FrökenKommerserådet.
A v E l s a Hästesko.
Kort före jul senaste år
vann kvinnorörelsen i Finland en stor seger, d& fröken Miina Sillianpää utnämndes till minister. Ett

Parviainen, sjukdom övertog Hanna Parviainen även
skötseln av firman A.-B.

Odödlighet.
söndag var kursavslutning
på medborgarskolan r i d Fogelstad.Det var
den första riktiga högsommardageni det
här luftstrecket. Markens örter stodo där,
druckna av fuktighet, mättade av alla
jordens lösta salter och blossande av sol.
De sjöngo en körsång i färger av kraft,
av myckenhet, av hälsa.
Medborgarskolans parkhar detta år utvidgats och förskönats. Den har tuktas
och befriats från snår orb döda träd, den
har fått sitt stenparti, sin viloplats r i d
Förliden

vudbyggnadenspark. bro över
en

till ha-

Joh. Parviainens Fabriker,
vars aktier hon genom köp
definitivt övertog hösten

Detta är redan mycket för en intresserad medlem av Fogelstadförbundetatt beskåda. Men dessutom finnes i rabatterna
en särskild sevärdhet. Det är en ärtväxt,
välmående och kraftig. som förresten för
Under den korta tid Han- den icke botaniskt invigde ser ut som vilParviainen har varit ken ärtväxt som helst. Och ändå är den
ägarinna till
Säynätsalo
äkta, legitimt barnbarn av en ärta
Tutanchamons egyptiska
grav. Därifrån kom den 3000-åriga ärtan
till Danmark, såddes, grodde blommade
praktiska
förbättringar. och satte frukt. Dess avkomlingar togo sig
Hon har även såsom gåva över till fröken Augustine Ehrensvärd på
åt församlingen Tosterup i Skåne och när hon sen fått
frukt av dem i sin tur bortskänkte hon
en nyuppförd kyrka, vars till medborgarskolan den ärta som nu
värde uppskattas till över blomstrar glatt i den sörmländska jorden.

par dagar senare gåvo fin-

ska män för första gången
officiellt erkännande åt en
energisk kvinnlig representant för affärslivet genom att förläna fröken
Hanna Perviainen
titeln kommerseråd. Icke en
röst har tills dato höjts mot
denna utnämning och med
fullt skäl kan man säga, att
den var på sin plats, ty en
energi och företagsamhet
av Hanna Parviainens mått
påträffas sällan

1925.

na

storstadensanläggningarhar

som

överlämnat

en miljon. Representanter

SA är denna lilla planta en brygga över

för tidningspressen, som vo- till en växt som fanns till 1,300 år före
ro närvarande vid invig- Kristi födelse. Den erinrar i sanning med
ningshögtidligheten, hava sin tillvaro om att livets bevarande under
enhälligt ansett den som en och efter jordelivet var egypternas angelägenhet framför alla andra. Något som
av de vackraste och mest möjligen sammanhänger med det faktum
konstnärliga bland mindre att kvinnor blevo medskapare av deras
i större
kyrkor i Finland. Vid ovan- kultur och föreställningsvärld
nämnda högtidliga tillfälle av- och mindre grad under förskjutningen av
maktförhållandena
mellan
könen
täcktes även en minnessten över dr
W.
Parviainen,
varjämte ett hem Man kan säga att egypterna också lycför åldersstigna invigdes, skänkt
bättreä n någraandra
till Säynätsalo kommun av dokto- de förlänade åt sin kultur ett liv av 10,000
rinnan L. Parviainen.
år, och det är odödlighet i jämförlse med

här,

Företagsamheten är
såsom ofta är fallet, en släkt-

egenskap, Hanna Parviainens far, sedermera komHanna Parviainen.
merserådet Joh. Parviainen
kom som fattigt affärsbiträde till de hon ut till moderna egendom
den lilla staden Jyväskylä i mel- Sulkula gård, At vars skötsel hon
lersta Finland. År 1858 erhöll han ägnade sig med Liv och lost. Snart
rättighet att öppna egen af- begynte åkrarna skjuta rikare ax
fär. Han begynte driva han- och ladugården fylldes med högdel, sågrörelse, jordbruk, grun- mjölkande östfinska kor. Fröken
da fabriker m.m. År 1878 inköpte Parviainen intresserade sig sär- Kommersrådet HannaParviainens andra kulturers livslängd, Den grekiska
han en öde ö, Säynätsalo, i den skilt för hästar, om hon ock ej del- nens lilla sockenkommun lever sitt varade några hundra år blott, och vår
egen vilja vi redan ta död på med giftstora insjön Päijänne. On var 520 tag i travtävlingar eller höll lyx-. liv i samma former som dess äldre gaser.
har stor. Här uppfördes an såg- djur. Sulkula gård har varit och
inrättning, fanérfabrik, bomulls- är känd för sina utomordentliga
den
fabrik m. m. Efter kommerserådet arbetshästar.
tek, De Gamlas Hem o.s.v. Och Dr hade millionstäder - Memphis räknaParviainens död övertogo sönerna Efter Sulkula följde så Vähälahti kommunensfanérfabrik sänder för- de för 7.000 år sedan 4 millioner innsledningen av affärerna, vilka nu ti Pitkälahti och Karhunmäki för ädlad björk ut över världen, till vånare. Och likväl lyckades de hålla '*'soter borta från dam emedan yttersta renombildades till tre bolag, huvud- fallna jordegendomar, vilka alla Afrika och Amerika, ja, ända till lighet och hygienskt levnadssätt var medbolaget A.-B. Joh. Parviainen, försattes i utmärkt skick. Arbetet Australien.
borgerlig plikt. En medborgare måste
Fabriker, belägna huvudsakligen leddes från Sulkula, där Hanna
byta underkläder varje dag och två sig
å Säynätsalo A.-B. Joh. Parviai- Parviainen höll alla dess trådar i Såsom andra ägare av denna flera gånger. Han måste föra förnuftig
nen, som innehade stadsfastigheter sina händer. Den odlade jorden världens goda är också Hanna diel och öva gymnastik: även hans *DIUella "'
vara renligt.
och lantegendomar samt A.-B. Ki- omfattare 300 har, 2,5 mil ny lands. Parviainen
omgiven av
Men egypterna ville också odödlighet
minki, med skogar, såg, tegelbruk väg byggdes genom egna skogar ut hjälpsökande Än gäller det allför den döde. Därför arbetade de i 3,000
m.m. Under bröderna Parviai- till lantgodsen, torv upptogs från männa intressen, som behöva un- år på att uppnå skickligheti att balsamera.
nens egid utvecklades affärsföre- egen mark för egen torvströfabrik, derstöd, än har en privatperson rå- PA Tutanchamons lid hade de slutligen
tagen ytterligare och år 1922 av- fisk utplanterades i massor, inalles kat ut för nöd och olycka Hanna lärt att åt den döda kroppen ge livets
skiljdes Säynätsalo ö till egen en halv miljon exemplar, ruda, Parviainen lyssnar till alla, O c h då sken, varmed de trodde sig ha givit den
livets verklighet, det var deras felslut.
församling med egen skola, bib- gös, muikka, lax och sik. För när- hon märker, att verkligt behov är
I en död härskaren mun lades orden:
liotek, egna fullmäktige, egen varande är man sysselsatt med ex- för handen, hjälper hon gärna och jag är Ostris, jag lever såsom gudarna,
präst om ock utan kyrka till periment för förädling av den in- alltid o m det gäller en sak som lig- jag lever såsom frö, jag växer såsom frö,
ger
henne
om
hjärtat
Helst
vill
en början Det var Finland. min- hemska björken för att därav erjag är korn. Men detta liv var endast för
sta församling. Hösten 1925 dog hålla förstklassig fanér I skogar- hon dock utöva sin välgörenhet i denna världens store och till på köpet var
även för dem vägen till odödlighet vansk
den siste av bröderna Parviainen. na planteras lärkträd för att er- det tysta.
lig. Ty dyrbarheterna i gravkamrarna
dr Walter Parviainen. och A.-B. hålla byggnadsmaterial till pråSitt
liv

tillvidaatt

kades

ochstörre brödermed kyrka, såattskydda

*'"

'-

privata

Joh. Parviainens Fabriker jämte
hela Säynätsalo ö övergingo i
Hanna Parviainens vård.
Fröken Parviainen var icke oförberedd för sin uppgift. enär hon
redan som ung flicka skött huvudkassan i sin fars affär i Jyväskylä.
Efter faderns död och sedan rörelsen övertagits av bröderna flytta-

mar

och andra fakoster.

enskildes förstodoock-

lever Hanna

lockade gravplundrare, och mumierna sle-

Parviainen mycket enkelt. An- tos sönder under råa binder.
språklöshet, energi, vederhäftig- Tutanchamon hörde till de få som fått
bet, vidsynt praktiskt förstånd och bo i fred i några tusen år. Men även han
stor hjärtevärme äro utmärkande återfanns tom en handfull stoft mill iall
för ägarinnan till Säynätsalo, Fin- sin oöverträffade prakt. Levde, det gjorde
nom. den
bara
icke
lilla3 ärtan
gånger
som
1,000
sov år
bredvid
förmådde
holands första kvinnliga kommerseråd.
tränga genom dess skal. Men det brast ef-

Jämsides med vården av sina
gods har Hanna Parviainen handhaft posten som verkställande direktör i A.-B. Kiminki samt A.-B.
Joh. Parviainen. Hon har även
haft tid och intresse över för grumdandet av en barnträdgård i Säynätsalo Under broderns, dr W.

ter några dygn i jorden och livet steg upp
oskadat och friskt, spirade och satte f r u k t

Devinez.

Kvinnotista i
Österrike.

D e n sjätte Vad som kan
hända,
kursen.

Kvinnornas
förgård.

Kvinnolistan är inte något för
»Exekutiven tar större hänsyn i Medborgarskolan vid Fogelstad Upton Sinclair den amerikanske romanförfat aren
Sverige enastående till-.
Idessa kvinnofrågor», på detta sätt omskriver gen avslutade högtidligt sin sjätte manförfattaren som i en rad böcker gått
kurs söndagen den 3 juli Vid avslutningen till strid mot kapitalismen är av alla
dagar meddelas t. ex. från Wien skriver Socialdemokraten det fak- avslutningen talade fröken Elisabeth skönlitterära författare den mest köpte
att Marianne Hainisch, den öster
Tamm och rektor Honorine Her- och läste inom Arbetarnas bildningsförbund.
rikiska kvinnorörelsens åldriga ledarinna, faktum att den socialdemokratiskain. Hermelin och kursens sångkör sjöng bund. Detta framgår av den i år upprättade
darinna, samlat Kvinnor ur alla internationaleninträttat en särskild under fröken Maj Sondéns ledning tade statistiken från förbundets studiecirkelbibliotek.
em
l man
ra kelbibliotek. Han går t. o. m. före Strindberg
borgerliga partier för att planläggakvinnokommitté,»som hjälp vid b e Därefter voro de närvarande med
på ett nytt politiskt valförbund. handlandet av frågor av särskilt inmedlemmarna
re och elever
av bjudna
skolanspå
styrelse,
middaglära
hos berg
Detsom
är intressant
kommer nr
att2.få detta fastslaget
Syftet med detta förbund skulle tresse för kvinnorna».
fröken Tamm.
J o n nu då man erfar att samme författaer
vara att säkra de kvinnliga kandiDe nu avslutade kursen samlades re blivit bannlyst i Massachussets,en av
gång
stardå
Internationalen
en
redan före påsk på Fogelstad. Den Förenta staterna.
daterna valbara platser till parlaBannlysningen gäller hans bok Olja,
parlamentet.
tat med principen om likställighet har som alla vårkurser fått samtidigt
samtidigt bade teoretisk och praktisk som enligt hans egen formulering ”avslöjar
Utvecklingens gång efter kvinnliga och samarbete mellan män och
undervisning. Rektor Hermelin har jar den amerkanska regeringens förhålande
liga rösträttens genomförande har Kvinnor kan detta förvisande av föreläst i historia, statskunskap, landet till oljemagnaternas intressen”.
varit densamma i Österrike som på kvinnor och deras intressen till ett psykologi och litteratur. Fröken Boken skräder icke heller orden över det
Ebba Holgerson har meddelat un- sedliga byckleriet i Amerika a h är en förespråkare
många andra håll. De kvinnliga särkilt kvinnoråd endast tas som
dervisning i medborgarkunskap, respsåkare för födelsekontroll.
väljarna äro här flera än de man- ett tecken på tillbakagång. Det fin- knuten till praktiska övningar. En bokhandelare i Boston som sålde
manliga och rösta i nästan lika stor
Skolans husmor, fröken Sven Jo- ”Olja” har blivit häktad, Sinclair tillutsträckning som männen. Likväl nes inga kvinnofrågor som inte äro Johansson, har förestått undervisningen kännager därpå i en offentlig skrivelse till
ha de så gott som uteslutande fått av lika stort intresse för de manliga gen i hemskötsel och fröken Margareta myndigheterna i Boston att han själv
nöja sig med a t t rösta, och partistyreslerna manliga medlemmarna av Internationalen, Margareta Bohlin undervisat i sömnad skall komma dit och sälja boken med
och vävnad. Under hennes ledning risk att bli häktad. Han planerar även
styrelserna ha satt upp män åt len, Och kvinnorna ha också intresse har också eleverna hjälpt till med en uppläsningsafton, där han skall ställa
dem att rösta på
tresse av den allmänna politiken anläggningar i skolan park. Gym- några stycken ur Bibeln, Hamlet a h olja
Gymnastiken har letts av gymnastikdirektör bredvid varandra för att visa att de som
I början funnos två kvinnliga och av alla de brännande frågorna.
rektor fröken B. Lyckou. Fröken förbjuda Olja ur sedlighetssynpunktäven
borgerliga riksdagsledamöter. SEMaj Sondén har även denna kurs borde förbjuda Bibeln och Shakespeares
dan sjönk antalet till en och nn är Det hindrar inte att man i den lett sångövningarna. Skolans sång verk. Vad Bibeln angår har den ju många
det ingen. De sex socialdemokratiska nu valda delegatinen finner flera kör samsjunger kamratligt med ga gånger förbjudits under tidernas lopp.
socad
ilemokrastika kvinnorna i österrikiska paa
rlmentet vägande kvinnliga namn: fru Nina traktens manliga sångkör. På avslutningsdagen Om Hamlet varit förbjuden är oss icke
parlamentet få ensamma representera Beng, parlamentsmedlemmen Susan slutningsdagen uppvaktade den senare bekant. Men Sokrates berömda försvarstal
senare med sång och överlämnade rosor tal ur Platons dialoger förbjöds av engelska
ska regeringen i Indien för inte mer i n
de kvinnliga synpunkterna.
san Lawrence, och fru Adelheid sor åt rektor Hermelin.
Nu vilja de borgerliga KvinnornaPopp från Wien. Säkerligen kan Skolan har även under denna sex, sju år tillbak. Upton Sinclair är i
kurs haft besök BY rod den kallar gott sällskap
na icke längre nöja sig därmed, sw den uträtta ett gott arbete i och för farande sändebud.
ha beslutat, att det skall Mi annorlunda. sig.
Doktor Karolina Widerström
lunda.
har hållit en föreläsningsserie i
allmän hygien och doktor Ada NilsUnder tiden före rösträttens genomförande
son i sexualhygien ur samhälleets Tidevarvet har glädjen att bland sina
genomförande
och de första åren el.
den enskildes synpunkt. Yrkesn
ispektrein
ter trodde kvinnorna allmänt att mentet, där det lagtiftas lika mycket inspektrisen fröken Kerstin Hesselgren, vänner få räkna fröken Sophie Alberti,
selgren, har hållit föredrag om skaparen och uppehållaren av Kvindelig
den enda och självfallna vägen för ket för oss som för männen.
fröken Læseforening, Gammel Mönt 1, Köpenhamn,
dem var att dela på sig a h gå var
Men
denna nya kvinnopolitiksjukkasseförslagen och
O c h en till sina partier. Nu ha de k
vn
inop
kitol inte är något särskilt utmär- Tamm O m kommunalskatteförslaget.
insett, att den vägen leder icke till kande för Österrike, så synes oss kommunalskat eförslaget. Fru Elin Wägner har talat om växt från I maj 1923 till I april 1927.
Leonora
fröken
Christina
Jeanna
Ulffrldt
Oterdahl
och
ett fylligt tillägg som talar om en
en tillfredsställande kvinnlig representation. enastående den hållning som det

och

om

Kväkarna.

Köpenhamn. Hon sänderossnu nusinnysbokkatalog

DEtär

nyanskaffning för

läsesal

och bokutläning. Skönlitteraturen

presentation De äro icke starka främsta borgerliga pressorganet, fröken Ellen Mickelsen om Kvinnor imponerande
nog för att splittra sir inom partierna. Neue Freie Presse intar. Tidningeni det revolutionär Rysland. Rektor
Boksamlingen omfattar
partierna.
en inte blott behandlar de fronderande Ahlstedt från Åsa Folkhögskola avdelningen.
De som förebrå de politiskt intres erade rande kvinnorna höviskt och referar
föresläst
om
tresserade kvinnorna, att de åter refererar Marianne Hainisch på första teckning.
börja sluta sig tillsamman som sidan. Den gläder sig till och med Vårkursen har haft följande elever, sin ferieresa besöka Kvindelig læseforening
före rösträttens genomförande och At detta tecken på beslutsamhet ver, vilka som synes representera læseforeningiKöpenhamn.
bilda egna valsammanslutningar, och enighet bland Kvinnorna. Den enMargit
mängd Arnéus,
olika yrkan:
husmor, Inez
sänder oss detta prov på Læseforeningens
de glömma att erfarenheten lärt säger att de borgerliga partiemas Carlsson, litograf, Magda Hekkqvist,ningens livaktighet.
kvinnorna att samarbetet med bojkott av Kvinnorna har varit sjuksköterska, Maria Högberg. tomännen icke ger dem de resultat värst for partierna själva o& hop baksarbeterska, Barbro Lyckou,
de önska. Samarbete? säga de. Ja, hoppas PA en förnyelse av det politiska gymnastikdirektör, Emma Malm,
hembiträde, Elvy Nilsson, tobaksarbeterska
ingenting högre, när vi kunna ska livet.
tobaksarbeterska, Signe Nilsson, hemmadotter,
samarbeta på jämlikhetens grund. Manjämföre de borgerliga pressorganens hemmsdotter, lnga Maja Olsson, handarbetslärarinna,
lärarinna, Ingrid Siöstedt, laborator,
Marianne Hainisch låter mycket organens hållning till Kvinnolistan
laborator, Ingrid Söderholm, husmor, Lisa
beslutsam och segerviss. Nu vill kvn
inosita
ln i våras i Stockholm.
sa Vångenberg, textilarbeterska, Ininte vi vara Askunge längre, no
geborg Hermelin. fil. kand., Inga
ämna vi lära ds borgerliga partierna
Vitus, lärarinna, Marigit Bång, studerande.
partierna att ge oss platser i parlaSamtliga elever ha ingått i del
alltjämt växande Fogelstadförbundet.
det.
Under hela den lid kursen varat
har skolan fåt mottaga en mängd
besök av intresserade, som kommit
enstaka eller gruppvis. Åsa folkhögskola
kola t. ex. har gjort visit, likaså
Benninge lanthushållningsskolaoch
arbetarna från bokbinderifabriken i
Eskilstuna.
Nästa kurs, sommarkursen på
fyra veckor börjar den 11 juli.

har

Beethoven. Fruv. nutil samman band.Tidevarvets70,000
Alberti

iKöpenhamn.Detär fröken

Tre syskon.

Den nya novellen.

Ett riksfaderfall.

luigi Pirandello. En till!

Av Ruth Holm.
Del är nu ell år sedan den plöts- att han under tiden blivit övertygad
Geber3:75 kr.
ligt berömda Ekeredsresolutionen om all fadersansvaret borde vara
II. Anna.
antogs och den stora striden stod delat Ty de anspelningar han i Alltsedan ”Sex roller söka en
kring riksfadern. Vi ha nu anled- korrespondensen med modern gör författare” gick över Europas sce- Anna var tolv år när hon fick han drog ut nålen med en hovtång
ning all ta upp dess synpunkter på orgier dessa samhällets stadga- ner för några år sedan, kan förfat- plats hos bagarens som barnjung- Men när hon sedan på kontoret
igen. Men först torde det vara be- de medlemmar firat med flickan
Pirandello påräkna en fru, en bra plats hos bra folk. Hon fick syn på en förbandslåda, skulle
hövligt att erinra läsarna att resolu- som medelpunkt utesluta att han tarnamnet
uppmärksamhet och e t t intresse,
tionen varnade mot’ de missbruk skulle kunnat göra sig några före som blott beskäras ett fåtal. Nå- hade en treåring och an ettåring hon svimmat om inte den otäcka
som den nuvarande lagen om fa- ställningar om att varit den ende. gon nyskapare är han väl inte, att se efter. Hon stannade ett par fröken på kontoret skarpt frågat
derskapsbevisning för barn utom Delandet har icke stört honom förr snarare en upplösare. Men han till- år och hade hela tiden en treåring henne om hon trodde det var ett
äktenskap ger möjlighet till. Enligt än det stod klart för honom att det fredsställer det behov av intellek- och en ettåring att se efter, allt nöje att ta hand om avsvimmat
denna lag skall den man anses icke kunde gå att dela barnet tuell klarhet i psykiska problem,
i så hög efter som de växte och en ny kom folk. Å, vad hon hatade den där
som fader som kan vara fader, som man delat modern. Då blir som nutidsmänniskan
emedan han haft umgänge med mo- hans moraliska indignation genast grad lider av, hans diktade figurer till. Husmodern var sträng och på kassörskan. Ty hur skulle hon
dern under konceptionstiden - ganska stor. Den ökas också a v att äro originella
för att inte sägs det hela taget förstående. Hon lär- kunna veta att den k r a s s kassör»där ej uppenbart är att barnet ej flickan ej följer hans anvisningar sensationella och hans stil är kon- de henne snart nog a t t hålla sig skan fick kväljningar inför avavlats vid detta samlag». Men nu för fosterfördrivning. Med anled- centrerad och skarp och uppehål- själv ren och prydlig och hålla svimmade människor
och för
finnas dunkla fall där modern tagit ning därav betraktar han moder- ler inte läsaren med ovidkommansnyggt omkring sig och se efter a t t längesedab kommit underfund
emot många män under den kriti- skapet som självförvållat, vilket är de detaljer
ska tiden sådant händer, emedan något nytt, ty självförvållat moder- I serien ”Den nya novellen” som småttingarna varken trillade i med ett förebyggande medel, nämpromiscuitet är vanlig i vårt sam- skap år icke känt i den lång Gebers förlag påbörjat finnes gårdsbrunnen eller sprungo ut på ligen att få dendånfärdige att tänhälle Likväl måste hon utpeka en mänskliga historien.
även en volym Pirandellonoveller. gatan.
Barntvätten skötte hon ka på annat. Kassörskan kom I
av dem som fader för att överhuNej, anledningen till att mannen De, vilka finna hans dramer för- och lärde sig s t r y k a till och med Annas ögon att representera övervud få något underhåll åt sitt barn i fråga säger upp sitt faderskap är konstlade och bitvis
väl.
Men
sy. Nej. Husmodern upp- klassen. Det där hatet väckte henobegripliga,
och så dras fadersnamnet ner lik- att han låtit göra en jämförande kunna måhända finna en ncykel i
som kärleken. Ekeredsresolutionen blodprovsundersökning. Han har dessa noveller till den italienske hörde aldrig att förvåna sig över ne, gav henne en visa värme i
protesterade mol de fall då faders- själv ombesörjt översändandet av författarens egendomliga och för dessa fumliga fingrar, som inte kroppen och därmed fart och viljevalet göres av ekonomiska hänsyn hennes blodprov Resultatet liar bli- oss främmande mentalitet.
Ty i kunde lära sig att handskas med kraft. Hon blev ungsocialist och
och Tidevarvet erinrade för sin del vit intyg från ell laboratorium att novellerna återfinner man i skizz- en nål. lots sy i en knapp regel- kom in i kretsar, där man försökte
faran BY att genom missbruk av en han med till visshet gränsande san- artad form de problem, vilka Pi- rätt en gång.
tänka och vilja något
för kvinnorna fördelaktig lag ge nolikhet icke är fader till barnet randello sedermera tillspetsat i siDu kan då aldrig bli sömmer- Som hon ej hade anlag för sömstoff till en agitation mot lagen och Samtidigt med detta intyg sänder na vittberömda dramer.
bringa den i misskredit Denna han nu modern ett brev där han tar Sålunda möta vi i en av novel- ska, som din syster, sade hon till nad gick det smått för henne att
erinran var riktad även till barna- farväl sum fader och överlämnar
lerna en romanfigur, som är miss- slutoch du får väl vara glad åt ”komma upp” i avlöningen, men
vårdsmännen vilket väckte deras henne åt försynen
nöjd med den författare, som har det, fabriksflickor är aldrig bra hon vantrivdes ej allt för illa med
oerhörda förbittring
Vad skall nu modern göra? Skall
honom men ej utformat flickor
arbetet och kamraterna
Det var
Efter en upprörd pressdiskussion hon finna sig i detta avsked och förvid denna tid hemes syster Sigrid
domnade saken av, I dag ha vi en söka med den nästa BY de sex her- honom i enlighetmed hans äregiDenna
figur infinner sig
Anna
kunde
inte förstå vad det dog. Utan all förskyllas eller värrighet.
dokumentsamling framför oss om rarna med risk att han också uppviett sådant mångfaderfall, som lagen sar främmande blodsammansätt- på författarens,d.v. s. Pirandellos varför fel på fabriksflickor. De dighet, fick hon dra nytta av BY#icke passar för och som den inte ning och så hålla på till dess u n d e r s ö n d a g s m o t t a g n i n g för
förtjänade pengar och var fria om terns erfarenheter. Hon var mera
tagit med i beräkningen Vi återge sökningen ger ett jakande svar?
faller att bli upptagen bland den- kvällarna och dessutom fina och medveten om faror, aktade sig för
del med vederbörande moders med- Eller skall hon svara den hittills- nes skyddslingar, Således ha vi nätta. Hon skulle väl aldrig bli män och dansbanor, dock utan att
givande, icke för att göra martyrer varande fadern så här: jag nöjer redan
roll, som går lös och fin, hon, Det bekymrade henne fö- i egentlig mening förstå Systern
varken av fadern eller modern men mig inte med ert adjö. Jag har ingga: ty sånt var för somliga och hade haft en skamlig sjukdom. Ja,
för all ge en vårt tidigare resone- en anledning att böja mig för vetenmung belysande kulturbild från skapens utslag när riksdagen avslog ten får en blixtbelysning i histo- inte för somliga Hon fick n ö j a sig men det dog hon inte av. Hon viss1927. Vi kunna göra det utan att användandet av blodprov som
om läderlappen som flygerin Men den utomordentliga snygg te också att systern haft mer än
riskera att de medspelandes ano- derskapsbevisning. Jag har dess- på scenen, kommer primadonnan heten i bagarehemmet lärde henne en vän utan att varken bli sjuk,
nymitet röjes ty historien är utan utom inga bevis för att undersök- att falla ur rollen och svimma av också ett finna sitt eget hem smut- eller
fått barn. förresten hade
namn och särskilda kännetecken så ningen är gjord på ert och mitt och förfäran, Men publiken uppskatsigt. Han kände ibland leda för de allesammans klart för sig att
pass vanlig all den icke så lätt kan barnets autentiska blod Eftersom
lokaliseras.
ni nu inte rill betala frivilligt läng- just
det
”verklighetstrogna”
i det. Hon kunde till slutinte förmå sådant var ”otur” Somliga’ gick
Ien svensk landsortsstad har ett re måste jag tyvätt göra införsel i &,, som konst.
sig att äta moderns bröd.
det bra far, somliga illa. Men runhalvt dussin av samhällets stötte- lön för barnets inackordering. Det Pirandello är s k a r p i sin satir - Ikunne la terminstingen löta na ute om nätterna, det skulle hon
pinnar, gifta som ogifta haft som är pinsamt att den herre som skall mot ämbetsmäns överdrivna
nit, bli å lägga fars lottia blusa över inte. Och en vän skulle hon inte
gemensam älskarinna en aderton driva in summan är en annan av
och präster ”De dejan.
ha, hon skulle ha fästman - om
års flicka ur deras egen samhälls- de sex möjliga fäderna, men det lyckliga visa en jesuitisk präst
klass som kommit till staden från kan inte hjälpas Protesterar ni vi- De ä inte lottia på innersia, det skulle vara. Yen hon tänkte
8-klassigt läroverk för att tillträda dare med stöd av ert intyg måste s o m fortsätter e n ockrares affärer säjeja d e j Förresten dö ingen å sällan på detta Hemes inre SOY.
torna tillfalla kyrkan Två av no- lite lott.
låg liksom och nystade ihop sig
hon’
plats
att
inskjutas,
sig, vilket ju anses vara ett känne- nom alla de instanser som givas för vellerna behandla konflikter mel- Att utesluta besvärliga konso- som en maklig katt innan brunnanter
var
visserligen
skick
och
sten vaknar.
tecken på den fallna kvinnan. Då en mor som på grund av avtal kräbestämma på vad- sätt och
i landsändan men denna fa- Men naturligtvis vaknade det
flickan
fördes underhandlingar
efter en lid blevmellan
i grosess
hen verVilken
underhåll
av för
dessa
sitt vägar
barn än molänge de vilja leva. En man milj hade en större motvilja än lömska djuret även inom Anna.
ne och den man av det halva dus- dem går, antingen hon förföljer har i ett ögonblick av lättsinne dö- andra för en fast och märgfylld Hennes e j allt för lysande förstånd
sin med vilken hon just den tiden den av en tillfällighet fastsatte fa- dat en annan. Han är själv sårad svenska Det var deras karaktärs- förmörkades av skarlakansröda
haft den mest rguljära förbindel- dern upp till K.M:t eller i tur och
drag. Något slött, suddigt. Over drömmar. Hon trodde det var kärsen Denne man som intar en offi- ordning pressar dem som under en
handlingar och förnimmelser fun- leken. Den slog henne - sip lik ciell framskjuten ställning i sum- viss lid varit hennes älskare så vimhället tog till en början ansvaret på tar ett motbjudande skådespel med process
sin ”plikt” fängelse.
att rädda
Läkaren
hans gör
liv. derades aldrig, Själen
om den med blindhet, ty den ville förgöra
sig och undertecknade i laga former förödmjukelser
och tragedier för Men till slut måste doktorn ge sig fanns -sov.
henne. Hon promenerade med fästett avtal, där han åtog sig faderska- alla parter Hade del då inte varit
inför mannens envisa vilja a t t dö. Men Anna plågades av brödet mannen i ljusa sommarkvällar och
pet med åtföljande underhållsskyl- bättre om det funnes en fond, en
Denna
sista
novell
snuddar
vid
Och
när
hon
inte
k
u
n
d
e
äta
hon
var hemma i fästmannen
digheter
riksfader med bidrag från herrara v Pirandellos älsklingsmotiv, moderns bröd och någon gång hem. drack kaffe med familjen,
Sedan har han emellertid ångrat na ifråga från vilken ell sådant
sig Detta kan knappast bero på barn kunde få sitt underhåll?
kunna för
f i c k en kaka med sig, så
Ja sov söndagsmiddag
med honom
de själsliga kriser,
siggå inom en människa och sam- hon tog sig vanan att föra med sig uppe på hans kammare.
hällets och rättvisans klumpiga hem litet bröd, även om husmo- Men a t t ränna ute am nättergrepp om desamma Detta motiv dern g l ö m d e a t t skicka med na nej,aldrig.
återkommer i de båda dramerna
När hon det oaktat förstod a t t
”Henrik
IV”
och ”För a t t skyla henne.
sin nakenhet”. I själva verket re- Anna blev avskedad som opålit- hon skulle ha ett barn. blev hon
presenterar Pirandello här en krä- lig. Betyg fick hon intet, men hen- först förvånad och ond. Hon talasen individualism,
som var mo- nes matmor d e till avsked:
de med fästmannen, men han sade,
darn vid sekelskiftets början, men - Måtte Gud skydda och beva- a t t del kunde väl inte han hjälpa.
egentligen går skick i stäv mot noOm giftermål blev aldrig tal. Vad
tidens ”totalism” och demokrati. ra dig.
<
skulle han gifta sig på? Kunde
Är månne Pirandellos popularitet
ett bevis på en ny svängning hän Ja, r a d skulle hon no göra? Jo, hon säga det? Han var ju hemmaemot individen? Popularitet har så snart hon ”gått fram”gick hon son och hjälpte fadern med hans
till syfabriken. I veckoroch må- arbete. Underhåll? Ja, det fick
blivit den moderna hobbyn fram- nader satt hon 8 timmar varje dag hon fråga farsan om. ”Ta” något
för andra och att Pirandello tillgo- och tråcklade samma slags söm- gick inte, han hade ju ingen lön.
doser denna i en paradoxal, uppse- mar, utan hopp att kunna komma Förresten.. kunde han vela vem
endeväckande litterär form, som längre äntill fyra kronor i veckan. som var far till barnet. ”Du är väl
stimulerar den övermätta nutids- Det gick ingen nöd på henne, Hon som Sigrid”, sade han,
människan.
hade ju hemmet. Nå, till slut fick De grälade - skällde u t varandRätt många anmärkningar kun- hon dock nålvana och sattes till ra och skildes som de värsta ovänna göras mot översättningen av
föreliggande novellsamling.
Den svårare arbete. Men första gången ner. Anna kände ånyo det röda
är långt ifrån genomarbetad. PA hon fick försöka vid den elektriska hatet gnistra inom sig. Men baråtskilliga ställen fördunklar den symaskinen, satte hon vänstra net, som skulle komma, hatade hon
handens pekfinger rätt under nå- inte. Det besynnerliga hända att
dellos knappa stil föredrar givet- len och trampade av våda till hennes viljekraft stegrades Och
vis att få varje ord återgivet till strömkontakten. Nålen körde ge- dessutom skulle hon visa ”dendär”
nast ner genom hennes nagel och att han skulle klara både sig och
sin fulla valör.
sprang inte av förrän den var ute ungen. Hon bet hårt samman tänE.W-na. påandra sidan fingren. ”Det :
. derna, teg och sydde sydde och
(Fort.. å sid.4.)
lärpengar”, end0 förmannen
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(Forts. fr. sid. 3)

Länge ha verkligheten och vår of- larna tro att de i flertalet skulle lefeciella moraliska standard stått d a fram till hembildning, när paroförenlig motsats till varandra Det terna var mogna att överta medfölenda botemedel man kunnat föreslå jande ansvar.
dem som leva under denna splittLindsey föreslår för sin del staring var: underordna er den offici- ten Colorado all göra ett försök
ella moralen. Förlägg ert kärleksliv ned
sådan
Nuen
rasar
en lagstiftning.
stor strid i Colorado
inom det monogama äktenskapet omkring domaren Lindsey eller räteller lev ensamma avhållsamma,
De som icke bekymrade sig över tare omkring äktenskapet. Vi erindenna splittring och ansågo den of- ra oss de enkla vitsar och de strax
ficiella moralen endast bindande före-kaféstängnings-argument varför kvinnorna ha härjat fritt i jung- med pressen här bemötte Eva Aneln tills de funnit stunden vara in- déns förslag. I Colorado tar striden
ne att lämna densamma för äkten- allvarligare och farligare former.
Där finns en anledning BY Ku Klux
skapet.

De sjukas uppfattning av de lagar som
styra sjukhusens värld är naturligtvis himmelsvitt olika deras som stiftade lagarna
Patienten har svårt att förstå att icke regler och förordningar ta hänsyn till hans
fall, hans önskningar och hans plåga H a r
de allmänna och enskilde synpunkterna
bryta sig mot varann återges troget av de
små sjukhusbilden som vi här börja

fem

infösa.

situationen har

föränd- Klan, ett halvt parodiskt reaktiorats till stor del genom kvin- närt ordenssällskap, farligt emedan
ha ickenya
längre
yttremotsättningen:
självständighet. den
vi det
i
förklädnad
ger medlemmarna
utövaskurkstreck.
möjlighetDetatt

Men

nornas

teg, lärde sig vrida och vända på
del plaggvarpå hon arbetade med
metod och uppövade sin yrkenInternationella
kon- skicklighet automatiskt Snart var
hon uppe i normal veckolön.. när
liga spår av de nödvändiga kompromis- barnet kom, hörde hon till de bäst
serna och äro ej så frejdiga som kongres- avlönade sömmerskorna.
Hon hyrde in sig hos en arbetarsens anslag var det. En vädjan till de olika regeringen om sänkning snarast änka och hjälpte denna att komma
möjligt av ”överdrivet höga tulltariffer” igång med hemarbete från fabrikan ju lätt besvaras med att ”våra väl äro ken och änkan lärde henne i genhöga men i n k överdrivet höga”. Kongresgäld att ny de nödvändiga plaggen
sen uttalar sig d*för lättnader ifråga om behandlingen av utländska med- för den väntade. Det göts inga tåborgare. Man vill över huvud samfärd- rar över dessa små plagg, men var
sel, cirkulation, liv, rörelse vänskap mellan nationerna. Den mörka bakgrunden gång hon stack sig i ett finger, så
till nuvarande situationen bildar Europas att en bloddroppe färgade det mjuka, vita tyget, sade änkan: ”Det
miljoner av arbetslösa.
Kongressen hade mångaarbetslösa per- blir kärlek”, och log så smått Ansoner i sitt sällskap men de torde knap- n a teg till e n början som vanligt
past av deras charmanta yttre att döma men
ra leendet
till slut Och
måste
när
honhennes
dock besvastund
vara ibehov av arbete eller arbetslös-

Patienten
Svart på vitt.
fun dera r.
handelskammarens

I.

Fru Lundstedt hade varit hos doktorn

oberörda hemmadottern som väntar
på friaren och den unge mannen
som hjälper sig fram med prostituerade tills han får råd och lust att

gresshar antagitsinaresolutioner och

ta har alltid varit fientligt mot ung- och fått sin dom: »Operation snarast möjdomsdomstolen och har nu fått ka- ligt, annars risk för livet.»
Nu stod hon i
sitt lilla kök omgiven av
tolikerna i Denver som huvudförvant i
striden mot Lindsey, ehuru de förskräckta barnen och funderade, så
det gick runt i
huvudet hur hon skulle
de senare ha hederliga ledare och ordna del för den kommande sjuktiden. hetsunderstöd.
gifta sig.
Sedan de unga mötas i arbetet opponera av andra skäl.
kom, hade hon icke endast hat i
Nyligen har striden förts Over till
och den återhållande auktoriteten
hjärtat
den förkrossande sociala domen ic- England av H .
G . WI eett
l l s av
. de nan råd än att be Karin fri från skolan, Vastersonska
nu avdömts föEn frukostrast stannade Anna
ke längre håller dem tillbaka ha senaste nummer av The Sunday
de sökt varann och funnit varann Express ger han e n utförlig redo- men det gjorde hon högst ogärna, de tyck- reter den egendomligheten att den ankla- hemma. Hon vred sig i plågor och
som känslan och naturen bjuder
görelse för Lindsey, förslag med te ju inte om det, Och på tisdag klockan gade för att bli frikänd måste göras så änkan
kommenderade henne i
halv nio skulk det ske, sköterskan hade osympatisk som möjligt. Därmed blir
Yrkesprostitutionens roll blir där- förberedande äktenskap.
sagt, att dom opererade poliklinikpatien- nämligen hustruns självmord mera för- säng, satte vatten över elden och
för mindre. den blir en utväg för Wells förstår mycket väl att tryc- ter bara två gånger i veckan, Vad skulle klarligt, huru än omständigheterna tala sprang efter barnmorskan.
dem vilkas behov och ideal den ket av nya och överväldigande er- Kalle säga när han kom hem och fick emot. Hans egen redogörelse för fallet
Två dagar senare satt Anna åter
motsvarar Detta är en fördel, och farenheter ur ungdomens värld har veta hur det var
han hade inte velat är väl i det anvseendet något enastående
skräddarbordet. Pojken gav hon,
det innebär en risk. De prostituera- pressat Lindsey till hans nya stånd- tro att hennes onda var så allvarligt?
Det skall ingen avundas Vasteson hans
de brukade förr i världen andraga punkt Han förstår att han måste
när hon var hemma. dessemellan
ordnade sig emellertid’ så små- fria fot, och utslaget lär icke ha höjt
till sitt försvar att de tjänade sam- ropa på något som avleder ungdo- ningom, så att hon fick hjälp att laga li- hans anseende En verklig mördare tar ju fick han flaska och förresten sov
hället och skyddade familjeflickor- mens sexuella hunger. med därmed te mat till barnen var dag och så lovade en viss risk och så går det fort. Om vi han. Han var snäll, tycktes redan
na, en sats som varit i överklass- följande erotiska livsinställning och grannfrun, fru Anderson att titta in emelfå välja föredra ti dock en sådan. Någon i moderlivet lärt sig a t t hålla mun.
kundernas säck, innan den kom i tillfredställer den på sundare sätt, lanåt.
frågar framför löpsedeln som meddelade När pojken var fyra år gammal
deras stackars påse. Dei var inte Han gillar också kravet på ärlighet Fru Lundstedt kände sig något så när frikännandet:
och det moraliska ansva- fick hans mor höra a t t fadern
bara skryt, det låg en viss sanning och klara linjer och förstår att man lugn och intalade sig att allt nog skulle
däri, ehuru man naturligtvis invän- inte kan begära av ungdomar att de gå bra. Hon var av naturen glättig, hen- ret, får han inget för det då?
Nej det får han inte. Men vi ska inte skulle gifta sig med en annan. I
de att prostitutionen innebar en skola åtaga sig familjebildares för- nes sega förtröstan »att allt skulle reda börja tänka ut nya paragrafer, Lagen är det hemmet fanns fortfarande infalsk och farlig lösning av del sexu- pliktelser, redan rid den tid de d e upp sig» var hennes livs styrka utan viltet all utmäta, men fadern erbjöd
ella problemet, och att de skyddade ras känsloliv vaknar.
ket hon stått sig slätt -ty livet hade inte ett groft instrument och kan icke trängs
sig in i d a mänskliga livets verkliga kom- henne inför rätten att gifta sig
familjeflickorna nog fingo som hostInvändningarna
mol Lindsey. farit varligt fram med henne
rur betala igen för detta skydd av förslag anser han heller icke håll- Natten före operationsdagen sov hon il- plikationer. Den får nöja sig med det som med henne. Därtill svarade hon
deras frökentid.
bara. Den starkaste oppositionen la, tankarna malde i huvudet, hon kunde för ögonen är. Många mördare och mörtvärt nej, Och saken
När nu ungdomen slår sig ihop riktar sig mot del faktum att Lind- inte låta bli att gång på gång söka före- derskor gå omgring vilkas största straff
emellertid
förföll.
behärskas den av den av det för- seys förslag förutsätter hos dem ställa sig hur det skulle vara under ope- år deras strafflöshet.
Anna klarar sin pojke ensam.
gångna ännu om den till synes gjort som ingå förberedande äktenskap rationen, tills det började molvärka på
sig fri. De fria förbindelserna vila kännedom om möjligheterna för fri- det onda stället och så flydde sömnen.
Hen är kraftig och bestämd i sin
ännu i skuggan av prostituationen villig barnbegränsning Wells anser Kalle hade lovat att sätta klockan på Sveabolaget ämnar I sommar anordna
Till och med hennes
Omedvetet tänker den unge man- inte bevisat att tillämpning BY så- ringning I god tid, men då dess surr nu sällskapsresor till våra norrländska far- dialekt har fått en fastare anstryknen och i viss mån också hans med- dan kunskap skulle vara farligare skar genom rummet, var det med förfä- vatten. Under resan, som omfattar fem
part efter de gamla linjerna: först in prostitutien eller avhållsamhet, ran hon märkte att den ringde en hel dagar, komma besök att göras bl.a. I ning: hon slukar inga konsonanäktenskapet förpliktar till ansvar ty han tror på den mänskliga na- timma försent. Hur i
alla dar skulle hon Sundsvall, Härnösand och Sollefteå. Dess- ter, till och med rullar på r.
Vilket är enastående såväl inom
och trohet Omedvetet sorterar yng- turens anpassningsförmåga.
hinna till sjukhuset i
tid
lite mat måste utom skola bilar ställas till resenärernas
lingen ut sin väninna bland dem
Den andra invändningen att lätt- barnen ha, och något så när snygg måste förfogande att föra dem upp till forsar- hennes släkt som inom hela sockm a n inte gifter sig med. Eller också heten till upplösning av kamratäk- hon själv vara och så var det ju en för- na, varigenom deltagarna bli i
tillfälle att
men.
griper han till fragment av en teenskapen skulk uppmuntra till färlig väg dit ut.
se Ångermanälven och Indalsälven under
gången lids morallag när det kan lösaktighet och otrohet tror han Hon kom försent Nån operation kunde den tid, då de äro som ståtligast och den
tjäna all betäcka hans av en känslo- heller inte p å Han tinker sig att de inte bli förrän om tre dar, då kunde norrländska naturen står i sin fullaste
svängning betingade återtåg.
dessa föreningar skulk så små- hon komma igen.
och rikaste fägring.
Del var dessa erfarenheter som ningom kunna utveckla sig till del
föranledde domaren Ben Lindsey i djupa ömma oupplösliga trohetsdoktorn sa’, att de var farligt att
reda på, då skulle klassiga ångare Carl XV. Priset är enAmerika och advokaten Eva Andén och gemensamhetsförhållande mel- »Ja, de har ja
nu blir det på fre- dast 150 kr., vari ingår kostnader för d
.
i Europas att samtidigt oberoende av lan man och kvinna som är det san- frun passat tiden
varandra framställa förslag den na äktenskapets kännemärke
re och utflykter. Alltså en nöjes- och reoch så begav kreationsresa att rekommendera.
ene kamratäktenskap, den andHan har en stark tro, säger han
ra om Blåboksförbindelser
Bå- på den mänskliga viljans och käns- sig fru Lundstedt igod tid på frdagsd a med samma avsikt: att ung- lans inriktning mot denna gemen- morgon tillsjukhuset.Detblevenlångvändomen skulle slippa de för stora samhet. För sin del går han därtan. Modet sjönk så småningom under
Det var
in- som var småskollärarinna och som lovat
och för tidiga förpliktelserna i äk- för längre än både Ben Lindsey och flytande
av sjukhusatmosfären.
tenskapen och alla dess sociala och Eva Andén han tror att man kan
komma, ringde fru Anderson till sjukhuset
något hemskt ängsligt tryckande, som la- och bad att få tala med fru Lundstedt.
och rättsliga verkningar och likale- lämna at de unga att utan blå böc- de
sig över hennes bröst, tankarna vanddes undgå smygförbindelserna med ker ordna sina Lis gemensamt. Han
»En kort, ovänlig stämma svarade, att
all åtföljande oreda och olycka Des- tvekar att tvinga dessa in under rade till barnen, som sprungo därhemma hon väl kunde tänka sej, att fru Lundsa ungdoms- och kamratförbindel- nya förpliktelser och vill i stället utan
tänk tillsyn
om
inte
Nej,
hända
något
-måsoch
inte träffade
hon hade lagt sig
ser skulle förplikta till trohet och att man skall anförtro dem att på te hon göra. I den djupa modlöshet som I en säng».
ansvar far möjligt föräldraskap egen hand och av fri vilja skapa slagit sina klor i
henne bröt plötsligt nå(Va skulle hon annars ligga i, tänkte
men eljes ink medföra några soci- dessa hederliga kamratäktenskap. got tröstade fram. Hon skulle be fru An- fru Anderson) man sade:
ala och rättsliga konsekvenser. Där förutsättningarna finnas skola
»Jaså, ja, ja, talade ju mä henne för
De skulle kunna uppsägas efter de mogna t i l l livslånga förbindelser
en liten stund sen, så ja trodde, se,
överenskommelse m e n förslagsstäl- av sig själva
Lundstedt övervann de va så att fru Lundstedts syster kunde
le

VemiHerransnamnskullehon honfåattse
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måletsom
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Saken

-

»Men

AvfärdenskerfrånStockholmochre-

inte
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Tvådystra väntedagar,

operationen

-

stedt

dersonsökafåtagpåhennessyster,som
ångesten

folk

så-

ger»Om
han,
vorealldelesfria»
del sexuella området, så skulle de
handla så som vi med möda söka
övertala och tvinga dem att handla,
endast mera fritt och mera lyckligt.
Lika många skulk förena sig då
som nu. Om tvånget bortfölle skulk v i få mindre skamkänsla och
mindre förföljelse. Det skulle bli
lättare att rätta misstag. Föreningar
komme till stånd tidigare och vi
finge bevittna stor minskning av
prostitutionen och den på gränsen
till brottet levande undre världen.»
Sir den store optimisten Wells
lyckas sig se tecken till att förnuft,
ärlighet o c h barmhärtighet börja
få hand om de sexuella problemen,
vill man inte säga emot honom.
Men medan han tillbakavisar aööa
möjliga skäl dem reformens motståndare komma med, tyckes han
ha glömt de svårigheter som den
djupt
rotfästa dubbelmoraliska
åskådningen lägger i alla reformers
väg. Det är knappt en åskådning,
del är em teori bliven till instinkt

sin

blyghet

vika

och bad

en

av sköterskorna komma

Va’deborde
alldeles
nödvändigt? Salspatienkunna reda sig
att ta

-

»Ja, då får hon komma på

besökstid.

tisdag och fredag mellan två och fyra!
ter
utan
te»Men se, de va bara om syster vill valefonen i anspråk. Nå, fru Lundstedt fick ra så snäll A lugna fru Lundstedt ma å
ringa, lyckades genom speceriaffären få säja, att hennes syster kan komma.

tagifruAnderson,s o m medsysternoch mani Andersons vågadeintemer,stämsnarst ringa besked till sjukhuset. Efter ville inte förstå.
fru Lundstedts syster

att ha talat med

em fördom bliven till religion .It
olika moraliska lagar gälla för män
och kvinnor p å det sexuella områdel. att männen icke äro bundna
vid handlingarnas följder. Dekunna
lägga av ett sexuellt oredligt förflutet som man lägger av ett solkigt
plagg, eller också kunna de behålla det in idöden och det gör ingenting. E n kvinna däremot kan inte
ostraffligen begå oredligheter och
öva missbruk Det senare är alldeles sant man skall bara ha klarare begrepp o m vad som är oredligt,
och man skall tillämpa samma princip far alla människor,

Wells inlägg i diskussionen är ett
nytt tecken p i hur livligt denna fråga om omformning och nydaning
av äktenskapet sysselsätter sinnena
Spekulativa och vakna andar brottas med problemen medvetet, Den
stora mängden människor göra det
omedvetet var och en ut från sitt
speciella fall.
Diskussion är nödvändig för att
klara de dimmiga föreställningar
om verkligheten de underliga
ralbegrepp bakom vilka ) & m i skorna dölja sina svårigheter och
sorger.

mo-

