tåligt
tåligt vandrade väg väntar målet lika stort.
Abu Casem.
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Representationsproblemet.

Tanken på det rådande represena
toitnssysetmest Skildringen är lättläst och belysande
möjligheter belysande och den ger perspektiv. Å
Det är far närvarande särskilt samma ställning som därförutan, så sentationssystemets
modernt att med alla till buds stående hade det naturligtvis varit on en- och svagheter framträder mod nödvändgihet ena sidan det ständiga sökandet
ende medel försöka bevisa kvinnornas enkel sak att också ta medborgarrätten. nödvändighet särskilt tydligt under
kvinnornas oduglighet. Orsken härtill medborgarrätten. Och om man tanker på, hur den lid riksdagen är församlad. Man andra svårigheten att frigöra sig
är givetvis att finna i den hårda oändligt långsamt utvecklingen har så gott som dagligen anledning från gamla fördomar, jordägandets
konkurrensen på arbetsmarknaden. går
t. ex.: efter flera tusen år anledningatt tänka över saken. Då därtill ojrdägandest och penningarnas betydelse
och även om kvinnornas medborgarrätt fortsätta människorna att föra till kommer de kommunala valena vid medborgarnas värdering, de
medborgarrät och rätt att inneha statstjänst krig med varandra och t. o. m. försvara mångfald, vilka under ett år som
statstjänst ännu inte kunnit bli annat svara kriget - så är det rent av detta under långa perioder hållit förhållanden - d e t hela formar en
än en reform på papperet, är detta löjligt att man begär, att kvinnornaintresset fånget, måste representationsfrågan slingrande väg genom tiderna, där
i alla fall en ”överhängande fara”. kvinnorna på sex år skulle åstadkomma representationsfrågan i hög grad vara närvarande människorna strävat framåt berörande
Professor Eli Heckscher har för palatsrevolution. Deras insats under närvarande i vårt medvetande. Man till. berörande än den ena ytterligheten. än
en tid sedan i Dagens Nyheter der dessa 6 år räknas inte, utan låtes sannerligen inte att låta tanken d e n a n d r a .
ifråga
skrivit ett par artiklar om ”Kvinnoyrken”, do bortförklaras som odugliga.
ken på den sjunka ner bland förlegade om åldersstreck, penningstreck
”Kvinnoyrken”, vilka sedan kompletterats Vad sedan D. N. vill i sin ledare förIegade ting, som inte längre angå och bildningsgrad som villkor för
rösträtt, med direkta och indirekta
kompelteratsav en ledare i D. N. Professor ”när kvinnorna åldras” är svårt en.
Heckschers artiklar gå ut påatt bevisa att förstå. Att kvinnor åldras är Däremot händer det stundom,
bevisa begränsningen av det kvinnliga mycket sant. Sådant händer alla att man blir slagen av den bun- har alltid fått vänta på att bli erkänd
kvinnliga arbetsområdet och att denna människor även män. Varför det denhet, som behärskar oss i vårt erkänd i praktiken, fast den proklamerades
begränsning bibehållits, fast det förra skall vara ett större arbetsmarknadsproblem, väl uttänkta och inkörda valmaskineri. proklameradesför så länge sedan. Sålunda
industriella genombrottet framkallat marknadsproblem, I n det senare valmaskineri Och man erfar glimtvis Sålunda dröjde det långt fram i tiden n
i nan
Han vill är dunkelt. Och med vad rätt den vilka egendomliga regler vi ålagt
framkalat en omläggning.
därigenom påvisa att de nyvunna ärade tidningen kallar de kvinnor, oss själva att lyda och som framträda enligt en lag av 1909 aktiva militärer
kvinnliga rättigheterna icke äroav som icke uppnått pensionsåldern, framträda förkroppsligade i den fungerande ej utöva sin rösträtt, man ville
någon betydelse.
för överåriga och vill driva ut dem fungerande riksdagen. Det kan vara om möjligt hålla dem utanför politiken.
Det är klart, att uttalanden som ur verken, är likaledes oförklarligt. småsaker såsom fastställandet av litiken. Englands nya vallag av

efterrättvisaochändamålsenliga
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dessa av en person i så framskjutenoförklarligt. Men skälet är, vi förstå det,
framskjuten ställning som professor Heckscher, fast det är väl inlindat, att de sitta
Heckscher, äro en stor godbit för alla sitta i vägen för m ä n som ska göra
kvinnornas manliga och kvinnliga sin gradpassering till de högsta
Mathilda Staël von Holstein vedersakare. Egendomligt nog platserna. Det skulle till äventyrs
Ledamot av Sveriges Advokatsamfund.
glömma de, att-en professor i nationalekonomi då kunna tänkas, att en framstående
Malmtorgsgatan 3, Stockhalm.
nationalekonomiinte kan vara ett ende och duglig kvinna också kom
Telefon 224,88, Norr 244 19.
orakel i alla livets förhållanden. att erhålla en chefsbefattning. Och
Familjerätt. Hyresärenden. Testamenten. Även om kvinnorna äro vana att kvinnorna måste därför som ”överåriga”
Testamenten. Bouppteckningar. Förfrågningar
Förfrågningar
från landsorten besvaras räknas som nummer äro de dock ”överåriga” drivas ut ur verken innan
Hr detta
icke liktydiga med siffror.
”arbetsmarknadsproblem”
besvaras omgående.
Heckscher som så många andra förestäl er uppstår.
EVA ANDÉNS Advokatbyrå föreställer sig att då kvinnorna erhöllo Det vore lyckligt, om folk ville
Inneh. E m Andén. Ledamot av Sveriges erhöllo rösträtt och andra rättigheterlåta bli att bräka så förfärligt med
Advokatsamfund.
rättigheter skulle resultatet härav ögonblicklingen d. s. k. kvinnorna. Deras utveckling
Herkulesgat. 14. Tel. 75 76, Norr 18336.
ögonblicklingen visa sig. Och eftersom utveckn
ilg följer nog sin ban, så att gamla
STOCKHOLM.

folks rättigheter att fiska
bl.a.enbestämmelse
sjunkvirke ur vattendragen eller möblerade rum äro berövade rösträtt.
rätt.
I
Förenta
Staterna, där man
att
motarbeta
människors
försök
fåfänga med ordnar eller icke ordnar, visserligen w r i t tvungen att tillordnar, som väcker ens lust att n
itränga erkänna negrena rösträtt, har
inträngai folkrepresentationens problem. man i flera stater infört bildningsstreck,
bd
linn
igsstreck, som avse att stränga negrerna
problem. Eller det kan vara allvar negrerna utefrån rösträtt. Detta är bars
allvarligare saker, hela inriktandet av ett par belysande exempel.
förhållanden i fredlig eller krigisk
Historien o m representationssystemens
representationssystemens växlingar i ett land är på
riktning melan hinder.
kön eller m e l a n
många sätt belysande för landets
hela utveckling och av det största
En liten bok. som är en cod vägledare intresse ur mer än en synpunkt.
ledare för trevande tankar på detta Som komplettering till historieböckernas
ta område är lektor J.E. Nillssons hs
itoreiböckernas krigsskildringar och regentlängder
Representationsproblem regentlängderär en bok som lektor
Representationsproblem genom t i d e r n a , som utkommit
värdefull. Tack vare dess
överskådliga uppställning kan man
SPCIALITET:
Familje- och arvsaker, kvinnorna inte genast erövrat halva gamla värden inte sättas på spel, och kommit på bokförlaget Natur och ha nytta av den som uppslagsbok
Bautredningar och testamenten,
i en serie med samma på samma gång som don är rolig
halva antalet befintliga platser inom nya komma till sin rätt. Nu kan Kultur
förvaltningsuppdrag.
att läsa i följd. Det är i en sådan
namn.
riksdag, stat och kommun, så är det vara nog!
Även skriftliga förfrågningar.
På 170 sidor får man en klaroch kortfattad skildring lätt också för
detta ett bevis för att de aldrig komma
överskådlig redogörelse för representationsfrågans den i n t e historiskt kunnige att
komma att göra det. Vidare andrages
upptäcka och i sitt minne fasthålla
representationsfrågans
utverkling i olika utvecklingens våglinjer. M a n får
Ledamot av Sveriges Avdvokatsamfund. det, att privatkapitalet till stor del
äges av kvinnor, och att kvinnorna
olika länder under tidernas lopp. en bakgrund till vad som hände
Norrlandsgatan 8-10, Stockholm.
Tel. l4799, N . 101 50.
Första avdelningen behandlar antiken, i går eller i dag.
kvinnorna därför, om de haft någon förmåga,
många, kunnat ägna sig åt privet
Blue Goose
antiken, medeltiden samt nyare tiden
tilländring
vidare franska
intill
utrymme
revolutionen
för Sverige,
med
England
ri- motioner i riksdagen a~ hrr Pers och
företagsamhet i större utsträckning,
ny sändning.
Sibyllegatan 9, Stholm. Tel. 741 71.
utsträcknn
ig, än vad som skett. Men skulle
England och Nordamerika. Ett särskilt Fehr (se nr 12 av Tidevarvet) lände
Homeopatisk behandling.
skulle det vara möjligt? Skulle denna
Tid för mottagningen beställes per
mindervärdighetsbeteckning
att
vilkas kapitel
idéer haft franska
den största betydelse andra dagens händelser tror lätt,
telefon, helst 9,30-10 fm.
e j åtnjuta medborgerligt förtroende
delse
för
den kommande utvecklingen, att det aldrig skall kunna ändras
Skulle
k
v
i
n
n
o
r
n
a
s
öfro
tende gå spårlöst förbi!
utvecklingen, idéer som ”i själva verket något i representationssystemet
& & Hudsjukdomar, Nervsjukdomar. kvinnornas utveckling kunna eke allmer. Med en bok sådan som lekäro aktuella den dag i dag är”.
Karlavägen 48, Stockholm.
tor Nilssons bakom sig ser man saken
alldeles oberoende av ett sådant
Mattagning enI. överenskommelse per
Den tredje avdelningen omfattar ken bättre i sitt sammanhang och
begåvningar
ta
tryck!
Särskilda
tel. 707 18, kl. 10,30-12.
tiden efter franska revolutionen, förstår, att vi nu lika litet som någonsin
torsdagar 9,30-10,30

f.

m.

länder, klasser,

Nilssons

Advokat Hugo Lindberg

GRAPE FRUIT

Doktor Inez Laurell

Infört genom

Tandläkare GUSTAF HERULF
Hamngatan 5 A.
Mottagning efter överenskommelse.
Tel. 171 27.

Tandläkaren
Stureplan 13, I (Dagens Nyheters hus.)
Tel. Norr 347.

Fotklinik.

Ring 75079.
Vid behov av Bomull, Bindor m. m. Såväl
Såväl större som mindre partier levereas
omedelbarat. Billiga priser.

Parfymeri

Promenadskor och Kängor samt finare
inneskodon av bredare och smalare sty,
utarbetade
med låga klackar
av Sv.eller
Kv. best.
Centr.
utan
Förd.
klackar,
för
Fys. Kultur och tillverkade av EslövsSkofabrik
fabriksA.-Bol. finnas och kan beställas i

AnnaAhlströms
MANUFAKTUR

sig
möjlighet
framtill
trotsutbildning
alla hinder
och
förandra
möjlighet
skrankor, men icke den stora
mängden. Om så vore, om kvinnorna
kvinnorna utan medborgarrätt kunnat
komma lika långt och intaga samma
Effektiv behandl. av svullna värkapde
vårkapde L a a fötter samt liktornar o.
förhårdnaderå. Inst. Santé, Birger
Jarlsg, 62. Tel. 10786. Norr 26366.

Emma Andersson,

o. KORTVARUAFFÄR
31184

”INEZ”

Skepparegatan 55 A.

Medicinsk a b Elektrisk
Hår- och Ansiktsbehandling
Bortt. av vårtor, bruna fläckar, liktornar
liktornar med violetta strålar. Gen. hårväxt

hårväxt bortt. med elektrolysbehandling

Manicure,
Hilda
Pedicure
Jonson
f. damar o. herrar
Götgatan 18. Tel. S.

33299

ligga I skon.

Grape Fruit knivar särskilt
ägnas revolutionen desombekanttill intet.Densom
CAP P L O M M O N
CAPDRUVOR
PERSIKOR
C A P PÄRON
varvid utvecklingen följes ända någonsin förr stå stilla. Vi röra oss
fram till våra dagar i de stater, under lika stora möjligheter till
A/B. H. F. LEMKE,
kungl. Hovleverantör,
Strandvägen7 C.
Tel. 765 14, 756 15.

som för svenskar kunna ha särskilt utveckling och

anskaffar sjuksköterskor och barnsköterskor.
barnsköterskor.
Valhallavägen 18, II, Stockholm.
N. 241 IS.
TeI. 86181.

förändring som under

intresse, nämligen utom Sverige, der tider som gått. I vilken riktning
Frankrike, England, Förenta staterna, riktning v i ah blir sedan en annan
staterna. Tyskland samt Norge och fråga.
Danmark.
C. H.

HELPENSIONEN begäralltidVitrumstillverkningar:

näringsmedel.

näringsmedel.

Herrsätra SkoIa,

Carlberga, Södertälje, mottager ett begränsat
stadier. Avgångsbetyg från kl. 8medför
undervisning inom ramen av skolans kursplan.

VITRUM,

Praktiskt arbete i uppfostrande syfte.
ANNA SUNDIN: Tel. Sädertälje

SODAPASTILLER

Kliniken för förSjukgymnastikoch Massage

moderna

VITRUM,

bästa

bästa

medel

organiska järnpreparat. Synnerligen
lättsmält fördrages del av den

såväl barn som vuxna.
REGERINGSGATAN 13, 2 tr., hiss.
N. 198 18, N. 101 42
Endast legitimerad sjukgymnast. Kostnadsfri rådfrågn. KLINIKPRIS.
Apoteket Vasens Apoteksvarueentrals
Rådfrågn.: vard. 11.30—12, Tis. o.Fred.7,15—7,45 em. LEG. LÄKARE. Apoteksvarueentrals Laboratorium, Stockholm.
Gymnastikdirektör.T. Sneckkenström. ÄVEN P R I V A T MOTTAGNING. Samtliga preparat finnaspå alla apotek.

SÖDERMANLANDS

Stockholm

Engelbrekts Sjuksköterskebyrå

Så lediga skall tårna

ivår vår

NYHET

Doktor Fåhræu

Stockholm Tandläkareförening.

Ettlitet försök

BANK
ENSKILDA

Utlänska

frostskador
Fru Emma Holmin
Manicure, Fotbehandling, Frost-

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

Thufvessons Blomsterhandel
GÖTGATAN 16
STOCKHOLM.

SolidariskBank.Grund.1865

Förstklassiga blomsterarbeten
Telefoner Söder 336 69, 3489

Maria Sandels Grevesmühlska Samskolan.
realskolexamensrätt.Inträdesfordringar:
sexklassig folkskola
motsvarandekunskaper.
avgifter. Friplatser,särskilt
minne.
särskilt inom Jakobs a h Johannes
Anmälningar
april av
Fyraårig mellanskola med

Ur en artikel i Newyork Times
betitlad ”Krig, människans största
industri”, hämtar jag följande
uppgifter berörande kapprustningarna
kapprustningarna efter världskriget.
England, Japan och Amerika ha
byggt två slagskepp vardera av
ungefär samma storlek och t i l l ungefär
ungefär samma pris. De kosta vardera
vardera mellan 32,000,000—35,000,000
dollar, och ha en skottvidd av ända
till 20 eng. mil samt en hastighet
av 23 knop och däröver.
I fråga om kryssare och andervatensbåtar

sexklassig

eller

Inför avrustningskonferensen.

Låga

församl.

Låt oss göra ett tankeexperiment! I dessa dagar har genom pressen
tankeexperm
i ent! Om alla dessa svindlande gått anmälningar av en stor engelska
engelska författarinnas mästerverk,
stora penningsummor, som härovan
Emily Brontës. Samtliga kritici ha
härovan endast antytts, komme till
framlagt detaljerade analyser av
användning i ich för fredliga
detta kärvt mäktiga arbete, endast
värv, t. ex. till arbetslöshetens
om ett ting hade de inte kunnat ge
avskaffande o. d.! Vore v i då icke
besked: om författarinnans person.
ett gott steg inne på en förnuftegare
Själv har hon genom sin förtegenhet
förnuftigare väg! Jo, det förstår till och
förtegenhet dragit försorg härom. Hon lever
med ett barn! Men det är inte fråga
endast i sitt verk, det finns
fråga om förnuft nu, utan om Vanvett.
olyckligare diktaröden.'
vanvett. Det kan också ett barn förstå.
Samma lott tillfaller måhända
Då undrtecknad kastade fram
den
proletärförfattarinna,
denna tanke till en modern krgishövtisman, Maria Sandel, som för icke länge

t.

mottagas under

f. rektor fil. lic. Emy Et,Brunnsgat. 21 B, I tr., vard. 5—4 e. m. Tel. 109 05.

Europeiska pass.

svenska

I en artikel för ett par nummer tomet på den europeiska reaktionen
andervattensbåtar
hetsigt tempo. Italien
går tävlingen
och Frankrike
i hetsigt krigshövitsman,
fint, medlidsamt
en överste,
löje, som
log man
han ler
ett sedan avled på Sabbatsbergs sjukhus, sedan betecknade v i förslaget om efter kriget. Pass och visa bidraga
sjukhus,57 år gammal. Dock har också skärpta bestämmelser för utlänningars ännu mera än tullarna till att göra
äro här med i galoppen. England mot ett enfaldigt barn. Tänk, att denna skriftställarinna sörjt för utlänningars vistande i riket som ett landgränserna till vad de icke
att glömskan icke töcknar hennes slag mot Paneuropa. Den paneuropeiska borde vara nämligen till osynliga
bygger för närvarande fyra kryssare
Att
paneuropeiska rörelsens ledare, greve Condenhove murar. De konstalde svårigheter
kryssare
på vardera 10.00 ton, och
miner. Också denna tyska människa Condenhove-Calergi,
paneuropeiska
lägger i aprilhäfteta h obehag som beredas hyggliga
skall bygga ytterligare nio. Frankrike förhållandena sådana de äro”.
männsika har övervunnit döden genom aprilhäftet av tidskriften Paneuropa alldeles resande, hindrar samfärdseln, försvårar
Frankrk
ie bygger fyra, Japan åtta, Italien Ja, det var just det! Förhållandena sina verk.
alldeles samma synpunkter på det passtvång försvårar den cirkulation som är nödvändg
i
lien och Amerika bygger flera. förhållandena sådana de äro.
Särskilt hennes två sista böcker passtvång som existerar mellan de olika nödvändig för att Europa så småningom
Dessa kryssare kosta vardera från Och de äro sådana, att pojkar Hexdansen och Droppar i Folkhavet, olika europeiska staterna. Det är för småningom skall smälta samman till ett
10,000,000 till 12,000,000 dollar. måste slåss, annars kan de inte leva Folkhavet, äga förutsättningen att länge honom det mest beteckhande symp- helt.
Men han inser att för närvarande
England har utexperimenterat en leva och frodas. M e n flickor slåss bära vittnesbörd om stockholmska
de inga stater skulle gå med
undervattensbåt, som kan hålla sig inte. De lever o c h frodas ändå. arbetares och arbeterskors liv i helg skänkt kamrat Sandel full honnör. på att utan vidare och med en
under vattnet två och ett halvt
Det är slagsmålslystna pojkspolingar och söcken. De tidigaste skrämdesHennes böcker ha gått ut i flera gång återinföra den frihet som
pojkspolingar nom ha hand om vår världs ännu av en alltför utpräglad ten- upplagor. Säkerligen ha de i arbetarbibliotek härskade före kariget. Därtill äro
dens, om än personbeteckningen arbetarbibliotek och studiecirklar
alltför
manövreras med lätthet och upphålla
sig styrelse. Och därför ha v i det som
ständigt var livfull. Hon levde ännu funnit uppskattande avnämare.
sin redan tryckta arbetsmarknad.
praktiskt taget var som halst. Japan vi ha det! Se på Mussolini! Är
nu i barnatron: att när man har Men personligen har hon varit A andra sidan böra alla strävanden
Japan har tio nya undervattensbåtar han inte själva inkarnationen av
något på hjärtat, gäller det endast tystlåten. Hennes namn har ej den gå i den riktningen. Som en
som kan krossa stora
denna stryktäcka typ!

frågaså!

sätta ifråganågot

dygn! Denkallas för”Englands

deännu

Oceanen.
åtta

Frågan blir faktiskt denna: Hur
till. Frankrike bygger 30 och flera få bort dessa slagskämpar från
flera undervattensbåtar för kustbevakning. styret! (Dessa tarvliga slagskämpar,
kustbevakning. Italien 12, Amerika bygger slagskämpar, vilka inte som i forna tider
själva gå ut på slagfälten och dö
ger också febrilt.
ty då funnes det ju hopp att
Varje undervattensbåt kostar bli av med dem! - utan som rävaktigt
mellan 6- och 7 miljoner dollars. &ti& sitta i tryggt bakhåll och
Vad kostnaderna äro i fråga om dirgera striden. Vilket ock kallas
upplyses ej, diplomati! -)
krigsgasindustrin,
man får endast veta. att lärda män Hur få värdiga män vid styret?
syssla för brinnande livet med Svaret: man måste vända sina
krigsgasproblemdet.
blickar mot Genève. Man måste
I fråga om luftkriget går utvecklingen på allt sätt stödja och hjälpa dem,
vecklingen i samma tempo. England som, trots kapprustningarna, våga
land spenderar årligen 75,000,000 profetera om förnuftets tidsålder.
dollars på sin luftflotta.
Att
MajHirdman.
Frankrikes luftflotta är den största
största i världen, är bekant.
Man bygger också tanks, kuslprutor,
kulsprutor, riktiga stålvidunder, och
för krigsbruk.
man
lägger under sig radion i och

och

på programmet att bygga

-

" V i måste rusta för nästa krig”,
skriker Mussolini.
Frid på jorden, till människorna
människornaett gott behag! Vem var det,
som sade de orden?
Man rustar alltså till krig, allt
medan arbetslöshetsproblemet står
för dörren, allt medan såren efter
förra kriget ännu äro blodiga.

övergångsform föreslår

att skriva på Senare förvärvade synts under några litterära enquêter.
handärför
även hon den dyrköpta insikten i enquêter. Hon har aldrig presenterats i nytt, som han kallar europeiska
komposition och alla öviga djävulska förunderliga intervjuer med u
listratoiner. pass. För det ändamålet skulle do
däjvuslkatries. Och dack hur fri var icke illustrationer. Säkert är, att det ändå europeiska staterna bilda en passunion.
varje sida från allt teoretiskt känns tommare i världen, när hon passunion.
damm. Hur levande har icke den- är borta, än efter många gestalter, Istället för att varje land håller
denna solerade kvinna, som i mycket som skänkt fotografier och krönikörer håller sin passbyrå i de övriga länderna,
måste stå främmande för en ny krönikörer stoff. Hon har med stigande
ihop sig och ha
tilltagsen generation. gett just de konstnärlighet endast biktat sig i huvudstad.
sista dagarnas unga. Till och med en diktning, skrämmande och stor Representanten för vederbörande
lands polismyndighet skulle vara
den nyaste jargongen har denna som livet själv.
döva, åldrade förmått avlyssna genom För en
aldrig sett henne, aldrig ordförande i dessa intereuropeiska
genom något okänt sinne, Icke så att aldrig känt henne personligen, kunde
man vid Maria Sandels bår behöver de det vara frestande att skissera Till denna kommission skulle man
behöver lamentera över en ogynnad talangs upp en bild av människan bakom inlämna ansökan om ett europeiskt
talangs öde. Tvärtom gudskelov. Stp
iendeir böckerna. En bild, som kanske bleve pass. Voro då papperen klara så
Stipendier från stat och styrelser ha bleve lika tokig, åtminstone
fysionomisternas.
lika godtycklig att
slutna
ingen
staterna
av de hade
till föreningen
något att anslutna
inkommit henne till del. Partiet har godtycklig som
vända mot sökanden, så finge man
Månne v i dock inte här stodo inför ett europeiskt pass på två år och
en person av halt, en människa, fri kunde resa omkring som europeisk
från humbug, med sanningen som medborgare. lnlade något land ett
sin lidelse. Åtminstone vi, som älska veto så kunde det anmärkas i passet
älska hennes mänskliga dokument, passet att det icke gällde för detta

länderna,skulle deslå

som

For ungaflickor,

högre flickskola eller realskola, erbjuder Etisk-pedagogiska Institutet
Institutet i Uppsala utbildning, dets för hem och familj samt sociala uppgifter, dels för

som

genomgått

kindergarten. Ämnen: psykologi och uppfostringslära, samhällslära, barnavård, hälso

konsthistoria,

a h sjukvård, matlagning, sömnad. För den sociala linjen dessutom
inredning, klädsömnad, vävning, världslitteratur och engelska (språk
a h litteratur). Kindergartenlinjen som dessutom har slöjd, modellering, målning
hälso

konsthistoria, hemmets

målning, sång och praktik i kindergarten, ger fullständig och grundlig utbildning
fack med kompetens att förestå kindergarten.

Institutet,program

räddaförpolitiska

I sitt

på negäran gratis och franko, adr. Etisk-pedagogiska

passkommissioner

gärna tänka oss henne sådan. land.
de kunna
Sådana
utställas
europeiska
även pass
för cikborde
eeuropeer.
Kanske hennes omutliga öga europeer.
skulle funnit dessa små ord av beundran Idén är så vitt v i veta alldeles

vilja
vilja

beundran och tacksamhet märkta alldeles ny, men den är en logisk konsekvens
med frasen, författarens frestare. konsekvens av den
tankegängen.
Denpaneuropeiska
kommer säkerligen
Må de dock förlåtas, om de kunna kegången.
bereda för någon vägen till hennes säkerligen
att betecknas
och outförbar.
Det som
har förflugen
varit roligt
böcker.

roligt att få föra den vidare

Trubetskoi Ravelinen. Trots fasor- tet, utan sensationer. Den är histo”Mot lidandet är s t ä l l t Volga, drömde hon o m a t t som
na i denna rille de dömda hellre rien om den ryska revolutionens
ett annat ord: medli- lärarinna gå ut i byarna. Just då
dit, Peter Paul låg dock mitt i första heroiska år, ett ovedersägkom underrättelsen om. a t t den
dande.”
Petersburg,
och tvärs igenom fän- ligt bevis för idéens okuvliga
Söker man. så gott man nu för- ryska studentskan vunnit
gelsemurarna kände fångarna. a t t makt.
mår det, komma till rätta med pro- doktorsgraden vid Zürichs univerMan må i socialismen se mänskde
voro
omgivna
av vänner och
blemet Bygssland av i dag, S o v j e t - Vera Figner ber sin far om
sympati.
Schlüsselburg var den lighetens frälsning, eller icke. InRyssland R.S.F.S.R., måste man tillåtelse att resa dit. Fadern neför
modet och hängivenheten hos
fullständiga isoloeringen. Den låg
först göra klar för sig den bak- kar. Modern förmår ingenting.
grund, mot vilken det framträtt Men Schlüs burgs dör fadern dottern slipper
av vatten. En grav av sten, h u v u d böjas
Tsar-Ryssland. Det är till hi- och reser till Schweiz
aldrig ett ljud från livet trängde.
storien om detta gamla Ryssland, har beslutat att bli läkare. Hon
Del är för nordisk kvinnoröresle
först måste gå. StudieområZürichs universitet var vid denSkildringen av de tjugo åren
Schlüsselburgs kassematter är ett av stor skada, att historien om deb
det är ofantligt. Böckerna legio. na tid, 1872, redan brännpunkten
Bästa källor äro och bli väl de sto- för den socialistiska och landsmänsklighetens dokument, gripan- en stolta, eggande kvinnogestalter,
ra dikterna: Turgenjev, Dostojev- flyktiga ryska ungdomen Därnede, förfärligt - och underbart av vilka Ryssland haft så många,
ski, Gorgolj, Gorki.
En grupp re föddes kommunismen.
Vad
skönt! De dödsenfomiga dagarna endast sparsamt och sporadiskt nå
av böcker kan man icke undgå: man ägde, ägde man gemensamt.
i cellerna, hungerstrejkandet,
de hit. Deras gripande liv, deras dolrevolutionärernas.
Krapotkin, M a n minns historien om de två
hemska diciplinstraffen, de för- ta gång mol döden äro värda att
betraktas och att i svåra tider minödmjukande
kroppsvisiteringarna,
Herzen, Stepniak, m.fI. Den bild studentskorna, som tillsammans
avrättningarna på fängelsegår- nas! De voro en handfull bara,
av Ryssland d a lämna blir på ett bars hade e t t par skor.
Vera
I ra F
Den
lilla förtruppen, vigd till unden... ”Var tapper, Vera, var
underbart sätt utfylld av den bok Figner kom genast in i de revoludet här ä r fråga om: Vera Figners tionära kretsarna, Man studerar
en gång långt senare fast! Tänk på hela det ryska fol- dergång. Ingen förstod dem. Barn
sig
själva hade d~ och sin egen
Saint-Simon, franska revolutio- någin de ingen annan utväg än det ket d,det elände i vilket det leNacht über Russland.
Intet land har en politisk histo- nen, arbetarrörelsen, internationa- individuella dådet. Det var det ver! Tänk på jordens alla stacka- tro När VeraFigner belägges
ria, i vilken kvinnorna gjort en in- len. En ny,värld öppnar sig. Ef- som skulle föra fram till målet - re, på deras tunga dagsverke, de- med handbojor äro hennes ord dessats jämförbar med Ryssland. ter tre år avbryter hon de medi- folkets förlossning.
ras glädjelösa liv; tänk på förned- sa: ”Säg min mar. .. säg henne, a t t
Det är alls ingen slump, a t t värl- cinska studierna, resar hem och
spetsen för Narodnaja Volja ringen, hungern, eländet... Var vad som än kommer att hända
dens första kvinnliga ambassadör sluter sig i Petersburg till det stod ett verkställande utskott. Till stark! Gråt icke över ditt livs mig - jag kommer alltid att bli
densamma.”
blev Alexandra Kollontay. Det är hemliga sällskapet L a n d o c h detta hörde Sophia Perovskoja och ruiner!”
bara följdriktigt, liksom det är na- frihet, vars mål var att genom Vera Figner.
Narodnaja Voljas År 1884 hade fästningen omturligt, att Ryssland blev det för- upplysning förbereda och organi- historia är brinnande men kort. kring fyrtio fångar, utom Vera Som liten hade Vera Figner en
ala land på jorden, där kvinnorna sera bönderna PA landsbygden för Den omfattar bara åren 1878-81. Figner ännu en kvinna, Ludmila gammal barnjungfru, som berättatillskänkts rätt till arbete och rätt den kommande revolutionen, Ve- Men inom loppet av dessa tre år Wolkenstein. Men efter tolv år be- de sagor för henne och syskonen.
över sig själva. Den ryska revo- ra, tillsammans med systern Eu- hade den skakat det väldiga, pas- nådades hon, och sen är Vera Fig- Hon berättade om den unge tsaren,
lutionens historia och förhistoria grenie, slog sig ned i guvernemen- siva Ryssland i sina grundvalar, ner ensam bland alla männen. Vid som red genom hela Ryssland för
har en rad a\- kvinnonamn, am- tet Saratov, där Eugenie grunda- En liten handfull människor hade denna tid har fångarnas antal re- a l l söka At sig en brud. Där han
strålade av martyrskapets och le- de en skola och Vera förestod ett koncentrerat
hela världens upp- ducerats betydligt. Flera ha dött, drog fram samlades adelsdöttrargendens heliga gloria. Tre av de sjukhus. För första gången i livet märksamhet
på sig. - Den 13 andra ha blivit vansinniga eller na. Och den lilla Vera drömde alläro Vera Zasulitj, trädde alltså Vera Figner i di- mars 1881 skedde attentatet mot själv berövat sig livet. De som äro lid att den unge tsaren valde henryktbaraste
Sophia Loovna Perovskaja och rekt förbindelse med folket. Upp- Alexander II. Det var Sophia Pe- kvar ha så småningom fått det nä- ne. Hon såg sig själv bärande
Vera Figner. De två första nådde levelsen var fruktansvärd. Smut- rovskaja som hade förberedelserna stan ”människovärdigt”.
De ha t. purpurmanteln.
Så¨ annorlunda det i stället blev!
vid unga år ett ögonblickligt sigt, utmärglat, belastat med de såväl som själva utförandet om o.m. fått anlägga en liten trädvärldsrykte, och deras namn rista- hemskaste sjukdomar kom det hand. Hon avrättades den 3 april gård. Där odla de sällsynta växter, Vad tvingade henne, Vera Figner,
omsorgsfullt uppfostrade unga
des för evig tid in på historiens emot henne. "Man tog sig om hu- samma år. Mennes sista hälsning pressa dem med största omsorg och
blad. Det tredje sjönk i mörker. vudet. Är det djur eller männi- ur fängelset var en uppmaning till sända dem till botaniska institu- flickan av gammal adlig stam, a t t
gå
den frivilliga gången till
Men efter tjugoårig gravnatt steg skor! Ofta blandade sig mine tå kamraterna att ta hand om ”den tionen i Petersburg som i sin ordVera F i n e r åter u t bland de le- rar med den medicin jag beredde lilla Vera.”
ning sänder dem till Parisutställ- Scglüsseelburgs cell n:o 11, där hon
vande,
Och så föll på hennes lott för do olyckliga. Deras liv syntes Vera Figner fick uppleva reak- ningen. Ingen som beundrade dem i purpurmantelns ställe i tjugo år
uppgiften att ge världen berättel- mig på intet sätt bättre än millio- tionens hela rasande anlopp. Efter där anade. att de kommo från har straffångeblusen med den gula
”Mot lidandet är ställt
sen om don hjältemodigaste BY
indiska parias.”
kejsarattentatet
fanns det icke Rysslands Bastilj. - Fångarna få fläcken
la generationers kamp och
Förföljelsen mot de båda sysko- längre någon möjlighet a t t sam- nu också vara ute på gemensam ett annat ord: medlidande.”
Måtte Vera Figners bok LA ut
gång.
nen inträdde snart. Under hot om manhålla Narodnaja Volja, Dess tid. De börja att bli gamla, ha bliDen ryska socialismens första att sändas till Sibirien varnades medlemmar spriddes över hela vit stilla och försonliga med sitt över jorden!
evangelium, Tjernsyjevakis
Vad bönderna för att ta någon som Ryssland, fängslades och gingo en öde. Aderton år ha g å t t Livet
är att göra! är en bok om kvin- helst befattning med dem. Ett par kvalfull död till mötes. Vera Fig- syntes ha glömt dem.
nans emancipation och frigörelse. dagar innan gendarmen med ar- ner själv arresterades i Charkov Men det hade inte det. En dag
Den slog ned i otaliga ryska ung- resteringsordern infinner sig, har 1884. Hon dömdes till hängning. händer något, som skakar dem i
domars hjärtan och födde hos dem Vera Figner undkommit till Pe- Alexander III ändrade domen till deras innersta. En ung man, en ny
en brinnande håg a t t arbeta för tersburg.
livstids tukthus. Ur Peter Pauls politisk fånge, Karpowitsch, anfolkets befrielse.
Vera Figner,
I Petersburg insåg man snart fästningar
fördes hon till Ryss- kom till Schlüsselburg. Karpofruktade bastilj. witsch hade skjutit en minister.
liksom så många andra av de nog, att man på den inslagna vä- lands
mest
ryska revloutionärerna, tillhörde gen aldrig skulle komma någon Schlüsselburg i Ladogasjön. Efter som tvångskommenderat
studenI vart. Det fanns i Ryssland ingen tjugo år i kassematterna där ”be- ter till militärtjänst.
Hans anRysslands högsta aristokrati:
klosterpensionens
avskildhet,
i tryckfrihet. Man förbjöds att lära nådades” hon, åter mot sin vilja, komst, i mars 1901,’ visade att tiden
tystanden på adelsgodset därborta folket läsa. Föreningsrätt existe- och förvisades till Arkangelsk gu- inte ens i Ryssland stått stilla
rade icke. Petitionsrätten var för- vernementet, 1906 fick hon äntli- Karpowitsch var inte belagd med
bjuden - Land och frihet upplös- gen pass till utlandet och började, kedjor Han bar inte tukthusblutes. Men i stället tillkom nu den långsamt och smärtsamt, återvän- sen med den gula fläcken på rygvärldsberyktade
N a r o d n a j a da till livet. Nu har hon skrivit gen. Skrattande svängde han mösVolja (olkets vilja), vars med- boken om Narodnaja Volja. Hon san till hälsning upp mot fängelselemmar med priset av sina egna lever än - i det nya Ryssland. fönstren.
liv svuro självherradömets fall.
- Omöjligheten att på något som Schlüsselburg var av revolutio- Karpowitsch
knackar genom
helst vis sätta i n ett socialt arbete närerna mera fruktad än Peter cellväggen om allt som tilldragit
gjorde Narodnaja Voljas medlem- Paul-fästningens
hemskaste del, i världen Han skriver en lång
mar till terrorister, Liksom Eugen den under Nevan b e f i n t l i g a om socialismens frammarsch i Ryssland. Papperen gräves ner i sanden på fängelsegården, ett efter ett, Om fem
vi rvolutionen
här, säger han.
år
Den kom efter fyra.
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av Marta Makings.

Kippo Kift.
En pacifistisk scoutrörelse.

Det var en gång m liten flicka, som var »men jag har varken skal eller hem».
huden för att bära den tillbaka till elefanten.
Längtan efter verkliga ledare förefaller
mycket känslig. Hon bodde i ett stort hus »Vad», sade kräftan, »har icke dina föräldrar
elefanten. Så glad han blev. »Min fru har att i vår lid vara mera medvetenoch stark
tillsammans med många andra barn, som föräldrar givit dig ett skal till skydd mot allt
grälat på mig så», sade hon. » Hon sade än förr Kanske har den också lämnats
icke heller hade några föräldrar. De voro ont? Ha de icke givit dig en liten sten,
att i dessatider - hon är ganska snål min ouppfylld i högre grad I n under gångna
alla klädda i liknande dräkter: blå och under vilken du kan bo? Men berätta mig
fru ska’ jag säga. Men han är en utmärkt tider. Trots detta erkända krav, sätterman
vitrandiga som små zebror.
hur det kommer sig?» Och den lilla flickan husmoder, men utmärkta husmödrar tänka
ständigt sin lit till massrörelser och eftersträvar
En gång hade den lilla flickan frågat flickan berättade.
ä
tnka ofta s i mycket på sina egna män och eftersträvar alltjämt den bredaste anslutning
nunnan, varför de alla skulle ha likadana
När hon hade slutat var kräftan lika röd barn, att de glömma att andras kunna till nya idéer och företag. Nya tankar värderas
dräkter. »För att det ät praktiskt och biligt», i ansiktet som om hon vore kokt, så ond
också behöva någonting. Hon hade intet värderas alltför lätt efter antalet anhängare.
billigt», hade hon svarat.
»Du skall vara var hon. »Det var rysligt», sade hon. »Ingen
tyg att laga hålet med a h så måste hon
I England har startats en rörelse, som
tacksam att du har kläder alls a h inte »Ingen av oss djur kunde göra något sådant».
gå till apan, som är vår skräddare för att tagit sikte just på denna tidens brist på
ha fåfängliga tankar i d i l l huvud».
»Lämna mill eget lilla barn utan skal hos höra Om han kanske hade någon billig ledare. Det är den så kallade Kibbo Kift,
Men den lilla flickan trodde icke att del frammande människor. Har man någonsin
stuv i min färg. Jag måste skynda mig efter som betyder »stark» eller att »visa stor
var det verkliga skälet. Det verkliga skälet hört en sådan historia. Men det är, som
efter henne, ty nu behöver hon icke köpa styrka». Kibbo Kift vill inte b l i någon stor
skälet var det, att man riktigt skulle se, n t ~jag alltid har sagt, människorna äro barbarer.
det.» Och så sprang han, så att marken populär rörelse, som vädjar t i l l hjordintinkterna
de icke voro som andra barn. Hon tyckte, barbarer. Min gamla farmor försvann hon på
skakade.
hjordintinkterna och bygger på allmänna känslor.
att hennes blå och vita a h randiga klädning ett mystiskt sätt genom människor. En
Så var den lilla flickan ännu en gång ensam. Den vill inte vara en organisation där man
klädning kunde tala: »Titta på den har fickan» dag.. men det är icke någon historia för
ensam. Nu först kände hon så hungrig hon väntar att »få något för intet». Dess
fickan» sade klänningen, »det är en liten en liten flick. SOm du. Nu skall jag aldrig
var. »Ssss sss..
sade någon i luften m i l är att genom en skara vältränade män
flicka, som ingen vill ha. T.o.m. hennes mera gräla på de unga kräftslynglarna, när
bredvid henne. Det var biet. »Vad ser och kvinnor på olika arbetsområden så
egen mamma vill icke ha henne. Hon lindade de nypa tårna pi människor, som hade. mill öga»? sade biet, »en så msger a b
småningom genomtränga alla institutioner
lindade in henne i en gammal tidning och Det förtjäna de verkligen. Sag visste jag trött liten flick..
den måste man bjuda på och verksamhetsfält.
lade henne på sophögen. Då förstår ni en att människorna äro elaka mot oss djur
honung. Se här, ät nu. Och berätta sedan
Var a h en, man a h kvinna, ung a h
så elak liten flicka det måste vara».
på alla sätt, men jag trodde, att de åtminstone hur du kommit hit till oss i djurens rike». gammal, som allvarligt önskar sträva för
Hon hade ingen som hon kunde hålla åtminstone voro snälla mot varandra. Men var Och den lilla flickan berättade. »Det är
rörelsens mål kan vinna anslutning t i l l
av. Ingen, som förstod att hon var en IC icke ledsen. Jag skall ge dig mill skal.»
inte på det viset, man klarar sig här i Kibbo Kift. Befriad från varje militär prägel
liten flicka för sig, inte bara den varelse Och med dessa ord kröp hon ur deloch
världen» sade biet. »Intet skal och ingen prägel är den ändå indelad i »klaner» och
som sov i sängen n:r 36. Och ändå fanns hjälpte den lilla flickan att laga det på sig. hud kan skydda en för stötar, nej, en
grupper och har sin särskilda dräkt, som
det människor, som voro snälla mot hen- Hon gav henne också sitt visitkort med
gadd skall man ha, med vilken man kan är praktisk och tilltalande för fantasien.
henne, som t.ex. Doktorn. En gång hade han adressen, så att hon skulle kunna vända
sticka var och en, som vill göra en ill. Genom frilufts- och lägerliv skola mede
l mmarna
givit henne en apelsin. Oh. så Iycklig hon sig till henne om hon behövde. Och den Hela världen har respekt för mig. Till a h
medlemmarna liksom scouterna, hålla sig spänstiga
var. Men nästa dag hade han givit e n åt lilla flickan tackade helt rörd. Visserligen med vintern törs inte komma så länge jag
spänstiga till kropp och själ och därigenom bli
den lilla flickan som låg i n:r 37. »I dag var skalet litet hårt, litet tungt, a h visserligen flyger omkring i naturen. Jag skall ge dig
ägnade att hjälpa andra. Genom att lära
är det din tur», hade han sagt. Då kände visserligen var det tröttsamt att vara tvungen att
en gadd. Hemma ha vi så många uppsatta nyttiga hantverk vill man motverka den
hon att klädningen hade rill. klädningen, gå på alla fyra, men hon kände icke ling- på väggarna i kors, som människor hänga
enformighet i det yttre och inre livet som
som hade: »Du har ingen egen liten själ, re varken kyla eller stenarna. Men hon upp ärorika värjor, arv efter förfäder...» industrialismen fört med rig. ge den hos
du är bara en bland de många du är kunde icke heller som förut se de vackra Efter ett par minuter återvände hon med
alla människor boende skaparlängtan lull.
bara ett litet nummer, de».
blommorna, den blåa himmelen. Hon kunde en gadd och med en stor honungskruka.
Kibbo Kift har ett stort och mäktigt program.
.SI var det också de elegenta damerna, de bara se vägen, leran och de stora fula »Här har du, ride han. »Nu behöver du program. Det kommer inte att genomföras
som kommo till Jul a h Påsk med karameller maskarna, som kröpo i smutsen. Hon inte längre vara rädd för någonting. Lycka i en handvändning, men man arbetar också
karameller och med paket.
De voro också tänkte på så underligt det var, att kräftan Lycka till. Och stick så det känns, lilla vän». d på ling sikt. Omorganisation av industrien
mille. men dock icke så snälla som en som sett d litet av världen, som levde så Och den lilla flickan tackade och åt vi- industrienoch skapande av sunda arbetsvillkor
mamma. En gång hade hon försökt, att nära allt fult, ändå hade ett så gott hjärta. dare. Då såg hon plötsligt en liten brun arbes
k
tlv
o
lir i varje gren av produktionen; kooperativa
klättra upp i knäet på en av dessa eleganta Mycket bättre in nunnan, som tjänade och lurvig tass som försökte stjäla av honungen. kooperativa verkstäder utanför de stora industricentra
eleganta damer, men denna hade förskräckt Gud, som hon sade, och som utan tvivel honungen. Nu kom gadden helt till pass. industricentra och som villkor för detta elektrifiering
utropat: »Herre Cud, barn, akta då min var så nära himlen Ja, nog var det underligt Hastigt stack hon till. Oh. ett sådant skrik! elektrifiering av hela landsbygden; internationell
underligt alltid!
klädning».
Det skriket skar rätt igenom den lilla samverkan för uppfostran, frihandel och
nätterna var den lilla flickan så
Men snart längtade han för mycket el- flickans hjärta. Just så hade hon skrikit alla förbindelseleder såväl till lands, t i l l
rädd. Alla de andra barnen sovo, hon ensam efter blommorna och himlen, och så w i n g - en gång, när nunnan hade givit henne en sjöss och i luften. öppna för alla, dessa
ensam låg med vidöppna ögon och tänkte de hon av sig skalet för att b i n tillbaks öfil, en gång, då hon var så hungrig att äro endast några få av de krav man uppstält
på något, som en liten gosse hade berättat det. När hon närmade sig kräftans hus, hon tagit ett bröd, utan att bedja om uppställt för attt nå fram till broderskap och
berättat henne. Han hade hört, att det fanns hörde hon någon som grät. Det var den tillåtelse. Hon kastade gadden långt, långt världsfred. Ty världsfred är Kibbo Kift
barn. som p i nätterna sovo i samma stackars kräftan, som fått en glasskärva ifrån sig för att gå och kyssa den lilla yttersta mil.
rum, som sin mamma. Om de så vaknade i stortån, då hon gick barfota hem. Hon ekorren, be honom om förlåtelse, ge hovaknade skrämda av någon hemsk dröm, hjälpte henne att få ut skärvan och återlämnade hohela sin honungskaka. Lyckligvis hade falla ned och slå ihjäl dig. för då kan d .
Så hon icke gjort honom mycket illa och helt inte höra på vad jag säger. Nu fara vi»!
kunde de ta sin mammas hand, a h hon återlämnade skalet med många tack.
glad hoppade han bort med gåvan. Men Och den lilla flickan höjde sig på darande
kysste bort deras tårar, eller också lag fortsatte hon sin r i p .
Det hade börjat regna och det blåste så den lilla flickan satte sig på en sten och darrande vingar, Nu såg hon skogen uppifrån.
deras pappa dem i sina starka armar, där
de voro i skydd för allt, som kan skrämma att trädgrenarna slogo henne i ansiktet. grät. Allt vad hon gjorde var galet: alla uppifrån. Hon såg sina nya vänner, djuren,
skrämma ett ham. Ingenting kunde hända dem Då hörde hon plötsligt en röst bakom rig. andra hade sina vapen, sitt skydd, bara full av medlidande, blandad mad ömhet,
utan deras föräldrars tillåtese, hade gossen Det var elefantens. Hon kände igen honom för henne passadeingenting. Hon kinds såg hon deras fattiga liv. Nu förstod hon
gossen sagt. Då hade hon frågat, varför de honom för hon hade sett honom i porslin sig så övergiven, så hjälplös.
dem bättre, sedan hon hade varit i deras
»Kvirivitt, kvirivitt . . . » sjöng någon kläder. Hon såg den stora staden med
icke hade några föräldrar? Den lilla gossen på kokerskans hyrå i barnhemmet. »Aldrig
gossen hade ryckt på axlarna, med ett skratt, »Aldrig har jag väl sett en så ynklig liten bredvid henne, så glatt att den lilla flickan barnhemmet. Oh.
vadnunnan liknade
som liknade en snyftning. Då hade hon varelse», sade elefanten, »det är annat än flickan kände sig ännu mera ledsen. »Hur biet. Med sin smala midja a h sin gadd,
frågat nunnan. »För att det inte var Cuds mina barn det. Och alldeles våt är hon kan man sjunga i en så sorglig värld?» osynlig men dock närvarande. Hon måste
vilja, eller också för att du antagligen också. Jag skall klippa av ett stycke av tänkte hon. »För det jag inte lever i den» nästan skratta. Så flögo de ännu högre
är evigt blå. Medan de
skulle hava dödat dem dem dina frågor», min regnrock. Under de dåliga tider som sade fågeln, som om han hade kunnat läsa upp, där
sade nunnan. S I underligt! Då var det nu råda, sedan mänskligheten har blivit läsa hennes tankar. »Berätta mig Om ditt flögo sjöng fågeln för henne. Vad han
Guds vilja, att hennes mamma hade lämnat mycket vildare i n vi någonsin varit. Oh, liv». Och det var en sådan sympati ihans sjöng. vet vi inte. Far var a h en sjunger
röst, att den lilla flickan berättade allting. sjunger han något nytt. Och denna sång är så
lämnat henne invecklad i en tidning på sophögen? jag kunde berätta saker om mänskligheten,
sophögen? Varför det? Vad hade hon gjort mänskligheten, jag. Men det är inte historier lämpliga allting. Hon berättade, hur rysligt känslig helig, att man inte skall försöka att sätta
lämpliga far småbarn. Men vad var det jag ville hon var. Huru hon led för varje kallt, den i ord. Och denna sång befriade don
Gud?
»Om du I stället far att göra onyttiga ville säga? Jag är så distrait. Men det är för varje hånfullt ord, och för den lilla lilla flickans själ för alltid från all rädsla
frågor ville borsta dina skor och tvätta dig väl för att jag börjar bli gammal. Jo, nu blå och vita klädningen, som var randig och all ensamhet.
Hon ville helst inte återvända till jorden,
litet bättre, så hade jag icke a i mycket mins jag. Jag ville r i p att jag blivit så som en zebra. Hon berättade om kräftan,
arbete. Barn skola inte fråga, barn skola mager under dessa dåliga tider, att jag om elefanten, om biet, hur de varit snälla den. men fågeln förklarade för henne, att
göra som man säger», sade nunnan, och har för mycket hud. Jag skall skära av emot henne och velat hjälpa henne, t.o.m. han kunde inte alltid leva i luften.
kunna det. »Jag förstår »Men nu år du aldrig mera ensam», sade
hennes ton var så barsk och så kall, att ett stycke, ett stort stycke så att du har utan att
den lilla flickan kände gråten stiga upp i att växa i. Jag skull också ge dig de galoscher, att de inte kunde hjälpa dig. sade fågeln han, »Om du känner dig olycklig, Om du
halsen. »Du är en riktig fontän», sade galoscher, som jag har på framfötterna. Vis- »för hade du varit nöjd i deras kläder, fryser, ropa bara på mig, d skall vi flyga
nunnan.
visserligen äro de litet stora, men det är så skulle vi aldrig ha träffat varandra. De mot länder, där det alltid är varmt.» »Men
Men en dag stod han icke ut längre. Under bättre i n att springa omkring på det där äro gods. välmenande borgerliga människor, säg mig dock ditt namn, huru skall jag
människor,
också endast det. De skydda ropa på dip: jag själv heter n:r 36.
Under promenaden stannade hon bokom de viset.»
andra. Ingen märkte det. Hon stannade O, så skönt och varmt det var. Nu ton- sig mot olyckan med en tjock hud, de Jag hade ett vackrare namn, men som ingen
a h såg huru de andra föräldarlösa marscherade de ing' grenar mer slå henne i ansiktet, hämnas a h försvara sig med gaddar. Det ingen kallade mig del. så har jag glömt det.»
marscherade bort, som en lång orm
blå och inlet regn mer komma henne att darra, nu är ingenting för dig, min lilla flick.. Men Fågeln såg ett ögonblick på henne med så
ömhet i
sina ögon, att den
Min
vit och randig som en zebra. Och hon när hon hade en så tjock hud. Hon önskade jag vill lära dig att flyga.
stod där ensam
avskild från ormen. önskade bara att elefenten inte gjort kappan samlar alltid upp gamla fjädrar, som falla flickan tänkte: »Så kanske mammorna se
Raskt drog hon av sig klänningen och do för att växa i. Ärmarna släpade på marken, la av oss, och av dem vill jag göra d i g sina små barn när de äro rädda på
grova små skorna, hon ville inte att något marken, galoscherna sade klaff, klaff, för varje två vingar. Då kan du se livet uppifrån, natten». Så strök fågeln henne över kinden
steg a h kapuschongen på huvudet den enda punkten varifrån det bör ses.» kinden med en av sina mjuka vingar. »Mitt
något minne från detta liv skulle följa henne. varje
henne. Nu var hon icke mer något nummer, gled ned över ögonen, så att hon inte kunde Snart som vingarna färdiga. »Bli bara in- namn är »Fantasi», sade han och var i
kunde se. Hon kind? sig skiljd från livet, inte rädd» sade fågeln, »när världen blir samma ögonblick försvunnen.
nu var hon en liten flick. för sill.
Och den l i l l a flickan återvände, men
Som en mycket underlig liten flirt. såg skiljd från sin egen själ, materiell, som mindre och mindre under dig. Var riktigt
hon ut i sitt grova linne a h sin röda On- de fullvuxna säga. Och så tog hon av sig riktigt modig. Tänk inte på att du kunde utan rädsla, utan ledsnad. till barnhemmet.
mat. Inte för att känna sig ensam a h
underkjol,stickad för flera år sedan av en
övergiven längre, men för .It berätta allt
välgörande dam och skänkt till sängen n:r
för sina små kamrater a h om nunnan
36. SI fortsatte hon vägen. No ville hon
ville kan t.o.m. hon få höra på
gå och se skogen. Hon hade sett den på
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en tidning, som en av de
vackra damerna skänkt barnhemmet. Nu
ville hon se den i verkligheten. Medan
hon följde den lilla ån, såg hon en stor
kräfta, som steg upp ur vattnet. Men en
sådan krill..
Lika stor som hon själv.
»Men mitt kära lilla barn», sade kräftan,
»en sådan idé, att promenera omkring på
detta vis utan skal. Dina fötter blöda ju
av stenarna och din kropp är alldeles blå
av köld. Gå genast hem till dig igen och
tag på dig d i l l skal. Jag blev så utom
mig, så jag måste kliva upp ur mill vatten,
för att säga dig. att det går rakt icke an.»
»Tack för rådet», sade den lilla flicka,
en illustration i

mamma

lilla

Kinesiska kvinnor.

Thomas Carlyle.
År I924 avled ErnstBeckman. Hans

fru,

Det är tre grupper som stå för arvslagar och begärde lika lön för Louise Woods-Beckman, har samlat och
på Birkagårdens förlag utgivit en serie
kvinnorörelsen i Kina, det finns lika arbete.
uppsatser av hans hand under titeln Minnämligen en sådan.
Den uppfostrande
moderata nesbilder.
Boken kan sägas vara en bok
Först är det suffragetterna, som gruppen vill först göra kvinnorna
i flera å r begärt politisk jämlikhet medvetna om de orättvisor de leva
med männen. Redan år 1912 stor- under. lära dem göra uppror mot Westerlund.
made flera hundra av dem den lag- förkrympningen
av
fötterna, V I ha gjort ett utdrag ur den uppsats,
stiftande församlingen i
Kanton månggifte, egendomslöshet och äk- som Ernst Beckman skrev 1881, samma
år som ThomasCarigle dog,
och drogo sig icke för a t t använda tenskapslag. Först därefter vilja
knytnävarna som argument vid de försöka att genom lagstiftning
När Thomas Carlyle, åttiofemårig, slöt »Den omsydde skräddaren», Sartor resitt öga i döden, slocknade ett liv, som sartus, är den egendomliga titeln på det
sin begäran om rösträtt. Kvinnor- utplåna alla orättvisor.
lämnar efter sig en tom plats i de stora högst egendomliga större arbete, som jämna kommo lilla tilltygade ur detta Kvinnorna inom arbetarrörelsen tänkarnas samfund. Carlyle har själv kän- te andra kortare skrifter blev frukten av
slagsmål, men det hade sin effekt, äro mera radikala än någon av
netecknat sitt livsverk genom att kalla den långvairga inhemska landsflykten.
Några kvinnor ha verkligen blivit dessa grupper Somliga av dem ha sig »awriter of books», »en som skriver När författaren, sannolikt i början
medlemmar av parlamentet i Kan- alltid hört till vänstersocialisterna,
Det vill väl synas som o n det- 1832, reste till London för att få boken
fredligaste av alla yrken. Och tryckt, misslyckades ett par försök. En
Lon. E n del lokala styrelser ha givit kvinnorna rösträtt.
dra fördel samtidigt med männen. dock kan man knappt nämna namnet på förläggare ansåg del hela nära nog för
den anspråkslöse bokmakaren, som till- dravel. Men allmänheten dömde annorlunDen andra grupper är mera lik De tala mera om revolution än om
i en
undangömd vrå av da, och när »Herr Teufelsdroecks liv och
Fredrika Bremerförbundetoch har lagändringar eller själsligt UPP- bragte
världsstaden,
sitt
att detta namn ljuder åsikter», fastän i stympad form. utkom i
Till deras program hör likt en trumpetstöt, som på alla områden »Fraers Magazine», väckte arbetet ett inte
uppfostrande syfte- Den tror att
psykologiska omvandlingar måste
för
ringa uppseende.
försiggå inom de kinesiska kvin- arbetat för att kvinnorna i silke- om romanen erinrade skrivsätt, av hans »Sartor resartus» är ett slags självbionorna, innan några sociala föränd- och bomullsindustrierna skola få blinda lidelsefulla ensidighet; den stora grafi. Man får under en alltid fantastisk,
vita
ringar kunna äga rum i deras liv. bättra villkor. Den mest kända mängden däremot gripes oemotståndligt stundom skön, stundom burlesk form en
inblick i de brytningstider Carlyle genom'"den glödande övertygelsen, ""'gått innan han »fick öga på det rep som
Den tredje gruppen utgöres av
troheten hos de tavlor han upprullar. Den ville strypa honom.
kvinnorna inom arbetarrörelsen, kvinnoupper iShanghai mot slave- hör pulsslagen hos de personer han för
I det vackra Gland vid stranden
som anse a t t det är viktigast att riet i fabrikerna, Hon har arbetat fram på skådebanan, och med hjärtat »Klädernas filosofi» bildar den del av av Genèvesjön anordnar även detklappade i beundran, i avsky, i hat, i Sartor resarius, i
vilken brytningen med
förbättra kvinnans ställning inom
kärlek utropar den så skall historien del gamla så att säga flyttas över från den ta år Internationella Kvinnoförindustrien.
dikalerna vara mycket efter sin skrivas, så får världsdramat liv, så iklä- enskilda personligheten till det allmännas bundet för Fred och Frihet en somEn engelsk dam berättar i Tima tid.
da sig hävderna inför våra ögon kött och rågångar. Samhällets former synas her marskola de tio sista dagarna av
and Tide. att hon en gång besökt De unga radikala kvinnorna i blod i stället för att hölja sig i åratal och Diogenes Teufelsdroeck likna gamla ur- augusti och början av september.
ett politiskt mote i Peking, anord- Kina ha övergått från ord till abstrakta betraktelser. Och träda vi inom växla kläder i allra största behov av att Ämnet för kursen blir ett av våra
råmärken möter oss genast den sys o m igen: »Kyrkan är förstummad cnat av kvinnor. Där voro mest män handling. De ha inte bars gått in religionens
närvarande, studenter, professorer för politisk radikalism, de ha ock& strängt renlärige a d ett betänksamt ska- nom fetma och slaganfall, staten har lued vitain problem: Förhållagt om sin stil i dräkt och upp- kande på huvudet, varemot en viss slags krympt ihop till = poliskammare. Och l a n d e t mellan de vita och
och riksdagsmän, men de få kvin- trädandeeftermönstret avdeunga rationalism och en jordbunden materia- dessvärre, det finns inga Morrisons piller d e färgade raserna. annorna voro mycket betydande. Le- västerländska kvinnorna. Det finns lism enas o n att skänka sitt medlidsam- t& att göra en underkur med’ samhället.» dieledare blir M.Félicien Challaya,
daren var en blyg och ömtålig ut- kinesiska flickor mod kort hår och ma småleende A I författaren till »Tidens För att botas måstemänsklighetenåtervän- känd för sitt framstående arbete
sökt liten dam med stor grace, ett karlkläder och det finns också så- tecken», den känslosamme svärmaren, som da till ett liv i sanningen Och dit bär på detta område. Bland föreläsarutropat: »denna tiden, maskinernas lid. ingen kungsväg.
fint uppträdande och en mild röst, dana som gått ända därhän att har förlorat tron på det osynliga och arna märkas Romain Rolland, Wilskriva in si som frivilliga i KanEmellertid flyttade Carlyle till London. li
Hon förklarade att hennes förening tonarmen.
detta sista är icke betar endast för det synliga: den förstår Han slog sig ned i ett litet hus i
Chelsea. iam Rappard, medlem av mandatönskade få kvinnans rösträtt fast- alldeles nytt t y kinesiska kvinnor icke en människa, som inom sig hyser den Här brusade under ackompangemang av kommissionen, M. de Madariaga
slagen i tredje kapitlet av den nya voro medredan 1911 vid revolutio- eviga sanningen, är starkare icke än tio det ständiga bullret från gatan, tankarnas medlem av Folkförbundets permakinesiska grundlagen, som just då nen och delade strider och faror människor, som icke hava henne, utan ström allt livligare genom hans hjärna. nenta
avväpningskommission.
starkare än tiotusen, ja än alla männi- 1837 utgav han sitt om oerhörda källstu- Kursdeltagare väntas från ett flervar under diskussion efter revolu- med männen.
som äro henne förutan.»
dier vittnade arbete »Den franska revoluSedan den gångenminns man skor,
tionen», ett arbete, som i färgens rikedom tal utomeuropeiska
länder. Logi
tionen.
den något
Flick- Carlyle var en som av Skottlands magra och
handlingens liv torde söka sin make. och vivre erhålles i den bland
"Bland medborgarna i kinesiska brigaden” som gav sig av för att bygder, från den lilla byn Ecclefechan i
republiken”, hette det i detta lag- erövra Nanking och deltog i striBöcker
liksom
människor
ha
ofta
egensvenska
pedagoger
kända
Fellowmurare, moförslag, s k a l l icke finnas någon derna vid Hankow.
Sin första uppfostran erhöll Carlyle i
domliga öden. Även John Stuart Hill ha- shipschool 5 Schw. francsper
ämnat skildra den stora franska om- d a g . Kursavgifterna:
3 Schw.
skillnad inför lagom varken på Man kan säga att de kinesiska den lilla byskolan; när han där var utgrund av ras, klass eller religion. kvinnorna ha ögonen öppna för al- lärd, gick han till fots med fadern över välvningens tidevarv. Till dells ändamål francs för enstaka föreläsning utan alla skola vara lika.” Nu vil- la de förändringar som uppnått i till skolan i Annan vid Solwaybukten. Sex hade han gjort betydande förstudier, När 60 francs för 14 dagar - moderade västerländska kvinnornas liv, år senare blev den tyste och ininbundne gos- han fick veta, att hans vän Carlyle hade tion för kortare tid. Vidare upphonomhela lysningar
meddelas å Internatiodär enligt faderns önskan bildas för det andra delen av sitt verk, lånade han ma- nella Kvinnoförbundets
för Fred
arbetade för nya äktenskaps- och liv.
prästerliga kallet. Men när han fyra år nuskriptet till Mill. Denne fylldes av be- och F r i e t byrå, David Bagares
senare nått den ålder. då åtminstone en
gata 9-11, 2 tr., Sthlm.
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Men
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larösträttskvinnornahainordet ochattdehaföravsiktattgenom- sen,ännublott fjortonårgammal,sänd sammaavsikt,avstod han åt
tidigbegåvning begynner atttänkaförsig

undranochsändedefängslandepapperen

inte längre i alla stycken trodde på sin
barnatro, på de stränga kalvinistiska läror, dem hans far och mor hos honom
inplantat. Skulle han lik så mången annan
sälja sitt samvete för bröd eller för föräldrars önskningar och under den prästerliga dräkten dölja tvivel på de läror präs-

borde förkunna? Nej, han kunde icke
skrymta »Jag kämpade i
förtvivlan - så
har han själv på sitt eget bisarra sätt beskrivit denna brytningstid
jag stängde
ten

-

under veckor av ångest in mig på mitt
rum. Om jag där åt och drack, vet jag
icke. Men ett vet jag: att när jag kom ut
igen var det med den förfärliga vissheten
att jag var den eländige ägaren av den demoniska inrättning som kallas mage.» Det
var nämligen från dessa veckor som Carlyle räknar sitt aldrig övervunna kropps-

liga lidande Men på samma gång voro
honom dessa dagar för själen stärkande:
ty han dristade att med försakande av
yttre förmåner följa samvetets röst. Han
ägnade sig nu åt skriftställeriet; han blev
vad man på svenska benämner »litteratör».
Två år därefter gifte han sig med en

fint bildad kvinna, miss Welch. en ättling
av

reformation

tretioett, hans

John Knox. Han var
hustru tjugofem år.

då

Från det lilla hemmet. i Edinburgh utgick nu en mängd översättningar från tyska författare. Det dröjde dock icke länge

innan Carlyle fann, att han hade egna tankar och

icke behövde vara ett språkrör
för andras. Han drog sig därför 1828
för sex år tillbaka till ett litet hustrun till-

själv skrev i ett

I vilket han
själv».
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bragtes till slut såsom det

