
Vad har hänt? 
D E T  BILLIGA BOSTADSBYG- 

har GANDET sekundärkredit på 6 
miljoner kronor, om vilken man vän- 
tat mycken strid i stadsfullmäktige. 
Högerreservanterna i stadskollegiet 
drogo sig i avgörandets stund t i l l -  
baka. Omsvängningen var fullstän- 
dig. Produktionen av billiga små- 
Iägenheter får därmed sitt under- 
stöd, därav tomträttsstugorna högst 
en miljon. 

MARMAVERKENS ARBETARE 
ha gått med på 114 öres tim- 

lön - mot de 118 öre, sam begärts 
- och driften återupptages där- 
med. 

Efter ett års stillestånd. Avtalet 
gäller ti l l årets slut. Konfliktens 
efterverkningar på annat håll äro 
dock fortfarandc akuta. JUSTITIEOMBUDSMANNEN 

HAR BESLUTAT om åtal mot 
landshövding Stenström och lands- 
sekreterare Stattin för deras arbets- 
förbud mot de arbetsvilliga i Lunde 
vid Adalsstriden. Detta ar inspire- 
rat av arbetsgivarna. Som bekant 
stå de två under åtal också för bris- 
tande förstånd i tjänsten, väckt av 
justitiekanslern på regeringens upp- 
drag. 

Veckovakten skulle för sin del 
vilja föreslå: Stopp för åtalsrase- 
riet! Amnesti för alla i samband 
med Ådalsaffären åtalade och döm- 
da på alla sidor! Innan åtalen kos- 
tat ytterligare summor, likaså utred- 
ningarna om det som ändå aldrig 
kan Utredas. 

ERKSTADS- OCH JÄRN- V BRUKSAVTALEN, omfattan- 
de omkring 150,000 arbetare, ha bli- 
v i t  uppsagda av resp. arbetsgivare- 
föreningar. Flera uppsägningar 
väntas. Arbetarna ha med hänsyn 
till krisläget hittills undvikit avtals- 
uppsägningar. Lönerna äro ju i 
själva verket redan sänkta genom 
valutakrisen. 

Bankernas rätt eller 
människornas? 

”Vi måste försonas”. 
Briand och Laval ha besökt Berlin. 

Får världen en rustningsvila? 

Skyddslagstiftningsfrågan 
för kvinnor inför läkarforum 

Av Ada Nilsson. 

Ett gammalt yrke i en ny tid. 
Husmödrarnas studiekurs. Av C. H. 

En märklig finsk roman. 
F. E. Sillanpääs Silja anmäles av 

Hagar Olsson. 

Helmer Grundströms berättelse 
Chefen inspekterar 

avslutas i detta n:r. 

En kunglig person. 
Gandhi möter Lancashire. 

Av Devinez. 

Kom ihåg kvartals- 
prenumerationen! 

1:50 kostar Tidevarvet till årets slut. 
Postgiron:r ~~~. Tel. 182 43. 
Tidevarvets exp. Stockholm 2. 

Den betryckta kronan, "Vi måste försonas", 
en svenska kronan har. sedan att föreskriva ett visst handlingssätt. B riand har under sitt Berlin- äntligen försonas. Ty detta är för- D guldmyntfoten övergavs av Allt beror på hur vederbörande åt- besök i sällskap med Laval sta villkoret för tillfrisknande.» 

rikshanken. redan hunnit uppleva gärder uppfattas. Varje sak kan nedlagt en krans på den grav där Han medgav dock att trots detta 
många svängningar i värdet. som uppfattas diametralt olika. Man in- hans kollega Stresemann vilar se- tiden icke är inne för en full poli- 
de senaste dagarna stått i mellan 82 ser med lätthet vanskligheten i att dan två år. Det har inte varit lyck- tisk försoning, Där stå motsatser- 
och 86 öre i Paris och New York. ge föreskrifter. liga är för den fransk-tyska politi- na ännu för starkt mot varandra. 

Et t  exempel. ken. Förhållandena ha bara blivit Samarbetet måste ske på det eko- Man har fått uppleva, att kronan 
varit billigare än den tyska, så ofta Påverkas Sveriges finansiella värre, tonen bittrare, Frankrike nomiska området, en ständig kom- 
hotade och föraktade marken. Sven- ställning ogynnsamt a" Kreugeraffä- försiktigare och hårdare och mission skall ta hand därom. 
ska resande ha störtat hem från ut- rerna? Tyskland desperatare. Till slut År 1920 erbjödo sig tyskarna a l t  
landet, enär man vägrat la emot nådde spänningen mellan dessa betala sin krigsskuld genom al t  
deras pengar. Valutaspekulationer- Ja, i den mån som våra inhemska båda »Europas hjärtfolk» en höjd- bygga upp de förstörda områderna. 
na ha tagit fart, men börsen hålles värdepappers noteringar på en punkt, när tyska ekonomiska krisen Det erbjudandet förkastades tvärt. 
fortfarande stängd. Under tiden mängd utländska börser göra den blev akut i somras och Frankrike Nu kommer lanken upp igen, efter 
har regeringsbeslutet om exportför- svenska börsen särskilt ömtålig, ge- sökte sälja sitt samtycke til l Hoo- elva är av en politik som blott fört 
hud för guld medfört, att guldet nom livliga kapitalrörelser åstad- vers moratorieplan och lån till t i l l  elände. Frankrike tar nu hellre 
börjat strömma tillbaka til l riks- kommer större osäkerhet. Nej, så Tyskland så dyrt som möjligt. arbete och varor än ingenting. Det 
banken. länge som vi just härigenom få lät- Slutligen kom också Tysklands är tal om t. ex. att ge Tyskland 

medgivande att avstå från tullunio- stora uppdrag vid kanalbyggen 
som att Kreugerpapper och Tänd- Är inte det höga diskontot av on- nen med Österrike. 
stickor sjunkit t i l l  bottenkurs. Men do, med hänsyn till vårt beträngda Det är därför ganska märkligt. På en annan punkt t y a s  Frank- 
vad betyder det och hur ser sam- näringsliv? Nej, å ena sidan har bara det att del franska besöket i rike också vilja göra vissa eftergif- 
manhanget ut i det som händer? riksbanken härigenom på det tradi- Berlin kunde b l i  av och att motta- ler, nämligen släppa in tyskar som 
Vilka åtgärder äro nyttiga? tionella sättet visat, att den trots gandet blev så hyggligt som det kolonisatörer i Afrika. Det för- 

Söker man svaret hos national- pappersvalutan vill upprätthålla kro- blev. Men läget har tvingat fram står ti l l slut att de t  är nödvändigt 
ekonomerna, blir del nästan enstäm- nans värde och undvika inflation. det. »Världen är orolig», sade att ge tyskarna ett utlopp. Deras 
migt, att kronans värde måste upp- Jo, å andra sidan kan det uppfattas Laval i Sitt tal. »en kris av okänd energi låter sig icke förintas. Då 
rätthållas, inflation förhindras till störande för förtroendet - se, så omfattning går över den. Alla är det bättre att öppna säkerhets- 
varje pris, prisnivån justeras nedåt il la däran äro de att detta svindlan- blickar riktas på oss. V i  måste ventilen än riskera explosion. 
- fortfarande! - efter penningvär- de diskonto är nödvändigt - och 
det, Iönerna regleras därefter. Där- sålunda verka fördröjande på valu- 
med är emellertid ingen förbättring tans återgång till normalt läge. 
uppnådd i de svårigheter, under vil- 
ka näringslivet strävat hela den tid foten? Det beror helt på vilken 
depressionen pågått med sin sjun- guldmyntfot. 
kande prisnivå. Nationalekonomin står alltså vill- 

VI ha med några frågor i all en- rådig och registrerar förloppet. som 
kelhet, sådana som frågas mest, den på intet sätt kan hejda eller Nationernas förbunds tredje ut- konferensen själv, det viii säga 
vänt oss ti l l ett par av våra kända ändra. Man tvingas måhända fram N skott, avrustningsutskottet, bringa det ur världen. 
nationalekonomer med anhållan om t i l l  att söka realare värdemätare än arbetar på »en konvention för att Vissa stater lagra för närvarande 

preciserade svar. Det enda bestäm- guldet, som ju sviker just inför den törbättra möjligheterna att hindra krigsmaterial för att ha att dra på 
da svaret som gavs, var att eftersom påfrestning, valutakrisen, som det krig». En av artiklarna i detta kon- vid avrustnings gskonferensen, liksom 

ventionsförslag skulle ge Nationer- husmödrar lagra livsmedel i kristi- 
nas förbunds råd möjlighet att vid der. Förslaget om rustningsvila före 

allting har två sidor, är det omöjligt var satt att möta. 

krigsfara föreskriva förbundsmed- konferensen avser att sätta stopp 
lemmarna vissa gränser, inom vilka för detta. Utgifterna för landstrids- 
deras land-. sjö- och luftstridskraf- krafter skulle icke få  ökas, inga nya 
ter samt möjligen även dess civilflyg krigsskepp eller luftskepp byggas. 
måste hålla sig. Om förslaget uppskötes til l konfe- 

underligt gammalmodigt när före- felad. vilket väl också var avsikten. 
A v  ADA NILSSON. skrifterna syssla endast med att Emellertid har Församlingen trots 

hålla land-, sjö- och luftstridskraf- detta beslutat att. inbjuda de rege- 
Särlagstiftning för kvinnor är Tjeckoslovakiet och Italien, utarbe- ter. T y  vad som just nu lidelsefullt ringar som icke tillhöra Nationernas 

sannerligen ett av Arets mest debat- tad av d:r Sorrentini från sistnämn- intresserar människorna är hur gul- förbund att diskutera frågan om 
terade ämnen. De föreslagna änd- da land. De skandinaviska länderna det förflyttar sig över gränserna, hur rustningsvila med avrustningsutskot- 
ringarne i densamma v id arbetckon- hade en egen rapportör, och det var finansvärlden opererar med sina tet. Amerika har redan tagit ställ- 
ferensen i Genève med t y  åtföljande d:r Dagny Bang frän Oslo. Alla osynliga styrkor. De skulle vilja ha ning och förklarat sig i stort sett 
pressdiskussion och Open Door- andra länder hade kommit på den klarhet däri och trygghet för att ej vara med på en rustningsvila. Man 
kongressen i Stockholm ha visat hur tredje rapportörens lott, d:r Adler- bli offer för finansiella krigsförkla- får alltså ett slags förtidskonferens 
meningarne bryta sig häftigt mot Herzmark, anställd vid yrkesinspek- ringar och offensiver utan att kun- til l stånd. 
varandra. Nu var turen kommen t i l l  tionen i Wien. Samtliga rapporlö- na göra något däråt. Men här kan Vanligen är det så att Frankrike 
de kvinnliga Iäkarne att skärskåda rer hade på ett sakligt och veder- Nationernas förbunds avrustnings- står på vakt mot alla allvarliga för- 
den svära frågan. »Skyddslagstift- häftigt sätt redogjort för de olika kommission ingenting göra. Och sök t i l l  nedrustning. Fransmännen 
ning för h i nno r  ur social-medicinsk landens lagstiftning och gjorda ut- medan Församlingen överväger möj- äro rädda, del sitter i nerverna sen 
synpunkt» var det andra överlägg- talanden, vilket dock icke hindrade ligheten av att inkalla en internatio- kriget, och släppa icke sina rustnin- 
ningsämnet v id  de kvinnliga läkar- att vederbörandes egen Uppfattning nell guldkonferens, äga varje dag gar förr än mot löfte om hjälp av 
nes här förut omnämnda 6:te inter- ganska starkt framskymtade, Och nya våldsamma förändringar rum i hela världen för den händelse de 
nationella kongress i Wien 15-20 man visste på förhand att åsikterna världen omkring den. skulle bli överfallna. Men händel- 

skulle visa sig starkt delade och en Den ekonomiska krisen måste sernas egen tyngd kan komma att sept. detta är. 
Frågan var förberedd på följande enhetlig ståndpunkt vara svår att dock komma att få inflytande på driva igenom rustningsvilan mot det 

sätt: Varje til l den internationella uppnå. avrustningsfrågans läge. Italiens franska och japanska motståndet. 
associationen anslutet land hade en- förslag om rustningspaus före och I avrustningsarbetet har Nationer- 
ligt särskilt utarbetat frågeformulär Nattarbetet. under avrustningskonferensen, som nas förbund ofta haft bocken t i l l  
meddelat sina respektive länders Den italienska och den österrikiska hade en bakgrund av finansiella trädgårdsmästare. Men far en gängs 
lagstiftning samt eventuella observa- rappr tören hade kommit t i l l  unge- svårigheter, togs upp gemensamt av 
lianer och omdömen över de olika fär samma slutsatser: Man saknade de skandinaviska staterna, Holland 
farmerna av skyddslagstiftningens bindande bevis för att nattarbete i och Schweiz, gillades villkorligt av 

rapportörer ägde att sammanföra de kvinnor än f ö r  män. Eftersom de ett kraftigt motstånd från fransk Vid köp av villa i Äppelviken, Ålsten, 

olika uttalandena. V id framkomsten flesta av dessa rapportörers länder sida, som väntat var, och från Ja- Nockeby, Smedsslätten eller annat lam- 

ti l l kongressen mattes man alltså av redan hade nattarbetsförbud för pan. 
Motståndarna önskade att hälle, vänd Eder med förtroende till oss. 

tre alika rapporter. En  frän de ro- kvinnor, saknades material ti l l jäm- flytta (Iver hela förslaget till avgö- 

Allt delta kan konstateras, likaväl tare att dra till oss kapital. 
inom Frankrike. 

Böra v i  Itervända til l guldmynt- Får världen en 
rustningsvila? 

Skyddslagstiftningen för kvin- 
Det förefaller just i dessa dagar rensen inkallats, bleve j u  idén för- nor inför läkarforum. 

(Forts. å sid. 6). 

nytta eller nackdel. Tre general- och för sig vore mera Skadligt för England och Tyskland men rönte Villaspekulanter 

BALDERS FASTIGHETSBYRÅ 
manska länderna Frankrike, Polen, (Forts. å sid. 6.) rande av den blivande avrustnings- Telefon: Ålsten 10 00 & I I  00 



Varför viii man invagga oss i en sä- 
kerhet, som inte finns. Varför skall 
vi känna oss sorglösa då fara är å 
fjärde Det gäller inte bara pennin- 
gen Det gäller levebrödet Men 
först och främst formen för vår jor- 
diska tillvaro. En form som i möj- 
ligaste mån motsvarar en rättvisare 
världsordning. 

Varför upphävdes guldmyntfoten 
i Sverige? Därför att riksbanken 
inte kunde fullgöra sina därmed f ö r -  
enade skyldigheter i avseende på 
guldinlösning. Guld för ej mindre 

100 miljoner hade uttagits under Bankernas rätt den sista veckan. Och när guldet 

eller männ iskornas? höll på att taga slut, måste guld- 
myntfoten upphävas. Då man ännu 
trodde sig kunna resonera om saken, 

lade nationalismen de olika partier- var det mycket olika synpunkter, 
na inom länderna för att fullfölja som gjorde sig gällande angånde 
det omänskliga kriget och sluta den den ekonomiska situationen. För 
lika omänskliga freden. Verknin- och emot Iönesänkning - kan man 
gama av den s. k. Versaillesfreden kalla det. Ty liksom lån är tidens 

ha nu hunnit att ruinera Europa, och universalbotemedel för jordbruk. an- 
vi stå inför en ekonomisk världskris, ses sänkning av industriarbetarnas 
kanske ett ekonomiskt världskrig. löner vara enda vägen att avhjälpa 
Ty  det är troligt att nationalismen depressionen Och genom guldmynt- 
i närvarande stund kommer att mo- fotens upphävande, genom att kro- 
bilisera alla tillgängliga ekonomiska nan sjunker i värde. sjunker lönerna 
vapen, Vi ha därmed icke sagt, att automatiskt - ulan lockout. strejk 
nationalismen saknar varje berätti- och förhandiingar. Nu har kronan 
gande, men den bör hålla sig till sitt fallit. Lönerna äro sänkta. Men 
berättigade omrdåe, och varken depressionen är inte avhjälpt, tvärt- 

åstadkomma samling i krigslusta om. läget är mer hotande än någon- 
eller bilda »nationella» regeringar sin. Det kommer med all sannolik- 
som hantlangare åt bankerna. het inte att gå att hålla kronan uppe, 

, För några dagar sedan lät den det kommer inte heller att lyckas att 

svenska pressen oss veta, att Sverige förhindra spekulationer genom lagar 
aldrig skulle överge guldmyntfoten, och förordningar. 
ty Sveriges ställning var säker. Den Men för den skull är det inte sagt, 

svenska regeringen hade ingen tanke att vi ska önska oss tillbaka t i l l  guld- 
därpå. Och några dagar därefter myntfotens gyllene tid. Den är san- 
fick regeringen konfirmera riks- nolikt föråldrad, då den påtagligen 
banksfullmäktiges begäran att t. v. icke kan förhindra sin egen omöj- 
upphäva guldmyntfoten och att riks- lighet. Den är lika litet ett hinder 
banken under tiden 28 sept.—30 för bankernas herravälde i världen. 

nov. skall vara befriad från skyldig- .Den synes i stället vara dess tjänare. 
heten att inlösa av banken utgivna Kapitalismen är opraktisk, den kan 
sedlar med guld. Det betyder, att som nu bringa en värld i gungning. 
den svenska valutan därmed är en Kapital behöves, men kapitalet skall 
ren pappersvaluta, den har med an- tjäna och icke härska, där går skill- 
dra ord ett ovisst värde, Samtidigt naden. Och kapitalet behöver lik- 
försöker man lugna svenska folket som en fullmakt för sina sedlar för 

med. att Norge vidtagit samma åt- utbyte av varor inom länder och 
gärder, att Sverige i förhållande till mellan länder. Men varför skall det 
andra länder har en jämförelsevis vara guld? Varför inte jord. Den 

god ställning och att mått och steg har verkligen ett värde ty den är 
komma att vidtagas för att uppe- produktiv i sig själv. Och den kan 
hålla den svenska kronans värde, I inte plockas varken in  eller ut i riks- 
sådan avsikt har riksbanken omedel- banken 
bart höjt räntesatsen från 6 till 8 Vi ska inte förringa den nuvaran- 
procent. Och privatbankerna följa de krisens allvar. Men v i  ska inte 
efter. heller ta för givet, alt bankerna ska 

Varför skall pen- 
svenska folket. Dess pengar har ningväsendet med all dess humbug 
sjunkit i värde men dess skulder har imponera på oss, så att v i  stå där 
stigit, ty räntorna därå ha skjutit i alldeles handfallna. Tiden är kom- 

1914, då världskriget utbröt. am- 

I sanning mycket lugnande för styra världen. 

höjden, 
som bekant till stor del på lån, 

Och svenska företag leva men, då folken måste utarbeta och 
genomföra ett enhetligt system för 

Därbredvid ha vi en för våra för- utbyte och samarbete, som inte un- 
hållanden alldeles onaturlig kapita- dergräver. utan främjar samhällets 
listisk utväxt, som i sin tur kanske utveckling och välstånd. 
kommit oss alt förlora balansen. bara i ord ulan i handling. 

Men inte 

— 

Kvinnorna till En kunglig 
avrustnings= pers on. 

konferensen. D en nakne fakiren» heter en ny bok 

av en engelsk journalist och den 
Här 

Revolutionsländer bruka h i  in- I det ögonblick man får se Gandhi 
tresse av al l  få kvinnornas kommer man inom en kunglig atmosfär 

medverkan vid uppbyggandet av den Det är underligt, ty det finns ingen vär- 

nya staten Därav har också något dighet i hans uppenbarelse. Min första 
tanke var: det är den fulaste karl jag 

kommit t i l l  synes genom Spaniens har sett Men även i min obehagskänsla 
uppträdande i Nationernas förbund. var jag medveten om hans kunglighet. 
När den spanske delegaten höll ett Så rakryggad, så absolut oberoende av 
stort programtal inför församlingen, sin omgivning var han. Det var som att 

nnen och kvinnornas direkta deltagan- Man märker på alla telegram och över- 

de le i samhällslivet som en av de vik- 
skrifter över telegram rom journalisterna 
nu sätta ihop om Gandhi hur förvirra- 

tigaste förutsättningarna för fred. då alla omdömen bli av honom, när de 
Och han framlade också ett resolu- utgå från de mått man lägger på väs- 
tionsförslag för Församlingen, däri västerlänska politiker. S k a l l  Gandhi sätta 

det bl. a. stod. att Församlingen 
skulle uppdra åt Rådet att studera Briand 
möjligheten för att få kvinnorna med inte i fråga om Gandhi, För det vet 
i direkt och verkningsfullt samarbe- man att han kommer att göra Det har 
te med Förbundet. Han ville värva han gjort hundra gånger förut Han 

som ett- tillskott och en styrka för besynnerligaste handlingar som gjort de 
politiska vännerna förtvivlade och fien- 

förbundet. derna förtjusta till en tid. Nu senast 
Resolutionsförslaget kom till av- gällde det att Gandhi från början sade 

rustningsutskottet, där det föranled- ifrån att han hellre reste hem från Run- 
de en intressant debatt, Den span- Rundabordskonferensen med oförrättat åren- 

de än tummade på sitt mandat från de 
ske representanten stödd av en indiska folkmassorna. Hans utgångs- 
kvinnlig. delegat från Rumänien, punkt var full jämlikhet mellan engels- 
ville skicka resolutionen ordagrant män och indier och givetvis var detta 
t i l l  Rådet och Församlingen Men icke den engelska regeringens utgångs- 

den polska kvinnliga delegaten, Jämlikhet med England är en svår sak 

möjlighet att säkra sig kvinnornas det nu blir fråga om en lagstiftande ror- 
medverkan vore given utan s& myc- samling med verklig makt. icke en sken- 
ket studier om man finge kvinnliga makt som det nuvarande indiska parla- 

delegater vid den allmänna avrust- mentets så vilja oIika grupper säkra sig 
om inflytande Men Gandhi är emot alla 

resolutionen skulle innehålla en upp- jordägarna européerna, muhammedaner- 
maning t i l l  regeringarna att även na. kvinnorna. parias alla skola smältas 
välja in kvinnor i sina delegationer, ihop i en Stor väljarkår med allmän röst- rätt och demokratisk styrelse Alla dessa. 

talade för förslaget, men m. Politis mandat medborgare 
från Grekland yttrade förskräckt I sanning den som vågar stå för en så- 
att del skulle vara ett dåligt preju- dan idé och se i ögonen dess förverkli- 
dikat om man släppte in feministor- gande i den grymma verkligheten han 
ganisationer i konferensen tillsam- världens kungligaste och modigaste 

fattade underligt nog inte att kvin- shire där arbetslösa textilarbetare lovat 
nor skulle kunna väljas som rege- slå ihjäl honom emedan hans bojkott av 

regeringsrepresentanter Ännu underli- engelsk textil ruinerat dem. Det var mo- 
gare är att lord Cecil inte heller fat- digt gjort 
tade denna tanke. Han opponerade Men Vad är det att bli stenad mot 
sig mot resolutionsförslaget emedan 
det  skulle ge kvinnorna en privilegie- 
rad ställning! Varje regering skulle 
vara f r i  att sammanställa sin delega- Den franske representanten in- 
tian som den själv önskade. För- stämde med spanjoren Madaiiaga 
biindrpakten talade om likhet mellan och så gick det spanska förslaget 
män och kvinnor och den principen igenom. Församlingen skall före- 
höll han p å  Sade han. läggas en resolution om alt be rådet 

Den spanske representanten var fundera över hur man skall säkra sig 
icke beredd att på detta sätt b l i  ta. kvinnornas medverkan. Dock utan 
gen på orden av sin polska kvinn- att be dem vara med där det gäller. 
liga kollega. Han tänkte sig att Hur långt skall det gå innan kvin- 
kvinnorna skulle fä utföra allmän norna reagera mot sådana utmanin- 
fredspropaganda. Men det var inte gar genom att på den politlska röst- 
frågan om att feministorgansationer rättens väg. sätta till sina represen- 
skulle bl i  representerade vid konfe- tanter i de församlingar där världens 
rensen. framtid beslutas? 

Ett farligt prejudikat! nakne fakiren är förstås Gandhi 
en snabbteckning av honom. 

nämnde han verkan av kvinnoopinio- intervjua en Buddhabild. 

Brüning vore frågan berättigad Men 

»kvinnlig känsla och handlingskraft, har totalt rutinerat sin prestige med de 

punkt 

m:me Szelagowska större 

ningskonferensen och föreslog att särskilda representationer De stora 

Greve Bernstorff från Tyskland 

man med regeringsdelegaterna. Han Gandhi reste fortast möjligt till Lancashire 

att införa demokrati i Indien? 
Devinez 



doldaste hemligheter. Den ar som 

En märklig finsk roman. ett milt öga, vilket ser djupare än mår. U r  Siljas små erfarenheter, 

hennes drömlika syner i sommarnat- 

Innan hennes livshi- de till fadern, hennes upplevelser E mankonstens mästare, har för- storia tar vid, skildras faderns öde, med den äIskade och med hans dröm- 
blivit trogen sin givna miljö - den det gamla bondehemmets småningom bild vilken till slut i hennes feber- 
tavastländska bondbyn, från vilken skeende förfall, släktens undergång. fantasier flyter samman med faderns, 
han själv härstammar och vars l iv  Siljas eget liv erbjuder ingenting i ur allt detta växer fram en själisk 
i helg och söcken han känner i grund. yttre måtto anmärkningsvärt. Efter skönhet som triumferande sprider sin 
Hans hemsockens gärdar och män- moderns död och hemmets upplös- glans över det vardagliga ödet. Him- 
niskor, dess natur. dess vägar, dess ning lever hon en tid tillsammans melens, jordens, vattnets och ljusets 
dansbanor. dagligstugor och pigkam- med fadern. När  även han dör, står andar talar sitt ljuvaste språk till den 
mare har blivit förevigade i hans ro- hon ensam i världen, tjänar hos bön- ensamma flickan: »Allt som hennes 
maner och noveller. Utanför denna der, flyttar från ställe t i l l  ställe, har sinnen uppfattade tycktes försäkra 
krets träder han inte. Men inom den det ibland bättre och ibland sämre. henne om sin godhet, tycktes viska 
givna kretsen har han gått en svind- En sommarförälskelse avbryter med till henne, att om dig ännu fattas nå- 
lande väg - fördjupningens. I hans ett högspänt och extatiskt inslag gonting, kan vi inte göra annat än 
författarskap kan man avläsa trofast- hennes ödes jämna gång. Livslågan hägna om din saknad med allt vad 
hetens värde. För varje gång han flammar upp, men endast far att för- vi har att ge.» Det vilar en förtroll- 
återvänder t i l l  sin realistiska miljö, tära sig själv i en hektisk glöd. ning över själva det landskap, där 
tränger han djupare in i den, finner I denna bok har Sil- 
dolda vägar, hämtar ny skönhet. förlopp för med sig ett sinnligt ur- lanpää frigjort den finska inlands- 

När man i »Det fromma eländet, stoff, en mättad jordisk dunst, ur vil- 
-efter att ha följt Jussi Toivola ge- ken Siljas egen besjälade gestalt sluter ögonen, uppstiger hans lands- 
nom hans trista ödes skiften - läste omärkligt läser sig. Hon framträder 
de högtidliga slutorden, hade man en som en poetisk vision av underbar skapsbilder för en som paradisiska 
känsla av att författaren varsamt lyf- glans och renhet, uppstigen ur  en syner. 
te undan en f l ik  av det förhänge som ångande biologisk livssfär. Hon tyc- »Nuorena nukkunut» är en bok, till 
skiljer det osynliga från det synliga. kes inte andas samma luft som man- vilken bullret från den allmänna lit- 

ten, hennes nästan ordlösa förhållan- 
Av HAGAR OLSSON, 

E. Sillanpää, den finska ro- avlägsen hy. 

Denna miljö och detta händelse- hon går fram. 

En översinnlig erfarenhet tycktes niskorna i hennes omgivning; ett terära marknaden inte når. Et t  verk, 
öppna ett nytt perspektiv, där be- okänt element omvärver henne och som mognat enligt naturens lagar 

Sillanpääs senare alstring. Hans stil element med, det flyter ut över land- l ig även för den svenska publiken i 

rättelsen tog slut. Det perspekti- skyddar henne. Var hon går fram, och rytm, och fullbordats när tiden 
vet har allt tydligare framträtt i följer detta berusande och trolska var inne. Romanen är nu tillgäng- 

har blivit allt mera subtil och genom- skapet hon betraktar och människor- en översättning, som verkställts av 
skinlig. Hans sinnen har ytterligare na hon kommer i kontakt med. Hon Ragnar Ekelund. Översättaren har 
förfinats, hans lyhördhet skärpts - lever och har sin varelse i sitt eget avstått från det säkerligen fåfänga 

i det ordlösas värld. Denna flickgestalt, en poetisk vi- ginaltiteln på svenska och nöjt sig 
hans ord har trängt allt längre in själselement, inom sin egen goria. försöket att återge den poetiska ori- 

I den nya ro- 
manen »Nuorena nukkunut» har den- sion, en Beatrice, och ändå en livs- med namnet Silja. 

När man bedömer översättningen, 
läsningen av boken nästan blir ett skapelse av finaste och ömmaste måste man ha klart för sig, att upp- 
åhörande av musik. Orden faller ned konst. Författaren liksom lyfter hen- giften hör t i l l  de allra svåraste en 
i ens själ som toner, man vaggas fram ne på sina armar och bär henne översättare kan få sig förelagd. Sil- 
på en ändlöst flytande ström av själs- oskadd genom livets dy. Hon kom- lanpääs språk är en smidig, levande, 
tillstånd, vilken icke kan ha något an- mer en så nära, hennes We blir så rytmisk organism. Överförda t i l l  ett 
nat slutmål än havet, oändligheten, gripande och högtidligt, därför att så väsenfrämmande språk som sven- 
alltings fullbordan. man hela tiden känner konstnärens skan måste hans satser te sig som 

Boken handlar om den unga ta- mänskliga insats vid gestaltningen sönderstyckade delar av något som 
vastländska bondflickan Silja och av detta öde, hans värnande hand, en gäng varit ett organiskt helt. Sti- 
hennes väg mot en för tidig död i hans djupa, manliga ömhet. lens rytmiska flöde kan inte direkt 

na utveckling fortskridit s å  långt, att levande tavastländsk bondpiga, är en 

en bastukammare någonstans t en En sådan ömhet är nyckeln t i l l  de överföras. Det för Sillanpää så ka- 

Ett gammalt yrke 
i en ny tid. Husmödrarnas studiekurs. 

Spänningen mellan de nya livs- riktlinjer som husmodersrörelsen v i l l  S formerna och den gamla och följa för att förvandla den i många 
traditionsbundna arbetsvärlden, som avseenden härskande motsatsinställ- 
så särskilt starkt gör sig märkbar ningen t i l l  ett effektivt, smidigt och 
på husmödrarnas och över huvud berikande samarbete. Hon påminde 
taget de hemarbetande kvinnornas om hur hemarbetet och därmed hem- 
områden, har inspirerat de stora arbeterskan-husmodcm i och med 
nordiska husmodersorganisationerna industrialismens framgångar, skö- 
till den studiekurs, som pågår på tos undan frän sin upphöjda och ak- 
Stallmästaregården i Stockholm un- tade plats. Hemarbetet anses fort- 
der innevarande vecka. Denna ak- farande knappast jämnställt med 
tuella motsatsställning mellan gam- ett yrke. Det sjönk så långt ner på 
malt och nytt, hemuppfostran och rangskalan inom kvinnoyrkena, att 
skoluppfostran, hemarbete och för- det inte ansetts kräva någon utbild- 
värvsarbete var medelpunkten, om- ning. Den ännu mer ödesdigra följ- 
kring vilken den första dagens före- den blev, att kvinnorna e j  ens som 
drag rörde sig. mödrar ansågos i behov av någon 

Nordens och Sveriges Husmoders- utbildning för sin stora Uppgift som 
förbunds ordförande, fru Eleonor släktets förnyare. Då den allmänna 
Lilliehöök, angav i dagens första uppfattningen för endast 20 a 30 
föredrag, Hemmets kvinna, hennes år sedan var sådan, är det ganska 
traditioner och ställning i liden, de naturligt att arbetet för mödrars och 

husmödrars utbildning gått ganska 
långsamt, och att vi ännu knappast 

rakteristiska stilelementet, detta vaga kommit över det elementära stadiet 
och brännande, som man dyker in på detta område. 
i, går spårlöst förlorat. Ragnar Eke- 

sättningar - att han alltför slaviskt möjligheter. 

Vad som under de senaste åren 
lund har begått det felet - ett fel uträttats är emellertid storartat i 
som för övrigt vidlåder de flesta över- förhållande t i l l  tidigare utbildnings- 

följt ordens nyktra betydelse, men husliga kurs är redan en allmän 
förbisett deras hemliga musik. Hans företeelse Over hela landet och blir 
översättning får ofta karaktären av väl snart helt genomförd. Yrkes- 

rament står inte i samklang med den en glädjande företeelse, som har 

Fortsättningsskolans 

ett torrt referat. Hans nyktra tempe- skolans husliga arbetslinje är även 

vaga och svepande böljegången i framtiden för sig, icke minst då det 
Sillanpääs ordkonst. I fråga om in- gäller utbildningen av de direkta 
nehållet är hans översättning emel- yrkesarbetarna inom det husliga yr- 
lertid s' trogen som man gärna kan ket nämligen hembiträdeskåren. 
begära. De svårigheter det härvid Dessutom meddelas undervisning i 
lyckats översättaren att bemästra äro huslig ekonomi vid de flesta av vira 
sannerligen inte små. Den svenska kvinnliga folkhögskolekurser samt i 
publiken är tack vare denna översätt- ett stort antal hiismodersskolor. 
ning i tillfälle att lära känna ett verk Även undervisning i barnavdrit har 
av stor skönhet och djup originalitet nätt ganska stor utbredning, ehuru 
- nu som alltid en sällsynthet på den och hittills koltbarnets gällt lyriska endast värd. spädbarnets 
bokhandelsdisken. 

Det gäller att finna en utveck- - 



lingslinje för alla inom hemmet ar- 
betande kvinnor, rom på Samma 
gång den leder tillbaka till den hed- 
rade ställning kvinnan i hemmet 
tidigare åtnjöt, även leder till en, på 
tidsenlig bildning och utbildning 
grundad, hedrad ställning i det mo- 
derna och det modernaste samhälls- 
livet. En utbildning och bildning, 
som bygger på tradition men även 
på modernt studium och vetenskap- 
l ig forskning inom hennes speciella 
områden, som stimulerar til l andlig 
fördjupning och intellektuell träning, 
som skapar en ny typ av hemkvinna, 
en vaken och utbildad nutidsmän- 
niska som bevarat frdn fordom Sitt 
utvecklade känsloliv. Sitt ogrumlade 
verklighetssinne, sin intuitiva för- 
ståelse, sin ömhet och sina vårdin- 
stinkter. 

Det är en sådan utvecklingslinje 
inom kvinnovärlden, som v i  gjort till 
vår uppgift att söka klarlägga. 

Fru Lilliehöök berörde den fran- 
ska husmodersorganissationens ini- 
tiativ till en högre utbildning för 
kvinnan i hemmet, mera vetenskap- 
ligt betonad än den nordiska och 
ledd av en vetenskapskvinna, fil. lic. 
Paulette Bernège. Man anordnar 
kurser med ämnen från psykola- 
giens, arbetsteknikens, näringsfysio- 
logiens, arkitekturens och heminred- 
ningens områden. 
De svenska utbildningsmöjlighe- 

terna för husligt yrkesarbete, kom- 
munala lärlingsskolor, lärlingskur- 
ser, yrkesskolor och olika slag av 
fortbildningskurser lades fram i ett 
översiktligt anförande av fröken 
Ingeborg Walin. Något fullbordat 
system kan man ännu inte kalla 
dessa försök, allra helst som det inte 
alltid är möjligt att behålla eleverna 
nog länge. Målet bör vara att 
åstadkomma ett organiskt helt, g e  
nom lärlingsskolan upp i yrkessko- 
lans olika kurser. 

Husmödrarnas yrkesutbildning var 
också kärnpunkten i ett föredrag av 
De Danske Husmoderforeningers 
vice ordförande, fru Katrine Kjær. 
Hon uppehöll sig särskilt vid hus- 
mödrarnas roll som en av de vikti- 
gaste konsumentgrupperna, genom 
vilkas händer en så stor del av den 
dagliga varuförbrukningen förmed- 
las. Deras betydelsefulla plats i 
sammanhanget kräver goda insikter i 
ekonomiska frågor, varukännedom. 
bokföring. 

Skoloinas lämplighet som upp- 
fostringsanstalter för blivande hur- 
mödrar ifrågasattes starkt av krets- 
ordföranden fru Sigrid Michelet frdn 
Norge. Han kallade skolorna fabri- 
ker för framställande av fabriksva- 
ror snarare än levande människor, 
och ansåg att de små ansatser till 
effektiv kvinnouppfostran, som fun- 
nits i de gamla flickskolorna i stort 
sett gatt förlorade. Detta med ut- 
gångspunkt frdn de moderna nor- 
ska samskolorna. »gutteskoler, med 
adgang for piker». Den starka be- 
toningen av den husmoderliga ut- 
bildningen, som fru Michelet tyckte 
skulle vara bra i skolorna i allmän- 
het och som kom henne att önska 
kvinnliga gymnasier - fortfarande 
norsk synpunkt - måste givetvis 
uppväcka protester frdn dem, som 

Ett reseminne. 
Trädens nakna, svartnade strumpar 
peka spöklikt mol himlen 
som varnande järtecken. 
Vinden har icke längre några gröna kronor att leka i; 
kvidande stryker den fram över fälten 
som i dyningar höjas och sänkas 
mot horisontens opallinje. 

Här ha giftgaserna utspytt sin galla, 
allt växande förbränts 
och allt levande tillintetgjorts 
i en askgrå, död skymning 
som sveper sill dok över jorden. 
Den har trampats av härda klockar, 
rivits upp av karteschernas eld, 
och ligger nu torr och förhärjad 
som ett ofruktbart sköte. 

E n  lank står halvt nedsjunken i marken, 
rostig och tillbucklad, 
med fula, vanställande ärr 
och ett järnkors ristat i buken. 
Vid granathål och skyttegravsgångar 
ligga bollar av tilltrasslad taggtråd; 
den militäriska andan 
har upplösts i ett kaos av meningslöshet. 
och likt otaliga korsstygn 
på ett stycke vit stramalj 
skjuter ur den kritartade jorden 
tusentals järnspett, 
den karga minnesvården över dem, 
vilka givit sitt liv och sin ungdom, 
för Vem? och för Vad? 
För människors ondska, grymhet och tanklöshet, 
/är ett planlöst system 
som malt dem till intighet 
mellan sina juggernautskäftar. 

ödsligt, förbränt är allt, 
men vid spetten 
växer an klunga av vallmor, 
djupröda, brinnande 
som del blod ur vilket de sugit sin växtkraft. 

Gurli Hertzman-Ericson 

senare kommit att arbeta i andra yr- 
ken än de husliga. Även fö r  det 
husliga arbetets kvinnor föreföll 
programmet alltför gammaldags, en- 
sidigt. Däremot borde möjligheten 
till självverksamhet och självständi- 
ga initiativ samt en mindre verklig- 
hetsfrämmande uppläggning av stu- 
dieämnena erkännas som oerhört be- 
tydelsefulla önskemål - för både 
pojkar och flickor! 

Studiekursens andra dag ägnades 
helt åt näringsfrågan. 

Nya riktlinjer voro skönjbara i så- 
väl fru Agnes Steenbergs, från Dan-' 
mark. utomordentliga uppläggning 
av de grundläggande betingelserna, 
som fröken Bjurströms redogörelse 
för Finlands insats på näringsfysio- 
logins område, fru Schönberg-Erkens 
om den norska skolfrukosten, och 
professor Göthlins Om de norrländ- 
ska hushållens möjligheter att åstad- 
komma en vitaminrik mathållning 
med landets egna produkter. 

En särskilt intresserad diskussion 

utspann sig om den s.k. Oslofru- 
kosten. Denna märkliga frukost, 
rom på kommunens bekostnad nu- 
mera serveras barnen i folkskolorna, 
består av gravt bröd, grahamsskor- 
por. smör, mesost, sötmjölk samt 
frukt och råa morötter. Den har vi- 
sat Sig långt överträffa de förutva- 
rande kommunala middagsmålen i 
skolorna, när det gäller barnens vikt- 
ökning, växande och allmänna triv- 
sel. Barnen själva äro förtjusta i 
Oslofrukosten, som föranlett en 
starkt ökad efterfrågan på skolmål- 
tider. Frukosten, som serveras före 
arbetets början, är inte meningen 
som något huvudmål, utan som en 
stärkande upptakt t i l l  hjärnarbetet. 

Det visade sig att Norge inte är 
ensamt om denna uppfinning, för "il- 
ken man gjort en livlig propaganda 
med föredrag och demonstrationer i 
hundratal. En lärarinna från Åland 
berättadc om ett liknande försök 
hon gjort i sin klass, särskilt i an- 
knytning till frågan om barnens 
tandvård. I en klass på trettio barn 
hade då bara tre behövt anlita skol- 
tandläkarn och viktökningen hade 
Varit utmärkt, betydligt bättre än 
bland de barn, som inte fingo den 
vitaminrika kosten. Några frågor 
am barnens behov av socker och 
varm mat inte blevo alltför illa till. 
godosedda besvarades under hand 
med att morötter och mesost äro till 
fyllest för sockerbehovet, och att den 
allmänna belåtenheten med den mor- 
ska frukosten, kan få gälla som sä- 
kerhet för, att den varma maten går 

Medborgarskolan 1931. 
en 28 september avslutades höst- D kursen vid Kvinnliga Medbor- 

garskolan vid Fogelstad och därmed 
arbetsåret 1931. De fyra kurser, 
rom hållits under året ha varit talrikt 
besökta. Vi  ge härnedan en för- 
teckning på kursdeltagarna. 

Vårkursen 1931. 

I. Eivor Andersson, Stockholm, 
2. Octavia Bergh, Rydsnäs, 3. Han- 
na Carlsson, Gävle, 4. Ulla Daniels- 
son, Katrineholm, 5. Martina Eng- 
blom, Göteborg, 6. Maj-Lis Fridh, 
Norrköping, 7. Britta Gustafsson, 
Norrköping. 8. Märta Holm. Stock- 
holm, 9. Hildur Hörnqvist, Stock- 
holm, 10. Gertrud Krägh, Stockholm, 
11. Ingeborg Lager, Stockholm, 12. 
Ella Ottinger, Stockholm, 13. Ruth 
Sandberg, Norrköping, 14. Gurli 
Wallman, Norrköping, 15. Viran 
Wallström, Sundsvall, 16. Louise 
Vettne, Göteborg, 17. Märta Åker- 
vall, Norrköping. 

Allmänt Orienterande kursen 1931. 
1. Karin Karlsson, Norrköping, 2. 

Selma Landelius, Stockholm, 3. Saga 
Linder, Klippan, 4. Evy Malm, 
Malmköping, 5. Elsa Nilsson, Kinna, 
6. Ester Nordholm, Tranås, 7. Gulla 
Norl ing, Borås,  8. Ruth Olsson. 
Äppelviken, 9. Rut Palm, Västervik, 
10. Sara Strömvall, Stockholm, I I .  
Lydia Thunblad, Stockholm. 12. 
Ulla Zettermark, Stockholm. 

Sommarkursen 1931. 
1. Ebba Alhagen, Stockholm, 2. 

Anna Andersson, Fagersta, 3. Karin 
Andersson, Göteborg, 4. Maria An- 
dersson, Mururm, 5. Astrid Berg, Vis- 
tinge, Östergötland, 6. Gunvor Berg- 
ström, Norrköping, 7. Ida Björk, 
Ystad, 8. OIga Danielsson, Ystad, 
9. Sara Danielsson, Ystad, 10. 
Naemi Eriksson, Vitsand, Värmland, 
11. Gulli Gemzell, Ystad, 12. Hanna 
Hamberg, Vivstavarv, 13. Mary 
Holmgren, Djursholm, 14. Tyra 
Holmstedt, Stockholm, 15. Sigrid 
Holmstrand, Trälleborg, 16. Gea 
Hult. Helsingfors, 17. Edith Johans- 
son, Gävle, 18. Anna Malmgren, 
Stockholm, 19. Annette Olsson, 
Stockholm, 20. Elisabeth Johansson, 
Tillberga, 21. Margaretha Johnsson, 
Malmköping, 22. Ester Jonsson, 
Norrköping, 23. Anna Carlsson, 
Norrköping. 24. Sigrid Lilja, Höga- 
näs, 25. Gerda Mattsson, Arrie, 26. 
Astrid Norlin, Norrköping, 27. Nan- 
ny Petersson, Gamleby, 28. Signe 
Littiäinen, Haparanda, 29. Lilly 
Åkervall, U.S.A., 30. Mina Öster- 
lund, Stockholm. 

Höstkursen 1931. 

1. Eva Andén, Stockholm, 2, Nan- 
cy Bergendahl, Bords, 3. Ingeborg 
Birgersson, Skene, 4. Tekla Börjes- 
son, Skene, 5. Elin Forsberg, Skene, 

att umbära, åtminstone till frukost. 
Från Sverige erinrades om doktor 
Ljunggrens lyckosamma försök i 
Trälleborg att genom skolbarnen in- 
föra sundare vanor i hemmen, och 
hur hans mjölk- och fruktpropagan- 
da vunnit barnens livliga uppskatt- 
ning och medverkan. 

Vad de bortåt 200 deltagarna i 
husmoderskursen beträffar, tycktes 
deras intresse för dessa frågor vara 
mycket stort och buret av personliga 
erfarenheter om den nya kostens 
företräden. 

Till bostadsfrågan och de psyko- 
logiska diskussioner, som följde un- 
der kursens sista dagar, hoppas vi 
med några ord få återkomma. 

C.H. 

6. Elma Fridh, Norrköping, 7. Elsa 
Johansson, Norrköping. 8. Anna 
Lindgren, Eskilstuna, 9. Margit Lun- 
de, Ekered, 10. Ebba Nilsson, Narr- 
köping, 11. Eva Olsson, Narrköping. 
12. Alida Ruuth, Boden, 13. Elsa 
Sandblad, Halmstad, 14. Gerda 
Stäm, Kristianstad, 15. Ada Werner, 
Borås. 

essa kursdeltagare ha represen- D terat inte mindre än 33 olika 
yrken, nämligen 

1. Advokat, 2. Affärsbiträde, 3. 
Bagerska, 4. Barnsköterska. 5. Bok- 
binderiarbeterska, U. Föreståndare 
för arbetshem, 7. Föreståndare för 
bostadshus och barnkrubba, 8. Före- 
ståndare för platsförmedlingsbyrå, 
9. Gymnastikdirektör, 10. Hemgårds- 
biträde, 11. Hemsköterska, 12. Hus- 
fru, 13. Husfru vid restaurang, 14. 
Jordbrukare, 15. Journalist, 16. 
Kanslibiträde, 17. Kassörska, 18. 
Koniorist, 19. Korgarbeterska, 20. 
Linnesömmerska, 21. Litografisk ar- 
beterska, 22. Lärarinna. 23. Modist, 
24. Musikdirektör, 25. Reklamchef, 
26. Sjukgymnast, 27. Sjuksköterska, 
28. Skrivbiträde, 29,  Spinnerska, 30. 
Tekniskt biträde vid apotek, 31. To- 
baksarbeterska, 32. Tyglageraka, 33. 
Väverska. 

land de extra föreläsningar, som B hållits under årets kurser, an- 
teckna vi ur protokollböckerna: 

Fröken Elisabeth Tamm: Jord- och 
skattepolitik. 

Lektor Emilia Fogelklou: Studiet 
av det levande samhället i U.S.A. 
Birgitta. 

Advokat Elisabeth Nilsson: Akten- 
skap och skilsmässa. 

Yrkesinspektrisen Kerstin Hessel- 
gren: Från förhandlingarna vid ar- 
betsbyrån i Genève 1931. 

Doklor Ada Nilsson: Vår föda; 
Möjligheten och nödvändigheten av 
sexuell undervisning; Den kvinnliga 
konstitutionen och kvinnlig arbets- 
prestation. 

författarinnan Elin Wägner: In- 
för avrustningrkonferensen 1932; 
Gandhi. 

Seminarielärarinnan Jenny Johans- 
son: Den nordiska folkhögskolan i 
Genève. 

Skolföreståndare Carl Englert: 
Ungdomsproblem. 

Advokat Hugo Lindberg: Varför 
ha vi fängelser? 

Folkhögskollärare Arne Sørensen, 
Danmark, en diskussionsinledning: 
Varför är filmen sådan? 

Doktor Andrea Andrren-Sved- 
berg; Sexuell hygien. 

Advokat Eva Andén: Matriarkat 
och patriarkat. Spridda drag ur 
svenskt rättsliv. 

Som förut omnämnts i Tidevar- 
vet hull Fogelstadförbundet sitt års- 
möte vid midsommar med följande 
föredrag och diskussioner: 

Fröken Elisabeth Tamm: Vår ge- 
narations politiska handling. 

Fabriksinspektör Julie Arenholt 
och doktor Andrea Andreen-Sved- 
berg: Open Door. 

Författarinnan Hagar Olsson: Den 
revolutionära kvinnan; Edith Söder- 
gran. 

Doklor Ada Nilsson: Askesens 
problem. 

Rektor Honorine Hermelin: Män- 
niskorärdet efterlyses. 

Författarinnan E l in  Wägner: De 
mäktigas vanmakt. 

Vid nästa års kurser kommer pla- 
nen frdn det gångna arbetsåret att 
i huvudsak fasthållas, med en vår- 
krus från 26 april til l 27 juni och 
därunder en allmänt orienterande 
kurs, för såväl förutvarande kursdel- 
tagare som nyiiiikomna. frän den I I 
t i l l  21 juni. Sommarkursen kommer 
att omfatta de tic veckorna 7 till 29 
juli och höstkursen 21 september till 
12 oktober. 

http://omr3.de


on kom lite sent, ottan hade bort til l spegeln, ordnade sitt här, H bör jat  men hon upptäckte pudrade sig och öppnade lite på klän- 
snart Jansson. Han satt på första ningslivet. Hon hörde åter skrapnin- 
bänken och han nickade igenkännan- gen mot brevlådan. men nu kom inte 
de åt henne. Det var mänga som längre skräcken över henne. Hon 
mött upp till denna propaganda för tyckte det var lustigt alltsamman, Av HELMER GRUNDSTROM. 

et var någon vecka efteråt som ra någon svårighet att få det uthyrt socialismen. det var fulsatt i salen, hon hade lust att skratta och smålog D han träffade Jansson. Han Det trodde inte Nelly heller, men hon fick en Plats Iängst bak. Men för sig själv. Så kartade hon en 
var en av stamgästerna, en reslig hon ville inte ha vilken hyresgäst som det gjorde ingenting. hon såg ju sista blick i spegeln, den utföll till 
och allvarlig arbetare i trettiofemårs. helst. Hon ville ha en som var or- Jansson, han satt längst fram och hennes fördel, hon lade en hårslinga 
åldern. Han kom in varje kväll och dentlig och som hade fast arbete, en det var det enda som intresserade tillrätta och strödde lite puder in. 
drack sin chokolad, läste sin tidning som inte rökte och söp för mycket henne. Allt annat, föredraget, Upp- nanför blusen. Så öppnade hon dör- 

och rökte sin pipa. Så betalade han och inte drog upp tvivelaktiga säll- låsningen, sångerna, musiken gled ren. 
och gick. Det var ju alldeles riktigt, förbi som suddiga konturer. jan son^ 

var väl därför som flickorna inte tyckte Jansson. en ordentlig hyres- Jansson tänkte hon, du skaII följa n människa sjunker och stiger, 
tålde honom. Men med Nelly pra- gäst skulle han ha, annars blev han mig nem och dricka julkaffe hos mig' E allt beroende på de händelser 
tade han. En sådan var Hon hade dukat innan hon gick, som griper in i hennes liv, De in- 
om hon hade lust att gå till arbetar- det kanske svårt att fä, men det var hon hade ansträngt sig för att " nersta orsakerna till de skenbart syn- 
nas julotta i Folkets Hus. bordet " festligt som möjligt Jans- liga sinnestillstånden känner v i  
tre veckor kvar till jul, men han sål- Nej, omöjligt var det inte. Hon son ingenting annat än Jansson ha- egentligen mycket litet. till, vi kan 
de biljetter och ville prångla ut så skulle ha en som Jansson, en som de existerat för henne under de se- endast stödja oss på gissningar och 
många som möjligt. Nelly köpte en hon kunde l i la på och sam hade re- naste dagarna. Hon hade sett ho- antaganden. Del finns människor, 
biljett, så pratade de politik och ak- spekt med sig. Kanske Jansson ville nom överallt hon hade anat honom som förblir obrutna signet för sin 
tuella arbetarfrågor han var aktiv flytta hit? Han skulle få bo mycket som en Ijuv salighet och denna aning omgivning. de innesluter sina hem- 
socialist och hade sina sympatier hos hyggligt, för fyrtio kronor med mor- hade fyllt henne med '' glädje s~~ ligheter i skal som de inte kan bryta. 
kommunisterna. Nelly blev intres- gonkaffe Gick det inte för sig? nästan helt och hållet drev bort den 
serad. hon hade fridag dagen därpå Del malande skräcken. Det var Jansson r ö r e l s e r  samma arbete 
och frågade om han inte ville titta var nog trevligt häruppe och s å  bi l-  som skulle döda denna skräck och tar om Samma vardagshändelser. 
UPP en tag på kvällskanten och fort- ligt bodde han i n b  nu. Men han befrla henne från allt ont som 'la- 
sälla resonemanget. Del  var har ville inte flytta, han hade det så bra git klorna ' henne och trasade sönder v e r k l i g a r e  intensivare 
med på han hade ingenting för sig där han var och han hade ingen an- henne Han var räddningen, halm- mänga gånger också ett vidrigare liv. 
den kvällen och han var glad att få ledning att säga upp rummet. Men Ibland ser man en glimt av detta liv, strået klippan. 

prata bort den. , det fanns säkert någon annan som N U  sjöngs uppbrottsmarschen, en del glimmar t i l l  som en tändsticka i 
Han kom vid åttadraget, Nelly var kunde bo här. Hon skulle höra sig revolutionär sång til l en rysk melodi, mörkret för att åter släckas och för- 

glad och naiv och bjöd på kaffe. Det för på kaféet. Och ville hon skulle så reste sig deltagarna och strömma- svinna. 
blev sent, de satt på chäslongen och han höra sig för lite försiktigt, han de ut. Nelly rycktes med av ström- Ibland ser man denna glimt hos 

men. men ute i hallen stannade hon Nelly Men det är mycket sällan, hon kröp bokstavligt in till honom. med. 
Men han satt lugn och orörlig och Det var ju snällt av honom, men och väntade på Jansson. Han ser Hon är ett obruten signet. Det går 
pratade allvarligt om sina åsikter. tillsvidare skulle han inte göra sig mig så fort han kommer u t  tänkte inte att locka ur henne någonting. 
Han rörde inte ens armen för att hål- några besvär Det var bara en tan- hon, och sträckte sig på tåspetsarna Hon avväpnar en med sitt vemodiga 
la  henne om livet. Det Var hon som ke hon kastat ut, hon hade inte be- för att han fortare skulle se henne. leende och sin sorgsna blick. Hon 
fick leda samtalet i n  på sitt problem, stämt sig än, det var inte så säkert Så kom Jansson, men han såg hen- jobbar på kaféet, sköter sitt arbete, 
del vikiigaste, det centrala, det som hur hon skulle göra Det var nog ne inte, han gick förbi och han hade kvitterar ut sin avlöning, tar sina fri- 
överskuggade alla andra. lite vanskligt då allt gick omkring. damsällskap med sig. Han var så dagar. Hon lever som de andra, men 
- Vad tycker du om lägenheten? Men kunde han inte komma upp och upptagen av detta sällskap att han hon lever samtidigt sitt eget liv. och 

frågade hon under en paus. hälsa på när han hade tid? Det var inte gav akt på omgivningen, han detta andra liv är mörkt av hemlig- 
Han säg sig omkring. först nu er- s~ roligt att sitta och prata, det blev hade endast omtanke för henne, som heter. 

inrade han sig var han var. och så inte så mördande enformigt d å  jo- gick vid hans sida med sin arm k o p p  Men varje fredag kväll är hon 
sade han al t  han lyckte om lägen- visst kunde han det. Det var r ik- lad i hans; han såg inte Nelly, märk- ovanligt nervös, Hon växlar galet 
heten och förstod att hon trivdes där. tigt trivsamt här och det var så ro- te inte hennes förändring såg inte tar fe l  på beställningarna, hennes 

ja visst var lägenheten bra. den ligt att träffa en kvinna som hade in- att hennes läppar vitnade och lik- händer skälver som av het frossa. 
var ju nyss renoverad och fler för- tresse för politik. Och han skulle ta som drogs samman, sig inte att han dessa kvällar kommer ett nytt Ut- 

bättringar skulle göras längre fram. med några broschyrer nästa gäng vacklade ut efter dem och visste inte tryck påminnande om ett pinat djurs, 
Men det var sa ensamt, hon stod inte han k o m  några nya siffror om Sov- att hon gick som en sömngångare i hennes ögon. Detta uttryck för- 
ut med denna ensamhet. Den Var jetunionen. Det var väldigt intres- Vasagatan fram genom Gamla stan, storas vid niotiden när en sextioårig, 
outhärdlig. Hon var besatt av en sant detta jätteföretag som kallades över Slussen. hem till lägenheten och flintskallig herre med korrekt och be- 
oförklarlig fasa varje Räng hon satt femårsplanen. Hon blev nog en rik- kaffebordet levat utseende kommer in i kaféet. 
häruppe, hon visste inte varför. Hon tig kommunist til l slut. Hon släpade sig uppför trappor- Han nickar åt kassörskan, går in i 
gick I ständig skräck för att  någon Och så kom han upp med broschy- na och kastade sig i sängen med sitt rum, granskar några papper, 
skulle tränga sig in och begå våld rer och tidningar och pratade om kläderna p å  En underlig mattighet kommer ut och rätter sig, röker en 
mat henne. hon drömde jämt om femårsplanen och bolsjeviseringen kom över henne och tog från henne cigarr och kostar på sig några skämt- 
gamla gubbar som förföljde henne. av Mongoliet och Kina. Nelly var hela hennes kraft, hon låg orörlig samma fraser när servitriserna kam- 

Jansson lyssnade med hjärnan intresserad fast hon inte begrep myc- som ett sjukt djur. Nu var hon inte mer i närheten. Det är gamla fra- 
späckad av siffror och fakta Om Sov- ket av alla siffror som bollades fram längre Nelly, han var en förkrossad ser. plumpa, grovkorniga. de fram- 
jetunionen och femårsplanen och Ki- och alla teorier som henades upp människovarelse, slagen, tillintet- säges med ett allvar som förtar de- 
nas kollektivisering. Så reser han sig, nickar 
att hon var trött och övernervös hon nämligen problemet, det stora, bety- der detta tillstånd var hon fullstän- åt kassörskan, snoppar cigarren och 
borde ta sig ledigt några dagar och delsefulla problemet, del som ställde digt apatisk och fränvarande, om hu- går 
vila upp sig. Springet på kaféet var Mongoliet och femårsplanen i skug- set fattat eld skulle hon knappt gjort 
nog för enerverande för henne. gan, Nellys problem. Det låg över ett försök att rädda sig. Hon hade 

Hon höll med, hon var utarbetad. henne som en mara, det hängde över nyss stått upprätt,  glad, lycklig, 
hon var inte glad åt arbelet därnere. henne som ett skarpt svärd, del slog stark, nu var hon nerslagen av ett 
Men ta ledigt och vila sig. det gick henne med en namnlös skräck, en tryck som fortsatte att pressa henne 
inte. Far det första hade hon inte skräck som trevade sig fram mot neråt djupare, djupare. 
råd och för det andra skulle hon inte henne genom de dunklaste krypt- Hon låg länge i detta tillstånd, 
stå ut  med att vara ensam i lägenhe- gångarna, kröp och ormade sig i kor- 
ten. Det skulle bara bl i  värre för ridoren, närmade sig brevlådan. Den Timmarna kröp iväg hon visste inte 

henne. Det var kanske - då hon växte, förstorades och överväldiga- om det var natt eller dag Hon 

tänkte efter -— ensamheten som var de henne. Och en kväll kröp hon tänkte inte Iängre på en sådan baga- 

värst Det kanske var bäst a n  hon till Jansson och bad medan hon törst törst kände hunger 
tog en hyresgäst. , trött, Hon vaknade först då hon hör- 
ju rätt rymlig och hon kunde hälla - Stanna hos m ig  i natt, jag ar de signalen, skrapningen mot brev- 
til l i köket. Hur tyckte han rummet så ensam och olycklig och jag kän- lådan, 
var, skulle någon trivas här? ner att jag behöver någon som sme- Då vaknade hon åter till liv, då 

dra gången. jovars, det var ett rik- Och jansson stannade, ty han var kom den namnlösa skräcken över 
henne, då sprang hon upp och såg 

hon gav sig åt honom hett och im- sig omkring som för att upptäcka 
pulsivt Och i sin uppjagade fantasi e t t  gömställe, där hon kunde krypa 
inbillade hon sig att han var hennes hop och gömma sin kropp. en så 
man och a n  han alltid skulle stanna 
hos henne, Men Jansson gick i gry- 

kände hon att hon inte längre var 

ningen och han kom inte tillbaka stark, hon kände att hon var bruten 
nästa dag och inte heller den föl- att hennes viljekraft var borta och 
jande och Sa blev det jul. Och då hennes självbevarelsedrift d ö d  Och' 
gick Nelly til l arbetarnas julotta. utan att förstå det själv gick hon 

Chefen inspekterar 
(forts. och slut fr. föreg. n:r.) 

Han flörtade aldrig, det skap. 

Och en dag frågade han inte mycket hjälpt. 

Det var kanske inte omöjligt heller. 

Nej, del gick inte för sig. 

Han förstod Bakom detta skenbara intresse låg gjord, utan förmåga att resa sig. Un- ras udd. 

Det är chefen som inspekterar. 
— 

Lägenheten var skälvde som av frossa: 

Jansson såg sig omkring för an- ker mig och är öm mol mig. 

tigt trevligt rum, del skulle inte Va- man, och han smekte henne varm och 



Får världen en Skyddslagstiftingen för kvinnor.. . 
(Forts. fr. rustningsvila? sid. 1). (Forts. fr. sid. i . )  

skull är det en trädgårdsmästare förelse, men på den grund att man där fara för yrkesförgiftning före- 
som sköter trädgården. 
den i avrustningskommissionen är svårigheter än männen att vila sig Man kan i parentes sagt icke und- 
nämligen Danmarks Utrikesminister på dagarne, drog man den slutsat- gå att fråga vilka yrken som åter- 
Munch. Det statistiskt sett minst far- 
att förespråkarna för självständig kvinnan än för mannen och därför liga yrket är ju prästens, men det är 
avrustning icke ha med den interna- borde förbjudas. också av andra skäl stängt för kvin- 
tionella avrustningen at1 göra, tycka I skarp motsats härtill kam vitt- nor. Ingen kan heller säga al t  icke 
nog d e l  är underligt. Men Munch nesmål frän Danmark, Norge och kvinnans speciella fysiologiska ar- 
arbetar pi två linjer: för Danmarks även Finland, i vilka länder intet sär- betsuppgifter, föda och fostra barn 
avrustning och för gemensam av- förbud för kvinnor finnes ifråga om både är tröttsamt, ansträngande och 
rustning. I Folkförbundet och nattarbete. Den samfällda erfaren- har sinn stora risker, men så besyn- 
kommissionerna tala alla om fred heten frän dessa lands kvinnliga lä- nerliga äro människorna att man ge- 
och avrustning. Men man märker kare var, att det icke kunde bevisas, nom lagstiftning försökt hindra den 
så lätt, vilka det är som verkligen att nattarbetet skadade kvinnorna födelsekontroII, som skulle kunna i 
vilja fä något gjort och vilka som mera än männen eller att nattarbe- någon mån minska dessa risker. - 
endast låtsas fredsvilja. Munch för tande kvinnor och deras barn hade Vid föregående diskussioner om 
en modig och uthåll ig strid för av- sämre hälsotillständ än motsvarande farliga yrken brukar blyförgiftningar 
rustning mot alla förhalare och för- kategorier kvinnor med arbete på alltid föras i elden och särskilt fram- 
fuskare. I frågan am en rustnings- dagen. Då det ju ändå finns stora hållas risken för missfall, men i vår 
vila före konferensen lyckades kategorier nattarbetande kvinnor, så- tid, då havandeskap frivilligt avbry- 
Munch att fä sitt utskott med dess som sjuksköterskor, restaurangper- tar i oerhört stor utsträckning, har 
svårskötta fransmän, japaner, ita- sonal, städerskor m. m. I Sverige det skälet spelat ut sin roll. Det 
lienare att enigt föreslå Församlin- där bekant nattarbetsförbud var också om helt andra förgiftnin- 
gen en resolution om rustningsvila. finnes, hade samma erfarenhet gar diskussionen kom att röra sig. 
Det konkreta italienska förslaget är gjorts. Dessutom hade det allmänna Inom stora grenar av den nutida in- 
offrat, resolutionen innehåller blott uttalandet gjorts: »Vi anse att lagen dustrin spela förgiftningar genom 
en vädjan til l alla inbjudna makter bör i möjligaste grad skydda arbe- benzol och närbesläktade ämnen en 
att förbereda kongressen medels en taren, oberoende av könet. I den mycket stor roll. Man ansåg, att 
rustningspaus. I denna form har mån nattarbete är nödvändigt finna kvinnorna voro mycket mer känsliga 
resolutionen också antagits av För- vi alf icke något hygieniskt skäl för dessa blodförstörande gifter än 
samlingen strax innan den åtskildes. föreligger att förbjuda det för kvin- männen, vilket därför enligt d:r Ad- 

Arbetarinternationalen har hastigt nor. Kvinnor utföra alltid ett visst ler-Herzmark motiverade ett starkt 
ryckt fram på arenan genom att mått av okontrollerat arbete nattetid förhud för kvinnors användade i 
överlämna till Munch en resolution, och synas snarare mera lämpade för dessa yrken. Frän skandinavisk1 
som kraftigt stödjer förslaget om al l  vaka än de flesta män. Läkarun- håll framhölls, att det i synnerhet 
rustningsvila. I resolutionen erinras dersökning bör bliva obligatorisk för var svaga och blodfattiga individer 
om att internationalen redan förut både manliga och kvinnliga nollor- som råkade ut för dessa förgiftnin- 
talat för en energisk aktion hos helare.. I detta uttalande hade re- gar. Kvinnorna voro på grund av 
respektive regeringar för att hindra presentanter för de kvinnliga läkar- sin dåliga betalning och dubbelar- 
dem alt före konferensen öka rust- ne i de andra tre skandinaviska län- bele ofta svaga och blodfattiga. Med 
ningarna. bättre betalning kunde de få bättre 
press kommer at t  läggas på de en- I diskussionen uttalade sig de föda samt betala för en del hemar- 
skilda regeringarna? Internationella engelska och amerikanska ombuden bete, varigenom deras överansträng- 
resolutioner till en internationell även för denna ståndpunkt. Man ning och blodfattigdom kunde över- 
grupp bli i ett fall som detta lätt Var fullkomligt medveten om att vinnas. Kvinnan har i och för S i g  
urvattnade av själva sin internatio- nattarbetsförbudet för stora mängder ej någon särskild disposition för 
nella karaktär. Då bindes den enes industriarbeterskar, som äro dåligt dessa gifter. En fullkomlig skan- 
handling av den andres och en enda avlönade, exempelvis lextilarbeter- dinavisk enighet var även upp- 
stat som vägrar att gå med, kan skor. kännes som ett skydd, som de nådd kring formeln: Vi anse att en 
sätta stopp för del hela. Hell an- icke våga släppa av fruktan för skif- lagstiftning mot skadliga yrken hör 
norlunda klämmigt vom det om ar- tesarbetet och av fruktan for att bli vara så effektiv rom möjligt, obero- 
betarinternationalens sektioner skulle ytterligare exploaterade av arbetsgi- ende av könet. Engelska och ame- 
begära var av sin stat löfte om ovill- varne, men man ansåg att vägen til l rikanska representanter delade även 
korlig rustningsvila före och under bättre förhållanden gick - icke ge- här den skandinaviska åsikten och 
konferensen. Det vore en sådan nom särförbud för kvinnor utan ge- framförde den med verklig entu- 
attack på rustningarna som nu he- nom inskränkning i möjligaste grad siasm. Tyskarna voro av delade 
hövdes. av nattarbetet för både män och meningar. 

Kommer den. eller måste världs- kvinnor samt reglerad kortare ar- Aven ifråga om moderskapsskydd 
händelserna ännu ytterligare höja betstid för skiftesarbete. gingo åsikterna isär. Alla önskade 

visserligen möjlighet ti l l understöd i rösten? Bland de sista utlandstele- 
grammen förekomma också ett par Farliga yrken. 
som tyckas lova en rörelse i rätt ifråga om arbetsförbudet ägde sam- 
riktning: Englands regering reduce- 
rar de I I  jagarna i flottbyggnads- kena framlade både den italienska Engelskorna gingo särskilt livligt 
programmet til l 5 och U. S. A. min- och österrikiska rapportören långt i elden mot arbetsförbudet. Från 
skar på sina jagare med hälften, vil- gående krav på förbud. D:r Sor- lndien meddelade d:r Balfour att 
ket betyder en besparing på 1 5 0  rentini önskade förbjuda kvinnorna hon bland 250,000 textilarbeterskor 
millioner dollar. alla tröttsamma farliga och ohälso- med en oerhörd arbetsdag vid för- 

Ordföran- ansåg att det mötte kvinnorna större ligger. 

De som här hemma anse sen, att nattarbete var skadligare för stå. 

som 

Mycket bra men vilken derna instämt. 

mer eller mindre utsträckning, men 

I fråga om de s. k. skadliga yr- ma uppdelning rum rom förut. 

samma yrken, i synnerhet sådana lossningstillfällena aldrig sett några 
direkt skadliga följden av arbetet, 

MÖTESPLATSEN undernärdhet. tidiga giftermålen och 

Tiden var alldeles för knappt till- 

dermanlands länsförbund av Sven- rande av dessa onekligen svira frå- 
ska Kvinnors Vänsterförbund hade gor. Och det var svårt fä fram en 
söndagen den 27 september anord- enig åsikt. Men några uttalanden 
nat gemensamt möte i Sparreholm skedde dock til l förmån för en all- 
med offentligt föredrag av fru Elin¨ män skyddslagstiftning på bred bas 
Wägner över ämnet En väg genom med obligatoriska läkarundersöknin- avrustningslabyrinten. Mötet var tal- 
rikt besökt, Sparreholms rymliga gar av särskilt därtill utbildade 
Folkets HUS fylldes så gatt som till briksläkare. Kongressen uttalade sig 
sista plats av en intresserad åhörar- för kontroll över hemarbetet samt, 

upptogs och diskuterades frågan om sämra kvinnornas hälsotillständ men 
förlossningsvårdens ordnande. goda förbättra detsamma. och då - kvinnornas avlöning icke överens- 

- 
gör pengarna kratiska Kvinnoförbundet och Sö-  tagen för ett verkligt genomdebatte- 

dryga - 

köp 

kooperativt E f t e r  det offentliga mötets slut då dåliga löner uppenbarligen för- 

Negerteater 
i Berlin.' 

B e r l i n  har. hur otroligt det än låter 
en negerkoloni på t re tusen själar. 

Flertalet av dessa negrer härstamma från 

Berlins fattigkvarter ha de hyrt en en sam- 
lingslokal. Lokalen begagnas för närva- 
rande till teater. Dar uppföres en av en 
svart författare skriven revy. Revyn he- 
ter »Soluppgång i Morgonlandet», och 

som bär vittne om en glöd och och en lidelse, 
man mäter 38 grader i skuggan. 

Strax innan föreställningen börjar, 
härskar en febril nervositet. Nere vid 
ingången trängas de nyfikna, de vita. 

Storvuxna muskulösa negrer komma arm 
nor. Det vimlar av yppiga negresser 
med brokiga sjalar och av svarta äkta 
par, där han är civiliserat behärskad, 
och hon vild av entusiasm och förtjus- 
ning över den vemodigt smältande hem- 

ut i vestibulen. I vestibulen och i salen 
hänga afrikanska landskap; underbara 
solnedgångar, dystra molnbankar, en 
himmel med främmande stjärnbilder. 
Scenen föreställer Afrika. Dekorativt 

urskogen stå ett par bambuhyddor. Jätte- 
eldar brinna vid horisonten. Skrämman- 
de täta snår stå nere vid floden. 

Salen höljes i dunkel. Spelet begyn- 

ner. sitter till d o m s  över  Europa. Vad 
livet var härligt i Afrika! Europas him- 
mel är grå! Tryckande atmosfären i 
storstäderna, i nödens, i eländets, i for- 
tvivlans tider. Musiken faller in; skåde- 

spelarna hälsas med trummor, klarinet- 

ter och trumpeter. Rytmen är tung och 
och veka, hysteriskt vilda, fyllds av sen- 
timentalitet. 

En ung flicka dansar banandansen. I 
en sällsam paradkostym. Det ljusnar. 

Himlen blånar över vida vatten. Solen 
födingarna från den närbelägna hyn dan- 
sa. Danserskan väntar sin älskade. Han 
nalkas. Hela byn är församlad i and- 
löst jubel, Afrikas hjärta "" Natten 

vaknar. D e  älskande sitta vid flodstran- 
den och sjunga. Vemodigt och lidelse- 
fullt klingar den urgamla sången om kar- 
lek och djungelns faror. 

Scenerna växla med musiken. I bak- 

Mörkret stå plataner och gummiträd. 
Förtrollningen ger vika för ångesten. 

Slutbilden är en apoteos till den afri- 
kanska hembygden. Negrerna resa sig 
från sina platser och stämma in i sån- 

gen. Herrman Anders. 
Övers. av Daisy 

Moller-Hill. 

stämmer med deras arbetes kvalitet, 
så uttalade sig kongressen för lika 
lönsprincipen. 

Nästa mötes överläggningsämne 
blir Sportens inflytande på kvinnans 
hälsotillstånd samt Födelsekontroll 
och rådfrågningsbyråer i äktenskap- 
liga frågor. 

na kongress kan ej ge ej ge full rättvisa 
åt dess betydelse. Låt vara att man 
ej kan peka på några större resul- 
tat eller märkliga uttalanden, det 
är i alla fall oerhört viktiga frågor 

som k o m m a  till b e h a n d l i n g .  de 
social-medicinska förutsättningarna 
för sociallagstiftning måste un- 
dersökas, innan någon bindande be- 
visföring för eller mot kan preste- 

fa-  ras. Kanske har den internationella 
kvinnliga Iäkarorganisationen en 
uppgift att fylla på detta ömtåliga 

klart att ingen har rätt att undan- 
draga sig delaktighet i organisatio- 

nens arbete. Ada Nilsson. 

område. Det synes mig i alla fall 
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