Zacco

VALSTRIDEN I

- Vanzetti
avrättadesav

kisterna SaccoochVanzetti
staten Massachussets myndigheter. I sju
år hade de suttit under dödshotets skugga,

SÖDERMANLANDdemoskyldigakanmansägamenitrots

Förövarna av mordet hade undkommit i
bil, ingen hade något klart signalement på

Vid den här tiden för sju år sedan förberedde sig
de svenska kvinnorna för första gången p i att vilja politiskt. och för första gången förekom något sådant
som en kvinnlig
kandidat, beresande sin valkrets för
att lägga fram sitt
program för väl-

högerman, ifaII
valet stode
mellan de båda möjligheterna. Men detta
anser hon naturligtvis icke vara p i förhand avgjort. och
framför allt anser
hon, så som varje
kandidat måste anse när han ger sig
ut i valrörelse, den
möjligheten stå öppen att han själv
blir vald. Det är
rätt
betecknande
emellertid att de
frisinnade bli så sirade över detta yttrande å högerns
vägnar. Den tekniska samverkan skapar helt naturligt
en gemenskap.
Att så är fallet
har också högertalarinnan, fru Järte,
sagt ifrån Hon har

jarna.

Den gången existerade ett enat och
självständigt
frisinnat parti, och
ElisabethTamm
var en av dess kandidater i Södermanland.
Partiet gav henne tredje plats. men
en grupp- av meningsfränder
lancerade henne på en
egen lista som första namn, och den
listan segrade
Hon hade förtäckta motståndare
i rivaliserande kandidater och deras
anhängare inom hennes parti. Hon
kunde haft lysande tillfällen att lära en serie valknep övade mot henne själv. Men den lärdom hon drog
av valen blev i stället denna: genom personlig kontakt med de väljande, klart besked och öppet handlande vinner man mera in genom
valknep.
Mycket har h i n t under de gångna sju åren. Situationen är väsentligt förändrad när nu fröken Tamm
ånyo ger sig ut i valstriden och
iter möter väljarna i goodtemplarlokaler, biografer eller var eljes man
träffar dem. En gång under mellantiden har hon varit ute I en valstrid, nämligen vid landstingsvalen
1926.då hon insattes i landstinget
huvudsakligen
genom Frisinnade
Kvinnors arbete. Bakom fröken
Tamms kandidatur står åter Frisinnade Kvinnor
i Södermanlands län, och hon vädjar till
de väljare som icke velat följa frisinnets politiska kurs under de senaste åren. Hon lägger fram sitt
eget radikala program för dem att

dem, men de uppgåvos ha varit av sydeuropeiskt utseende.Polisen letade sig då fram
till Sacco a h Vanzetti. två fattiga n*tare som voro kända för anarkistisk propaganda. Vid den tiden gick en våg av ha:.
fylld rädsla för kommunister a h revolutionärer överhuvud fram genom Amerika. Man
var i harnesk mot de främmande oamerikanska elementen i samhället och skiljde
inte på kommunister, anrkister, utlänningar

Detärmycket

sällsamt att polisen vid
sin jakt efter mördare bland samhällets
misstänkta element skulle råka få tag i M
sådana män som Sacco och Vanzetti. Därigenom lyftes historien som en partisk rättegång a h en klassbetonad dom upp till em
tragedi av stora mått a h gripande skönhet.
Få man skulle ha bestått ett sådant prov
som det dessa två fingo genomgå. Men de
behöllo sin tro, ty anarkismen är ju en tro,
sin vilja och sitt mod. De uppförde sig hela
tiden i varje situation och ända in i
döden
som oskyldiga män, som hjältar, trogna sin
övertygelse a h burna av den. In I döden
fasthöllo de sin tro på att människan är av
naturen god a h endast omständigheterna
onda. In i döden vägrade de att nedkalla
hämnd eller hata.
s%lick arbetarrörelsen två martyrer av
oangriplig moralisk storhet. Såsom sådana
hyllades de också även av de skaror som ha
helt andra vägar a h mål in Sacco och

Vanzetti.

Sedan de brändes till döds i denelektriska stolen har åtskilligt hänt i deras sak.
att En detalj är att staten Massachussets lagar
ändrats därhän att lättare möjliggöra res-

Sö-

ElisabethTamm.
pröva a h antaga.
Detta hennes uppträdande på valplatsen har vållat en hel del oro och
oreda i beräkningarna. Man förvirrar Sig i det proportionella valsättets labyrinter för a t t räkna ut vilket parti som skall få fördel av denna aktion. »Om kvinnolistan samlar
relativt få anhängare, håller den borgerliga kartellen sin ställning mot
socialdemokraterna». heter det i Sv.
D., »samlar kvinnolista många röstande. riskerar man att socialdemokraterna vinna ett mandata.
Bland de folkfrisinnade visas tendenser att betrakta Frisinnade Kvinnors valrörelse som en förolämpning
mot dem. »Hon går fram bara för
att skada det frisinnade småfolkspatiet si mycket som möjligt,» det
är vad en insändare i Katrineholmskuriren fattat av det hela. »Hon vill
spela det omstridda mandatet I händerna på socialdemokraterna». är
också en förklaring. Den stöder sig
p i fröken Tamms eget yttrande att
hon hellreskulle se mandatet gå
till en socialdemokrat in till en

varna
kvinnorna
för fröken Tamm,
och därvid, enligt
referat förklarat att
valets huvudfråga gäller: för eller
emot socialdemokraterna.
Denna
hennes upplysning kan ju i och
för sig diskuteras, men det är
icke riktigt att Frisinnade kvinnor icke skulle givit klart besked
var de stå i den frågan. Frisinnade kvinnor ogilla den borgerliga
fronten mat socialdemokraterna. Det
hade varit lätt att ta reda p i den
saken, liksom icke heller Frisinnade
kvinnors program borde varit oåtkomligt för den som skall bemöta
det. Just därför att de ogilla att
frågan vid valen ställdes upp si:
för eller emot en klass a h ett parti.
ha de kastat in sitt sakliga program
mitt emellan dessa två stridande läger.
Påstående att detta program särskilt upptar kvinnofrågor behöva vi
knappast bemöta. Att det är oriktigt. vet var och en som har den
blekaste aning om programmet Fred
och folkhälsa arbetslöshetens och
jordfrågans
gemensamma lösning
äro kvinnointressen men samtidigt
även samhällsintressen Även upp-

ning

I

brottmål.

Vidare har hänt att ännu en man
som var förbunden med den rånmördarliga vilken utförde det brott för vilket
de två anarkisterna ledo döden, har framträtt med en bekännelse.

Dessutomharkravetpåresningimålet
och styrka och upptagits av en rad av staten
Masscchussets framstående män. Sacco och
Vanzettis sak har alltså icke dött med dem.

Med uttrycket

mannaminne betecknande

kort.Ett ryktefickickesåmensnabbtsom
nu
liksom
en världsvidomfattning,
det var
lodrätt, det sipprade ner m o m tiderna Om
kunde tära sig igenom generation efter ge-

neration

Nu kan

en

berömmelse flamma

dag längsh e l a h o r i s o n t e n , d e n k a n p å e n
ning Men I gengäld jagas den undan av

nästa sensation och försvinner.
Endast få händelser trotsa densnabbaoch

fullständiga glömskan.Det skalldåvara

inför mänsklighetens ögon utan förmår
bränna sig in till dess hjärta Sacco a h
Vanzetti tycks ha nått dit in, där glömskan
icke når.

riaDeskallaldrig
blimindre,aldrigDevinez.
likgiltig.
betalat
ha

priset.

fyllandet av särskilda kvinnliga önskemål, såsom rättvisaåt kvinnorna
kas vara ett samhällsintresse
Alldeles som förvärvandet av en dugande kraft åt riksdagen är ett samhällsintresse.
Frisinnade Kvinnor ha naturligtvis tagit för givet att män skulle
inse detta. De äro nog hövliga att
förutsätta has manliga meningsfränder saklighet, åsiktsmod och så stark
självkänsla. att den icke hotas av
att ge röster i t en kvinnlig kandidat, om hon eljes är bra.
(Forts.åsud.4)

Stockholmsvalet

litiska valen är samtidigt ett efterspel. Ty när stockholmsliberalernas
kandidatnominering blev ett spektrakel som hälsades med skadeglädje
bland politiska motståndare över hela landet, främst socialdemokraterna, var detta blott följderna av en
tidigare politik.
Låt oss göra en återblick
Vid valen år 1924 gingo liberaler
och frisinnade fram var för sig. Liberalerna lyckades sätta in den förste partichefen för Sveriges liberala
parti, herr Eliel L ö f g r e n De frisinnades första namn var herr C.
J. Ekman,
a h han föll igenom
Våren 1926 störtades den socialdemokratiska regeringen på den s.
k. Stripafrågan, som rev upp den
gamla striden om de villkor som
skulle gälla för utbetalande av arb e s l u t s u n d e r s t ö d . De frisinnade hade tillsammans med högern och,
i sista omröstningen även liberalerna, röstat mot den socialdemokratiska regeringen för sådana villkor för understöds utbetalande som
inneburo en direkt attack mot arbetarnas solidarietet. De åtogo sig nu
att bilda regering. Idenna ingingo
tre liberala politiker. Den m e av
dem var d e liberalas ledare herr
Löfgren. Det f i r han ovett för
nu av liberalerna, de vilja ej t a ansvaret härför, men de voro ju med
vid skapandet av situationen.
Efter två och ett halvt år, sedan
hr Löfgren verkat lika lång tid som
utrikesminister, ratas han av Stockholmsliberalerna som blankt vägra
att sätta upp honom som kandidat
vid valen. Han icke bara ratas han
stiller upp mot
vägg, rannsakas
och arkebuseras. Det sker med en
öppenhet och en hänsynslöshet som
är okänd när det gäller inre uppgörelser i ett parti.
Huvudfelet med utrikesministern
a h partichefen tycks vara det att
han icke lyckats göra liberal uppfattning tillräckligt gällande inom
den frisinnade regeringen. I viktiga
frågor såsom försvarsbeslutet av
1925 och vid skolreformens avgörande 1927 har han gått med Sina frisinnade kolleger a h mot liberal uppfattning. Nu efteråt heter det att
eftersom h r Löfgren låtit h r Ekman
dominera, borde han aldrig gått med
i regeringen. Därmed har han gjort
liberalerna medansvariga för beslut

et

Nu vilja
liberalerna lösgöra sig från sitt komprometterade förflutna och börja på

Hon vill i n t e Valrörelsen i
mjölka Södermanland

FREDAGEN den 31 aug. talar
Med anledning av uttalanden av
dr. Jirlow m. fl. har Dagens Nyhe- fröken ElisabethTamm i Öja. kyrkDetta resonnemang kunde man ha ter i en artikel av d. 23 dennes un- skolans lokal kl. 8 e.m.
förstått bättre, om det utmynnat i der rubrik: »Kvinnorna fly från lanågon ny lösen för liberal politisk dugård till stadsjobb» konstaterat,
LÖRDAGENden1 sept.tala:
och samling kring något nytt bä- att den kvinnliga ungdomen finner fröken Tamm i Lid, lokal Nordrande namn. som verkat som en fan- »jazz och bio bättre än att mjölka stjernan, kl. 8,15 e.m.
far. Men då man tar som kandidat kor». Detta gäller nu särskilt NorrD:r AdaNilssoni Katrineholm,
en aktad högerliberal av stadgad ål- landslänen, i övriga delar av landet
kommunala mellanskolans samlingsder, en herre som högt a h rent gil- anses det ju som en given sak, att
sal kl. 8 e.m.
las av högern, då blir resultatet av männen ska sköta ladugårdsarbetet.
Rektor Honorine Hermelin iSkölkraftansträngningen
ganska snöp- utom att statarhustrurna ha d.s.k. dinge, Folkets hus, kl. 7.30 e. m.
förmånen att få mjölka Då man
ligt.
En ny tidsålder bryter inte in med klagar över den kvinnliga ungdoSÖNDAGEN den 2 sept. tala:
en ny kandidat, om inte partiet för- mens nöjeslystnad a h därav följannyar t i p självt och söker en ny ori- de dragning fill städerna, så kan det
Fröken Tamm i Nikolai Misentering i tiden. Men genom sitt innebära en viss sanning, men man sionshuset, Bränn-Ekeby kl. 3.e.m.
samgående med högern vid valen, en måste vara rättvis Riksdagen ger
Rektor Hermelin i Tuna, Goodåtgärd som väl inte kan skyllas ba- visserligen ett litet anslag till kor- templarlokalen vid Fredriksborg, kl.
ra på herr Löfgren ha ju liberaler- tare utbildningskurser för kvinnliga 3 e.m.
na helt nyligen bevisat att de ämna ladugårdsskötare i Norrland och DaRektor Hermelin i Kila, Goodfortsätta på den väg de redan voro larna, men det är också allt, som gö- templarlokalen vid Åtorp kl. 7.30
inne på, då de störtade den social- res från det allmännas sida för att e.m.
demokratiska regeringen. »Rege- intressera kvinnor för ladugårdsD:r Nilsson i Lästringe,
ringskrisens förlopp pekar mot hö- skötsel. Ändå kan det inte förnekas, ningshyddan nära station kl. 4 e. m.
ger», skrev Tidevarvet i juni 1926. att det är ett arbete som ägnar sig och i Sättersta vid Mejeriet kl. 7 em.
Som inriktningen var, så har också för kvinnor. det är ett arbete, som
Fru ElinWägner i Nyköping,
fortsättningen blivit. Det liberala långt mera ägnar sig för kvinnor Goodtemplarlokalen V.T r ä d g å r d s partiet, illa omtyckt av socialdemo- än för män. Detta är ingenting gatan kl. 8 e.m.
kraterna sen den gången, lika illa nytt, i Finland och Estland t. ex.
D:r AndreaAndreen-Svedberg i
omtyckt av högern för sin medver- har man för länge sedan insett den Eskilstuna.
kan vid nedrustningsbeslutet. utan saken, där är det allmänt med kvinns a m l a d e namn och appell för sina liga ladugårdsförmän. Men då fröMÅNDAGEN den 3 sept.: Rekskarot har mörka utsikter för fram- ken Hesselgren i vintras i första
tiden. Men kanske måste det gå sin kammaren motionerade om, a t t det tor Hermelin i Oxelösund, Föregång mot förintelse, för att ett nytt statsbidrag, som nu utgår till teo- ningslokalen kl. 8 e.m.
radikalt parti skall kunna komma retiska kurser för manliga laduDessutom planeras möten den 4
fram. I så fall är vad som sker till gårdsförmän, även skulle få tillde- sept. i Tystberga med rektor Hermedet bästa
las kvinnliga elever a h kurserna bli lin som talare. Den 5 sept. i StigStockholm förfogar vid detta val tillgängliga för dem, avslogs motio- tomta med rektor Hermelin a h i
över två nya mandat. Den stora nen egentligen p i den grund, att Nävekvarn med fröken Tamm, Den
frågan är nu vem som skall dra för- kvinnorna
saknade
tillräckliga 6 sept. i Österåker fröken Tamm, i
dls och erövra dem. Liberalerna gå kroppskrafter, Ett mycket vanligt Skebokvarn rektor Hermelin. Den 7
fram i den borgerliga kartellen med skäl när det gäller kvinnors beford- sept. i Trosa och Vagnhärad fröken
kammarrättsrådet Carleson, chefen ran, det användes även i debatten Tamm.
för Norstedt & Söners bokförlag, om kvinnor tillträde till domareämKemisten dr. NaimaSahlbom hilsom första namn. Övriga namn på beten. När det är ett faktum, att ler en serie föredrag över giftkrigets
listan äro, när detta skrives ännu ic- det finns kvinnor som ägna sig i t verkningar med början d. 6 sept.
ke offentliggjorda. Ett par kända ladugårdsarbetet och även göra det
liberala kvinnor ha blivit erbjudna med stor framgång. synes det svårt även ska innebära möjlighet tillen
att kunna få stöd för det påståen- självständig utkomst för framtiden,
andra plats men avsagt sig.
De folkfrisinnade däremot ha sin det, att kvinnornas kroppskrafter in- inte endast ge ett nödtorftigt bröd
lista klar. Som andra namn efter te skulle tillåta dem att genomgå en för dagen. Förrän det ordnas så, har
excellensen Ekman står fru Ellen teoretisk kurs på en månad. Man rätt att klaga över att kvinnorna inHagen
vill ha »ladugårdspigor», men led- te vill »mjölka».
Detta är en fråga av allra största
Angående fru Hagens steg att ningen av arbetet, förmansbefattlåta sätta upp sig som frisinnad kan- ningen i ladugårdarna skall vara betydelse inte bara ur kvinnosyn
didat under borgerlig samling vil- männen förbehållet. Det är där felet punkt, utan för höjandet av laduja vi blott anmärka följande: som ligger. För kvinnor lika väl som gårdsskötseln och det lär bli anledning att härtill återkomma.
enskild medlem av Frisinnade Kvin- för män är del av betydelse
ElisabethT a m m .
nor kan hon opåtalt handla i den arbete, som de ska känna ~oms i l t \
saken som hennes övertygelse bjuder. Emellertid är fru Hgen en
av de två vice ordförande i F. K.
R:s centralstyrelse. Omval till den
posten antog hon, sedan centralStockholmsförbundets av Frisin- nisation deltaga i valet tillsammans
styrelsen fattat beslut a t t uttala sig nade Kvinnor Riksförbund styrel- med Eder.»
mot borgerlig samling, ett beslut se tillställde den 21 maj 1928Libe- Då d e båda partierna beslutat
mot
Det är
vilket
dettahon
somicke
förefaller
reserverade
oss svårsig. rala Föreningen i Stockholm a h sig för en sådan valsamverkan såStockholms Frisinnade Medborgar- väl i Stockholm som i Stockholms
förklarligt, när det ställes mot hen- förening en skrivelse av följande ly- län f i r styrelsen inom Stockholmsnes senare ställningstagande för delse:
förbundet av Frisinnade Kvinnors
borgerlig samling. Det torde bli
Riksförbund härmed tillkännage att
svårt för henne att som kandidat i
»Inför andrakammarvalet 1928 den vidhåller sin uppfattning att det
denna ställning förfäkta Frisinna- har
bund Frisinnade
antagit ettKvinnors
program Riksföri fram- är oförenligt med frisinnad och libede Kvinnors program.
stegsvänlig riktning, som vi härmed ral livsåskådning att ens genom &Stockholmsförbundet av Frisin- tillåta oss närslsuta. Arbetet p i för- nisk valsamverkan stödja konservanade kvinnors Riksförbund har inför verkligandet av detta program synes tiva samhällsintressen och ställa
valen avgivit en deklaration om sin oss icke förenligt med valsamver.
ställning. Denna offentliggöres på kan i t höger. Frisinnade Kvinnors samhället i två klasser stridande
ett annat ställe i dagens nummer- Riksförbund har därför vid sitt cen- mot varandra.
även gjort ett utta- Förbundet kommer därför icke
Den ger klar besked om varför tralstyrelsemöte
lande mot borgerlig samling, vilket att som organisation deltaga i valStockholmsförbundet icke kan del- innebär att Ingen till Frisinnade arbetet,
taga i årets valrörelse.
Till valsituationen är ytterligare
att anteckna att föreningen Kvinnolistan beslutat deltaga i valrörelsen med fröken IngeborgWalin
nytt.

Före-

att

ett

EN DEKLARATION

Vi återkomma, när
det blir känt med vilket program och
under vilken partibeteckning som
kvinnolistan uppträder inför valen
som kandidat.
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T I D E V A R V E T

Längs h oris on t en

makterna behandlade Kina efter behag medan de slogos inbördes om

Svart

detta land.Detä r s l u t p å d e n tid

på

vitt,

då de kunde dela upp Kina i intresSvenska fredsföreningens Stockholmsav- beskjutningen. Men detta kan delvis skrivas
KELOGGPAKTEN
krig som ett instrument i nationell sesfärer, tilltvinga sig förödmjukan- delning riktade häromdagen vid ett enkom på beskaffenheten iv den ammunition som
Kelloggpakten är undertecknad. politik. När Frankrike och England de fördrag och slå sig ner som her- anordnat möte fem frågor till ledande re- användes vid övningar och som är långt unrar med egen rättskipning och egen presentanter.
derlägsen den som bestås vid riktiga krigsFjorton stater ha givit varandra öm- nu göra en ömsesidig överenskomDe två viktigaste frågorna lydde:
tillfällen, etc. Och allmänheten uppmanas
sesidigt hedersord att icke tillgripa melse, där Frankrike går med på en militärmakt i Kinas städer.
1. Är ni villig medverka till genomföran- att ge luftvärnet d a heder ah det intreskrig som medel i sin nationella po- viss minskning i sina rustningar till
Men det är också slut på den våld- de har i landet av det avrustningsförslag, se det förtjänar.
litik och a t t på fredligväg lösa sina sjöss mot att England ansluter sig samma reaktionen från Kinas sida som kan komma att antagas av Nationernas Antag att det vore verklighet och att skotten nådde sitt mål. Varför stannar dessa
tvister. Stresemann har varit i Pa- till den franska ståndpunkten att mot allt vad främlingarheter. För Förbund?
ris vid denna högtidliga ceremoni tränade reserver skola stå utanför, ett par år sen d i Nankinggruppen 2. Bör den i Genève 1925 antagna reso- förtjusta beskrivningar av krigsövningar
stod
under
starkt
ryskt
inflytande,
lutionen om förbud mot användandeavgit- alltid på halva vägen, som vore en manöoch var jämte Kellogg och Briand oberörda av varje beslut om nedrusttiga gaser i krig ratificeras av Sverige? ver den allvarligaste händelse som rustningning till lands, s i är detta alltjämt revos alla fördrag med västmakter- De fyra som tillfrågades var statsminister arna kunde innebära. Den envishet med vildagens hjälte.
na sönder och man jagade ut deras Ekman, utrikesminister Löfgren, hrr Arne ken varje liknande upplevelse tas till intäkt
Bland dessa fjorton stater räknas att räkna med krig som ett instrurepresentanter. Även denna period Forssell och Per Albin Hansson.
för kravet på ökade rustningar är förblufalla jordens ledande folk utom Ryss- ment
Inför
i nationell
denna politik.
situation bör man
Huvudtanken i de båda ministrarnas svar fande Mälardrottningen bör skyddas av en
är nu förbi. Den nya Nankingreland. Förutom de fem stormakterige inte bör inlåta sig på gördel av järn. En krans av luftkanoner
liga handlingar utan vänta med tv åtföljande sinnrika apparater för
na, till vilka inbjudan först ingick emellertid inte rycka p i axlarna i t geringen har återtagit sin självstänfrån Amerika ha de små allierade i vad som skedde i Paris den 27 au- dighet i förhållande till Ryssland tills eventuella ändringar a h förbättringar fart- a h avståndsmätningaretc. skall hindoch den sluter nu fördrag med Vist- sker på bred front, genomföras av alla sta- ra de sig närmande flygmaskinerna att överden forna krigskombinationen fått gusti 1928. Man bör inte håna pakgemensamt.
träda Stockholms gränser. Och vad komvara med redan första dagen, I an- ten för dess ofullkomlighet eller un- makterna. Redan i våras, innan naHr Per Albin Hansson. vars skriftliga mer att hända med den arma befolkning som
dra hand, sedan ordalydelsen och dertecknarna för deras halvhet och tionalisterna tagit Peking, erkändes svar upplästes, förklarade att det socialde- vistas utanför denna skyddandegördel?
villkoren en gång äro bestämda, bli deras förbehåll. Man bör inte dra Nankingregeringen a v Amerika. Nu mokratiska partiet med glädje komme att De väldiga luftstrider som under den seäven folken av den yttre cirkeln in- den slutsatsen att alltihop är skoj, har England tagit samma steg och medverka i varje allvarligt försök att för- naste tiden anordnats över London har förbjudna att underteckna pakten
och att vi framgent än mer än hit- i dagarna avslutat ett fördrag med verkliga avrustningen, att giftgaskonventio- anlett Sv. Dagbladet till ytterligare rustKina. Nankingregeringen gir med nen utan vidare borde ratificeras.
ningsmaningar. Gentemot d e s s vilja vi anInbjudan har sålunda redan kom- tills böra tänka på att stärka vårt
Hr Forssell slutligen ville förbehålla sig föra vad en av världens mest aktade tidförsvar. Det vore lika tokigt som på att ge full satisfaktion för de ska- full handlingsfrihet vad beträffar den för- ningar: Manchester Guardian, uttalar som
mit till Sverige.
'
att genom denna händelse låta in- dor i engelska livoch egendom som sta från. V i kanske inte få avrusta ens slutomdöme om luftstriderna:
Vi h i redan redogjort för Kel- söva sig i säkerhet och nedlägga Istadkommor av trupper ur Nan- tillsammans med andra stater för herr Fors- »Vad man lärt av luftmanövrerna är att
loggpaktens historia och öden hit- all strävan för krigets arvskaffande, kingarmén under oroligheterna år sell! Han ansåg att en ratificering av gas- London inte ens i fullt dagsljus kan försvatills. Redan det ursprungliga ame- emedan den saken skulle vara klar- 1926. England går med på nya krigsresolutionen inte tyckes medföra nå- ras emot fientliga aeroplan. Vad skall d i
rikanska förslaget är ofullständigt
och en som man kun- sägas
Tidningen
om andra
slutar:
engelska städer?
Vi få ta Kelloggpakten för vad förhandlingar med Kina och har
p i den punkten att det icke säger
ingen tanke på att förnya de tidi- de vänta och begäraav honom.
»Att göra ett nytt krig omöjligt är varje
något om h u r eventuella konflikter den a r : en bekännelse av freden. av- gare fördrag som i hög grad inkräkregerings första plikt ah bord. vara den
given av klenmodiga hjärtan. Vi se
tade på Kinas rätt som självständig
Luftvärnsartilleriet har haft övningar vid prövosten på vilken varje regering skulle
skola avvecklas
fästelser
om underkastelse
eller ger några
under
ut- hur världens vilja svänger mellan stat och skadade dess finanser. Eng- Karlsborg a h tidningarna har innehållit falla eller stå. Bannlysandet av krig måste
krig och fred. Vi ha bara att Iägga
intresserade a h gillande beskrivningar av behärska utrikespolitiken och vara det främa n d a även
garderat a l l vår vilja och allt vårt handlande land är också villigt att gå med på förloppet. Visserligen misslyckades försö- sta kravet vid varje valtillfälle. Ingen kanEn
stora inskränkningar i den undan- ken for den gången såtillvida, att den av didat som inte kände sig bunden av detta
sig med en hel del förbehåll för att i
vågskålen för fred.
tagsställning som förut tillkom eng- flygmaskiner bogserade jättetygpåse, som krav borde ha den minsta utsikt att bli
försäkra sig om att det nya fördraelska undersåtar i Kina. De behövde var avsedd att träffas av luftvärnskanoner- vald.»
UNDERVERKET
KINA
get icke upphäver de förpliktelser
ju i c k e svara för kinesisk rättskip- nas skott lyckades askadd klara
&
som respektive stater åtagit sig ge- Den sista fasen i Kinas historia ning utan hade sin egen, de buro om hur den lilla republiken Kanton kanaren som på kungadömens och renom sitt medlemskap i Nationernas är märklig och uppbygglig, därför liksom hela engelska imperiet med erövrat hela Kina. Detta avsnitt av publikens ruiner för en tid skapade
förbund och i sina allianser med a t t den virar att en id6 kan segra sig i flickan, var de färdades fram. historien lär oss att trons och hänfö- kejsardömet Europa. Underverket i
försvarssyfte.
Amerika har god- Över det till synes orimliga.
Många ha profetiorna varit om relsens kraft är större än pengar och Kina kan slutligen ställas bredvid
Kina har ju genomgått en fruk- Kinas undergång. Det sig ut som vapen, starkare än hela världens tvi- det underverk som en liten grupp utokänt deras tolkning av pakten.
Den innebär numera blott avstånds- tansvärd period av förnedring och om det vore förkalkat och utlevat vel.
pister utfört, när de inför vira ögon
tagande från anfallskrig. och det är förvirring Den nya republikens re- och stode inför sitt slutliga sönderE t t nytt under länkar sig vid den förvandlar Ryssland från grunden.
i sig intet nytt. Den offentliga me-g e r i n g i Peking har saknat auktori- fallande. Men nu har undret skett. kedja av under som vi kalla världs- Här som så ofta blev det orimliga
ningen hade redan tidigare kommit tet utåt och inåt. Guvernörerna över Kina har förnyats och föryngrats. historia. invid Alexanders fälttåg verklighet därför att det bars av tro,
till att anse anfallskrig som ett de olika provinserna, alla dessa ge- Det har haft kraft att lämna sin invid underverket Rom som var
emedan viljan triumferade över lobrott. Och si länge de underteck- neraler med underliga namn, ha med isolering och sina gamla föreställ- liten latinsk by och blev världens giken,idén över kritiken.
nande parterna äga var sin starka växlande framgång slagits om mak- ningar. Det har beslutat att träda härskarinna, invid det underverk
v i vänta nu på ett nytt under.
militärmakt, kan man icke säga. att ten. Nu äntligen, har ur denna för- in i ,
in i ringen av folk som i t de judiska fiskarnas arvta- säger han, på det underverket att Eude avstått från krig. i varje fall virring Nankinggruppen d. v. s. na- och riken, in i tidens liv och arbete. gare skapade ett andligt världsher- ropa enar Sig. Detta skall ske, även
eller Kuomintang Vet var detta som var Sun Yat Sens ravälde. Det är jämförligt med det om paneuropeerna äro i mindertal,
icke från k r i g s h o t som e t t me- tionalistpartiet
del i sin nationella politik. T y varje stigit fram som det segrande. Ing- idé. Hin är död men hans id6 är underverk som av Arabiens fattiga blott de arbeta med hängivenhet och
deras politiska steg influeras ju av en av d e giriga och maktlystna ge- p i marsch mot seger.
ökenfolk genom Islam skapade ett uppoffring. Ty eniga och trosvissa
medvetandet att de kunna sätta va- neralerna blev alltså Kinas nye härI sin tidskrift Pan-Europa skri- världsrike, en världsreligion och en minoriteter äro alltid starkare än
penmakt bakom sina ord. En krigs- skare. Segrare blev den grupp som ver Coudenhove-Calergi därom:
världskultur, det ä r jämförligt med splittrade och ovissa massor. Kinas
makt är ett krigshot.
kämpade i Sun Yat Sens anda med
Den som icke tror på underverk det underverk ram åstadkoms av Je- exempel är en vägvisare för Europa.
i politiken bör följa Kinas historia anne d'Arc när han enade och befri- Sun Yat Sens testamente var starAtt kvarhålla den franska besätt- Kinas enhet och frihet som mål.
ningen i Rhenlandet ar att använda
Det är slut på den period di väst- under de sista tre åren. Historien ade Frankrike och av den l i l l e korsi- kare än mänsklighetens tvivel.
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E n roman om
Vi leva i en så spännande tid, att
det är underligt att den inte inspirerar allaförfattare till politiska romaner. Detta torde väl bero på flera
orsaker. den bland annat, att det är
svårt för dikten att erövra nya världar och verkligheter. Den bygger
nämligen i så hög grad på det som
är undangjort av andra, E n annan
svårighet är den att dikten maste
använda sig av så mycket förkortningar och antydningar, att den behöver en botten av förståelse och
förtrogenhet hos läsaren, för att bli
begriplig. Det får den också om den
ger läsekretsen dess gamla sagor i
nya varianter. Därför stöter den politiska romanen, när den rör vid den
brännheta verkligheten. @ ett visst
motstånd, e t t oförstående som blir
en ytterligare svårighet att övervinna.
Vad sägs om en roman där Briand
och Stresemann äro huvudfigurer.
och där Josephine Baker uppträder
och symboliserar de färgade rasernas anlopp mot de vita? Detta mirte chokera publiken. Briand och
Stresemann äro nämligen icke rivaler om Josephine, vilket kanske kunde 'legat nära till hands för en roman av äldre byggnad. De två herrarna ha visserligen samma stora
kärlek. men de älska icke som rivaler utan som söner sin gemensamma
mar. Om denna kärlek heter Europa.
Författaren till denna roman heter Bruno Frank och är alltså tysk.
Boken som nyligen utkommit heter
helt djärvt och obeslöjat: Politische
Novelle.

Det är inte meningen att här
grundligare redogöra för dess innehåll eller döma över dess litterära
halt. En hel del av dess symbolik
synes r ä l konstruerad. särskilt i de
delar, där den svarta rasens sugande och smygande inflytande symbolisens av svarta damer som besvära allvarliga och framstående européer. Dessutom är den skrämda avvärjande gesten mot allt utanför Europa icke helt tilltalande.
Men i dessa dagar, då Briand i
Paris är Stresemanns värd för förgången I samband med under-

sta

tecknandet av Kelloggpakten, kan
det kanske vara lustigt att se en
glimt av hur en tysk författare tecknat honom och hans berömde med-
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Ett angrepp på Tidevarvet ah listan Fred
spelare. Briand är skildrad som en och
med en häntydan t i l l negerintressant och betydande man. Men musiken och skrålet utanför fönst- och rätt i Södermanlands Nyheter föranledde
en insändare till tidningen ifråga av
ret
där
nerifrån
komma
de
ackdet är väl troligt. att fransmännen
en av medlemmarna i Tidevarvets redaki gemen, om de f å aning om boken, så!»
tionskommitté. Vi anföra ur densamma fölkomma att finna det ganska djä»Men hur ska vi på vår sida kunjande:
vulskt av tysken att göra en sådan na tala om vänskap, säger d i tysbriljant bild av deras egen Briand ken. Jag försöker, och man svarar Valrörelsen omkring listanmed Elisabeth
för att sedan lägga i hans mun de mig där hemma med polska korri- Tamms namn fördömes i Sörml. Nyheters
ledande artikelValsituationen utan
dess
bittraste sarkasmer & anklagelser doren, de franska soldaterna i Mainz motiv granskas och utan
fröken Tamms
mot den franska militarismen.
och de ändlösa oerhörda skadestånds- lämplighet för det politiska livet eller henDe båda statsmännen ha stämt betalningarna. - »Tror ni j a g har nes program ens upptar t i l l bedömande. Det
möte i Cannes för att överlägga om det lättare», svarar Dorval-Briand. enda skälet tyckes vara det att listan icke
gemensamma riktlinjer för en för- »Vad för något! Jag hyser betän- på förhand är viss om framgång.
sonlig politik. Fransmannen är re- kande mot vår ärorika kolonialarmé.
Resonnemanget är i högsta grad upplydan utrikesminister, och tysken skall denna hord av gråhudad boskap, sande för den anda som vilar över hela
just resa hem för att överta samma som dresseras till att förinta Euro- vårt politiska liv och 1928 års valrörelse.
post i Berlin. Från Quai d’Orsay pa! De stortrutarna äro j u förträff- Detär i sanning inte underligt att Frisinnaoch Wilhelmsstrasse. ha de svårare liga fransmän som räddat civilisa- de kvinnorsinsats i denna valrörelse väcker
att tala med varann, därför skola de tionen i strid med Goethes och Mo- så mycken häpnad och förargelse.
nu träffa? och rådpläga inofficiellt zarts land! Hur kan jag vilja dra
Det är betecknande att det icke faller Söoch förtroligt.
bort besättningstrupperna vid Rhen, dermanlands Nyheter annat in in att valen
det är j u vår enda fredsgaranti? I ska förlöpa fullkomligt mekaniskt efter de
M a n diskuterar Europa.
Om man tänker på Europa och själva verket äro de ingen garanti initierades beräkningar med ledning av tiför Europa. säger tysken, herr Car- utan m vidrig och skadlig dumhet. digare val.
mer. så måste man börja med det Men den mänskliga tanken arbetar Framträdandet av en personlighet med en
medgivandet. att denna världsdel in- långsamt och har nu gjort halt rid vilja och ett program, ja också med en
te har mycket övrigt av sin gamla år 1600, då ridstöveln var ett argu- protest mot den borgerliga vänsterns valställning. Europa utnämnde sig själv ment. Ack, dumheten är en väldig samverkanmed högern, allt detta skulle alltså icke kunna tänkas förändra de gjorde
till världsdel och uppförde sig som makt.»
beräkningarna. Det skulle gå väljarna lik»Men», tillägger han vid samta- giltigt förbi. a h de skulle förbi dir de vovärldsdel. Då v i upphörde därmed,
gick det p i tok. Alla Europas vär- lets slut. »den d a g måste komma ro vid förra valet, oavsett att situationen
den äro i fara. D e t m i s t e åter t a rom rättar ett årtusendes misstag. är ny.
sig samman och besinna sig p i sin Den dag som läker det öppna variga
Men varför skulle det icke bland dem,
funktion. Anloppet mot Europa är såret i Europas rida. Som äntligen som annars icke rösta, kunna finnas de som
våldsamt. Åter miste slaget vid Ca- återförenar oss i arbete för att rädda tro att fröken Tamm med sin erfarenhet
lamis utkämpas..
vår stora gemensamma arvedel. Låt a h begåvning skulle m göra nytta i
Författaren genomför paralellen oss alltid tänka därpå. Det gives riksdagen? Varför är det otänkbart att
även de som förut givit sin röst åt något
mellan Europa av i dag. hotat av ingenting som är viktigare!,
»Låt oss alltid blicka hän mot av de tävlande partierna skulle kunna anAmerika och Asien och de söndrade
grekiska staterna som hotades av detta mål, där strålar ljuset! Må ställa en prövning av samtliga kandidater
och stanna vid fröken Tamm?
perserna.
v i lugnt låta våra fiender angripa
Äro vi fångna i ett system som dödar allt
»Perserna komma denna gång från och försmäda oss, var och en i sitt
väster och hota Medelhavet. Och land, Vi få underkasta oss hån, I intresse, eller kunna vi bryta det? Man har
åtminstone rätt att göra ett försök. Andras
vårt Salamis har ett nyktert namn: smutskastning, spioneri, förräderi, listor äro visst alltid spränglistor. Därför
ekonomisk Sammanslutning. I stäl- v i få icke låta oss avskräckas av
är listan med Elisabeth Tamm en spränglet ha v i 27 olika tullområden. Eu- fruktan för kula eller vitriol - vi lista i Södermanlands Nyheters ögon. De
ropa är sönderskuret i 27 bitar. V i måste tro på varandra.»
frisinnade kvinnorna varnas att rösta på
äro ännu långt från början till en
De här anförda citaten ge en bild hennes lista, emedan de därmed bereda höförnuftig politik..
av andan och elden i boken. Det är gern eller socialdemokraterna m valvinst.
Fransmannen, monsieur Dorval. idealet Europa som har hänfört för- Man det är ju klart att ju ivrigare kvinnorsluta upp kring Elisabeth Tamms lista
är av samma mening. I hans land fattaren. Det är icke alldeles Iikgilju större utsikter har hon också att bli vald,
har man inte råd att sköta de sjuka tigt, a t t dikten fått detta nya ideal
Man kan alltså lika bra vända
saken och
och g e dun ordentlig medicin men
man har råd till enorma
att sluta upp omkring. Ty om dik- säga: slut upp kring Elisabeth Tamm och
ten fyller sin uppgift. skall den för låt inte mandatet gå åt ytterlighetspartierna!
gifter. »Varför ska vi tala om ru- oss förmänskliga och levandegöra
När man vill h i in fröken Tamm ah
mänskt vete, italiensk majs och idealen.
fröken Tamm inte går på borgerlig samling
franskt vin. Varför inte europeiskt
Vi skola i följande nummer ta kan man inte av konsideration för övriga
vin och europeiskt vete. Bara där- fram ett par andra exempel, ett från partier rösta på herr Olsson i Ramsta.
för att människan ska ha det litet England och ett från Amerika, på
Värre på jorden. än naturen velat.
Ett par profitmakare vilja ha det så, aktuell politisk diktning.

V i d ett offentligt valmöte i ett
industrisamhälle i Halland klargjorde fru Rut Adler. de skäl på vilka
Hallands länsförbund av Frisinnade
kvinnor grundat sitt steg att starta
en egen valrörelse. Dessförinnan
hade rektor Honorine Hermelin och
doktor Ada Nilsson talat över olika
punkter på Fririnnadc kvinnors program, den förra om jordfrågan, arbetslöshetsfrågan och freden, den
senare om folkhälsan.
Mötet var besökt av en del arbetare och arbeterskor. till sin åskådning socialdemokrater a h kommunister.
Efter föredragets slut uppträdde
ett par arbetare med de tankar som
väckt hos dem- Vad de sade
här: ungefärligen sammanfattas så
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och folken tro p i eviga lagar..
klara sin ställning. V i d en demon»Tolv tusen millioner guldfrancs»,
stration som anordnades efter ett av
fortsätter Dorval-Briand. »betala de
(Forts.fr. sid. 1)
de möten där fröken Tamm talat.
europeiska staterna varje år för siuppträdde en åhörare och förklaram rustningar. Mängden ropar biElisabeth Tamm har denna gång de att den här gången skulle man
fall. Gärna svälta men bara inte ar- icke några förtäckta motståndare. i ge Frisinnade Kvinnorså att de alstå från sitt hat. Människans hela stället har hon en rad ö p p n a mot- drig kom tillbaka.
sämre j a g strävar emot. Det vore ståndare och förtäckta vänner. En
Men förstår ni d i inte, utroj u inte alldeles oriktigt att tänka ef- av de senare yttrade nyligen: Den pade en åhörare som kände sig soliter hur jorden ska kunna bevaras bästa propaganda som kan göras frö- darisk med de angripna, a t t här gälfrån faror och elände. Men tvärtom! ken Tamm ar att hon själv talar t i l l ler det en övertygelse först och ett
De stormäktige som betrakta oss som väljarna. Det var ett gott betyg i t mandat sedan. Och eftersom det är
drömmare, stirra som förhäxade p i fröken Tamm och i t väljarna. D e t så, måste vi naturligtvis komma
sina fetischer: mineral. olja, bomull. räknar med en personlighets makt igen gång på gång, tills vi slagit
gummi. Hellre än att avstå från en och slagkraften i en övertygelse.
oss igenom.
halv procent, vilja de se tysta stäVad resultatet av denna valrörelDå skrattade åhörarna. Åt vem?
der, där gasdödade människors ske- se blir. kan man ännu icke yttra sig Möjligen åt honom som lovat att
lett sitta omkring middagsbordet.» om. Hittills har man endast kunnat för alltid tillintetgöra en åsikt. Ty
Dorval tar fram en karta och be- fastslå, att väljarna varit intresse- det vet ju var och en att man inte
grundar Frankrike-Tysklands
läge rade av att höra fröken Tamm för- kan.
mellan Amerika Om Sovjet.
»Må åtminstone våra hundra millioner vara eniga! Grekland var
mindre och svagare, då Xerxes kom.
HUSMODERSKURS öppnas i Sept. i Sthlm, för bildade flickor
Visserligen komma de i dag från
under erfaren husmors samt fackskolebildad lärarinnas ledning.
väster med sin sorglöshet och sitt
kursen ingår all slags matlagning, bakning, konservering samt
guld och från öster somI
om en väldig
klädningssömnad.
T. v. V. 8680, Odengatan 63.
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TRYGGHET
Livförsäkring

E t t angrepp

Stresemann

mötet

H u r kommer det sig att

Ni kom-

mer hit tre man högt och kostar på
oss dessa föredrag som
stort intresse? Vad vill

vi hört med
Ni egentligen? Om Ni verkligen menade allvar med allt N i sade, då hade Ni
helt enkelt tvingats över till oss. Antingen är det si, att Ni av tradition.
uppfostran och miljö hindras att ta
det steg fullt u t som egentligen borde vara en följd av Era åsikter. E l ler också är Ni förklädda borgerliga som kommer hit för a t t bryta vår
front.
De interpellerade svarade att om
de icke gått in iett klassparti U var

dea

emedan de voro övertygande o m
önskvärdheten
utjämnades och iemedan
att klassskillnaden
de icke trodde på att samhällets nydaning $kulle ske genom att en ny klass tillvällade sig diktatur. De trodde att deras röst möjligen skulle kunna göra
sig något hörd, så länge de stodo
obundna, fullt f r i a att säga sin mening.
Därefter framlade en kvinnlig
åhörare av revolutionär uppfattning
krigsproblemet.
sin
Hon ställning
hade varit till
en övertygad pacifist och trott på att k r i g e t skulle
kunna avlägsnas ur det nuvarande
samhället. Efter 1914 trodde hon
det inte mera. Kriget. ansåg hon,
hörde ofrånkomligt samman med
den nuvarande ekonomiska ordningen- Så länge jordens rikedomar voro i enskild ägo, och mäktiga privatintressen bröto sig omkring äganderätten till olja. mineral och gummi, skulle det komma att uppstå krig

kulation

Därför

fanns det ingen annan utväg än att
den nuvarande samhällsordningen
störtades genom en revolution.
Det fanns bara två vägar. Antingen det gamla samhället med krig
eller också världsrevolution och en
helt ny ekonomisk ordning som tog
världens tillgångar ur de enskildes
händer och lade dem i den kommunistiska statens.
På detta svarade de interpellerade
att de voro ute för att söka den tredje vägen. Den väg p i vilken man
skulle nå fram till ett nytt samhälle u t a n att gå genom en blodig
revolution och en proletariatets diktatur. u t an att pressa människornas frihet och mångfaldighet in under en obönhörlig likformighet och
e t t våldsamt centraliserat regemente
så som skett i Ryssland.

ginge

vår enhet och allas

vårt djupa beroende av varandra. Men vi ha framför oss en ytterligt svår skola att
gå igenom. V i måste lära oss att
leva och samarbeta med varandrahär
på jorden. V i ha inte ens kommit
ram till att erkänna att det är ett
problem som kan lösas. V i tro ännu
att några ska befalla och andra tanklöst lyda. D e folk, de klasser, de
raser som nu härska. vilja behålla
sin förminsrätt. De som lyda, vilja
erövra den för egen del. Den tredje
vägen samarbete med dess oändliga
alltjämt för lång
f

