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Ada Nilsson fortsätta i artikeln Dyr- 
köpta själar s in  granskning av för- Så här års och vid detta väder är 
slaget t i l l  ny lösdrivarlag, denna gång lufttrafiklederna mycket anlitade. En 
genom att söka sig fram till d e  kost- herre som ville fara från Malmö 
nader, som de föreslagna åtgärderna till Paris i början på månaden, fick 
för och mot de prostituerade kvin- ligga länge och vänta på plats till dess 
norna kunna tänkas draga. i nästa plötsligt en flygolycka inträffade på 
nummer av Tidevarvet komma arti- en punkt av denna sträcka. Då blev 
kelförfattarna med sina egna förslag. det avbeställningar och gott om 

tre dar hade skräcken bleknat och ef- 
Lo- 

före landstingsvalen utgivna Program- giskt sett blev ju för de oroade icke 
(Im. risken mindre därför alt de dröjde 

t med resan ett par dar. Men männi- 
skans förhållande till faran bestäm- 

ngddom redogörelse för Vänsterför- Samma fenomen upprepar sig stän- 
bundets öde. d ig .  En villa har brunnit ner i ett 

samhälle och fyra personer omkom- 
mit. Samhället beslutar nya säker- 

Men 
Ekered pågår som bäst. Vi meddela bli de inte utförda ögonblickligen 
här en redogörelse för veckans öpp- medan ännu det korta minnet varar, 
nande och diskussionen över freds- d i  bli de säkerligen aldrig mer än en 
frågan. föresats. Man skall smida medan 

Vad som är sant om händelser av 
Ellen Michelsen skriver om Anna mindre proportioner är också sant i 

Lenah Elgströms Revolutionsnoveller fråga am historiska händelser av 
i artikeln: En bob om hjältemod. världskrigets mått. Rädslan för en 

upprepning förbleknar — icke därför 
att människorna bli modigare men 

anknytning till den aktuella därför att när skräcken är borta ur 
diskussionen över prostitutionsproble- nerverna kan sunda förnuftets öst 
men offentliggöra v i  i dag efter or- icke göra sig hörd. Massornas första 
ges Kvinder En röst från ungdomen. omvändelse från krigstron t i l l  freden 
Väl att märka den norska blev så av kort varaktighet, när icke 

deras ledare vilja eller förmå hålla 
im "id liv. Varför är det så? Det 
ger anledning till många tankar. 

Men om människornas ledare tiga, 
så tala händelserna för sig själva. 
När man läser historien om hur blix- 
ten antände ammunitionen vid ma- 
rindepån Lake Denmark i New Jer- 
sey i Amerika. så iii det som hi- 
storien om ett krigsutbrott, samman- 
trängd i en symbol. . 

Sakförståndiga ha vidtagit alla för- 
siktighetsmått för att förhindra ex- 
plosion i sprängämnesupplagen och 
att. om olyckan ända skulle inträffa 

plats. Men hur länge? Efter två, 

Dagens ledare handlar om de nu terfrågan var lika livlig igen. 

I Svart p i  ritt ranskas  Frisinnad mes icke av logiska grunder. 

Den sociala upplysningsveckan på hetsanordninghar mot eldfara. 

oron är varm. 

Med 

Hotade ställningar. 
att ett av dem exploderade, begränsa 
verkningarna till detta. 

Men ej ens fackmän kunna förut- 
se blixten från himlen, som träffar 
de massor av sprängämnen man äm- 
nat ransonera ut efter eget behag 
mot t. ex. Japan rid försvarandet av 
fosterlandet. Ett ögonblick och mar 
har förlorat herraväldet över sina eg- 
na flitiga händers verk, väckt upp 
krafter som vända sig mot en själv 
i stallet för mot ens fiender. De 
kunna icke hejdas förr än de brun- 
"it "t. 

Det är far l ig  att samla sprängäm- 
nen, så länge man ännu icke känner 
något medel att förhindra åskväder, 

o c h  det gör man icke. 

Begränsningen av arbetstiden är 
den stora vinst, de kroppsarbetande 
klasserna i Europa hemfört som re- 
sultat a\- de senaste årtiondenas kamp 
för förbättrade villkor. Under de 
tryckta tider som kommit över Euro- 
pa åren efter kriget. ha många försök 
gjorts att frånta arbetarna denna 
vinst. Trots att omsättningen av va- 
ror % trög och arbetslösheten är ett 
problem för de flesta industriländer, 
hävdas dock alltid från arbetsledar- 
häll att förlängd arbetstid ä r  ett me- 
del att bota den tryckta ekonomiska 
situationen. 

I Sommar ha Italien och England 
samtidigt gjort attacker mot den vun- 
na frihetstiden, båda under trycket av 
akuta ekonomiska svårigheter. För- 
budet för att arbeta mer än 7 timmar 

kolgruvorna är upphävt i England, 
och en del gruvägare bjuda sina 
lockoutade och strejkande arbetare 
att  återvända och arbeta 8 timmar 
för samma betalning som de förut 
fingo för 7 timmar. i Italien har 
Mussolini i samband med en hel del 
andra kraftiga åtgärder för att för- 
bättra Italiens ekonomiska läge - 
däribland drakoniska sparsamhetför- 
ordningar - dekreterat 9-timmarsdag 
i stället för 8-timmars dag. 

Afton på Stadion skor som ha ens egna vanor. Vanor be- 
Detta är att röra vid ögat på de tyda även inskränkning, isynnerhet vanan 

organiserade Industriar- att gå utanför stora områden av den nu- 
betet är i sig så tröttsamt och enfor- tida tillvaron. Tack vare att en vän av andra 
migt, så glädjelöst, att arbetaren mås- vanor tog mig med sig kom jag till Stadion 
te förlägga sitt intresse, den männi- en afton, d i  16,000 människor beskådade 
skovärdiga delen av sin existens de svensk-finska tävlingarna i löpning. 
utanför arbetet, e j  inom detsamma. Stadion dan kvällen var intressant redan 
Därför är inte den jämförelse rik- som syn med sina rader ovanför varann 
tigt rättvis som industriledare och an- av tusentals solbrända ansikten. Vackert 
dra intellektuellt arbetande människor var att se hur det glimmade till som av 

göra. när de förmanande peka på sin lysmaskar överallt dir  m pipa tändes el- 
egen långa arbetsdag. Inom den lig- ler en cigarett.. 
ger deras intressen, inom den till. Det roade - emedan så ovanligt för 
fredsställes deras ekonomiska och mig - att höra Stockholmspubliken och 
intellektuella ärelystnad, har en af. de finska gästerna uppträda som kören i 
färsman mycket att göra är det ett tävlingsdramat, vilkas världsberömda hu- 
tecken till framgång i hans färetag. vudfigurer agerade nere på arenan. Det- 

ta allra helst som stockholmarna visade 
ha stoppat till munnen på de knorran- den smaken att applådera Nurmi, världs- 
de genom tt tala om sin egen 16— mästaren, även när han klådde Wide eller 

i8 limmar? arbetsdag. Mussolinis just då. 
erfarenheter äro liksom inte tillämpli- När Nurmi och Wide löpa där nere på 
ga på kroppsarbetarens tillvaro. vädjobanan är det inte bara vackert och 

I England växer åter förbättringen Iite hemskt att se hur deras viljor med 
mot regeringen därför att den, som teknikens hjälp pressa kroppen på dess 
det heter, gjort arbetsgivarnas syn på yttersta resurser. Det får sin glans av att 
kolproblemet till sin. Inom alla fack- världsrekord under varje fas av denna 

gärd upp solidaritetskänslan med förlora eller bekräfta. En världsmästare 

inte alla vunna fördelar åter skola hela världens idrottsmän och även med 
förloras bör sluta arbetsleden fastare Aftonen gav ett mycket gott exempel samman och strama upp energin in- 

om dem Det vore märkligt om ök- 
på tävlingars olika sidor, dess farliga och 

ningen av arbetstiden verkligen skul- dess eggande moment, dess kraft att hålla 
människor smärta och driva dem till stora 

hoppas på. Frestelsen att använda presentationer likaväl som att ta död på 
den syndikalistiska taktiken att i stäl- dem. 
let arbeta mindre koncentrerat ligger Tidningen jag hade med mig och läste 
snubblande nära, fullt understödd av under mindre spännande ögonblick, gav 
instinkten att spara på krafterna. osökt anledning till en jämförelse mellan 

Kvinnorna borde dra lärdom av dem som ledde på Stadions vädjobana och 

hotet mot arbetarvärdens privilegier. dem, som leda på den politiska Idrottsmästarna ha en lysande men stän- 
säkra än arbetarnas. De kunna åter- digt hotad ställning som endast med mö- 
tas, skulle av vissa grupper med för- da kan hållas en litet tid. De kunna all- 

tjusning återtas 
De borde aldrig tid falla. Genom det proportionella val- 

glömma att det för individer som för sättet ha vi ordnat det så, att partiernas 
kräves ständig vaksamhet främste aldrig kunna falla. De äro under och kamp för tt behålla vad man de säkra platsernas förbannelse och behö- 

va icke hålla sig smärta, spänstiga och vak- 
samma. Endast m inre revolution inom vunnit. 
partiet eller partiets sammanfallande kan 
störta dem, och vår senaste politiska histo- 
ria visar ju att detta sällan sker. Ju 
längre en karl har suttit i riksdagen, j u  
oerhördare anses det att peta honom. 

Kvällen på Stadion hjälper mig faktiskt 
att förstå v i d  det är jag instinktmässigt 
reagerat mot hos de förträffliga politiska 
förtroendemännen, när jag från riksdags- 
läktaren hört dem ge an tonen och utgån- 
gen i en debilt om m viktigt fråga 
Det har varit den fetma i anden, som 

gärna smyger sig på den man, som mänsk- 
ligt att döma icke kan falla i m valstrid 
och vet att d är. 

Stackars de som icke kunna falla. Stac- 
kars de, som glömt hor det var att slåss 
för sin plats, glömt hur det var att bl i  
besegrad eller att frukta att bli besegrad 
a v  en starkare vilja och kraft. 

arbetarna. 

Inte ens Mussolini tyckes alldeles 

liga organisationer väcker denna åt- aftons tävlingar stå öppna att vinna eller 

att nödgas vara på sin vakt för att allt han, tävlar här i kväll på Stadion med 

le ge det resultat som arbretsgivarna 

Deras privilegier äro inte mera berg- 

Ve över det proportionella valsättet! 
Devinen. 

Dyrköpta själar 
Av Gerda Kjellberg och Ada Nilsson 

I det sociala reformarbetet är kost- 
nadsfrågan viktig nog, och med nöd- 
vändighet måste de utgifter, som 

samhället ikläder sig för s.k. socialt 
räddningsarbete, stå i rimlig propor- 
tion t i l l  effekten därav. 

Vid avgörandet av frågan, vilka 
kostnader ett genomförande av det 
von Kochska förslaget om social liv- 
räddning av "fallna kvinnor" skulle 
draga, måste man först göra klart för 
sig, huru stort det antal kvinnor är, 
som skulle komma att falla under den 
nya lagen. En exakt siffra är omöj- 
lig att ange och knappast är ens en 
approximativ beräkning möjlig, d i  
antalet prostituerade i ett samhälle 
aldrig kan med någon tillförlitlighet 
utrönas, ett faktum. som även Regle- 
menteringskommittén i sitt Betänkan- 
de av år 1910 (sid. 376, Del I.! med 

styrka framhållit, bland annat därför, 
som också kommittén hävdar, att re- 
kryteringen av de inskrivna under en 
viss tidrymd är huvudsakligen ett ut- 
tryck för intensiteten i besiktningsby- 
råns verksamhet och icke av växlin- 
gar i befolkningens storlek eller dess 
tillstånd i sedligt, ekonomiskt eller sa- 
nitärt hänseende. 

Samma förhållande torde gälla vid 
den föreslagna lagens tillämpande. 
Antalet kvinnor som träffas av den, 
kommer att i hög grad bli beroende 
a r  hur många tillsyningsmän som till- 
sättas och vidare av dessa tillsynings- 
mäns personliga uppfattning och tjän- 
stenit. 

Reglementeringskommittén gjorde 
på sin tid en beräkning av de helyr- 
kesprostituerade, som voro "byrå- 
skrivna” i Stockholm under åren 1893 

—1904, och fann, att deras antal 
växlade mellan 6 i 700, vissa år 
mindre, vissa mer. Kommittén fram- 
höll, alt alla i ämnet sakkunniga äro 
ense därom. alt de under kontroll stå- 
ende prostituerade utgöra endast en 

liten del av samtliga de kvinnor, som 
driva yrkesmässig skörlevnad, alltså 
äro helyrskesprostituerade. För Stock- 
holm måste vi sålunda räkna med en 
siffra väsentligt överstigande 700, l i t  
oss säga 1,000, såsom helyrkesprosti- 
tuerade. Men denna l ag  skulle nu 
även tillämpas på de s. k. hemlig 
prostituerade. Hur många sådana 
som finnar exempelvis i Stockholm 
torde. som Reglementeringskommit- 
tén framhållit, ingen kunna uppge, 
men till ledning anföres att. då de 
byråskrivna i Paris utgjorde 6,000, 

(Forts. till sid. 4) 
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Programmen Svart på vitt Brev från Ekered 
De olika partiernas progamförkla- Frisinnade vänsterförbundets öde den 11 juli 1926 juli högsommarsöndag ansvaret 

ringar inför landstingsvalen ha en ef -  På samlad front kallar Frisinnad Ung- ah i hörnet av den vackra trädgår- svårigheterna med sådana dagar som des- 

ter annan sett dagen. Sedvanliga löf- dan en artikel, var beröres det i Tide- den är kaffebordet dukat där möbler sa men som äger det levande intresset, 

ten i sedvanliga frågor saknar icke. varvets ledare efter regeringskrisen om- ah den vita duken lysa i kapp i solskenet den goda viljan och tron på deras stora 

Allt är sig Iikt, Man vill spara. sän- nämnda förslaget om bildandet av ett fri. Värd n a h  värdinnan på Ekered direk- betydelse som fru Rut Adler öppnade dir 

ka skatter, genomföra jordreformer 
sinnat vänsterförbund. som från Frisin- tör och fru Adler stå på trappan till den kussionsvecan med ett anförande, vari 
nade Kvinnors Riksförbund a h  Frisinna- långa vita framhusbyggnaden för in taga han önskade oss alla hjärtligt välkomna 

o. s Y. på olika sätt från olika håll de Ungdomrförbundet framsällts till Fri- emot sina gäster ett 15-tal kvinnor. del- till Ekered och till kursen ah uttalade den 
Återigen går man igenom partipro- sinnade Landsförening a h  Sveriges Li- tagare i den diskussionsvecka anordnad förhoppningen. att vi skulle trivas med 

grammen och de uttalanden som nu berala parti. ett förslag, som under vin- av F. K i Hallands län, för vilken herr- varandra och med arbetet ah att den 

blivit gjorda, Högern har på ett sätt terns lapp även diskuterats mellan respekt skapet Adler så välvilligt ställt sitt vack- skulle bli oss a h  genom oss hela dil- 
tive organisationer Artikeln börjar med n hem till förfogande - Första bilen an- let  t i l l  gagn samt uppdrog de riktlinjer 

den säkraste ställningen den att hålla ett påpekande att Tidevarvet publicerat Iänder: t v i  hallandsdamer. strax därpå efter vilka hon ansåg att arbetet borde 

på för det, som Varit. Det är lättast melse om publicering av förhandlingarna borg flertalet medlemmar av socialdemo- varefter direktör Adler inledde den första 
att föra en rakryggad politik på den ännu ej fattas I händelse detta är me- kratiska kvinnoklubben därstädes 14 till diskussionen med ett föredrag W o  im- 
vägen, det skall inte förnekas - mat som en anmärkning. få vi hänvisa t i l l  antalet Efter vederbörlig installation a h  net Mil ah medel i samhälleliga ar- 
Bondeförbundets program hör till de vad som skrevs angående förslaget När presentation gick första kafferepet av sta- betet som dock här ej skall refereras Det 

den s. k samrådskommittén mellan respek- stapeln i högsommarsol blind doftande rosor är nog att  nämna att redan nu blev diskus- 
mera svävande. det är rikt p i  fraser tive organisationer redan konstituerades a h  nyslaget gräs varefter vi företogs en sionen ytterst livlig a h  avslutades förd 
sådana som: "att inskränkning av mi- före regeringskrisen och denna ej föran- rundtur kring Ekereds gård under direk- när vällingklockan ringda till aftonmål 
litärväsendet genomföres succesivt i ledde ett sammankallande av kommittén tör Adlers välvilliga Iedning och besågo ram avåts i stora matsalen under otvun- 
den mån landets inre och yttre politi- kunde något sådant icke gärna uppfattas trädgårdsanläggningen hönshus köksträd- gen och angenäm stämmning Klockan var 

annat sätt i n  att de båda politiska par- gård samt ekdungen som givit gården dess då över 9 Första dagen av diskussions- 
SI a förhållanden det medgiva" o. s. v. partierna det frisinnade och liberala ansågo namn. — Klockan närmade sig 7 ah väl- veckan var gången till ändå Sorlet av 
fraser. som kunna tolkar hur som samrådskommittén som ett övervunnet sta- lingklockan sattes gång De av ortsbe- glada och nöjda människor röster blan- 
helst och således bör ha utsikt an slå dium. Det finas d i  heller ingen anled- folkningen som slutit upp samtliga kurs- dade sig med kvällsvinden sus i de gam- 
an, I deltagare värd- och husfolk samlades i Is ekarna och i svaret på värdfolkets god 

nästan en lättnad att läsa dylikt an- vilket förhållande Ungdomsförbundet står Ekereds stora sal Det var med den kläd- natt ah sov gott låg något av glad för- 
till den Ekman-Lövgrenska regeringen är 

norstädees än hos de frisinnade och L H. oss icke bekant, men vad Frisinnade Kvin- Artiklförfattaren i Frisinnad Ungdom 
liberala. Men bondeförbundet har nors Riksförbund beträffar så står det ju skriver att allmänheten genom Tidevar- 
också de originellaste satserna 'Tro klart, att hade den nya regeringen önskat vets framställning icke torde ha fått en 

och heder må utgöra den grundval, bakom sig stödet av de frisinnade kvin- fullt klar omfattning om förhandlingarna Torsdagens diskussion i fredsfrågan 

på vilken all rätt ytterst skall vila,” norna (frisinnade. liberala a h  icke parti angående ett vänsterförbund och dess in- inleddes av fru Adler, som påyrkade nöd- 
anslutna) är det givet, att samrådskom- nebörd. Det medgives att förslaget kun- vänligheten av att arbeta för fred nu 

Inte innerst utan ytterst. Men i alla mittén också blivit sammankallad Ty det nat framläggas i mycket tydligare ordalag. medan vi ha fred, och nödvändigheten av 
fall! Där finns väl intet parti, som är en faktum alt Frisinnade Kvinnors A v  grannlagenhetsskäl underlåter man 

att befrämja ett starkt försvar dock inga- 
på tillfrågan inte skulle vilja erkänns Riksförbund i sig innefattar de ledande ibland att tala ut. man det är inte för rent lunda ett militärt försvar utan ett annat 
tro och heder, och ändå inte parti, kvinnorna ah dem förutan kunna visser- att göra det nu D i  artikeln beskriver det som ej blir överflyglat av nyare teknik 
bondeförbundet ej undantaget som aldrig blir omodernt, nämligen det försvar ligen fririnnade ah liberala män fram- frisinnade vänsterförbund. som F. K R. 

, skulle vilja påstå att s, k. praktisk 
tvinga sina hustrurs a h  döttrar, röstsed- förslagit måste man tyvärr fråga sig om lar vid olika tillfällen men aldrig få de Frisinnade Ungdomsförbundet aldrig fullt som fundsliv, ligger där i ett egentligen rättfärdigt inga ordnat ord= -- till 

!partipolitik utgår från tro och heder. frisinnade kvinnornas levande insats med uppfattat menigen med förslaget och det- berättigat socialt missnöje finns Och 
Politik är politik. Men f ö r  att vara sig. Tidevarvet angav även som sin upp- ta kanske är förklaringen till. att Ung- ett försvar som förs med förnuftets och 
rättvis måste erkännas att efter det. fattning att orsaken varit Riksförbundets domsförbundet delegerat så hastigt över- rättens vapen 

ta kommer något om att nämnde- radikala ståndpunkt Riksförbundet skulle gingo till ett annat förslag Huvudsyftet Den militära krigsberedskapen kan ald- 

mannainstitutionen skall bibehålles förskjutning borgerlig samling icke överstyrelse var rig medge någon trygghet men väl utgöra 
och utvecklar, - och återför till en börda som förlamar dit samhälleliga lade inte ens odelat det sätt varpå den so- tralorganisation d. Y I. en form utan att 
verkligheten. Vidare fordrar bonde- cialdemokratiska regeringen störtades - främja och följa liberalismen i anda och 

livet andligt och ekonomisk 
Vårt fredsarbete bör inriktas på att 

förbundet “att religionen bibehålles vi erinra om hur ordfärande i förbundet sanning På den grund måste alla verk- borttaga sociala missförhållanden och 
och nnier att ett ”försvagande av re- fröken Hesselgren röstade. när regerings- ligt frisinnade. partianslutna eller icke äga och slå in på nya vägar där grundvalen 

något att samlas omkring a h  äga rätt att för statens moral bor^^ lika med indivi- 
samlas 

skiftet avgjordes 

skulle i sig innebära en allvarlig fa- med orden: ”Aldrig har det stått kla Frisinnad Ungdom framhåller att avgör- dens Då tvingades ingen in under värn- 

ra hela vår samhällsbyggnad". rare än till nu stundande landstings- rande betänkligheter anfördes av hr. Ek- plikt och krigstjänst då begränsade staten 

Vad menar med religion? Skall re- val, att i sverige finns endast ett man mot vänsterförbundet eller. tydligare enskilde 
Iigionen upprätthållas genom lagar verkligt pålitlig refomparti: social frisinnade och liberaler partianslutna ve mycket få) och läte människorna ha 

mera frihet ah mera ansvar d i  stängde och partipolitik, det är verkligen en 
hädelse mot det oskrivna och oåtkom- se saken opartiskt, måste man vara punkter förbundet enat sig om Dessa man . . inte heller vägarna för dem med pri- demokatien” Vill man försöka att nom att ansluta sig till de gemensamma 

liga och dock allestädes n ä r v a r a n d e  frisinnad, att man verkiigen önskar vore politisk värdelösa Likväl icke mer vilegier vilegier och allt slags monopol 

Eller är det statskyrkan man menar? att så vore att där fanns ett radikalt värdelösa än att de ivrigt eftersöktes a h  
. Fri handel förnuf'ig befolkningspoli- 

Men där står ett ord i den första me- reformparti som man kunde ansluta infångades då den nya frisinnade-liberala- 
tik gemensamt värlsspråk äro vägar att 

Märk detta! slå in på för fredsarbetare 
ningen av programmet. Som är klart sig till ”avgörande betänkligheterna” kunde Efter diskussiononens slut antogo mötes- 
och uttrycksfullt för  förbundets mål, om Arbetarpartiet bara öppet ville påtagligen lätt övervinnas när det gällde deltagarna följande resolution 

förbundet Och Frisinnad Ung- "Frisinnnade och socialdemokratiska 

manslutning av sverige jordbruks- socialismens Iäror, Men huru för- dom slutar ju sin artikel med att: snab- kvinnor samlade under diskussionsveckan 
bare i n  man vågat ana förstod Iiberalis- å Ekered 11—16 juli. uttala i anslutning 

befolkning för främjande av egna till diskussion i fredsfrågan följande re- 
klara detta, så att inte den stora men att i en kritisk stund samla sig ,..” 

sociala politiska och ekonomiska in- mängden anser sig bedragen just pi , Det hör ungdomen till att leva sig för- solution: 

det, rom kanske kommit den att an- hoppningar Men man har också rätt att Enär freden bäst befrämjas genom bort- tressen". 
Och förklarin- vänta av de unga att de. trots allt ska tagande av orsakerna till berättigat socialt 

hålla sina ideal högt även i politiken Man missnöje och genom främjande av allt 
kan ej bygga uppifrån ah med. ej uti. som ökar samhörighetskänslan och det 

Sveriges arbetande folk" betecknas i gen uteblir 
den borgerliga dagspressen som ett De frisinnade och de Iiberala rege- från och in. utan tvärtom Och det är en förtroendefulla samarbetet mellan indivi- 
försvar och en Iovsång till den avgå- ra. 
ende regeringen Och det har väckt knappast kan anses rom ett politiskt du  må gälla regering. parti eller vad som 
anstöt, att d a n a  vädjan begynner partiorgan, anbefaller särskilt den helst - vars bärkraft beror på kompro- gemensamt världsspråk 

programförklaringen såsom miss eller den som bygger på en inre 
övertygelse vilken samlar och samlar till 

"Må de". heter allt vidare kretsar a h  slutligen bildar en 

tillbaka så långt möjligt är och käm- förslaget trots att gemensamt överenskom- den stora bilen med damerna från Göte- bedrivas Därefter följde val och dylikt 

För ett frisinnat hjärta är det ning att längre hemlighålla förslaget. 

hoppning rn morgondagen 

ligionens ställning i vårt samfundsliv 

för  

la regeringen skulle bildas! 
Och man skulle kunna det, De 

''avser att vara en sam- förklara de punkter där de frångått att bilda regering 

Socialdemokraternas vädjan 'Till sluta sig till partiet 

Dagens Nyheter, som numera väsentlig skillnad emellan den grundval — der och folk kräva vi: 
en sund befolkningspolitik 

befrämjande av ett Paneuropa 
öppen diplomati 

frihandel 
avrustning , 

liberala 
god och beskedlig 
det där. "som tänka Iiberalt, vid makt 
landnstingsvalet också rösta liberalt." 
Alldeles r ikt ig !  Men hur skall man 

d i  rösta - kanske blankt! 



Natten till Söndag En Det såg bok en gång om ut, hjältemod skulle An- 

Av ELIN WÄGNER na Lenah Elgström bli något av vad 

Hon hade ett gott namn och rykte 
– K a r o l a , r o p a d e  jag efter hen- bland allmänheten, och en viss med- 

Det var mycket överraskande att ne, ska du gå så här? Ska du inte vind bar hennes böcker. Det hela 
var egentligen ganska egendomligt, ty 

på Karola iakttaga verkan av mina vara lite snäll? 
oöverlagda men uppriktiga ord: av Karola kom tillbaka. till sin eviga något mindre folkligt än Anna Lenah 
kärlek till dig, Karola, kunde jag ha heder kom hon tillbaka, 

- Lilla gumman, sade hon,. visst Elgströms författarskap är svårt att gjort tråkigare saker än så. 
Händelsevis råkar man röra vid en vill jag vara lite snäll, när du bara leta fram. Också varade solskens- 

fjäder, och dörrar springa upp. - ber mig. Kan du inte begripa det, vädret icke länge. I stället leverera- 

sade Jaså, det har varit så tråkigt, den i Bryggargatan för sprang un- des ett skyfall så förbittrat, att man 
vändning mina Ögon, som jag hittills får Ieta ganska långt tillbaka i svenskl dan. 
undanhållit. Har du kännt så inför V i l l  du? sade jag med outsäglig litteraturkritiks historia för att finna; 
din uppgift, då kunde Broköpingsda- glädje och flög i hennes famn. 
merna gärna avsätta dig. var ett svindlande ögonblick av fröjd, Men om ett jordskred åsyftas, 

nåddes likväl icke målet. Anna Le- sublima storhet - som sällan annars skyndade jag mig att förklara under ter att ha talat så länge. 
hennes blick, men det är tråkigt att nah Elgström hade den oförsyntheten kan hjältemodet, där det finns, sprin- 
arbeta, därför att man ingenting kan gare? sade Karola grälsjuk och öm att överleva orkanen, skriva nya böc- ga i dagen som en underbar stråle. 
göra till eller från. Min man stäm- på en gång. DU kunde väl ha vänt ker och att alltjämt vara sig själv lik. Och om hjältemodet handlar allt vad 
de också alltid ner mitt intresse. Han dig till oss när det trasslade sig för Med glädje konstaterar man detta Anna Lenah Elgström hittills skrivit. 
sa, att fredsvänner i Sverige är lika dig under 'dina veliga försök att få sista vid läsningen av hennes nyaste Över hela hennes produktion kunde 
obehövliga som skidor om somma- det lite bra. Nu är d e  verkligen i bok. Det är en samling av sex berät- ett enda ord sättas som motto. Det- ren. sista ögonblicket. V i d  skall jag gö- 

Karola släppte min blick och vän- ra för dig? Vill du ha igen Salten telser, varav två omtryckts från en ti- samma som står ristat in i fängelse- 
digare, numera utgången bok, "Stjär- muren i Tour de Constance. Resi- de sig bort. 

- Ni är er lika allihop, sade hon, -Tack, om det inte är för mycket nan, vars namn är malört". Alla be- ster. - Om ståndaktighet, om offer- 
ni, som inget vill och lever så där besvär, sade jag och föll med lätthet rättelserna utom samlingens sista, vilja, om seger i döden handla alla 
apropos. N i  skyller pi ,  att när ni in i hennes ton av allvar och rajleri, den om Cola di Rienzi. röra sig i hennes böcker. Om att stå ernot, 
inte blivit utrikesminister av Eng- hade det varit före min uppgörelse- 
land. så lönar sig ingenting. Man natt. så hade det varit mig omöjlig. franska revolutionens tid. Undrar Resister. 
ska inte begära att få vara det, man - Jag förmodar, att han för dig någon varför Anna Lenah Elgström Dock har hon aldrig berättat om 
ska arbeta ändå. har jätteproportioner, men det har söker sig tillbaka till detta upprörda detta. med ett säkrare konstnärskap 
- Karola, sade jag, erkänn att du han inte alls, sade hon. Artur är god tidsskede, då det ju finns så mycken än i denna sin sista bok. Den som 

vän med honom, och jag kan säga dig fredlig idyll annorstädes i världen, aldrig misskänt den lödiga halten i begärt det. 

Men Ja, Ja,sade hon,visst har jag det. det. något:Artur vet,att han känner sig blir väl svaret detta, att tider av nöd innehållet, men ibland beklagat det 
nat är än en daggmask, som luckrar roll i det här. Tro inte för de nu, och olycka ha en förmåga som inga manierade och alltför grella i ut- 

upp jorden och förbereder den på att jag kommer som hans böneman, andra att riva bort de konventionella tryckssättet, gläder sig över, att An- 
skalen och lägga människosjälen na- na Lenah Elgström nu nått fram till detta enkla vis för sådd, och då är ty så är inte fallet. 

jag en mycket duktig daggmask och - Om vi ska tala om det allvar- ken. I all sin ynkedom - eller i sin denna behärskade, strama och likväl 
eldiga stil, som passar henne så väl, sätter min ära i det. ligt, sade jag, så är Salten ett avslu- 

och i vilken hon numera berättar. - Du pratar, Karola, sade jag, du tat kapitel med både ljusa och mör- 
nöjer dig inte med det, inte ens med ka sidor, och han behöver inte vara 
att vara ordförande i daggmaskar- Den lyckligast utförda av de sex obehaglig till mods. Men han är in- 
nas fredsförening om jag känner te så viktig nu, det viktigaste är att novellerna är väl den om Damen som 
dig, Du måste vara trött just nu, neg. Den skildrar de oerhörda ögon- jag får igen min rörelsefrihet. Det 
du talar som en trött människa. vore bättre om du kunde öva ditt in- Staden växer. Vid gåtor och gränder blick, då Louis XVI:s och Marie An- 

toinettes tunga resvagn, följd av den halvt för sig själv och utan att bry skriver intyg om att jag saknar häm- 
sig om mina inkast, på hur stora hän- ningar, och det utan att ha sett mig. jättevidunder som hota och skymma, rasande folkhopen genom Paris' ga- 
delser födas. Det skall väl ett möte - Vem är det? frågade hon. lyfta mot himlen av människohänder. tor återfördes till Tuilerierna. Med 
till, som alltid. Ödet komma vand- skrik, skratt och vämjeliga tillmälen 
rande till ett folk och så tar folket hälsas de olyckliga bakom vagnens 

rutor. Ingen finns som har något an- emot det. Men hur det tar emot det, åtkommas. Har han sagt att du sak- nere i jorden. 

nat tillövers för dem. Ingen utom 
beror väl just på, hur daggmaskarna nar hämningar, så gör du. 
skött sig. Hurudan stämningen är 
och summan av alla människors hjär- nigt, sade jag, men jag skulle vilja en främling blond främlingar. en. En enda ser Marie Antoinettes 
tan, Det kan födas frälsning eller darrande händer och nekar henne icke förklara l i te för honom. Det är inte 
undergång ur mötet allteftersom. sant att jag saknar hämningar. men Det strömmar ljus till undanskymd sitt mänskliga medlidande. Mitt för 
När som helst blir det kritiskt i gata, det är sagt, att de inte rådde med 
världen igen. Inte kan man börja att stå emot en vå, flod i augusti, för det sipprar igenom en fallfärdig port, den kungliga vagnen, i åsyn av allt 
plocka ur folk fördomar då eller för- d e t  är en ofantlig vårflod det, och Härinne stå stenarna jämna och flata folket, gör hon den långa, svepande 
söka tala til l dem om att inrätta sig nu är den förrunnen, och man kan bland musslor och minnen från främ- hovnigningen för kungaparet - och 
efter den tid som är, Det ska man gott utan risk låta mig reda upp mitt mande ort. inför henne. den prostituerade. böjer 
göra förut. Och din man hade orätt, Marie Antoinette sitt stolta huvud En häck utav rosor och buxbom som 

liv själv. 

som inför en jämlike. det måste jag säga på hans döda så själv. 
mull, att sådant arbete skulle vara blommor, 

jag utan att i tankarna ha förberett en svartnad gudinna med ymnighets- På samma höga plan stå också de 
horn, andra berättelserna. Särskilt gripan- 

onödigt i Broköping. 

tog det så högtidligt. Det hade jag slå mig genom sin stora riktighet, och Därnere är staden med tinnar och de har för mig blivit den första, Gos- 
torn, 

ligen de ljumma och skenfredli- ända den triumfens dag, d i  Sö- med stolta kupoler och helgedomar. sen från havets, historien om kvinnan 
som räddar sin fiende, därför att 

ga salongspacifist och namnkristen rensenska huset såldes med så ringa allt vad Karda måste hata. Jag sa- förlust, hade jag förföljts av en röst Härinne bli skuggorna tyngre och denne är lik hennes egen son. - De 
de henne det, och mitt erkännande som sade: "Om ockra det där har be- tyngre, ångestfyllda, intill bristning spända 
retade henne så, att hon blev alldeles tydelse för myndigheterna vid bedö- ute blir släktet yngre och yngre. ögonblicken, under vilka denna hän- 

mandet av dig, så kom ihåg. att den- Himlen och skyn ha vi ännu gemen- delse, liksom den förut omnämnda, svart i ögonen. - Det vore så gott att ge upp, sade na fördelaktiga utgång av affären 
icke beror på din klokhet utan är en Staden växer och jag blir ensam. äger rum, äro givna med en intensi- 

Elsa Dahlén. tet och en glöd, ytterst sällsynt under slump och icke rör den djupare frå- 
hon och satte på hatten. 

gan om vem da är och om du kan skandinaviskt luftstreck. -Vad! Mig?  - Dig och allting. - Vi  är omöjliga, åtminstone i lita på dig själv.” Dock: i ett land där uniformiteten 
Och nu besvarar jag denna djupa- - Men, söta Anna, sade Karola 
fråga samtalsvis replik till Ka- som inte visste att det sade, Karola, tillbedes och den reserverade kylig- 

- Det är nog inte ni som är omöj- rola och känner mig fullkomligt trygg gong hos mig att kana om mitt män- heten anses som det finaste av allt, 
nisko värde, Åt- 

- Du behöver kanske ingen hjälp, skovärde kan man väl inte få av nå- minstone i författarnas livstid. 
Ellen Michelsen. gon. Det ska man väl själv 

- Jo visst, sade jag, behöver jag -Tyst, Karola, bad jag förskräckt 
Till att få igen milt männi- och lade handen över hennes mun, 

det där vill jag säga själv. 

jag, att jag inte kunde uthärda att 
man kallar en populär författare. XVI I .  

Samtal med en daggmask 

Det något motstycke. 

- Det är inte tråkigt med fred, då vi äntligen funno varann igen ef- 

-Varför kom du inte till oss tidi- 

eller viii du inte? 

Staden växer 
(En gammal skeppares monolog). 

- Jag har gan och tänkt, sade hon flytande på den där psykiatern. som stiga kvarteren som skryta och 
skrymma 

Jag nämnde hans namn. - Ve dig, sade hon, han kan inte Mina vänner sova 

Ingen känner dem, 
Jag förstår, att det är vansin- själv är jag vorden 

Jag känner det åtminstone 

Det händer mig gång på gång, att 

Jag blev lite skamsen när Karola dem säger saker om mig själv som 

minsann aldrig gjort. Jag var tyd- så var det också nu. Hela veckan 

sam. 

Broköping, sade jag, men ge inte 
upp ändå, det bleve så enformigt. 

liga, sade hon, och förargelsen slog a t t  svaret var rätt. 
över i vemod, vilket var tusen gånger 
värre. Det är jag, som är omöjlig. sade Karola. 
Ingen är opåverkbar, men det behövs 
en oerhört stark påverkan, och min hjälp. 
kraft förslår ingen vart. Jag talar, skovärde. 
orden försvinner i sugningen av det 
jagande livet. Kan du begripa, var- 
för jag inte håller mun och odlar 
min kål? - Det är just det charmanta med 
dig, Karola, sade jag, att vi får vara 
din kal. 

Karola smålog litet. Charmant är 
just ordet, sade hon, Nej, adjö med 
dig, kommer du inte och hälsar på 
hor mig nån dag? Till exempel när 
jag kommit tillbaka från¨ Broköping, 
det kunde ju vara lustigt nog. Jag 
ringer på då, 

Söta Anna, sitt männi- har ju sådant ban dålig kurs. 

- Vad skall du göra där d i ?  - Har  du inte fattat det, jag skall 

Då hon gått ut i tamburen. kände 
göra en ny fredrförening. 



Dyrköpta själar 
(Forts. fr. sid. 1) tids yrkesmässig ”skörlevnad” måste 

uppskattades de hemligt prostituerade föregå polisingripandet. Förhållan- 
av den särdeles sakkunniga polispre- det har ej heller i detta avseende 
fekten Lepine till minst 10 gånger så ändrat sig sedan Replementerings- 
många. Även om denna proportion kommitténs dagar. Man kan därför 
är för hög för Stockholm, kunna vi lugnt våga det påståendet, att minst 
lugnt räkna med en approximativ hälften av de prostituerade äro under 
si f ira av 5,000 hemligt prostituerade. 21 år. Nyare undersökningar visa, 
Båda kategorierna tillsammans alItså att ett icke oväsentligt antal - minst 
c:a 6,000. 40 % - äro i mer eller mindre grad 

Den tid som gått sedan Reglemen- psykiskt defekta. Kommer härtill de 
teringskommittén gjorde sina beräk- som verka förledande och förargelse- 
ningar, har ej varit sådan, att vi nu väckande, är det väl icke en för  hög 
skols kunna räkna med proportionsvis sifira att beräkna, att blott i Stock- 
lägre siffror. Befolkningen har ökats holm 3,500—4,000 kvinnor kunna bli 
och sederna säkerligen ej förbättrats föremål för hjälputskottets verksam- 
genom det stora världskriget med het. 
dess följder. Mindre än 50 tillsyningsmän kan 

Därtill kommer att den i och fö r  väl ingen tänka sig, om någon effekt 
sig ganska livliga omsättningen skall ernås. Huruvida deras &Ö- 

bland dessa kvinnor genom de von ning, utbildningskostnader, amkostna- 
Kochska åtgärderna säkerligen skulle derna fö r  deras och hjälputskottets 
ytterligare påskyndas. arbete går t i l l  en sifira, rom ligger 

Hur många tillsyningsmän Stock- närmare 200 eller 300 tusen spelar ej 
holm enbart skulle behöva, beror även större roll. ty den verkligt stora kort- 
av antalet platser som måste överva- naden kommer på hjälpåtgärdernas 
kas. Förutom gator och torp ha vi konto. De som låta sig genom före- 
alla restauranter, dir det dansas, ställningen varnas och bättras, torde 
samt dansbanorna i fria luften utom som vi förut framhållit bli ett min- 
och inom stadens hank och stör. V i  dretal. Låt oss uppskatta dem til l 
ha ej här tillgång till de exakta siff- högst 1,000 De återstående 2,500 
rorna på antalet offentliga ställen, à 3,000 bli föremål för vidare hjälp- 
där det dansas, men nog finnas i respektive tvångsåtgärder. 
Stockholm för närvarande minst ett Enligt redogörelse från statens 
50-tal restauranter och kaféer med tvångsanstalt i Landskrona 1925 be- 
dans. Dansbanorna torde kunna upp- löper sig kostnaden per kvinna och 
skattas till minst lika många. Ett ef- dag till 4:56 kr. med ni genomsnitt- 
fektivt övervakande av dessas kunder lig interneringstid av 8 månader. 
förutsätter ett icke ringa antal tillsy- Kostnaderna för kvinna å arbets- 
ningsmän. Dessa skola av de till 6,000 hem eller t. ex. å skogsarbete kan 
uppskattade prostituerade utskilja näppeligen bli mindre, särskilt då 
och taga till behandling alla under man tänker på an en stor del av des- 
21 år, alla som äro psykiskt under- sa kvinnor Bro i behov av sakkunnig 

måliga, vidare alla dem, som verka läkarvård, ty det kan ju icke vara 
förledande, d.v.s. förmedla eller be- meningen att genom denna nya lag 
främja otukt bland ungdom samt till sabotera lagen om bekämpande av 
slut dem, som göra sig skyldiga till smittosamma könssjukdomar av 1918. 
förargelseväckande beteende och ”äro Enbart kostnaderna för Stockholms 
vådliga för allmän sedlighet, ordning vidkommande skulle p i  så sätt kun- 
eller säkerhet”. 

De kvinnliga lösdrivarna i Stock- 
komma in under någon av dessa ka- holm äro omkring 60 % av rikets 
tegorier? samtliga. Omkostnaderna för hela 

Att de i stor utsträckning tillhöra landet skulle då i överensstämmelse 
kategorien under 21 år, veta vi  av vår härmed belöpa sig till c:a 5 millioner. 

erfarenhet. men det framgår även av Vore man viss om, att man medels 
Reglementeringskommitténs under- de föreslagna åtgärderna verkligen 
sökningar. (Se tabell 35, del III.) att kunde utrota det samhällsanda, vi 
största antalet byrå-ny-inskrivna nämna prostitutionen, borde man na- 
kommer på årgången 20—21 &, där- turligtvis e j  rygga tillbaka för  kart- 
näst 21-22 år. Det ligger i sakens naderna, men detta tror icke ens la- 
natur an alltid en längre eller kortare gens förespråkare. Det blir i lyckli- 

gaste fall en dämpning av de värsta 
symptomen men det ondas kärna 
träffar man e j .  Kan då icke pengar- 
na användas bättre? Jo, förvisso! 

na g?, upp mot 3 millioner per ar. 
Månne icke de flesta av de 6,000 

Nämdö, Ängsholmen 10 juii 1926. 
Gerda Kjellberg. Ada Nilsson. 

(16) 

Det går an 
R O M A N  

ar 
C.J.L. ALMQVIST 

(Forts.) 
Nej, jag stiger ockra av, går bred- 

vid och kör. 
- Icke! det ser illa ut. Och så 

tillika, Albert, en annan sak. Åk du 
ensam fram till källaren bortom tor- 
get. Jag gar hem till mitt hus: jag 
vill komma dit ensam först. Jag v i l l  
se huru det i i i  med min stackars mor. 

- Nej, Albert. Om hon ännu le- 
ver, skulle hon känna en fasa rid din 
anblick. Det vill ja^ icke. 

Även jag vill se henne. 

Ha! 

- Frukta dock intet, goda Albert. 
Du skall snart komma hem till oss, 
och du skall få bese de rum. du äm- 
nar hyra. Men vänta tills jag låter 
kalla dig. Kör nu gatan rätt fram: 
det är icke svårt att hitta här i Lid- 
köping. Utan avvikningar kommer 
du rätt så bort till den där bron, som 
vi talat am, över Lidan . . den där, 
d". 

Ha! 

- Den åker du över; men betrak- 
ta utsikterna till höger och vänster, 
ty skönare flod än Lidan rinner e j  
genom en stad. Litet längre fram, 
samma väg, kommer du till torget. 
Ett större torg finns icke i världen: 
kör rökt fram över det till mynnin- 
gen av gatan längst bort åt vänster. 
Den gatan går åt en annan tull, var- 
ifrån vägen löper till Göteborg När 
d u  nu kommer på den gatan, blott till 
nästa tvärsgränd ifrån torget, så lig- 
ger källaren där i hörnet. 
den, låt bära upp alla , 

En röst från ungdomen 
Det talas och skrives så oerhört mycket 

till och om ungdomen, om dess fe l  och för- 
summelser, dess plikter och skyldigheter 
och ibland men mera sällan om dess fram- 
steg och förtjänster att det kan vara väl- 
görande alt någon gång också få höra en 
röst från ungdomen, om hur den ser sig 

äldre generationen Rösten kommer den- 
na gång från vårt grannland, där den un- 

gent, klarsynt människa, intresserad för 
allt som rör sig i tider och hemmastadd 
på många olika områden och i många 
kretsar, hållit ett föredrag pi det norska 
prästfrumötet i Eidsvold över stadsungdo- 

der. Det är först a h  . främst med 
skolungdomen och den studerande ung- 
domen mellan 17—25 år som Halvard 
Lange gjort bekantskap, men även ifrån 
politisk organiserad arbetarungdom och i 
allmänhet från de radikala ungdomskret- 
sarna i Norge har hin hämtat sina in- 
tryck. Sin framställning bygger han dels 
på egna erfarenheter och upplevelser, dels 
på minnen från hur hin själv kommit till 
sin nuvarande livsåskådning ah slutligen 
p i  samtal med kamrater, på artiklar i ung- 
domspressen a h  på böcker a h  skådespel. 

För att skapa möjligheter for en för- 
ståelse av vår tids ungdom, är del nöd- 
vändigt att undersöka och bilda sig en fö- 
reställning om de faktorer. som påverkat 
och utvecklat ungdomen. Först mot bak- 
grunden av en dylik analys kan man för- 
klara de olika sätt, varpå ungdomen rea- 
gerar, de medvetna eller omedvetna ut- 
gångspunkter den har för sitt handlings- 
r i t t  eller med andra ord det man kallar 
ungdomens livssyn. Halvard langes ana- 
lys av hur vår tids hem a h  skolor, sport 
dans, nöjer och litteratur ställer ungdomen 
i ett mycket tydlig motsatsförhållande 
till den äldre generationen, ett 
förhållande således, som denna 
främsta rummet är ansvarig för, ä 
intressant och klarläggande och vi skulle 
önska att i dess helhet kunna referera 
hans föredrag. detta icke låter sig e- Då 
ra måste vi hålla oss till senare delen där- 
av, där Lange mot bakgrunden av denna 
analys tager upp till bemötande några av 
de anklagelser, som den äldre generatio- 
nen riktat mot ungdomen av i dag. 

Ungdomen är omoralisk, heter det först 
och främst Men, säger Lange, moralupp- 

fattningen bestämmes alltid av de förhål- 
landen, under vilka vi leva - och ungdo- 

själv och sitt motsatsförhållande till den 

ge norrmannen Halvard Lange, en intelli- 

men av i dag, refererat i Norges Kvin- 

mens ”dåliga moral” är egentligen endast 
en annan sorts moral, bestämd av nya 

livsbetingelser. Kvinnans förändrade ställ- 
ning, den större likställigheten mellan kö- 
nen i ekonomiskt och kulturellt hänseende 
ha revolutionerat vår syn på könsmora- 
Im. Och lika stor betydelse för vår upp- 

fattning ha förhållandena i hemmet i all 
synnerhet under övergångsåren, a h  des- 
sa förhållanden ha mycket ofta under- 
grävt vår tro på den traditionella äkten- 
skapsmoralen Vi ha sett r& många hem, 

öppen strid med varandra hem, där de 

gjort livet till ett helvete både för dem 
och barnen - allt under det den traditio- 
nella moralen likväl bjuder dem att hålla 
tillsammans ofta under den förevändnin- 
gen att det är bättre för barnen. Vi h i  
rinner och väninnor, vars hela uppväxt- 

där föräldrarna leva i mer eller mindre 

ständiga fejderna mellan föräldrarna 

skull borde blivit upplösta. 
Mot bakgrunden av vår missräkning 

I r e r  att vi under vår uppväxttid förgäves 
sökte förståelse hos mor, ha vi fått klart 
för oss, alt kvinnorna ha både rätt och 
plikt att bevara a h  utveckla ina intres- 
sen utom hemmet, d att de kunna följa 
man och barn. Kvinnan hor ha ett cent- 
rum for sitt liv också utanför hemmet, så 
att hon icke sitter där ensam och övergi- 
ven, när barnen m gång flyger ur boet 
a h  börjar sitt eget liv. 

Alla ha vi lidit under vår okunnighet 
på det sexuella området. Svårigheterna 
under pubertetsåren måste vi ensamma 
klara så gott vi kunde med ofullständiga 
a h  ofta mycket fantastiska föreställnin- 
gar som skapats i hemlighet genom läs- 
ning ah genom kamrater. Vi hade det 
intrycket att vi stodo inför något hemlig- 
hetsfullt, något som vi egentligen borde 
skämmas for.  och detta gjorde det hela 
tilldragande på ett osunt sätt. Vi fordra 
att få lära känna vår kropp a h  dess funk- 
tioner - kräva att få öppet diskutera ett 

förhållande som vi känna är a v  grundläg- 
gande betydelse f o r  hela vårt liv 

Pi detta område liksom på d många 
andra känna vi behov av egna erfarenhe- 
ter. Vi tro, att d a  är ödesdigert att två 
människor gå emot ett livslångt förhållan- 
de utan att känna sig själva och varandra 
på det intimaste av alla områden del som 
bli r  avgörande för deras inbördes förhål- 
lande och för förhållandet till barnen. 
Samtidigt ha vi horre krav på ett sam. 
liv nu än förr. Vi söka icke endast en 
maka utan m vän och en kamrat. mad 
vilken vi kunna dela alla våra intressen 
och som vi kunna arbeta jämsides med. 

I sista delen av sitt föredrag kommer 
Halvard Lange in på prostitutionsproble- 
met, och hans ord kunna just nu h i  ett 
visst systomatiskt intresse. 

stitutionen härleder sig ifrån den stora ar- 
betslösheten bland unga arbeterskor och 
från nöden i hemmen och dåliga bostads- 
förhållanden under uppväxttiden Enfor- 

Den alltmera tilltagande offentliga pro^ 

Det står väl icke S.V. p i  alla : men 
jag skall försöka. 

— Du är tankspridd, goda Albert. 
När du kommer fram, så ät litet, 
stärk dig, och tänk icke så mycket på 

Vad som icke är ditt, det är mitt! 
Serganten nickade ett tämligen 

avsked åt Sara. rom stigit 
Han körde framåt, långsamt lik- 

muntert 
av. 

Fotgängerskan stannade r i d  en 
tvärgata, emedan folk kom gåendes 
och hon sökte i dem igenkänna be- 
kanta. I småstäder veta nästan alla 
människor till varandra. Sara märk- 
le även vilka dessa voro; men, inbe- 
gripne i djupt samtal och på tämligt 

(Forts.) 

migheten i fabriksarbetet spelar också m 
stor roll, liksom exemplet ovanifrån i all 
synnerhet under kristiden med dess våld- 
samma njutningslystnad och lyxproduk- 
tion, ytterligare uppammat av film a h  ro- 
maner, vars händelser alltid utspelas bland 
bilar, diamanter och siden under ett liv t 
sus och dus. Allt detta lockar de unga 
flickorna att söka nöjen var de kunna fin- 
na dem - och ofta veta de egentligen 
i d e  hur f a r l i g  de vägar äro, på vilka de 
slå i". 

Att så många bestämt reagera och göra 
uppror mot alla försök att predika moral 
för dem, bör ses dels mot bakgrunden av 
att de ofta protestera just mot de moral- 
läror, som predikas Och dels härleder det 
sig ifrån m mer eller mindre dunkel 
känsla av att dessa försök äro felaktiga 
rent metodiskt sett. Det gäller först och 
främst att förändra de livsförhållanden, 
varur de osunda företeelserna växa fram 
Och därmed äro vi ännu en gång tillbaka 
vid befolkningsproblemet a h  de därmed 
sammanhängande frågorna. 
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