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Tidevarvet n:r 32 
Mänsklighetens sammanslutning i Årsdagen av världskfigets utbrott d i r  alla handlingar alltid äro ute på mycket tillkommen för att lära folken 

en jätteförning för inbördes hjälp har åter gått förbi. Alla födelsedagar remiss De svenska delegaterna måste att vid sådana tillfällen böra de vara skulle de gå på så på så många restauranger som 
gent emot force majeur - Guds kunna icke vara lika högtidliga och ha Sveriges ställning till förslaget klar solidariska Betänkandet konstaterar Skåne och berätta att de sett allt De for 
skickelser - det är den i d é  som nu att denna jordklotssolidaritet den finns Omkring från det ena stället till det andra den 11:te årsdagen har icke markerats före förbundsmötet 

bragts i samband med verkligheten på samma sätt som i fjol den 10:de Det kan vara av ett  visst intresse att redan i sin begynnelse Man vill hjälpa och kände att det i viss min var m storstad 

genom den plan som en av Nationer Dessutom för var gång den z augusti ta del av förslaget till denna nya organisation pa varann men hjälpen har hittills varit stad och en farluíg stad de befann sig i 
återkommer blir det svårare att samla organisation Den är tänkt som en rit primitiv illa given onödigt dyrbar De försökte att inte känna sig skandaliserade skandaliserade när de konstaterade att den smak 

som givit upphov till alla de märkvärdiga 
Nationernas förbund3 kommittéer utarbetat intresse för en minnesdag som världen mänsklighetens gemensamma hjälpkassa onödigt långsam 
Artikeln Mänsklighetens hjälpkassa den helst vill glömma för var gång kassa ti l l  lindring av ödets slag eller Nu ränker sig kommittén att den raffinemengen verkade som degeneration 
redogör för och kritiserar kommittéförslaget blir det svårare att variera protesterna som det i betänkandet kallas force nya organisationen skall ersätta detta De uttalade inte tanken för de ville inte 

förslaget Svenska myndigheter ha na mot kriget och försäkringarna att majeur Acts of God d. v. s. Guds slarviga okontrollerade och oberäkneliga visa att de var så gammalmodiga de ville 
oberäkneliga hjälpande med ett rationellt opartiskt följa med sin tid inte kritisera den var 

barn av kulturen inte mästra den ännu e j  yttrat sig. det aldrig skall tillåtas komma till- skickelser 
haka. Sådana olyckor. som det stått i de opartiskt effektivt hjälpande Varje stat 

Det är  därför dess mera tacknämligt träffades makt att med klokt handlande som vill vara med i föreningen när De hade fått en av hans vänner med 

tacknämligt d i  man under den vecka rom in- lande undvika skola enligt förslaget 12 anslutit sig kan det börja - skall 
gen fredsvän kan låta gå obemärkt icke komma inom ramen för den nya representeras av en delegerad eller Ena dagen var de på ett ställe där allting 

en av orsakerna därtill att Hyres förbi kan få positiva förslag och insatser organisationens verksamhet inte heller uppdraga åt sitt nationella Röda kors porna hade form av stjärnor med vassa 
gästernas sparkasse- och byggnadsförening ser för bevarande av freden mellan småolyckor av lokal natur, icke heller att represebtera sig Dessa representanter strålar i t  alla håll väggarna var målade 
byggnadsförening med hjälp av stad och stat staterna att diskutera Ett sådant är kroniska olyckor såsom t. ex. regelbundet tanter bilda en stor styrelse vars första som ett blått fäste med stjärnbilder och 

satt i gång med en så stark byggnadsversamhet det förslag till bildande av en internationell regelbundet uppträdande hungersnöd eller sta sommanträde utlyser av N. F. och såg man rakt ut såg man bara himmel 

verksamhet Det bygges kooperativa internationell hjälpförening som kommer regelbundet återkommande översvämningar som sedan träffas vart tredje år En Allt gick i samma stil där utom kyparna 
för de såg ut som de kam upp direkt där 

hus med smålägenheter där hyresgästen att behandlas vid nationernas förbunds översvämnigar som kunde undvikas genom regelering rådgivande församling skall finnas och nerifrån sade Lucie 
reglering av vattnet Men när dessa in- bestå av experter p i  olika delar av På ett annat ställe trodde man sig vara nästa möte i höst 

Idéns upphovsman är en italiensk skränkningar blivit gjorda, erbjuder världen Hela expeditionen och organisationsarbetet på havsbotten väggarna var sjögröna och sten är sin egen värd. 

senator Ciraolo H a n  genomdrev att jordklotets liv ändå många möjligheter organisationsarbetet skall skötas av Internationella verkade genomskinliga snäckor vilade här 
S. F. förblidet år tillsatte en kommitté möjligheter t i l l  katastrofer och en hjälpkassa Internationella Röda korret i Genéve med och där på avsatser a h  utefter pelarna 

Om Bostadsutsikterna ljusna så är 

Uppsala och Kalmar redogör för för att göra upp förslag t i l l  en Internationella hjälpkassa kan vara säker på att bli anlitad dess personal De nationella Röda hängde långa slingerväxter ner som sjögräs 

två typiska exempel på hur samhällsstrider nationell förening fö r  hjälp vid naturkatastrofer anlitad Jordbävningar a h  andra naturkatastrofer kors-föreningarna skola vara Hjälpförenigans sjögräs 

strider skötas och icke böra sköras naturkatastrofer och andra stora olyckshändelser 
F. n. har medlingen misslyckats och 
i båda fallen är det arbetsgivarna 

som vägrat att anta medlingsvillkoren 

naturkatastrofer missväxtår hunger far- Hjälpförenigans ombud. var i sitt land. Därifrån kom de till en liten katolsk 

stora olyckshändelser Detta förslag föreligger nu och soter allt detta kan överkomma folken men även andra föreningar såsom kyrka med mystiskt halvmörker och svärtade svärtade väggar Det var en restaurang det 
De drack vitt vin där Mittemot har sänts omkring till alla staterna i på jorden och gör så med. 

S.  F.. även Sverige Hos oss är det Forts å rid. 4. dem satt en elegant dam med onaturligt 
stora ögon raffinerad mystisk med en 
doft av en kväljande parfym 

Rädda barnen kunna tänkas få ett il- med 
Den nya organisationen är inte så dant uppdrag 

. , . Lucie pratade ivrigt med herrar 

I lady Constance Lyttons brev ny Bostadsutsikterna ljusna herrar När h o n  vände sitt lilla täcke humystiska 
nyligen utgivna av systern. lady Betty mystiska damm räckte ut en vit hand. trevade 

Den, som önskar köpa en mindre vade i blomkrukan ett ögonblick och därefter 
skadegörelse lägenhet till minsta möjliga pris med ter blixtsnabbt förde handen till ansiktet 

hyresgästförening sig som 
gått så 

(ett) rum och kök 35,000 lägenheter vinstbegär att dess medlemmar proklamerade 
lägenheter därnäst i antal förekomma ‘2 proklamerade betalningsstrejk införde dagar 10-2 Den nya medlemmen - Såg du frågade hon sin man 
rum kök, 26,000 lägenheter bojkottning och blockerade en husvärds inbetalar 50 kr. (kan ske i poster å -Jag såg svarade han. 

Fröken Anna Westergaards fram- varefter följer 3 rum och kök. 18,000 värde affär men detta har Varit undantagsfall 5 k c r  varefter han får ett andelsbevis 
ställning av Familjelönen såsom en lägenheter kök utan rum eller in-  v ä r d s  af fär  Föreningen vill inte alls vis. och så vidare till 10 % av den - Kokain sade vännen som var stockholmare 
arbetsgivarnas skylt för lönesänkning enkelrum utan kök 15,000 Iägenheter gå på sidan om rätt och ordning men lägenhets kostnad rom han önskar stockholnare 

åt de ogifta arbtearna har framkallat För en enrumslägenhet Lucie började i sin tur treva i u&- 
enrumslägenhet blir det omkr. 1,000-1,300 !?" Hon fick fram en ask med små vita 

en replik från fru ella Anker familjelönens för en tvårumslägnhet . piller som stått dold b lad  blommorna 
familjelönens norska förkämpe. i Stockholm. Men i samma ögonblick var restaurangens 

restaurangens ägare’ tillstädes Med nervositeten 
När det anmält sig så många hu- och raseriet dolda under m utsökt arighet 

Ur detta tankefrö spirade en sotterförening hugade spekulanter, att man kan tänka het frågade han vad herrskapet önskade 
på att hygga gör arkitekt Wallander Det var lika mycket hol som fruktan i 
upp ritning till ett passeligt hur, vilket hans tonfall. 
vilket därpå uppföres Lägenhetsägaren Det var en dam som som - den gär 
flyttar in och betalar sedan i form av asken stod i blomkrukan sade Lucie 
ärlig hyra sin ränta och amortering Ägaren beklagade han förstod inte var 

manlag omkring 1 0  miljoner kronor. ring på de återstående 90 procenten den hade kommit ifrån bäst att sätta asken 
Den lägger vid dessa byggen huvudsakligen av sin lägenhet Denna årshyra utgör asken på disken om damen hade glömt d- 
huvudsakligen an p i  smålägenheter med al. gör för en en-rumslägenhet omkr. 800 skulle hon väl komma igen och återfordra 

1,000 kr. Efter 20 år minska denna 
denna summa efter 30 år har den gått 

Balfour får man en historisk överblick 
överblick av det tidsfenomen som kallsa 

känna en intressant personlighet 

han 

mesta möjliga bekvämlighet anmäler Detta upprepades ett par gånger Slutligen 

suffragettstriden och lär samtidigt medlem i Hyresgästernas Slutligen reste sig damen och gick 

största antalet bostäder utgöras av  I långt i nit mot husvärdarnas oskäliga Sparkasse- Brunkebergstorg 
och Byggnadsförening Med ett par ord meddelade Lucie sin 

Brunkebergstorg 13, kl 10-7 lördag upptäckt 

a h  

och sist komma de som ha råd att ha den vill inte heller tillåta husvärdarna äga äro inbetalda. 

ten rom disponerar I 1,000 lägenheter 
mer än 4,  rum och kök t h e  upper göra det. 

Bästa sättet för föreningen att göra kr. 
Vi lämna här en kort redogörelse sig oberoende av husvärdarna fann 

för Hyresgästföreningens uppgift och 
allmänhetens utsikter att förbättra si- 

terförening Upp. Hyresgästernas 

brännande Nyligen stodo bröderna Under kristiden då det var ont om Sparkasse- och Byggnadsförening 
Gelin för rätta och bortdömdes för lägenheter och d i  husvärdarna inte H. S. B. 

underlät att dra fördel av situationen stund är Stockholms troligen väldigaste 

kokainhandel Polisen har i hopp om genom att driva hyrorna i höjden bildades väldigaste byggherre eftersom den har 
att komma kokainkällorna på spåren bildades Hyresgästföreningen för t i l l  under byggning huskomplex för sammanlagt 

1,500-2,000 kr. 

Kokainfrågan är för närvarande na bostadsförhållanden 

nyliga arresterat nitton flickor mitt varatagande av hyresgästernas intressen 

under pågående dans på ett av de sen Efter kort tid var den organiserad 
Stockholmska nöjeslokalerna (En 
fråga i förbifarten bjöd polisen upp ge juridisk hjälp vid dusch. varmt och kallt vatten 
ordenligt och dansade diskret ut med övergrepp från husvärdarna den ingriper dig tillgång till varmt vatten i 

kokaineta aktualitet har I. B .  u p p l y s n i n g a r  och råd som önskas av Dessa lägenheter äro redan innan 

en sannsaga om ett par landsortsbors ex. någon som inte riktig vet vilka huset byggts sålda inte uthyrda Det nämnd och statens bostadslånefond 
öden i Stockholm. 

rad som ett riksförbund 
Den avsåg och avser alltjämt att la moderna bekvämligheter kr .  för en två-rumslägenhet omkr. den 

allmänheten Asken hamnsde på disken 
Ett ögonblick därefter var den spårlöst 

flickorna eller hur bar den sig åt ingriper direkt vid missbruk av dessas värmeledning och allt det andra ner till ungefär hälften försvunnen 

Emellertid med anledning av b e f o g e n h e t  gentemot hyresgästerna som blivit så vanligt att man inte behöver Denna byggnadsverksamhet möjliggöres Lucie tog sin man under armen och 
för övrigt till tjänst med de möjliggöres genom de goda lånevillkor gick Hon tryckte sig intill honom hon behöver nämna det 

dem Stockholms stads fastighetsnämnd hade fått m sådan lust att resa hem 
Restaurangägaren följde dem ända ut I 

Han bugade sig i dubbla veck. De vore 
hjärtligt välkomna tillbaka Hin skulle 
nästa gång själv utbe sig nöjet att få servera 
servera dem 

När de hunnit väl fem minuters väg 
därifrån vände Lucie sig om Då såg 
han. att de skuggades av m barhuvad ung 
man från restaurangen 

Hin Y väl ängslig vi ska gå till polisstation 
polisstation sade vännen föraktfullt M är en allmänt Lind sak - den där trafiken 
men det finns inga bevis d man Lin ingenting 

ingenting göra FY tusan 
Hur kan människor vilja förstöra sig 

frivilligt på det sättet sade Lucie med 
darrande läppar 

fördelar eller nackdelar hans kontrakt beviljat dörren hela tillgår s i :  

De båda männen höjde på axlarna 
De svarade inte 

I. B. 
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Uppland och Kalmar 
Två sätt att tillaga samhällsstrider 

De, som försvara kriget under hället strejk och lockout som rättmä- 
ständigt åberopande av dess nödvän- tiga kampmedel? På den frågan torde 
dighet. använda sig ofta av det argu- man kunna svara, att intill dess sam- 
mentet: hur vore det möjligt, att fol- hället kan föreslå och stadfästa andra 
ken skulle kunna hålla fred med var- medel, som härvidlag betrygga den 
andra, då ett och samma folk inom enas eller andras rätt, saknar samhäl- 
sig har så många stridigheter? Och let befogenhet att klavbinda den en- 
det är verkligen tid på att detta spörs- skilda handlingsfriheten. Ett annat 
mål tages upp till allvarlig diskussion, förhållande inträffar däremot. när 
visst inte för att bevisa stridens nöd- den enskilda handlingsfriheten upp- 
vändighet. utan tvärtom för att under- träder störande för det allmännas väl. 

söka, hur den skall göras överflödig. Det är detta som sker genom s k. 
Just i dessa dagar, då sommarhet- samhällsvådliga strejker. Det talas 

tan i viss mån dämpat nyhetsbegäret. också om. att sådana strejker borde 
och det fordrades något riktigt raff- anses som brottslig handling, och där 
lande för att väcka det allmänna in- har t. o. m. i riksdagen förekommit 

tresset till liv, har pressen fått ett någon motion i syfte att avvärja 
par värdefulla utslag av samhällsstri- dem. 
den att leva på lantarbetarstrejken i Ett privat patos har framalstrat ska- 

i Kalmar. Båda ha var på sitt sätt da skörden" och det är inte utan. att 
berört samhället som sådant. Det var detta patos förhöjes av en viss ärorik 
inte bara ett mellanhavande mellan glans, som kommer detsamma till del. 
företagare och arbetstagare. Sociala Ty nog tänna sig väI t. ex. Rädda 
och nationalekonomiska värden stodo skördens" medlemmar bra duktiga och 
på spel. Den svenska allmänheten viktiga, när de under några dagar ut- 
har också varit upprörd, fast på olika föra bråkdelen av d u  arbete, som an- 
vis, beroende på sitt eget förhållande dra få uträtta dag efter dag i all sin 
till frågorna, och alla ha fått sin rätt- tid. Skörden står på spel! Några vec- 
färdighetskänsla tillfredsställd i re- kor, och vilka värden ha ej gått för- 
spektive pressorgan. Stridsmetoderna lorade på grund av ”arbetarnas ore- 
ha varit de vanliga på bägge håll, lika- sonlighet", säger man. Är det riktigt? 
så uppfattningen om motparten som Nej, men det kan heller aldrig vara 
den allena felande, endast att där fö- riktigt, att några enskilda lägga sig i 
rekommit u t  och annat, för våra sven- en strid mellan enskilda om en sak, 
ska förhållanden mera ovanliga. re- de inte ha ett begrepp om. för att på 
volverskott. Dessa ha också tilldragit så sätt avgöra striden till den ena par- 
sig den juridiska rättvisans uppmärk- tens förmån. Låt oss vara rättvisa 
samhet vars utslag fallit så, att när och förstå det hat, som drabbar strejk- 
skottet avlossas från arbetsgivarehåll brytare, de må kallas överklass eller 
sker det ”i riktning mot” den andra slödder eller vad som helst. 
parten, vilket är tillåtet, men när det Däremot måste det här som i andra 
avlossas från arbetarhåll, är det en- fall vara samhällets plikt att tillvara- 
dast ”mot” och således stridande mot taga det allmännas intressen. samhäl- 

lag och författning. Men man ska let och ingen annan kan inskrida. Och 
inte tillmäta dessa skott någon större varför skulle man inte kunna tänka 
betydelse såsom uttryck för det sven- sig, att samhället, staten här inskred. 
ska folkets mordiska anda, visst inte. Inte för att blanda sig i striden, Med- 
de äro bara ett barnsligt och primitivt lings och förlikningsarbete, det är ju 

Uppland och kommunalarbetarstriden pelser som "Samhällshjälp”. och ”Räd- 

försök att ”sätta sig i respekt” som redan ett faktum, Men det kunde tän- 
det heter. Visserligen ett fattigdoms- kas att samhället dessutom ägde en 
bevis en bankruttförklaring ty ett social institution, som neutralt trädde 
skott "mot" eller "i riktning mot" - i kraft för att tjäna samhällets intres- 
är u t  bra svagt och otillbörligt sätt att sen. D. v. s. under en skördestrejk om 
inge respekt. Vem kan få respekt ge- det visar sig omöjligt att bärga säden, 
nom en överilad handling. Men å an- ombestyr samhället det arbetet, men 
dra sidan får man inte heller förbise inte för arbetsgivarnas, ei heller för 
skottpolitikens verkligt stora betydelse arbetarnas räkning utan bokstavligen 
i egenskap 

av tolk för den gängse för samhällets, för at t  rädda national- 
uppfattning om motparten, som de ekonomiska värden, brödet. På sam- 

oupphörliga striderna mellan arbets- ma sätt när det gäller välfärdsintres- 
givare och arbetstagare ha lett fram sen för städer och kommuner. Sam- 
till. Härigenom ser man nämligen i hållet låter verkställa arbetet på deras 
blixtbelysning det fruktlösa och omöj- bekostnad. 
liga i att åstadkomma ett bättre förhål- 
lande mellan arbetsgivare och arbetsta- I samband härmed skulle det bli 

mot varandra fientliga makter som en- vist avlöna sina tjänstemän, ty dem 
dast ha motsatta intressen. Här fodras kunde ingen ersätta, och detta skulle 
ett mera praktiskt och mindre verk- bli förmånligt särskilt för de kvinn- 
lighetsfrämmande tillvägagångssätt. liga statstjänarna. 

Alltnog, om striden mellan de olika 
sikt att diskutera vare sig lantarbetar- grupperna i samhället ska undvikas. 
nas årslöner eller kommunalarbetar- då måste det berättigade i olika syn- 

nas timpenning. Vare därmed hur punkter först och främst erkännas och 
som helst. ett är klart - samhället därefter en förhandlingsordning an- 
måste ta ställning till de strider, som tagas som inte skadade samhället i öv- 
äro av den inverkan. an de hindra rigt. Hade man hunnit så långt, då 
samhället att fullgöra sina skyldig- vore man nog också snart framme vid 
heter mot de enskilda. den tidpunkten, då man kunde låta 

gare genom att utgå ifrån, att de äro två särskilt ansvarsfullt för staten att rätt- 

För denna gång är det icke vår av- 

Svart på vitt 
Frankrikes a h  Englands gemensamma Vi ha gjort allt möjligt för dessa olyck- 

svar på den tyska noten om säkerhetspak- liga kvinnor, säger hon, men vi ha nekat 
ten väntas komma kort före Nationernas dem vanlig rättvisa. Jag antar, att ingen 
förbunds sammanträde i september. Frank medlem av Underhuset vill neka någon 
rike och England skilja sig som vanligt i kvinna vanlig rättvisa, vem hon in må va- 
fråga om tolkningen av ordet skiljedom. ra. Och jag tycker det är på tiden, att vi 
Frankrikes tolkning. är mycket trängre än ändra denna lag. inte bara för dessa kvin- 
Englands Den gör en massa undantag. nors utan för allmän anständighet a h  
avskiljer en rad fall från dem som skulle ordning på våra gator. 

kunna komma under N. F:s befogenhet Lady Astor föreslår en kommitté för att 
Dessa undantag gälla i korhet Versailles- behandla hennes förslag 
fredens bestämmelser a h  Frankrikes mi- Hon är en av de få, anmärker Time and 
litära rörelsefrihet, rätt till sanktioner Tide, vilkas avsky för orättvisa icke av- 
o. s v. Frankrike håller på att Chamber- trubbas genom vanan. 
lain bundit sig till den franska ståndpunkt- 

Frankrike blir väl som vanligt så, så, att 
lering. vilket inte betyder något reellt an- Australiens tomma vidder utöva en stark 
nat än i så måtto. att det försinkar a h  dragningskraft på det överfyllda Japan, 
kanske avbryter förhandlingarna en tid. vars befolkingssiffra, som vi nyligen er- 

inrade om. ökas med 600,000 per år. Men 
Australien är förskräckt för tanken på en 

Den första allmänna barnavårdskongress- invasion från Asien, ja, vill inte överhu- 
sen äger rum den 24–28 augusti i Ge- vud någon invandring alls. Det stänger 
néve på initiativ av Internationella förenin- sin dörr med stränga invandringsförbud, 

elva skriftliga rapporter från Sverige i pansarkryssare for att öka bevakningen 
olika ämnen av speciellt sakkunniga i för sin dörr. 
barn- och ungdomsvård samt två svenska Det säges också, att när Amerika diri- 
föredragshållare. Den ena av dem är An- gerade en krigsflotta på 57 krigsskepp till 
na Lindhagen. ordförande i Rädda barnen. att leka krigslekar kring sin flottbas i 

Anmälningssedlar Tidevarvets expedition. Honolulu och göra ett s v e p  utanför au- 
antyda för Japan, att Amerika håller på 
ett vitt Australien. 
I engelsk press har Australien fått det 

lady Astor nu framlagt förslag till nya rådet, som varken torde vara så vist el- 
lagar att  tillämpas mot de prostituerade ler så allvarligt menat att börja med att 
kvinnorna, finner man till sin häpnad, att bygga upp sin egen 200 millioners, befolk- 
de än i dag gällande lagarna äro från ning- ty så mycket folk anses Australien 
1824, 1839 och 1847! Dessa lagar äro un- kunna ge uppehälle åt - i stället för att 
dantagslagar, som gälla för ”commen pro- bygga slagskepp. Genom en ökad nativi- 
stilutes” för kvinnliga lösdrivare. Med tet skulle de bättre kunna hålla Japan stån- 
stöd av dessa lagar kunna de straffas för gen än genom en ökad flotta 
handlingar, som icke skulle vara straffba- Detta i synnerhet som Japan ökar sin 
ra, om de begingos av andra personer. I i hastigare takt Det har byggt tio slag- 
lösdrivarlagen Vagrancy act" från 1824. skepp sen kriget, håller på med nio ti l l  
heter det: varje prostituerad kvinna, som och har planer på ytterligare två Ame- 
vandrar på gatorna eller andra offentliga rikas flotta har ökats med tio a h  kon- 
platser och uppför sig bråkigt och opas- gressen har beviljat ytterligare åtta. 
sande, dömes till en månads fängelse på Mot denna bakgrund är, det ju inte så 
endast polisens vittnesmål. underligt att engelska parlamentet inte föl- 
ningen för London heter det att alla pro- jer Mac Donald i hans förslag att minska 
situerade och nattdrivare, som uppehålla på anslaget till engelska marinen. Marin- 
sig på gatorna i otuktigt syfte till innevå- ministern kan nog tryggt betyga sin vil- 
narnas eller de legitima vandrarnas förar- lighet att överlägga med andra makter om 
gelse, skola böta 40 shillings eller sitta in- förslag till avrustning ”så snart detta icke 
ne en månad skadar landets säkerhet”. Nu har Lady Astor föreslagit, att alla 
särlagar för de prostituerade kvinnorna 
bortfalla. Inga skola kunna bli dömda 
enbart på polisens vittnesmål 
polisen kunna döma ut straff för förar- är en allvarlig situation, som inträder 
gelseväckande beteende, om den in t i  vet ifall Fars dag infaller på en lördag, då ut- 
om <I<? väckt förargelse hos någon? säger försäljningen av '''i' måste vara slut kl. 

2. Systemet har också offentligen måst 
bevekande vädja till kundrrna. att ” så vitt 

lady Astor 

Varje person, som på gata eller offent- möjligt” förlägga inköpen av de förfallna 
lig plats uppsåtligt förorsakar någon an- litrarna till en annan veckodag. Men är 
nan förargelse genom ord a h  åthävor det möjligt utan att förstöra Fars dag? 

skall kunna straffas med böter, icke över- 
stigande 4O sh. för varje gång. 

Ingen skulle få dömas annat än på vitt- 
nesmål av den förfördelade. 

i sin motivering till lagen yttrade lady 
Astor: våra nuvarande lagar stå i motsats 

till engelsk rättvisa i två avseenden For 
det första äro de riktade mot en särskild 
klass av personer För det andra tillåta 
de att en person dömes för en allvarlig 
förseelse endast på en polismans omdöme 
Det är lika orättivst att vare sig män el- 
ler kvinnor bli dömda på en enda persons 
vittnesmål. 

Lady Astor enrinrar om den rättmätiga 
opposition det väckt under de sista åren, 

då m i n  blivit tagna i Hyde park och döm- 
da för att ha förfördelat kvinnor, utan 

att dessa kvinnor behövde träda fram och 
vittna. De, som anse detta oriktigt, skul- 
le inte heller tillåta att detta förfarande 
tillämpas mot kvinnor. Lady Astor frågar 
Underhuset, om det har klart för sig att 
årligen 5,000 och 6.000 kvinnor brännmär- 
kas som prostituerade under nuvarande 
lagar. 

gen Rädda barnen Sverige bidrar med men dessutom har det nu byggt två nya 

England är en konservativt land. Då 

I polisförord- 

Hur rkall Den 1 augusti inföll på en lördag .Det 

Hennes lagförslag lyder: 

Man måste då fråga : erkänner sam- sakskäl tala och bli avgörande. 



levnadssaga 
England har en personhistorisk 

litteratur av oöverträffade dimensinoner 
dimensinoner Dess märkliga söner och d ö t t  

några till - får man 
lära känna i brev i självbiografier eller 
eller skildringar av nära Vänner Finns 
det någonstädes ett sådant personintresse 
personintresse en sådan historisk nyfikenhet 
som fos detta grannlaga och förbehållsamma 
förbehållsamma f o l k  

I dagarna har ännu en personlighet 
personlighet lagts till raden av dem om engelsmännen 

engelsmännen liksom ha till sin gemen- 
samma egendom Här i Sverige torde 
torde endast de som närmare följde 
med den engelska rösträffsrörelsen 
minnas lady Constance Lyllans namn 
fått sitt äreminne Hon är inkarnationen 
inkarnationen av allt det bästa som fanns 
i det avsnitt av kvinnorörelsen som 
gick före ernåendet av den politiska 
rösträtten Hon ägde hänförelse 
bergfast segertro hon var lojal mot 
ledningen kamrat med stridskamraterna 
stridskamraterna och solidarisk intill döden med 
sitt eget kön vars frigörelse och 
framtid det gällde 
Nu veta vi, hur  relativ vinsten av  

själva lagändringen var och att vi 
dag för dag måste kämpa oss fram 

rar - och 

Hon var suf f rage t t  men har  ändå 

gerstrejka och regeringen 
att de tredskande skulle t i  
Constance Lytton hungerstrejkade 
också men en dam i hennes ställning 
ville man ej  gärna tvångsmata hennes 
hennes hjärta undersöktes och hon för 
klarades för klen att tåla den behand 
ling som kom medfångarna till del 
något som för övrigt också var rik 
riktigt 

Hon klädde d i  u t  sig bytte namn 
och for till Liverpool för att där deltaga 
deltaga i en demonstration med våldsam 
avslutning Hon ville bli arresterad 
och slog därför sönder en fönsterruta 
ta. Miss Jane Warton blev tvångsmatad 
tvångsmatad utan att någon undersökte hennes 

på vad osentimental bahandling i 
fängelse ville säga Slutligen dun^ 
stade det dock ut vem hon var och 
hon blev genast utsläppt v a r  och 
hennes hälsa hade nog redan hunnit ta 
knäcken då Under den tid icke fullt 
två år som hon ännu stod kvar i det 
aktiva arbetet vari fortfarande ingick 
att låta sig arrestera var hon ofta  
sjuk och hade anfall åt hjärtat. Våren 
Våren 1912 träffades hon av ett slaganfall 
slaganfall Ehuru hon återfick en del 
av sin rörelsefömåga måste hon åter 

hennes hjärta och fick överhuvud pröva 

En liten passus i hennes tal på ett 
möte strax efter det hon andra gin- 
gången frigvits ur fängelset, har fastnat 
i mitt minne ända sen Hon skildrar 

tvångsmatningen hur hon ligger på 
den fasansfulla proceduren med 

kvinnorna som en självständig arbetsgrupp 
i ledet bland dem som kräva sin del 
a r  utbyte för vad de producera Det 
är  mödrarna. som skapa och upprätthålla 

golvet i fängelsecellen tre vaktkvinnor 
vaktkvinnor hälla heme. doktorn sticker ett 
stålinstrument i hennes mun för att 
skruva upp kikarna och häller i henne 
henne mat genom en gummislang Hon 
kvävs hela hennes kropp rister i de 
våldsammaste kräkningar. Då säger 

säger hon. övermannaades jag av smärtan 
tan. de fysiska kvalen Jag glömde 
varför jog var i fängelse varför det 
lo hände jag glömde kvinnorna 

Men när hon sidan står på bordet 
för att göra rent i sin cellglugg ser 
hon på fängelsegården en ensam 
kvinna. en fånge gå runt med sitt lilla 
lilla späda ham i sina armar le mot 
de t  sjunga för det Denna medfånge 
medfånge blev för Constance Lytton en symbol 
symbol för vad hon stred för a h  med 
denna syn kom modet att uthärda till- 
baka. 

Fast det hela är så länge sedan blir 
det lika gripande på nytt i boken om 
henne Samtidigt återkommer vid 
läsningen den gamla förnimmelsen 
från den tiden att hela denna känslo- 
och tankevärld endast kan förstås in- 
ifrån Den går inte att göra begriplig 
begriplig för utomstående man miste  h i  
en droppe av samma blod. Den van- 
liga kvinnotypen är ännu den som 
t. ex. mrs. Margot Asquith företräder 
företräder för att ta en samtida till Lady Lyt- 
Lytton Det har  varit mycket givande 

tar t. ex.. hur drottning Alexa 
retas med henne över suffragett 
som förföljt oss säger mrs. 
Asquith med sant kvinnlig elak 
Asquith var motståndare t i l l  kvinnans 
rösträtt och som premiärminister satta 
te han krokben för den i ett ögonblick 
då a l l t  såg mycket lovande ut Elak- 
heterna bestodo mest i att suffragetterna 
suffragetterna läto sig arresteras och misshandlas 
handlar utanför Asquiths pori. han 
själv eller f run  torde inte ha lidit nå- 
got men. endast obehag Men m mrs. 
Asquith låter intet tillfälle gå förlo- 
rat att säger en försmädlighet om 
kvinnorna. 

Sedd i historiskt perspektiv blir 
suffragettrörelsen icke mindre märk- 
lig än den var p i  den tiden d i  man 
var dess andlösa åskådare Dess ka- 
raktär av  plötsligt uppflammande m- 
religiös rörelse av kort och skarp sam- 
manstötning mellan könen som blottade 
tade helt nya sidor hos båda parter 
framträder ännu tydligare. Egendomligt 
Egendomligt är också nu i betraktande av 
att kvinnans rösträtt är ett fak- 
tum , världen, det våldsamma ur- 
sinne som hela världen virade mot 
denna lilla grupp kvinnor. Vi veta 
nu efter detta experiment. att det 
helst aldrig bör upprepar : det rörde 

för an skaffa levebröd i t  sig och sina 
barn 

Mödrarna fordra andra villkor för 
sitt hemarbete 

Familljelönens för delar 
Svar till höken Westergaard 

av Ella Anken 

Detta ä r  också orsaken att inte denna 
denna stora idé till familjelivets bästa har 
tagit större fart i Danmark - de ogifta 
ta minnen och kvinnorna äro starkt 
organiserade medan de gigte kvinnorna 
kvinnorna icke ha haf t  någon motsvarande 
kraft att hävds rinn intressen 

Men nu är det mödrarnas tid, och 
deras krav kunna inte längre hejdas. 
Detta goda har åtminstone världskriget 
världskriget fört med sig. Staten har erkänt 
att om icke nationens framåtgående 
skall stanna av så måste den sörja 
för  bättre villkor för mödrarna. In- 
dustriens män ha erkänt att mödrarnas 
hemarbete är den viktigaste av alla 
faktorer för att bevara och stärka ar- 
betskraften och därmed säkra industriens 
industriens framtid. 

Det är dirför som stat och kom- 
mun a h  arbetsgivare startat en familjevänlig 
familjevänlig politik med familjelön som 
ett av de viktigaste medlen att styrka 
mödrarnas hemarbete 

Det förhåller sig inte så an idéen 
im familjelön blev uppfunnen av arbetsgivarna 

betsgivarna för att pressa ner lönen 
för de ogifta och därmed skaffa företagarna 
tagarns företagarna förtjänst 

Nej, orsaken var fruktan för den 
tyska okuvligs revolution rom färsiggår 
färsiggår i alla land. den att mödrarna vägra 
att ha fler barn än de försvarligt kun- 

Samtidigt ii mödrarna nu mera ro och 
frid den tid de bära ett ham medan 
de andra harnen få bättre föda och få 
behålla sin mor hemma Och hon kan 
ägna all sin kraft och omtanke i t  sin 
man och sina barn 

Således är familjelönen lika mycket 
till gagn för arbetsgivarna som för 
arbetsklassen Detta är också orsak 
t i l l  att systemet segrar i de flesta 
länder. 
Men det är alldeles rätt som fröken 

Westergaard säger att familjelönen 
kan missbrukas t i l l  att orättvist pressa 
ner löner för både den ogifta och 
den gifta arbetaren Här måste organisationen 

organisationen stå på vakt 
Striden för minimilön kommer inte 

att upphöra denna lönestrid mellan 
kapital och arbete upphäves inte med 
familjelön. fastän familjelön kan sägas 
gas vara en ny erövring av produktionens 
produktionens utbyte som kommer hela arbetarkalssen 
arbetarkalssen tillgodo 

Det är möjligt att det kommer att 
bli någon förskjutning i löneförhållandet 
löneförhållandet i den riktning att de gifta och 
ogifta arbetarnas lika grundlön blir 
sänkt -icke till fördel /ör arbetsgivarna 
arbetsgivarna men till fördel för familjelö- 

till den verkliga besittningen av medborgarskapet 
medborgarskapet M e r  därför skall dessa 
soldater icke glömmas 

Lady Constance Lytton var dotter 
till Earl Lytton. en engelsk diplomat. 
som dog på 90-talet rom engelskt sändebud 
sändebud i Paris Hennes mor var hovdam 
dam hor drottning Victoria och drott- 
drottning Alexandra. M ä n  vi känna från 
den stora politiken. förekomma ofta 
med-förnamn eller familjesmeknamn 
i hmner  brev Hon stod alltså nära 
centrum 
Ända upp till det hon var 39 år 

fanns ingenting att anmärka på henne 

se för societetsliv var lite lite väl självständig 
vara gäst på Balmoral hos drottning 
Victoria och aldrig drömde om att 
göra ett gott parti, emedan hon var 
trofast mot sin tidiga ungdoms kar- 
lek Hon var en exemplariskt god 
dotter Ievde för sin mor skötte hennes 
hennes hem och gjorde det till ett centrum 
rum för familjen var sina vänners 
vän så som man endast är det i vänskapens 
skapens land, England 

Vemodet och känslan av att ti vid 
sidan av livet skymta stundom i hennes 
hennes brer till förtrogna vänner men 
voro dolda för världen Vad den ep 
var bara en sällsport intagande glad 
och sympatisk dam av den allra förnämligsate 
förnämligsate rnKrl.;ka typen Så i tidens 
dens fullbordan sammanträffade hon 
med en av ledarna för  den radikala 
rösträttsrörelsen mrs. Pethick Lawrence 
Lawrence Denna tvang henne ta ställning 
ställning till frågan om kvinnans rösträtt 
och när Constance Lytton grundligt 
satt sig in i saken blev hon övertygad 
rösträttskvinna Hittills hade hon levat 
vat utteslutande för modern. familjea 
och vännerna Nu underordnar hon 
allt annat under the Cause Saken 
Först i början var hon inte suffragett  
d. v. s. hon deltog icke i demonstrationerna 
demonstrationerna och gjorde inte våldsamt 
motstånd mot polis Men hon begagnade 
nade sig a" sina personliga relationer 
för tt söka få regeringen att behandla 

behandla suffragetterna som politiska fan^ 
frågar inte som missdådare Under detta 
detta arbete fick hon del^ se fängelseförhållandena 
fängelseförhållandena på nära håll  dels göra 
många erfarenheter om hur hennes 
goda vänner och bekanta i regerings 
och parlamentskretsar sågo på suffragetterna 
suffragetterna Hon själv behandlades utsökt 
utsökt hövligt men åstadkom ingenting 
Vidare såg hon hur  litet de fredliga 
rösträttskvinnorna förmådde uträtta 
med sin propagenda och hur  ljumma 
rösträttsvännerna i regering och par- 
lament voro I boken citeras ett d r i p  
dråpligt yttrande av en av dessa ljumma 
vänner som man hett bli vice presi- 
dent i någon förning: ni får mina 
förböner men inte mitt namn. De 
förra äro mycket mera värda än det 
senare 

Det dröjer heller inte länge innan 
den förnäma lady Constance vandrar 
sida vid sida med den enkla självande 
sörjande efter de dyrkade ledarna i 
demonstrationståg t i l l  parlamentet 
Sam de andra vägrar hon att lyda polisens 
polisens uppmaning at t  bege sig av blir 
arresterad och dömd till fängelse 
Detta är vid det stadium av striden 
d i  suffragetterna redan börjat hun- 

annat än att hon saknade varje intresse 

varo av sitt liv föra en invalids tillvaro 
varo något som hon uthärdade genom 
genom at t  göra sip nyttig för dem som 
voro olyckligare än hon. Hon kunde 
inte ens vara närvarande vid den stora 
glädjefesten när rösträtten vunnits 
Den hölls kort före hennes död som 
inträffade år 1923 Hon var då 54 
år gammal. 

Det är denna. om man så vill ganska 
ska litet märkliga historis som berättas 
berättas i hennes egna brev och breven om 
henne av hennes vänner. Men en av dem en av Englands 

säkert ert ratt ändå nar hon skriver: 
har säkert som icke nu kan förstås 

skulle bli klar om någon kunde skildra Con ut ur hemmets brygghet 
het till Jane Wartons cell Det är 
en symbol av kvinnorörelsens andliga 
upprinnelse Hon har för mig alltid 
represebterat otaliga h i n n o r s  inre 
historia Hon har också en plats i 
fängelsereformens historia. Fängelserna 
Fängelserna äro vad de nu äro. dirför att 
hon gick ner i helvetet. Hennes sociala 

ciala stallning gjorde det möjligt för 
henne att klarlägga för de laglydiga 
medborgarna vad som gjordes i deras 
namn. I sin bok påvisade hon. hur 
fången tar skada till sin själ och hon 
utövade ett stort inflytande även på 
tusentals kvinnor som icke gillade de 
stridande suffradetterna Flertalet av 
de första kvinnliga fängelseinspektörerna 
fängelseinspektörerna hade fått upp ögonen för  missförhållandena 
missförhållandena genom hennes bok 
Hon gjorde sitt till för att ändra 
världen och omforma kvinnornas tan- 
k a r -  Vem kan önska en bättre grav- 
skrift 

Hon var också kvinnornas egen 
det vil l säga deras, som slutit g a- 
man för att strida för allas. även för 
de fientligas s a k  Det är rant, att 
hennes bror Lord Lytton och ett par 
manliga vänner stodo vid hmner si- 
da och hjälpte hennes sak på ett rid- 
derligt. kamratlikt och modigt sätt 
som var höjt över allt beröm Men 
för tusen och åter tusen av de djupa 
leden i kvinnorörelsen var hon mar- 
tyren och hjälten och hennes exempel 

exempel gav dem en högre standard att 
leva efter. att mäta sig med fyllde 
dem med förtröstan och hjälpte dem 
att övervinna svaghet frötthet och 
feghet 

Själv fick hon al l  sin kraf t  att ut- 
härda ur  den vissheten att det hon 
led skulle komma kvinnorna till godo 

första kvinnliga fängelseinspektörer 

fördelen av stora förstärkningar frän 
kvinnornas håll  

Om dessa år icke varit. skulle kvin- 
norna veta bra mycket mindre om 
sig själva och om männen När alla 
reservationer gjorts Gudskelov i alla 
fall för dem i denna värld som ha 
för bråttom som ha ett övermätt av 
vilja och entusiasm och begå oförsiktigheter 
oförsiktigheter Det finns tillräckligt min- 
pa. som köra med tilliten hastighet 
och otillåten långsamhet rom så bra 
kunna uthärda de orättvisor och det 
förtryck varunder andra lida. 

Följande citat ur boken hämtat 
från ett brev ev en kvinnlig läkare 
sammanfattar utmärkt hur man nu 
på kvinnohåll efter mer än tio år ser 
i England på suffragettrörelsen 

Vi seta inte. hur  den blev till, in- 
gen förklaring är tillfredsställande 
framför allt icke den att det var ledningens 
ledningens verk Det började över hela 
landet även på små ensamma tysta 
platier. Det var en andlig rörelse och 
hade eld. icke form Föreningen 
steg som en flamma. Rörelsen frigjorde 
frigjorde stora förråd av omedveten 
energi alldeles som kriget. Den struntade 
struntade i eftertanke känsla och hyggligt 
uppförande. Den var varken utspekulerad 
utspekulerad eller möjlig att styra Allt 
hände p i  det undermedvetnas hud. 
Den svepte förbi  och när dess verk 
var gjort, dog den Ut. Den lämnade 
efter sig en pånyttfödelse och en ny 
situation Sådana andliga stormar 
äro alltid irrationella och irrationella 
mänskliga typer sugas in i dem som 
överstepräster Con greps och an- 
vändes. Hon var båda låga och of- 
ferbränsle p i  en gäng." E. W. 

nen Men detta är rätt. Denna rak 
måste ses från flera sidor - 
De ogifta förbli inte alltid ogifta de 

komma en gång in under familjetillägget 
familjetillägget och få d i  försörjningstillägg om 



Mänsklighetens 
hjälpkassa 

Forts fr. I:sta sid 
Det är inte meningen att hjälpen 

han  skall utgå genom statliga medel 
den skall alltså icke tas ut genom skatter 

(Fons. från föreg. sida 
de ha släktingar att försörja vilket 
de förr inte fingo - En gift man får 
vederlag i familjetillägg efter antalet 
barn. 

Och man måste framför al l t  minnas 
an när mödrarna få understod efter 
antalet barn behöva de inte söka sig 
til l fabrikerna. där de nu konkurrera 
med de ogifta kvinnorna och männen 
och med de gifta männen Detta är ett 
viktigt moment som de ogifta nita förbise 
bise. 

När de gifts kvinnorna bortfalla ur 
konkurrenseb på arbetsmarknaden 
kommer det att bli lättare för de an- 
dra arbetarna al t  hålla fart vid sina 
krav på minimilön inför kapitalet p i  
grund av den minskade tillgången på 
arbetskraft 

Produktionsutbytet blir med andra 
ord fördelat p i  ett naturligare sätt 
mellan alla arbetsgrupper. så att mödrarna 
mödrarna nu få lön efter sitt ökade ar- 
bete i hemmet. Likalönsprincipen kan 
verkligen genomföras inom a l l t  avlönat 
not arbete utan annan hänsyn än den 
till arbetets värde 

Det vanligaste argumentet mot h i n -  
nornas lika lön är ju att m man har 
familj att försörja och därför bör ha 

nu bon. 
Man kon inte skönja att arbetarna 

i alla länder vända sig bon från familjelönen 
familjelönen Tvärtom. I Tyskland blire familjelönen 
familjelönen ordnad som ett led i de frivilliga 
frivilliga arbetskontrakten och systemet 
är statt i framåtskridande - lik-om 

fön, önska behålla det. - 
Men arbetarna v i l ja  trygga sig mot 

missbruk av alla dag. Lie vilja försäkra 
försäkra sig om att familjelönen inte skall 
upphöra under strejker de v i l ja  ha 
lika mycket att säga ifråga om familjekassorna 
familjekassorna som arbetsgivarna och de 
kräva att få lönen utvidgad t i l l  alla 
familjer. 

i Sverige ha några enstaka industrimän 
män upphävt familjelönen men arbetarna 
arbetarna ha kämpat för alt behålla den 
och ibland vunnit. 

Mödrana vilja i alla länder hålla 
fart vid denna ordning. Den utgör 
grundlag för mödrarna, hemarbete 
och för folkhälsan. 

Jag är enig med fröken Westergaard 
Westergaard att i len riktiga lösningen är en 

större lön -- detta argument faller 

(55) 

Getingen 
R O M A N  

E. L. V O Y N I C H  
Forts 

- Jag är en Guds tjänare, sade 
han. och inte in polisspion Om ni 
vill skicka hit frågen skall jag tala 
med honom. Och eftersom ni pressar 
pressar mig i denna sak överste så he- 
gagnar j a g  mig av mitt privilegium 
som kardinal Jag ämnar icke tillåta 
att krigsrätt hålles under fredstid i 
denna stad. Klockan tio i morgon 
skall jag ta emot fången 
- Som ers eminens befaller svarade svarade 

Och när han pick. mumlade han 
rade guvernören trumpet 

marafton när han 

utanför hade man hört en fruktmånglares 
fruktmånglares entoniga rop. 

skatter av oss alla Visserligen föreslås 

att de anslutna staterna skola skjuta 
samman en begynnelsefond av  om. 
kring 465,000 kronor och redan lämna 
årliga bidrag enligt ramma norm son 
vid finansieringen av N. F. Men kom. 
mittéförslaget räknar med att de en 
skildas givor, som förut gått til l alla 
möjliga hjälpföreningar nu skola 
samlas har den nya stora organisationen 
organisationen som här skall få sina huvudinkomster 
huvudinkomster 
- Kommittén tror att när Röda 

korset förmediar hjälpen, när enligt 
stadarna ingen åtskillnad får göras 
mellan hjälpbehövande av  skilda raser 
religioner och klasser när N. F. är 

nationell barnaförsäkring. lom utbetalas . 
utbetalas till mödrarna - till alla mödrar revisor så skall en trygghetskänsla 
och föfr alla barn, Men under tiden uppstå som stimulerar givmilheten 
kan man samla erfarenheter allt efter Det är emellertid mycket osäkert om 
lom idéen praktiskt genomföres över det är fallet Endast på en punkt för- 
ett alltmer vidgat område i många råder kommittéförslaget något psykologiskt 
länder Så kommer den fullständiga 
lösningen av  sig själv i tidens fulllbordan psykologiskt hänsynstagande och det är då 
fullbordan den föreslår att en särskild fond 

skall rättar av för impopulära olyckor. 
som folk inte vill ge till. Annars så 

Det kan i samband med fru Ella Ankers går den i sin styva ämbetsmässighet 
svar till fröken Anna Westergaard över förbi det faktum att det som mest stimulerar 
familjelönen intressera att höra att under stimulerar givandet är inte trygghetskänsla 
den nuvarande kolkrisen i England en känslan. inte neutraliteten utan det 
grupp av kolgruveägare de i Syd-Wales rent personliga intresset Många miljoner 

att understödja ha kommit upp med förslaget om familje- miljoner av dem som gåvos för 
lön m de helst ville genast låta träda 

omkostnader för produktionen utom arbetslönerna Ungern samlades på så sätt att en enskild 

Ella Anker 

i kraft Förslaget är detta sedan alla understödja t. ex. Österrike eller Ungern 

betslönerna blivit betalda skall nettoöverskottet skild person som hade ett starkt personligt 
nettoöverskottet fördelas så att 13 % går t i l l  vinst sonligt intresse - av allmännelig kärlek 

samla pengar a h  87 % till löner 
betare och ägare skall övervaka uppdelningen . 
uppdelningen Men lönerna skola fördelas efter till ett visst ändamål plockade fram 
en ny metod En särskild fond skall tas dem ur snälla men oföretagsamma givares 
av från de 87 % for familjelön Hustruns vares fickor. 
Hustruns tilldelning skall stå i motsatt proportion Socialiseras ¨ uniformeras hjälpen 
proportion t i l l  mannens lön Om han förtjänar 
5 shilling om dan (omkr. 4,35 skall han 
få omkring , krona för h hustrun extra per drivkraft bort  och d5 kommer det inte 
dag Den som förtjänar 5 kr. per dag, får längra in så mycket pengar 
60 öre för hustrun den som förtjänar 6 Kommittén v i l l  ha bort det personliga 
kr ingenting För det första barnet liga momentet Den nya organisationen 

dagen för det 
organisationen skall stå mellan givaren och de 
hulpna men icke lom en förmedlare av 
förbindelse mellan dem utan som ett 

arbetaren frivilligt är frånvarande från skydd mot sådana Ingen som olivit 
ett eller flera arbetddkift utan rimlig or- 
orsak 

Antagligen skulle fröken Westergaard 
och fru Anker dra helt olika slutsatser 
av dessa fakta Allt beror på hur man 
besvarar den fråga som undersökningskommissioinen 
undersökningskommissioinen i den engelska kolkrisen 
uppställt utan att besvara Hur skall man 
göra om den lön en industri kan betala 
är lägre än den lönenivå man rimligen 
kan begära att arbetarna skola hålla till 
gado med 

En kommitté av arbetare lek eller enskild - att 

pen för mycket då går denna viktiga 

hjälpt, skal l  behöva visa tacksamhet 
eller plågar av att veta var hjälpen 
kommer från 

Fördelarna av m organisation i det 
internationella hjälparbetet äro själv- 
fallna. Det visade sig minsann under 
efterkrigshjälpens tid hur i l la d i t  var 
att rakna den Nog för att energiska 
ansatser gjorde. av Internationella 
Röda korret. redan då. men de strandade 
strandade på de hjälpandes nationalism och 
individualism 

Vill man organisera barmbärtigheten 
barmbärtigheten och samtidig behålla den levande 
andan och det rika tillflödet av gåvor 

gåvor då får man nog akta sig för at t  

bli alltför officiell och affärsmässig 
och exklusiv. Alla givare älska icke 
Internationella Röda korset i Genéve 
eller vilja ge schweizarna denna stora 
makt att ta  hela det internationella 
hjälparbetet om hand Al la  anse i n te  
alt de nationella Röda korsen äro de 
bästa förmedlarna av hjälp. Alla tycka 

hjälp nödvändigt skall uteslutande vara hjälp männen sak men betänkandet 
talar om de män som skola fatta deslut 
slut om hjälp o. s. v. Och alla tycka slut heller att de stackare skola lämnas 
nas utan hjälp som lida av egen förskyllan 

förskyllan . 
Bli bestämmelserna fö r  strikta, då 

kommer det irrationella privata hjälpandet 
hjälpandet alltjämt att söka sig fram i eg egna små rännilar mellan människorna 

tycka icke at t  denna internationella 

E. U'. 

Henne hatar jag 
Tänk att Edvin kunde göra så 
Åhöraren lyfte icke huvudet från sitt 

virrvarr av kuddar föfr att lyssna Det 
var otacksamt mot hennes trogna hjälps- 

rinna a h  vän men hon hade så många 

gånger hört. vad denna hade att säga Si. 
Säkert femton gånger Alltså lika många 

morgnar som efter den dag förlovningsannonsen 

förlovningsannonsen stått i tidningen 
Hon hade själv kunnat berätta historien 

om sin städerskas son skräddarmästaren 

alltså Edvin. som nu satt i makt och härlighet 

härlighet på egen atelier i Malmö Och som 

första gången i sitt liv bekymrade sin mor 
med att ha förlovat sig med en annan 
misstänkt för att h i  svikit arbetsförmannens 
arbetsförmannens Valborg detta solsken i vars närhet 
han värmt sig i sju år En annan var 

kontorist och hette Signe Åkesson Valborg 

Valborg stod i butik Säkert hade Valborg 
tagit sig det mycket när. 

Mai den förströdda lysserskan var icke 
icke som hon inbillade sig allvetande 
"Fru Ström har ringt till Valborg och 

tak med h e n n e  sade den tjänande sy- 

mellan rummets möbler Hennes flitiga arbetshänder 

arbetshänder unnade henne ingen ro Visst 
fanns där alltid något att lägga till rätta 
efter den m barnsömnig störtade sig i 
bädden på kvällarna 
Har hon talat med h e n n e  Nu fick 

stem under sin beständiga vandring mellan 

allt ändå den sömniga sybariten resa sig 

JA och den nya är mycket rik. Enda 
dottern Fsdern har stans största frisérsalong 

ett "t. upp det slitna ansiktet Säkert avalkade 
"Och fadren har 

h undersökte Montanelli efter en stund vad skulle hus Signe och Valborg var goda vänner 

mig till galärerna och det kommer på frysersalong En omedveten belåtenhet lyste 

- Antag att ni lyckades fly sade guldet sårens brinna. 

"i då göra med ert l i r? 
sade han sedan de gått jag skulle vilja 

ja ställa några frågor till PI. och jag de inte läkts efter tre veckor frågade eminens Jag skulle döda råttor 
vore er mycket f ö r b u n d e n  om ni ville han. 
bevara dem 

- Men hur kan det komma sig att - Det har jag redan sagt ers eminens så det var Valborg själv som fört dem 
hopa. Valborg säger att hon förstår gott 

- Om det stode i min makt att Edvin Han är klen så han behöver pengar 
- Det beror möjligen på handbojorna låta er undkomma. så skulle ni alltså pengar Men hon säger henner hatar jag 

Getingen smålog 
- Det är för närvarande min hu- 

vudsakliga sysselsättning att bevara 
frågor 
- Eller - att icke bevara dem 

Det påstå att ni smugglat vapen in 
på detta område Vad skola d e  användas 
användas t i l l? 
- Att döda råttor med 
- Det var ett hemskt svar Betraktar 

Betraktar ni alla edra medmänniskor 
som råttor om de inte tänka som ni 
- Ja en del ers eminens 

skuren handleden var svullen och försedd 
försedd med svartblå märken 
- Det är bara en småsak sade han .4. B—n 
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