
D et ny a åre ts hori O ris O n t 
Den världsdel där det synes hända mest Ar 

land och Västmakterna. Turkiet och Palestina. 
Tredje Internationalen. Större välstånd! Flon. 
konferensen och Paneuropa Tyskland och 

Asien. Vapenlöst uppror i Indien? Kina, Ryss- 

Frankrike. Framtidens krav 

Den världsdel där det synes och socialism. Mustafa Kemal vill ropade nyligen en ung indier, 
hända mest är Asien. Denna driva ut Västerlandet med Väs- ropade för engelsk domstol för an- 
världsdel med all sin mångfald, terlandets egen teknik, liksom Ja- tiengelsk agitanon. »Västerlandets 
sin oro, sina inbördes motsatser pan redan gjort Gandhi såsom fysiska och politiska herravälde 
har en genomsam enkel och lätt den mest radikala. vill driva ut över Österlandet skall försvinna!» 
fattlig lösen för handling: bon Västerlandet ur Indien: styrelse, Hela hans tal som återges i den 
med Västerlandets herravälde! Be- fotogenlampor, maskinspinnerier. indiska nationella rörelsens organ 
frielse! Frihet! Likaberättigande! bomullstyger, sprit och kulsprutor. Liberty. synes vara typiskt för 
Däri stämma alla asiater överens, Men även han är påverkad av den oroliga stämningen i Indien 
så långt som den antivästerländ. västerländsk tanke och värterland- just nu Som vi erinra oss utlo- 
ska känslan räcker finnes en pan- ska organisationsmetoder ehuru vade vicekonungen lord Irwin för 

en t id  sedan att Indien skulle få asiatisk rörelse. han indiserat dem 
Detta gör emellertid inte situa- ställning som dominion i det en- 

att tänka är att det är väster. tionen lättare för Västerlandet gelska imperiet. Men detta löfte 
Iändska idéer som satt eld på kru- tvärtom. har vissa förbehåll och innebär 
tet I Asien, Sun Yat-sen ville »Överallt, tvärs över Österlan- icke full självständighet, Därför 
skapa ett nytt Kina på de tre prin- det, flamma upp varningsingnaler ställa sig frihetsrörelsens ledare av- 
ciperna: nationalism. demokrati till erövramakterna i Väster ut- 

Tänkvärt för den som har lust 

(Forts. å sid 6) 

tårta gång, på gång under en avgrän- 
sad period av vintern? För dem som 
fordom späkte sig på s i l l  och gröt hela 
hösten var julmatsedeln en mästerverk 
borde inte vi då kunna s k a p  ett lika 

Varför skola vi byta presenter just då 
vid jul, därför att de! en gång funnits 
människor som så uttryckt sin glädje 
över Kristi födelse? Varför skola vi lysa 
oss med facklor vid en tidig gudstjänst- 
färd, när det finns billyktor. och vi icke 
önska tjäna Gud? 

stort sådant Y, från våra förutsättningar 

Sådana frågor låta mycket hädiska. I 
mina öron skära de emellertid mindre 
in alla goda råd om att stärka tradi- 
tionen genom att göra julen ännu mera 
stiltrogen och artificiell. Sådana röster 
äro i grunden mera farliga, emedan så 
djupt likgiltiga Julen far sämre av att 
bli betraktad som ett estetisk stämnings- 
värde än som ett objekt för hädelse 
som den är för bolsjevikerna. Hellre än 

att åse ett kortsällskap spela bridge om 
en stämningfull fackelfärd till en lands 
kyrka hor jag bolsjevikernas Blåblustrupp 
utföra hädelseketcher mot Kristus ock 
tillbedja den nya Stjärnan I Öster. 

Från Y o h  hade till denna julutgått 
påbud att tidpunkten skulle användas till 
att häda Kristendomen och dess präs- 
ter a h  väcka det av religiöst opium 
förslöade folket. ordern utfördes här i 
Folkets hua så som man utför en order, 
oklart üvcnitt från främmande språk och 
skriven för helt andra förhållanden, Inte 
kan den svenka arbetarklassen plötsligt 
uppedas till raseri över att vara be- 
stulen, bedragen och behärskad av sven- 
ska kyrkans prästerskap? Och nog måste 
även den okritiske åhöraren haja till, 
då han hör genom föredragshållaren i n  
nu så h u  partiet beslutat att icke av 

sig från en kampanj mot religionen. 

Att varna folk för bibeln därför att 

de som skola ut och fria, 

kunna lära fel metod av berättelsen 

om Uria, 

det går inte i ett land där folk kunna 
läsa innantill. 

fruktan känslor att och såra den svenska kvinnans 

Men ändå: med allt som var rått 
smaklöst, medvetet lögnaktig och allt- 

för bokstavligt översatt från zk'kt 
mellan idéer Det var icke tomheten 
och likgiltigheten som kvävde kristendo- 
men, det var en ny religion som reste 
sig till kamp mot det En religion som 
med all y" omklädnad, y. gudsförne- 

kelse,sin sin lidelsefult fräsande förakt för och 
all annan lycka än den materiella, in- 

nerst har med kristendom xemmumt det 
mål som heter mänsklighetens frälsning 
och gemenskap. 

Finns de, i kyrkan något av den 
ande som besjälade Ansgarius då han i 

hopp om martyrkronan begav sig på sin 
andra missionsresa till det nu åter hed- 
nisk reaktioära Sverige, då bör den 
lystra just nu 

Devinez 



E t t  udda 

1929 hor till de av odet gyn- 
nade udda årtalen, som inte äro 

valår. Och nar vi nu enligt gam- 

återblick på det gamla året, är 
det därför inte några särskilt stor- 
miga händelser, vi ha att anteck- 
na. Men vindkast! Det där året 
emellan de s. k. valen är kan- 
ske lika betydande, som själva 

valåret. Det är det klarläggan- 
de och bestämmande - valåret 
blir sedan det utslagsgivande 

Vi  fråga då, vad har 1929 lå- 
tit oss veta om den politiska ställ- 
ningen i landet? Kort sagt: att 
reaktionen råder, därför att de. 
som skulle vara framstegspartier- 
na, syfta till makt mera än till 
framåtskridande. Vi ha ett and- 
ligt och moraliskt stillestånd på 

mal god sed vid årsskiftet ta en 

den politiska marknaden. Där 
finns röster och åsikter att köpa 

och sälja, men föga produktivt ut- 
byte. Efterfrågan bestämmer som 
alltid tillgången. Vi behöva inte 
säga, att Tidevarvets sym- 
patier ej gå i högerriktning, 
men rätt skall vara rätt högern 
torde vara det parti. som 
mest följer sitt program. Det är 
givetvis också lättare för högern, 
som har att hålla sig till det be- 
stående än för dem, som ska dri- 
va fram utvecklingen, men icke 
förty är fullföljandet av ett pro- 
gram förutsättningen för ett parti 
och dess skäl att vara till. År 
1929 har obarmhärtigt klarlagt den 
borgerliga samlingens stora fia- 
sko. Om den var uteslutande av 
»teknisk» beskaffenhet, som det 
sades, har det visat sig, a n  en- 
bart tekniska medel äro foga 
hållbara, där det gäller en levan- 
de utveckling., Och de försök till 
samgående m n frisinnade och 
socialdemokrater, som pågått un- 
der året. kunna svårligen undgå 
att mot bakgrund av det borger- 

historiens löje. Och om en sådan 
liga blocket från 1928 ådraga sig 

förening skulle komma till stånd, 
är väl även den av teknisk na- 
tur och troligen ej heller av Iång 
varaktighet. 

Det märkligaste, som hänt, är 

Så här var Motorförarnas 
nykt e rh e t 

gagna 

Frisinnade Kvinnors Riksför- gen, konstaterades en alkoholhalt 
bund, att alltjämt hålla sa i blodet på 2 promille. 
man, och att inom sig läm- Professor Widmarks metod inne- 
na rum för medlemmar tillhörande bär, att tre kapillarer fyllas med 
Frisinnade Landsföreningen de blod från en droppe, som uttages 
Liberala sedermera Sveriges Li- ur örsnibben eller fingerblom- 
berala Parti samt medlemmar man. Kapillärerna äro särskilt 
stående utanför dessa organisatio- preparerade, så att alkoholen bi- ner, vilka anslöto sig till förbun- behåller ade, så att och blodet 
dets program. Frisinnade Kvin- flytande i desamma åtminstone 
nors Riksförbund öppet för alla fyra dygn. 
kvinnor. som tillhört den gamla Enligt professor Widmarks för- 
de Frisinnade för den Landsföreningen skull ej ansluta kun- sig slag motorkörning skulle gränsen tillåtna f ö r  alkoholkon- den vid 
till den nya Frisinnade Landsför- sumtionen motsvara en alkohol- 
eningen. Därmed hade de liberala koncentration i blodet på c:a en 
varit utestängda. Men, som sagt promille. Det betyder ungefär 15 
detta ha vi förklarat många sagt, cl sprit - den på restauranger 

tillåtna mängden - eller omkring ger. 
Den ärade tidningen skriver vi- Vid undersökningarna bör en 

dare, att Riksförbundet efter pröv- viss hänsyn tas också till de kli- 
ning bestämt att ej följa Stock- 
holmsavdelningens exempel i av- niska symptomen. Äro dessa full- 
seende p i  namnförändringen titan ständigt negativa skall alkoholpå- 

ingen F. om alkoholhalten i blodet översti- 
som ger 1 promille. Äro de kliniska 

symptomen osäkra blir alkohol- 
mängden fallande om den över- 
stiger, men inte om den understi- 
ger en promille. Äro de däremot 

icke fattat beslut i denna fråga. tydliga bör alkoholpåverkan anses 
Vi trodde att den ärade tid- föreligga även om koncentrationen 

ningen var organ för Frisinnade i blodet understiger i promille. 
Landsföreningeii, det står i var- Och överstiger den 2 promille skall 
j e  fall tryckt på det bladet, och detta anses fällande för bilisten 
den uppgiften borde val åtmin- oberoende av hans symptom för 
stone vara riktig. Men då är det 
obegripligt att Just där skall rik- övrigt. av de av resp. Iäkare 

55 gr. alkohol. 

»jordbrukets nödläge», d. v. s. att tas så dräpande ord mot Frisin- 

gan och sökt avfärda den med en låter nämligen antyda, som om 
då man i åratal undvikit jordfrå- nade Landsföreningen. Tidning- 

vissa lagar för jordbrukarna har det vore på tillskyndan av Fri- 

som Stockholmsavdelningen in- kraschen in- jordbruket &igen sinnade Landsföreningens organ, 

ev. större polisstationer utförda 

Widmarks förslag utföras av Sta- 
blodproven skulle enligt professor 

tens rättskemiska anstalt. 
~- 

blivit förestående. Man har fått 
klan för sig, an den nalkas. Även 
om det ligger mycket politik bak- 

om all veklagan, bli nog de som 
bönhörda över hövan. Men stats- 
hjälp tycks vara deras enda lö- 
sen. 

Och vad 1929 har förberett, 
kommer 1830 års val att uppen- 
bara. 
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Jämför våra varor och priser med andras 
inom branschen! 

drat namn. Och för den händelse 
F. K. II. framdeles skulle kom- 
ma till ett beslut. som medförde 

namnförändring, så ligger skulden 
föreningen, som ödesdigert nog gi- 
vit ordet r" sinnad en helt an- 
nan betydelse. innebärande både 
borgerlig samling och samgående 
med socialdemokraterna, därför att 
m a k t f r å g a n  kommit istället för 
g r u n d t a n k e n. Men vi hade 
knappast väntat erkännandet här- 
av - låt vara i omskriven form 
och i förtäckta ordalag - från 
de frisinnades egen tidning. Och 
när denna klagar över Tidevar- 
vets kritik, så vilja vi ärligt säga 
ifrån, att det är nämnda förhål- 
landen vi bekämpa Ty vartill mak- 
ten för maktens skull? Den med- 
för ansvaret att främja en levan- 
de och bärande utveckling för 
falk och samhälle. Därförutan 
länder den t i l l  föga båtnad. 



v - - 

L ös dr i V arfråga n s b eh a n  dl ing 
i Eredrikca Bremer-FörLundek 

Fredrika Bremer Förbundet fick bör hrerlämnas omhändertagandet relse, till förbundsstyrelsen gjort i höstas liksom flera andra or- av sedligt förvillad ungdom upp uttalande i frågan 
ganisationer och sammanslutning- t i l l  21  år De undermåliga indi- lag skulle önska, säger advokat 
ar genom remiss tillfälle att yttra vider, som ju även I sexuellt av- Nilsson att Fredrika-Bremer-För- 

lagstiftning om åtgärder mot lös- fara. böra självfallet omhänderta- principer som innefattar i den 
driveri samt åtgärder mot sedes.- gas på särskilt sätt och detta även del av betänkandet sam rör åt- 
löst leverne av samhällsskadlig art. om de nått mogen ålder. Men gärder mot lösdriveri Enligt mitt 
Sedan förslag t i l l  uttalande utar 
betats inom förbundstryrelsen ha klarat myndiga höra utom vid med nutida rättsuppfattning att 
ochså kretsstyrelserna hafl detta de tillfällen när de göra sig skyl- under nuvarande tids tillsynes kon- 
till behandling. diga till handlingar som enligt stanta arbetslöshet lagstifta emot 

Förbund3rtyrelaen g i r  i sitt ut- strafflagen äro belagda med straff lösdriveri. för så vitt ej med full 
talande huvudsakligen in på den enligt reservanternas mening - klarhet lagtexten angiver vilka 
del av lagförslaget som omfattar också få ta ansvaret för sina gär- företeelser man önskar råda bot 
åtgärder mot sedeslöst leverne av ningar. på. Detta är ingalunda fallet med 
samhällsskadlig art. Vad beträf- Ur kretsstyrelsernas yttranden Alternativ A i kap. i par., som 
far rubriken framhåller styrelsen anföra vi Vänersborgskretsens lämnar plats för godtycke vid till- 
att den kunde ha fått en lyck- som är av följande lydelse: lämpningen. 
ligare formulering och föreslår 1. Begreppet »samhällsskadliga» Vad angår den del av betän- 
exempelvis Lag o m  åtgärder mot sedeslöshet tvingar med nödvän- kandet som rör åtgärder mot se- 
vissa samhällsskadliga yttringar av dighet till den logiska slutlednin- deslöst leverne av samhällskad- 
sedeslöst leverne. Styrelsen beto. gen. att sakkunniga förmena att lig art. så torde enhet inom sty- 
nar vikten av ett förebyggande det gives sedeslöshet, som icke relsen vara tillfinnandes att sam 
arbete bland ungdomen och un- är skadlig för samhället. hället bör ingripa emot sedes- 
derstryker sitt över 1926 års för Enligt vår mening är ett se- löst levande ungdomar under 21 
slag gjorda uttalande. där betydel- deslöst liv eo ipso samhällsskad. år För min del förmenar jag att. 
sen påpekat av att genom etiskt ligt Lagstiftande åtgärder mot oavsett om ett sådant ingripandc 
betonad upplysning och undervis- denna skada måste därför rikta förenas med samhällsingripande 
ning i sexuell hygien hus de unga sig mot s e  d e s  Iö s t l e v e r n e  så. emot till myndig ålder komna per- 
skapa en starkare ansvarskänsla som s a m h ä l l s s k a d l i g t .  soner eller ej, det vore bättre om 
samt levandegöra kravet på sexuell Vi ha emellertid den uppfatt- detta samhällets ingripande så - 

vida det är uppfostrings- och för 

sig över sakkunnigas förslag till seende kunna utgöra en samhälls- bundet täckts yttra sig emot de 

normala personer, som lagen för- förmenande är Jet ej  förenligt 

Kvinnor i Kanada 
oc h Schweiz 

Två meddelanden nå oss samti- hålliga kamp hr begåvat detta 
digt från två alldeles olika håll - ord med en avsevärd vikt och vär- 
från dem som stå å post på det dighet, Ty nu hr det genom ett 
stora arbetsfält som benämnes nyligen fattat beslut i »Kejserliga 

sitt sätt belysande för det ihär. son» är var och en som är be- 
diga arbete som pågår världen rättigad att sitta i Senaten i Ka- 
runt för erhållande och tryggande nada att en kvinna är en per. - 
av lika rättigheter för r kvinnor som son och att alltså enligt en - 
män ett arbete vars underrät- oavvislig logik - en kvinna är - 
telser skulle kunna fylla hela tid. berättigad att sitta i nämda Se- 
ningar och ochså gör det. nat. 

Det kan vara av intresse att på- 
fått en gammaldags klang så tycks minna sig att för endast några få 
oss också det ena av de två do- år sedan fem frimodiga kvinnor 
kumenten höra hem na i en värld, (vilka alla voro bosatta i provin- 
som borde vara förgången för sen Alberta) anförda av Mrs Emi- 

ly Murphy - den första kvinnliga åtminstone 10 år sedan. 
Det är ett upprop till kvinno- magistratsperson i Kanada öpp- 

rösträttens vänner, utgivet i Bern nade ett fälttåg för att få sin val- 
i Schweiz och vändande sig till de barhet till rikets Senat erkänd. I 
schweiziska kvinnor ta som en upp första instansen förklarade Styrel- 
muntran och eggelse. sens rättslärda. att de icke voro 

Där påpekas att .len petition för "personer» i den betydelse. som 
kvinnlig rösträtt so n med 250.000 detta ord äger i Brittiska Nord- 
namnunderskrifter i somras av- amerikas lag - Kanadas konsti- 
lämnades till förb undsreprerenta- tution. Kanadas högsta domstol 
tionen har väckt ett stort intres- som man då vädjade till uppe- 
se över hela landat för kvinnor- höllo de rättslärdas åsikt härom. 
nas meddelaktighe: i det politi- - De fem oförskräckta damerna 
ska livet. Petitionen hade sam.- vände sig då till »Höga Rådet» 
lat det högsta ant il namnunder- (Privy council) den h k t a  in- 
skrifter som någon in förekommit stansen,i Brittiska Imperiet ~ och 

»kvinnorörelsen» De äro var på rådet» blivit fastställt, att »en per- 

Om namnet kvinnrörelse redan 

hittring-momrntct som skall va- under nutida förhållanden i 
ra det avgörande - lades i hän- Schweiz. 78,840 av de avgivna un- 
derna på de redan befintliga bar- derskrifterna äro av män. Över 
navårdsnämnderna, vilkas verk- lämnandet av denna mäktiga väd- 
samhet då givetivis även finge ut- jan skedde också med vederbör. 
vidgas till vården av ungdomar lig ståt, och pressen gav tillfreds. 

förv illad såväl manlig som kvinn- nisationer skulle icke räcka till mellan 18-21 år, vilket lämpli- ställande uttryck för uppmärksam- 
lig ungdom kan anses utgöra ett för sanerande motåtgärder, då ju, 
komplement till barnavårdslagen som utskottet framhåller, ifråga- insamlade av un- 

För övrigt ha tydligen olika varande samhällsskadliga hand- saintidigt pågått 
meningar gjort sig gällande inom lingar måste beivras. »vem s o m  eiz ha våra syften 
styrelsen Vad beträffar ert ingri- ä n u tf ö r d e m». Vi anse därför erallt. heter det i 
pande mot personer som fyllt 21 att sakkunnigeförslaget till »Lag för en ung person att återgå till uppropet och många som förut 
år och som antingen förleda till om åtgärder mot sedelöst lever- ert i sedligt avseende ordnat le- stått likgiltiga inför frågan ha nu 
otukt ungdom under 21 år, ge ne av sahällsskadlig art» icke verne, o m  han eller hon ej varit insett att vår fodran på rösträtt 
nom uppfordran eller inbjudan- bör läggas til l grund för ny lag- behandling av en nämnd inte bara är berättigad utan ock- 
de till otukt störa anständigheten. stiftning. skilt tillsatts för omhän- så nödvändig. Att. förståelsen för 
genom sitt leverne verka grovt stö V rt land ägt ' i nu gällande av i sedligt avseen- den kvinnliga rösträtten börjar 
rande för närboende eller andra, lag, hrfattning och förordning ritt nna ungdomar, än om vakna i allt vidare kretsar av 
etc. anser styrelsen att detta in- och makt att till samhällets gagn de varit anförtrodda åt en barna- vårt folk visar sig därigenom, att 
gripande inte bör vara beroende och skydd beivra förargelseväc- vårdsnämnd och ungdomsvårds- föreningar av de mest olika me- 
av att personerna i fråga dess- kande beteende. brottsliga hand- nämnd, vars uppgifter äro vidare ningsriktningar och arbetsområ- 

här äntligen kröntes de vädjandes 
kamp med seger. Och härmed är 
också denna fråga en gång för 
alla avgjord. - Utslaget löd: att 
ordet »personr» innefattar medlem.- 
mar av såväl det manliga som det 
kvinnliga släktet. 

Man kan nog icke förvänta 
något omedelbart angrepp på se 
natens utanverk, vars metoder ic- 
ke gillas av ett stolt antal kana- 
densare, men det är intressant att 
annotera att det nu finnes sex 
lediga platser inom denna institu- 
tion - och det skulle icke vara 
mer än rättvist, om åtminstone 
någon av segerns frukter visads 
sig under den närmaste tiden - 
och om kvinnan alltså rättvisli- 
gen till slut bleve representerad 
i den övre kammaren. liksom hon 
redan övre det i den undre. Helt 

utom förfalla t i l l  parasiterande på 
samhället Det krävs bestämmel- 
ser i allmän lag. framhåller sty- 
relsen, som i vidare utsträckning 
än nu är fallet stadga straff för 
förledande till otukt Fastän sty- 
relsen inser svårigheterna att i 
lagtext -utforma straffbestämmel- 
ser för forledande, vill den ända 
förorda sådant tillägg till kap. 18 
i strafflagen att straff skall kun- 
na drabba var och en. som ifråga 
om ungdom under 21 år erbjuder 

Iingar. att omhändertaga alkoho- i n  sådan speciell sedlighetsnämnd den understött petitionen. Kvinnor naturligt komma verkningarna av 
lister och intellektuellt mindervär- skulle hava. i alla slag av yrkerarbete, socialt detta beslut att visa sig i Eng- 
diga individer. män och kvinnor. Vad angår åtgärder mot till myn- arbetande och i det allmännas land, där sedan några år tillba- 
utan avseende på kön. klass eller dig ålder komna personer anslu- tjänst anställda lika väl som hus- ka en rörelse har varit igångsatt 
ålder, Dessa företeelser utgöra fa- ter jag mig i denna punkt till mödrar ha givit sin anslutning till för att bereda kvinnan tillträde 
ran och skadligheten i i ett sedes- Doktor Karolina. \Viderströms re- rösträttens sak. ti l l  Lordernas hua. Hittills har det 
löst leverne; här kunna och böra servation. »Det är vår övertygelse att i icke ens varit Pärernas egna ge- 
lagbrott beivrar och individerna Det föreliggande, förslaget har det offentliga livet uppgifter vän- måler obetaget att med sin när- 
omhändertagas. av sakkunniga angivits skola lik- ta kvinnorna. för vilka de genom varo och sin kvickhet upplysa för- 

I I  Lagförslagets önskemål an- ställa man och kvinna Denna sina kvinnliga egenskaper äro sär- handlingarna i det brittiska 
gående förebyggande åtgärder uppfattning kan enligt mitt för- skilt ägnade och där de kunna Överhuset. Detta måste förefalla 
mot sedeslöst liv liksom för stat- menande ej anses riktig Förslaget utgöra en ovärderligt arbete som otroligt i ett land, dar kvinnor i 
ligt understöd åt frivilligt arbete har ej likställt den köpande och kamrat och komplement til l man- allt större och större antal bliva 
till förebyggande av eller rädd- den säljande parten prostitutions. nen.» invalda i Underhuset - och där 
ning från sådant eländigt liv dela 

de av en persons und vi och hoppas livligt, måtte bli 
eller beroende ställning, förverkligade. De förebyggande 

åtgärderna innebära och syfta till 
bland annat en värdigare s e x  u- 
a lm o ra I av d e n  i n n e b ö r d ,  

ett strafförfarande bor kunna ske a t t  v a  rje vux e n  m ä n n i s k a  
oberoende av åldersgräns. m a n  s o m k v  i n n a  b ä r sam- 

Styrelsens förslag går alltså ut ma ansvar i v a r j e  sexuell 
på att de ovan nämnda samhälls- f ö r b i n d e l s e  o b e r o e n d e  a v  
skadliga handlingarna böra kun- d e s s  t e m p a r ä r a  k a r a k t ä r ,  
na beivras vem som an utför dem. m e d  h ä n s y n  t i l l  s i g  själv. 

stiftningsfråga komma upp på ett t i I I d e t  n y a  I i ,  d e  b å d a  
k a n  ge u p p h o v  t i l l ,  Unga 

Om personer över 21 år kom- människors fostran och ledning i 
måst att undantagas från lagens till. denna riktning är för oss den väg 
Iämplighetsområde bör barna- som skall kunna föra frågann till 
vårdsnämnden taga hand om ung- det »högre plan» vi liksom ut- 
domen. även mellan 18 och 21 skottet finner nödvändigt. Här 
år Skulle lagen emellertid kom- om någonstädes gi~~er  det dock 
ma att gälla också personer över att vi måste refomera människor- 
21 är anser styrelsen att de i nas känsla- och viljeliv, innan vi 
lagförslaget föreslagna skydds- gå att reformera lagarna. 
nämnderna böra inrättar och ifrå- 111. På grund av denna vår 
gasätter om det inte för konti- ovannämnda uppfattning av berör- 
nuitetens skull då vore Iämpligt da frågor av sakkunnigeförslaget 

men redan från 16 års ålder, sluta oss till doktor Karolina Wi- 

verat sig och i reservationen ha 17 oktober 1929, 
instämt fröknarna Gerda Martin A Styrelsens vägnar: 
och Ellen Kleman 

Doktor W Widerström framhåller JULIA VON SNEIDERN. 
att personer över 21 år givet hö- Vi anföra till slut ett av advo- 
ra undantagas från lagens be- kat Elisabet Nilsson. i egenskap 
handling, Åt barnavårdsnämnden av medlem i hlaliiiiikretscns sty- 

Därigenom skulle hela denna lag- t i l l  d e n  a n d r a  p a r t e n  o c h  
annat plan. 

att dessa finge hand om den i till lagstiftning mot samhällsskad- 
sedligt avseende vanartade ungdo- lig sedeslöshet be vi att få an- 

Emot majoritetens beslut har deströms reservation. 
doktor Karolina Widerström reser- Länsresidenset, Vänersborg den 

företeelsen, och så länge detta är Synpunkterna äro kända. de taga en allt mer uppmärksam- 
fallet. måste man anse varje lag, Det andra meddelandet är häm- mad del i allmänna affärer, Kvin- 
som tar befattning endast med tat ur en artikel i Christian Sci- nornas i Kanada seger skall utan 
den ena Parten, såsom en särlag- ence Monitor och handlar om de tvivel uppmuntra deras systrar på 
stiftning gentemot denna part, och kanadensiska kvinnornas fram- andra sidan Atlanten till förnya- 
då den säljande Parten hur ud sak^ gångsrika arbete för senatens er- de och frimodiga ansträngningar 
Iigen utgöres av kvinnor blir det- övrande. Det lyder på följande för att nå detta mål. 
ta förslag en särlagstiftning emot sätt: 
kvinnorna. Enligt de resolutioner Att kalla en kvinna för KLÄDESHÅNDEL 
som gång efter annan fattas av person har hittills överhuvud. 1:ma, 180 cm bred, 
de internationella sammanslutnin- taget icke ansetts såsom vidare 
gar av vilka Fredika-Bremer- artigt eller välbehagligt. Men kvin- 
Förbundet är medlem. hora sam- nornas i Kanada långa och ut- 
manslutningarna motsatta sig sär- 
lagstiftningar mot kvinnorna. och ligt i par. 2 mom. ohållbart, sär- 

risken för en tillämpning färgad 

då Fredrika Bremer Förbundet ej skilt med hänsyn till att arbets- reserverat sig mot dessa resolu- löshetsunderstöd i t  kvinnor el av 
tioner anser jag att detsamma bör samhället anses nödvändiga. Des- 
motsätta sig den nu ifrågavaran- sa lagbestämmelser innebära även 
de särlagstiftning. säljas billigt. 

der som vidtagas gentemot sedes- Även om jag vill understödja 
löst leverne hor personer över21 år tanken på att samhället skulle UPP 
och som avse en förbättring av muntra den fria verksamheten av- 
dessa personer äro resultatlösa i seende att omhändertagna sådana 
detta avseende för så vitt de e j  osedligt och samhällsskadlgt le- 
äro byggda på vederbörandes vil- vande personr, som själva önska 
ja ti l l  förbättring utan innesluta återgå till ett ordnat liv, så an- 
eller bottna i tvångsåtgärder Av- ser lag att denna fria verksamhet 
se de däremot att ådöma frihets. bör få vara fri och ej bindas av 
förlust såsom ett särskilt slag av någon statens auktorisation. In- 

häremot, så länge samhället 
straffbelägger båda parterna i ett 
sådant förhållande. 

betslöshet anser jag försörjnings- Tidevarvet anser de ovan fram- REKOMMENDERAS. 
momentet såsom ert villkor för be- förda synpunkterna i .hög grad 
friande från omhändertagande en- beaktansvärda. 

BOJ. till draperier, gardi- 
lager. 

David Södemans Klädeshandel 

MÖ B L E R 
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straff. måste jag resa min protest spektion och revision torde i så- 
ej dant avseende vara tillfyllest. 

Malmö E den I i s a  18 b e t  okt. h N 1929. i lss on. 

Under nuvarande tider av ar- 



Fångens själ och vår egen M 

Det har för e n  t id sedan kom- 
mit ut en bok av den norske bi- 
skopen Eivind Berggrav, som i 
svensk översättning har titeln 
Fångens själ, men på norska den 
mycket mer talande - Fangens 
sjel - og vår egen. I denna bok 
har han samlat sina erfarenheter 
från fyra år som fängelsepräst, 
en god och klok bok av en psy- 
kolog och människovän. 

Berggrav börjar med a n  an- 
märka, a n  om fångarna visste. 
vad deras präst nu vore i färd 
med att göra, skulle de säga: 
Det är omöjligt. Ingen kan skil- 
dra, vad en fånge känner annat 
än den som själv varit med. Och 
på ett sätt kan ju detta vara sannt, 
ty ingen människa kan helt sätta 
sig in i en annans känslo- och 

'tankevärld. Men i det stora hela 
- och det är den grund, varpå 
hela boken bygger - ha vi ju 
i fängelset att göra med människor 
som alla andra - goda och onda. 
begåvade och obegåvade, vilie- 
starka och viljesvaga, känslomän- 
niskor och förståndsmänniskor. 
Och när man skall göra en stu- 
die av fångens själsliv blir det där- 
för: et stykke almen sjelsanalyse 
under et spesifikt synspunkt. 

Denna specifika synpunkt är den 
prägel. livet inom cellfängelser sät 
ter på människan. Ty endast där 
kan man studera en utpräglad in- 
dividernas psykologi, i de stora 
gemensamhetsfängelserna får man 
masspsykologi. Och som ett in- 
lägg i diskussionen a", vårt nu- 
varande fängelseväsen, om det 
klokaste och bästa sättet för sam- 
hället att behandla dem, vilkas 
uppförande fört dem i konflikt 
med den borgerliga lagen. är den- 
na bok särskilt värdefull. Ty det 
är ju av fundamental vikt att få 
veta: vad kan fängelset ge den 
fångne. kan det liv, han lever dir .  
för honom bliva till en positiv be. 
hållning? Vilka karaktärsdrag bli- 
va särskilt påfallande i fängelset. 
är det mest de goda eller de då 
liga sidorna, som utvecklas hos 
den fångne? 

Författaren kommer till det re- ! 
sultatet, att fingelietiden kan ge 
mycket positivt värdefullt, kan bli- 
va till en välsignelse - under vis- 
sa förutsättningar. Och detta ej 
blott i rent yttre bemärkelse. som 
när polisen skulle trösta en flicka 
över att han fått ett halft års 
straffarbete: Gråt inte. i växjö 
blir man riktigt bildad i fängelset. 
Det, som fängelsetiden bör ge 
människan, är möjlighet att lära 
sig undvara sin gamla livsform 
och att vänja sig vid en ny. »Feng- 

samfundets makt og orden. men 
samtidig samfundets respekt for 
mennesket og dets håp om full 
gjenreisning. Vil en man gå til 
grunne, så får han gjøre det. Vi 
kan icke innstille oss på å op- 
heve menneskets fri vilje og dets 
ansvar. Hvad vi plikter er å gjo- 
re det mulig for ham - menne- 
skeligt talet - å realisere sig selv, 
sørge for at han ikke blir mer ut- 
satt for overmakt enn han selv 
vil. På tross av en manns vilje 
hverken kan eller skal han red- 
des. Men vi må komme hans go- 
de vilje i mete. Det är vårt an- 

Författaren har samlat sina er- 
farenheter i Botsfengslet i Or- 
lo, ett cellfängelse. huvudsakligen 
avsett för yngre förbrytare och 
sådana, som ej varit straffade en 
flertal gånger.Det är med den 

slets opgave er å representere 

svar.. 

normale fången, han sysslar och 
det är om honom han drar sina 
slutsatser. H a n  diskuterar cellsy- 
stemets för- och nackdelar 
och kommer till det, säkerli- 
gen riktiga resulatet, an cellsy- 
stemet ej helt bör uppgivas. Det 
miste användas med varsamhet 
och under ständigt aktgivande på 
den fångne från fängelsepersona- 
lens sida, det måste kompletteras 
med gemensamhetsarbete, men 
helt kan det ej undvaras. I re- 
gel är ju människan ett socialt 
djur, men ändock uthärdar de fle- 
sta fångar isoleringen viss tid gott. 
och den ger honom i det hela 
större bebäilning än ett liv i ge- 
mensamhetstängelset skänker. Det 
kan ej hjälpas, att i gemensam- 
hetsfängelset har man svårt att 
hindra. att det dåliga inflytandet 
från en  eller annan kamrat ofta 
kan bli en surdeg, som genom- 
syrar hela fångkretsen och gör det 
uppbyggande arbetet svårt eller 
illusoriskt. Isolering får dock al- 
drig förekomma annat än i m- 
band med arbete. och ett arbete, 
som kan intressera fången. Det 
är ett viktigt påpekande, förfat- 
taren gör, då han fördömer tenden- 
ser att göra arbetet i fängelser- 
na mera rationaliserat för att få 
större ekonomiskt utbyte av det. 
Det viktigare är väl dock an hjäl- 
pa de människor. man måst ta- 
ga hand om. att få en vinning 
av sin fängelsetid. 

Den nya livsform, som samhället 
vill ge den fångne möjlighet att 
vänja sig vid. är ett liv i arbe- 
te. punktlighet, ordning. sanning, 

soberhet, kärlek. Och det är på. 
fallande, med vilken lätthet de fle- 
s ta  acceptera detta nya liv. låt vara, att det sker under tvång. 
I allmänhet är arbetslusten stor. 
Därför är det också ett orimligt 
svårt disciplinstraff att beröva ni- 
gen rätten till arbete. Och det 
förefaller, som också författaren 
påpekar, många gånger. som om 
fången. framför allt sedan han 
blivit fri från längtan han ofta 
har efter alkohol och nikotin. po- 
sitivt förstode att uppskatta ett 
enkelt. regelbundet liv. - Och i 
sitt inre liv är det. rom om män. 
niskan i fängelset mer vågade 
släppa till sig själv och ta fram 
sina goda sidor. som hon liksom 
skämdes över att vira, när hon 
var ute. Man får se en rörande 
omsorg om allt mänskligt, som 
möter tången. Dessa människor, 
som kanske varit fruktade och av- 
skydda. äro så tacksamma för en 
blommande växt på bordet i skol- 
rummet. eller att få några blom- 
mor till jul. Överhuvud ära de 
synnerligen känsliga för alla tec- 
ken på kärlek och tillit. som vi- 
sas dem. Själva öppna de sitt 
hjärta för kärleken - till hem, 
och, säger författaren. framför allt 
till modern. Modern är osjälvisk. 
hon tror, hon hoppas, hon älskar. 
i hur hög grad alla i fängelset 
söker att giva den fångne något 
av denna tro, hopp och kärlek. 
är det dock modern förbehållet 
att i högsta grad kunna göra det- 
ta. Och det gäller även om mö- 
drar. rom vi  ytligt sett, skulle kalla 
ganska dåliga. Det ligger natur- 
ligtvis ofta en hel del sentimen- 
talitet i denna starka känsla för 
hem och mor. men den är en 
kraftkälla av stora mätt. Överhu- 
vud taget tår man vara på vakt 
mot sentimentalitet och självöm- 
kan i fängelset. isoleringens stör- 
sta fara ligger säkerligen däri, att 
fången alltför mycket komma an 

så spelades det också av en förstklas- 
sig skådespelartrupp - Theatre Snilds 

några av de uppträdande var delvis 

sta, var kärleksfullt genomarbetade. Sce- 
av negerras, alla roller, även de min- 

nen är Catfish Kor, en gård I Char- 
lestowns negerkvarter, därifrån ger stu- 

varlaget sig ut på sitt stundom farliga 
arbete, där finns en primitiv restaurang, 
- ett bord a h  stolar där dansar bar 
nen. där spelar man tärning och slåss 
och framförallt, där hänger man ut go- 
nom alla fönster och ser och hör allt i 
omättlig nyfikenhet och pratar och sjun- 
ger I ett. 

Men ibland kan scenen förändras med 

stängas, allt är dödstyst - det sker 

hetsperson nalkas. Länge får han bulta 
förgäves. Och när han till sist får tag 
på någon, så¨ vet den ingenting. In- 

ett trollslag, alla försvinner, alla luckor 

så snarr en polis eller annan vit över- 

syssla med sig själv och sina eg- 
na lidanden. Och därför måste 
den kärlek, som möter fången, va- 
ra mängd med salt. Särskilt i 
fångens ställning till religionen 
kommer detta sentimentala drag 
fram. Där blir mer av vaga käns- 
lostämningar än av personlig gri- 
penhet. Särför Säger också för- 
fattaren: »Den sjelesorg de tren- 
ger er mer en menneskelig, enn 
en religiøs. D e n  k u r  bor mere 
bestå i arbeide og disiplin 
enn i opbyggelse. Man må finne 
sig selv for man finner Gud.» 

Men varför blir resultatet ofta 
ofta, trots allt. så dåligt? Varför 
händer det så ofta, a n  även de 
fångar, som givit oss de bästa för- 
hoppningar. d& återfalla i brott, 
kanske blott en liten tid sedan 
de lämnat fängelset med de bä- 
sta föresatser att leva vidare i den 
nya livsform, de vant sig vid och 
funnit sig väl av. Man måste här 
komma ihåg, an fången i fängel- 
set levat under abnorma förhål- 
landen. under trycket av en makt, 
som väl så litet som möjligt skall 
kannas. men dock finns. Och han 
har ej varit utsatt för speciella 
frestelser. som mött honom i det 
fria livet och vållat hans olycka 
Här har samhället en stor skuld. 
Den släpper den frigivne ofta vind 
för våg. Det är oerhört att släp- 
pa någon direkt från den strän- 
ga disciplin. som härskar inom 
fingelset. ut i fullkomlig frihet. 
Författaren påpekar med skärpa 
det orimliga i att icke ge den 
frigivne en rekonvalescenstid, en 
tid av successiv tillvänjning vid 
ett liv på eget ansvar. Jordbruks- 
fängelserna med deras friare for- 
mer är här ett steg i rätt rikt- 
ning, likaså den villkorliga fri- 
girningen. Men här borde läggas 
ner oandligt mycket mer av in- 
tresse och pengar, det skulle rikt 
löna sig. 

Ännu en sak av allt denna bok 
innehåller. skulle jag till slut vil- 
ja draga fram. Det är vilken myc- 
ket stor vikt det ligger vid, att 
fången i fängelset möter rätta 
personer, dem. som verkligen vil- 
ja giva något, som vilja arbeta 
med bestämdhet, mildhet. glädje, 
tro, hopp och kärlek, som möter 
honom som en människa den an. 
dre. Men gör man detta. vet jag 
heller intet. som kan ge en så 
mycket tillbaka av kärlek och 
glädje. 

E s t e r  E Ekedahl-Lund b e r g  

genting. Har aldrig hört talas om 
närmaste granne.Eller han visar 

man varit sjuk i två dagar och två nät- ter »an d my w  i n d  o w  has been 

closed»-mitt fönster har varit stängt. 
Tills polisen går sin väg i förtvivlan och 

I Catfish Kor bor Bess, som är äl- 
skad av männen och avskydd av de gud- 
fruktiga kvinnorna. Crown, en ståtlig 
stuvare är hennes älskare Där visar sig 
också ibland en elegant negerherre, som 
blivit förmögen genom att sälja »dope», 
cocain, i New York -. Bess är svag 
för giftet. Och där finns slutligen Porgy 
som är lam i båda benen a h  drages av 
en get, när han far ut a h  tigger. Hem- 
ma på gården bo par han med svindlan- 

ilska. 

de fart på sina knän - en beundrans- 
värd prestation som vederbördande skåde- 

ombylsad och dödssjuk och omgiven 

spelare lär ha behövt lång tid för att 

lära. 
Skådespelet ger a ena sidan negrer- 

nas liv - från pick-nick i fantasirika 
kostymer till likvaka med våldsam sång 
och vilda gester avtecknande tig som 
skuggspel mot väggen. Negrerna äro 
knipsluga och barnsliga, men de ha hu- 
nor a h  livsglädje, sångens & är k- 
vingande och deras sammanhållning ar 
obrottslig- t i r  detta växer Porgys vemo- 
diga och mänskliga saga. Porgy, krymp- 
ingen, är trofast a b  stark, hans själ 
är inte krympling. Crown dödar m kam- 

sluter sig till Porgy och börjar småning- 
rat I ett spelgräl och måste fly. Bess 

om hålla av honom. Crown visar sig 
gen och lockar Bess på nytt, han kom- 
mer en natt utanför Porgys fönster, 
Porgy lutar sig ut och stryper honom. 
Ingen vet vem som gjort det, men Porgy 
sätts i fängelse tillsvidare. Under tiden 
kommer mannen med cocainet och lyc- 
kas locka Bess med sig till New York. 
Porgy komma snart hem, frigiven av 
brist på bevis. Han är strålande lycklig 

Bess i. borta. 
Inte ett ögonblick tvekar han, mitt i 

Alla ropa att New York är alltför långt 

han frågar bara efter riktiningen - åt tull- 
huset till Och så far han: »I am on 

am on my Way», jag är på väg --- 
En annan kväll såg jag Jour- 

ney’s End. Det är alltid vanskligt 
att se en stor upplevelse för andra gång- 
en och kapten Stanhope spelades inte 
av samme man som i Ner York, dame 
räckte inte till. Först nu förstår jag 
riktigt h u  storartad Gösta Et- pre- 
station var, hur svårt det Y att spela 
kapten Stanhope så att han är både en 
försupen nervrasteniker Och själen i sitt 
kompani, den som bär dem alla, den 
för vilken de kan göra allt. Här blev 
Osborne den bärande kraften, han spe- 
lades utomordentligt. Och på en punkt 

gick förlorat h a  oss: strax före raiden, 
när Osborne vill få Alan att tänka på 
något annat och tar upp citatet ur Alice 
in Wonderland »the time bas come, the 
walrus said, to talk d many things - -» och den andre genast grips av 
stäningen a h  fortsätter. - - 

Slutschenen a h  paraden efteråt gjordes 
också bättre hos oss. Och framförallt, 
publiken var mera gripen hos oss, a m  
helhet. Det är nog så, att Amerika 
ändå inte vet vad krig vill säga på 
samma sätt som Europa. Här finns allt- 
jämt känslan av att krig är ärorikt, »glo- 
rius». Man var med för kort, man led 
för litet. Så mycket farligare då, in 
man var med och tror att man vet. 

I New York såg jag »The criminal 
code», strafflagen. En sorglig sannsaga, 
mycket väl spelad. Samhällets lag: i- 
gon måste umgälla ett begånget brott, 
ställd mot fångarnas lag: den som skvall- 
rar (squecats) måste dö. Skådespelet visar 
den mänskliga rättvisan i dem skröp- 
lighet och visar hur fängelseåren bryter 
ned a h  fördärvar. Dagen efteråt läste 

praktfullt iscensatt - i en tidningsnotis 
från Sing-Sing. 1429 fångar uppställda 
på linje, en av dem, en sjuttonåring, 
faller ned döende. Han har blivit kniv- 
stucken just då han lämnade sin cell, 
för att han skvallrat, så att en kamrat 
blivit häktad. Han dog utan att för- 

ligt Nej, teaterbrev.Skada det här har blivit ett att jag inte alltför lyckades sorg- 

få biljett till New Yorks stora publik- 
succés i höst, »Strictly dishonorable». Den 
lär 

- så upptäcker han att 

sin förtvivlan befaller han fram sin get. 

borta, alltför stort. Det rör honom inte, 

my way», alla falla in i sången, »I 

hade originalspråket något att ge, som 

jag en bit av historien - bara mer 

råda sin baneman. 

inte vara så märkvärdig, men det 
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P å  jultåget Kampen på 
olika fronter för 
fred och frihet 

Tid i Tidevarvet 
Till våra Iösnummerköpares tjänst 

från vilka vi ofta få mottaga för- Antalet resade till julen stiger med 
frågningar om var Tidevarvet finns varje år i år har det nått rekord- 
att köpa följer härnedan en förteck- artad storlek. 

ning över de affärer i Stockholm Men jullovet är för många bara en tunn 
kärna av lovdag innesluten 1i ett tjockt som föra Tidevarvet. 

Den av Internationella' Kvinno- 
förbundet för Fred och Frihet an. 
ordnade sjätte upplysningskursen, 
rom kommer att äga rum i Stock- 
holm och Upsala den 7-11 januari 
blir efter allt att döma både mång- 
sidig och intressant och borde — 

efter vad man kan sluta sig till 
av Programmet - kunna ge  värde- 
fulla uppslag till diskussioner 
och fortsatta studier. 
Som förut nämnts i Tidevar- 

vet kommer kursens föreläsningar 
ett årsskifte i te i år att kunna sammanfattas un- 

der den gemensamma rubriken 
K a m p e n  på o l i k a  f r o n t e r  
f för f r e d  o c h  f r i h e t .  Nationer. 
nas Förbunds verksamhet på olika 
ka områden kommer att ägnas 
flera föreläsningar. Sålunda talas 

Men naturligtvis kan Mellersta öster- Upplandsgatan 2. 

kanslichefen P e r  Jac O b Jacobsson on götlands Järnväg eller Nynäshamnsbanan Upplandsgatan 1 10. 

om ekonomiskt samarbete i Eu- 
Upplandsgatan 50. vara en tummelplats för äventyr och 

ropa. Professor O r t e n  U n d é n  Birger 90 ödets lekar likaväl som de kontinentala 
expresser, där vi äro vana att se av Birger Birger Jarlsgatan 127 

om den fasta mellanfolkliga dom- Helms Greta Garbos och Svindlarnas Ko Ingemarsgatan 6. 

. stolen och lektor E l i s a b e t  Eu- konung gs laddade tillvaro. De ha bara indra Sveavägen 80. 
Kungstensgatan 56. proportioner de äro inte så påtagliga. mitt fosterland. 

Men de börja också begära sin plats i ling. Istället för fröken essel. Observatoriegatan 6. 

gren. som genom resor är för. romanen på teatern och filmen. Och vapen i hand. 
vilken modern bok, pjäs eller film vill Skönast är du 

S:t Eriksgatan 89. 
S:: Eriksgatan 104. hindrad deltaga i kursen, kom- sakna en stations- eller kupéscén. mer landsorganisationens ordfö- Karlbergsvägen 52. 
Birkagatan Y. rande, riksdagsman A r v i d  ett överfyllt jultåg på sträckan Stockholm 

Dalagatan 48. Thorberg Internationella Arbetsbyrån 
Några ur efterkrigstidens och 

fredsarbetets synpunkt synnerligen 
som lever som han lär De rikliga till- äger verklighet. 

Odengatan 72. 

intressanta länder ägnar särskilda 
fällen som i den trånga kupén erbjudas 

Odengatan 63. 

föredrag. Utom professor S v e n  
honom att vis detta göra att han trots Vanadisplan 2. 

L i n d e r  s föreläsningar om Pa- 
Jarlaplan, kiosken medelålders, anspråkslösa yttre ter 

lestina efter världskriget, författar- 
Regeringsgatan 77. nästan uppseendeväckande Det är 

innan M a r i k a  S t i e r n s t e d t s  
självfallet att hin med den vänligaste 
hjälpsamhet lyfter upp kappsäckar på 

Brunkebergstorg 7. 

Barnhusgatan 20.. hyllan och följer till dörren sådana re- ung jord om civilisationsarbetet Marocko 
om Internationella Kvinnoförbun- 

resande som ha tungt I t  bära. Men det Kiosken Folkets Hus 
är inte nog med det Han erbjuder sin 

bekväma hörnplats åt en gammal man Du talar om den gamla jorden. dets försoningsarbete på Balkan 
Fredsgatan 4. 

tillkomma såsom nyheter på pro- 
grammet en skildring av Balkan- 

som sitter trångt och baklänges Han de trötta människorna 

Han hänger upp en främmande man de männi- Bland. Arkipelagens öar. länderna och fredsrörelsen av 
skas kappa i korridoren och hjälper till i Ganges floddal, b o r g m ä s t a r e  L i n d h a g e n  
rätta de små hjälplösa, som inte förstå vid stränderna av Nilen och vilken som bekant i somras be- 
sig på tidtabellen, Han inleder små n". sökte dessa länder, Sveavägen två fö- 
liga samtal Han är ständigt uppmärk- stod vår tankes vagga. redrag om folken i Ryssland av 

S e r g e i  V a s i l j e v i t j  D m i t r i -  
e v sk i .  

Också ifråga om ungdomens in- 
hans hjälp. Men han gör det inte för ha vi bakom oss. . 

ställning till freden ha en del  nya 
flirts skull och han är fur gammal att 

föreläsningar fått plats på pro- 
tjäna i avsikt att bli omtyckt d som Framför oss 

grammet. Fru A n n a  L e n a h  
man i sin första ungdom ibland finner årmillionerna. 

E I g s t r ö m talar om efterkrigs- 
vidden och de unga och fil. lic. 

fostran Och han talar inte. till någon 

S v e n  S t o l p e  om efterkrigslit- 
om själens frälsning och om nödvändig- 

teraturen och den nya generatio- 
heten att ha frid med Gud. 

nen. Ungdomen och freden blir 
Det är mera märkvärdigt att uppleva 

ämnet för ett föredrag av dr. A l f  
en sådan målmedveten i broderskap- 

A h  i b e rg.  På den uppställda fri. tankens tjänst än man kan föreställa sig. 

gan: skapande eller ö d e l ä g g a  
När man upptäcker att han inte söker 

mentalitet hor den nya generatio- 
någon vinst utan gör sig allt detta omak 
endast för glädjen att få sprida ljus 
i världen blir man så förvånad förvånad förskräckt nen får denna generation tillfälle 

att själv svara i det dr. Ahlbergs 
föredrag kommer att följas av 

och besvärad att man önskar att han 

korta anföranden av representan- ville stiga av vid nästa station Ty vi 

ter från Sverige och utlandet för äro blyga för idealen och den som som drömma där inne 

ungdomsföreningar som arbeta för tjänar dem öppet i vardagen mitt ibland 

fred. 
Frågan om ekonomisk nednrust- Det kan också vara lärorikt för den 

ning behandlas av professor Ber- 
som lever fjärran från familjeliv att möta 

t i I O Ii I i n och de internationella Modern i tredjeklass sovkupén. Hon Väktarna på bergen 

kartellerna och trusterna av redak- ligger på yttersta kanten av bädden all- 

tör Thorsten n Odhe .  Profes- deles orörlig fast det syns att hon är 

sor R o b e r t  B à r à n y  talar om vaken Innanför sover ett litet väsen 

vetenskap och fred och pastor' osynligt. men vars korta im6 andetag Om tusen är 
P a u l  S a n d e g r e n  om kyrkans ögonblickligen förråda för den som kom- 

insats för mänsklighetens enande. mer in det skrämmande faktum att man 
fått barn till ressällskap Och just när 
man somnat börjar barnet skrika d Internationella Kvinnoförbundet 
skarpt och obevekligt att det känns som kan i år fira tioånminnet av sin 
skulle man kvävas av oljud i den mör. verksamhet. Det var nämligen 

den i december 1919 som sven- 
ska sektionen av den på våren 

ka och heta kupén. 
Men modern får upp dörren och i 

ljusspringan ser man hennes ansikte lugnt samma år bildade Kvinnornas in- 
och vänligt som om inte världens pin- ternationella förbund för fred och 
sammaste olycka hänt. Hon går i strump- frihet upprättades. Kursens ö p p  
lästen ut I korridoren och söver sin nande kommer av denna anled- 
son med milda ord under vandringen Ja, vad behöver jag räkna upp dem, ning att få karaktären av en enkel 
fram och tillbaka. Sedan får hon sitta alla människor kanske med gåtfulla öden högtidlighet till tioårsminne fi- 
uppkrupen i bädden rn=~ barnet på sina och hjältemodiga handlingar bakom sig. rande. Fröken hi a t  h i  l d a  W i- 
armar, därför a t t  det vaknar och skri- Var och en kan i" ur sina medresandes d e g  re n talar därvid om Minnen 
ker om hon försöker lägga ner det bleka och stillsamma ansikten läsa ut och gestalter från Fred och fri- 
Inte en sekund låter hon av skräcken vad han förmår a" äventyr och livets hets tio första år Dessutom blir tel. Uppsala 2235. Byrå i Up- 
inför de medresandes dom förleda sig under. musik av en stråkkvartett av da. sala hålles öppen på Universitetet 

på morgonen väntar att finna henne fot- resa och ett snabbt uppbrott från det V i  erinra om att anmälningar 
krossad av ånger. uttröttad och förtviv- efterlängtade målet gör det i alla fall till deltagande i kursen mottagas Kursavgift för hela kursen 6 VID: 

Stureplan lad säger hon med glad röst och lugnt gott att få fastställa, att också i resan kl. 12-4 e. m. å Internationella kr., enbart för dagarna i Stock- 
Norrmalmstorg samvete jag hoppas att han inte stört rymmes nog av det som är märkvär- Kvinnoförbundets för Fred och holm 3 kr., för dagarna i Up- 
Norra Bantorget, Det är en vanlig liten mamma. Vem d i g  och stort. Om det sen är en vac- Frihet byrå, David Bagaresgata O sala 2 kr. Halvdagsbiljett 75 öre 

Sveavägen—Tegnergatan när hon stiger ur I sin enkla bruna glimten av ni öde i en annan män- 117 20, samt i Upsala av fru Hed- ningen 1 Hotel Anglais 3 kr. 
filthatt och stickekoftan uppdragen om niskas liv. vig Torbjörnson, Tegnérgatan 26. 

Arsenalsgatan 1. 
Arsenalsgatan y. 

NORRMALM, efter om det kan hända något märk- Dikter inför 
värdigt i den vemodsfulla omgivning 
som Statens Järnvägars urmodiga små Allm. Tidningskontoret. 
tredjeklasskupéer utgöra, de som tas fram 

årsskifte f Dag Nyh. Stureplan 
Centralstationen. bägge tidnings- 

Vasagatan 12. 
kioskerna. 

görande händelser utspelas i Brigitte U Utopia om professor Åke Holmbäck 
Utopia heter du 

För dig vill jag bära 
rén om N. F:s tionde försam- 

bland länder jag såg. 

står till dig min håg: 

blott du, blott du 

Det kan t. ex. hända att min på Ur främlingskap 

Mjölby får uppleva ett så enastående Bland allt jag drömde 
de äventyr som att träffa på Mannen 

öppnar fönstren så fort någon begär del. 

Tigris 

sam om där finns någon som kan behöva Några tusenden av år 

för gott u t  utnyttja sin goda u p p  

D a g . 
Gardinerna äro täta 
och högtidligt brinna 
vaxljus i kandelabrarna. 

icke se de 

att natten viker 
att dag är nära. oss 

hälsa gryningen 

Ur djupen stiger solen 

är den här 

Stellan Stellan A r v i d s o n  

(Ur Gränslandet 

Bonniers 1929. 2:75. 

HOS TIDNINGSFÖRSÄLJARE till otålighet mot barnet. Och när man För den vars jullov mest är en lång mer. från och med den 9 Januari. 

Drottningg.—Kungsgatan. kan gissa sig till en hjälte I henne, ker dialekt, en ny vänskap eller bara -11, 2 tr., Stockholm, tel. Norr för aftonmöte 75 öre. för mottag- 

Odenplan halsen under kappan. Casan. 



Det nya årets horisont 
(Forts. fr. sid. 1 ver bortom många sjöar har lik- man mycket onyanserat. Bolsjevis- 

visande och vilja ha löftet utvid- väl av din ödmjuka önskan att men är Belsebub själv, för sven- 
gat till att innefatta deras själv- bli delaktig av vår civilisations väl- skarna alltid lika stygg och lika 
ständighetskrav innan de ens mot- signaler drivits att skicka sände- svart. Och bolsjevismen identifie- 
taga inbjudan till den blandade bud till oss som vördnasfullt ras utanvidare med det ryska fol- 
engelsk-indiska konferensen i framburit din skrivelse ..» ket, som räknar 150 millioner, me 
London. Från denna höjd svängde pen- dan det kommunistiska partiet i 

Gandhi har åter efter åtta års deln tills den nådde sitt djupläge Ryssland räknar endast en million 
avbrott trätt fram i den främsta omkring sekelskiftet, då makterna till mogen ålder komma medlem- 
aktiva linjen, och det talas på all- voro i begrepp att inbördes upp- mar (uppgiften från the »Journa! 
var am att han skulle få fullmakt dela Kina i intressesfärer, så art of the Royal institute of interna- 
BY Allindiska kongressen att sit- var och en kunde i lugn och TO tional affairs». Men inte heller 
ta i scen sitt vapenlösa uppror exploatera sin del. Så kom Kinas bolsjevismen är i dag vad 
(civil disobedience) just det som våldsamma reaktion, och i denna den var i går, och ryska folkets 
han förberedde 1922 men avbröt dag kunna makterna icke begära ställning till densamma förändras. 
därför att alla tecken tydde på något högre än ett jämviktsläge Det är sant, att hur in kommunis- 
att en sådant uppror icke kunde genom vilket Kina inträder som men urvattnas eller vad som an 
bli oblodigt. Huruvida bojkott och likaberättigad makt i staternas avlöser den, så kommer Ryssland 
skattevägran skall kunna försiggå led. Den nyssnämnda skrivelsen och dess hållning att vara av av- 
under mera oblodiga former och till konungen av England sluta- görande betydelse för oss. Men 
större självbehärskning nu in då de: »som din ambassadör själv kan så låt oss då för allt i världen 
återstår att se. Visserligen har  övertyga sig om, så äga vi söka sätta oss in i vad detta väl- 
Gandhis inflytande sedan dess allting. Jag värderar icke främman- diga faktum egentligen är for nå- 
starkt påverkat de indiska folken, de och onödiga föremål och har got! Låt oss försöka att bli be- 
men så har även Lenins. Bomb- intet behov av ditt lands handels- kanta med det ryska folket, instil- 
attentatet helt nyligen mot vice- varor». Man må hoppas att icke la oss p i  en politik som räknar 
konungen är en antydan om vad pndeln svänger tillbaks till läget med grannskapet för all evighet 
som kan komma att ske om ord- av 1793! inte bara i den fas som nu är. 
ningen upplöses genom vapenlöst Låt oss ställa in oss mer och mer 
uppror. rår: Lenin Nu eller få Tolstoj vi se - vem Gandhi som I Turkiet går moderniseringen målmedvetet på att bjuda Ryss- 

fram med häpnadsväckande fart. land det som Ryssland inte har 
var ju Tolstojs lärjunge Här som överallt där det blir nå- men behöver! Låt oss åtminstone Man kan inte tycka annat in 
synd om den engelska arbetarre- gon luft i luckan, blomma kvin- inte hindra och försvåra affärer- 
geringen som skall övertaga en 
så vansklig situation, i vilken år- landen rent fantastisk delaktighet skäll och tvivelaktig hållning. 
hundradens misstag nu mogna till och livaktighet. De hoppa lätt 

Mot detta invändes alltid, att 
över långa utvecklingsperioder, vil- Sovjet ju inte låter oss vara i 
ka vi få släpa oss igenom, och vi fred för propaganda. Sant, men 
kunna inte annat än avundas dem, när Tredje internationalen sköter 

kris. 

Samtidigt som dessa telegram även om vi förutse att reaktio- sin propaganda över hela världen 
från Indien låta ana att stora hän- nen skall komma även för dem, så illa, att sektionerna i alla län- 
delser äro förestående i Indien när revolutionens våg ebbar, så det splittras och försvagas, är det 
meddelas att Nankingsregeringen som skett i Ryssland och Italien väl inte nödvändigt att låta MU- 
upphävt den länge omstridda ex- I höstas överraskades den en ningen till Ryssland i stället för 
territorialrätten, så att alltså hä- gelske guvernören i Palestina av av klokhetsskäl bestämmas av vre- 
danefter alla främlingar skola ly- en plötslig arabrevolt, riktad mot de mal propagandan. Då t. o. m. 
da under Kinas lagar och icke judarna. Det lyckades snart att kommunisterna tvingas att själva. 
under nigra konslulära domstolar. återställa lugnet och att tillsätta reagera mot den moskovitiska dis- 
Frankrike har redan protesterat, en undersökningskommission var ciplinen, är den väl inte så farlig. 
åberopande sig på den traktat av heller ingen konst. Men motsätt- Samma reaktion mot kommunis- 
1858 då extertiorialrätten fastställ- ningen mellan araber och ju- tiska Partiets ledning förekommer 
der efter andra opiumkriget. Men dar står kvar likafullt. Vilka ha i alla länder även inom Ryssland 
det förefaller mest komiskt av fran- rätt? Araberna eller judarna? självt. Det var inte småsaker som Skul- 
ska utrikesministeriet att åberopa le man lita till professor Einsteins de ryska bönderna begärde av sin 
sig på en traktat av 1858 efter vältaliga framställning av läget, regering månader 
allt det oförutsedda och föga t rk-  som icke lämnar rum för någon sedan! Återinförande av rösträtt, 
tatmässiga som hänt sen dess. relativitet, så finge man tro att d. v. s. fria val; avskaffande av 
Vilken traktat lovade Frankrike araberna ingenting ha att beklaga kommunistiska partiets kandidat- 
at ta Annam från Kina?Att schack- sig över. De ha fått ordentligt listor på namn som bönderna ma- 
ra ban Shantung till Japan mot betalt för den jord de avhänt s ; ~  ste rösta in; jämnställdhet av bön- 
priset av japanska u-båtsjagare un- till judarna, de ha dragit fördel av dernas röster med arbetarnas, 
der världskriget? Det är så dags det utomordentliga uppvisning som (Bönderna äro 110 millioner och 
nu att medge möjligheten av ett uppstått sedan judarna började industriarbetarna 3 millioner, så 
succesivt upphörande av exterito- sätta in guld & energi på pale- det skulle betyda en hel del) bort 
alrätten. Det borde man ha bör- stinas uppodling. Hela felet lig- med skatt på handel, bort med de 
jat på för länge sen. Frukterna ger hos Stor Muftin som är en kooperativa jordbruken, fri och OF 
börja mogna av politiken: försent. skurk. Men araberna klaga också pen marknad för spannmålshandel. 

Kinas och Sovjets underhand- bittert och vältaligt över att bli Generalsekreteraren I folkkom- 
lare ha kommit överens om för- utköpta och utträngda och exploa- missariatet svarar med att fort- 
likning i den långa tvisten om öst- terade av judarna trots sina äl- sätta sina försök att ruinera de 
kinesiska järnvägen, på villkor att dre rättigheter i landet. Att ju- förmögna bönderna, de hatade ku- 
båda parter återgå till att lova darna kunde ha ännu äldre rat- lakerna. Det är annars dessa som 
att folia överenskommelsen av tigheter intresserar dem ej. Det framför andra skulle producera 
1924. Denna överenskommelse är här återigen England som i den exportspannmål för vilken 
gick ut på att ryssarna skulle få egenskap av mandatärmakt har att samme Stalin skulle skaffa sig 
delaktighet i skötseln av järnvä- reda ut situationen och svara for kredit i utlandet. Men det är inte 
gen men Kina behålla kantroll av den inför Nationernas förbund. hans enda motsägelse. Han för- 
det land den genomlöper. De Var det farligt att ge judarna ett klarar krig mot det kapitalistiska 
kinesiska och ryska tjänstemän lillfinger genom Balfourdeklaratio- systemet och begär kredit hos 
som råkat i strid med varann sko- nen? Riskerar man för stor op- kapitalisterna för sina stort anlag- 
la avlägsnas, och man börja på position inom den muhammedan- da planer till den ryska industri- 
ny kula igen. ska världen, om man är för hygg- ens återupprättande. Dessutom för 

Efter det var Kina som ville lig mot judarna? Ha dessa miss- han lika obevekligt krig mot upp- 
bryta överenskommelsen, får man brukat denna hygglighet? Kunna rum inom den ryska sek- 
erkänna att det är Soviet som hem- araber och judar inte båda få tionen av Komintern som inom- 
bunt segern i denna tvist plats och båda behövas i det stora respektive svenska, engelska, ty- 

Sam bekant vände sig Förenta arbetet att rycka upp Palestina ur ska. Bort åkte Trotski, Kameneff 

Sovjets och Kinas regeringar med världen dess apelsiner, dess vin, Titjerins tid lär vara ute. Vi har 
en uppmaning att erinra sig de dess olja, dess mjölk och honung? hemma måste ju inse att under 
förpliktelser de åtagit sig såsom M å s t e  icke historiens cykel sluta dessa oupphörliga skridningar i 
signatärer av Kelloggpakten: att sig så att judarnas exil tar slut? situationen, kunna vi icke behålla 
icke använda krig som politiskt Asien ligger där alltså nu vid inställningen från år 1919 eller 
instrument. Svenska regeringen, årsskiftet der är kontentan av den- från valåret 1928 lika litet som 
som vanligt rädd for inblandnin- na givetvis högst ytliga översikt, från år 1808. Vi svenskar äro ju 
gar, ville icke förena sin röst med ligger där bristfärdigt av frågor. ett kolossalt begåvat folk. men 

Förenta vill att Trygger får mot- laddat av ligger inneslutet. värl- minst dåraktigt vore om vi Inte 
förleda oss att fatta kommunis- 
mens försvagande på olika fron- 

taga hjärtliga komplimanger av 
Litvinov för denna sin taktfull- 

het.. År 1793 skrev Kejsar Chien Vi svenskar förbruka vårt ut- ter som ett slags massornas för- 
Lung till kung Georg av England eller snarare pa att förtala, gräla klasserna och belåtenhet med det 
följande: »Du o konung, som le- på och småreta Ryssland, alltsam- nuvarande läget. 

för ett par 

staterna för någon rid sedan ti l l  dess lägervall? Behöver inte hela Sinovjeff på kort tid, och även 

Större välstånd! var den lösen 
under vilket det republikanska 
partiet segrade vid presidentvalet 
i Förenta staterna. Ty välstånd 
ville alla, helst större och större, 
och så svarade man mot part- 
suggestionen på så sätt att spe- 
kulationsraseriet’ i industripapper 
ökade till ett förr aldrig uppnått 
tempo. Yen det var en ödesdi- 
ger hastighet, och så kom en våld- 
sam krasch som sänkte värdet på 
de upptrissade aktierna ned till 
pari och värre Väldiga vinster 
hade inhöstats, väldiga förluster 
gjordes nu. I den industri, som 
tjänar som bas för sådana spe- 
kulationer, arbeta somliga arbeta- 
re for höga löner andra för säm- 
re eller rent usla De bäst ställ- 
da ha ledningen i Labor Federa- 
tion och de äro bombsäkra mot 
kommunismen. De ha heller. ingen 
egentlig solidaritet med de säm- 
re ställda, och myndigheter och 
företagare kunna hålla ihop om 
att slå ner alla strejkrörelser. 
De goda svenska medborgare 

som alltjämt tro på att Sacco och 
Vanzetti voro skyldiga till rån- 
mord efter som domare och guver- 
nör i Massaschussets stodo på sig 

ifråga om deras skuld, tidning- 
ars första sidor ge de otroligaste 
avslöjanden om hur brott och ut- 
plundring i verkligheten går till 
i Amerika, och hur korrupt även E t  t hopp har man och det är 
domarkåren är. Del är inte små att sunda förnuftet och den mänsk- 
fattiga anarkister, världsförbättra- liga livsviljan står på demo sida 
re och drömmare, som begå de som vilja komma til l  ett positivt 
stora brotten, det är affärsmässiga resultat. 
banditligor, väl organiserade och 
väl utbildade i sina yrken Bland 
dem har man att söka förövarna Tyskland är icke mera någon 
av de brott, for vilka de två anar- sjömakt och deltar ej i femmakts- 
kisterna blevo avrättade. konferensen, men spelar likväl sin 
Nu blir det uppenbart att de stora roll för försoning och jäm- 

myndigheter som säkerligen fullt vikt i Europa eller motsatsen. I 
medvetet dömde de oskyldiga till Tyskland är läget icke helt upp- 
döden for att rikta ett dråpslag klarnat. Visserligen ha de tysk- 
åt revolutionärerna och för att nationellas försök att folkomröst- 
rädda statens intressen som de ningsvägen hindra överenskom- 
satte framför rättens - nu blir melsen om krigsskadeersättningen 
det uppenbart att de därmed stärk- icke lyckats. Men oenighet 
te och g i r o  fritt lopp at kraf- rider om landets ekonomiska po- 
ter som äro farligare för staten litik, och det finns en tysk grupp 
an anarkister och bolsjeviker. särskilt uppmärksammad av de 

franska nationalisterna som dröm- 
mer om krig och revanche. Ut. 

I sanning seger, guld, världs- rymmandet av den andra besätt- 
lig framgång är icke allt här i ningszonen i Rhenlandet har ic- 
världen. Emellertid - förbrytar- ke bara varit förenad med tack- 
ligor arbetarterror, justitiemord sägelser och klockríngning. Ett 
och börskrascher utgöra icke Ame- fästnummer av Koblenzer Gene 
rikas hela krönika från i fjor. Det ralanzeigar visar hur tyska pres- 
vore orätt att glömma Amerikas sen kunnat ta utrymningen till an. 
insatser i arbetet på världens fred. ledning att med skrupulös nog- 
Amerikas inträde i Ständiga dom- grannhet erinra om alla tyskar- 
stolen i Haag har nu skett och nas lidanden Och alla Frankrikes 
väntar bara på kongressens rati- övergrepp. Det är mänskligt men 
fikation. En preliminär överns- rysligt oklokt, i synnerhet som på 
kommelse har gjorts mellan Eng- franska sidan finnas mäktiga grup- 
land och Amerika rörande rust- per som rädas denna utrymning 
ningsminskning till sjöss som en och angripa sin regering som gått 
början och ett uppslag a t t  följa med på densamma. Deras enda 
rid den nu om ett par veckor hopp är den mycket sorgliga, dy- 
sammanträdande femmaktskonfe- ra och sammanhängande försvars- 
rensen i London. Denna kon- kedjan längs gränsen mot Tysk- 
ferens är den stora europeiska hän- land. ett monument över miss- 
delsen på nyåret, omkring den ha tron såren och bitterheten om 
redan länge fredsviljorna och inte mer. 
krigsviljorna i världen samlats i 
kamp. Skall fredsviljan vinna och Den engelska regeringen sli- 
lyckas få t i l l  stånd en minskning ter på sina krafter Och sitt unga 
av rustningarna eller åtminstone 
i Guds namn en begränsning i kol- i parlamentariska strider över 

annars förestår hos alla sjömak- Ändå kommer det nya året med 
ter? Skall vägen så banas för 
lösningen av den allmänna avrust- diska konflikten att kräva myck- 
ningens intrasslade problem? El. de  ansvariga s o m  n u  stå i ansvar  
ler skall alltsammans gå i stöpet för imperiets ledning. 
for år framåt och upprustningen Överhuvud ställer världssituatio- 

nen oerhörda krav pa de ledan- fortsätta? 
I senare fall kan man lika gär- des kallblodighet, orubbliga mod 

na tala tyst om Paneuropa ty och vilja. Och av folken kräver 
upprustning och Paneuropa stå i den vaksamhet, anspänning, del. 
absolut motsats till varandra. I aktighet, klarsynthet tvärs genom 

så fall äro de förhoppningar gru- Vilka kunna prestera allt det- 
arbetarregeringens första kraftiga ta i vår trötta tid? Är det ungdo- 
ansatser och Briands initiativ till men? 
en Paneuropeisk sammanslutning 

stället för den ökning som kol- och arbetslöshetsproblemen. 
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