
Vad har hänt? 
DALSDRAMAT sätter sin prä- A gel på allt som händer i vårt 

land, frän riksdagsdehatterna ti l l  ga- 
tulivet i städerna. Regeringen har 
tillsatt en kommission för att under- 
söka och utreda sanningen i de olika 
ryktena om stridsförloppet. Lands- 
sekreterare Stattin lär förflyttas 
frdn Härnösand, dit i stället stats- 
sekreteraren Bo Hammarskjöld skic- 
kats upp att bistå landshövdingen. 

Man påminner sig det Stattinska 
förhöret i allt sitt förakt för de värn- 
pliktsvägrandes ståndpunkt och 
måste säga sig att det i dessa dagar 
av lössläppt våld inom länets grän- 
ser, framstår ännu tydligare som m 
trygghet att de medvetet våldsför- 
nekande pojkarna uppträtt för sin 
åsikt. 

STOCKHOLM har veckan inletts I med våldsamma sammandrabb- 
ningar mellan kommunister och pli- 
sen - med ett trettiotal särade och 
flera anhållna. Den stridens vågor, 
som väcktes den 15 maj, komma inte 
att lägga sig så fort. 

EDAN SVERIGE applever des- M sa inbördes strider är folkför- 
bundsrådet samlat t i l l  möte i Genève. 
Mr. Henderson, Englands utrikes- 
minister har i ett dundrande tal givit 
tillkänna sin åsikt am den ekono- 
miska nationalism som föröder "m- 
dens näringsliv ach håller på att 
kvava människorna inom sina tull- 
murar. Tysk-Österrikiska tuIIunio- 
nen, sam stod främst bland försam- 
lingens ärenden, har på Hendersons 
förslag hänskjutits t i l l  Haagdomsto- 
lens yttrande. 

RANKRIKE HAR VALT presi- F dent. Senatens talman, den sjut- 
tiofyraårige Doumer blev segrare 
och slog därvid ut Briand, som från 
början icke velat ställa upp sig. Nu 
har Briand avsagt sig utrikesminis- 
terposten, som han haft i 6 år och 
är, efter vad det uppges, ganska ned- 
bruten över det nederlag. som med 
valutgången tillfogats honom och 
därmed hans utrikespolitik. Han har 
i ett tal försvarat sin försoningspoli- 
t ik och påpekat den stora betydelsen 
av att Frankrike sätter in sin kraft på 
Europas förenta state? mot tysk- 
österrikiska tullunionen. 

Som president i Europa-kommis- 
sionen kommer han först att delta i 
dess förhandlingar i Genève - där 
också ryssarna få vara med - se- 
dan kommer avsägelsen att tillkän- 
nagivas. . 

Riksdagen avslår 
v a n a r t  s l agen  

men uttalar sig 
för särskild 
ungdomslag. 
stiftning. 

örslaget till vanartslag- har nu 
gått Igenom sin behandling i 

riksdagen. Kamrarnas beslut blev 
avslag på propositionen men också 
på utskottsmajoritetens och reserva- 
tionernas förslag till direktiv för en 
kommande utredning. Delta får 
dock icke, som hr Schlyter förklara- 
de i sitt anförande i första kamma- 
ren, tolkas som ett avståndstagande 
frän den princip som utskottet en- 
hälligt gjort gällande i fråga om 
ungdomens omhändertagande, näm- 
ligen att vanartig ungdom under 21 
år bör omhändertagas av barna- 
vårdsnämnden enligt barnavårds 
lagen, icke enligt vanartslagen. På 
denna punkt höjdes heller ingen röst 
emot utskottsförslaget, medan åsik- 
ten ytterligare underströks av mo- 
tionären på området fröken Hessel- 
gren. 

Förslaget till van Var riksdagens beslut i övrigt av 
negativ art må alltså med tillfreds- 
ställelse slås fast, att den här gjort 
ett positivt uttalande i önskvärd 
riktning. 

Den enighet som rådde i fråga om 
regeringsförslagets fällande var 
emellertid ingalunda för handen då 
det gällde motivering och direktiv 
för kommande lagstiftning. Utskot- 
tets huvudanmärkning, den alltför 
vidlyftiga och kostsamma apparaten 
med skyddsnämnder och skyddskol- 
legier underströks visserligen av fle- 
ra talare i debatten men för övrigt 
gjorde sig olika meningar gällande. 
Socialministern stod tämligen ensam 
i sitt försvar av lagen som en rätt- 
vist och effektivt verkande lag. 

Både kamrar och läktare voro på- 
fallande glest besatta. Adalen upp 
slukar allt intresse. 

Gift kvinnas arbete ännu en gång. 
err Lundquists i Rotebro för- H sök att på en bakväg söka 

smuggla in en första bestämmelse, 
syftande ti l l  förhud för gifta kvin- 
nor i statstjänst har glädjande nog 
icke mötts av någon överdriven för- 
tjusning, varken frän utskottet, frdn 
de myndigheter och organisationer 
som hade att yttra sig i frågan eller 
trän riksdagen. Frän alla håll har 
motionen mötts antingen med stor 
misstro eller med öppen ovilja - 
det är således för generalpoststyrel- 
sen mindre smickrande att den en- 
l igt vad som meddelades i debatten 
var den enda av alla dem som hade 
att yttra sig i frågan som uttalade 
sig för motionen. 

Förslaget gick som bekant u t  på 
att staten skulle genom en gratifi- 
kation förmå kvinnorna att lämna 
sina tjänster, när de gifte sig. Mo- 

tiveringen var den gamla och av var 
kvinna kända, att de gifta kvinnor- 
nas avlägsnande från arbetsmark- 
naden skulle tillgodose mäns och 
ogifta kvinnan behov av arbete. 
Tidevarvet har så många gånger ta- 
git ståndpunkt t i l l  denna fråga och 
utförligt motiverat sitt ställningsta- 
gande, att de t  kan vara fullkomligt 
onödigt att upprepa skälen. Vare 
nog sagt att v i  helt och fullt in- 
stämma i de kvinnliga kårsamman- 
slutningarnas centralråds uttalande. 
då de kort och gott beteckna de 
föreslagna åtgärderna som orättvist 
verkande, inkonsekventa och inef- 
fektiva. 

Frän debatten, i vilken bl. a. fru 
Nordgren förde kvinnornas talan 
mot motionären. minns man bäst 
motionärens egna förunderliga ut- 

(Forts. å sid. 4). 

Biff eller banan. 
n dansk tidning. om det nu var E Politiken eller Berlingske, an- 

ordnar endera dagen en hastighets- 
tävlan på en viss distans mellan re- 
presentanter för köttätare och gräs- 
ätare. En slaktare och d:r Hindhe- 
des berömda assistent hr Madsen, 
som vunnit i så mången tävlan förr, 
skala uppträda på vädjobanan. 

Striden står, som tidningen uttryc- 
ker det, mellan biff och banan. Men 

den striden utkämpas för närvaran- 
d e  på en slörre vädjobana. För 
trettio di sen var det nästan löje- 
väckande att betvivla de stärkande 
biffarnas hälsosamma inflytande, 
h e l t  nedsköljda med litet morgon- 
porter. Den vegetariska dieten till- 
kämpade sig dock en betydelse vid 
en hel del sjukdomars bolande, och 
mången inbiten biffslukare fick bita 
i det sura äpplet och bli gräsätare. 
Och nu hotar fröken banan på all- 
var herr biff. Gurkan blir förmer 
än kalvköttet. Sallaten viktigare än 
steken, moroten dominerar skolbar- 
nets frukost. »Oslofrukosten» infö- 
res i skola efter skota. 

Men det är en allmän klagan, hur 
skall jag laga den där maten? Vad 
skall jag äta? V i  ha mänga bra 
kokböcker, även vegetariska. Tide- 
varvet har haft nöjet att omtala fle- 
ra. Tidevarvet har även omnämnt 

(Forts. å sid. 4.) 

De tvenne rättsuppfattningarna. 
Den av regeringen tillsatta 

undersökningskommissionen 
kommer kanhända att kunna klar- 
lägga det yttre händelseförloppet i 
alla dess detaljer de ödesdigra da- 
garna i Adalen. Vare sig det kan 
visas att demonstranterna gjorde 
början genom stenkastning, even- 
tuellt skottlossning, eller det var 
truppbefälhavaren som efter krigs- 
konstens alla regler ansåg sig ha skäl 
för den ödesdigra skottsalvans av- 
lossande, måste man göra klart för 
sig. att bakom de stridande stå två 
vitt skilda rättsuppfattningar. 

Det är problemet strejkbrytare 
eller arbetsvilliga, som delar upp 
samhället. De borgerliga i allmänhet 
anser, som det uttryckes i N.D.A. 
i måndags i en spetsartikel: »Vi ha 
ett absolut rättsbegrepp, för oss står 
det som självklart att en grupp av 
laglydiga medborgare inte utan vi- 
dare kan eller får förföljas». De 
arbetsvilliga måste alltså skyddas, 
det betyder att rättsordningen måste 

upprätthällar med alla tillgängliga 
medel. Mot denna åsikt står l ika 
orubbligt och enhälligt den samfäll- 
ds uppfattningen hos arbetarklas- 
sen, att strejkbrytaren är fågelfri, 
star utom rättssamhället. Detta be- 
tyder icke att man gillar våldshand- 
lingar mot honom, l ika litet som 
mot tjuvar och mördare i onödan, 
men genom sin handling bryter den 
»arbetsvillige», när en öppen kon- 
fl ikt föreligger, samhällssolidarite- 
ten lika uppenbart, som tjuven eller 
förfalskaren. Aven fast hans hand- 
l ing icke är inregistrerad som brott 
i lagboken. 
Hr Wigforss tryckte starkt i riks- 

dagens lördagsdebatt på dessa olika 
rättsuppfattningar. Han begärde 
icke att de borgerliga skulle gilla 
arbetarnas rättsuppfattning, endast 
att de skulle betrakta den som ett 
faktum. 

Vari bottna de olika uppfattnin- 
garna? Arbetsgivarens synpunkt är 

väl den, att han kan köpa arbets- 
kraft liksom annan för produktionen 
nödvändig vara och därvid tilläm- 
på marknadens priser. Godtages 
icke det  pris han bjuder. av arbeta- 
ren, som på samma gäng är »en 
vara», hämtar arbetsgivaren den be- 
hövliga kraften från ett villigare 
håll. Han tar strejkbrytare. 

Vad kan arbetaren säga mot des- 
sa självklara saker? 

Intet mer och intet mindre än att 
han vägrar att vara slav, vägar att 
vara livegen, vägrar a n  betraktas 
som en vara på marknaden. Han 
vil l  förhandla om sina arbetsvillkor. 

Men hur skall v i  kunna frigöra 
den mänskliga arbetskraften frdn 
karaktären »vara»? Det är tidens 
stora sociala spörsmål. Händelser 
rom Ådalen varit vittne ti l l  och 
många andra av samma slag peka 
hän på, att den världshistoriska ut- 
vecklingen nått den punkt att den- 
na fråga måste lösas, om ej rätts- 
samhället skall brytas sönder. 

Demonstration. 
- Det är bäst in hänga med här, 

annars blir det en man mindre i ledet. 
Spårvagnarna från Kornhamnstorg till 

Norra Bantorget äro överfulla. Männi- 
skor hängs i klungor på fotstegen. En 
liten blek och nybakad Student, med böom- 
stermassor på rygg och bröst och en 
trupp uppvaktande gymnasister omkring 
sig, står hjälplöst utslängd på kajen och 
lyfter förgäves sin mogenhetssymbolise- 
rande käpp mot bilarna, som rusa förbi, 
fullsatta med arbetsklädda män. I dag 
är det större och allvarligare strider, 
som storma genom dagens minuter än 
kampen för en vit mössa. De speglas 
i vartenda alIvarsamt ansikte, ljuda i var- 
je skälvande och upprörd röst. Som en 
liten avsatt hjälte står pojken kvar, me- 
dan trupperna draga sig samman till den 
väldigaste demonstration som någonsin 
utgått från Norra Bantorget i Stockholm. 
- Var ha vi snickarna? Och bagar- 

na? Kan ni säga mig var vår tana är? 
— Ja, vad hade ni för nummer första maj7 

Medan ordningsmännen visa till rätta 
växa skarorna ut. uppfylla hela torget. 
sträcka sig Iängs Torsgatan ända upp 
mot Atlasområdet. Internationalen bör- 
jar sjungas, man hurrar och ur leden, 
som kanta trottoarerna stiga talare fram, 
en efter en och hålla små tal far far- 
brödring och klasseger och en tack till 
de studenter, som visat arbetarna sin so- 
lidaritet genom att vara med i demon- 
strationen. Många gamla grånade demon- 
stranter blotta sitt huvud ned tårar i ögo- 
nen, när de unga mäninskorna @ förbi 
och till svar få de rungande hurrarop för 
arbetarklassens befrielse. 

Ännu när de röda fanorna i tågets spets 
sedan mer än en timme varit försvunna 
frdn torget och för länge sedan uppnått 
Gardet, stå de eftersta leden kvar och 
vänta på sin tur att rycka ut. Så går tå- 
get raskt ut genom de gamla välprövade 
gatorna. Poliserna kunna i sin outsäg- 
liga självbehärskning såväl när det gäl- 
ler ogillande lom sympati endast jam- 
föras med den gamla, snart för evigt be- 
gravna lidens herrgårdskruskar och be- 
tjänter, i deras konst att uthärda vilka 
dumheter eller kvickheter som helst frän 
sitt herrskap utan att ändra ansiktsut- 
tryck ens med en millimeterstor rörelse. 
De civila åskådarna ha då större frihet 
att på sina känslor tillkänna och växla om 
med svordomar och hjärtliga hurrarop, 
beroende på livsåskådning och stadsdel. 

Och så är man framme på Gärdet, 
uppfyllt av människor. med en enda ge- 
mensam vilja an lägga i dagen sin pro- 
test. Ingenting är ad styrkande som att 
i rörelse få förena sig med andra, det 
går långt, långt utanpå vad som kan 
uppnås på ett stillasittande möte. I själ- 
va gångens rytm ligger kraftfrigörelse 
och inte for inte är demonstrationer tolk- 
meningens helgdagsattribut. 
En omsvepande stark gemensamhets- 

känsla famnar de tiotusentaliga skaror- 
na under deras röds fanor och stiger 
med sången mot himlen. Denna sam- 
hörighet på harmens och protestens grund 
känns så frigörande, att fasan som grep 
tag i människorna när de i sina tidningar 
funt läste om sorgespelet i Ådalen och 
som hållit dem h a r  under hela arbets- 
dagen, släpper taget för en högtidsstäm- 
ning som är så stark att den blir nästan 
glad. , Casan. 
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Samhällets rätt till mord. 
Fem av landets medborgare ha 

blivit dödade av sina s.k. försva- 
rare, dödade av den militär de med 
sin skatt betalat. 

Det har skrivits och talats myc- 
ket om dödsskotten i Adalen. Men 
det är betecknande för tiden, alt det 
huvudsakligen skett partipolitiskt. 
Det kan visserligen göras till en 
partipolitisk sak, fast det likväl in- 
nerst är  en samhällelig och mänsk- 
l ig fråga, det här gäller. Vilken 
uppfattning har svenska folket? Det 
beror kanske till stor del på, för vil- 
ken tidning de erlagt prenumera- 
tionsavgift. Och skulle man till 
äventyrs ha skaffat sig t. ex. både 
Sv. Dagbl. och Soc.-Dem. bl i r  man Dock icke hela. T y  den s.k. örd- 
alldeles yr i huvudet, och inte blir ningsmakten, även om militär är däri 
det bättre. då man läser D.N. Enda inbegripen, får icke mol lag och för- 
möjligheten är att fasthälla fakta, ordning ofreda allmänheten. Om så 
ich inför ögonblickets obevekliga all- sker, blir dess makt ingen. De bor- 
var begrunda samhällsproblemen. gerliga, sam vilja försvaras av kul- 

V i  utgå frän strejken vid Manna- sprutor och regementen och 'klandra 
verken. Där var strejk. Ådalsar- socialdemokraterna för deras efter- 
beta sympatistrejkade. Och låtenhet. borde i stället taga varning. 
strejkbrytare, kallade »de arbets- De kunna tacka socialdemokraterna 
villiga.. hade ditkallats. De strej- för att de svenska arbetarorganisa- 
kande hade förolämpat och miss- tionerna till övervägande del äro 
handlat de arbetsvilliga. Låt oss präglade av sådan ansvarskänsla 
på intet vis förneka eller försvara och besinning. Deras är törtjänsten, 
detta! Militär kommenderas dit. om det ej lyckas de borgerliga att 
Och när ett demonstrationstig av genom kortsynthet och privatintres- 
shejkande närmar sig de arbetsvil- sen störa utvecklingens lugna gång 
ligas fridlysta område, skjuter mili- i vart land, och framkalla hetsiga 
tären fyra män och en kvinna. Mi- sammandrabbningar som den nyligen 
litären söker rättfärdiga sitt uppträ- timade. 
dande med, att den i förskräckelsen vi ska komma ihåg, an v i  leva 
trott sig vara anfallen men det är dock efter och icke före franska re- 
ännu icke bevisat alt demonstranter- volutionens dagar, och en revolu- 
na voro beväpnade. tion k a n s k e  t .  o .  m .  skulle kunna 

För att störta en regering så fast beslu- 
upprätthålla lag och ordning skriar ten att sitta fast som den Ekman- 
hela det vällovliga samhället! & ska. Den lär väl då blåsa: Eld 
det lag och ordning att mörda män- upphör. En enig borgerlig samling 
niskor i statens namn? sluter nu upp kring regeringen. Re- 

Vi  vilja göra all rättvisa åt re- geringen viker ej, står det i varje 
spektive myndigheter. Det är inte borgerlig tidning. Och likväl kom 
så vanligt med slagsmål i vårt re- en jagare och forslade bort de ar- 
lativt fredliga land, och därför kan- betsvilliga. Likväl måste militären 
ske förklarligt, om än inte försvar- transporteras hem igen. Regeringen 
ligt, att man något tappar huvudet. anser att allt gatt fullt riktigt till. 
Konungens befallningshavande är Likväl tillsättes en undersöknings- 
mera vana vid representationsskyl- kommission. Ty den allmänna opi- 
digheter vid högtidliga tillfällen av nionen krävde del. Den djupt be- 
annan art. Rättvisans skyddsvakt klagliga händelsen i Ådalen far sä- 
ute i landet utövar i allmänhet sin kert vittgående följder. Den borger- 
maktfullkomlighet genom sin blotta liga samlingen kommer att glesna. 
åsyn. När det då plötsligen blir all- Den undergräver sig själv genom at t  
var, ropar man på hjälp, på militär. förgripa sig just på, vad den vill 
Och vilken uppfattning man än har skydda: lag och frihet. 
om militarismen, måste man medge, Till sist — det är en sak denna 
at t  det är ett svårt yrke. Det ford- händelse särskilt framhåller. Vilken 
rar av fullvuxna människor att ägna rätt har tredje man att blanda sig i 
sitt liv åt något sam egentligen är en tvist mellan arbetsgivare och ar- 
erkänt för ett brott: krig, de ska ut- betstagare) När det gäller arbets- 
bilda sig till något, som de ska hop- löshetsunderstöd, är del alltid så no- 
pas att aldrig få utöva annat än på ga, att staten skall vara neutral, men 
lek. På sin höjd självförsvar eller när det gäller strejker, anses sam- 
straff gentemot dem, som möjligen hället alltid böra hjälpa arbetsgivar- 
förbrutit sig mot Nationernas för- parten, Samhället tillåter strejk- 
bunds stadgar - med samma medel brytare. (Vi  tala icke om arbeten, 
som de brottsliga - det är deras som nödvändigtvis måste utföras.) 

Och därigenom tvingas samhället 
även att skydda &m. Ar detta rik- 
tigt. Många strejker kunna vara 
oberättigade, men där komma v i  in 
på statens befogenhet som skiljedo- 
mare. Det kan aldrig bl i  tal om nå- 
got sådant, am inte staten är neutral 
i förhållande till arbetstvister. Som 
samhället nu är, neutralt är det icke, 

Varför sköt militären? 

yrkes enda lagstadgade förhoppning. 
För övrigt tidsfördriv med planer, 
övningar och ställningssteg. Det mi- 
litära arbetet nutilldags är ej  att jäm- 

Iföra med forna dagars krigstjänst. 
Och lika onaturligt som kriget är, 
lika världsfrånvänd och besynnerlig 
måste den inverkan vara som den 
moderna militära tjänstgöringen har 
på sina utövare. Man kan därför 
första, att den mänskliga naturens 
ofullkomlighet och ofta förekomman- 
de råhet, gör, att varje tillfälle ivrigt 
begagnas för att tillämpa sina kun- 
skaper, förskansa sig i skyttegravar 
o. dyl. Systemet får således bära 
en del av ansvaret. 

Svart på vitt. 
AVRUSTNINGSKONFERENSEN 

bör kanske inställas? Det tir en 
fråga som Manchester Guardian i 
dessa dagar kastat upp. Tidningen 
är av den meningen att så bör ske, 
ifall det inte lyckas att fredligt lösa 
den nya krisen i de fransk-italienska 
flottunderhandlingarna, som tillåtits 
terrorisera den europeiska politiken 
så länge. Frankrike ville ha frihet 
att den dag år 1936, då dess plane- 
rade avtal med Italien går ut låta en 
hel ny krigsflotta rutscha av stapeln 
ner i sjön. Det är ett typiskt exem- 
pel på hur marin- och generalstaber 
tolka överenskommelser om rust- 
ningsbegränsning. Detta rev upp 
hela frågan, underhandlingarna ha 
emellertid inte avbrutits, och så 
länge finns det hopp om att inte 
hela avrustningsfrågan skall sabote- 

E N L I G T  PRESIDENT HOOVER 
slösar mänskligheten för när- 

varande bart 18,000,000,000 kronor 
på krigsmaterial om året. Han har 
förklarat att det är för mycket. 

Det har han kanske rätt i. Det 
finns en liten prutmån för en bli- 
vande konferens, el ler hur. 

ras. 

OM ETT AR, . något tidigare än 
vi i Sverige. skall Frankrike ha 

allmänna politska val. Det är av 
ganska stort intresse att ett förslag 
kommit upp att uppskjuta avrust- 
ningskonferensen till efter dessa val. 
Det är intressant därför att den som 
kommit upp med förslaget är en be- 
gåvad radikal fransk journalist med 
stor kännedom Om den franska och 
tyska opinionen. I vintras var den- 
ne man så förtvivlad över omöjlig- 
heten att brygga över dessa två opi- 
nionsgrupper att han beslöt inrätta 
sig för kr ig och funderade på att 
köpa ett ställe i Sverige att där göm- 
ma sina små barn undan giftgasan- 
fallen. Nu ser det ut  som Om han 
tänkte sig att de fransk3 valen kun- 
de komma att visa tillvaron av en 
ny opinion, skaffa en ny regering 
och därmed den trygghet för hans 
små barn som Sverige knappast kan 
garantera. Mannen i fråga är en 
ytterst intellektuell och logisk herre 
och han bör vele att säkerhet finnes 
ingenstädes, om det bryter ut ett 
europeiskt krig. Så att hans idé om 
stället i Sverige illustrerar även den 
vår mänskliga illogisk. Men på ett 
mer rörande sätt än til l exempel 
Richard Lindström gör det, han som 
förenar socialism med vulgärnatio- 

nalistiska tänkesätt i frågan om 
rustningarna såsom värn för freden. 

G E O L O G E N  GUNNAR,  BES- 
KOW har i Fronten skrivit två 

artiklar över primitivitetens pro- 
blem De ha fatt en även för för- 
fattaren oväntad rel ief genom hän- 
delserna i Adalen. 

Han talar där om »kulturutveck- 
lingens oerhörda hastighet i jämfö- 
relse med den biologiska evoIutio- 
nens». Vår speciella västerländska 
kulturrevolution har. säger han, hu- 
vudsakligen skett på det naturveten- 
skapligt tekniska området och där- 
vid skapat maktmedel och förstörel- 
semöjligheter, vilka i händerna på 
själsligt primitiva grupper eller in- 
divider innebär en ständigt växande 
fara. 

V i  ha otta här i Tidevarvet pekat 
på den överhängande risk, som lig- 
ger i att människodödandet rationa- 
liserats som stordrift med en enorm 
kapacitet av antal döda per man och 
timme. Risken härrör ur samma pri- 
mitiva inställning sam lagt det 
mänskliga ingeniet på att skapa den- 
na uppdrivna mordteknik. Männi- 
skorna ha skaffat sig en makt de icke 
mäkta bära och öva. Mod, över- 
blick rådighet, rättvisa klicka lätt, 
men kulsprutan klickar ej, hon spe- 
tar sin melodi fullkomligt. Henne 
kan en svensk militär lära att placera 
i riktig strategisk position. mata och 
rätta i gång. Men i hanteringen av 
människor är han ett blindstyre. 

Gunnar Beskow såsom geolog ta- 
lar om försvunna livsformer, långt 
bortom den som vi människor repre- 
sentera. Från den huvudgren i Ut- 
vecklingslinjen, som lett fram till 
människan, ha tid efter annan djur- 
grupper avgrenats genom specialise- 
ring, ensidig utveckling och anpass- 
ning i viss riktning. De ha nått en 
fullkomning som uteslutit anpassning 
till nya livsvillkor, exempelvis kli- 
matförändringar. Och därmed har 
deras öde varit beseglat. Jätterep- 
tilerna hade utbildat ett i sitt slag 
tullkomligt försvar i sin starka skal- 
bildning, de »specialutvecklades 
enormt i fråga om dimension och be- 
väpning men förlorade sin evolu- 
tionsduglighet och gingo under,. 

Vad som skedde en gäng i tider- 
nas begynnelse hotar som en möjlig- 
hel på n y t t .  Frågan är om det finns 
mod och anpassningsförmåga hos oss 
människor att krypa ut ur reptilska- 

le t ,  att makulera kulsprutorna. gift- 
gaserna, skyddsmaskerna. Tvisten 
rörande allmän eller isolerad avrust- 
ning är bara en tvist rörande tillvä- 
gagångssättet. 

Devinez. 



Två riksdags- 
beslut. 

åde allmänhetens, tidningarnas B och riksdagens intresse har 
under den sista veckan varit så helt 
upptaget av Adalstragediens efter- 
spel i vår lagstiftande församling, 
att de tvivelsutan viktiga frågor, 
som stått på dagordningen fått gå 
så gott som obeaktade förbi. Och 
dock är ju steget mellan Ådalskon- 
flikten och en sådan fråga som ar- 
betslöshetsförsäkringen icke så 
svindlande. Det är j u  ganska tro- 
ligt, att den är ett led i den sam- 
hällspolitik, som skulle med bättre 
medel än med kulsprutor och bajo- 
netter bilägga arbetskonflikter. 

Det är inte första gången som 
riksdagen dehatterat arbetslöshets- 
försäkringen, och följaktligen heller 
inte den första som den avslagits av 
bägge kamrarna. Sedan 1910 har 
den åren igenom stått på dagord- 
ningen, varit föremål för sakkun- 
nigutredningar och utlåtanden i le- 
gio men egentligen icke avancerat 
något nämnvärt. För varje år mo- 
tion har väckts har man hänvisat t i l l  
dessa utredningar. Arets motioner, 
som hade väckts dels av socialde- 
mokraterna, dels från kommunis- 
tiskt håll. gick i korthet ut  på en ar- 
betslöshetsförsäkring så att var och 
en som fyllt 16 men icke 67 är och 
mot avlöning användes till arbete 
skulle ha rätt til l ersättning vid ar- 
betslöshet. Debatterna voro korta 
och fyllda av klagan över frågans 
fördröjning. 

ymnastiska Centralinstitutets G omorganisation har under 
den tid frågan varit uppe haft åt- 
skilliga sorgliga kapitel. Nu  tycks 
den emellertid genom riksdagens 
fattade beslut vara på väg att lösas 
i rätt riktning. Kungl. Maj:t har 
framlagt ett u r  en mångårig dir- 
kussion utkristalliserat förslag och 
detta har i stort sett antagits av 
riksdagen. Beslutet innebär för- 
utom åtskilliga detaljbestämmelser. 
att undervisningen vid institutet 
skall vara två-årig men med endast 
en termin gemensam för utbildnin- 
gen til l frisk- eller sjukgymnast. 
Aterstoden av den sjukgymnastiska 
utbildningen skall förläggas till 
sjukhusen. 

Debatten i kamrarna kom dock 
mindre att röra sig om denna nya 
uppdelning än om kompetensvillko- 
ren för inträde till institutet. I fråga 
om detta stannade också kamrarna 
vid olika beslut, varför samman- 
jämkning måste ske. Första kam- 
maren stannade vid utskottets för- 
slag, som bibehöll den nuvarande 
kompetensen - studentexamen för 
manliga och normalskolckompetens 
för kvinnliga elever. Andra kam- 
maren gick däremot med herr Wig- 

En stormvind på Jamajka. 
Det fanns böcker. som man bara 

hade som barn. Man gömde sig med 
dem bakom tjocka förhängen eller i 
en vrå bakom skåpet. Man fick var- 
ma, röda kinder av att läsa dem, man 
lade dem i hemlighet i knät under 
bordet. när man i alla fall då och 
då måste infinna sig till en måltid. 
Man slukade dessa böcker. Och så 
en dag voro de plötsligt borta, för- 
svunna med en hög gamla leksaker, 
så borta, att man glömde deras namn 
och inte mer visste om de verkligen 
varit så oerhört vansinnigt spännan- 
de eller om man bara inbillat sig det. 

Vilken lycka, när man mitt i mas- 
san av så kallade moderna romaner, 
som alla vilja undervisa eller omvän- 
da. träffar på en sådan bok. »En 
stormvind från Jamaika.» Den boken 
läser man i ett enda drag. Over- 
allt och oavbrutet. Vid hållplatsen 
mellan två spårvagnar, t i l l  och med 
när det regnar, i tandläkarens vänt- 
rum, i droskbilen, i teatergarderoben. 
Det är en spännande bak. precis som 
böckerna på den tiden. Den verkar 
på nerverna och inte på hjärnan, den 
är hel och blodig och förskräcklig 
och mera levande än verkligheten 
själv. 

Händelsen tilldrager sig först i 
tropikerna och sedan på ett sjörö- 
varskepp. Bokens hältar äro barn. 
Dess författare. Richard Hughes, är 
inte något barn, men heller inte en 
vuxen människa. Man kunde sna- 

forss som reserverat sig för att in- 
trädesvillkoren skola vara antingen 
studentexamen för båda kategorier- 
na eller också likaledes för bägge 
realskaleexamen med vissa kom- 
pletteringar. Principiellt sett är na- 
turligtvis reservantens ståndpunkt 
med lika fordringar för män och 
kvinnor riktig, då det däremot torde 
vara tvivel underkastat om student- 
examen är den rätta kompetens- 
fordran. 

Man noterar vidare med tillfreds- 
ställelse att beträffande den frivil- 
liga gymnastik- och idrottsrörelsen 
har framhållits att »vid institutet 
borde etableras ett intimt samarbe- 
t e  med densamma, varvid institutet 
borde inlaga en impulsgivande. 
konsulterande och instruerande 
ställning». 

Eftersom Tidevarvet för åtskilli- 
ga år sedan behandlat frågan om 
de kvinnliga och manliga lärarnas 
inbördes ställning i lönehänseende 
vid detta institut, så kan det för Iä- 
sekretsen vara av intresse at! fä 
veta, att de vid omorganisationen 
placerats i samma lönegrad. V i  har 
j u  nu en gäng kommit därhän, att 
det behöver särskilt påpekas, när 
kvinnorna behandlas rättvist och 
erhålla Sina i behörighetslagen 
stadgade rättigheter. 

R.Th. 

rast beteckna honom som barnens 
kamrat, den stora kamraten. Från 
de vuxna håller han sig på strängt 
avstånd. Om barnens föräldrar ta- 
lar han bara som herr och fru Thorn- 
ton. Han är förtrolig med djur. För 
det mesta är han mycket anspråks- 
lös. Han märks knappast utan be- 
rättar bara varsamt och sakligt 
som en stor naturforskare om allt 
som händer. 

Och det händer mycket. Redan 
därför att allt, som händer egentligen 
tilldrar sig tre gånger. Det finns 
nämligen tre världar i romanen: De 
vuxnas värld, ödslig, träng och torr, 
den verkliga världen, hotande och 
farlig och så barnens värld, en obe- 
räkneligt grell. helt och hållet olo- 
gisk, i småsaker viktig och i stora 
ting betydelselös, lekfull, lustig och 
förtvivlad värld. Dessa tre världar 
leva förbi varandra och därav upp- 
stå bokens tragedier. 

Emily är ett underbart barn. Kan- 
ske är det därför att hon skildras så 
underbart som barn. Kanske äro alla 
barn så underbara. Eller de flesta. 
Man måste bara låta dem växa upp , en urskog, sådan som urskogen på 
Jamaika. En ond och farlig urskog, 
full av ormar och vildkattor. inte alls 
så härlig, som den brukar skildras i 
reseberättelser. och fruktansvärt våt 
och het. 

»I längden verkar ett tropiskt land- 
skap ganska enformigt, överlastat 
och därför klumpigt. De kraftiga 
rörformiga Stammarnas och de tjac- 
ka, bladens gröna färg är nästan all- 
tid likadan utan nyanser, inga träd 
ha klara konturer, därför att varten- 
da träd är tryckt mot något annat 
- det blir ingen plats över.» 

I detta' landskap uppleva barnen 
en liten jordbävning, sam för Emily 
blir t i l l  en stor och evig upplevelse 
och en våldsam storm, som lämnar 
ett enda outplånligt förfärligt minne 
kvar hos henne: hur Tabby, den äl- 
skade katten. jagad av galna vild- 
kattor, försvinner i djungeln. 

Efter tornadon skola barnen faras 
till England tillsammans med ett par 
kreolbarn ur grannskapet för att full- 
borda sin uppfostran. Men skona- 
ren som tar dem med blir kapad av 
sjörövare. Sjörövarna ta barnen 
med sig egentligen utan alt alls vilja 
det och behålla dem ombord på sitt 
fartyg. De äro riktiga sjörövare, in- 
ga romantiska ädla hjältar och heller 
inte några blodtörstiga odjur utan 
helt enkelt några råbarkade karlar, 
som valt ett något grovt yrke. Men 
barnen trivs med det vilda livet om- 
bord, de ha det härligt. man lämnar 
dem nämligen i fred. De äro alltid 
snälla mot sjörövarna och sjörövar- 
na behandlar dem särdeles hövligt. 
Mycket fint och mycket komplicerat 
är förhållandet mellan den lilla Emi- 

ly och den store, allenahärskande 

Ända tills det händer något för- 
skräckligt. En fången holländsk 
kapten, vars skepp just har blivit ka- 
pat, kommer in till Emily, som ligger 
i kaptens kajuta med en skadad fot. 
Emily är dödsförskräckt för mannen 
med den onaturligt karta halsen och 
som luktat så otäckt av cigarrer. 
Och när han vältrar sig fram på gol- 
vet efter en kniv, för att lösa sina 
bojor, springer hon plötsligt upp - 
hon är ensam med honom ombord 
- griper kniven och sticker honom 
blint under fem sekunder. Sedan 
komma matroserna. 

»De sågo kaptenen ligga utsträckt 
i en blodpöl. - Men mina herrar, jag 
har hustru och barn, sade han plöts- 
ligt på holländska med en mild för- 
vånad röst. Så dog han.. Ingen 
anar att Emily dödat honom. 

Detta mord, detta oskyldiga mord 
av ett ovetande barn blir til l menings- 
löst, demoniskt öde för skeppet. Ro- 
ken förvandlas, de storas värld blir 
allvarsam och viktig, blir till en dov 
ångestdröm, som man ändå inte vill 
vakna ur. Sjörövarna, som redan 
för länge sedan tröttnat på barnen, 
befriar sig från dem genom att med 
en klumpig lögnhistoria överlämna 
dem till ett passagerarfartyg. 

Men Emily förråder dem, Emily 
som tyckt så mycket om kaptenen 
och hans besättning. Varför? Det 
är mycket enkelt. Den vänliga stä- 
derskan hjälper henne ti l l  sängs. 
»Män! Ja, verkligen, sedan mana- 
der tillbaka hade hon ju bara sett 
män. Det var himmelskt att äntli- 
gen ha kvinnliga väsen omkring sig 
igen. När den vänliga städerskan 
böjde sig över henne för att kyssa 
henne, slog hon plötsligt armarna 
om hennes hals och gömde ansiktet i 
det varma, mjuka hullet, helst hade 
hon alldeles velat försjunka i det. Så 
olika det var i alla fall, mat de hår- 
da, muskulösa kropparna på Jonsen 
och Otto!. 
Då förrådde hon sina vänner. Och 

eftersom barnen aldrig, aldrig kun- 
na begripa de vuxna, eftersom de 
inte förstå deras frågor och inte kun- 
na mäta innebörden i sina egna svar, 
så händer det forfärliga, det ofatt- 
bara, det outhärdliga: Sjörövarna 
bli hängda. Genom de oskyldiga 
barnens skuld. För mordet på den 
holländska kaptenen. 

Emily reser hem med fadern från 
rättegången, där hon var inkallad 
som vittne. »I andanom såg Emily 
åter för sig kaptenens ansikte, som 
det hade sett ut  för en stund se- 
dan.. . vad var det egentligen det 
påminde om? Och hon frågade all- 
deles plötsligt: Hör du' pappa, hur 
gick det egentligen till sist med Tab- 
by den där hemskt stormiga natten 

kaptenen. 

på Jamaika?» i 
Maria Lazar. 

För föräldrar, lärare och andra intres- 
serade 

av d:r Rudolf Steiners pedagogik Wal- 
dorfsskolan, anordnas på initiativ av As- 
troposofiska Sällskapet en pedagogisk 
kurs i sommar på mind två veckor med 
början omkring 26—30 juli vid Viggby- 
holms Internatskola i närheten av Stock- 
holm. 

Föreläsare blir fräken Signe Roll, Ru- 
dolf Stemer-skolen, Oslo, eller herr C. 
Englert-Faye, Rudolf Steiner-skolan, Zü- 
rich, möjligen komma båda. Fröken Roll 
har arbetat efter Waldorfskolemetoden i 
Oslo i lem d i  och Herr Englert, som talar 
flytande norska. lika längre i Zürich. 

Waldorfskolan i Stuttgart firade förra 
året sitt 10-årsjubileum. Från första 
årets 250 barn har skotan under dessa år 
vuxit Ut till en elevantal om 1,200 barn. 
många ha på grund av bristande utrym- 
me måst avvisas. 

Med kursen i sommar vågas försöket 
att göra svenska lärare och övriga in- 
tresserade bekanta med Rudolf Steiners 
pedagogik, ad långt detta 'är möjligt, 
inom ramen av en ko l t  sommarkurs. 

Kursavgiften blir 20 kr. - Viggbyholm 
är beläget 45 min. väg från Stockholm 
strax bortom Djursholm. - Helinackor- 
dering med vegetarisk och blandad kost 
ordnas till c:a 4 kr. pr dag med delat 
rum och c:a 5 kr. med enskilt. . 

AlIa upplysningar genom fröken Mer- 
garet Riedel (svensk lärarinna - Anna 
Sandströms seminarium - och Waldorf- 
skolelärarinna), Karlavägen 20, tel. 6540 
och fröken Lisa Svanberg, Skepparegatan 
18, tel. Ö. 2139 samt av övriga underteck- 



BIFF ELLER BANAN. 
(Forts.  fr. sid. 1.) 

den saltfria dietens underbara verk-' 
ningar, så som den tillämpats av de 

mannsdorfer och prof. Sauerbruch 
tyska doktorerna Gerson, 

m.fl. Men det är en kär  anledning, 
att återkomma t i l l  detta kapitel på 
grund av att d:r Gersons b o k  utgi- 
vits på svenska av bokförlaget Natur 
och Kultur. 

Professor Sven Ingvar från Lund 
har  skrivit ett förord till denna Over- 
sättning, i vilket det heter, »att av 
de överdrifter, varti l l  kulturmänni- 
skan gör sig skyldig, synes ingen mer 
ofarlig än den att hemfalla åt en 
övervägande lactovegetabilisk kost». 
Först om man betänker att prof. Ing- 
var är skåning och tar hänsyn till 
skåningarnas kända känsla för  mat  
och dryck, finner man a l t  detta är 
ett väldigt beröm. 

I Danmark är man ej fullt så för- 
siktig. På bokens baksida finner 
man ett  uttalande citerat av dansken 
prof. Sophus Bang, som är betyd- 
l igt  mer positivt. Doktor Gerson bo- 

Herr- 

GIFT KVINNA 
(Forts. fr. sid. 1.) 

läggningar av de yttranden som in- 
kommit från kvinnohåll. När kvin- 
norna framhålla, att de unga sam i 
dessa tider ämna ingå äktenskap 
har en mångfald faktorer a t t  taga 
hänsyn till - bägge parternas eko- 
nomi och framtida utsikter, äkten- 
skapets hällbarhet etc. så f inner 
herr Lundquist delta nära nog u p p  
rörande i sin »nyktra och kalla» syn 
på  äktenskapet. Och när kvinnor- 
na förklara at t  det är inkonrekvent 
a t t  genom alt räkna dem som för- 
sörjda i äktenskapet hindra dem 
frän förvärvsarbete, medan välsitu- 
erade män och kvinnor med förmö- 
genhet fä  fortsälta, så tolkar motio- 
nären detta på någat besynnerligt 
sätt t i l l  en jämförelse mellan de väl- 
situerades sysslolöshet och de gifta 
kvinnornas arbete i hemmet. Men 
det är kanske inte heller så lätt at t  
försvara en både inkonsekvent och 
Ineffektiv åtgärd. 

nade. Anmälan om deltagande i kursen 
riktas till fröken Svanberg. 

Helny Andrén. 
Fru, lärarinna vid Ålstens folkskola. 

Karin Herrlin. 
Fröken, ordf. i Sv. Waldorfskoleförenin- 

gin, Eriksbergsgat. 1, tel. 8034. 
Ido Öhman. 

Fru, Svartmangat. 3, Uppsala. tel. 792. 
Ingeborg Sjögren. 

Fröken, folkskollärarinna, Hemtosa. 
Margaret Riedel. 
Lisa Svanberg. 

Skeppargatan 18, tel. Ö. 2139. 

tar, säger h a n ,  på en vecka, där vi 
behöva månader och är. 

Den Gersonska dieten — s a l t -  och 
kryddfr i ,  låg äggvilemängd och in- 
skränkning av kolhydrater - vilket 
förutsätter en betydande mängd rå- 
kost. är e j  lätt att genomföra. Den 
betyder för många människor en 
fullkomlig revolution i deras levnads- 
vanor och det är då gott för män- 
niskorna att ha en så god rådgivare 
som boken i fråga. Den icke blott 
säger tag det och det, ät så och så. 
Den säger även varför man skall gö- 
ra det. V i d  s& radikal omläggning 
av dieten, som här kan komma i frå- 
ga, bl i r  ofta sista villan värre än den 
första på grund av a l t  vederbörande 
ej förstår meningen med det hela. 

Men skall en frisk människa be- 
höva ta någon hänsyn t i l l  vad han 
förtär? Ja, det berättas o m  den 
engelske skådespelaren Kean, att 
han, när han skulle spela rallen av 
tyrann, förberedde s ig  med a t t  äta 
svinkött, sam mördare åt han b i f f  
och som älskare - fårkött. V i  le 
däråt som åt en ofar l ig  överdrift, 
men vem vet? Kanske ändå den hin- 
ner längst på vädjobanan som vall 
bananen framför biffen. Det  är 
synd o m  lantbrukarna. som ställt in  
sig på animal produktion. men jag 
tippar i varje fall  herr Madsen. 

Gersondieten. Natur och Kultur. Kr. 4:75. 
A. N. 

Kungligt på 
kunglig scen. 

Stockholmarna ha under ljusa vår- 

och njutningen att få skåda Tester med 
short T. Lorensbergsteaterns gästspel har 
visat oss, vad sådant epentligen betyder 
Det är kärlek till konsten. kollektivanda 
fart, liv och nerv, en brinnande önskar 

och flödande dager, som skänker glädje 
åt öga och öra. Det har länge varit kant, 
att vi i Göteborg haft teatern par pre. 
ference. Delta har kanske mest berott 
därpå, att vid Lorensbergsteatern funnits 
en god och förstående ledning med ut. 
omordentliga regissörer, en gott och av 
sin uppgift besjälat skådespelarmaterial 
samt en rent tekniskt synnerligen välut- 
rustad teaterbyggnad. Därför har också 
d i r  bjudits föreställningar, som varit 
överlägsna vårt lands övriga sceners. 

Teaterns gästspel vid Kungl. Drama- 
tiska Teatern i Stockholm upptog två 
progam. Man började med Lope de 
Vegas »Järnvattnet i Madrid,, nu 327 år 
gammalt, men i den uppsättning, som 
stycket IM ,  verkade det sprudlande, le 
vande och med en champagnepärlande 
festivitas. Där var jazzmusik och all- 
sköns befängda påhitt, men de voro 
framförda med sådan grace, elegans och 
gott humör, a l l  man nästan sartt och vän- 
tade på, alt den gode gamle Lope skulle 
stiga upp ur sin grav, kliva in  på par- 
kett, svänga baretten, applådera och 

kvällar fått uppleva den stora sensationer 

att få hela föreställningen i en fulltonig 

En sannsaga. 
Bland kvällsposten, som burits in till 

bokförläggaren B.G*** i Paris befann 
sig också av misstag ett manuskript. 
Bokförläggaren tänkte just ringa för att 
överlämna det till sina »lecteue’er», men 
hans hand for i stället förstrött över 
pannan och ozonen. Han kände sig trött. 
Vad var det han hade för sig i kväll? 
Durand, Dubois. Han reser sig upp för 
att gå, tittar på klockan. egentligen är 
det för tidigt ännu att komma dit. Fort- 
farande förströdd öppnar han brevpake- 
tet han ännu håller i sin hand, sitter 
sig ned, bläddrar l i tet  här och där. bör- 
jar läsa... 

När han tittar upp nästa gång är det 
för sent att gå till Durand och Dubois 
— och han tar manuskriptet med sig hem. 

Nästa morgon är chefen på gott hu- 
nar. Tröttheten är rom bortblåst Änt- 
ligen en bra bok, modern. realistisk, gri- 
pande. Författarinnan okänd. en pikant 
upptäckt. Irene Nemirovsky - ett bra 
namn dessutom Adress: poste restante. 
Hon har inte ens vågat ge sig tillkän- 
na! Han myser. gläder sig barnsligt åt 
det svar han skall få ge och dikterar 
själv brevet som her hanne infinna sig 
på kontoret. Varpå han per order om 
att damen skall föras direkt in till ho- 
nom, när hon kommer. Så dur. utmärkt. 
Han gnuggar händerna. ett internationellt 
tecken t i l l  belåtenhet och »god jakt». 

De nästa två dagarna förgingo, men 
ingen dam hördes av. En avskrift av 
brevet avsändes rekommenderat och en 
express. Fordömda adress — »poste 
restante»! Ännu i n  vecka gick. Nu av- 
sändes ett brev som innehöll ett kon- 
kret förslag, varvid en ej låg summa om- 
nämndes. Fortfarande inget svar. Vem 
kunde dölja sig bakom det namnet? För- 
modligen var det inte hennes eget: Ne- 
mirovsky - Nemorovsky - Nemo - 
Ingen. Säkert en pseudonym, alltså ab- 

vild glädje ropa hurra! och bravo! Del 
var säkerligen i den andan han ville ha 
sitt lustspel framfört, och så är också en- 
da möjligheten all göra honom rättvisa 
nu för tiden. 

Det andra Programmet var den ryska 

Ouspensky. Det var en allvarlig, gripan- 
de och suggestiv föreställning. Konflik- 
ten är här mellan del gamla Ryssland från 
1918—19, representerat av den råa, cy- 
niska och brutala studenten Terekhine, 
som formligt vadat till knäna i blod och 
som nu fortfarande innehar en viss he- 
dersställning. Motparten - studenten 
Fedor - är den intellektuelle, som ser 
detta systems ohållbarhet, som vill ha 
mer människorätt och människovärde, och 
lom också till sist segrar. Han är det 
nyn Ryssland, han betecknar framåtskri- 
dandet, han är den, som förmår att dra 
fram det värdefuIIa och bestående ur före- 
gångarnas kamp. Han är den nya. livs- 
dugliga metall, på vilken rosten icke bi- 

pjäser »Rost» av författarna Circhon och 

,?, 

Den starkt dramatiska föreställningen 
vittnade om skådespelarens hängivna in- 
levelse i verket och tanken. Varje sta- 
tistansikte sökte återspeglas livet själv,. 
giva något intensivt och tragiskt. De spe- 
lade med själ och hjärta. med intelligens 
och förståelse, och man kunde ej undgå 
att märka med vilken anda. samhörig- 
hetskänsla och inbördes kärlek denna 
trupp höll ihop. gav av allt don förmåd- 
de och - segrade. 

Johan Falck. 

soIut intet att gå efter. Chefen svor och 
förbannade. Som vanligt när något är 
svåråtkomligt växer lusten att i d  det och 
därmed dess värde. Det som forst bara 
varit en god ide. ett trevligt hugskott, 
blev till en stor affär - något livsviktigt 
för firman. Man lät höra efter på hu- 
vudpostkontoret och fick till svar att alla 
breven lågo kvar. Ingen hade frågat ef- 
ter dem. Vid den tidpunkten kom en av 
förlagsherrarna med ett gott förslag: m- 
nonsera i en tidning med landsortsupp- 
laga. Kanske befann sig författarinnan 
eller författaren på landet - i provinsen 
och hämtade först breven när hon eller 
han vid tillfälle kom till Paris. Sagt och 
gjort. Men inte heller annonserna med- 
förde någon autor. Det mystiskt manu- 
skriptet - din goda affären - låg och 
teg hårdnackat i lådan. 

En ung nygift fru i Paris hade skrivit 
en bok. Det vill säga hon hade börjat 
med den som helt ung, nästan sam barn. 
Hela fyra år hade hon använt på den. 
Innan hon vågade pi ifrån sig manu- 
skriptet hade hon skrivit av det. eller 
rättare sagt, skrivit om det fyra gånger. 
S I  började hon. strax efter sitt gifter- 
mål. d i n  ändlösa vägen t i l l  förlag och 
förläggare. Hon blev ofta avspisad och 
skickade slutligen - fullständigt mod- 
lös - in romanen på vinst och förlust 
till ett av de större förlagen med adress 
poste restante. Då behövde åtminstone 
ingen vara vinne till hennes nederlag. - 
Under tiden hade emellertid något ännu 
märkvärdigare hänt henne. Han väntade 
en baby. Och inför allt a m  medföljde 
denna viktiga händelse glömde hon to- 
talt bort sin olycksaliga roman. 

När hennes lilla dotter föddes var han 
ganska sjuk. Vid det långsamma till- 
frisknandet på sjukhuset fick hon en dag 
tag i en tidning. Hon for slött igenom sida 
efter sida, då hon plötsligt rycker till och 
sätter sig kapprak i sängen. Bland an- 
nonserna har hon fått syn på sitt eget 
namn. Hon eftersökes 

Hjärtat började att dunka kraftigt, för- 
bättringen pirk med fart, och, en vacker 
dag anmälde sig en ung dam, som näs- 
tan såg ut som en liten skolflicka, på 
förlaget Grasset i Paris. Hon nämnde 
Sitt namn och blev förvånad över vilken 
uppståndelse det förorsakade. Karl där- 
efter utkom boken »David Golder», som 
redan är översatt på flera språk och vars 
film går över hela världen. Och den 
lilla dottern är ännu inte mera än 17 må- 
nader! Så l o r t  kan d i t  gå alt bli en 
världsberömd fö r fa t ta r inna.  E. B—g. 

MÖTESPLATSEN 

Smålandsförbundet av F.K.R. 
avhöll Sitt årsmöte i Västervik son- 
dagen den 26 april. 

Till ordf. i Smålandsförbundet om- 
valdes enhälligt fru Rosén. övr iga  
styrelseledamöter blevo fruarna Hel-  
ga Sjöstrand, Eksjö, Lydia Stille 
Tranas, Helga Samuelsson, Ljungby, 
fröknarna Lydia Åkesson, Hultsfred, 
Judit Gustafsson, Nässjö, Maja Jo- 
hansson, Eksjö, Mär ta Sandquist, 
Jönköping, Tea Larsson, Österkors- 
berga, samt doktorinnan Sigrid 
Lundgren och f r u  Brit ta Reinhard, 
Västervik. Som självskriven medlem 
kvarstår förbundets hedersordf. ma- 
jorskan Anna de Marc-Svensson, Ek- 
sjö. 

Till suppleanter valdes fröknarna 
El la  Andersson, Huskvarna. West- 
ling, Flisby, Elving, Sävsjö, Sofia 
Jonsson och Margi t  Östberg, Nässjö, 
samt fruarna Jenny Thunberg och 
Anna Kronbäck, Västervik. 

Till centralstyrelseledamöter val- 
des fru Ingeborg Rosén f r u  Lydia 
Stille och doktorinnan Sigrid Lund- 
gren. 

Fru Rosén inledde diskussionen 
om omorganisationen med en histo- 
risk återblick på Frisinnade Kvin- 
nors utveckling. Ef ter  diskussionen 
uttalade s ig de närvarande för an- 
slutning t i l l  Svenska Kvinnors Vän- 
sterförhund, 
På kvällen hölls offentl igt möte, 

varvid fröken Ebba Holgersson tala- 
de över ämnet »Vad vi vänta av sam- 
hället och vad samhället väntar av 

Heta mölesdagen präglades av en 
djup känsla av förståelse, en är l ig  
strävan efter gemenskap och en god 
v i l ja  till samförstånd. H.S. 

oss». 
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