
Den mänskliga faktorn i 
industrien Tidevarvet N:r 28 

Att sköta människan är lika viktigt 

AV Kerstin Hesselgren som att sköta maskinen, det är mot- 
tot över den internationella konferens 
av sociala arbetare i industrim, som Insikten att industriens levande mänskliga material måste skötas lika väl som maskinerna har 
nyligen hållits i Holland. Fröken skapat ett nytt arbetsfält, fullt av möjligheter och problem. Dessa möjligheter och problem 
Kerstin Hesselgren ger en skildring diskuterades; som Tidevarvets läsare redan veta, vid en nyss avslutad internationell konferens 
av densamma. av sociala arbetare, som hölls i Vlissingen. Fröken Kerstin Hesselgren, president i det inter- 

nationella råd, som bildades för att vidare utveckla samarbetet, skriver till Tidevarvet: 

För några dagar sedan bildades in- ligen en stark tillbakagång i denna ett internationellt mate t i l l  stånd i 
nu m av de många nutida internatio- utveckling, men det sociala arbetets Frankrike vid Argeronne i Norman- 

De oskyldiga krigen är en dröm, nella sammanslutningarna, om för att betydelse inom industrien hade dock die sommaren 1922 9 länder voro 

ännu efter världskriget lever kvar bli en entusiasmens såpbubbla eller trängt igenom och det var ej längre där representerade och däribland Sve- 
även bland kloka och kunniga män- något verkligt bestående, får tiden Ut- fråga om utan i vilken form det skul- rige. Resultatet av detta möte blev 
niskor, 

V i  skildes emellertid efter en le ha sin berättigade plats i den indu- att en interimskommitté bestående av 
konferensen i Genève och ett märk- veckas samvaro med en mycket stark striella 
ligt uttalande av historiken Ferrero känsla av samhörighet i gemensam- länder finnas nu utbildningsanstaler 9 länderna, tillsattes med uppdrag att 
om krigens humanisering, har givit ma intressen och arbetsuppgifter. I för ”Welfare Workers” eller "Per- förbereda en internationell samman- 

ett av de många avslutningsanföran- sonal Workers” som Amerika före- slutning och att ordna en allmän in- stoff till vår artikel i dag. 

dena sades, att v i  ”levat, tillsammans drar att kalla dem, anstalter som läg- ternationell kongress 1925. 
som m lycklig familj”. Den, som sa- pa sin utbildning på 2 och 3 år och Från första stund insåg man nöd- 
de detta, blev mycket applåderad och som i regel fordra ganska omfattande vändigheten av samarbete med Arbe- 

An praktiska och teoretiska kvalifikatio- tarskyddsbyrån i Genève och en re- 
presentant för denna byrå har hela 

Den drivande kraften p i  detta om- tiden deltagit i Interimskommitténs 
Kommittén har fått trycka 

Förhistorien till denna kongress och som efter kriget arbetade på att inom industrim i Arbetarskyddsby- 

I 

Förloppet av vapenkontroll- visa. 

utvecklingen. I alla dessa en representant från vartdera av 

Bokvetande och bokstavsvetande är det var doktor Alice Salomon. 
är en artikel av Honorine Hermelin, ett sådant yttrande kom från tyskt ner för inträde. 
som börjar med ett genmäle til l Da- hili, när både belgare och fransmän 
gens Nyheter och mynnar ut i utka- voro närvarande, talar bäst för an- råde i Frankrike, som tog initiativet arbete. 
stet till ett skolprogram til l den franska utbildningsanstalten sin historik över det sociala arbetet dan vid kongressen. 

tiden. Överallt i 

En av ledarna vid den nyss avslu- 
tade kongressen av kooperatörer, 
nämligen riksdagsmannen Anders Ör- 
ne, skriver om Hushållens gemensam- personal härför, hade skapat fram en resa till England, att det skulle vara det sociala arbetet inom industrien var 
ma tjänare. betydelse för hennes s. k. så olikartat och att det tagit så olika 
nom att tala för kvinnornas anslut- fabrikssystrar och rad de nu kallades ”Surintendentes” att komma i berö- utvecklingslinjer inom olika länder, 
ning till kooperationen är närmast i de olika länderna. Då ammunitions- ring med andra länders socialarbeta- att man e j  skulle ni vad man ville 

Fort å sid. 4 föranledd av den varningskampanj fabrikerna nedlades, blev det visser- re och på hennes föranstaltade kom 
mot kooperationen, som en del av 
pressen lånat rig till och som närmast 
riktar sig til l husmödrarna 

Vår hänvändelse till ho hel kår av personalkonsulenter och av stor 

De oskyldig a krigen 
att fullkomna giftgas- De herrar, som planerade arbetet kussionen om denna fråga föreslog det det arbete på 

Boncour vapnet, som tagit så starkt uppsving 
några nummer sedan uppehåller sig nella Vapenkontrollkonferensen i Ge- sanktioner mot dem, som överskredo efter kriget med ledning av dess er- 
Elisabeth Krey-Lange särskilt vid nève hade icke satt upp frågan om giftgasförbudet. Ordet sanktion är farenheter, fortgår fullkomligt obe- 
hennes lyrik Hon ger i dag i över det kemiska kriget till diskussion. De ett ord, som lätt halkar över franska hindrat av konferenser och konferens- 
sättning ett prov på dess mera vemo- voro mestadels militärer och det ligger läppar, men vilka straffåtgärder, frå- beslut. Så länge staterna anställa mi- 

skulle kunna visa sig litär, d. v. s. fackmän, med uppgift 
diga sida i den lilla hopplösa dikten försvarsvänners intresse att det talas verksamma mot en stat, som genom att organisera dödandet, komma de 

det kemiska eller att bryta den allmänna överenskom- att hålla p i  att fullkomna rig I sitt Hoppet. 
Den berömde italienske historikern 

rs broschyr om giftgaskriget 

I sin artikel om Emily Brontë för för den nyligen avslutade internatio- franska ombudet Paul 

inte i 

för mycket 
skriget. 

militärers eller över huvud i gar man rig 

om 
Det såg man ju här melsen skaffat sig en fruktansvärd fack, det ligger i sakens natur. 

under försvarsdebattens da- fördel över de lojala staterna? 

h andra civila figurer som beslut, att 

mänheten att förstå, vilka faror, som se, om respektive 

är utomstående,det är paci- Som vi minnas, blev det konferen- ferrero, har genom doktor Gertrud 

inriktad på problemet och i en 

i I’Illustrtation sätter han det 
hota. om utvecklingen i dödandets också vilja förbind doktor Wokers framställning av 
konst ohindrat får fortgå. sina representanters beslut. de nyaste krigsgaserna och deras 

Emellertid kom frågan som bekant Det är otvivelaktigt, att konferen- fruktansvärda verkningar med de 

upp i alla fall. Men frågan möjligheter, som funnos för en 1.000 
noförbundet för fred och frihet, som är, O m  ett förbud mot användande av år sedan och som äro framlagda i en 
tack vare de båda kemisterna doktor de effektivaste förstörelseredskapen bok av Marcus Graccus ”le livre des 
Naima Sahlbom och doktor Gertrud kan upprätthållas under ett krig. I Feux”, eldboken, har Ferrero kom- 
Woker, är i hög grad inriktat på upp- krigets natur ligger ett jusqu’au bout. mit att gam lärorika reflexioner över 
lysningsarbete om det moderna giftgas- ett löpande linan U t  till det yttersta. de överväldigande framstegen i dö- 
kriget, hade vädjat direkt i denna sak Doktor Sahlbom, som nyligen hem- dandets vetenskap. Tolv stora bom- 
till konferensen. Amerikas represen- kommit efter att bl. a. ha besökt Ge- ber, laddade med giftgasen Lewisit, 
tant drog in ämnet genom sitt ”sinn- nève under konferensen, har berättat kunna p i  några minuter förinta allt 
rika anbud” som dr Sahlbom i en ar- om det högst betecknande förhållan- l i v  i m stor stad som Paris Källar- 
tikel i Sv. Morgonbladet uttrycker det, att Frankrikes regering strax ef- na erbjuda intet skydd mot denna 
det, att avstå från export av krigs- ter konferensen tillsatt en kommitté djävulska gas som sjunker till mar- 
material, även giftgasvapen. Det var som under vetenskaplig ledning skall ken, genomtränger djupen, följer de 
Japans ombud som tyckte att man organisera den franska kemiska indu- underjordiska ledningarna och förgif- 
kunde gå längre och förbjuda gift- striens krigsberedskap. Forts. å sid. 4. 

Veckans novell : När djuren kom- med dess den stora passiva all- skulle förbjudas. mo in i himmelriket. 

Internationella kvin- sen visat sin goda vilja 

gaser i krig över huvud. Under dis-  Detta om något är ett bevis på, at t  tar brunnarna. 

Förnuftigt om kärleken 
”Det står så mycket förnuftigt om kär- 

leken i den här boken”, sade min väninna, 
”den ska du läsa.” 

Frågan är, om man kan säga något förnuf- 
tigt om ett så oförnuftigt ting som kärleken. 

Boken var Love av förf. till Elisabeth 
och hennes tyska trädgård. Praktiserande 
den gamla metoden att låta ödet tala, satte 

jag fingret emellan ett par stod: på måfå 
”Ända till detta ögonblick hade Cathe- 

rine älskat Christopher, men inte varit kär 
i honom. Det var ett  lyckligt tillstånd. Det 
innebar en angenäm, varm trygghet. Han 
var kär i henne, men han bara älskade. 
Han gav henne hela sitt hjärta och hon 

tog Men det i sitt och innersta kände sig var angenämt hon oberörd. berörd. Om - 
hon hade varit tvungen att analysera sina 
känslor, skulle hon ha sagt, att det fanns de bara en gradskillnad mellan hennes kärlek 
till honom och den hon hyste för sin dotter, 
Den ena som den andra var en stor kär- 
lek. Man kunde väl inte göra mera, trod- 
de hon i n  älska, 
Men sen hon blivit gift med Christopher. 

fanns hon till sin häpnad, att man kunde 
inte bara älska utan också bli kär - och 

det var två helt och hållet skilda saker, 
fund med strax.” 

Historien om Catherine och Christopher 
är inte vad läsaren tänker sig Catherine 

vat många år i ett lugnt och som hon då 
ansåg lyckligt äktenskap med en man, som 
beundrade och högaktade henne. Hon har 
hunnit t i l l  47 år, då hon möter Christ- 
pher och för första gången i sitt liv be- 
lägras med den verklig lidelse, som hon 

är änka med en vuxen dotter, hon har le- 

förut endast läst om eller annat sig till ur 
formligen tvingar Catherine att gifta sig 
med honom, a h  mot sitt bättre vetande gör 
hon det Hon blommar upp till en ny '"a- 

$: under hans tillbedjan före giftermålet. 
med samma friskhet Dessutom är hon så 
oerfaren som en liten brud i tonåren om 
hur en man skall behandlas. I sin stora 
kärlek vill hon inte släppa honom ifrån sig 
en resa enda till minut ön Wight. på deras underbara bröllops- 

Men det vet varje man och kvinna som 
prövat äktenskapet, att ett av de första 

villkoren för en lyckad samvaro ligger just 
annat ma tillbaka så för till att den njuta älskade lyckan a h  av erfara att kom- ljuv 
ligheten av att återfinna varandra på nytt. 
En man behöver andra mäns sällskap, hur 
förälskad han än må vara, han behöver 
ströva omkring för sig själv långt bort 
och i ohämnad fart utan att behöva ta hän- 

till ett kvinnligt väsen, som kanske syn kan hålla jämna steg med honom. Hans 

fysiska energi Sker det inte i arbetet, sätt 
det bli med sport, a h  då skall det vara 
en manlig sport, som anstränger alla hans 
muskler, Ju större kontrast han kan 

åstadkomma mellan sitt liv i hemmet till- 
tillvaro utomhus, ju lyckligare känner han 
sig. Detta är äktenskapets elementa, men 

den sig, hur en man skall frun hade inte 
Emellertid är det inte på detta blindskär, 

som den äktenskapliga skutan strandar. 
Christopher har en så varm tillgivenhet 

för sin hustru, hans natur rymmer så myc- 
själv och undertrycka sina önskningar. 
Paret återvänder till verkligheten från sitt 
förtrollade slott i ensamheten, lika lyck- 
liga som då de drogo in där Han ser i 
henne och som alltjämt blivit den honom kvinna dyrbarare han erövrat ju 

närmare han kom henne. Det är Cathe- 
rines ålder, som till sist tar ut sin 
rätt, då hon får gå igenom sorgen att för 
lora sin d o n s  och genomvaka många nät- 
ter. Passionen har fysiskt överansträngt hen- 

dar verket. Då Christopher kommer tillba- 
Forts. å sid. 4. 

ne och den psykiska påfrestningen fullbor- 



Bokvetande och bokstavs- 
vetande 

ädla, outtömligt rika konsten att läsa i 
Bildning, det är hållning, sjä- bok. Och låt oss än en gång fråga: 

lens och kroppens hållning, i var- vad vill man? Vill man kunskaper el- 
ler examen? Vill man bokvetande el- je situation som möter. 
ler bokstavsvetande? 

Med rätta Pr ”skolfrågan” brännan- Frågan är allvarlig. Vår tid har ta- 
de. Den är framtiden, och den gäl- git på sig en större och viktigare upp- 
ler alla. Men att den tillika är bränn- gift än någon tid tillförne: demokra- 
bar, Pr ett irritament i tiden, det tiens förverkligande. Och den har  in- 
märks av förvirringen i den diskus- sett, eller skall komma att inse att det- 
sion, som föres därom. Typisk för ta måste byggas på en grund, som he- 
denna förvirring är m artikel, som ter allmänbildning, d. v. s. allas bild- 
under rubriken För mycket bokvetan- ning. Låt oss hålla detta i minnet: 
de stod att läsa på ledarplats i lör- nu är det fråga om allas bildning. 
dagsnumret av D. N. Bildning. det är hållning, kroppens 

och själens hållning i varje situation, 
Rubriken vill beteckna ett slagord som möter. Det är möjlighet ail mär- 

i tiden, som artikeln vill visa är obe- ka vad som angår mig: mötande män- 
rättigat och farligt. Anledningen till niskor mitt arbetes innehåll och möj- 
såväl rubrik som a r t ike l  tycks vara ligheter, böckers innehåll, det talade 
ett uttalande av dr Ada Nilsson vid ordets innehåll. 
allmänna flickskolemötet (återfinnes i 
Tidevarvet nr 25). Emellertid talas När vi sett och insett detta, då tala 

vi nog ”i kulturens och medborgar- där - vilket även riktigt citeras i 
nämnda artikel i D. N. - om krav bildningens namn” om folkskolan. 

på ”mindre bokstavsvetande, större Men e) I samband med oavkortade 
fysisk och psykisk kultur”! ”kunskapsfordringar” Och vi avrå- 

da ej från studentexamen för att till- 
Denna kanske oavsiktliga samman- råda realskoleexamen. 

blandning av bok- och bokstavsve- Nej, vi ropa efter en ”skolfråga” 
tande är vemodig. Så långt ha vi allt- att arbeta för, värd att offra liv och 
så kommit, att bokvetande ej längre pengar på. 
har rum för en ande, "som susar sak- 
ta bakom ordens gömma”. Det kan 

Ja, låt oss offra hur mycket pengar 

tande ,som väl utan vacklande språk- lighet, frihet, små klasser, små skol- 
bruk betecknar den döda kunskapen hus, kort dagslästid Och låt oss i 
- ty ”bokstaven dödar, men anden övergångsåren, då kroppen vill verka, 
~~ levande”. Men samma artikel gör men själen delvis sover, l i t  oss få 
bokvetande liktydigt med kunskaper: lära oss e t t  handens yrke. Men låt i 
”det är icke kunskaperna, icke bokve- dessa ungdomens yrkesskolor alltid 

finnas bästa möjlighet och hjälp t i l l  tandet man skall angripa, utan mång- 
vetandet.” Och ”minskade kunskaps- bokvetande, till t e o r e t i s k a  studier, 

kulturens och medborgarbildningens oss den vuxna ungdomens, de vuxna 
namn” avvisas. Artikeln mynnar till människornas skolor, många, av olika 

sist ut i en attack mot studentexamen, slag och former - liksom barndoms 
”denna förledande och vilseledande och yrkesskolorna - så som levande 

människor vilja skapa och forma dem. symbol för obefintliga värden” - för 
att i stället förorda tekniska skolor el- Mogenhetsskolor utan examen eller 

med examen, Men i senare fallet med 
den successiva ett- eller fåämnesexa- 

ler realskoleexamen. 

som Hans Larsson talat om. 
man över? Vad vill man? Man En sådan examen för den ungdom, 
tycks för det första vilja avvisa en som förut gått det praktiska arbetets 
läkares inblandning i skolfrågan. Ty och självstudiernas väg, den tror jag 
läkarekraven ”inga examina i puber- @ som den rätta ”gallringens” port till 
tetsåldern, varken för gossar eller "de lärda mödorna”. Men lika viktig 
flickor” och ”hänsyn till ett sunt och är den väg, som från dessa mogen- 
harmoniskt känsloliv och en frisk och hetsskolor leder ut i livet eller tillbaka 

omärkligt förväxlas med bokstavsve- som helst på barndomsskolans rym- 

fordringar ”för folkskolan måste ”i också självstudier. Och sedan - giv 

Vad talar man om? Vad uppröres men 

härdad kropp” tagas e j  vidare upp i till ett redan begynt arbete, kanske 
diskussionen, som helt och hållet rör utan examen, titel eller ens betyg. 
sig om bokvetande och kunkapsfor- Låt oss handla & inte tala. Tiden 
dringar. är allvarlig. Den kräver kunskap och 

Nåväl - låt oss lämna läkaresyn- den kräver ”fysisk och psykisk kul- 
punkterna åsido. Sveriges läkare ha tur”. 

Honorine Hermelin. upprepade gånger i skolfrågan talat 
och räddat sin själ. De ha ej talat i 
analogi med den engelske läkare, som 
i början av 1800-talet förklarade, att 
någon hälsovåda för småbarn att ar- 
beta i lättare industri upp ti l l  24 tim- 
mar pr dygn ej förefanns - det sak- 
nades blott medel att hålla dem vak- 

en generation ungdom, liksom den 
obönhörligt gick fram över industria- 
lismens hide första och andra genera- 

na. Då ”tidens ande” gått f r a m  över 

tion, innan där någon ändring skedde, 

åren 1921-25. 

skall man kanske leta fram svenska 
läkares uttalanden i skolfrågan från 

Men. som sagt, låt oss lämna l ä k a r e  
synpunkterna å sido och istället e f t e r  
lysa kunskaperna - bokvetandet, den 

Svart på vitt 
The new Education Fellowship, (Förbun- relsens skrivelse i steriliseringsfrågan ut- 

det för ny uppfostran), håller sin tredje mynnar tillsamman med kommentarer av 
konferens i Heidelberg instundande 1-14 den ursprungliga förslagsställaren, profes- 
aug. sor Alfred Petrén och kanslirådet G. H. 

lämpa de mest ideella uppfostringsmeto- 
der för att därigenom hjälpa barnet att 
utveckla alla sina inneboende möjligheter Slutet på Ruhr-ockupationen av franska 
till den största effektivitet. a h  belgiska trupper börjar skönjas. Pain- 

För den skull söker det främja samar- levés kabinett har äntligen samtyckt till 
bete mellan lärare av olika grader och pro- att trupperna skola dragas tillbaka inom den 
fessioner i olika skoltyper samt mellan lä- närmaste framtiden. Man kommer ett an- 

das lättare överallt i Europa när det inte rare och föräldrar. temat vid den stun- mera finns några främmande trupper i 
dande kongressen är: Frigörelse av barnets Ruhr. Ockupationen tog sin början i ja- 

nuari 1923, och förra sommaren var den 
Bland talare nämnda i det preliminära ett ständigt uppdykande spöke på London- 

programmet märkes: Dr O. Decroly, Pro- konferensen. Den förekom ständigt i alla 
fessor rid universitetet i Bryssel, Dr Eli- diskussioner på det mest oväntade sätt och 

land, Dr G. Arundale och Mrs. Beatrice konferensen. Slutligen blev ockupationen 

Förbundets mål är att upptäcka och till- v. Koch. 

inneboende skaparenergi. 

sabeth Rotten och Dr P. Petersen, Tysk- hotade a l l  omintetgöra varje resultat av 

Ensor, England, Dr Jung och Dr Alphon- så gott som erkänd på ett svävande sätt 
se Ferrière, Schweiz m. fl. och blev föremål för skriftväxling. Den 
I samband med kongressen anordnas en viktigaste av dessa skrivelser avsändes den 

utställning av barnens arbeten samt av oli- 16 augusti t i l l  dåvarande tyska rikskans- 
ka slags undervisningsmaterial ävensom m lern doktor Marx och var undertecknad 
utställning och försäljning av böcker och av Herriot, Theunis a h  Hymans De 
broschyrer. vilka bejhandla ny uppfostran. franska och belgiska ministrarnas utlovade i 

Utflykter f i l l  intressanta platser i Hei- sin skrivelse, att de skulle vara borta från 
delbergs omgivningar ingå också i pro- Ruhr före den 16 augusti 1925, om Dawes 
grammet. planen blivit genomförd i den anda av 

Kongressavgift: 30 shilling för medlem- samförstånd och tillit som präglat dess till- 
mar av förbundet, 35 sh för icke medl. komst Sedan dess har reparationskommit- 
som då tillika erhålla en årg. av The New tén intygat, att Tyskland lojalt hållit sina Era räknat fr. I juli, sändes med anmälan förpliktelser mot Dawesplanen. Sålunda 
innehållande uppgift om rum, ensamt el- ha Frankrike och Belgien inga skäl att 
ler delat; diet, vegetarisk eller vanlig, till stanna kvar i Ruhr efter mitten av augusti. 

Secretary, New Education Fellowship, Detta kommer att medföra för engelsmän- 
Tavistock Square II. London W. I. (1 hän- nen, att de inte längre ha någon orsak att 
delse vederbörande blir hindrad besöka ockupera Köln, och Chamberlain har ock- 

så mycket riktigt förklarat, att de skola kongressen återbetalas 25 sh.). 

arbete för ungdomens fostran till interna- 
tionellt kamratskap och samförstånd, enda 
vägen till framtida världsfred. 

Lärare a" alla nationer inbjudas till sam- draga sig tillbaka inom två månader. 

Behörighetslagen har f l i t  sin tillämpning 
i ett nyligen inträffat fall, kunna vid med 
tillfredsställelse konstatera, då Kammarrät- 
ten till kanslisekreterare utnämnt och kon- 

Till kyrkokonferensen för liv och arbete, stituerat kontorsbiträdet I rätten, Signe Jo- 
som kommer att hållas i Stockholm 19- hanna Vilhelmina Kihlström. 
20 augusti är programmet i det närmaste 

Arbetarnas esperantokongress hålles '-I- 
Uddevalla 11-12 juli. Man hör inte myc- 
ket av de svenska esperantisterna och d r  

sammankomst av representanter för alla ras antal är icke vidare stort, det uppgår 

världens evangeliska kyrkor jämte den till ungefär ett tusental, men synes vara 
grekisk-ortodoxa kyrkan Vatikanen har i tillväxt. En kraftig framstöt kommer 
under älskvärda former avslagit inbjudan esperanto utan tvivel att få genom radio. 
till mötet men flera framstående katoli- Vid radioamatörernas första internationel- 
ker ha uttryckt sin sympati, fastän de av la kongress i Paris i våras antogs espe- 
lojalitet mot Vatikanen icke vilja deltaga. ranto som föreningens internationella 

Vad som faller i ögonen vid en blick på hjälpspråk vid sidan av de nationella språ- 

programmet är det starkt fredsbetonade ken I Genève planeras också en utsänd- 
drag, som föredragen erhållit. Det ligger ningsstation med esperanto som interna- 

redan i mötets riktlinje, som äro kyrkor- tionellt språk, och man har planer på att 
plikter i den mellanfolkliga samlevnaden. tionernas förbunds förhandlingar över he- 
Rättsordningens utbyggande över nationer la världen. nas gränser såsom grundad på bibelns lära Det finnes flera esperantoentusiaster i 
är ett ämne, som kommer att behandlas Sverige, bl. a. läroverksadj. Nordlund i av flera talare, bland andra av Lord Ce- Kristianstad och rektor Sam. Jansson vid 
cil och landshövdning Hammarskjöld. Vi- Beskowska skolan i Stockholm Rektor 
dare är uppställt som föredragsämne för Jansson har försökt sig på esperanto som 
representanter från olika länder frågan: skolämne och funnit att det verkar stimu- 
Vad kan kyrkan göra för att främja fre- lerande på lärjungarnas språkintresse. 
den och avlägsna krigsorsakerna En en- 

gelsman, en fransman och en tysk skola Erinrar man sig, vilken att av byggna- 
är den kände fredsvännen Lard Parmoor. der, som brunnit ner i Stockholm dr ,e- 
Ett annat gängslande ämne, m kommer naste åren: Hasselbacken, Alhambra Li- 
att bli mycket allsidigt belyst är Kyrkans dingöbro värdshus och nu senast Svenska 
ställning till rasproblemen. Färgade ta- Teatern, synes det som om det läge en 
lare komma att uppträda och även den mening bakom det till synes meningslösa 
framstående engelske missionskännaren dr a h  oförklarliga Utan att jämföra Sven- 
J. H. Oldham. Bland deltagare i mötet ska Teatern med Alhambra, så måste man 
märkas den framstående kväkerskan M i s s  ändå medge, att en fanatisk pyroman må- 
Lucy Gardner, en av de ledande krafterna ste anse, att de båda stodo i nöjets tjänst 
i Copecrörelsen och Mrs. Cadbury, som alldeles som Hasselbacken. Inga gudshus 
också tillhör kväkarnas samfund. ha brunnit, vare sig större eller mindre, 

ingen privat boning Det är många män- 
niskor som i dessa dagar prisa sin lycka 
att bo i närheten av en kyrka. 

Dagens Nyheter meddelar i sitt onsdags- 
nummer på första sidan, m medicinalsty- 

För några dagar sedan yttrade en världs- 
frågan, och tillägger: anmärkningsvärt är, berömd svenskt vetenskapsman, som själv 
att detta viktiga yttrande icke gjorts kännt har jorden till sin specialitet: Varför skall 
för den stora allmänheten. Vi vilja icke man ävlas med att söka jordens nordliga- 
påstå, att vad som står i Tidevarvet genast ste punkt, varför kan man inte lika gärna 
blir den stora allmänhetens egendom. Men söka upp den ostligaste? 
vi tillåta oss att påpeka, att vi förlidit år Det är inte gott att veta, om det finns 
i numret för den 22 november offentlig- någon bland dem, som omjubla Amundsen 
gjorde de yrkanden, i vilka medicinalsty- och hans duktiga följeslagare, som råkat i 

extas över att d r  nu veta, att vid Nordpo- 
len - dit han aldrig kom dock - ligger 
ett dimmigt, djupt och isbelagt hav. Det 
är modet, sportsbragden människorna äl- 
ska, och i i n  eviga längtan efter hjältar 

relsen avgivit ett upplåtande i sterliliserings- 
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Hushållens gemen- 
samma tjänare 
Av Anders Örne 

Vid den lunch, som hölls i samband 
med Kooperativa förbundets nyss av- 
slutade kongress betonade den tyska 
kooperationens främste man, Hein- 
rich Kaufmann, i ett uppmärksammat 
anförande kvinnornas roll i konsu- 
mentrörelsen, Männens teoretiska 
och organisatoriska arbete är, fram- 
höll han, av ringa effekt om icke hus- 
mödrarna, som bestämma över inkö- 
pen, h y s a  intresse för den koopera- 
tiva idén 

Den har 
tvärtom framställts ända sedan den 
tid, då den moderna konsumentrörel- 
a n  först trädde i praktisk verksam- 
het. Men den hör tyvärr till de ran- 
ningar, som ha svårt att tränga in i 
det allmänna medvetandet, och för de 
flesta kvinnor synes den alltjämt va- 
ra förborgad. 
Den nu i Europas kulturländer så 

stora och mäktiga kooperativa rörel- sen består av konsumtions- eller, med 
Dessa äro ingenting annat än organ 
eller redskap för de särskilda hushål- 
lens varuanskaffning. Hushållen äga 

ledning och kontrollera genom särskil- 
da organ den valda ledningens arbete. 
Föreningarna ha den enda uppgiften 
att, som det heter i de svenska mön- 
sterstadgarna, främja sina medlem- 
mars hushållning - - - genom att 
anskaffa och tillhandahålla sunda och 
oförfalskade livsmedel och andra för- 
brukningsartiklar. De äro sålunda 
för att uttrycka saken med en annan 
ordvändning, anstalter, avsedda att 

Synpunkten är icke ny. 

dem, tillsätta med lika rösträtt deras 

vara ett slags för de anslutna hus- 
utbildade för att sköta inköpen på ett 
rationellt sätt. 

Har man insett detta, bör det utan 
vidare vara alldeles klart, att förval- 
tarna av varje hushålls inre ekono- 

sta husmödrarna, äro de, som i främ- 
och på bästa sätt kunna utnyttja kon- 
sumtionsföreningarnas förmåga att 

För- 
summa de att tillvarataga möjligheter- 
na, d. v. s. göra fullt bruk av sin ge- 
mensamma betjäning, förfelas syftet 
mer eller mindre fullständigt 

Då kvinnornas intresse för de koo- 

främja familjernas hushållning 

perativa företagen är av så vital be- 

tydelse för dessas utveckling, kunde 
nen skulle vara en specifikt kvinnlig 
företagsform, en ekonomisk verksam- 
het, startad o c h  ledd så gott som ute- slutande av kvinnor. Detta är icke 

förhållandet. Visserligen torde det 
finnas proportionsvis flera kvinnor ; 
konsumtionsföreningarnas styrelser 
än i de förvärvsmässiga privatföre- 
tagens. Kvinnliga bolagsstyrelseleda- 
möter höra som bekant till de så gott 

som obefintliga företeelserna, medan 
tag ha en eller flera kvinnor i lednin- 
gen. Rörelsen är dock startad av 
män och i stort sett också förvaltad 
av män, till och med i länder där 
numera kvinnorna ha tillträde till de 
flesta offentliga ämbete och där följ- 

i 

aktligen den allmänna uppfattningen 
icke längre. ser någonting orimligt 
deras placering som ledare av förvalt- 
ningsarbete. Denna egendomlighet 
kan förklaras endast om man beaktar, 
att hushållets inre skötsel har varit 
och är ett utpräglat detaljarbete, ""- 
der det utvidgningen av hushållsarbe- 
tet till att omfatta gemensamma inköp 
och gemensam varutillverkning i stor 
skala förutsätter samma slags över- 
blick och behärskning av ekonomiska 
organisationsuppgifter som all annan 
modern företagsledning, Många kvin- 
nor ha mycket svårt att, när de sät- 
tas i en miljö, där de sistnämnda 
egenskaperna företrädesvis krävas, 
lösgöra sig från bundenheten vid de 
vårdagliga detaljerna. andra åter ha 
visat förmåga at t  snabbt anpa-sa sig 

Arbeterskornas mid- 
sommar 

Det är inte nog med att fabriksarbeter- 
skor ha semester, det måste också göras 

något för att den korta ledigheten, ofta 
blott en vecka, blir riktigt utnyttjad. Fa- 
briksarbeterskan behöver först och främst 
omväxling, nya intryck, hennes enformiga 
tillvaro gör henne hungrig efter omväx- 
ling Det är därför som uppslaget med 
semesterresa för varje år vinner större 
och större anslutning. I år ha omkring 
ett hundratal arbeterskor från Tobaksmo- 
nopolet, Norstedt & Söner, Åhlén & 
Åkerlund m. fl. firmor under midsommar- 
veckan i grupper om 10 rest ut i olika de- 
ar av landet Sju grupper ha varit i 
Hälsingland, ett par på Gotland a h  en 
besett Kolmården. Varje grupp har en el- 

Man re- 
ser t i l l  den trakt, som skall beses, a h  se- 
dan företagas vandringar efter en u p p  

er två ledare, som se till, att gruppen får 
ut det mesta möjliga av färden. 

gjord plan. 
Det hela organiseras från kvinnliga yr- 

kesinspektionen. Turistföreningen har 
hjälpt t i l l  att bestrida kostnaderna genom 
ett anslag. En del pengar ha samlats 
hopp genom försäljning av arbeten, som 
arbeterskorna förfärdigat Om vintrarna 
bruka de också få inhämta en del kunska- 
per om det landskap, t i l l  vilket färden 
skall ställas. 

Stipendier at gruppledarinnorna ha hop 
samlats av Kvinnornas centralförbund för 

fysisk kultur. 
Semesterfararna äro nu hemma, högst 

belåtna a h  upplivade a h  fulla av glada 
och vackra minnen. Den, som talat med 
dem och lyssnat till deras berättelser, när 
de nu efteråt komma samman a h  kolla- 
ionera sina intryck, den förstår, vilken he- 
tydelse denna verksamhet har, ir?, l m  
arbetar med små medel. 

När djuren kommo 
in i himlen 
Folksaga från Provence 

(Översättning för Tidevarvet) 

Hoppet  För flera hundra år sen levde en ung 
man, som var mycket helig, och det var 
Roch, han som ägnade sitt liv åt att vårda 
pestsmittade och som blev helgon efter dö- 
den. Till sist blev han också själv pest- 
smittad, men det var ingen, som vårdade Hoppet  var en skröplig vän. 
honom. 

utom hans hund liv genom att bringa hjälp hon gick och kom och kom igen - 
från en stad i grannskapet. 

som alla andra. 

hans steg slog han upp den gyllene him- E n  gång genom gallrets stängsel 
laporten på vid gavel. ”Stig in, min snälla 
Roch, för all del, stig in, till din välför- smög en blick jag från min h a d ;  
tjänta belöning!” 

lutade sig fram. Ett moln uppsteg på hans Falsk som vakt och falsk i orden 
panna. ”Vad är det du har med dig där?” hycklande dock frid på jorden; 

åt min gråt en sång hon bjuder, sade han. ”Det där”, svarade Roch, ”är min hund 

v ä l  komma in, han med?” Per. ”Det 
var en tupp, som räddade min själ en gång, Falsk hon var och hämnd hon tog. 
men jag har aldrig försökt att ta honom Då min glädjes sista gnista släcktes 

”Jaså”, Djur äga raskt tillträde.” tycker och då Sorgen själv förskräcktes, 

tet äro utgångspunkten för arbetet, som om ett paradis, som jag inte känner.” Och 
han vände den gyllene porten ryggen och Hoppet, som med blott en vink sedan vidgar sig allt längre ut över den 

primitiva religionens forskningsområde. stegade i rig nedåt jorden igen med sin kunde hindrat allt mitt ve, 
hund i hälarna på sig. 

Sympatisk magi, magiens förhållande till 
jorden och hjälpte alla, som voro sjuka steg - försvann - och var ej mer att religionen, tabu, fruktbarhetsriter, trädkult 
och bedrövade, som han hjälpt folk förut 
under sin livstid, så att snart fanns det nen, som behandlas. Verket har kanske 

sin allra största betydelse såsom material- knappt en dödlig, som inte hade skäl att 

samling. Genom sin rikedom på fakta är 
med kärlek och tacksamhet erinra sig Roch 

och hans hund Roquet. Hans verk voro tersom han var så liten, intog hans plats det en ovärderlig uppslagsbok för histo- 
Då rikern, etnologen, religionshistorikern. Men 

i Rom: snälla Roch har verkligen gjort satte Sankt Roch sina sandalklädda fötter dess stora omfång, som betingas av dess 
riktigt många underverk. Vi får allt lov fast i etern, a h  tätt i hälarna på honom beundrade rikhaltighet, gör det till ett stu- 
a h  ta ah kanonisera honom med det sna- trippade Roquet. 

På många århundraden hade det inte fi- dieobjekt enbart för den vetenskaplige for- Och d b~~ han ds kanoniserad så att rats en sådan [*,, i paradiset. Roquet skaren. Vanliga människor torde svårli- 
han hette Sankt Roch i stället för Roch slickade helgonens händer och vänslades gen njuta av att följa den geniale författa- 
rätt a h  slätt, men hur gärna folk skulle framför patriarkena och strök sig mot ren genom mera än femtusen sidor för att 
sett, att Roquet också blivit kanoniserad, änglarna, och t i l l  sist sträckte han ut sig få se byggnadsverket fulländat, hur intres- 
så gick det ändå inte an. Men han måla- helt obesvärart vid den evige Faderns föt- 
des på helgonets nya baner, så att hela ter. Alla fjäskade för honom Man skul- seväckande än stadierna på vägen till må- 

världen kunde himlen sammankallade Gud a h  högtidligheten var bara till hans ära, Av så mycket större betydelse för den 
Fader änglar och patriarker och helgon ty hans herre blev alldeles ställd i skug- intresserade lekmannen är därför den 

förkortade upplagan, som utkom 1924. 

Här ryckes man med av ämnets ut- 
veckling samtidigt som detaljrikedomen in- 
galunda är föraktlig. I detta sammanhang 
torde det vara värt att påpeka, att uppställ- 

ningen i den nya upplagan motsvarar upp- 
ställningen i den föregående. Allt vä- 
sentligt är bibehållet, förkortningen har 

hade kommit t i l l  porten och inte velat stiga missunna en helig man hans glädje?” åstadkommits genom inknappande på mate- 
in, om han inte fick ta sin hund med sig Det är inte rättvist”, brummade Sankte rialet inom varje avdelning. Fasta sed- ”Han sade den evige Fadern mycket mitt: I Per ”Om han får ha sin hund, så vill vänjor eller sporadiskt uppträdande folk- 
Han är en god a h  helig man. Låt honom jag ha min tupp.” 

Den evige Fadern sade: ”Ja, du får din liga bruk belysas genom analoga företeel- ta hunden med!” åt de fyra vin- tupp” ser i alla världsdelar a h  bedömas såväl 
darna, att Roch fick komma in och ta hun- Då blev det ett liv bland helgonen a h  psykologiskt som historiskt. Ett gammalt 

patriarkerna. ”Jag vill ha mitt lejon”, ro- kulturland som Sverige är givetvis med den med sig. 

”Och jag min bland de områden, som bidraga med ålder- 
ville inte vara med om att släppa in Ro- gris”, bad Sankt Antonius. 
quet Men Zaccheus, som älskade djur, ef- ha min åsna, som räddade mig från synd”, domliga, ur folkloristisk synpunkt värde- 

sade Bileman ”Och mitt lamm”, hördes lil- fulla seder ah bruk rid festligheter eller 

Av Emily Brontë 

Alla veko från hans sjukläger Vid mitt fängelsegallers ruta - 

Primitiv religion 
Ack, hur skall väl detta sluta? 

Så omsider dog den helige Roch, han 
Då Sankte Per hörde Hon var grym, ty hon var rädd. 

Sir James G Frazer, D 
nen. Studier i magi och r 

hastigt svann hon från mitt fängsel, av Martin P:n Nilsson. 

Men plötslgt hejdade sig Sankte Per och Ernst Klein I. Bokförlaget Natur a h  
Kultur. Sthlm 1925. 

Frazers världsberömda verk The Golden 
Bough utkom första gången i två hand 

Roquet, som har räddat mitt liv. Han får glad jag lyss, men strax ej mer den 1890. Den tredje upplagan, som omfattar 
ljuder. tolv band, slutfördes 1918. ”Den Gyllene 

Grenen” är en gren, som skulle brytas av 

ett visst träd i Dianas lund i den italiska 
staden Nemi av den, som ville bliva arv- 

tagare fill prästkonungadömet därstädes. 
”Jaså”, om min hund, som jag känner än Hoppet obarmhärtigt log. De egenartade bestämmelserna för tronskif- 

Under många år gick han omkring på stäckte vingen i en blink - 
- för att nämna några av d e  viktiga äm- se. 

Övers. av Elisabeth Krey-Lange. 

a h  slog upp porten på vid gavel. 

le kunnat tro, att musiken a h  festglädjen let äro 

Sankte Per var inte riktigt belåten. Han pade Sant Hieronymus. 
”Och jag vill 

kraft - i detta fall genom direkt berö- 

Frazer har rätteligen blivit lovordad för 
Och oxen och åsnan trängde sig fram stil a h  framställningskonst. sa mycket 

mera glädjande är det att kunna konstate- 
ra, att översättaren synnerligen väl lyckats 
att under nära anslutning till originaltex- 
tens innebörd ge detta betydelsefulla arbe- 
te en tilltalande svensk gestaltning Främst 

gängliga i ett demokratiskt samhälle, oxen a h  åsnan från Betlehem?” 
där kvinnan är likställd med mannen 
I fråga om medborgerliga rättigheter. genom mängden till foten av tronen. 
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Den mänskliga fak- återvände de flesta med en stark De oskyldiga krigen 
känsla av ansvar inför föreningens 
mål: ”att studera och befodra de Forts fr. I :sta sid. 

Forts fr. 1 :sta sid. principer och metoder, som kunna 
tjäna till att förbättra och humanise- Ferrero konstaterar, att vår tids 

människor aldrig våga fråga sig. hur 
långt detta kan föra oss. Den gån- 

med en yrkessammanslutning i egent- ra det industriella arbetet.” 
lig mening. Särskilt gjorde han sig be- 

Som en röd tråd genom alla för- gen då Europa fick den idén att bör- 
hovet av arbetarnas w h  arbetsgivarnas 
intresse och erfarenheter starkt gäl- handlingar gick uppfattningen om so- ja använda eldvapen, då protesterade 

torn i industrien 

' 
lande. När därför inhjudan till den 
internationella kongressen i Vlissin- 

på något sätt aktivt deltaga i eller 

inam industrien. Bland de 150 delta- 
garna funnos representanter för både 
arbetare och arbetsgivare, för yrkes- 
inspektionen, för utbildningsanstalter, 
för institutioner för industriell psyko- 
logi och fysiologi och för Arbetar- 
skyddsbyrån i Genéve, Huvudparten 
av deltagarna utgjordes emellertid av 
personalkonsulenter av båda könen 
och 18 länder voro representerade. 
Från Sverige hade utom underteck- 
nad kommit fröken Sigrid Görans- 
son från Sandviken och fru Anna 
Johansson–Wisborg från Stockholm, 

Kongressen, som varade från den 
19–27 juni, var utomordentligt väl 
ordnad. Förhandlingarna höllos i ett 
stort badhotell i Vlissingen och alla 
deltagarna bodde på hotellet. På det- 
ta sätt träffade man varandra mycket 
mera och ingen tid förlorades med 
att springa till och från. Måltiderna 
voro gemensamma och blevo ofta en 
fortsättning av förhandlingarna 
ofta nog de intressantaste genom det 
personliga utbytet, som de möjlig- 

De första dagarna ägandes åt mer 

från olika länder och åt förhandlingar 

och stadgar. Men när detta väl var 

ta dagar med föredrag och diskussio- 
ner Om Rationell arbetsledning, Indu- 
striell demokrati, Yrkesval, Arbete och 
trötthet, Industriell psykologi, Yrkes- 
lagstiftningens förhållande till väl- 

bete m. m. En del föreläsningar voro 
synerligen intressanta och den bli- 
vande redogörelsen för kongressens 
förhandlingar, blir säkert en värdefull 
uppslagsbok för många av dessa frå- 
gor, 

Naturligtvis lade språkfrågan när- 
tan oöverkomliga hinder i vägen för 
givande diskussioner och dessa ut- 
vecklade sig mera till frågor och svar 
mellan åhörare och föreläsare, men 
intresset väcktes och blicken öppnades 
för de många ouppklarade problemen 
på det industriella området och säkert 

gen utgick, omfattande den alla, som 

voro intresserade för socialt arbete 

gjorde. 

eller mindre långtrådiga rapporter 

om den blivande föreningens program 

avklarat, hade vi tre verkligt intrerssan- 

färdsarbete, Utbildning för sosialt ar- 

cialarbetarens betydelse för den fram- hela världen mot detta krigets barbari I 

tida industriella utvecklingen Sköt- men vande sig och 
som skötseln av maskinen. De, som lingens öde. 
seln av människan vore lika viktig vad man skulle k 

skulle handha denna del av arbetet, Men han visar hur orimlig denna Kr iget  ålade sig regler och inskränk- Förnuftigt om kärleken 
behövde lika mycken skolning och ut- utveckling är, En stat, som fullkom- ningar, som motsvarade såväl en mo- Forts. fr. sid I .  

bildning som de, som hade de rent nat sina rustningar, försäkrar sig om vändighet Förändringen gick lång- ka efter en kort bortovaro. finner han in- 

tekniska uppgifterna. Från England överlägsenhet endast så länge den är samt, men på 1700-talet äro krigsla- te längre sin älskade lilla hustru. som all- 
och Amerika underströks starkt, att ensam om om sin fullkomning. garna fullt fastställda, varje armé tid förut framstått för honom som en liten 

överlägsenhet under 1500–1600-talen ägger upp depåer i skyddade städer. mjuk, hjälplös varelse, som han måste personalkonsulentens 
hemma på arbetsplatsen och ej hade emedan Amerikas, Asiens Afrikas och förråden ärligt kompletteras köp i fiendeland hemifrån skydda Hans egen och värna, Catherine. utan som en liten han grå förälskade gumma. 

något med arbetarens hemliv eller fri- och Australiens folk inte kunde han- eller 1700-talets genom krig voro icke uttryck för sig i. är för alltid försvunnen. 

tid a t t  göra, att det mer och mer bor- tera de nya vapnen. Men när nu de vilda passioner eller förödande råa Men Christopher har ett gott hjärta och 
de inriktas på yrkesurval, anställning tekniska, industriella krafter utan en vetenskaplig konst, är mäktig självuppoffring. Han har ingen- 

psykologiska och fysiologiska studier framstegen göras snabbt tillgängliga, underkastad strikta och omutliga la- ting lågsinnat eller smått i sin karaktär, 
gar en tävlan om kvalitet och full– Han har lovat att ta hand om Cathrine och 

av arbetssättet o. d. under det att vapen lönlös, ett Sisyfusarbete. Man komming. Franska revolutionen bröt det står han vid. Men det blir ingen lätt Frankrike, Belgien och Tyskland allt- såg kor det efter under det världskriget. en av de krigförande Sex vec- emellertid sönder denna av Ferrero uppgift nu, då poesin har flytt sin kos. 
jämt höllo på nödvändigheten av att uppfunnit en ny maskin, hade den an– beundrade krigskultur, detta genera- Catherine har lärt sig att kärlekens stör- 
utsträcka personalkonsulentens a- ernas fina schackspel med männirkor. sta uppgift är att inte bara kunna hålla fast 
vårdnad, särskilt i vad del gällde ung- dra redan kopierat wh stundom över- Det var den sista produkten av de utan också att ingenting mera begära i gen- 

gamla kvalitativa civilisationerna, som gäld, att vara helt osjälvisk. Att vara god domen även till l ivet utanför fabriken. 
Mitt allmänna intryck av de perso- När man läst Ferrero så långt tror 1800-talets storindustri och demokra- betyder allt. Lösningen på problemet för 

nalkonsulenter från olika länder, som man att han skall göra den slutsatsen, ti omintetgjorde. Det är i alla fall 
Men han Detta menar Ferrero, är en lär- den verkliga Catherine, som Christopher 

m, som tiden behöver. Om än kri- lärt sig älska, han kan inte leva utan hen- 
att krig alltså genom fullkomning 

samlats till kongressen, var att de än- gjort sig själv omöjligt. nu hade pioniärernas patos och entu- vänder in på et t  annat spår och före- ne. Även han har upptäckt. att det finns 
siasm och ganska betecknande Var, att slår en annan utväg ur situationen. get är evigt, vilket Férrero anser en kärlek som ger, och som hos den älska- 

berördes, det Var arbetets problem och nom gemensam överenskommelse tenskapligt, mer eller mindre blodigt, 
och möjligheter, rom fyllde allas sinnen, ma tanke som vapenkonferensen va- grymt och laglöst. Och dessa skift- 

och som utgjorde samtalsämnet man rit inne på Och han drar fram en ningar äro av stor betydelse för ge- 

och Behovet man emellan. av en internationell sam- nisering har skett en gång förr. 

manslutning var klar för  alla och an- onskrig respekterade härarna ingen den och åstadkomma en vänskaplig 

Men om! förslag blev fullständigt enhälligt. Li- tillförsel levde trupperna av vad de gentlemannamässigt 

vilka som rkulle stå i ledningen. Här De städer. som icke voro i stånd att folken ändå skulle kunna förmås att 
försvara sig, öppnade sina portar leka krig utan att slåss på l i v  och död, 

svårigheter gällande och det kändes penningar, livsmedel, bröd och andra överens att avgöra sina tvister genom 
på en del håll s a  en lättnad, när de varor. När krigshären tågade överens att avgöra fotbolls- eller box- 
hittade på att dra sig ur dessa svårig- Te. skördade den säden och tömde la- ningstävlingar? 
heter genom in  till högsta ledare väl- dorna.” Det är inte likgiltigt vad en i 

ja en utomstående från ett litet land 

ralisk princip som en praktisk nöd- 

militära och 

träffat den 

dem bägge ligger däri 

löne- och anställningsfrågor aldrig Han tanker sig, att jordens folk ge- möjligt, Det kan så vara växla mer dock eller dess mindre former ve- 

historisk jämförelse: en sådan huma- nerationerna, för folkens öden och för Eller rättare, det kommer att rädda deras 
civilisationernas Ferrero drömmer bestånd.” om krig, som ba- äktenskap, när den första stormen ridits ut. 

Vic. ”Under 1500-talets grymma religi- ra skulle Vara avsedda att trygga fre- 

t i l l  interimskommitténs lag. Utan reglerad sold, utan säker försoning, föras utan hat och på ett slutningen 

tet värre var det att besluta sig för, kunde taga i väns eller fiendes land. 

gjorde sig nog vissa internationella den starkaste, som beskattade dem på varför kunde de inte lika väl komma 

sätt. 

Men denna behandling av befolk- mänsklighetens historia så bevand 

Om jag kommer att kunna klara sa- 
forskare som Ferrero säger M 

ken är ej gott att säga, men går det, 
så är det tack vare de båda mycket 
duktig  sekreterare. rom haft allt det 
förberedande arbetet om hand, miss 
Flederus från Holland och miss Vosey 
från England. 

Saken är emellertid värd att sätta 
in både arbete och intresse på ty en 
sammanslutning som denna, borde 
kunna bli ett  led uti arbetet för bättre 
förståelse klasserna emellan och fol- 
ken emellan. 

detta, att han flyr ut ur problem 
tragik i n  i en sådan dröm, som att 
ken skulle ålägga sig själva att 

Men v i  veta, att detta är rimligt 
Vi veta, att det giller antingen att dö 
eller att höra upp med krigen. En 
tredje möjlighet finnes icke 

Hythe den 2. 7. 25. 

Kerstin Hesselgren. 

- Kan vi inte ge oss av nu? frå- 
gade Michcle. 
- Nej, en av spionerna har känt 

igen mig. Han har just nu skickat 
en man till kaptenen för att upplysa 
honom om vem jag är. Vår enda 
möjlighet är att skadeskjuta deras häs- 
tar. - Vilken är spionen? 
- Den första jag skjuter på Är 

ni redo? De kommer att göra en 
shock mot oss. 
- Ur vägen! ropade kaptenen. I 

hans helighets namn! 

- Döda den halte djävulen, om att han ochså blev tagen. 
ni inte kan fånga honom levande, Det åter vände sig om i sadeln och fyra- gar, men det hjälpte inte, hur han re- 
är Rivarez. 
- Fort, en ny pistol! ropade Riva- följaren, såg han Getingen med ned- - Jag förstår, vad det är. Riva- 

rez åt sina män. Och nu t i l l  hästarna. blodat ansikte, trampad under solda- rez är tillfångatagen, sade han, när hur många kedjor som helst 
Han kastade sin mössa, och de ur- ternas och hästarnas fötter och han han trädde in i Gemmas rum. 

sinniga soldaternas svärd blixtrade hörde segrarnas vilda förbannelser 
omkring honom. och triumfrop. 

När han got avseende vid vidskepliga inbillnin- finns han nu? 
- 1 fästningen, mycket strängt be- 

vakad. och slagen i kedjor, påstås det 
- En god fil kan arbeta sig igenom 

Om 

- Något skadad är han, men vi 
Brisighella, Han försvarade sig för- vet inte hur mycket. Det är bäst att 

Montanelli märkte icke vad som tvivlat och sårade kaptenen för skva- ni talar med Michele. Han var när- 

- Väpnat motstånd. Det är illa - Hur kom det sig, att inte han - Han var redan så kompromette- också blev tagen. Lämnade han Ri- 

de a r  ett skott mot den närmaste för- sonerade med sig själv. 

han bara inte är sårad - 
- Han arresterades i torsdags i 

- Ned med vapnen! 
Kardinal Montanelli stod plötsligt hänt. Han försökte lugna det skräck- dronen och en spion. 

—Ers eminens! Min Gud,ni kom- hopens rörelse honom att se upp. Sol- rad. att ett pistolskott mer eller min- varez i sticket? 

varande vid arreteringen. 
bland de kämpande, och en av solda- slagna folket. När han kort därefter 
terna skrek: böjde sid över en sårad spion, kom 

mer att bli dödad. daterna gingo över torget och drogo dre inte hor mycket att betyda. (Forts.). 
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