Längs H o r i s o n t e n
»VI T A L A I N G E N S P E K U L A - sådan.

Fideikommissen avskaffas.
Bearbetandet och utnyttjandet ar
jorden är en markägarens plikt gentÖver jordfrågan i den tyska riks- emot det allmänna. Markvärdestegdagen har fastighetsdirektör Nils ring. som uppstår utan arbete eller
Hasselquist i Svenska Stadsförbun- kapitalutlägg f r i n markägarens sidets Tidskrift 1927 lämnar ro in- da. skall tillfalla det allmänna.
tressant redogörelse, vilken även utUland de åtgärder rom vidtagits
kommit som särtryck. Jordfrågan för att genomföra dessa bestämmelhar särskilt efter kriget blivit syn- ser är inrättandet av ett arbetsmininerligen aktuell i Tyskland. med dess steriets permanenta r i d för egnastora antal oförsörjda medborgare, hemväsendet. Detta r i d uppsatte
rom det gäller att skaffa e t t eget med hjälp av talrika sakkunniga ett
hem.
förslag till jordreformlag.
Sedan
Redan 1919, vid förberedandet detta förslag ingående granskats och
kritiserats
och
ett
flertal
stora
konFörriktade
av riksförfattningen.
bundet för markreform en vädjan gresser genom enhälliga uttalanden
till presidenten a h nationalförsam- givit det sitt stöd, beslöt riksdagen
lingen, att i riksförfattningen såsom i maj 1926 att hos riksregeringen
en det tyska folkets grundlag måtte anhålla, att denna snarast måtte
införas följande: Jorden, dess kraf- framlägga ett lagförslag i huvudter och skatter skola läggas under saklig överensstämmelse med permaen lag. som förebygger varje miss- nenta ridets. Intet parti röstade i
bruk och öppnar möjlighet för varje riksdagen enhälligt m o t förslaget.
tysk familj att erhålla en fristad.
Detta går u t p i att förhindra envilken är varaktigt tryggad för sitt skild spekulation och möjliggöra
ändamål.
städernas och kommunernas jordanGrundräntan, d. v. s. den avkast- skaffning, så att behovet av egna
ning. som uppstår utan varje arbets- hem. koloniträdgårdar, sport- och
eller kapitalinsats f r i n ägarens sida lekplatser skall kunna tillfredsstälskall tillhöra det allmänna.
lande fyllas. Kommunerna skola
Vid riksförfattningens faststäl- därvid äga förköpsrätt till jord, inlande intogs i dess artikel 1 5 5 be- köpsrätt till obebyggd jord samt exstämmelser, som t i l l stor del sam- propriationsrätt. Det viktigaste är
nanfalla med ovan framställda krav. att såväl inköpsrätten som exproDär medgives expropriation i vissa priationsrätten få användas mot erfall, d i bostadsbehovet, lantbrukets läggande av de jordpriser. som fasthöjande eller odlingsändamål kräver ställts i rikstaxeringsverkets senaste
TI0N M E D FÄDERNESLANDETS J O R D . .

taxering. Därigenom förhindras de
missbruk, som jordägarna tidigare
gjorde sig skyldiga till, då det ofta
inträffade att man tog hänsyn t i l l
långt i framtiden liggande möjligheter till värdestegring. Expropriationen var därför ofta till ren fördel för de enskilda jordägarna, då
kommunerna fingo betala fantastiska
jordpriser.
Det särskilda utskott som haft
lagförslaget till behandlande uttalar
härom:
Vi tåla ingen spekulation
med fäderneslandets jord, i vilken
landets bästa söner under detta fruktansvärda krig köpt sig hypotek med
sitt eget blod.
V i tåla intet planlöst slöseri, intet
ocker med det material. ur vilket vi
skola uppbygga vårt hem.
Jordspekulationen har förkrympt
vårt folk.
Vi fordra en verkligt effektiv egnahemslag.
Effektiviteten i IagbestämmelserM. som avse att stävja den enskilda
jordspekulationen,återstår att utröna. Den stor betydelsen av en ändamålsenlig lösning l i g g e r i öppen
dag.
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K U L T U R
till mar. Nu flög han istället

-

-

kraften

var

skriva, även om d e blir i form av frågor
och antaganden.
Här
jag nu nedskrivit tre mening-

har

andra

Ryssland. Liksom alla

borgare skriver jag Ryssland a h
Ryssland och glömmer bort det märkliga
faktum som man annars skulle kunna lagg& ut hur mycket som helst: att bolsjevikerna själva officiellt tagit bort nationalstatens gamla namn och antagit a nytt,
nämligen Sovjetunionen. Jag berömmer
d e inte ah klandrar det inte Jag ber
bara
läsare betänka vilka våldsamma förändringar som m i m ske innan
Sverige lägger bort att kalla sig Sverige.

mina

paradis

Förmodligen är det bida deDe som förlorat sina ägodelar, sin
ställning, sin tro, sitt hopp för framtiden
och helvete.

larna.

och inte fått något annat i stället, för dem
måste det vara heletet. Det kan knappast tänkas något värre, än att tvångsvis nödgas bo i ett sådant samhälle och
ändå leva utanför den gemenskap som er-

sätter privatlivets fröjder. Det är detta

inte gemenskapen som ersätter privatlivets
avskaffade fröjderutan det är en n i d
hemliga
nade få ifördelar
strid mot
som
principerna.
de ledande Det
och skall
gyn-

KLARING.
ingen II mig att M. inte ens professor
De långvariga ansträngningarna Karlgren, fast han är så skicklig a b kunattfå en regeringt i l l stånd i Tysk- nig a h fast han drar fram bolsjevikerna
land har äntligen nått sitt resultat. vid håret att avlägga vittnesbörd mot sig
Regeringen med socialdemokraten själva.

När den äventyrslystne Charles solinis fosterländska storhetsdröm- medföljande italienske konstruktöLindbergh Flög över Atlanten
Paris, förlorade den franska huvudstaden all besinning. Republiken
har icke längre. och kan icke ha, n i gon Napoleon att upphöja, därför
blev det i brist på bättre bland annat
en Lindbergh. Det flaggades. det
festades. det hyllades - si man kunde nästan tro, att något hade hänt.
inte endast i Paris
hela den s. k.
civiliserade världen jublade, a h
pressen hade något att skriva om.
Ändå är det j u ganska naturligt. att
då flygtekniken mer och mer utvecklas måste det komma därhän, att man
flyger f r i n Amerika till Paris
likaväl som man kan fara på tåg
frin Ystad till Haparanda. Tiden
fäller alltid själv sin egen dom. hänsynslöst som allt omedvetet. V i vilja ej förringa hr Lindberghs mod och
företagsamhet, men hur skulle en
garning av andligt innehåll t i l l den
grad kunna intressera vår tids människor? Det vore otänkbart! Det
bästa föredrag kan inte tävla med
den enklaste fotbollsmatch i avseende på tillslutning. Primitiva nöjen
med en viss sensation stå högt i kurs.
Om Amundsen varit en profet,
hade det säkerligen inte stört M u s -

A v tidningarna inhämtas n en ny
ungdomsdelegation far ut tiII
Ryssland En sådan notis kommer mig
att önska två ting: att jag måtte få fara
t i l l Ryssland medan ännu det nya riket
är ungt, och att jag måtte få kraft att låta
bli att skriva om det.
Den
kommer kanske, när man
t där och fallit till föga inför upp-

svensk

mot Nord- ren Nobiles. Och därför måste Itapolen och äran blev hans. icke den lien överglänsa Amundsen. Men
äran är obeständig. Väl lyckades
det hr Nobile, numera general, att
fara upp i luften och försvinna. Hans
namn gick med stora, feta bokstäver
genom alla tidningar och tid. pengar och människor ha fått offras för
att söka reda på honom. Men äran
uteblev. Inte heller blev der italienarna, rom räddade sin Nobile. fart
det hörde t i l l pjäsen. och det var
nyttigt för dem. Svensk eller norrman kan redan vara likgiltigt. men
hur många ska f å sätta livet till innan det är slut p i detta upptåg anstiftat av nationell fåfänga?
En annan sak vore, om man till
Nordpolen kunde förvisa all aktivism, nationalism, militarism m. m.
dylikt. Där kunde den fara a h vara,
men inte begära att den arbetande civilbefolkningen skall ge underhåll
och undsättning, allt eftersom det
passar.
Det är beklagligt. när människor
komma i nöd och fara illa. Men nu
På redaktionen:
Om det inte snart blir en ny at- ha vi läst nog om detta spektakel.
lantflygning, blir vi tvungna att off- Om det kunde lärt oss att begrunda
vår tids mål och värdesättning. så
ra hela första sidan åt politiken.
hade det ändå inte varit förgäves.
(Jugend, München.)

Nej, där är något annat som ersätter
allt vad vi nämna förmåner ah lycka Det
är något större, och jag skulle vilja veta
rad det är. M a jag finner det inte heller
i sympatiska skildringar av Sovjetryssland. Margit Palmaer som kommit till
kommunisterna som kamrat till kamrater
kan heller inte hjälpa mig när jag i hennes bak Sovjetryska scenerier följer henne
på hennes vandring genom alla de inrätt-

vad

man hör ah lär av henne och andra sluta
sig till förefintligheten av en obekant faktor. Kanske inte större än ett senapskorn.
mm den
vara där i alla

*'*

'"'.

tävlan och jagets triumfer. Är det möjligen att kasta av sig jaget, att uppgå i och
tillhöraen större enhet, där jaget forsvinner? Äro vi alla innerst inne sovande
som bära på en hunger efter

gemenskap?

Hur ska vi b u hemma annat iii sekundvis kunna ana vad det är, vi som gå här

under vår långa vardag, var och en sluten

De somupplevde

i
kriget så att de gåvo
ut sig själva i en uppgift och uppgingo
helt i den gemenskap som var det gemensamma lidandets kamratskap, de veta också något om dal. Det kan tydligtvis icke
meddelas. Men även om man kallar det
x, lär deten att allt är möjligt med människorna, när x kommer till. Då göra de
underverk a h förvandla världen. Skada
att X är ett flyktigt ting och aldrig vill
bli gammalt och förståndigt.

Devinez.

Äktenskapet
undergräves

Samarbete

med männen

Generalen Emmeline

Pankhurst

»Klockan halv fem pi eftermiddagen den Vilken än vår personliga åsikt må vara
18 juni företog lordkanslärn i överhuset om dessa stridande kvinnors metoder»,

tredjeläsningenavbil enomlikarösträtt vermr.Gardiner,»kanviinteförnekaatt

»Formannskapet» i Oslo. d.v.s.
Tidningen Norges Kvinder omta- för män och kvinnor. Bilen passerade tredje deras kamp gav prov på den m a t överlägsna
stadsfullmäktige,
har beslutat att lar a t t kandidatnomineringen inom läsningen utan diskussion. Nu avvaktar den
konst.
Visserligen röjde den
I m förvånande brist på humor, som
gifta kvinnor hädanefter icke få an- Oslo Kvinneparti t i l l årets stadsfull- bara den kungliga bekräftelsen, som vänts
mäktigeval
kommer att aga rum komma inom de närmaste veckorna för att
ställas i stadens tjänst. Detta giller
strax efter sommarferiernas slut. bli landets lag. Så lugnt.
alltså den
både f ö r fasta platser och vikariat. Närmare upplysningar om de tillämkamp, sombörjade för
.i sedan Världen skulle ha sagt att detvartypiskt
I händelse av inskränkning inom ad- nade kandidaterna vill Kvinneparti- och som under sin höjdpunkt under åren kvinnligt, om inte deras onyttiga handling
ets
ordförande,
fröken
Nanna
With,
ministrationen ska de gifta kvinnor.
1905—14, när själva frågan om seger eller hade överträffats av polisen,
na i första hand uppsägas utan hän- ännu inte ge. Norges Kvinder an- nederlag akulle avgöras, krävde sina dryga
ser emellertid rom självklart att frö- offer av dem som deltogo istriden Kvin- sig sjäIva allvarligt befriade dem och försyn till tjänstetid eller ställning
ken W i t h själv blir uppsatt. Dess- nor äro nu vad lagen beträffar utom att de passadedem i häkte. —,'
förtjänst eller skicklighet. Endast utom nämner tidningen ett f ö r Tide- äro uteslutna från överhuset, politiskt jämnMen med all sin anstrykning av komisk
när uppsägelsen träffar en pensions- varvets läsare välkänt namn. boopera var rösträttskampanjendet mest linsande prov på röstvärvning som förts ;vår
berättigad funktionär skall fallet stadsinspektrisen fröken Lulli Lous,
först upptagas till prövning av for- vidare fru A n n a Dahl, ordförande stora reform är betydelsefull för landets tid. Dir var överlägsen strategi,en
i Oslokretsen av N. K. Sanitetsfor- växt och hälsa och välfärd tör i främsta för det rätta ögonblicket att slå till, m
mannskapet.
ening. fru Helene Smedal, ordfö- rummet riktas till Mr. Baldwin. Han hade djärvhet och m rikedom på resurser som
Reaktionens blinda nit, som lur- rande i Oslo Hjemmenes Vel, samt givit sitt ord och han har hållit fast rid måste framkalla beundran om också inte
passar för att inte lämna något till- viceordföranden i Kvinnepartiet, Ii- det mitt i stora svårigheter, mitt i en våld- gillande. Det var m uppenbarelse avkvinnan
fälle obegagnat. har använt s i g av rarinnan fröken Sofie Louise Nils- sam presskampanj, mitt i en hotande revolt i strid, vild och stormande, med vindens
arbetslösheten för att hindra åtmin- sen. Tidningen påpekar hur samt- inom hans eget parti Låt ingen förringa det snabbhet, i ett slags sömnlöst raseri, som
liga dessa namn äro väl t ä n d a inom mod han har visat eller hans handlings stora kastade alla konventionella bruk överända,
stone d e gifta kvinnornas förvärvsolika slag av socialt arbete och re- mitt. Vi ser här det mest sällsynta av poli- Det var ett krig som försmådde alla krigsarbete.
presentera alika intressen och erfa- tiska fenomen: en premiärminister som står regler. - Rösträtt för kvinnor hade varit
Vi känna igen det. Malmö stads- renhet a v stor betydelse.
vid sitt ord.»
en akademisk angelägenhet under ett halvt
Detta är underrättelsen om det slutliga århundrade. Den blev levande aktuellpå m
Kvinnepartiet,
som bildades i
fullmäktige har tillämpat liknande
antagandet
av
den
I. k. backfischlagen, enda natt. Den hade varit en fråga som disvintras,
var
närmast
föranlett
av
det
metoder, och inom riksdagen ha uppnederlag. rom kvinnorna ledo vid d.v.s. lagen om rösträtt för kvinnor rid 21 kuterades på avstånd ungefär som man disrepade gånger motioner räckts för höstens stortingsval,
då en enda års ålder, som gives oss i tidningen Time kuterar Catilinas sammansvärjning. Den
att beröva de gifta kvinnorna stats- kvinna blev invald i stortinget. Se- and Tide. Samma dag som avgörandet sked- förvandlades till ett krav för vilken
tjänst. Reaktionen utgår alltid f r i n dan dess har Oslo Kvinneparti ener- de begravdes Emmeline Pankhurst, som mer niskor var färdiga att kämpa till sista blods—
de förhållanden, som rådde under en giskt arbetat med stora möten a h än någon annan i världen t.o.m. mer än droppen. —
föregående generation. Varför ska föredrag var 14 dag. studiecirklar mr. Baldwin var orsak t i l l att detta steg Och generaler i striden var mrs Pankhurst med sitt trötta och sorgsna ansikte.
och tidningartiklar i upplysnings- mot rättvisa äntligen togs.
de gifta kvinnorna utestängas frin
Emmeline Pankhurst! Hur många av dem
Vid en första blick är det svårt att
syfte.
alla platser? Därför att de ha män.
da denna späda och rörande gestalt
Det närmaste målet för partiets som efter 1914 blivit vuxna vet vad detta
som försörja dem, och de få ej ta verksamhet är nu att vid årets kom- namn betyder Det är som om en värld II. med föreställningen om d mycket tumult
förtjänster från arbetslösa män, munala val f å en så stark kvinnlig emellan oss och den tid d5 det namnet för och att tänka sig henne som inpirationentill
alla innebar en bild av strid och självupp- denna enastående och frenetiska rörelse Men
rom ha familjer att försörja. Det representation sam möjligt är. Vårt
man upptäcker snart sanningen Hon u inte
tålamod är slut, säga de norska kvin- offring utan gränser
liter ju så bra i första ögonblicket. norna,
Vi som Inri väntat på våra 24 år för en kvinna. Hon är m idé. Och herravädet,
v i ha hittills litat till mäni tider av yttersta nöd måste särskil- nens intresse och hjälp, men nu mås- att ta i besittning vår självklara rätt finna
i
mrs.
Pmkhursts
liv
en
märklig
saga.
F&
nuftig, är den största makt i vär
da åtgärder vidtages. Men en så- te v i ta saken i egna händer. Oslo
dan sak. som rör människors fri- och Kvinneparti är sammansatt a r kvin- att riktigt förstå vad hon betytt måste man
känna de förutsättningar under vilka hen- så är de belastade av d många att de är
rättigheter får inte avfärdas av till- nor från alla politiska partier och nes livsverk utfördes.Mr.A.G.Gardiner
fullständigt obrukbara. — — Men mrs
har runnit stor anslutning.
fälliga känslostämningar, utan kan
Givetvis har det från borgerligt har i sin l i l l a bok Profeter, präster a h Pankhurst är symbolen för makten av en
fordra att prövas ingående. Och d6 håll mötts av skarpa anklagelser för kungar, som kom ut 1914i serien The Way- idé, som utesluter varje annat motiv eller
farers
Library
försökt
att
förklara
mrs.
intresse i livet.
lär det bli svårt att f å f o g för att att vara ett splittringsparti, rom
Pankhursts märkliga handlingar, samtidigt
Idén är den att kvinnorna
offerför
utesluta gifta kvinnor f r i n anställ- kommer att medverka till de fruksom han ger en mycket fängslande skild- det tyranni, som männen under århundraningar inom statoch kommun. Även tade arbetarpartiernas större makt. rim av själva händelseförloppet.
den lagt på dem. Formen för detta tyranni
Tvärtom
säga ledarna för
om de hade sitt levebröd, vore det kvinnopartiet
Det var på ett stort möte i Albert Hall, växlar med tider, länder och sociala förvårt parti vill ver- I sin hårdaste form, bland
ett skäl f ö r att hindra dem från att ka som en försonande makt mellan som signaler till den nya striden plötsligt hållanden.
arbeta? De h a I. k. försörjare! Men två mot varandra stridande huvud- gavs. En fana med inskriften Rösträtt de vildastammarna gör det kvinnan till
för kvinnor höjdes för första gång- slav, till dragdjur, vedhuggare och vattenriktningar
inom
politisk
åskådning.
h u r u l ä n g e ? Och om de sedan
en. »Amazonerna var över oss.»
bärare. I Östern stänger d i t in henne i ett
skiljas, vilket nu för tiden ändå är Det vill arbeta pi. främjandet av
harem och betraktar henne som m leksak
människornas. individernas väl framen faktor att räkna med, s i ha de
för männens lediga stunder. Imedeltidens
fur ett styrande maskineri efter visarbete för sunda bostadsförhålEngland »hölls hon litet bättre än hans hund
mistat sin plats. sin tur till beford- ra en gång for alla fastslagna prin- landen,
och litet kärare än hans häst». I det vicran och ha kanske barn att försörja. ciper. Partiet vill i viss mån arbeta
främjande av folkhälsan med stör- torinska England var hon en behaglig pryd.
for
en
omläggning
av
samfundsliÄr det rimligt. Vem kan nu v i g a
sta vikt lagd på det förebyggande nad för mannens liv, symbolenför ljuvhet
att gifta sig. åtminstone inte i Oslo vets värden genom att sätta män- arbetet,
och oskuld men utan rätt till världens verkniskornas allsidiga utveckling
a t t ,
bekämpande hueller Malmö! Vore det verkligen att
och trivsel som det högsta av ram- vudsakligen genom beredande a~ ar- lighet. I dag håller hon på att vakna t i l l
självmedvetande och slåss mot omständigavhjälpa nöden, som avsågs med det- hällsvärden
det vill icke glömma bete - -,
heternas mur. Buren har vidgats men är
ta förbud, borde man väl inte rikta individerna för staten, icke glömma
den största uppmärksamhet i t ännu en bur - Överallt ser hon sig vara
sig mot det redan förut undergräv- människorna för industrien.
hemmens intressen med försök att
När en rad av Norges ledande reglerna varuomsättningen, så att den föremål för männensbestämmanderätt.Om
da äktenskapet, utan mot förmögenhon är lycklig får hon serenader och blir
kvinnor beslöt att bilda ett eget parheten. D i skulle enligt all logik ti var det inte f ö r att oka striden och kan görsiggå mera direkt mellan pro- smyckad med juveler. Är hon olycklig tramducent och konsument än nu, etc.
pas hon i smutsen Men m sak uppnår hon
den, rom hade över en viss årlig splittringen. Men de ansågo att enEfter 20 års erfarenhet av att inte. Hon blir aldrig behandladsommannens
inkomst av förmögenhet vara för- dast genom att stå oberoende av den kvinnorna inte förmå uträtta något
jämlike. Hon kan inte IL vanlig r
hindrad att erhålla något arbete eller politik, sam hävdar kamp och strid i det politiska livet genom partierna
vara skyldig att frånträda sin plats, ram naturnödvändiga kunna kvin- tillkom Oslo Kvinneparti som en »Madame,sadeKarldenXI av S
norna verkligen nå fram till att lösa tillflyktsort för de partilösa, men
när han kom till denna punkt. En
sin gemål, när hon bönföll honom
sitt köns torra uppgift i samfunds- också för att stimulera dem, som stå
för en fånge —
»Madame, jag har gift mig
egendomlig samhällssmoral! Och det livet: att humanisera hela det na- kvar i partierna.
r för att Ni skall skänka mig barn
borde vidare vara förbjudet för en tionella livet, att avrusta sinnena i
Det är en förfärlig tanke att bilde för att Ni skall ge mig rid.. Ur
a h samma person att inneha två det inre såväl rom i det yttre poli- da parti efter kön, blev det sagt om
och i det sociala livet, kvinnopartiet.
eller flera allmänna uppdrag. vilket tiska livet
att hjälpa fram en sådan stigande
Inte värre än männen gjort under
ofta händer herrar tjänstemän, särutveckling för alla. som är en be- alla dessa Ar. d i de använt all sin
skilt i de högre graderna. E n sidan tingelse för att rättfärdighet i prakuppfinningsförmåga
pi att stänga
reform skulle ha betydligt större in- tiken skall få makten och för att kvinnorna ute.
verkan. Man kan bit för bit plocka samförståndets a h samaerbets anda
»Vi ha bikdat parti efter kön för
skall
genomtränga
hela
folket.
att vi vill samarbeta med männen.»
sönder alla argument, som anföras
Bland de programpunkter. som
mot de gifta kvinnorna och kvar
ange riktlinjerna f ö r Oslo Kvinnestår, att här föreligger ingenting partis arbete märkas:
annat än ett försök bland de många
att göra intrång p i kvinnornas med- skulle m ä t t a r av mer eller mindre
borgerliga rättigheter.
odugliga män. betyder det mycket
Först och sist - vi måste hålla litet, så länge det ekonomiska l i v e t
fast vid arbetes värde. Arbetaren är inriktat. inte efter den omsorg
är sin lön värd. men arbetet är inte om att lindra nöden, som man låter
b r a till för att g e lön, man arbetar påskima, när det gäller att jaga bort
också för arbetets skull. Det är kvinnor från deras rättmätiga yrrom om den saken inte alls skulle ken, utan p i att hopa kapital. Och
räknas med iängre. Men det är f ö r den tid. då man försöker slå i folk
alla i samhället av oerhörd betydel- något så uppåt väggarna galet och
Y. att d e rätta komma p i de rätta p i funt allvar få dem att tro det,
platserna, oavsett om de äro män d- bör snart vara förbi. V i ha också
ler kvinnor, gifta eller ogifta. Sker hört frin vira vänner i Norge, att
det överallt, så är det helt visst den de äro »raserande». Och det hedrar
säkraste vägen att få arbetslösheten dem. V i hoppas U t de ska kunna
avhjälpt. Ty även om de 172 gifta upphäva beslutet, innan det träder
kvinnliga funktionärerna i Oslo i verkställighet.
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V ä r l d s l i g a n för sexualreform
En internationell sammanslutning
har grundats av representanter för
de olika forskningsområdena, som
beröra släktlivets och kärlekslivets
områden. Ligans mål är att omsätta
det teoretiska vetandets i det praktiska l i r e ! och kämpa för de reformer inom släktlivets områden, som
betingas av de biologiska kunskaperna.
Denna världsliga, som under åtskilliga år förberetts, har nu definitivt konstituerats vid en internationell, talrikt besökt kongress i Köpenhamn den 1-5 juli. Som inbjudare t i l l ligan och kongressen märktes Europas mest framstående namn
på det sexualvetenskapliga området,
nämligen August Forel, Magnus
Hirschfeld och Havelock Ellis. Den
först- och sistnämnde synas av referaten att döma ej ha närvarit vid

kongressen. De valdes

emellertid till

ligans presidenter. Dessutom utsågs
internationellt utskott med representanter för skilda länder. Bland
dem märkas: från England den kände grundaren av födelsekontrollbyråerna i London, dr. Norman Haire
från Österrike. Rosa Mayreder, från
Tyskland, dr. Max Hodann. stadsläkare i Berlin och ledare för institutetför sexualforskning samt förkämpen för mödraskydd och äktenskapsreform dr. Helene Stöcker, från
Frankrike, dr. Paul Marguerite, för
Ryssland Alexandra Kollontay och
professor Pasche Ossersky, Kiev,
för Danmark professor Jörgen Jörgenssen, för Sverige professor Westin-Silverstolpe, dr. Alma Sundquist
och dr. Ivan Bratt. Alingsås.
Enligt referat i danska Politiken
och svenska Soc.-Dem. synes huvudtalaren vid första sammanträdet ha
varit dr. Magnus Hirschfeld. Berlin,
som satte den biologiska uppfattningen om släktlivets yttringar i
motsats till de sexuella moralbegrepp,
som varit rådande i 15-1600 år och
som äro grundade på teologin. Den
biologiska uppfattningen hävdar. att
när de sociala förhållandena indra
sig måste också uppfattningen om
den sexuella moralen anpassa sig.
Han tycks särskilt gått in på problemet om födelsekontroll.
Detta ämne behandlades utförligt
en följande dag. Sammanhanget är
d å krig, barnbegränsning och födelsekontroll. Den danske energiske or-

ett

politisk propaganda. Kommunister-

och
na alla
viljaförbättringsmöjligheter.
monopolisera allt intresse
Inganisatören av kongressen med. Dr. tet kan ske utan genom dem. Dr.
Hodann, Berlin, talar om ungdomens
Leunbach framlägger sina kända
sexuella kris, som han anser samsynpunkter för ett intensivt upplysningsarbete. Han angriper även manhängamed den allmänna sociala
och ekonomiska krisen. Han finner
gummihandlarnas osmakliga reklam det ej nog med biologisk upplysning
och oblyga priser. I diskussionen sy- i skolorna i dualistisk anda. Först
nes dr. Norman Haires meddelande
om de engelska födelsekontrollbyrå- den fria irreligiösa skolan kan tjäna
erna väckt särskilt intresse. I Lon- vårt mål. Och den skolan få v i blott
pi politisk väg och den vägen går
don är det nu icke mindre än 21
genom proletariatets revolution.
kliniker. som giva fattiga kvinnor
Tredje dagens huvudtalare, proråd och upplysningar om födelsekontroll. De sändas till byråerna av sjuk- fessor Pasche Ossersky framlade
med
starkt bifall Sovjets sexuella
sköterskor, läkare och t, o. m. präs- straffrätt,
sedd mot bakgrunden ar
ter. Man har kunnat kontrollera hur
att lagens enda uppgift är att skyddessa kvinnors yttre förhållanden
härigenom blivit förbättrade och d a staten, d. v. s. den ryska sovjethemmen lyckligare och senare öns- staten. Och den angår icke en massa
kad familjeökning ingalunda utebli- saker som de borgerliga staterna
straffa, så som äktenskapsbrott och
vit. Över 30,000 kvinnor ha redan dylikt, inbegripet begreppet blodbesökt dessa byråer.
Vi återvända nu till första dagen. skam. Däremot straffar Sovjet sexuEfter dr. Hirschfeld får en dansk ellt övervåld, smittoöverföring, övergrepp mot minderåriga och vägran
ingenjör, herr Dinesen ordet. Han
synes ha sagt, att ingen sexuell m- att betala uppfostringsbidrag. Män

ral numer? behövs, sedan vetenska- och kvinnor straffas lika och ha sampen funnit tillförlitliga preventiva ma skydd. Fosterfördrivning utföres rid vissa tillfällen efter ansökan
medel, varigenom det förut nödvänpå statens bekostnad. Efterhand vill
dig a sa
s sammanhanget mellan kärleks- man komma bort därifrån genom
liret och barnalstring upphört.
utbredande av kunskap om antikonÅtskilliga talare belyste religion
och sexualitet, andra klarlade sexua- ceptionella medel.
Därefter meddelade d i . Randi.
litetens betydelse för hela organisPrag, ett i Tjeckoslovakiet framlagt
men på grund av nyare forskningar.
straffrättsförslag,
som tillåter doStor uppmärksamhet synes dr. Helene Stöcker väckt med S i t t anföran- maren ge nedsatt straff, eventuellt
de om kamratäktenskap, som hon ka- frikänna den. som »dödar en annan
raktäriserar som ett försök att finna av medlidande,. när döden är snart
förestående och fritar under vissa benya former för ett lyckligt liv i kärlek och föräldraskap. Hon vände sig tingelser från straff vid fosterförmot t r i fiender t i l l ligans verksam- drivning liksom för homosexuella
het. mot dem som å ena sidan icke vil- handlingar, när de icke gå ut över
ja att dessa problem sättas under de- minderåriga.
Diskussionen om dessa ämnen sybatt och mot dem som å andra sidan
sepå de sexuella problemen på ett vis- nes ha varit ytterst livfull och motsatsen mellan vetenskap och politik
serligen vetenskapligt men ytligt och
cyniskt sätt. Diskussionernas vågor blev ännu skarpare. när resolutiosynas efter alla dessa föredrag ha nerna skulle fattar. Endast ordfögått höga men större kontroverser randens ingripande fick slut på talets flöden.
denna dag ej förekommit.
D e allmänna resolutioner, som
Andra dagens förhandlingar voro ägnade åt sexualpedagogiken. De klarlade ligans pi tio olika punkter
uppgifter. svepande
sedvanliga kraven på ungdomens formulerade
sexuella upplysning framfördes av över hela sexualområdet, gick utan
svårighet igenom. Resolutionen om
flera engelska talare. Det psykoanalytiska inslaget i kongressen fram- födelsekontroll fordrar upplysningsrådfrågningsbyråer.
träder starkt i denna diskussion. De- arbete och
lade meningar börja på flera punk- Straffrihet fordras för havandeskapets
avbrytande.
Den skarpaste striter göra sig gällande. Det framkommer en motsats mellan fackveten- den stod om uttalandet angående
skopen och en kommunistisk social- sexuallagstiftningen, isynnerhet om

Ett l i t e t i d e a l s a m h ä l l e
Ack vad scoutens liv är skönt räckning av mera tränade kamrater. En
och härligt
annan h u råkat göra sig i l l a i benet.
Alltid finns en kamrat redo att förbinda
henne eller att vid svårare skada förmedla
hennes transport till högkvarteret, där en
verklig läkare finnes att tillgå, också I-

friskt och sunt som inget annat är
Orden tolkar väl det intryck man får
vid ett besök på Häringe, där Sveriges
Flickors Scoutförbund a h K. F. U. K:s
Scoutförbund slagit läger veckan mellan
juni a h 6 juli Centrum i lägret bildar
den gamla herrgårdsbyggnaden,
som nu
äges av Friherre Trolle-Löwen på Trolle-
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scout.

Gruppsamhället ingår som del i den
större lägerstaten och även denna har sina
speciella funktionärer. Där finns »vakten»

som ska ombesörja handräckningoch postera vid ingången. i synnerhet nattvakten
i maga- anses mycket spännande och är ett eftersin och loge är den s. k inomhusförläggsträvat
värv. Så finns där »tjänsteningen inrymd. 500 av de 1.200 läger- männen» i
post, bank och press.
Vidare
flickorna har här fått utmärkta liggplat- försäljarna iboden, ett litet N. K. i smått
ser. »Vi har det hemskt bra i vår halm», vad varuförbistringen beträffar och per-

sund.

Närmast herrgårdsbyggnaden

förklarar

en liten inomhusliggare »Men
i alla fall I i t e avundsjuka p i dom
som får bo i tält». Och man förstår hennes »lilla avund» vid åsynen a v tältförläggningen, som verkligen ter sig mycket
lockande, belägen som den är på lummiga
vid Landfjärdens stränder. Det
är bara några il år se’n det upptäcktes
att flickor står ut med att bo i tält a h
att inget enda förkylningsfall
inträffat
bland 700 tältinnevånare under Häringelägret kan väl anses som ett gott tillskott
vi är

klippor

sonalen i »Gyllene Freden», där sockerdrickstörst ab kolahunger stillas. Och
sist men icke minst finns där chaufförerna, som är i ständig funktion för att förpassa gäster den 9 km. långa vägen från
Tungelstad station.
Lägerdagarna svinner hastigt undan.
Intensiva övningar i sjukvård, semaforering, orientering, livräddning m. m. omväxlare med glada lekar. Kulmen av dagen
nås, d i alla p i kvällen samlas kring lä-

gerbålet, vars flammor ger

ett

hemtrevligt

delade på 23 grupper, som var och en o. s. v. som den tillfälliga nöjeskommitbildar ett litet samhälle idealiskt i den téns fantasi skapat fram
»Lägret borde vara en vecka till», är
meningen att varje medlemskrafter i samma m i n tages i anspråk för det helas b u - den refräng, som möter från alla grupper,

ta. Inom gruppen frambringas dagens alla
måltider, a h man häpnar över de raffinerade kokgropar a h sinnrikt konstruerade källare, som i hast åstadkommits. De
vakna scoutögonen har upptäckt allehanda
enkla medel att pryda sitt område med.
En avhugget träd förvandlas med lite´
rödfärg till en drake, svårflyttade rishögar döpas till Oden, Tor ah Frej Om
som de råkar befinna sig just hos Upsalagruppen blir deras kvarliggande befogat.
Iögonfallande är dan allmänanda, som
råder inom grupperna. En flicka ovan
vid husligt arbete h u kanske svårt att få
eld i kokgropen. Strax får hoa en hand-

uppbrottstimmen nalkas. Yttrandet
understryks av blickarnas glada hänförelse a h min förstår plötsligt vad det är för
en makt, som inspirerar ledarna till deras
mödosamma och ansvarsfyllda arbete.
Det första ab det sista man ser av lägret
är flaggorna, den svenska, den engelska,
den finska och den norska. Det tyder på,
att även utländska scoutflickor deltagit i
Häringelägret. Man erinrar sig scoutrörelsens internationella karaktär och man
förnimmer dess betydelse som länk i den
kedja av rörelser, som skall ge den nya
tidens ungdom en vidare syn pi förhållandet mellan nationerna.
E-a R.

den resolution, som uppmanade alla
land att följa Rysslands exempel på
den sexuella strafflagens område.
Ordföranden, Dr. Hirschfeld, rökte
medla mellan vetenskapen och politiken och föreslog en modererad resolution, som hänvisar både till vetenskapen, till Sovjet a h Tjeckoslovakiets lagförslag. Den antogs, ehuru ej enhälligt.
Och så var kongressen slut. Den
syner ha varit ensidigt sammansatt.
De danska läkarna höllo sig borta.
vilket skarpt påtalas i en insändare
i Politiken av en dansk läkare, som
frågar om likarna ha rätt alt förnämnthålla sig undan, när den nya
tiden kallar, »Er vi Modstander t i l

det nye Syn. godt, saa lad os sige
det, men lad os komme frem i Lyser
og være med til at lufte ut.» Pedagogerna synas även ha lyst med sin

när

-

frånvaro.
Om ett år möter ligan upp till en
ny kongress i London. Skall då, säger Politiken i sin ledare, fackvetenskapen helt ha rymt fältet eller fart
ny styrka t i l l att giva arbetet sin
prägel?
Referaten kunna vilseleda, men
det syner dock tydligt även för oss
att många av dessa här behandladc
viktiga frågor fatt en allt för ensidig och tendentiös belyrning. Vi
ha all anledning att återkomma.

A.

N.

Hermann Müller i spetsen bestir f. som med en diktators kraft åstad-

ö. av representanter för »den stora kommit denna förändring. i och med
måhända
lyft
k koalitionens» fem partier, nämligen dess fullbordande
socialdemokraterna.
demokratiska partiet, centern, bayerska folkpartiet och tyska folkpartiet. Såsom
från början varit meningen. Att regeringsbildningen
berett sådana utomordentliga svårigheter visar bäst
på otympligheten idet starkt bundna partiväsendet.
De förbehåll som
både tyska folkpartiet - oumbärligt
i en koalitionsregering
på grund av
sin äganderätt till den omistlige utrikesministern
Stresemann - a h
centern gjort för sitt deltagande i
regeringen har givit denna en långt
mera provisorisk karaktär än Müller hoppats.
Villkoret för Tysklands politiska
förkovran vore nu också att få åtnjuta en arbetstid, ostörd av vidare
regeringskriser.
Hur det an må gå
med den saken har den Müllerska
regeringen framlagt sitt program.
och riksdagen har med 261 röster
mot 134 antagit de fem partiernas
förslag till förtroendevotum för det
nya kabinettet.
Motståndarna
utgjordes av de tysknationella, d e tyskfolkliga och kommunisterna.
Regeringsförklaringen
innehåller
krav på fredligt samförstånd med
uppgivande av revanschtanken, utrymmande av ockupationsområdena
såväl Rhen a h Saar som den s . k.
andra Rhenlandszonen.
Vidare påpekas ohållbarheten i att Tyskland
ensamt avrustar, mitt i en värld som
är till det yttersta beväånad. Tyskland var också den första Star som
helt anslöt sig till förslaget om ett
antikrigsfördrag.
Regeringen vill arbeta för sänkta
tullar, genom internationella
överenskommelser a h utlovar att de tyska tullar, som inte är beroende av
handelsfördrag.
skall sänkas. Slutligen bebådas åttatimmarlagens säkrande genom ratificering av Washingtonkonventionen
dödsstraffets
avskaffande och en k y n d s a m behandling av förslagen om amnesti
för politiska brottslingar.
utom

FREDSHUSHÅLLNINGENS
BEKRÄFTELSE.
Den franska valutan har äntligen
genom riksdagsbeslut stabiliserats i
det francens värde fastställts till
65½ guldgram motsvarande 2 5 : 52
france för en dollar eller 12421
f u r ett engelskt pund. Därmed har
d e finansiella bekymmer. som utgjort bakgrunden t i l l fransk politik
alltsedan fredsslutet och som under
de sista två åren varit den så gott
som allt behärskande angelägenheten, undanröjts. Efter att i tio år
efter kriget ha dragits med en krigsmärkt penningmarknad, har Frankrike med denna åtgärd tagit steget
över till erkänd fredshushållning
och väntar sig mycket av framtiden.
Det egendomliga är att den man,

Ungdomens

Veckans Eko

Längs horisonten
(Forts.från sid. 1)

Tidevarvet har fått sig tillsänt följande
Ill.
ur danska Politiken.
Reggy.
Män brukar alltid protestera, när jag PiVarifrån han egentligen kommer
står att kvinnor är mera samvetsgrann nch
vem han är
vet man inte.
ordentliga
Men I går
i sitt
fickarbete
jag medhåll.
än män.

mer.

-

om a t t f i l m

väg
-

-

faire d u cinema
och försvann.
»Faire d u cinema»
alla d i s c i plinerades a h hjälplösas utväg. de.
föredra att hänga timvis, dagsvis, månadsvis
i enerverande väntan
ett
att bli åthutade, bortskickade
tjogtal g i n g e r . för att äntligen under ett par dars tid filma som statist i en lånad frack och håva in sina
femhundra francs som en gåva från
himlen. Som om de blott vore lönen
för ett Par dagars negativa arbete
och inte för veckors väntan och be-

-

som

från sina egna skuldror.
är hänvisad till hans egna uppgifter,
Poincaré har g e m två års ener- Ta
med chefen för en stor köpen- som dagligen växlar, och man kan
giskt, ihärdigt arbete
med en ar- hamn
som sysselsätter en massa da- bara konstatera, att han tycks vara
der samtalets gång gjorde han en fullfjädrad filur, som »hetsats av
betsdag på 12-14 timmar inom fi- mer.
yttrande som bör intressera alla arbetan- alla hundar och tvättats i alla ratnansministeriets
väggar
lyckats ett
de kvinnor - - - nch några av de män, ten». Den smala gosskroppen, barngenomföra den stabilisering
av som ha protesterat mot mitt påstående.
ansiktet med pepparkaksögonen över
francvärdet, som nu lovar att medHan sade: Det var en tid som jag hade vilka en krusig hårlock faller, skulle
verka till Frankrikes a h därmed he- den idén att jag inte ville ha darner i min man vilja taxera till ungefär sexton
la Europas ekonomiska förkovran. I affär. Det var många små samverkande or- år. Han är säkert minst nitton och
saker, som hadegivit mig lust att vidtaga en att döma av allt han upplevat bara redskap.
avvaktan på hans hjälp undan den förändring bland min personal, jag ville för efter alla de diverse yrken han haft
Antingen d e t v a r filmen eller inte
genom va lutafallet hotande katastro- framtiden endast ha manliga anställda. Och - så måste han vara minst trettio -en vecka därefter uppträdde Regår gammal.
gy i nya kläder och mjuk hatt, hårfen gav nationen Poincaré sitt ode- jag gjorde fösöket
Men det Rick inte, rakt inte. Jag upptäckte
Hans uppfostran har säkert varit locken var ännu krusigare a h p i
lade förtroende vid de sista valen.
mycket snart att herrarnainte var på långt tadellös I nyktert tillstånd uppträ- kinderna låg ett lättblått puderlaStabiliseringen
var Poincarés enda
när så samvetsgranna och påpassliga med sitt der han m e d e n bestickande,
galant ger. När räkningen kom, tar han
politiska program. I och med dess arbete som damerna, de utförde givna order artighet, som riktas lika såväl mot fram en fylld plånbok a h istället
genomförande vet ingen hur länge mera efter sitt eget huvudän efter mitt
lady Sutterton som mot lilla Mar- för en enkel »Yalta» röker han »gold
han f i r behålla sin enväldiga still- och det hadeju jag ingen användning för. celle Men efter ett par glas Flip I tipped Aristons». Bleckasken skänkKvinnornas motståndare på arbetsmarkna- vacklar hans uppförande betänkligt,
te han storslaget t i l l den lilla danning.
den kommer att häri se ett bevis på sin fixa pojkrösten blir gäll och han hittar sösen.
Den nu genomförds reformen in- idé att kvinnorna inte skulle ha initiativ a h ord av den allra värsta Argotslang.
Någon började
när Reggy var
nebär att francen stabiliserats till självständigtomdöme- sade jag, för att
Han talar en lätt amerikaniserad
försvunnen, att tala om filmen. De
omkring en femtedel av sitt för- höra vad affärsmannen skulle svara på det. engelska och märkvärdigt nog fran- invigda log. Talade, för lady Sutkrigsvärde
- till besvikelse för Svaret löd: Det skulle vara alldelesorätt. ska så gott som utan accent. Sina tertons skull. om en farbror, som
många som hoppats på dess återupp- Det är ju nämligen intet bevis på initiativ kunskaper påstår han s i g h a inhäm- hjälpt pojken på fötterna igen. Danoch självständighet
att man utför ett arbete tat i ett skotskt college. från vilket sösen menade försmädligt: »kanske
lyftande till det fulla förkrigsvärpå ett helt annat sätt än vad som begäres av han rymde vid sjutton års ålder. Se- det M I en tant?»
det. Inlösningen mot guld kommer en. Däremot är det ett bevis på duktighet dan drev han omkring hos släktingar
Sedan dess ser man Reggy ofta
att ske så småningom.
Tills vidare
en
så
den och släktingars bekanta, förstod över- med äldre herrar. »Vad släktingartillämpas det nya guldvärdet endast
allt att göra sig till favorit och be- na förökas», viskar stambordet Och
damerna, och nu mer än förr sedan jag har gav sig då och då åter ut på luffen. en särskilt ogrannlaga vän ropar åt
gentemot utlandet.
gjort jämförelser.
Var bagargesäll, trollkarl, assistent Reggy, när denne någon gång
försäljare - och landade slutligen i
på ett litet slag bara
övermodig
och mallig kommer till det gamla
DET ENGELSKA BÖNBOKS- bestämma uttrycken för denna he- Paris.
liga tro i sina former för tillbedjan.
Han dök upp, d ä r allt skeppsbru- gänget: »Varför har d u inte en grön
FÖRSLAGET.
Och Lord Halifax. uttalade som tet flyter upp: Café d u Dom och nejlika i knapphålet, Reggy?»
Förslaget till ny bönbok
i nå- president för den Norra Anglo-ka- började sin snabba karriär och förDen fröna nejlikan var Oskar
gat reviderad form - har f a r andra tolska kongressen sin uppfattning vandling.
Wildes blomma.
o c h det samma
gången avslagits av underhuset, om kyrkans rätt att handla utan par- lunda
Närbra
hanöverrock
kom, hade
och han
felfri
en snågork j o r t a Som
undergång
dåförtiden
har ibetydde
d a g blivit
problem
till nöje
denna g å n g t.o.m. med ökad ma- lamentets tillstånd och påpekade bi- så långt den syntes under pullovern. a h brad. Bröd for tusende.
joritet. Den f r å g a som under måna- skoparnas misstag när d e tog av En kort tid därefter var överrocken
der upptagit hela det engelska fol- mössan för parlamentet och utbad borta, ärmarna blev fransiga a h de
kets intresse står alltså återigen p i sig friheter, som kyrkan borde kunna röda gosshänderna frös vantlösa hesamma stadium av olöslighet.
Man ta sig själv.
fortlånga
la
lärdevinterdagen.
han sig konsten
Märkvärdigt
att vara
påpekar det motsägelsefulla
i att
(Forts.frånsid.2)
I tidningarna ställes också på fle- gäst utan uppfordran. Satte sig vid
underhuset, som är avgjort konser- ra håll den f r å g a n : är det möjligt ett bord, började ett samtal, berätta- blivit fill en rasande feber. Den har bränt
vativt i sin politik a h följaktligen att med vårt nuvarande intensiva re- d e tusen saker med leende barncy- upp alla andra intressen. Den har drivit henockså av hela sin själ representanter ligiösa och intellektuella liv, meddess nism, beställde kaffe, tog i distrak- ne i tur och ordning från det ena politiska
tion en c i g a r e t t ur etuiet, som låg partiet till det andra, från liberalismen till
statskyrkans särskilda intressen nu
kunskaper och dess djupt ingripan- framme på bordet
fick plötsligt oavhängiga arbetarepartiet, från arbetareparhar motsatt r i g ett förslag. som är de opionionsförändringar överhuvud- se en bekant och f ö r s v a n n dock inte tiet till ställningen som en sorts politisk
avsett att främja dessa intressen och taget bibehålla en erkänd statskyr- utan att ha tagit den sista klunken vilde. Hon har frivilligt valt Ismaels roll,
som understödes av kyrkans samlade ka? Vi måste vara uppmärksamma
och biten. som fanns att få.
kämpande emot hela samhällsinstitutionen,
auktoritet.
på förhållandet, att det säkerligen
skrynkliga
utseenVad som efter detta andra nederlångt mindre är fråga om d e otids- de, som folk får som inte tvättar sig det andras undertryckande, Detta förhållanlag mer a h mer tycks framträda enliga formuleringarna och före- och inte kommer ur kläderna.
Be- de täcker hela henneshorisont. Det hänger
som kärnpunkten i den väldiga folk- skrifterna från 1600-talet, än om rättade när man bjöd honom pi the som ett svart täckelse över hennes själ och
debatten - åtminstone för den som själva den institution, för vilkens och smörgås. att han tillbringade utestänger allt solsken.
-»
inte genom traditioner eller vissa räkning dessa föreskrifter en gång halva natten i Metro-hallen - andra Hennes handlingarförde henne ofta inom
hälften i en väntsal Han skröt Holloway-fängelsets murar. Varken hån elupprättades.
praktiska sympatier i ena eller andra
mycket manligt med sitt elände med ler fängelse kunde hindra hennes fart. HDet framhålles också, att även en överlägsen röst, som blev litet osä- hungerstrejkande till, hon utmattad låg utriktningen finner kärnpunkten förlagd t i l l någon av förslagets detal- om den nuvarande situationen star- ker ibland, vilket dock hjälptes över stäckt på sin bädd,hon frigavs och började
Pi nytt.
jer
är problemet om kyrkans verk- kare än någonsin framhäver orim- med en c i g a r e t t . Mumlade något arbeta
När världskrigetutbröt ställde mrs Pankliga frigörelse från staten.
ligheten av en statskyrka i ett land, där bara en liten del av befolkning- hurst och flera av hennes medhjälpare sina
Detta problem gör sig gällande p i
en tillhör just den kyrkan, så är det krafter till regeringens förfogande. Deras
olika sidor. Medan ärkebiskopen av
ändå långt ifrån säkert att det hjälväl till pass.
talade på rekryteringsmöten och under
Canterbury manar till tålamod a h
temodiga steget till kyrkans frigö- stödde samma ministrar vilkas liv de hade
varnar för förhastade uttryck för
rande från staten blir taget. Troli- gjort outhärdligabara några veckor tidigare.
missräkning ger han Iandra sidan
gare är att man med stora ansträng- 1918 beviljades rösträtt lor kvinnor vid
uttryck åt sin uppfattning om kyrningar finner en möjlighet till komsina sista år var mrs Pankhurst
kans rätt till självständighet: Det
promiss. Det är naturligtvis sant att konstitutionell till sin åskådning. Hon var
är en grundläggande princip att
kyrkans frigörande skulle stöta på också nära sitt sista stora mål: Hon var
kyrkan, sedan dess sinne blivit fullt
stora praktiska svårigheter, men om utsedd till underhuskandidat av de konservabefäst, måste fasthålla vid sin oförkyrkan hade mod att möta dem skul- tiva i Whitechapel. Men lika stillsamt som
segern kom efter striden, lika stilla hade
ytterliga rätt att i ödmjukhet inför
le den utan tvivel i längden vinna hon de sista åren tillbragt sitt liv som inneVår Herre a h Frälsare Jesus Krisdärpå
havarinna av en liten tésalong.
tus formulera sin tro på honom och
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