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Människor överraska en alltid. Det 
beror på alt man inte kan låta bli att 
vänta att de skola handla sammanhin- 
gande och logiskt. Ibland blir man även 
överraskad av sig själv. Det är då man 
kommer p i  sig med att begå handlingar 
som ut från ens allmänna inställning äro 
absurda. 

En sådan handling begick jag just M. 

då jag plötsligt köpte 70 alnar hand- 
vävd hellinne lakansväv. 

Ur husmoderlig synpunkt är ingenting 
att anmärka På köpet. Varans kvalitet 
är utmärkt ger god valuta för priset, 
och linneförrådet behövde bättras På 

Men varför varför faller jag för att 
köpa outslitliga lakan? Detta köp är 
gjort på lång sikt. i annal. fall är del 
dumt. Och jag har faktiskt levat utan 
morgondag sedan förra hösten eller än- 
da sen den politiska försämringen satte 
in med fascisternas framgångar vid de 
tyska valen. ' 

Det är Icke nödvändigt att räkna den 
dåliga vändningen i politiken frdn just 
den tidpunkten. Man kan börja att räk- 
na från mordet på Rathenau. Jaurés eller 
Abel. Men för mig tedde det sig emel- 
lertid så som om v i  från i höstas stadigt 
närmade oss en katastrof P I  de tyska 
valen följde avslutandet av den förbere- 
dande avrustningskommissionens arbete 
utan uppnådd enighet med presentation 
BY majoritetsbeslut som icke gingo i av- 
avrustningsvänlig riktning. Tullfredskonfe- 
rensen blev resultatlös den fransk-italien- 
ska striden om flottpariteten var segsli- 
ten och ondartad, slöts och revs upp igen. 

Moderskapet och förvärvsarbetet minoriteterna frihet med kränkning 
Det största problemet på före- hållandet i öster. I Tyskland ökade de- 

dragningslistan va r  tvivelaktig frå- pressionen, arbetslösheten och desperation 
gan om de kvinnliga arbetarnas nen. Alla länder oroades av Sovjets upp- 
ställning till arbetet under havande- trädande på den internationella markna- 

skap och vid barnsbörd, Att ett ar- den den tysk-österrikiska tullunionen åstadkom en skräll, och sen kom slag i 
betsförbud i och för sig inte utgör slag den tyska insoIvensen. moratoriet, 
något skydd var man enig om. Li-  penningflykten och den allmänna ekono- 
kaså uttalades att Open Door lnter- miska jordbävningen som kom ä Eng- 

national på intet sätt är motståndare r ä c k v i d d e n  och betydelsen av 

och barnet vid detta tillfälle, gärna språk p å  Men man behöver livsföring förstå 
ser underhåll i samband med barns- så mycket för att komma in under den 
börd, men under verkligt gagnande allmänna osäkerheten. Jag har Iänge väg- 
och för kvinnan oskadliga bestäm- rat att latta beslut och ge löften över 14 

melser. Det framhölls att alla bör- dar framåt Ibland ha tankarna av gam- 
mal vana vandrat i förväg fram i tiden, 

till ett effektiv bistånd för kvinnan allt detta gör jag visserligen inga an- 

(Fors. å sid. 4.) men alltid ha de vänt blodiga tillbaka. 

Och så går jag plötsligt och gör nå- 
got sådant som detta vävköp. Den na- 
turliga mänskligs böjelsen at ordna, att 
handla som om m i n  kunde besluta och 
beräkna har tagit ut sin ratt. Man vill 
helt enkelt handla som om det skulle bli 
god tid att i lugn och ro slita ut lakan 
under blommande somrar, då många gla- 
da människor skola somna och vakna i 
ens gästrum. Vem vet, kanske när m u  
kände p i  den präktiga väven, att man i 
all hemlighet beräknade alt dessa lakan 
skulle te sig reputerliga vid bouppteckningen 
ningen. 

undersöker j ag  närmare min livsföring 
under detta år utan morgondag så måste 
jag ju medge att jag hela tiden fullföljt 
två linjer På den ena har jag handlat 
som om ens liv skulle fortsätta i sina 

, 

spår som om det lönande sig an upp- 
fostra barn. samla material och skriva 
första sidan på en bok, betala livförsäk- 
ring och måla om golven. Men sam- 
tidigt ha alla medborgerliga handgrepp 
förefallit besynnerliga i stället for natur- 
liga. Allt det vanda och förtrogna har 
upphört att vara självlfallet Lika väl 
kunde livet vara på ett helt annat sätt 
rätt upp och ner eller hastigt slut. 

Min inkonsekventa lakansväv har i och 
för sig icke intresse för två rader. Men 
den är ett litet exempel på hur man 
handlar i en tid rom var. Inte bara män- 
niskor utan även de ston nationerna ha 
jämsides stora fredsprogram och stora 
krigsprogram. som upphäva varandra. - - - 
Vilken kamp har det inte stått i män- 

människans förberedelse blott 
om man skulle inrikta sig på i n  använ- 
da och utveckla alla möjligheter under 
dess timliga förlopp 
en gravskrift över en gammal smålands- 
präst. Där stod: »han begynte dö. då 
han föddes och han begynte leva då han 
dop.. Den som dikterade din gravskrif- 
ten har övervunnit spänningen genom 
att helt gå in för den himmelska linjen 
och förneka detta liv 

I våra dagar är valplatsen för tvekam- 

lagd till denna jord, men spänningen är 
kvar. Här nere. nu. handlar folken dels 
som om de ginge mot liv, det vill säga 
fred, dels som om de gingo mot död, det 
v i l l  säga krig. Det är inte underligt då 
att denna spänning reflekterar sig inom 
a m i  mänskliga liv, 

Jag påminner m i g  

pen mellan olika mänskliga impulser för- 

Devinez 

e argument emot nattarbets- D förbud för kvinnor, som för- 
des fram på Open Doors konferens 
voro inte nya. Vad kunde också 
tilläggas i denna diskussion, som 
förts med sådan intensitet från bå- 
da sidor. Emellertid måste man er- 
känna att de kända synpunkterna, 
framlagda med den vältalighet och 
den rikedom på slående exempel som 
konferenrens talare förfogade över, 
återigen hade en övertygande verkan. 
Det påpekades hur kvinnorna drivits 
ut  ur de välbetalda yrkena genom 
nattarbetsbestämmelserna, hur dessa 
verka nedpressande på lönerna, ge- 
nom a n  göra den kvinnliga arbets- 
kraften mindre användbar. Som 
skydd betraktat är förbudet förfelat. 
Vad ha r t .  ex. den kvinnliga hotell- 
hisskonduktör vunnit i hygieniska 
fördelar. som genom nattarbetsför- 
budet avskedats frän sin hisstjänst. 
och i stallet, under samma förbjud- 
na, nattliga timmar skurar trappor 

EN BEBÅDADE TÄVLAN i samma hotell. mot betydligt lägre 
avlöning! D mellan tolv biff- och tolv ba- 

bananätare har gått av stapeln i Kö- Kvinnornas utnyttjande hindras 
Köpenhamn Biffarna vunno med för- inte med arbetsförbud 

sta plats, fem av de sju första voro 
kötttätare. Förstepristagaren gick Kampen emot de kvinnliga ar- 
femmilssträckan Köpenhamn-Hel- betarnas ofta - och med rätta - 
Helsingör på 6 timmar vilket är bra, påtalade utnyttjande i dubbelarbete 
men — vad betyder, när aIlt kom- såsom yrke- och hemarbetare på e n ,  

mer omkring. en gångtävlingsseger? 

Vad har hänt? 

Tyskland efter den 9 augusti. 

gång, med den tyngsta bördan för 
familjens vård  måste las upp trän 
andra sidor. I det .uttalande som 
konferensen antag i denna fråga låg 
tyngdpunkten i en vädjan till Inter- 
nationella arbetskonferensen. där det 
påpekas al t  ett nattarbetsförbud 
miste vara grundat på arbetets art 
och icke på arbetarens kön - lik- 
som varje ordnande av nattarbete 
över huvud taget 

Konferensen fäste uppmärksamhe- 
ten på Internationella arbetsorgani- 
sationens slarviga förarbete till 
Washingtonkonventionen i nattar- 
betsfrågan, som antogs ulan att 
principerna för förbudet ens diskute- 
rats, utan alt någon understikning 
gjorts angående verkningarna av 
förbudet och kvinnans nuvarande 
sociala och politiska stallning och 
utan att rundfrågor till vederböran- 
de parter skickats ut. Att konferen- 
sen krävde nattarbetskonventionens 
avskaffande är självklart. 

Grönsaker kunna vara bra ändå. 

MED HARRY PERSSONS NE- 
DERLAG och definitiva av- 

sked från boxaryrket — han slogs 

ett överfullt Kostadion i söndags — 

har svensks folket förlorat en hjälte. 
Förmodligen betyder förlusten en- 
dast att hjältedyrkan — om också 
mödosamt — växlar föremål, efter- 
som hjältedyrkan är självändamål 
på området ifråga. 

REGERINGEN HAR FAST- 
STÄLLT kvarnprisen för 1932, 

De gälla svenska spannmålsförenin- 
gens inköp av svensk råg och vete 
under juni-juli nästa år Resp, 
16,50 och 18.50 kr. pr 100 kg., d. 
v. s. 2 à 2,50 kr. Iägre än nuvarande 

de pris, Anmärkningsvärt att ingen 
är nöjd! Jordbrukarna besvikna, 
övriga förvissade om att det blir för 
dyrt. 

MINISTERLISTAN I LONDON M offentliggjordes på tisdag, 
Den har la ministrar varav ~ social- 
demokrater, 4 konservativa, 2 libe- 
liberala MacDonald, Snowden och 
Thomas äro kvar från förra kabi- 
nettet, Baldwin, lord Reading, sir 
Herbert Samuel ha bl, a, tillkommit, 
T, o, m. antalet i denna underliga , regering visar den sparsamhetens 
anda, som drivit fram den: I Eng- 
land är annars 17 ministrar normalt 
i en regering. 

helt hastigt av norrmännens Porat i 

De fem åtaten 
justitiekanslern har på regeringens 
uppdrag verkställt åtal mot 

landshövding Stenström och Iands- 
fogde Påhlman samt kapten Mes-, 
terton, löjtnant Beckman och ser- 
geant Rask. De två förstnämnda 
skola ställas till ansvar för oför- 
stånd och oskicklighet i tjänsten. 
För de tre militärernas vidkomman- 
de Overlämnas åt rätten att avgöra 
om de gjort sig skyldiga till större 
väld än nöden kräver - nödvärns- lösning skulle ha beslutats med folk- munister, skjuta skulden till misslyc- 
excess. Straffen för de påtalade Vad vill man mer, frågar sig icke omröstningen, nyväljes ändå nästa kandet på varandra. Dessa båda 
förseelserna kunna variera från bö blott den tyske borgaren utan också vår Sammansättningen blir då i partier hade ju också endast varit 
ter och suspension ända upp till av- utlänningarna, Vad vill man mer, alla fall en helt annan, eftersom de eniga i sin fordran på nyval, och den 

eftersom nu folkomröstningen inte flesta borgerliga partier, vilka ännu socialdemokratiska pressen är minst sättning och straffarbete. 
I sin motivering till åtalen åbe- medförde något resultat och därige- ha tillräckligt stark representation i av alla legitimerad att påstå att det 

ropar sig J. K. i stort sett på Ådals- nom på sätt och vis också Politiskt lantdagen, under liden ha fallit kommunistiska partiet har medver- 
kommissionens rapport. vilket föran- en viss stabilitet är garanterad? sönder inom riket. Mellan idag och kat såsom högerns bundsförvant. 
lett en serie uttalanden frdn pres- Det lyckades ej för de yttersta nästa val ligger också en hel vinter eftersom den själv sedan 1914 har 
sen, varierande från tillfredsställelse flygelpartierna samt Deutsche Volks- med ständigt större arbetslöshet och varit reaktionens följeslagare i alla 
til l starkt ogillande och uppbragthet. partei att sätta iscen en andra 14 elände. 

Folkomröstningens utgång är in- 
punkten problemet den nen ha blivit trötta och tro ej Iängre mellan demokrati och reaktion. Bloc- gen seger. Om Iösensordet hade va- 
skyddslöshet, som visat sig hota på de parlamentarisk-legala meto- ket Brüning—Braun, om vilket dd- rit: den preussiska slatsregeringen 

ligt underrättade utländska pressre- kall omedelbart hängas - skulle den samhället när det gäller vissa sam- dernasbotemedel. 
hällsfarliga kategorier, t. ex. »det or- Således: Folkomröstningens resul- presentanter i Berlin tala, finns ej till. säkert ha Samlat 20 miljoner röster. 

ganiserade våld inom statens grän- tat är ej något förtroendevotum för Men det finns i stället ett block Hin- Men för formell demokrati intresse- 
ser. som stödjes utifrån med både den preussiska socialdemokratiska denburg-Brüning-riksvärnet. Del- rar sig inte längre någon människa 

(Forts. i s i d  4.) 
förebilder och 

handa och flera högertidningar med 
dem, opponera mot att Ådalskom- 
missionens rapport fått bli avgöran- 
de för J. K:s motivering. Aftonbla- 
det påtalar att J. K. t. o. m. gått 
längre än Adalskommissionen i sin denna 

J 

Folkomröstningen 

Hela utlandet misstar sig. väder. 
Enligt Sv. Dagbladet är kärn- september 1930, Varför, Valmän- då det talar om en uppgörelsekamp 

i hela 

klingande mynt» regeringen. utan ett bevis på den ta är den nuvarande diktaturens i Tyskland. 
maktpolitiska grundval i Tyskland. 
I verkligheten köpes regeringen Otto 
Braun i Preussen endast genom en 
obetingad kapitulation av socialde- 

Det verkar ganska dråpligt att läsa 
betydelse. om, huru kamraterna i folkomröst- 

(Forts. å sid. 4.) Den preussiska lantdagen, vars upp- ningen, nalionalsocialister och kom- 

Aftonbladet, Nya Dagligt Alle- växande passiviteten! 

De politiska kombinationernas 
förskjutning. mokratin. 

Man har på alla sidor överskattat 
folkomröstnings 
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Ordern går 
vidare 

ur MacDonalds händer — 
men vari? . 

Den andra engelska arbetarrege- 
ringen har fallit — den andra mini- 
stären MacDonald - efter 2¼ års 
regering. Vackert så. Den första - 
av 1924 — blev blott 9 månader 
gammal. Den stupade på sin utri- 
kespolitik, på sin oerhörda framstöt 
i Folkförbundet hasten 1924 att gå 
in för Genèveprotokollets obligato- 
riska skiljedom och på sin ryska 
politik: att erkänna Rädsunionen 
som jämbördig stat. 

Det var särskilt detta senare, som 
gav upphov till de bästa lögnerna 
och de bästa tillhyggena mot 

MacDonald i den rasande valkam- 
panjen oktober 1924, som skaffade 
högern mer än två tredjedels majo- 
ritet och kom det ärevördiga liberal: 
partiet att sjunka til l 40. Högern: 
och arbetarpartiernas jämnstyrka ef- 
ter valet 1929 har ju sen dess gett 
detta lilla liberala parti den UPP- 
märksammade maktställningen som 
»tungan på vägen. vid arbetarrege- 
ringens dyrköpta segrar. 

Men vad har nu hänt? 
Arbetarregeringen har stupat på 

en finansplan. Det är klassiskt re- 
gelrätt och riktigt alt en regering 
stupar på sin finansplan. Denna är 
dock inte av vanligt slag. Det är 
snarast en »nödförordning», i hast 
tillskapad med anledning av att en 
finansiell undersökningskommitté, , 
bestående av fem av regeringens eg- 
na medlemmar, blottat ett hotande 
underskott i nästkommande års hud- 
get på över 100 miljoner pund ster- 
ling. 

Det gäller nu att hastigt hejda 
den »psykologiska» verkan av detta 
meddelande i det engelska pundets 
sjunkande värde, kapitalflykt och ut- 
Iändska krediten uppsägning. De 
säga också att det är Cif)', bankvärl- 
den. som dikterat den nödförord- 
ning-finansplan, som huvudsakligen 

bygger på nedskärning av arbets- 

Men mot en sådan finansplan har 
inte den konservativa »Oppositio- 
nen, opponerat. Nej. MacDonald 
är fälld av sina egna. Open Doors konferens i Stack- 

Allt har ju hänt medan Parlamen- holm är avslutad. En sådan för- 
tet haft ferier. Avgörendet skedde samling av framstående kvinnor 
vid regeringssammanträde natten samlad till överläggningar och här- 
mellan sistlidne söndag och måndag. av följande uttalanden och beslut 
Oppositionen mot MacDonalds fi- måste väcka ett stort uppseende o c h  
nansplan - med nedskärning av mana till eftertanke. Vi följa icke 
arbetslöshetsunderstöden till 10 % den del av pressen, som med nöje 
— inom hans eget kabinett anses försöker att vifta bort det hela — 
behärska omkring 200 röster av där bakom döljer sig alltid en viss 
par lamentsruppen, d.v.s. mer än fruktan. vi ta även ett bestämt av- 
2; därav. stånd från dem. som försöka att på 

MacDonald är störtad under för- ett mystiskt sätt bortförklara sina 
hållanden, som aldrig liknelsevis fö- meningsfränders deltagande och del- 
rekommit under engelsk parlamen- aktighet i konferensen. 
tarisk historia. Och han kommer Tidevarvet har alltid gått in för 
åter - dagen efter - under lika allas lika rätt till arbete och lika 
utomordentliga förhällanden: i spet- rätt inför lagen samt lika lön för 
sen fö r  en regering, til l lika delar samma arbete för män och kvinnor, 
sammansatt av konservativa, Iibera- och varken kontjunkturer eller kon- 
ler och - vad skall man kalla den junkturpolitik skall förmå oss at 
tredje delen? Inte representanter överge denna vår ståndpunkt. Men 
för arbetarpartiet - möjligen för en den tanken som nu sysselsätter oss 

%: Hur kommer kvinnorörelsens Svenska Kvinnors Medborgarförbunds MacDanalds-grupp därav. 
Arbetarpartiet i stort, fackför- framtida utveckling att gestalta sig? centralstyrelsemöte ägde rum i Stork- 

eningsfolket, fylkar sig kring Hen- Rösträttsrörelsens arbete räckte holm lördagen den 22 augusti, under 

partiets, d.v.s. Oppositionens le- rätten blev genomförd. Och sedan 
dande i parlamentet. - Men ordfö- De politiska kvinnosammanslutnin- Utom föreningsärenden hade mötet bl. 

rande vid avrustningskonferensen i garna inom de olika partierna ha - upptagande av vissa frågor till behand- 
Genève som engelsk arbetarrege- åtminstone inte ännu — kunnat ling inom internationella Alliansen. Dessa 
rings utrikesminister blir han San- övervinna bristen på självständighet frågor - samtliga BY stor ekonomisk 
nolikt inte. - Dock, om utgången och solidaritet hos oss kvinnor. Män- och social betydelse för kvinnorna — 

av del nyval, som bebådas i oktober. nen äro fullt ut lika osjälvständiga, 
voro: Former av hävdvunnet slaveri för 
kvinnan i hemmet, Födelsekontroll, Kvin- 

sedan denna »nationella samlings- men av instinkt hälla de ihop mot nornas ställning inom kyrkan, d.v.s. 
ministär. genomfört sitt enda ären- kvinnorna, det är deras styrka. Det tillträde till prästämbetet och andra 

och kvinnans förvärvsarbete, eller med 
andra ord, kvinnornas dubbla yrke. 
I frågan om födelsekontroll hade e- 

i söndags leder tanken til l ett annat vi ha haft för kort t id att vakna till relsen förvärvat d:, Gerda Kjellberg som 
sådant. talare. D:r Kjellberg gav i en kort och 
dag-andag, den 1—2 augusti Open Door har gått in för kvin- belysande översikt de viktigaste linjerna 
1914. MacDonald, ledare för de nornas ekonomiska frigörelse. Den i befolkningsfrågans Utveckling ända 

dittills djupt föraktade Labour Party är nödvändig. Men där måste ske fram till våra krisfyllda dagar. Efter 
det med mycket intresse åhörda anfö- — på 40 medlemmar — blev kallad en samling över hela världen mellan randet beslöt mötet hemställa, att de 

upp i det liberala kabinettet, som politiskt intresserade kvinnor be- föreslagna frågorna skulle i följande 
'skulle ombildas till en nationeII sam- redda til l handling. ordning upptagas till Internationella. 
Iingsministär. Han erbjöds plats Vi hoppas att Open Doors nästa Alliansens vidare behandling och under- 

som gisslan för arbetarpartiet., Men steg skall b l i  att kalla t i l l  sådan sam- sökning: 
Födelsekontroll, kvinnoslaveri i hem- 

vägrade. ling. met, »dubbla yrken», kvinnorna och kyr- 
Han kom åter ut på gatan, i säll- 

skap med Lloyd George. just som 
Big Ben. den stora klockan i par- 
lamentshusets torn, började slå mid- 
natt. »Hör, George., sade han, 
»det är ett tidevarv som g i r  i gra- 
ven,. Och de skildes. 

Ett par dagar senare fick han 
misstroendevotum från sitt parti och 
avgick som ledare. Henderson blev 
i stället ledare och gick in i krigs- 
kabinettet - och MacDonald gick 
för åtta år ut i öknen som en dömd 
och fredlös man, följd endast av en 
handfull veteraner ur kärntruppen I. 
L.P., oberoende arbetarpartiet. Men 

löshetsunderstöden. Framtida 
, 

utveckling. 

Mötesplatsen, 

derson. Sannolikt blir han arbetar- icke längre än t i l l  dess medborgar- ordförandeskap av fröken Ingeborg wa- 
lin. 

a. att ta ställning till en del förslag om 

de, finansplanen, är svårt att profe- är den instinkten vi måste ersätta kyrkliga tjänster, samt slutligen Hemmet 
med målmedveten solidaritet. Men 

Det nattliga kabinettsammanträdet vi ha haft för kort tid på oss än och 
tera. 

Det var natten mellan Iör- politiskt intresse. 

E. T. kan. 

han kom äter som ledare för ett 
mångdubblar arbetarparti - och 
blev premiärminister. 

Har nu återigen ett tidevarv gått 
i graven? Vem har gått ut i öknen, 
vem har framtidens förseglade order i sin hand och vem skall komma 
som segrare? Har MacDonalds gri- 
pande historia slutat i en borgerlig 
samlingsministär? 
En kärntrupp av' I.L.P. finns 

fortfarande. Di t  hör inte Henderson. 
Men den är Oppositionens kärna. 

Den har ett program, sedan ett par 
år uttryckt så: »Socialism i vår tid». 
Och under denna sommars inne- 
hållsrika parlamentariska semester- 
t id har den vid sin s. k. sommarskola 
utformat detta program i praktiska 
satser, att genomföras som en 5-års- 
plan! De ledande namnen äro Fen- 
ner Brockway, Maxton och Wise. 
Skall framliden igenkänna dem, 
eller någon av dem, som bärare av 
Sin hemliga order? Eller helt an- 
dra? Frän andra zoner? 



A u g u s t Fo r e l. 
August Forel, den store europén, ningsområde. Hjärnforskning och 

slutade den 27 j u l i  1931 v id  nära ärftlighetsforskning var hans »spe- 
åttiofyra års ålder sitt  liv. »Han var cial»-område men redan frän 1880- 
en av de sällsynta människor - talets början hade han fört fram 
skriver hans levnadstecknare, d:r som sin mening at t  orsaken t i l l  sin- 
Alexander von Muralt. i den tidning. nessjukdomar till hög procent var 
som stod Forel själv nära, Uer Auf- att söka i uppfostringsfel - såväl 
bau - som tack vare lyckliga y t t re  i bortskämning som å andra sidan i 

oförstörbar vi l jekraft, förunnas att Han hade vidare arbetat far en 
utveckla t i l l  rikaste blomning alla de n y  strafflagstiftning, som tog han- 
utomordentliga gåvor, som en giv- syn t i l l  a l la  de fall, då förbrytare 

Omständigheter och lack vare en råhet och kärlekslöshet. 

August orel. 

mild natur skänkt. Hans adla, borde behandlas och ej straffas, och 
djupa. goda väsen, den fullständiga han hade gjort förslag till en ny 

hängivenhet med vilken han ägnade sinnessjukvårdslag. 
sitt l iv åt det sociala arbetet skall i Dessutom var han redan sin sam- 
alla l ider stå som en lysande före- t ids erkänt främste myr-forskare. 
bild.» Forel har under sitt liv beskrivit - Det blir en gärd av enkel he- över 3,500 förut outforskade myr- 
derlighet att i dagens strider, ställ- arter och varianter. Därtil l kom- 
ningstaganden och avgöranden er- mer hans psyko lg iska  och sociala 
inra om August Forel - medan han forskningar i myrvärlden. Han har 
ännu lever! -skrev H. L. H. i Tide- publicerat omkring 250 uppsatser, 
varvet för den 12 april 1930. Knappt broschyrer och större verk om my- 

elt och ett halvt ar senare har detta ror. Det sista, i fem band, skrivet 
lysande förebildliga långa arbetsliv med vänster hand av en t i l l  det yttre 

bruten gubbe, är från tiden efter kri- 
get och utgör en studie över inter- 

slocknat. 

Det är inte nationella och inre polit iska förhål- 
så lätt omtalat. Sedan 1879 och i landen i myrvärlden - med stän- 
många år framåt var han chefs- diga utbl ickar i människovärlden. 
läkare v id  det stora sinnessjuk- Den orubbliga t i l l tro han hyste 
huset Burghölzl i  i Zürich, som han till styrkan i människornas sociala 
från grunden och vidare dag för dag  medvetande, som bara väntade på 
reformerat från a l l  ha varit »det be- att bli väckt och vårdat, tillskrev 
ryktade helvetet Burghölzl i». Sam- han sina myrstudier. Myrornas sam- 
t id ig t  föreläste han som professor i hörighetskänsla och offervill ighet 
psykiatri  v id  universitetet i Zürich för stammens gemensamma bästa 
och har  därigenom utövat et t  bestäm- upphörde a ldr ig  att väcka hans be- 
mande inflytande på detta forsk- undran och Ställdes ständigt av ho- 

Vad var då Forel? 

nom som en förebild för människor- 
na. 

1887 blev Forel - då 39 år - 
ordförande v id  den 2:dra internatio- 
nella antialkoholkongressen och var 
sedan undantagslöst närvarande, i i  Forts fr. föreg. n:r) 
som den ledande, drivande, främsta F Föräldrarna erkände inför varandra, Men det fanns en annan, som hon lagt 
kraften vid alla dessa kongresser, att han var kinkigare, än vad flic- märke t i l l .  En som hon inte kände nam- 
t i l ls kriget ändade deras tillvaro. kan varit. Men så var han också så myc- net på. Kanhända var del han. Och 
Och dock var  detta blott en liten del ket klenare, urskuldade modern honom. 
av den propagandaverksamhet av Hon vände tålmodigt bladen i familje- 
gigantiska mått, som han för nykter- bibeln och andra illustrerade böcker, 

»Kör han n~~~ två svarta hästar?» 
hetssaken utövat i tal, i sk r i f t  i medan hon berättade och sökte fördriva På hästar hade brodern aldrig tänkt i 

har hans föredragsresor sträckt s ig  han visserligen kunde gå, men ännu inte illustrationen av Tor och hans bockar. 
och Serbien har honom att tacka för följa systern ute. Och hon visade ho- Och bestämt hade man den gången be- 
begynnelsen av en nykterhetsrörelse nom på föremålen därute. På människor- rättat något om Gud. 
över huvud taget. 

Det är som om Forels kamp för stod där och vinkade med de nakna ar- Och flickan stod där häpen. Hon 
nykterhetssaken vidgat hans blick marna. Och på snöflingorna. Och på visste inte om något annat d a g  bock 
för de sociala frågorna -och under molnen. som drog fram högt, högt uppe än sågbocken. Men så förstod hon. 
dessa sista år på 80-talet börjar där de små änglabarnen bodde hos gud. Brodern var ju så liten. Den där Gud 
också hans strid vid Josephine But-  Och hon sjöng: Han var barn 
lers sida i anti-reglementeringsrö- »Däruppe är det ingen natt en av de stora pojkarna, som lekte att 
relsen. och ingen gråt och smärta.» h in  var det. Kanhända hon ändå kände 

dock icke. Under samma stormiga emedan det föll henne så in. Men i to- »Hur ser han ut», frågade hon. 
år på RO-takt tag han med djupaste nen kom klangen av allvaret i den kamp Brodern funderade. Och så började 
intresse d e l  i Nancy-skolans forsk- mannen och hon redan förde för hus han förklara. 
ningar på hypnotismens område, och hem. Och den fängslade. Gång på »Man kan inte se honom», sade han. 
blev själv en av samtidens skickli- gång bad han henne taga om den. Och »Han är där. Och han är där. Och där. 
gaste hypnotisörer och kunde vid i halvtimmar kunde han bli stående i Och överallt är han. Men man kan inte 
schweiziska års- tyst betraktan av de drivande molnfigu- se honom.:, 
möte 1888 för sina »nästan andlösa. rerna. Då skrattade flickan, ty nu begrep 
kolleger lägga fram sina märkliga Brodern hade sådana lustiga be- 
erfarenheter och resultat på detta leka med barnen som bo däruppe,. sade nämningar på saker och ting. Det han 
område. Hypnotismen - liksom han en sommardag. då systern och han kallade Gud var delta osynliga, som fa- 
senare psykoanalysen, som han s t ~ -  stod och betraktade en stor ullig sky, dern kallade storm. Det hade hon ju 

alltid vetat att det fanns bland molnen. derade allt i från d e s 2  för-Freudska som kom glidande. 
t id  - blev i hans hand och åskåd- »Och så gör 
ning ett bland andra verktyg med utläggning varken av ämnet änglar eller han.» Och hon fattade honom i axlar- 
uppgift a t t  tjäna hälsans stora än- andra himmelska ting. Men hon fann in- no och började blåsa honom i ansiktet. 
damål, men klart såg han också genting märkvärdigt i att det fanns barn Han kippade efter andan och kämpade 
dess begränsning. däruppe. Regnet kom ju därifrån, och för att bli fri. Men hon var den star- 

Det var endast kaste, och fortsatte tills ett fönster öpp- 
gående rådgörande med sin hustru, det, att brodern hade fått vetskap om nades och moderns röst ropade till henne. 
att utarbeta en omfattande och all- något, som hon inte hade haft en aning 
mänförståelig framställning av den om. 
sexuella frågan. Året därpå utkom tid skulle ses efter och hjälpas! Det »Vi ha också bock,» sade hon. Och 

Ljungen. Av Ruth Persson. 

hon sporde: 

handling. Anda t i l l  Mindre Asien tiden A t  honom de långa vintrarna. då detta sammanhang. Men han hade sett 

Han svarade: 

nu och på djuren. Och på träden, som »Nej, med bockar.» 

var ingen av mannarna. 

Från sin läkare-vetenskap vek hon Hon sjöng det utan mening. Endast honom. 

Iäkarföreningens 

»Om v i  är snälla få vi en dag gå och hon. 

Systern hade inget minne BY någon »Det vet jag», sade hon. 

Ar 1904 beslöt s i g  Forel, efter in- likaså haglet och snön. 

Då släppte hon honom: och skrattade. 
Brodern, som var så liten. och all- Men hon hade fått en idé. 

hans 600 sidor digra verk Den hade aldrig hänt henne förr. Och vems drag honom med sig till sågbocken. 
sexuella frågan. Han såg hur hon började ordna för 
gott som omedelbart på 16 språk Vad hette deras far?  Han förstod. att 
och har  i hundratusentals exemplar Jaså, Gud. Ud var det ingen av man- hon inte förstått honom. Men han visste 
spritts över världen. Till största de- narna, som brukade komma för att tala inget sätt an förklara sig, och leken såg 
len är den en anatomisk-fysiologisk med hennes egen far om växlarna. ut att bli rolig. Han t e g  och kröp upp 
redogörelse. Men den tar också t i l l  henne på huggkubben. Och så åkte 

de långt, långt, långt bort. Sade systern. ställning til l med sexuallivet sam- 
höriga etiska och sociala frågor: om om fattigdomens och det mekaniska På taket till uthuset satt en stare med 

Det doftade 
av krusbärsblomst och vinbärsblomst 

Från Forels verksamhet under och fjärilar lekte omkring dem. Hönsen 
krigs- och efterkrigsåren faller mest kacklade och på gårdsplanen gick en gris 
i ögonen en serie av protester, fram- med svansen i knorr och smågrymtade för 
förda med hela tyngden av hans per- sig själv. Allt var frid. 

ningskonst; protest mot behandiin- honom vad märkvärdigt de åkte förbi. 
gen av krigstjänstvägrare, m o t  in- Ibland stannade hon och bytte ett par 
dragning av pacifistisk litteratur. ord med någon bekant de mötte. Hon 
mot kränkningar av asylrätten, mol smackade Och hojtade och ryckte i töm- 
utrotningen av det armeniska folket men och skrattade och trängdes med h- 
under stillatigande från Turkiets nom på huggkubben. Men han satt och 

Den översattes så var månne barnen. som bodde däruppe. 
att få töm och vagn. 

livets skuld i sexuallivets förgiftning näbben i vädret och sjöng. 
etc. etc. - 

sonlighet och dräpande framställ- Och systern pekade och visade ut för 

bundsförvanter. tänkte på, att han hade mött Gud, och 
att han varit så förskräcklig mot henne. 

Bak häckar 
inte klart kunnat urskil ja hans l ivs och 'buskar och under skåp och sängar. 
små vänner, myrorna. Han hade Och bakom deras ryggar just nu. Gud 
också, utan ordande och sentimenta- som man endast kunde se om man var 
litet, lämnat sin myrsamling, den död. 

synd och skuld, om äktenskap, dub- största i världen, till naturhistoriska 
belmoral, prostitution och »pen- museet i Bern. Men över hans l i v  »Vad har du gjort honom», kom mo- 
ningeäktenskap», om kvinnofrågan. st& ristade, med gåtful l  djupskrift  dern och frågade och tog ett fast tag 
kvinnorättigheter och fördelen av att av sanning och verklighet, de enkla om hennes arm. 
alla barn bure sin mors namn, am myr-orden: A l l t  övervinnes genom Flickan hade inte gjort honan något 
barnbegränsning och sterilisering, arbete. - alls, försäkrade hen. Hon hade bara 

--- 

Forels ögon hade sedan flera år Gud som fanns överallt. 

Forets övervinner allt. Arbete 

Plötsligt började han gråta. 



Ett led i 
frigörelsekampen. 

(Forts. fr. sid. 1). 
dor, som påläggas arbetsgivaren i 
samband med arbeterskornas moder- 
skap, i själva verket drabba kvin- 
norna sjäiva, genom att göra dem 
mindre värdefulla, mera besvärliga 
och dyrbara sam arbetskraft. 

Vem skall bestämma ledighetens 
längd? 

De olika synpunkter, som före- 
träddes under förhandlingarnas gång 
gällde egentligen olika grader av 
skärps i kravet på kvinnornas rätt 

Som ett exempel på vilka oprak- 
tiska bestämmelser kvinnorna tunna 
vara tvungna att underkasta sig 
nämndes, at t  vissa statsanställda i 
Danmark äro tvingade att la ledigt 
från arbetet 3 månader före ned- 
komsten. Under denna tid få de upp- 
bära halva lönen. Undantag kunna 
dock medgivas efter särskild pröv- 
ning, vilket lämnar stort utrymme 
för godtycke. 

De vidlyftiga uttalanden, som 
förelagts konferensen i moderskaps- 
frågan skola - liksom övriga re- 
solutioner - ännu en gäng justeras 
med avseende på formuleringen och 
överlämnades till resp. kommittéer 
för slutgiltig utformning. 

att själva avgöra. 

Kvinnors egna fackföreningar. 
Det förekom vidare diskussion om 

kvinnornas ställning till fackförenin- 
gama och om önskvärdheten av sär- 
skilda fackföreningar för kvinnor. 
Här uttalade konferensen att endast 
sådana fackföreningar, som begära 
full likhet för kvinnorna ifråga om 
anställningsvillkor, löner och arbets- 
förhållanden i övrigt, kunna vara 
hinnorna till nytta. Emellertid rör- 
de sig diskussionen mest om sådana 
fackföreningar Som läkares och Iära- 

kört. Så fort. så fort i d .  Och så hade 
han visst blivit rädd. Trodde hon. För 
så fort. som hon kunde köra, vågade 
nog han. som var så liten, inte åka. 

Men moderns grepp om armen blev 
endast fastare. Det var varken hennes 
eller Bergs mening att barnen skulle få 
lära sno sig fram med undanflykter. 

»Seså, bara! Tala nu om hur det gick 
till», sade hon. 

Och flickan började fundera. Ty nu 
gällde det att kunna förklara sig. 

»Det var visst bocken», försökte hon. 
Men det gjorde ingen verkan. Modern 

»Bocken», sade hon. »Här finna ju  
ingen bock.» Och så vände han sig till 
pojken. 

»Skrämde hon dig,  frågade hon. 
Det var inte riktigt så. Men han orka- 

de inte mer än klämma armarna hårdare 
om henne hals och snyfta: »Jaa.» 

Flickan sökte protestera. Men modern 
hade sett från fönstret vad hon sett. 

såg misstrogen "t. 

rea. Den brännande frågan om in- 
dustriarbeterskornas möjligheter at t  
göra sig hörda inom sina organisa- 
tioner berördes endast flykligt. 
Bland dem som yttrade sig där var 
emellertid en dansk industriarbeter- 
ska, som påpekade hur svårt kvin- 
norna ännu ha att hävda sig bland 
männen, eftersom »de kan mer än 
vi». Hon berättade vidare att de 
danska kvinnliga fackföreningarna 
kämpat som lejon mot särlagstiftnin- 
gen - och som vi vet, också lyc- 
kats hindra den. 

Open Door inför allmänheten. 
Ett till trängsel fyllt offentligt 

möte var på onsdagen anordnat på 
Läkaresällskapets lokal. Det gav en 
belysande sammanfattning av konfe- 
rensens arbete. Vältaligt och med 
stor framätanda lade talarna, Mac- 
millan, de Craene, Le Sueur, Abbott, 
Westergaard och Baer, fram Open 
Doors programpunkter. I moder- 
skapsfrågan talade den svenska re- 
presentanten d:r Andreen-Svedberg, 
som särskilt framhöll det rena ar- 
betsförbudets otillräcklighet som 
skydd. 

Open Door Internationals andra 
konferens avslutades på fredagen 
med en kraftig vädjan om uppslut- 
ning kring arbetet av alla intresse- 
rade. 

Söndag på Fogelstad. 
Ett femtiotal av konferensdelta- 

gama hade på söndagen hörsammal 
fröken Tamms inbjudan till ett be- 
sök på Fogelstad, där också Med- 
borgarskolan besågs. Det var med 
stort intresse som gästerna togo del 
av den redogörelse för skolans ar- 
betssätt. som rektor Hermelin Iäm- 
nade i sitt välkomsttal, och man ut- 
tryckte sin förtjusning över anord- 
ningarna. Intresset sträckte sig ock- 
så i högsta grad t i l l  gårdens sevärd- 
heter, där deltagarna hängåvo sig 
åt beskådande av ladugård, svinhus 

»Om du vill vara så god, att vara snäll 
rid din lille bror», sade hon och tog ett 
fast tag i henne tinninghår. »Annars 
skall jag minsann lära dig.» Och SI 
vände hon tillbaka med pojken på armen. 

Flickan såg efter dem. 
»Jag gjorde det inte», skrek hon till 

Och ännu en gång. »Jag gjorde det in- 
te., Sedan fick hon syn på grisen. 
Sprang fatt honom och slog följe med 
honom nedåt uppfartsvägen. 

När brodern någon timme senare vak-, 
nade och åter kom ut till henne, hade 
hon byggt sig en hy i grushögen på 
gårdsplanen. Han hade glömt sin vrede. 

»Titta, så fint jag gjort det», sade hon. 
Men när han försagd hukade sig ned 
hos henne, mindes hon och tillade fient- 
ligt: 

»Det är min.. 
»Ja», svarade han mjukt. Och hon 

»Det som är mitt får du inte röra För 
förklarade ännu fientligare: 

du ljuger.» 

och trädgård och där naturligtvis de 
kvinnliga ladugårdsförmännen väck- 
te deras Stora gillande. 

Pressröster: Äro de låga kvinno- 
l önerna en natur lag? 

På måndagen tog sedan sommar- 
skalan i Sigtuna sin början. Under 
riden avlyssnas i den svenska pres- 
sen ekot av denna förhandlingsvecka 
omkring aktuella ekonomisk-sociala 
problem. Social-Demokratens k v i n  
nosida anför de kända skälen mot 
rörelsen: att dess förkämpar äro 
överklassdamer utan praktisk erfa- 
renhet, och med arbetet som någat 
slags tidsfördriv. ett påstående som 
knappast håller streck. - Samma 
argument användas i Östergötlands 
Folkblad, som också förbiser Open 
Doors inställning till varje åtgärd 
som verkligen fungerar som ett 
skydd. Det är synbarligen en fast 
förvissning om att kvinnorna för 
alla tider skola vara bundna vid 
låga löner och dubbelt arbete. som 
dikterar exempelvis följande: 

»Att låta en kvinna i tungt och 
hälsofarligt industriellt arbete bli 
helt beroende av arbetsgivarens god- 
tycke exempelvis vid förestående 
barnsbörd kunde uppenbarligen lä t t  
leda til l de mest ödesdigra konse- 
kvenser, och det skulle i realiteten 
innebära att samhället frånsade sig 
a l l t  ansvar för mödrarna och barnen 
- ett återfall alltså i gammalt bar- 
bari. i gammal okultur.. 

En triumferad makt. 
Men. »— det kan gå på samma 

sätt med Open-Door-rörelsen ( s a n  
med rösträttsrörelsen, vilken till sist 
blev en segrande och triumferande 
makt)», skriver Arbetarbladet. 
»Open-Door-rörelsen som egentligen 
ingenting annat är än ett nytt led i 
historien om kvinnornas frigörelse- 
kamp., 

C.H. 

»Titta!», sade han. Och reste på sig 
och tog ett litet skutt. 

»Titta!», sade då också Don och gjor- 
de ett hopp över hela sin byanläggning. 
»Och titts,. fortsatte hon glatt Och hop 
pade vidare hän över gårdsplanen. 

Brodern såg efter henne. Hon var 
stygg. Hon hade skrämt honom så att 
han blivit rädd och gråtit. 

Men så vågade han göra med henne. 
Och han tryckte foten långsamt ned över 
en av hennes gårdar och såg huf den 
krossades under trycket. 

Plötsligt mindes han sin skräck. Stark 
iväg uppför kökstrappan och slog igen 
dörren efter sig. 

»Gömmer du dig», sade modern. 
Ja, det var ju bara, som han lekte att 

han gömde sig. Om systern kam efter 
skulle han rusa mot henne och säga: 
»Bah.» Då skulle hon kanhända också 
bli rädd. Och skrika. - Eller var det så 
att flickar inte kunde bli rädda. Hon 
sade själv nej. 

räldrarna tänkte på att egnahemslå- net var förfallet. Och att odlingslånet 
snart också skulIe vara det. 

De tänkte därpå under arbetet. Och 
de tänkte därpå under måltiderna. Om 
kvällarna, när de lade sig, och Om morg- 
narna, när de stego upp. Och ju mera 
de tänkte därpå, ju tydligare stod det 
för dem, att de denna gången inte skulle 
få någon möjlighet, att komma ut med 
omsättningssumman för varken det ena 
eller det andra. Någon gång under hös- 
ten eller förvintern kunde de vänta ut- 
mätning och exekutiv auktion. 

TY till utmätning och exekutiv auktion 
skulle det på om omsättningssumman in- 
te kunde anskaffats. Berg hade svurit 
vid själen att hans fal l  skulle lämna spår 
efter sig i handlingarna. Sen skulle han 
hyra in sig vid Bolbjer och lita till nöd- 
hjälpsarbetena, am ingenting annat yp- 
pade sig. 

(Forts. i nästa n:r.) 

Tyskland efter den 9 augusti. 
(Forts. fr. sid 1). 

Sänkt levnadsstandard 
är oundviklig. 

Vad vill man mer? Danat-ban- 
ken har med statligt understöd öpp- 
nat sina kassor; staten har hjälpt 
Dresdner-banken; bankholidays ha 
upphört; banker och sparkassor ha 
återtagit sina uthetalningar; riks- 
banksdiskontot har sänkts med 10 
procent. Dessa fakta och folkomröst- 
ningens s.k. framgång ha skymt 
blicken, så att ingen ser att den eko- 
nomiska situationen återigen försäm- 
rats. 

Det är det gamla kretsloppet: 
i )  Skatterna inbetalas ej i den ut- 

sträckning som det hade spåtts på 
papperet; det första halvåret 1931 
medförde ett avsevärt underskott; 
under juli månad har det knappt he- 
talats några skatter alls; den andra 
hälvten av 1931 kommer att förevisa 
ett vida större underskott än första 
halvdret. 

2)  Socialpolitiken kommer endast 
att bedrivas i den omfattning. som 
den sista nödförordningen fastställt. 
Men arbetslösheten ökas starkare än 
man hade trott. När Institut für 
Konjunkturforschung i sin sista re- 
dogörelse uppskattade arbetslöshets- 
siffran denna vinter till 5—6 miljo- 
ner, gjordes beräkningen under den 
förutsättningen att det ej skulle in- 
träffa någon vidare försämring. Un- 
der tiden har penning- och kredit- 
krisen inträffat, vars verkningar på 
arbetsmarknaden först komma att 
visa sig under den närmaste tiden. 
Redan därigenom blir arbetslösheten 
större denna vinter; vi måste räkna 
med minst 6 - 7  miljoner. 

Det tyska folkets flertal drabbas 
av detta. Ej blott proletariatet. utan 
också, i ständigt växande utsträck- 
ning medelklassen, som utgör två 
femtedelar av befallningen. Man 
behöver inte vara profet för att för- 
utsäga att levnadsstandarden far 90 
procent av befolkningen kommer att 
ytterligare försämras inom den när- 
maste tiden. 

Den nationella självhjälpens» 
väg. 

Men denna gäng är det svårare 
än förut att beskylla Frankrike eller 
Young-bardarna för eländet. Ty  
försämringen inträffar just inom be- 
talningsfristens år. 
En enda utväg återstår för rege- 

ringen Brüning och dess medhjälpa- 
re inom industrien och näringslivet: 
den »nationella självhjälpens. väg. 
Hur denna nationella självhjälp ser 
ut, ha vi redan sett. 

Regeringen Brüning sanerar med 
mycken Storslagenhet bankernas 
bankrutt. Fort och rikligt. 300 mil- 
joner för Dresdner-Bank; 140 miljo- 
ner för Garantie-Bank. Man lånar 
45 miljoner åt industrien, som är 
gäldenär till Danat-Bank. och som 
samtidigt skall stödja den. 

De fem Malen . 
(Forts. fr. sid. 1.) 

uppfattning om alt upploppsagito- 
tion icke förelåg vid demonstratio- 
nerna, och finner det märkvärdigt 
a n  den militär, som av samhället be- 
ordrats att skydda samhället, kan 
anses ha gjort sig skyldig till nöd- 
värnsexcess. 

Dagens Nyheter skänker J.K. sitt 
gillande für hans hållning som en- 
bart åklagare, icke domare. Den 
socialdemokratiska pressen är nöjd i 
sak. åtalen ära ägnade att lugna 
del allmänna rättsmedvetandet och 
man hoppas att intet överslätande 
skall ske. 

Rättegången är utsatt till den 9 
september. . 

Naturligtvis kan understödspoliti- 
ken till kapitalmaktens förmån el 
försiggå utan offer. Det är själv- 
klart, vem som måste bringa dessa 
offer. 

Vart ledes det svältande tyska 
folket? 

Den växande arbetslöshetssiffran, 
påskyndar samtidigt den kommunala 
självförvaltningens död. Ty  eftersom 
antalet understödda, med understöd 
direkt från staten relativt avtager, 
ökas samtidigt deras siffra, vilka fä 
understöd av städerna. Så hotas stä- 
derna av bankrutt. eftersom de e j  
understödjas tillräckligt av staten. 

Det började has kommunerna. 
Länderna komma snart att uppleva 
detsamma. Men efteråt kommer ned- 
skrivandet av de mindre kommunala 
ämbetsmannalönerna, avskrivandet 
av anslagen till välfärdsorganisatio- 
nerna; uppsägning av lärare; skol- 
klassernas sammanpressande; sänk- 
ning av kammunalarbetarlönerna och 
slutligen överlåtande av det kommu- 
nala kapitalet (gas, vatten, elektrici- 
tetsverk) till privata. Det kommer 
inte att bli mycket kvar av den kom- 
munala självförvaltningen. 

Andra etappen: Skatteförhöjnin- 
gar i riket och pantsättning av så- 
dana skattekällor som kunna göras 
till föremål för monopal, d.v.s. to- 
bak, bensin, lotterier. 

Tredje etappen: Lindring av 
alla bördor som ännu hindra det 
»skapande kapitalets» räntabilitet: 
således: Iönesäkningar; reduktion av 
bidragen till socialförsäkringarna 
etc. 

Detta är den väg man kommer a n  
gå under vänlig medverkan av de 
stora ledare i näringslivet, vilka gär- 
na ställa sig till riksregeringens för- 
fogande såsom sakkunniga rådgiva- 
re - med en anhållan att deras namn 
om möjligt ej komma att nämnas of- 
fentligt. 

Ny kris och ny nödförodning. 
Men innan det kommer så långt 

som t i l l  den oundvikliga ytterligare 
nödförordningen, genomgår Tysk- 
land ännu en kris, då allt kommer att 
balansera på knivsudden: Brüning 
måste släta över; således alltid 
låta överraska sig av händelser- 
na. Den härskande klassens tecken 
är al t  den riktigt förutsätter den kom- 
mande ekonomiska utvecklingen och 
för-diskonterar den genom sina poli- 
tiska åtgärder. Den härskande klas- 
sens undergång betecknar därige- 
nom. a t t  den ej längre förmår att rätt 
förutse de kommande ekonomisks 
utvecklingarna, och därför ej i för- 
väg kan bestämma sina politiska åt- 
gärder. 

Under detta tecken regerar dikta- 
turen Brüning det svältande tyska 
folket. 

George L. Wulff. 
(Eftertryck förbjudes.) 

http://Miinfat.de
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