
Vad har hänt? 
EN VECKA U P P F Y L L D  A V  

fullsatt stor konserthussal talade på 
inbjudan av Nyliberala Klubben fyra 

professor Brisman, lektor Wigforss, 
direktör Hugo Hammar. Den först- 

nämnde varnade för icke rekommen- 
dera slöseri. Med ett ord, låt oss kö- 
pa lagom - icke leva i otrevlig lyx! 
Professor Brisman visste intet bote- 
medel, lektor Wigforss påvisade fa-  
ran av det allmännas inknappning 
på sina företag, direktör Hammar 
påminde om den mänskligt-psykolo- 
giska faktorn i det ekonomiska livet 
och om de fackliga monopolsträvan- 
denas skadlighet. 

Doktor Johan Åkerman har  talat 
i Örebro, på inbjudan av landshöv- 
dingen och handelskammarens ord- 
förande. Hans slutord: Dagens lösen 
är spara! Stöd framåtskridandet, 
levnadsstandardens framtida steg- 
r ing! Köp svenskt! 

Förmodligen ha våra läsare i all- 
mänhet bevistat l iknande upplys- 
ningsföredrag. Spara! Spara inte! 
Spara lagom! 

skrivit om Sparsamhet och lågkon- 
junktur. Tre spalter. Dock stan- 
nar man i någon tvekan. 

»Om man med sparande menar den 
enkla underlåtenheten att köpa varor, så 
är det ganska uppenbart att en sådan ten- 

ägnad att hindra näringslivets expansion. 

Ett sparande i denna mening (»köp- 

sakkunniga: bankdirektör Rydbeck, 

Professor Heckscher ha r  i D. N. 

--- 

strejk») är följaktligen depressionens mest 
effektiva vapen. 
N u  betyder emellertid sparande i prin- 

cip, d. v. I. frånsett konjunkturtendensen, 
absolut icke underlåtenhet att kupa; och 
få sanningar äro viktigare att inskärpa. 
Sparandet betyder fastmer, under fö ru t  
sättning av ekonomisk Jämvikt, utgifter 
nedlagda på produktionsmedel i stället 
för på konsumtionsmedel. - - - 
Men just här är det fara vän in läget 

ändras under en lågkonjunktur. 
Under sådana förhållanden är der där- 

för verkligen sant att sparandet kan ta 
hart köpkraft och ytterligare fördjupa de- 
pressionen. Vill man icke det, så får man 
alltså akta sig att rekommendera ett stör- 
re sparande än vanligt som lämpligt just 
under den nuvarande situationen. Det är 
under högkonjunkturer som Predikan om 
sparande men det är är över mer huvud än vanligt taget på i sin allmänhet plats; 

på sin plats så snart man icke har att 
brottas med en mer än vanligt farlig och 
svårövervunnen lågkonjunktur. Da bidrar 
den däremot till att öka lägets faror - 
naturligtvis förutsatt att någon bryr sig 
om vad som predikas. - - - - 

Farligast är kanske en speciellt upp- 
driven sparsamhet just nu i den mån det 
g gäll ler allmänna arbeten i statens och 
kommunernas regi; ty ingenting skulle 
vara mera ägnat att skapa ett olösligt 
problem på arbetsmarknaden än om det 
allmänna för sin del bidrog att öka ar- 
betslösheten, när de privata företagen i 
ganska hög grad äro tvungna till det. 

Etc.» 
V i  be a t t  få ställa en fråga t i l l  pro- 

fessor Heckscher. A r  möjl igen det 
länga talets korta mening den, a t t  
lanerna skola höjas - eller bibehål- 
las, men icke sänkas - och a t t  ar- 
betslöshetsunderstöden måste ökas? 

Det finns ju breda lager som inte 
spara av försiktighet, u tan för  a t t  de 
inte ha något a t t  köpa för. Vilken 
bot vill man annars ge för deras 
»köpstrejk»? 

Är detta demokrati? ”Gift kvinna” 
Av ELIN WAGNER. attackeras i Göteborg. 

År 1932 blir et t  prövningens år Ställningen har dock redan klar- G ö t e b o r g s  stads lönenämnd har  stads lönenämnd i sitt förslag till 
avlämnat ett förslag t i l l  tjänste- tjänstereglemente givit uttryck åt är 

vändighet man tillmäter kriget som meningen att undanhålla svenska havare, som nu skall gå rundgång liga medborgarskapets anseende och 
verktyg för nationella önskemål be- folket denna livsfråga i valstriden. till styrelser och tjänstesammanslut- värde. Man synes v i l ja  ha en »dub- 

ror hållningen v id  världens första Det far diskutera inrepolitiska frå- ningar I en för  särskild yttrande. paragraf behandlar bel medborgarskapet, prisnivå. också med när ett det medbor- gäller 
stora avrustningskonferens i tie- gor och välja dem de tro bäst kun- nämnda förslag p i t t  kvinnas anställ- garskap av lägre valör när det gäl- 

nève. na häva krisen och få bukt på  ar- ning. I motiveringen säger man s ig ler kvinnorna, där k ränkn ingar  av 
Men den stora utr i -  vilja »Iösa den nu så aktuella frågan ovan påtalade slag äro tillåtna och 

rustningskonferens är internationell kespolitiska fråga, vars lösning eller kommunala befattningarna». till de alltså lagen icke är lösning av arb bets- 
bl i r  det ändå så at t  varje land får icke lösning på konferensen i Ge- framhåller att stodens intresse ford- löshetsfrågan kan åtgärden minst av 
fatta ståndpunkt efter egen v i l ja  och nève kommer alt öva inf lytande på rar, att gifta kvinnor icke må av nå- allt anses lyckad. Det fåtal befatt- 
samvete. För at t  citera Utrikesde- vår kr is  och vår arbetslöshet, den gon styrelse anställas i obegränsad ningar som tid efter annan kunna 
partementets Blå bok: »konventionen ska svenska folket inte fä  y t t ra  s ig  här bör äga rum. Nämnden ställer göras lediga skulle icke arbetslösheten är 

vidare de gifta kvinnornas eget in- mest tryckande. I gengäld skulle skall icke endast fastställa bestäm- om. 
tresse i motsatsställning t i l l  stadens ett dyl ikt tillvägagångssätt spoliera melser som skola tillämpas l ika för  

alla, utan den skall också innehälla Jo, försvarsberedningen hinner intresse. Den säger »skälig hänsyn de värden av erfarenhet som en 
siffror av individuell natur som for inte lägga f ram sitt förslag till dess! t i l l  de g i f ta  kvinnornas eget intresse tjänsteinnehavare under sin tjänste- 
varje stat fastställer gränsen för dess Så länge den arbetar skola v i  upp- fordrar, att något direkt förbud icke tid förvärvat, och som i ett fortsatt 

skjuta att ha någon mening. Lik- bibehållande deras anställning eller arbete skulle kommit staden t i l l  go- 
do. Dessutom kunna dessa befatt- rustningar-. 

Nämndens lösning av det problem ningshavare om arbetslösheten ut- 
svårt det än må lyckas för  många, betydelsefullt att ha en mening. den anser föreligga ser ut på följan- gör motivering för åtgärder, med 
att Sverige till sist handlar själv- Man frågar varför inte försvars- de Sätt. G i f t  kvinna kan icke i van- rätta fordra svar på frågan, varför 
ständigt. beredningen skulle kunna anmodas l i g  ordning befordras t i l l  ordinarie av dem kräves en beskattning t i l l  

befattning, utan att nämnden för beämpande av arbetslösheten, som 

ständiga svenska insatsen skall ske, fram ett sådant material a t t  svenska gande och t i l lstyrkt befordran. Vi- och - som avkräver dem hela den 
ha v i  allmänna polit iska val. Det folket f inge h jä lp  att fatta stånd- dare säges at t  kvinnlig befattnings- arbetsuppgift de utan anmärkning 
betyder att det mandat folket gett punkt. Och då får man veta att för- havare som redan innehar ordinarie plikttroget åt staden fullgjort. 

sin r iksdag nu är utlupet och skall svarsberedningen i sin tur måste av- befattning och som ingår äktenskap 
förnyas och a t t  v i  ha ett av våra till- vakta utgången av avrustningskon- icke skall vara skyldig att avgå nämnden. 
fällen att öva inflytande. För den ferensen i Genève, emedan bered- på framställan av den myndighet: 
som utgår från at t  Sverige är ett ningen har  at t  la hänsyn till hur si- där hon är anställd, finner detta 

det då som om denna stora fråga 
borde bli föremål fö r  ett val av Sve- man tro att beredningen ger s ig vad det är för ett stadens intresse. 

som måste göra åtskillnad på gifta riges folk. 
och Ogifta befattningshavare inför 
en arbetsuppgift i stadens tjänst. som 
icke har med deras civilstånd att 
göra. Kan anmärkningar framställas an kommer att tänka på Beetle, 
mot skötandet av tjänsten, så må ju M Kiplings Beetle i Stalky & Co. Mr. 
dessa beivras i vanlig ordning, som Osbart Sitwell må förlåta. Men också 

tör  Någon varje omsorg annan om tjänsteinnehavare. själva tjänstens Beetle älskade litteratur och föraktade som inte fick priset. upprätthållande kan detta intresse sport, också Beetle tillhörde en förnäm 
skola, som utbildade officersaspiranter, 

Själva sakförhållandet, a t t  veder- också Beetle blev berömd. eftersom bakom 

för folkens stäl lning till kri- nat så pass, att v i  inse a t t  det al ls 
get. T y  på  den betydelse och nöd- inte är självklart. Det tycks vara reglemente för stadens befattnings- en uppenbar kränkning av det kvinn- 

Det märkliga är at t  fast denna av- betslösheten. 

Varför? 

Det blir alltså ofrånkomligt hur gilt igt Om den tid är inne, då det är 

Under samma år som den själv- att i god tid ur sitt arbete lägga varje gång tagit fallet under övervä- icke pålägges andra medborgare, 

1:-ii. 

demokratiskt styrt land, förefaller tuationen utvecklar s ig  där. nödvändigt med hänsyn t i l l  be fa t t -  Poeten och 
När  man hör  detta sista, kunde ningens behöriga upprätthållande. 

publiken. (Fora. å sid. ö). 

Mr. Sitwells förkunnelse. 

Romanen 
Av HAGAR OLSSON. börande tjänsteman ingått äkten- hans lätt karikerade drag döljer sig mr. 

skap, synes alltså i s tadens tjänst. En  Kipling själv. Längre bör man inte pres- 

Mr. Sitwells förkunnelse har 
det längsta vi l le man ju hoppas niskt f ramvuxen ur ämnets betin- olämplig och farlig förföljelse av sa en likhet, som stöder sig på några I at t  det skulle bli Sigurd Hoel gelser och samlar stoffets r ika äktenskapet! 

som hemförde segern i den stora ro- mångfald t i l l  en hemlighetsfull enhet h a r  en vittgående ställningstagande ingen beröring med Kiplings, den bör helt 
mantävlingens final. 
blev det inte han. Världen har  inte sociala omgivningen. medborgarskapet, då man barn kan g. 

Skådeplatsen är en vanlig olustig diskutera en sådan sak som förbud Det var bara ett fåtal, som fingo höra förändrat sig. 
Någon »seger» kan man för resten hyreskasärn i Oslo. En dag i okto- mot att anställa gift kvinna i stadens honom, då Svensk-Engelska föreningen 

inte tala om i detta sorglustiga lot- ber bär  tidningsbudet som vanligt ring j u  framgår av förslagets formule- Men han sade många hit till Stockholm. 
teri. O m  en idrottsjury skulle vara eftermiddagstidningarna t i l l  dem som annan grupp av medborgare skulle 

råd ig som den interskandinaviska gon på samma sätt bär upp morgon- ras arbete och inkomst. på vilken de- som poesi kan man säga förnuftiga ord 
romanprisnämnden, skulle det anses t idningarna t i l l  samma personer. h a r  ras hems budget är baserad! Och lika väl som oförnuftiga. I lycklig mot- 

detta som konsekvens av en hand- sats till många av våra egna unga poeter 
vara en skandal. 
blankt på  sina landsmän! Och en- en osynlig inre jordbävning, vars den varken som arbetsgivare eller i hade Sitwells förkunnelse kraft, klarhet, 
dast två herrar kunde förena sig om verkningar inträngt genom alla de dess egenskap av medborgarsam- pregnans. Och detta är första villkoret, 
en och samma bok - Christiansens stängda dörrarna, utlösande lidelse- manslutning. Tvärtom anses ju äk- då man drager ut att omvända likgiltiga 
- för övrigt fanns det l ika många ful la dramer och mycken ödeläg- tenskapet befrämja statens " " " ~ ~ ' , ~ ~  eller vantroende. ~ hans syster Edith 
omdömen som domare! Vilket be- gelse. Det enda som utåt kunnat punkt kan ju stadens och statens in- - i England vanligen kallade the Sit- 
visar, a t t  den levande litteraturen får höras, det enda som kunnat för- tresse icke komma i någon motsats- 
kämpa sig fram på egen hand - märkas av dem som vandrat förbi på stallning. Den ställning t i l l  kvinnor- wells- ha erövrat en ledarställning inom 

och har den inte al l t id fått göra det? 

Sitwell sökte förmedla åt oss genom a n  -utan hänsyn till de bl inda ledare, 

man nog knappast klart för sig. hur de 
kunna betyda så mycket, min väl att de 
måste väcka häftig opposition hos de rä t t -  
trogna anhängarna av Tennyson och 
Swinburne, eftersom man väl får anta, 
att några av dessa ännu leva kvar. 

Intresset för ung dikt - glosan är gan- 
ska nystämplad hos oss - tycks vara 
lika livligt i England som här. Man minns 

(Forts. ä sid. 6.) 

som kan se k lar t  endast i det för- 
gångna. 

Nordisk romanlitteratur har på 
länge inte frambragt ett så levande 
och fascinerande konstverk som 
Hoels En dag i oktober. Här har 
man för en gängs skull en roman 
som pressar en för  bröstet och går 
löst på en med tidens egen fläm- 
tande andhämtning. En roman, där 
den sinnrika kompositionen är orga- 

yttre drag. 

Naturl igtvis - ett mänskoöde i relation till den börd. Av vad slag är det kvinnliga dra 

så nationalistiskt bunden och så vi l l -  bor  i huset. När hon följande mor- man på  detta Sätt våga fråntaga de- poesi, ja, även om något så irrationellt 

D e '  flesta hö l l  hela huset skakats av en katastrof, l ing, som icke skadar staten eller sta- 

na och äktenskapet som Göteborgs den allra nyaste poetiska skolan i sitt 
Vid den bekantskap, som mr. (Forts. å sid. 5.) hemland. 

läsa sin systers och sina egna vers, fick 

AKTIEBOLAGET 
KOL OCH K O K S  
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Stormen har dragit förbi. 
Valnatt i London - och dagen efter. 

Valnatten har sedan gammalt i Lon- Flæsk selv» och kamraten nickar dystert V don halt en gemytlig och festlig bekräftande. 
prägel, det har brukat vara en uppslup- Efter någon timme tycker man sig re- 
pen politisk backanal i vallöftenas ljuv- dan veta nog, det allra mest spännande 
liga berusning. I år var karnevalsstäm- resultatet, MCDonalds egen valkrets, kan 
ningen försvunnen och de sporadiska har- ändå inte väntas förrän nästa dag. 
skramlor och leksakstrumpeter, som fram- 
åt midnatt ljödo på gatorna, verkade blott Stormen har dragit förbi. Så Rott som 
ansträngt affekterade. Detta innebär visst hela arbetarpartiet har sopats ut ur 
inte an folk skulle ha börjat tröttna på parlamentet. aldrig förr i Englands histo- 
löften Och projekt - vad skulle väl d å  ria har ett så fruktansvärt misstroende- 
valen tjäna till? - men resultatet var votum blivit uttalat. Ty den enda fasta 
den här gången alltför betydelsefullt an punkten i det triumferande nationella pro- 

grammet var att den existerande fackför- 
Sam alltid annars hade på kvällen täta eningssocialismen i allt dess olika mani- 

liga tiderna! Vi ha också fått kän- massor samlats nere på Trafalgar Square festationer och chatteringar måste kros- 
na av dem. Inte bara de arbetslösa för att avvakta utgången, vilken skulle sas. Valkampanjens kanske märkligaste 
ulan även andra. Alla utom dem meddelas på en väldig ljusskylt. Stäm- tal. Snowdens radioanförande, var endast 
som spekulera och  göra s ig  rika, när ningen var avgjort fridfull, men d i t  går en våldsam attack mat den utgiftspolitik 
andra ha det som sämst. Vårt hopp vilda rykten om de uppträden - de kor- han själv under ett par ars tid - säker- 
har stått till England. Om bara de rekta engelsmännen äro mycket känsliga Iigen mot sin vilja - hade måst tillämpa. 

för uppträden - vilka tidigare ha ägt Men efter valet förklarade han: »Detta 
engelska valen gäve den nationella rum. Dessa togo sig särskilt 1929 syn- betyder icke slutet för arbetarpartiet. Det 
regeringen majoritet. då skulle pen- nerligen våldsamma lomar. bl. a. var kommer åter att resa sig men blott med 
ningvärdet åter bli stadgat, och för- massan nog brutal an slå ner cylinder- nya ledare, som ha förutseende och mod. 

hållandena inträda i sitt normala hattarna över öronen på en par gentle- Det måste byggas upp med nationen. icke 

skick. Otaliga poliser voro nu utkommenderade DI liberala ha överallt hörsammat Sa- 
gen fick majoritet, så stor den kun- för att hålla ordning och kväva alla dyli- muels Och Simons appell an stödja rege- 
nat önska sig, t. o. m. större! ka upprorstendenser, de infamt påpassa- ringen och vägrat att lyssna ti l l  Lloyd 

Den, som tvivlat på det lyckliga i de eventuella ligisterna stodo som tända Georges varningsord om »en protektionis- 
den nationella regeringens framgång ljus runt konstaplarnas flammande fyr- tisk fälla draperad med Union Jack». I 
i England - och alla nationella re- fat. Dessa hade i kväll tänts för att di- ett fall har ju den provisoriska alliansen 

rigera trafiken genom den isande dim- lett till an den nye arbetarledaren Hen- 
geringars framgång för själviska man. Man kände sig som insvept i våta derson tills vidare blivit borta från parla- 
Och reaktionära syften - kunde se lakan och varje upphetsning föreföll mentet och ersatts av en ytterst martia- 
sig om efter snöd vinning. Åtmin- otänkbar bara av rent klimatiska skäl. lisk amiral. Med hänsyn till den förre ut- 
stone trumpetstötarna, som i vår Men till allmän förvåning och Iättförklar- rikesministerns insatser inom den inter- 
borgerliga press skulle förkunna det lig utvissling meddelade utan vidare att nationella fredspolitiken vittnar det san- 

nyhetstjänsten på polisens anmodan blivit nerligen om dåligt omdöme hos de libe- 
rala väljarna att så löna den man, som välstånd och stora fördelar, som nu inställd. 

voro i anlägande. M e n  vad ser man, För den intresserade väljaren återstod i Nationernas Förbund varit den förnäm- 
och vad hör man. Om England nu nu endast att gå in på någon av de stora ste representant England på länge haft 
kommer att föra en alltför nationell biografer, vilka efter an vid 12-tiden ha och säkerligen den högst aktade. 
politik, införa tullar m. m. så blir slutat sin sista föreställning sedan under I de många strider mellan konservativa 
det svenska näringslivet ytterligare de följande två timmarna skulle medde- och liberala, som trots den nationella 

la resultaten allt eftersom de kommo. enigheten kommit till stånd ha de senare 
lidande. Vår trävaruexport, rara Publiken tillhörde här den enklare me- förlorat så gott rom efter hela linjen - 
jordbruksprodukter, smör och fläsk delklassen, en ur politisk synpunkt myc- med undantag för Darwen. Där lyckades 
m. m. som redan nu betinga så låga ket obestämbar kategori, sam saknar fast liberalernas verklige chef, sir Herbert 
priser, bli helt utestängda från den förankring och vållar den oundvikliga Samuel, t. o. m. draga över åtskilliga kon- 

engelska marknaden. 
Då blir det pendelsvängningen vid alla engelska val. servativa till sig och reducera högerkan- 

Och så började då resultaten komma didatens siffra från föregående val. Sir 
ändå värre än nu! Och det är inte framme på vita duken. Konservativa Herbert förde annars sannerligen inte sin 
bara i Sverige, man resonerar så. vinster, nya vinster. arbetarförluster i all kampanj i någon vidare entusiastisk stam- 
Från Frankrike, från Amerika - de oändlighet. Pendeln tycktes den här gån- ning, med grämelse sågo han och hans 
rika länderna - uttalas samma far- gen inte bara ha svängt över, den hade frihandelsvänliga anhängare, hur de kon- 

helt enkelt hoppat ur led. Glädjen är stor, servativa sköto fram tullarna i förgrun- 
och man hurrar åt MacDonalds Porträtt. den och med lock eller pock sökte få med hågor. 

Det är verkligen bedrövligt! Det men visslar ändå mycket mer åt Hender- de liberala på ett oreserverat protektio- 
är ink nog med, att man erkänner sons, här och där ropas: »Det var han nistiskt program. 
vissa rättsbegrepp för det enskilda som sprang sin väg!» När nattens första I det gamla parlamentet behövdes de 
och andra för det allmänna, utan po- verkliga sensation - Hendersons neder- liberala för att skaffa regeringen majori- 
litiken skall gå ut på, att varje Iand lag - rapporterar. blir jublet omåttligt, tet. Vill kabinettet förbliva i någon mån 

man applåderar, hurrar, stampar och kas- nationellt måste ju liberalerna alltjämt va- 
skall för sin ti l l fäll iga fördels skull tar hanarna i luften. Men det är icke ra med. Frågan blir ju då vad »den fria 
handla så, at t  de l  skadar alla andra den glatt gemytliga stämningen rom vid handelns politik» egentligen innebär. En 
länder. tull på födoämnen t. ex. lära de liberala 
för att säga det, Och märker inte När Lloyd Georges porträtt visas, hån- näppeligen vilja biträda, men vad betyder 
det ohållbara, Den borgerliga sam- skrattar publiken och buar som I t  ett väl deras åsikter för de 470 konservativa 

misslyckat cirkusnummer protektionisterna? De kunna ju  själva 
lingen inom varje land slår vakt om Rapporterna ramla in. d u  ar ju ett jord- regera parlamentet som de behaga. 
sitt gamla samhälle. dess pengar, skird. de vanvettigaste tips äro över- Slutligen kommer man till MacDonald 
dess förmåner för ett fåtal, dess s. k. trumfade. På bänken framför sitta två själv, den gamle pacifisten, som från a n  
makt. Den tror sig vinna ett ti l l fäl- tämligen melankoliska danskar, som på ha varit den mest smädade och föraktade 
ligt gott och offrar för den skull ett grund av tullfrågan kanske ha ännu stör- av engelsmän nu blivit en hela folkets 
varaktigt välstånd - den vill ej av- re intresse för resultatet än engelsmännen hjälte eller i varje fall blivit så populär 

själva. Efter en stund säger den ene som det är möjligt lur en politiker. Han 
stå från en fientlig handling, den sorgset: »Nu faar v i  s'gu spise vort har själv förklarat valets utgång vara 
må kallas tullar eller k r i g  och i stäl- 
let handla i verkligt samförstånd 
Och så motarbetar den borgerliga 
samlingen s ig själv och undergräver 
därjämte det gamla samhället i alla 
länder. 

D e n  7 n o v. 1 9 3  1. 

Dåliga tider. 
Vi ha Iänge hört talas om de då- tåla vid de sedvanliga skämten. 

Och den nationella regerin- män som irrade hem från sin nattklubb. klassen som grundval., 

Man skäms inte en gång andra val, det är en hätsk triumf. 

Mannens kärlek 
och kvinnans 

hade fru T h i t  Jensen kal la t  det före- 
drag han på onsdagskvällen h ö l l  på 
Musikaliska akademien in för  ett full- 
satt och skrattlystet auditorium. Det 
är möjl igt  att t i teln gör s ig in för  
dansk publik och a t t  man får godta 
den från det hållet - men skulle nå- 
gon av våra egna stått för  kvällen 
skulle v i  med al l  säkerhet ha oppo- 
nerat oss om föredraget inte betit- 
lats: Om fattigdom och barnalstring 
eller något annal som mera överens- 
stämde med ämnet. 

Utom vad en gravsten berättat 
henne om en okänd kvinna: Gift v i d  
17 års ålder, död v i d  trettioett, sörjd 
av make och nio barn, äger författa- 
rinnan t i l l  »Storken» et t  r i k t  brevar- 
k iv  frän olyckliga mödrar at t  hämta 
bevis ur för detta kvinnornas mar- 
tyrskap, som hon tillskrev »dumhe- 
ten, satan och livet,. 

M o t  livet, sade talarinnan, kan m a n  
icke strida, men mot dumheten. Det  
'är ologiskt att ett fo lk  som i veten- 
skap och konst står över andra folk, 
skall tolerera detta martyrskap ibland 
sig. V i  måste fordra rät t  för varje 
kvinna at t  få kontrollera och kulti- 
vera s i t t  moderskap. Vore det log ik  
i värt samhällssystem skulle de l  icke 
få födas fler barn förrän en tillfreds- 
ställande försörjning vore ordnad för 
dem som redan funnos. 

Talarinnan yttrade aven under 
kvällen at t  »ingenting är så känslo- 
löst, som dumheten», vilket man även 
under föreläsningens början kunde 
fä konstatera, då publiken ideligen 
fann del  mycket muntert a t t  höra f ru  
Jensen läsa upp brev från kvinnor 
som på några få Ar fått sitt livsmod 
förstört av at t  de varit tvungna att 
bringa fler barn till världen än de 
orkade ta hand om. (När en mor. 
gif t  med en tbc-sjuk man, v a n  hela 
släkt dött i sjukdomen, beskrev hu- 
ru hon om ett barn hostade om kväl- 
len, av  skräck  och ängslan låg vaken 
hela natten - då skrattade åtmin- 
stone inte de som sutto närmast sig- 
naturen, vilket tacksamt noteras.) 

Kanske krit iken ändå inte odelat 
skall falla på  publiken. Föredraget, 
l iksom dess titel, påminde något om 
barndomens insockrade medicin. 
Det var  kanske avsiktl igt? För att 
ändå få komma t i l l  tals med denna 
skrattlystna publik. 

Talarinnans allvarliga uppsåt a t t  
uträtta något sättes icke ifråga, men 
frågan är huruvida icke en saklig 
föreläsning i Folkets Hus a 50 öre 
hade varit ändamålsenligare än detta 
blandade kåseri à 2 :  50 i Musikaliska 
akademien. 

Elsa Svartengren. 

»icke överraskande utan häpnadsväckan- 
Man kan fråga sig, om han icke i grund och botten är en smula nedstämd 

över sitt gamla partis undergång. Han 
måste nog trots sin triumf känna sig e'- 
sam ' underhuset. Under sin kampanj ' 
Seaham förklarade han, att han icke ville 
bli bedömd efter sitt nya sällskap, utan 
efter vad han själv var och säkert åtnju- 
ter han nu en stor personlig auktoritet. 
Trots den konservativa framgången har 
han också förklarat sig vilja bibehålla 
kabinettets nationella prägel och icke lå- 
ta segervinnarna breda ut sig på de små 
kamraternas bekostnad. 
Om regeringens parlamentsförslag vet 

man alltjämt ingenting. men vad som sa- 
des Om Chathams koalitionsregering 1774 
att »då premiärministern till största de- 
len hade bragt sina fiender och motstån- 
dare ti l l  makten blev förvirringen sådan, 
att hans egna principer icke hade något 
inflytande på landets styrelse», måste nog 
befaras inträffa även nu. Om Chatham 
sades det vidare, att »när premiärminis- 
tein hade utfört sin plan, fanns det för 
honom inte en tumsbredd mark att stå 
på. Då den omedelbara administrationen 
var fullbordad, var han inte längre nå- 
gon minister». 

London i oktober. 
Ulf Brandell. 



Den förlorade jämvikten. 
Dramatisk statistik över världskrisen. 

är man betraktar omfattnin- 
gen av de förluster som 

»När 
världen lider under sådana perioder 
av ekonomisk stagnation som den 
nuvarande, kan man inte undgå att 
gripas av samhällets hittills nästan 
fullständiga oförmåga att föreslå 
några botemedel för katastroferna», 
hette det i den resolution, som låg 
til l grund för Förbundsförsamlin- 
gens beslut i f jo l  att låta verkställa 
en utredning Om världsdepressionens 
väsen och utveckling. 

Alldeles i samma veva som den 
ekonomiska krisen för Sveriges vid- 
kommande tillspetsades därhän, att 
vi måste överge guldmyntfoten, ut- 
kom denna utredning, som på upp' 
drag verkställts av professor Bertil 
Ohlin. Den har utförts i samarbe- 

.te med de institutioner i olik; 
länder, som syssla med konjunktur. 
forskning och ekonomiska undersök. 
ningar. Till största delen är der 
rent beskrivande. Förloppet i del 
småningom skeende världsförvand 
ling, som föregått den akuta krisen, 
skildras med stöd av tillgänglig sta- 
tistik. Utredningen går fram till 
september 1931. Den stannar så- 
lunda på tröskeln till pappersmynt- 
fotens tidsavsnitt. Trots den i nä- 
gon mån förflyktigade aktualitet, 
som detta innebär i jämförelse med 
händelsernas senare störtutveckling, 
erbjuder boken en tillräckligt dra- 
matisk och mycket upplysande läs- 
ning. 

De rubbningar i balansen, som 
kännetecknat det ekonomiska livet 
under åren före den nuvarande kri- 
sen, äro betingade av en mångfald 
orsaker. Dels betydde kriget en om- 
stäl l ing av produktionen på mänga 
punkter. som icke utan störningar 
kunde anpassas til l den följande 
fredshushållningen. Dels ha nya, 
oerhört produktionsökande fram- 
ställningsmetoder slagit igenom 

inom såväl jordbruk som industri. 
Samtidigt har det politiska livet 
tryckts av ett misstroende och en 
skräck för fientliga konkurrenter 
sam kanske sällan förr Och med alle- 
handa konstlade medel, tullar, im- 
portförbud etc., har man på politisk 
väg hindrat utbytet mellan Iänder- 
na av den annars underlättade pro- 
duktionens alster. Dels ha guldrö- 
relser och kreditförhällanden väsent- 
ligt ändrats. 

träder här fram på arenan. Hans 
smak för silkesstrumpor eller fran- 
ska bröd, radioapparater. grammo- 
foner eller bilar avslöjas i ljuset av 
statistiken och insättes i sitt stora 
sammanhang. Ju mer av efterfrå- 
gan som inriktas på varor utöver 
vad som är nödvändigt för livets 
blotta uppehållande, dess större 
grad av föränderlighet i denna efter- 
frågan gör Sig i allmänhet märk- 
bar. Dess större grad av känslighet 
inför prisförskjutningar och mode- 
växlingar. 

Stabiliteten på världsmarknaden 
var av ovannämnda och andra orsa- 
ker ganska undergrävd, när - del- 
vis i samband med dessa omständig- 
heter - det längvariga prisfallet på 

Det nya jordbruket: Traktorkolonn. (Ur U.S.S.R. im Bau) 
Också på efterfrågans sida fram- jordbruksprodukter inträffade, som 

träda förändringar. Med växande alla väl känna till. Detta inverkade 
välstånd har den kommit att till en ödesdigert på de sädesproducerande 
viss grad inrikta sig på förnöden- ländernas ställning som köpare av 
heter, som kanske äro mera beroen- industriprodukter, och försvagade 
de av modets växlingar och skiftnin- därigenom även de industriellt pro- 
gar i köpkraften än tidigare behovs- ducerande ländernas marknad. När 
tillfredsställelse. Den enformiga lev- den särskilt i Förenta Staterna fram- 
nadsstandarden från förr, med vissa trädande perioden av högkonjunktur 
slag av billigt bröd, grova kläder och stegrad spekulation plötsligt av- 
och husgeråd t. ex., har utbytts mot bröts och en ovanligt våldsam låg- 
den oändliga mångfald av kvalitéer, konjunktur inträdde, var världs- 
den utvidgade önskelista på nödvän- hushållets motståndskraft mot på- 
dighetsartiklar, som utmärker vår frestningen redan överansträngd. 
tids vardagsliv. Den enskilde kö- Krisen stod icke att hejda. 
paren med sina privata önskemål Av ett visst intresse är beskriv- 

ningen över den maskinella omvälv- 
ningen inom jordbruket. Låt oss ta 
veteodlingen som exempel på de för- 
ändrade produktionsvillkorens verk- 
ningar. Under kriget sjönk vete. 
arealen i Europa med en femtedel 
Bristen fylldes under tiden av För. 
enta Staterna och Canada, som öka- 
de sin produktion. När Europa re- 
pat sig kvarstod dessa länders för 
veteodling utnyttjade areal. Därtill 
kommo snart Ryssland och Austra- 
lien. Ett av villkoren för den ökade 
produktionen var införandet av ar. 
betsbesparande maskiner. Under år 
1928 såldes t. ex. från Förenta Sta. 
terna inte mindre än 141,000 trak- 
torer, därav över 20,000 til l Cana- 
da, nära 5,000 till Ryssland etc. Den 
stegrade produktionen motsvarades 
inte av ökad konsumtion, eftersom 
efterfrågan till viss grad vänt sig 
till andra produkter och det inter- 
nationella utbytet försvårades. Men 
inom jordbruksländerna åstadkom 
prisfallet inte någon inskränkning i 
odlingen. Vete lagrades i spekula- 
tion i väntan på bättre tider. Jord- 
brukare bruka i regel söka möta då- 
liga tider med ökad produktion, inte 
med inskränkning, heter det i utred- 
ningen. 

Den bristande överensstämmelsen 
mellan priserna på jordbrukspro- 
dukter och råvaror å ena sidan och 
färdiga varor å den andra, har ju 
varit den nuvarande depressionens 
mest utmärkande drag. Utredningens 
sakliga framställning av förloppet, 
Utan kommentarer eller råd, ger all 
önskvärd klarhet över det rådande 
ekonomiska systemets ofullkomlig- 
heter. Och botemedlen? Inte fast- 
ställda. Här må endast slutraderna 
anföras: 

»Den uppfattning som räder på 
många häll, att varupriserna måste 
fortsätta att sjunka, är en av orsa- 
kerna till de finansiella svårigheter- 
nas makt a n  ytterligare deprimera 
handel och industri. Denna vitt ut- 
bredda tro är i själva verket ett av 
de största hindren för ekonomiskt 
tillfrisknande. Hur man skall kun- 
na avskaffa denna tro är ett av d~ 

största ekonomiska problemen för 
dagen. 

Det är svårt att avgöra i vilken 
utsträckning dessa ekonomiska svå- 
righeter bero på andra orsaker än 
den långa depressionens och det. 
våldsamma prisfallets förlamande 
inverkan. Utan tvivel har den po- 
litiska osäkerheten och den därav 
följande allmänna bristen på för- 
troende utövat ett störande inflytan- 
de på det internationella ekonomiska 
utbytet. 
De ödesdigra följderna av denna 

brist på förtroende bl i  allt mera 
ofrånkomliga. Utan a n  delta för- 
troende återställes finnas inga ut- 
sikter till det ekonomiska livets för- 
nyelse.» C. H. 
The Course and Phase of the World 

Economic Depression. Geneva 1931. 
Utgiven av N.F:s sekretariat. Kr. 6. 



själv helt enkelt kallade det - och så 
slita banden med kamrater från det före- 

Det vore också oändligt lockande an 
med citat ur krönikan låta henne fram- 
träda på ett par speciella fronter: kvin- 

N KRÖNIKA kallar Fredrik Ström Men vågorna blir allt läsande övermäk- nosakens och religionsstridens Beträf- Sverige har fått sitt första korrespon- Wägner i Tidevarvet såsom »en ro- 
fande den förstnämnda må bara till be- E sin bok över Kata Dalströms liv, tiga. 

öden och äventyr. utan anspråk vad Kata Dalsröms historia för ju genom grundan anföras tre av Ström citerade 
densinstitut för undervisning i mo- man om tändstickskungen» förelig- 

tionsgymnastik, rörelseteknik. konstnärllg ger nu i svensk översättnlng, utgiven 
beträffar stil och kompostion har han den svenska arbetarrörelsens genom på Ljungbergs förlag. Dess sven- yttranden: 
lagt fram materialet för a l l  låta Kata brottstider, genom den första hårdarbeta- »Jag älskar karlarna l y  hos dem finns dans och plastik 

tala för sig själv. Materialet är främst de organisationstiden genom storstrejk det vilja, kraft och ordning, kvinnorna Det är Kineta-lnstitutet, som i dagar- ska titel är De heligaste ägodelarna 
henne egna uppteckningar och dessutom och reaktion. Den möter utmaningen och är ena våp riktiga rö för vinden. eller- 

na öppnats i Stockholm. Dess expedi- Boken är intressant f ramför  allt 
tion är inrymd i ett mycket modernt hörn för vad den lär en om hur nutidens 

— jämte författarens hågkomster - in- uppfordran från världskriget och från den blivna och enfaldiga., 
samlade berättelser och vittnesbörd från ryska revolutionen Kats är säkert den »Ni karlar är ena kräk det blir ingen av Centralpalatset med glasväggar och ryssar se på de män och idéer som 
en mängd människor. som mött Kata på mest temperamentsfulla av rörelsen pion- fart på framåtskridande förrän kvinnorna utsikt sträcka västerlänska 
henne olika arbetsfält och vida färder. järer och den som famnat vidast, som på kommer med i spelet». 

Kata Carlberg- en gång varit i centrum och i personli- 
hela Sverige omfattande både landsbygd härskar, som bestämmer värdet på 

Dalström 
småstäder ändå in i den avlägsnaste kronan Den är intressant också som 

der fram, omisskännlig även för den som vande livet — »hatad av i n  del, buren p å  kats revolutionera kvinnohjärnorna.» 
Ty det är själva idén med Kineta- exempel på hur skönlitteraturen tar 

Institutets arbete: alt göra detta slag upp den moderna storfinansen och 
inte känt henne. överväldigande och av dans- och gymnastikundervisnig till- dess problem, hur den söker män- 
oemotståndlig. Man måste skratta och gängliga för alla. oberoende av yrke och niskorna och idéerna bakom de oper- 
gråta och förvånas hemort. sonliga och hemlighetsfulla noterin- 

Peder Svart - när han berättade om Namnet Kineta kommer från del gre- garna av valutor och papper. som 
I iul inv V a s a  -hade knappast ett mera kiska ordet kinetik. som betyder »konsten avgöra människoöden. 

att röra sig uttrycksfullt». står det i in- Ilja Ehrenburg: De heligaste ägodelarna dramatiskt livsöde knappast mera spän- 

stitutets prospekt. Det har tagit sikte på Ljungbergs förlag Stockholm. Kr. 6:75 nande och gripande situationsbilder, bätt- 
re slagfärdighet och drabbande ord att det allt ofrånkomligare kravet på en II- 
återge. Och i n  sak måste han sakna hos tionellt lagd. på en gång rolig och ända- 
sin hjälte — om han nu märkte det eller målsenlig motion. en molvikt mot del Olle och Gösta är namnet på en 

pressande tungs eller stillasittande arbe- nyutkommen liten barnbok av Märta ink - som däremot Osvikligt ger grund- 
tonen i krönikan om Kata Dalström: Tamm-Götlind. Det är en serie te som de flesta människor prestera. 
det stora, omfamnande. djupsökande hjär- Fordringarna på energi spänstighet och upplevelser i två småpojkars var- 
tat t ha skärpts vilka arbetsområ- dagstillvaro, raskt och enkelt be rä t - .  

än gäller, Mer och mer ha, lade. tydligen tagna ganska direkt , hur nödvändigt det är att ha ur  någon författarinnan närstående 
Passar för r ikt iga små- 

etar %* ett van- föräldrarna t i l l  Olle och Gösta äro 

lektioner i trevligt Märta Tamm-Götlind: Olle och Gösta 
tydliga och enkla Två små pojkars upptåg och äventyr. 

i Rörelseteknik Böcker. 
pr korrespondens. Ilja Ehrenburgs upplaga Enhetsfronten 

ra  veckor sedan anmäldes av Elin 

Kata träder f r a m  gående skedet. 

Avsikten har lyckats »Med kvinnornas maktställning kommer 
(född 1858 — död 1923) trä- gaste kontakt med människorna ute i le- reaktionen, Om vi inte dessförinnan lyc- 

Katas barndomshistoria är inte minst 
intressant - med de två barndomshem- 
men. Morfarshemmet. det egentliga - 
domshemmet, skönhetsriket. var Emtö- 
holm i Tjust. En rofylld herrgård. vari- tut. Materialet är ett sympatiskt drag i boken. 
från hon främst minns blommorna kul- 
larna parken och sjön, och där hon hade 
vänner i kusk- och rättarbyggnaderna 
Men föräldrarna bodde på bruket Kavel- 
torp i Bergslagen. Kata fasar för Kavel- 
torp. inte bara för att hon är främmande 
för föräldrarna och däremot står morför- 
föräldrarna oändligt nara, men därför att 
hon tyckte där var fult och hemskt Hon 
såg gruvhålen som stora. variga sås i 
den blomprydda marken och hon pina- 
des av gruvspelets eviga gnissel Men 
vänner fann hon också där. i gruvpoj- 
karna Och bland de svarta smederna - 
smältarna. Hon lärde sig beundra hur 
de betvingade den glödande metallen. 

Det är sam om i n  symbolisk krets dra- 
gits omkring Kata Dalströms liv med 
dessa två barndomshem som poler Skön- 
hetsriket blev inte bara ett barndomsmin- 
ne, lika litet som din svenska industrin. 
vars hastiga uppväxt hon delvis medupp- 
levde i Bergslagens barndomshem. Skön- 
helsriket var det hem som hon ytterst mö- 
dade sig för under hela sitt stormiga liv 

kamrater i de tunga jordiska förhållan- 

På religionsstridsfronten stod ju hen- denas alla mörka gruvhål hörde hemma händer, ~" menige man inom partiet. 
där likaväl som hennes ständiga följesla- smutskastad av de borgerliga som ingen nes allra sista strid mot det egna par- 
gare bland litteraturen — och religio- annan inom partiet», säger han själv. De tiet. den moskvatrogna kommunismen, /ör 
nens - mästare. - Det Ii ju sant och 
inte bara en symbol att Goetes Faust trötta de underbetalda och hopplösa tog hennes oeftergivliga krav på andlig fri- 

hon vid håret och gav dem Stödet av en het. Ture Nerman var hennes huvudan- 
aIltid låg innerst I »giftpåsen» handväs- organisation. Men föga gladde det hen- gripare och -motståndare, och stridsme- 
kan som var med på alla hennes färder när det socialdemokratiska partiet toder och argumentering har till sin in- 
och för övrigt innehöll agitationstryck kommit till makten». bosatt sig i del nebörd upprepats i d i  sista dagarnas de- 
eaudecologneflaska gamla samhället. — »Här sitter nu Hjal- batt mellan Nerman och de unga skal- 
morgon! när Kata efter ett föredrag mar Branling», säger hon till en vän, derna. Fast ingen nu med samma pon- 
i blåst och regn fått ta sin tillflykt till »vid vars sida jag kämpat i decennier, lom dus som Kata kunnat säga: »käre Ture, 
vedboden eftersom dörren var låst till det statsminister. och Fredrik Thomson, rom dina anklageIser tar jag med knusende 

ne alltför förfärlig, Men på morgonen viglare i trettio år som finansminister i Men det är inte meningen att referera 
klarnade himlen, och Kata flyttade ut socialdemokratiska regeringar I konunga- baken om Kata Dalström. utan a l l  ge 
huggkubben i morgonljuset och satte sig riket Sverige medan jag fortfarande re- den en v o m  rekommendation. D a s  in- 

att läsa Faust - Oförgätlig är också den ser omkring som simpel agitator, uppvig- nehåll ger värme och inspiration. Ty in- 

stormiga färden över Vita Havet Mer lande folket upptändande det att kampa nehållet återspeglar ju det verkligt stora 
än sextioårig på väg till den röda inter- för republiken för död åt militärismen. skådespelet: hur en, människosjäl. av kur- 
nationalen. kongress Moskva sitter Kata för kapitalismens krossande, för hela mak- lek och eld. slungas ner på jorden. inan- 
i trettio timmar orörlig vid masten på ten åt arbetarklassen - - - Jag måste das dess skönhet pip av vad männi- 

öppna däcket. Då och då försöker hon denna min strid vända min glaven mot skor sett som syner och utfört som arbe- 

ta till Faust och de indiska vedasångerna 
mina torna vänner - därför att jag icke te. men rister i alla iänkar hugger in för 
kan tro att det är möjligt in  på samma alt omforma. rasar. bannar, kämpat sjä- 
gång tjäna kungamakten och bekämpa larnas kamp i den tryckaste luft och det 
den, styra det borgerliga Sverige och be- grovaste språk, sliter ut sin kropp, ut- 
kriga dal, ta ansvaret för kapitalismen härdar, besvikes. går vidare - intill dö- 
och tillintetgöra den». - den. 

Det vore lockande att ur Kata Dal- 
Dalsröms historia plocka fram flera exem- 

barndoms- skolår allra Fredrlk Ström: Kata Dalström liv, öden 
sista bjöd henne att ständigt bryta upp och äventyr. En krönika. Tidens för- 
- att »alltid gå till vänster» som hon 

roligt genom Sådana nöjen där också verklighet. 
man får lust att säga det eviga barn- de egna prestationerna spela en roll barn. De frigjorda och hyggliga 

anvisningar för rörelserna åtföljda av be- Lindblads förlag Kr. t :  75. 
lysande bilder Dels en serie grammo- 
fonskivor med musik. komponerad för ställarinnan och danskritikern fru Viola 
de olika rörelserna. Undervisningen ar W. Markelius som har korrerponden- 
uppdelad på två kurser en kortare lur sen och organisationen am hand. Rö- 
motionsgymnastik och rörelseteknik. en relserna äro utarbetade av danspedago- 
något längre för konstnärlig dans Och gen Lalla Cassel musiker komponerad 

enkom för dessa rörelser av pianisten plastik. 
Eleven som bestämt sig tör någon av Knut Brodin Både övningsrörelserna 

dessa kurser - de äro inom parentes och musiken äro ändamålsenliga. roliga 
sagt lämpliga för alla åldrar - fyller i och vackra DI inspirera. Fråga vem 
och skickar in ett frågeformulär med an- som helst BY dem. som haft tillfälle att 
Livande av Sina speciella förhållanden närmare syssla med denna sorts dins 
och önskemål Inatitutita ledning står eller motionsgymnastik och därvid haft 
t i l l  tjänst med omgående svar. råd och förmånen id  arbeta till Knut Brodins 
anvisningar. Undervisningen tar om- musik. Ni  får ett entusiastiskt svar 
kring 21/2 och 4 månader för resp. gym- Intresset för den nya undervisnlngen 
nastik- och danskursen Det finns möj- har också visat sig stort berättar fru 
Iighet för två eller tre personer att slå Markelius bland olika yrkesgrupper — 

sig ihop om en kurs. som på detta sätt ända upp i avlägsna Norrlandsbygder. 
blir billigare. Alla upplysningar om Kineta-Institutet 

Ledaren för Kineta-lnstitutet är skrift- lämnas PI dess expedition. adress Cen- 
tralpalatset, Stockholm. C. agiterade för organiserade för. Hennes 

ämnade nattlogiet Man hade funnit hen- 
varit min kamrat som agitator och upp- ro». 

Honorlne Hermelin. 

la'g 20 häften å 40 öre 



Ståndrätt i Ungern. 
Statens förbrytelser omkring tågattentatet. 

Av MARIA LAZAR 

det fåtal civiliserade länder, rom I Europa äger, gör man sig knap- 
past någon föreställning om det till- 
stånd av medeltida barbari, som 
ännu råder i många av denna 
världsdels länder. Vad sam ända 
sedan motrevolutionens dagar berät- 
tats om de ungerska fängelserna, 
om blodsdåden, som utförts av 
Ungerns vita officerare, överträffar 
den europeiska hjärnans fantasi til l 
den grad, att den ovillkorligen väg- 
rar att sätta tro til l vad som för- 
täljes.' Vad man inte v i i i  veta, tror 
man heller inte på. Alltför gärna 
kallar man det överdrift. när det 
berättas att fångar i Ungern pryg- 
las til l krymplingar, underkastas re- 
gelrätt tortyr. att man låter obekvä- 
ma politiska motståndare försvinna 
i Donau, att man anordnar pogro- 
mer och inte ryggar tillbaka för nå- 
gon misshandel, så fort en av de 
förhatliga kommunisterna bara kan 
anas. 

Nä, för allt detta får m i n  sällan 
ett bevis i sin hand. Men vad som 
för närvarande försiggår i Ungern, 
officiellt, med statens tillåtelse, är 
så upprörande, så skamligt att del 
inte kan råda någon meningsskilj- 
aktighet därom; att hela Europa 
måste skämmas för att hysa ett land 
med en sådan regering inom sig. 
Varenda tidningläsare som tigande 
och motståndslöst läser dessa fakta 
utan kommentarer i pressen, skulle 
skämmas. 

Hela världen känner till de tåg- 
attentat, som kulminerade i det 
hemska aftentatet vid BiaTobagy i 
Ungern. Efter attentatet fann man 
en lapp. där det stod skrivet att det 
gällde anslag frän det arbetslösa 
proletariatet mot kapitalisterna. Det 
hette sålunda genast, att det var ett 
kommunistiskt attentat. Den bor- 
gerliga pressen över hela världen 
tryckte av meddelandet. Det föll 
ingen in, an den kommunistiska rö- 
relsen, som har hela Sovjetryssland 
bakom sig -en makt, som kommer 
världsmarknaden i Europa och 
Amerika a n  darra - torde ha gan- 
ska liten anledning att företaga nä- 
got så vansinnigt som ett tågatten- 
tat. Ingen tänkte på hur lättroget 
och självfallet den ungerska rege- 
ringen lät förkunna ståndrätt för 
hela landet för denna fattiga pap- 
perslapps skull. (Enligt vissa län- 
ders lagstiftning kan ständrän, en 
sorts domstol, upprätthällas v id 
myteri eller uppror i fredstid, för 
att på stående fot döma svära för- 
brytelser. I de flesta länder före- 

kommer ståndrätt endast vid krig.) 
Ingen tänkte på motsägelsen i ett 
skrämselförsök mot kapitalisterna, 
som just består i ett tågattentat. Ty  
också med snälltågen fara numera 
mycket fattigt folk och på snälltå- 
get frän BiaTobagy bragtes flera 
arbetare om livet. Kort och gott, 
det var den gamla vanliga historien, 
att ingen tänkte efter ordentligt. Det 
är nämligen ofördelaktigt att tänka. 

Förövaren av attentatet häktades 
emellertid. Det skedde i Wien. Nu 
vet man an denne, Sylvester Ma- 
tuska, aldrig har varit kommunist, 
utan tvärtom stått Horthys vitgar- 
distiska trupper nära. Man vet att 
han är husvärd, fabriksägare och 
familjdader med snedsprång, f ö r  
övrigt en ovanligt from man och 
full av tro på den helige Antonius. 
Det står fast att han är en outsäg- 
ligt hemsk uppenbarelse. Hans vä- 
sen kan inte på längt när förklarar 
med det enda ordet, sexualpatolo- 
gisk. En vidunder. Kanske är han 
besatt av religiöst vanvett. Ett van- 
vett, som i alla fall inte kan för- 
klara den kommunistiska pappers- 
lappen. som just han efterlämnade 
vid attentatet. T y  också vansinnel 
har .sin metod och sin logik. 

Mycket i denna historia är ännu 
ouppklarat. Vad som står fast är 
tills vidare, a n  attentatets förövare 
inte begått sitt dåd av statsfientliga 
eller konspirativa skäl. Men i 
Ungern upprätthålles ständrätten. I 
ståndrättens namn hängdes en ung 
arbetslös, en tjuguettårig pojke, 
som i skräck inför vinterns nöd och 
hotande hunger begått inbrott i en 
bank. Skarprättarn väntade under 
domstolsförhandlingarna utanför 
dörren. Om Sylvester Matuskas 
brott stå dagligen spaltlånga artik- 
lar  i tidningarna. Men om den för- 
brytelse, .det gemena, medvetna 
mord, som den ungerska rättvisan 
begär genom att låta ständrätten 
gälla sedan dess ursprungliga orsak 
undanröjts. om detta säger ingen ett 
ord. Ståndrätten motiverades med 
en förklaring att en politisk kommu- 
nistisk sammansvärjning låg bakom 
tågattentatet vid Bia Tobagy. Re- 
dan innan den arbetslöse pojken 
hängdes, var det bevisat att en så- 
dan sammansvärjning icke förelåg. 

Den som följer med de löjliga 
medel med vilka den ungerska polis- 
makten försöker att göra Sylvester 
Matuska till kommunist, den som 
iakttar den ungerska regeringens an- 
strängningar a n  till varje pris fä 
förbrytaren i sitt väld för att sedan 

Romanen som inte fick priset. 
(Forts. fr. sid. 1). 

gatan, är ett skrik, ett genomträn- 
gande, ständigt återkommande kvin- 
noskrik. 

Det är fru Ravn som skriker, den 
sköna fru TordisRavn, som rymt 
från sin man, fast besluten att klara 
sig på egen hand. Hon hyr ett rum 
hos fru Welland. Nu  ligger hon i 
ett hysteriskt anfall och skriker: 
»Tag mig hem! Jag vill hem igen!» 

TordisRavn är en modern Nora. 
Hon är övergångskvinnan, alltjämt 
bunden vid det förgångna, med sina 
djupaste och ömtåligaste rötter i de 
gamla livsformerna, men med ett 
lidelsefullt behov av ny livsföring, 
frihet, suveränitet. Hon vill frigöra 
sig, avskaka sig det förnedrande be- 
roendet, självständigt gestalta Sin 
livsform. Men hon misslyckas. Hon 
misslyckas, emedan samhällssyste- 
met inte har plats för den nya män- 
niskotypen. De intimaste samhälle- 
liga formerna förutsätter kvinnans 
beroende och omöjliggör hennes 
oberoende. TordisRavn är inte en 
av dessa starka och oböjliga revolt- 
naturer, som kan frondera mat ett 
hell samhälle utan att gå under. Han 
går under. Förgäves ropar hon: 
»Jag vill hem igen!» Det finns in- 
tet »hem» för henne. Ett hem finns 
bara för den gamla Eva, för m a n -  
nens kvinna.. För den självägande 

kvinnliga människan, den nya kvin- 
nan, har samhället intet hem. 

Detta illustreras på ett förfärande 
sätt i Hoels roman. Samhället re- 
presenteras där av hyreskasärnen, 
det opersonliga huset. där Tordis 
Ravn hyr ett rum. Bakom de gamla 
inständiga hemmens dörrar lurar 
männen på henne - den hemlösa, 
deras lystenhets byte. De vill »äga» 
henne. Bakom samma dörrar lurar 
också¨ kvinnorna, de anständiga 
hustrurna, på henne - förförerskan, 
fridstörerskan. De vill driva ut hen- 
ne, jaga henne på gatan. Någon 
kvinnlig solidaritet är det inte tal 
om. Tvärtom! Djungelns lag rä- 
der: kvinnan i det moderna hyreshu- 
set är alltjämt bara honan i ursko- 
gen. 

snarast möjligt överlämna honom åt 
bödeln, och den korta och grymma 
processen mot den unge banktjuven, 
måste komma till den övertygelsen, 
att de förut nämnda fruktansvärda 
skildringarna av gräsligheterna i 
Ungern i stort sett äro med sannin- 
gen averensstämmande. 

Ständrätten är ännu inte upp- 
hävd. Det är möjligt an attentatet 
vid BiaTobagy endast var den yttre 
anledningen till att den blev införd. 
A l t  dess orsak ligger djupare i lan- 
dets katastrofala ekonomiska nöd-  
läge, som inte längre kan hemlig- 
hållas, i befolkningens förtvivlan 
och raseri över den ständigt växan- 
de nöden. Det är möjligt att de sty- 
rande verkligen leva i dödsängest 
för vad den kommande vintern skall 
medföra. Trots detta kvarstår den 
oförställda brutalitet, med vilken 
de låta avrätta första bästa offer. 
den tjuguettårige pojken. Var det 
bara en oöverlagd handling av grym- 
het. Eller bevisar denna grymhet 
vad de ungerska myndigheterna äro 
i stånd till, när det kommer till det 
yttersta. Med eller utan rätt. 

Attentatet vid BiaTobagy, som 
utförts av en - måhända vansinnig, 
i varje fall efter vad sam hittills är 
bevisat - enskild person, är ett 
fruktansvärt dåd. Men detta är en 
förbrytelse som faller utanför sam- 
hällets ram. Ännu förfärligare och 
mera ödesdigra äro sådana förbry- 
telser, som begås inom samhällets 
hank och stör, sanktionerade av dess 
högsta företrädare. T y  först här 
uppenbaras det rena barbariet. 

Ännu ett litet bidrag till samtidens 
kulturhistoria: i universitetsaulan i 
Wien hade tyska studenter strax ef- 
ter attentatel vid BiaTobagy låtit 
sätta upp ett anslag, som direkt 
uppmanade till judeförföljelser. I 
detta anslag påpekades nämligen att 
förövaren av attentatet ovillkorligen 
måste vara jude, eftersom dådet ut- 
förts på Försoningsdagen -et t  tyd- 
ligt bevis för att förbrytaren velat 
skona sina trosfränder. som av sin 
religion är förbjudna att resa på 
denna dag! 

Detta hände i Budapest och Wien 
i oktober, nådens är 1931. 

Maria Lazar. 

Tordis Ravns öde är en hel kvin- 
nogenerations - övergångsgenera- 
tionens - tragiska livsöde. Den 
som har blick för den oerhörda livs- 
omgestaltning kvinnofrigörelsen Un- 
der de senaste decennierna medfört 
— och de revolutionära krav den i 
sin fortsatta oemotståndliga utveck- 
ling ställer på framtidens samhälle- 
liga former - måste förvåna sig 
över att detta problem så sällan 
framträder (i sina mest djupgånde 
konsekvenser) i den moderna roma- 
nen. För all del, »den maderna 
kvinnan, spelar en stor roll i dagens 
romaner - men endast som en 
schablon, ett pikanteri, en madonna 
vid bilratten eller i flygarhytten. Si- 
gurd Hoel har, medvetet eller omed- 
vetet, gripit ett stoff som bara lig- 
ger och väntar på konstnärlig för- 
lösning. 

Det är typiskt för vår tids artifi- 
ciella inställning till litteraturen, att 
man i detta fall med en axelryck- 
ning pekar på Ibsen. Javäl. Nora är 
antikverad! Men Nora rediviva är 
det inte! Hon är levande stoff, tra- 
gisk verklighet. Hon går omkring 
min ibland oss, hennes drama utspe- 
las Inför våra ögon i hyreshusens 
lägenheter. i de välombonade .hem- 
men. såväl som i ungkarlsflickornas 
för alla stormar utsatta enskilda 

Man kan också utläsa helt andra 
lärdomar ur romanen - den är mot- 
sägelsefull och rikt facetterad som Ii- 
vet självt. Man kan ta fasta på 
mannens anteckningar. vilka avslutar 
boken, och få belägg för sitt kvinno- 
förakt. Men det sällsamma är an 
Tordis Ravn, sam själv inte alls upp 
träder direkt - utom med Sitt hyste- 
riska skrik - att han växer fram i 
tragisk oantastbarhet just genom de 
motsägelsefulla vittnesmålen. Man- 
nen vittnar om hur omöjligt det är 
för honom att leva i äktenskap med 
henne. Hyresgästerna i huset vinna 
om hur omöjligt det är för samhäl- 
let att hysa henne. Hennes egen- 
värde har ingen annan förespråkare 
än det vettlösa skriket. Men det är 
talande. Den som vill och kan lyss- 
na, skall höra detta skrik i mänga 
hus, även där det inte blivit så hör- 
hart. Och det växer till en dom 
inte över henne som skriker, och inte 
över mannen-motparten, utan över 
samhället som upprätthåller föräld- 
rade livsformer. Och inte minst över 
de kvinnor som alltid och på alla 
områden är de första a n  kasta sten 
på kvinnliga outsiders. 

»Om kvinnorna höll ihop som kar- 
larna, då skulle ingen våga trampa 
på oss», säger en skaka i e n  nyut- 
kommet skådespel av Tage Stam 
Jag överlämnar åt Tidevarvets läsare 
att begrunda innebörden i detta bit. 
tert tragiska »om». 

Hagar Olsson. 

rum! , 



POETEN OCH PUBLIKEN. 
(Forts. fr. sid. 1.) 

de unga skaldernas uppläsning i våras förstår din rätta magiska formeln. Men 
Stockholm med on livlig deltagande pu- hur, o, publik förhåller du dig själv till 
blik, Mim fyllde Konserthusets stora sal den magiska formeln? 
Och de ofta återkommande diskussioner- Det finns enligt mr. Sitwell inte bara 
na både offentligt och i pressen om vad en Skald och en dikt. som är en färdig 
som menas med proletärdiktare, om der produkt likt några rader på en griffel- 
nya diktens livsvärde. om dess förmåga tavla. Nej, läsaren måste ha det rätta 
att fånga verkligheten. den verklighet sinnet, även han tar del i en skaparakt, 
sam vi just nu leva min uti — allt detta d i  han anammar dikten. »Musik är vad 
tyder på ett partitagande, som endast som vaknar inom oss, då vi bli påminta 
förekommer i Iivsfrågor. av instrumenten», säger Wall Whitman. 

Det finns många beröringspunkter mel- Och mr. Sitwell förklarar, att läsaren 

lan oss och England, även då det gäller inte kan få vara passiv mottagare. Han 
poesi. Vår folkkarrktär har som den skall äga skönhetssinne och kärlek till 
engelska ett yttre skal L Y  kyla, vi dölja vers, så att han för sig kan fullborda, 
eller undertryckta våra känslor av blyghet vad dikten antyder. 
eller rädsla för an göra oss löjliga. Men 
de blomma upp i skaldernas ord. som 
vi nästan alltid uppskatta. Kanske vi 
Inte strax erkänna vår uppskattning, åt- 
minstone inte när det kommer något nytt, 
som vi inte genast känns igen som vårt 

eget. All t  detta skildrade mr. Sitwell som 
engelska kännetecken utan alt ana, att 
han lika väl kunnat låta del passera för 
svenskt. Den engelska poesin har inspi- 
rerats av din milda skönheten i del engel- 
ska landskapet och M på de yttersta da- 
garna även av de stora städerna, av tek- 
nikens under. Känna vi igen M själva 
här? 

Men vi skola inte förhäva oss. Den 
engelska skaldekonsten har större och 
mäktigare traditioner än vår och man 
skall inte tro, att den nuvarande moder- 
nistiska skolan underkänner dessa tradi- 
tioner. Men en av de viktigaste har alltid 
varit, att skalden, om han kan räknas 
till de stora, sökt sin inspiration hos nå- 

got nytt. att han alltid står i kontakt 
med tiden. Det nya, som mr. Sitwell kän- 
netecknar som sitt, är att dikten skall 
vara inte bara modern och inspirerad av 
det moderna livet. utan den skall vara 
kvick och träffande. Poesin är ett sam- 
tal mellan gudarna och skalden. del kan 
röra sig om allt mellan himmel och jor- 
den, blixt och dunder, kärlek, filosofi, tek- 
nik, vardagsliv. Men ett vet jag, sade 
mr. Sitwell, och det är att man aldrig 
kan ha Iedsamt i gudarna krets. Skal- 
den måste äga den magi, som sätter ho- 
nom i stånd att frambesvärja gudarna. 
de skola komma på hans vink, om han 

Dikten får inte vara enbart en uppräk- 
ning BY yttre fakta. vore de In aldrig 
id skönt sammanställda för örat. Den 
måste äga »den fjärde dimensionen». D i  
tre första äro välkända. det är välljud. 
form, rytm Men den fjärde heter livs- 
lågan utan denna brinnande i d  saknar 
dikten inre varde. 

Rimmad eller orimmad vers, del har 
ingen betydelse Om en dikt kräver den 
orimmade formen. beror det på någan in. 

neboende egenskap hos den. att den måste 

uttryckas p i  fri vers, Den orimmade ver- 
sens företräde och nackdelar diskutera- 
d e  i England redan på 1600-talet Mil- 
ton försvarade den fria versen, Dryden 
rimmet, som gir dikten hållning och ans. 
Vad ha de moderna mera att kamma med? 

Ingenting - utom sig själva, an mot- 
tagas eller utestängas från dem, som d i  

vända sig till. Elisabeth Krey-Lange. 

MÖTESPLATSEN 
Göteborgsavdelningen 
av Svenska Kvinnor. Vänsterförbund och 
Föreningen frisinnade kvinnor i Göteborg 
hade torsdagen d i n  15 okt. gemensamt 
sammanträde å Göteborgs Idun. Därvid 
inledde fr. Karin Cardell diskussion över 
ämnet: Vad vill Open Door? Till sam- 
manträdet voro socialdemokratiska hin-  
noklubbar inbjudna. 

Efter föredraget följde en livlig diskus- 
sion där särskilt nattarbetsförbudet, ar- 
betsförbudet vid barnsbörd och gift h in-  
nas förvärvsarbete blevo föremål för me- 
meningsutbyte. 

ÄR DETTA DEMOKRATI? 
(Forts. fr. sid. 1). 

själv den blygsammare uppgiften 
att ordna, tolka och fullfölja konse- 
kvenserna av ett beslut. Som ord- 
förande i beredningen skulle då det 
socialdemokratiska partiets ledare 
ge beredningen denna sekundära 
uppgift. Då han som partiledare 
griper in vid försöksomröstningarna 
till partikongressen, där det gäller 
partiets ställning ti l l  valprogrammet. 
lägger han sin auktorilet i n  för den 
åsikten att diskussionen om Sveri- 
ges hållning ti l l  nationell och inter- 
nationell avrustning bör börja först 
då beredningen är färdig. I sir 
dubbla egenskap av ledare av be. 
redningens arbete. och socialdemo- 
kratiska partiet skulle Per Albin 
Hansson då faktiskt ha makt att be- 
stämma tidpunkten. då vi skola f! 
diskutera och välja på denna fråga 

Hur länge skall det d r ö j a  Om 
beredningens arbete är så beroende 
av utrikespolitiska händelser, hur 
kan man vara säker alt det inte sker 
något som gör att den måste börja 
am frän början igen, när den nästar 
är färdig. 

V i  medborgare betala ju klokt folk 
som utför utrednings- och expertis 
arbete åt oss, det är nödvändigt. 
Men menade vi  någonsin att en be- 
redning därför skall få sitta som ett 
block för den offentliga diskussioner 
och de viktiga avgörandena. fas 
tiden är inne för dem? 

Det är väl meningen att den skall 
hjälpa oss. Vi  ha vissa hållpunkter 
för vår uppfattning Om svenskt 
handlande i Genève. Krigets nya, 
förödande karaktär, dess inriktning 
på civilbefolkningen, den försämrade 
ställningen tör den som går i n  för 
ett blott försvar. Antaget att v i  re- 
dan nu skulle vilja diskutera de frå- 
gorna med försvarsberedningen. Vo- 
re det ett helgerån, ett skändande av 
heligt rum och fridlysta personer? , 

Eller antag a n  vi ville veta, vad 
beredningen i kraft av sitt vetande 
säger am påståendet, alt det icke 
finns en formel för gemensam och 
proportionellt l ika nedrustning för 
alla. Att v i  ville få utrett begrep- 
pen internationell och nationell av. 
rustning. Finge vi  inte då träda i 

kontakt med beredningen så långt vi 
behövde för att kunna välja stånd- 
punkt? 

Om det är så att v i  tysta måste 
vänta på beredningens behagliga tid 
då ser det nästan ut som om demo- 
krati betydde möjligheten för folk. 
valda demokrater att begå odemo- 
kratiska handlingar. 

YRKKLOCKORNA ha ringt för K att kalla männen ti l l  vapen. 
Alla som voro med därom minnas 
det hemska ringandet vid 1914 än 
mobilisering. Den gången var del 
ännu inte många som togo anstöt 
av att kyrkan användes att signa- 
lera ti l l  vapentjänst. Men nu fin- 
nes det en begynnande opinion inom 
kyrkan själv, sam erfar som en skam 
kyrkans en gång så reputerliga r a m  
hand med krigsmakten. Den bestå 
inte bara i klockornas användande 
som alarmsignal. V i  ha också kyrk- 
liga kungörelser om värnplikts. 
mönstringar samt bönen för försva- 
ret dels i den allmänna kyrkobönen 
dels i litanian på Långfredagen och 
botdagen. 
I dagarna ha svenska antimilita- 

ristiska prästers och predikanters 
förbund som ledes av pastor Gyberg, 
vädjat till regeringen att ur ritualen 
ta bort varje återstod av bön för för- 
svaret, befria prästerskapet frän al l  
befattning med militära kungörelser 
och rapporter och avskaffa klock- 
ringning vid mobilisering. 

Regementspastortjänsterna nämn- 
des däremot icke, av föreningens 
meddelande att döma. 

Vid denna framställan stadde sig 
Förbundet på det faktum att kyrkor. 
na i Danmark och Norge äro helt 
avmililariserade. I Norge har detta 
skett ganska nyligen och det var då 
där som nu här, inom kyrkan själv 
som oppositionen restes. 

När reformen blir mogen här i 
landet, är inte så gott att veta. Men 
redan denna agitation är- ett syn-  
tom på en ny åskådning, ett nytt all- 
var i kristendomens ställning t i l l  kri- 
get. . , 

För kyrkan är dock del viktigaste 
ej att rädda sin egen själ genom att 
vägra ta befattning med kriget. utan 
att ta upp kampen mol kriget med 
kraft och allvar och söka ta u r  fol- 
ket den ingrodda föreställningen att 
en särskild morallära gäller för 
blodsutgjutelser i uniform och att 
Kristi kärleksbud gör ett undantag 
för dem. 

N RUSTNINGSPAUS för ett år EN I samband med nedrustnings- 
konferensen är nu i princip gillad av 
flertalet stater inom Folkförhundet. 
De flesta stater ha gått med under 
förbehåll att grannarna göra det. 
samma. Men då alla de viktiga 
staterna äro med, torde detta villkor 
vara uppfyllt. I fråga om sjömili- 
tära rustningar gäller Londonkonfe- 
rensens avtal. Flygvapnet får en 
undertecknare förnya alltefter som 
gamla plan bl i  odugliga. 

Denna överenskommelse är en 
överenskommelse mellan regeringar 
och kan träda i kraft utan ratifika- 
tion av parlamenten. 

Elin Wägner. 
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