
TI DEVARVET 
den 21 februari 1931 innehåller 

- 
En demokratisk Ledande artikel. princip. 

Open Door i Genève 
av Anna T. Nilsson. 

Från Washington 
av Emilia Fogelkou Norlind. 

Inom år och d i g  
av Elin wägner. 

En intervju med djävulen 
av Gunnar Beskow. 

En bilaga till bilagan. 
»Vi kvinnor i fabriken » 

Till - nummer " Tidevarvet har 
yrkesinspektrisen Kerstin Hesselgren ut- 
lovat en utredande artikel om den o m  
tvistade nattarbetslagen 

En del av upplagan åtföljes av en 

bilaga. 

Specialnumret vi kvinnor 
i fabriken kan rekvireras från 
Tidevarvets exp. till ett lös- 
nummerpris av 25 öre. 

- 

Vad har hänt? 
ECKANS HÄNDELSE är presi- 

dentvalet i Findland, då under 
oerhörd spänning Svinhufvud med 
151 röster mot I49 gick förbi Ståhl- 
berg Och Svinhufvud som stata- 
minister var slälv valförrättare 

Inför den knappa majoriteten och 
den osäkerhet som tydligen In i det 
sista behärskat en del =" elektorer- 
na förefaller det barockt med det 
myckna talet om att folkviljan nu 
fällt sitt utslag Och man vet ju 
att  Svinhufvuds namn vid elektors- 
valet, d v s det egentliga folk- 
valet, blott hade en minoritet och så- 
lunda långt ifrån någon folkvilja 
bakom sig Vid själva presidentva- 
let var det först i tredje omgången 
som svinhufvud pressade sig fram 
till en rösts majoritet 

Det förefaller som om utslagsrös- 
terna - man kunde kanske kalla 
den tungan-på-vägen-representan- 
terna - inför det slutliga avgöran- 
det icke vågat hälla på Ståhlberg, 
av fruktan for Lappo 

Ståhlberg representerade under 
sitt presidentskap samförstånds- och 
amnestilinjen gentemot de röda och 

tog avstånd från drömmen om ett 
Storfinland Därför hatar Lappo 
Ståhlberg 

V 

som I beskattningsbart belopp över- 
skrider femhundra kronor 

Överensstämmer det med vad kvin- 
norna med stor enighet ha begärt? 
På denna fråga miste svaras en  
rungande NEJ Kvinnorna kunna 
icke vara nöjda med detta i annan 

Regeringens proposition i sjukkas- farm än som en början, med möjlig- 
het till vidare utveckling. 

Här är ett positivt förslag, som 
sefrågan förelades som bebådat var 

trots allt innebar att statsmakterna Riksdagen förra lördagen. Försla- 

erkänna att hjälp och skydd icke be- get följer den förut I Tidevarvet om- 
står I förbud, även om slälvfallet 
det uppsättes som villkor för hjäl- 
pens erhållande, att vederbörande 

nämnda I Socialdepartementet utar- 
betade promemorian och man har nu 

avhåller sig frän arbete under mot- 
svarande tid Det har vid upprepa- 

jämkningarna skall kunna lotsa den- 

de tillfällen framhållits I denna tid- na segslitna fråga i hamn 

ning att ett samarbetande av moder- Och så ha VI moderskapsunder- 
stödet Det borde vara lärorikt för skapssakkunniges förslag och sjuk- 
de män, som i dessa dagar med Over- kasseförslaget var nödvändigt Så 
tygelsens djupa bröstton tala om har även nu skett Vi anteckna med 

tillfredsställelse att i det framlagda 
förslaget liksom i föregående års, 

släktets väl och kvinnors skydd att 

moderskapshjälpen är obligatorisk betänka vart det har hän med en- 
De förhattringar som den I år fram- bart förbud Det åstadkommer tyd- 

ligen foga eller intet, när den nödvän- lagda propositionen bjuder på är 
diga positiva åtgärden låter vänta på vidare det att stadsbidraget är dub- 

belt så Stort tilltaget Moderkaps- 
penning kan ej sålunda understiga sig 

två kr for någon sjukkassemedlem Det var ej svårt att fä inskrivit I 

Det är även föreslagit att utgå un- lagen förbud för industrins kvinnor 
der längre tid minst trettio dagar i att återtaga sitt arbete förrän sex 

veckor förflutit efter barnsbörd, men år mot 21 förra året Och om en 
hur illusorisk blev icke denna lagpa- kvinna genom § 17 i lagen om ar- 
ragraf, när den varken anvisade betarskydd är förbjuden att uppta 
några existensmedel under denna tid, sitt yrkesarbete skall ersättning utgå 
ej heller hindrade vederbörande frän MODERSKAP minst 42 dagar 
att göra annat mycket skadligare Moderskapshjälpen skall omfatta 
arbete I och för sitt och barnets nö- dels barnmorskearvode eller värd ä 
diga underhåll Det kunde även stod VI där I trettio är med detta ut- derskapshjälp obligatorisk för sjuk- allmän sal å Barnbördsanstalt, dels 
med fog invändas och har även märkta moderskapsskydd i form av kassorna Dessutom förslag till mo- en moderskapspenning på minst två 
gjorts, alt det är många andra kvin- förbud mot arbete derskapsunderstöd till kvinna, som kr per dag Betalar kassan värd i 
nor, som lika väl som industrins be- N u  äntligen synas VI komma ur är i behov därav och icke tillhör förlossningsanstalt äger kassan min- 
höva moderskapsunderstöd. Och så dödvattnet VI  ha förslag till mo- sjukkassa, ej heller har en inkomst ska moderskapspenningen med kost- 

naden for sjukvården Ett liknande 
avdrag synes ej få göras for barn- 
marskevärden Man får väl hoppas 

att kas motionsvis att intet avdrag delta heller kommer får att göras yr- 

Men for att fä dessa förmåner 
måste kvinnan ha tillhört en sjuk- 
kassa redan innan hon blev i gros- 
ses Kvinnorna äro ännu ej I så stor 
utsträckning medlemmar I sjukkas- 
sorna De skola nog bliva det nu 

Men innan det har kun- 
ungdomens fantasi med de roman- som Sankt Georg mot draken Och var mer än så, den varen kamp mel- nat ske så blir det kanske just de 
tiska äventyr, med den trohet och allt sagornas stoff finnes i den Verk- lan idéer. A ena sidan den, att rätt- mest behövande, som blir utan. Där- 
tapperhet intill döden som var lighetsbilden, försåt och fångenskap, visan icke får väga om det gäller för föreslår propositionen an till 
d'Artagnans och hans tre musketö hemliga dokument och falska vittnen, kristen eller jude, landsman eller alla mödrar under förut angivna in- 
r e s  För ungdomen av i dag torde värjor och revolvrar, flykt till Eng- främling, ä andra sidan benägenhe- komstgräns skall stadsbidraget utgå 
Ingen saga vara sällsammare i n  land, förvisning till Afrika, en tro- ten att. om så påfordras, offra en Det vill alltså här säga en krona 
berättelsen om Alfred Dreyfus och gen kärlek som övervinner alla hin- oskyldig fur religion- eller rashän- per dag under högst trettio dagar 
de vänner som i tolv år kämpade der och till sist när målet - fängel- syn, for den offentliga meningen, för Industnarbeteskor. förbjudna att 
för hans liv och heder. Och vilka set öppnat och den oskyldigt straf- arméns ära och nationalistiskt pa- arbeta, kunna erhålla hjälpen under 
vänner! Den världsberömde Emile fade, pinade och smädade hälsad tos. »En domare kan döma fel, det högst 56 dagar. 
Zola, Clemenceau, den radikale poli- med riddarslag och hyllad av fal- är mänskligt. men om en domstol Sjukkassan skall innehälla belopp 
tikern, snillrik och slagfärdig, Labori, kets jubel Det var bara det bittra dömer orätt av argt uppsåt, då hotas till barnmorskan eller förlossnings- 
den oförskräckfe advokaten, överste allvaret där bakom som vittnade om medborgarnas heligaste tillit, då be- anstalten Måtte även här motions- 
Picquart, hjälten för alla hjältar, att sagan var sann! gynner samhällets grundvalar alt vis framkomna kravet på att staten 
som med ljungande blick och sitt Den har kallats »den gigantiska svikta.» meddelar utom denna ringa moder- 

(Forts å sid. 3) skapspenning fri barnmonke eller 
antsaltsvård ! 

Det är som sagt inga lysande er- 
bjudande som göres kvinnorna Men 
det synes vara ett ärligt försök att 

än fagra ord En god början MA 
kvinnorna se till att den rätta ut- 
vecklingen följer, ty här ges en fram- 
komlig väg 

Moderskaps understödet Är nu detta tiilräcktigt och bra? 

på riksdagens bord. 

endast att hoppas att de vidtagna 

Efter målning a v  Mariette Lydis 

Världsdrama och film för anstaltsvården 

Dreyfusprocessen på nytt i ljuset. 
Av Ellen Hagen. 

Under förra drhundradet fylldes blanka svärd stred mot lögn och väld kampen om en människa.. Men den med tiden 

SLOTTS THÉ verkligen komma med något annat 

(det finbladiga théet) 

ÄR PRODUCERAT I DE TROPISKA HOGLANDERNA OCH 
SAMMANSATT AV DE YNGSTA OCH SPÄDASTE SKOTTEN 

Å THEBUSKEN 
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En demo- 
kratisk 

princip. 
Mal-Demokratens Senaste sön- 

dagsbilaga och en del andra tidnin- 
gar ha upptagit en längre artikel av 
redaktör Sven Backlund angående 
Open door-rörelsen och nattarbets- 
lagen. Artikeln. som innehåller litet 
av varje, är väl huvudsakligast äm- 
nad att förfäkta förbud mot nattar- 
bete för kvinnor. Vi  ska inte när- 
mare gå i n  på historiken av denna 
speciallagstiftning. Yrkesinspektri- 
sen. fröken Kerstin Hesselgren, v a n  
sakkunskap härvidlag ingen torde 
vilja bestrida, kommer i ett följande 
nummer att utlägga frågan. Vi vilja 
för vår del gärna medge olämplig- 
heten av nattarbete för kvinnor lika 
väl som för män. men vi framhålla 
den motsägelse, som ligger i. att d 
ena sidan erkänna kvinnor som myn- 
diga och ansvariga medborgare och 
sedan stifta lagar. som i verklighe- 
ten fråntaga dem denna rättighet. 
och tillika hindra deras möjligheter 
till förtjänst såväl beträffande en- 
skilt som statligt arbete. H r  Back- 
lund utmålar Open door som något 
fasansfullt. Vad vill då denna sam- 
manslutning? Alla taga avstånd däri- 
frän men förklara sig samtidigt inte 
veta vad det är. Open door vill 
allas lika lön och lika rätt inför la- 
gen. En demokratisk princip, som 
endast reaktionen kan motarbeta, 
Reaktionen och förvärvsbegäret, 

Skall en demokratisk åskådning 
över huvud taget vinna fotfäste - 
och det hoppas v i  - då måste det 
också bl i  ett slut på, att männen 
Stifta särlagar för kvinnorna mol 
nattarbete, mot gifta kvinnor, mot 
tillträde till chefsposter o.s.v., vare 
sig detta beror på fördom eller vinst- 
begär. Det är ohållbart att ä ena 
sidan U l a  om en demokrati och en 
frihet, som inte skall gälla mer är 
för halva mänskligheten. H r  Back. 
lund kan vara lugn. När det »Tide- 
varvs-Sverige» kommer. som han 
en snar framtid bebådar, ska män- 
nen få lika rätt och möjligheter som 

kvinnorna. 

Nattarbetsr 
lagen. 

Från Open Door »den öppna dörrens» 
arbete i Genève den 27—31 jan. 1931. 

Av Anna T. Nilsson. 

Fröken Ingeborg Walin ber mig 
lämna Tidevarvet några nyheter. 
Fru Johansson-Visborg blev i lista 
ögonblicket förhindrad att resa ned 
till Genève for att som den svenska 
Open-door-avdelnigens represen- 
tant taga del i förhandlingarna. Un- 
dertecknad blev utredd i stället. då 
jag redan befann mig där. Men då 
det regnar välling har den fattige 
ofta ingen sked. som bekant, och 
jag var tyvärr förhindrad att per- 
sonligen taga del i deputationen till 
Internationella Arbetsorganisatio- 
nens råd. Och denna deputation var 
egentligen huvudsaken. Men några 
nyheter an en bland de allra intres- 
santaste av tidens frågor har jag väl 
ändå a n  ge. 

Som en bakgrund skulle jag först 
vilja skildra hur förra året i en pen- 
sion i Genève, där en hel del kända 
fred-rösträtts-och-allmänt-framåtgå- 
ende-kvinnor bodde. ordet »Open 
door» föll ned en dag som en sorts 
bomb på middagsbordet. Sedan 
rösträttsarbetets dagar har jag inte 
sett en sådan häftighet. Små röda 
rosor sprungo ut på allas kinder och 
en ovilja förspordes, som i sådan 
krets var märklig nog. Open door 
var »enfaldig», »förbenat teoretisk., 
»förblindad av manshat» o.s.v. 
Den allmänna ståndpunkten var att 
de s.k. bildade hinnorna skulle inte 
lägga sig i det som endast arbetar- 
kvinnorna själva förstode, att de 
engelska arbetarkvinnorna hade pro- 
testerat mot Open door. Och att, 
då man bodde i Genève och stod i 
förbindelse med Internationella ar- 
betsorganisationen, så visste man 
bättre. o.s.v. Open door har en 
byrå i Genève och dess representant, 
miss Edith Rogers, får man minnas 
som en hjältinna. Hon var som 
mitt i en myrstack. 
I år hade situationen till viss grad 

ändrats. Det förefaller mig som om 
fröken Kerstin Hesselgren varit den 
som slagit en mäktig bresch i den 
kompakta föreställningen. Jag hat 
en känsla av att motståndet mol 
Open door slagit till reträtt i Ge- 
nève sägande om fröken Hesselgren. 
»Ja, hon är så resonlig, partiella re- 
former vilja v i  gärna, naturligtvis 
måste m lag vara smidig.. O.s.v. 

Washingtonkonventionen om för- 
bud för nattarbete för kvinnor kom 
til l stand innan kvinnorna fått röst- 
rätt. över huvud kan man säga att 
kvinnor som väljare icke diskuterat 

Landskrona 
Hasmodersskola, 

som är stats- Och kommunalt under- 
stödd. börjar nya kurser I april, 

a) Husmoders- och barnsköterskekurs, 
12 mån. meddelar undervisning i matlag- 
ning. slakt. konservering, sömnad, barna- 
vård, trädgårdsskötsel samt hemvård, 
födoämnes- Och näringslära, bokföring, 
fysiologi, hälso- och barnavårds- sjuk- 
vårds- och samhällslära. - Undervis- 
ningsavgift: 60 kr. Kostavgift 20 kr. per 
mån. 

b) Yrkeskurs i hushållsgöromål, 6 
mån. med någon barnavårdsundervisning. 

c) Lärlingskurs för blivande barnskö- 
terskor, 6 mån Undervisningsavgift för 
de senare kurserna 40 kr., i kostavgift 
25 kr. per mån. 

d )  1-3 måns:s yrkeskurser i matlag- 
ning. hakning m. m. Högre avgifter. 

Obemedl. och mindre bemedl. elev kan 
påräkna statsunderstöd: 15—25—45 kr. 
per mån. Genomgångna kurser i barna- 
vård berättiga till inträde i Sv. barn- 
sköterskeföreningen. Prospekt och när- 
mare upplysningar genom skolans förest. 
TeI. 1148. 

STYRELSEN, 

MöTESPLATSEN. 
S ö R M L A N D S  DISTRIKT av So- 

cialdemoktratiska . kvinnoförbun- 
det och Södermanlands länsförbund 
av Frisinnade Kvinnors Riksförbund 
anordnade söndagen den 25 sistlid- 
ne januari ett gmensamt möte i 
Malmköping med offentligt föredrag 
av L.F.K. yrkesimpektrisen fröken 
Kerstin Hesselgren om Moderskaps- 
skyddsfrågan i dess nuvarande läge. 

Mötet var talrikt besökt, och efter 
mötet diskuterade organisationernas 
medlemmar den av föredragshålla- 
ren inledda frågan jämte frågan om 
förlossningsvårdens ordnande i all- 
mänhet. Därvid yttrade sig bl.a. 
doktor Ada Nilsson, som framhöll 
skillnaden mellan moderskapssak- 
kunnigas förslag och det för Sörm- 
lands län offentligt framlagda. 

Organisationerna antogo tvenne 
resolutioner, en ställd till socialmi- 
nistern och en till ordföranden i Sö- 
dermanlands landstings förvaltnings- 
utskott, av följande lydelse: 

Ti l l  statsrådet och chefen 
för Socialdepartementet. 

Sörmlands distrikt av Socialdemo- 
kratiska kvinnoförbundet och Söder- 
manlands Iänsförbund av F.K.R., 
samlade till överläggning Om mader- 
skapsskyddets nuvarande läge, vilja 
som vår mening uttala a n  det inom 
Socialdepartementet utarbetade för- 
slaget til l anknytning av en förbätt- 
rad moderskapshjälp till en reforme- 
rad sjukförsäkring bör godtagas som 
ett första steg i riktning mot frågans 
lösning, och vilja för vår del stödja 
detta förslag, då v i  anse att frågan 
om moderskapsunderstöd ovillkorli- 
gen bör upptagas vid denna riks- 
dag. 

Ti l l  Förvaltningsutskottet av 
Södermanlands Läns Landsting. 

Med anledning av det förslag till 
förlossningsvårdens ordnande i Sö- 
dermanlands län som av landstings- 
direktör Beijbom vid landstingsför- 
bundets möte i Stockholm i nov. 
1930 offentligen framlagts, vilja un- 
dertecknade organisationer härmed 
giöra följande framställning. 

Nämnda förslag går ut på att all 
anstaltsvård för  förlossningar skall 
förläggas till barnbördsavdelninga 
vid länslasaretten. Vi  anse, att en- 
bart sådana avdelningar ej kunna 
tillgodose de berättigade kraven på 
en ordnad förlossningsvård för det 
stor.? flertalet av mödrar, särskilt 
för landsbygden, utan att mindre 
förlossningshem bättre motsvarar be- 
hovet för normala fall. Härigenom 
beredas barnaföderskorna möjlighet 
att få stanna närmare hemmet och 
undgå samtidigt de långa, plågsam- 
ma, ofta riskfyllda. transporterna, 
som måste äga rum i sista stund, då 
det e j  är tänkbart att lasaretten skall 
kunna ta emot dem under någon 
vänteperiod. 

Vi  hemställa därför, att landstin- 
get. utöver de vid lasaretten före- 
slagna barnbördsavdelningarna, 
måtte taga i övervägande upprättan- 
det och understödjandet av Iämpligt 
antal mindre förlossningshem inom 
länet, och att av undertecknade or- 
ganisationer utsedda representanter 
för mödrar måtte beredas tillfälle 
at t  deltaga i denna utredning. 

En kommitté, bestående av fruar- 
na Hi ldur  Hult, Anna KäII, Ellen 
Svedberg, fröken Elisabeth Tamm 
samt doktor Ada Nilsson utsågs för 
att följa sistnämnda fråga inom Iä- 
net och vidtaga de åtgärder som för- 
handenvarande omsländigheter kun- 
na föranleda. 

den. Meningarna om lagens nyna 
äro starkt delade. Danmark och 
Finland av de nordiska länderna ha 
icke gått med på ett sådant förbud. 
Oppositionen mot nattarbetslagen är 
relativ stark från norden i sin hel- 
het. l England bildades en förening, 
Open door, som 1929 utvidgades till 
en international med arbetarkvin- 
nans ekonomiska emancipation på 
programmet och med speciell oppo- 
sition mot förbud för nattarbete. 

Finland, hur ungefär 20,000 kvin- 
nor voro upptagna av nattarbete i 
industrien, att hela familjer i vissa 
industridistrikt voro sysselsatta och 
att, om dessa h inno r  skulle förbju- 
dan nattarbete, de då måste söka 
arbete på annan ort, vilket skulle 
öka deras levnadsomkostnader och 
att det låg ett visst skydd i att kun- 
na bo hos sin familj. Fröken Wester- 
gaard från Danmark, välkänd för 
Tidevarvet, beskrev hur de danska 

Open door önskade genom en depu- kvinnorna i stor utsträckning voro 
tation få företräde inför Internatio- emot särlagstiftning för kvinnor. 
nella arbetsorganisationens råd, som och ordföranden redogjorde för den 
i januari Sammanträdde för att M.a. skrivelse, som 3 arbetsorganisatio- 
göra upp programmet för deras bli- ner i Sverige sänt och rom deputa- 
vande konferens, Deputationen tionen läst upp. Alla 3 mot nattar- 
önskade att konferensen ville upp- betsförbudet. 
taga nattarbetsförbudet i sin helhet Därefter talade delegerade från 
till diskussion. Varken N.F:s råd Holland. Palestina och slutligen miss 
eller Internationella Arbetsorganisa- Abott från England, som ett halvt 
tionens råd taga någonsin emot de- år arbetat i en fabrik för att få per- 
putationen. Men hur del var, togo sonlig erfarenhet. Hon redogjorde 
fyra herrar emot Open doors depu- för den förut omnämnda »protesten» 
tation och de fingo rundlig tid alt i England, och den hade e j  alls den 
tala. Naturligtvis tog man väl inte betydelse, som tillskrivits den. Inga 
med nöje emot deputationen, men motståndare kommo till Open doors 
det är märkligt, att den i någon mån möte i Genève, endast några förfråg- 
kom till stånd. ningar och vaga invändningar gjor- 
De anföranden, som höllos, upp- des. Detta betyder naturligtvis inte, 

repades sedan på ett mindre möte, att motståndet mot Open door är 
som ägde rum å Open doors byrå. brutet eller ens förminskat, men en 
Fru von Beetren-Ostman, Finland, viss förändring har inträtt, det torde 
höll ett utmärkt anförande. Hon be- kunna sägas. 
skrev hur nattarbete både för män 
och hinnor ej nu kunde införas i 

Clavières den I febr. 1931. 
Anna T. Nilsson. 



Från Was hing t on. 
Ett och annat, upptecknat av EMILIA FOGELKLOU. 

Washington 20-23 jan. 1931. hade ovanligt starkt utpräglade ras- 
Det är första gången på alla des- drag, och hon syntes stolt däröver. 

sa år sedan Amerika gick in i kriget, Intressanta ting berättade hon. om 
som mrs Chapman Catt och Jane negerdiktare mest. Hennes reaktion 
Addams åter stå på samma platt- mot »Green Pastures» var inte en- 
form. Mrs Catt följde med sitt bart gynnsam. Hon tyckte den var 
land; Jane Addams stod ju allena. mera karikatyr än verklighetsbild. 
Ideellt sett betyder själva faktum en (Att »ängeln Gabriel., sam gjorde 
seger för Jane Addams' ståndpunkt, sin roll dar så vackert, blev dödad 
ty denna kvinnokongress, »on the av en bil häromdagen, det var v i  
cause and cure of war», vill ha bort bägge ledsna för.) -Snett emot mig 
allt vad kriget heter, och någon satt en sällsamt vacker uppenbarelse 
kännbar motvind förmärkes icke. av den mörka rasen. Ansiktet fint 
Men det är underligt hur lidandes- och smalt, håret mjukt och grått, ögo- 
aren satt spar i Jane Addams väsen. nen strålande av l i v  och intelligens. 
Hon göres till hedersdoktor, hon Hon heter mrs Hunton och tyckes 
kallas til l juryledamot, för allt vil l vara en framstående representant 
man nu ha hennes sanktion: Och än- för Sitt folk. Hon var bl. a. vid en 
da står dar som en ring av tyst en- kongress i Prag i sommar. (Hon 
samhet omkring henne; i all sin ak- bad mig äntligen hälsa »the dear 
tion är hon på något vis ändå re- Swedish Baroness», som visat hen- 
dan långt inne. Detta var märkbart ne så mycken godhet där - nam- 
också i hennes eget Hull House (där net kunde hon visserligen e j  min- 
hon själv visade mig omkring). Hon nas eller ens känna igen; men kan- 
skyndar också bort igen, & snart ske vederbörande nås av dessa ra- 
hon hållit sitt föredrag har, medan der.**) Då servitören tog mrs Hun- 
mrs Chapman Catt med ungdomlig tons tallrik för fort och hon återhöll 
vigör, vakenhet och sIagfärdighet den, var det ett ögonblicks onaturlig 
blir kvar och dagarna i ända sitter spänning. Skulle han bråka, därför 
ordförande för alla dessa elva kvin- att... . Men lyckligtvis avlopp allt 
noföreningar (bl. a. University väl! 
Women, Jewish Women, Professio- Fyra roligt tillagade »pieces of 
nal Women, League of Women Peace» uppfördes nu på scenen. 
voter, Trade union league, Y .  W. Först var det en parodi på avrust- 
C. A.), ningskonferensen, med illvilligt h o p  

Genom en ihärdig förkylning gick ställda direkta citat, framsagda av 
jag miste om första dygnet, där kostliga kvinnliga amatörer, som fö- 
rustare och avrustare höllo sitt slag, reställde de tongivande ministrarna. 
representerade av bl. a. amiral Pratt Bland de övriga pjäserna syntes mig 
och Bruce Bliven. Det var först da- »Mother Earth and her Children, 
gen därefter jag fick min första mest lyckad. Av jordens två dött- 

stod i rampljusets vithet mot kvälls- med dikter, men alla kurtisörerna 
himlen, den kvällen som alla hällar, spenderade ändå sina pengar på Mi- 
l ikt ett egendomligt fyrverkeri. Och litia, och det slutade alltid med att 
sedan jag sett det, skyndade jag til l denna drog til l sig alla systerns be- 
middag och festspel i Hotell Wash- undrare. Den oroliga modern fruk- 

jag få plats, som kom så sent? Med åt att göra ett anständigt parti. Och 
en djup suck ~" lättnad bejakades pjäsen börjar just med ett dråpligt 
min fråga, så snart man hörde med samtal om alla de olika »friarna» 
vilken förtjusning jag mottog för- bland stormakterna. N ä r  skrattsal- 
slaget att sitta vid de »kolorerade» vorna äntligen dånat slut, kom mrs 
representanternas bord. De var vis- Chapman Catt och berättade person- 
serligen bara tre, men Washington liga minnen från rösträttsagitatio- 
hör till Södern, och servitörerna där nens år. Det var liv och fart och 
i hotellet hade aldrig förr serverat humor över henne; det var en r ikt ig 
annat än vitt folk, sa man förnam fest att höra henne. Men jag hade 

en så bestämd känsla att hennes ut- en viss oro i luften. 
Vi voro tre vita vid samma bord, siktspunkt trots allt förblivit en an- 

den fina ordföranden i Washingtons nan epoks. Och ändå tänker hon 
K. F. U. K.*) en universitetsbildad lika frejdigt och ihärdigt stå i med 

kvinna från Colorado (som var l ik  
**) Den svenska deltagarinnan i Prag- 

en frisk fläkt från bergen!) och så mötet, som åsyftas, är friherrinnan A. 
jag. Min mörka granne till höger Klintberg. Hon har på detta säregna sätt 
- instämma i att mrs Hunton gör ett  utom- 

* )  Det var som (vänligt adopterad) ordentligt intryck, både som personlighet 

(Forts. å sid. 5 . )  delegat för Y. W. C. A. jag själv fått och som talarinna. 

skymt av Washington. Kapitoliet rar, blev visserligen Peace hyllad 

ington, där konferensen hölls. Skulle tade att Peace aldrig skulle komma 

fått den älskvärda hälsningen och ber få 

tillträde till förhandlingarna! 

och på samma gäng realistisk kri- 

(Forts. fr. lid. 1.) deras historiska vetande. För de 
En kort återblick på Dreyfus-pro- krigsrätten i Rennes kommer verkli- äldre, som voro med då världen and- 

cessen har fog för sig. Människor gen till stånd. Dreyfus återföres. löst följde Dreyfusprocessen, ar en 
Picquart hemkallas för att vittna, högtidsstund att få återuppliva vitt- glömma så fort. Och för en hel ge- 

neration har intet hänt före världs- men hans mod att vidhålla sina upp- nesbördet om att rättvisan, tack va- 
gifter straffas med fängelse. Nya re uthålligheten hos några ra, ti l l slut kriget. 
förfalskningar i bevisen mot Dreyfus triumferar. Det händer kanske inte 

Under sommaren 1894 upptäckes uppdagas, Esterhazy hinner fly över så ofta - nog finnas de som ha 
i Paris att från generalstaben viktiga til l England, Henry erkänner, arres- rätt, men som aldrig få rätt. 
militära förteckningar utlämnats ti l l teras, skär halsen av sig i cellen. Man Hur var det egentligen med Sacco 
den tyska ambassaden. Vem kunde skulle tycka att allt detta borde sam- och Vanzetti? 
landsförrädaren vara? Generalernas verka til l Dreyfus frikännande. Men 
höga råd ville snarast möjligt slå ned generalerna ville icke erkänna sig ha 
på brottslingen; man tyckte sig finna begått ett misstag. Ånyo dömer 
någon likhet mellan handstilen i den krigsrätten Dreyfus skyldig, dock, Dreyfus-filmens skapare, Richard 
s. k. »bourdereauen» (det sålda do- på grund av »förmildrande omstän- Oswald. har med hjälp av de främ- 
kumentet) och kapten Alfred Drey- digheter» till endast 10 års fängelse! sta tyska skådespelare - Albert 
fus handstil. Dreyfus hade dessutom Ministären Waldeck-Rousseau var- Bassermann Utför överste Picquarts 
skenet emot sig, han bar tyskt namn, ken ville eller vågade verkställa do- rol l  - p å  ett utomordentligt sätt l ö s t  

men. Den förmådde Dreyfus att den mäktiga uppgiften. Snarare 
mottaga benådning. Han begärde sparat än slösat med sensationella 
ny revision i målet och 1906 upphäv- moment. Så finnas i. ex. i domstols- 
des domen i Rennes såsom tillkom- scenen i Rennes inte upptaget de re- 
men »av misstag och med orätt». Så volverattentat, som Labori blev ut- 

hade da äntligen den oskyldigt straf- satt för. Ej  heller omnämnes att 

fade återfått sin frihet och sin heder, Dreyfus blev sårad av ett skott, då 
men tolv års lidanden plånas icke ut. han 1907 var n!* i processionen, 
Vid krigsutbrottet trädde dock Drey- som följde Zolas kista til l Pantheon. 
fus aler i tjänst, blev överste, levde Gärningsmannen, en journalist, fri- 
ännu för ett par år sedan.. Bland kändes =" juryn. 
dem som verksamt bidragit till hans 
befrielse räknade han även Björn- lagd til l Clemenceaus rum på tidnin- 
stjerne Björnson. Detta var just en gen L'Aurore's redaktion (i filmen 

VÄRLDSDRAMA OCH FILM. 

** 

En mästerligt utförd scen är för- 

sak för Björnson! Med hela kraf- L'Humanité). Zola kommer in med 
ten av sin andes stämma lät han sin anklagelseartikeln mot generalsta- 

vrede över orättfärdighet och vrånga ben, krigsrätten, ministrarna, och lä- 
domar eka genom Europa. 

Jaurès var även med bland dem Clemencou: »Detta är en fruktans- 
sam ställde sig vid Dreyfus sida, värt allvarlig sak. Ni förstår, ni 

Picquarts och Clemenceaus sam. blir anklagad, häktad, med saker- 
arbete fortsatte, sedan det slutat in- het  dömd - tar ni alla konse- 
för rättsskranket, såväl i Clemenceaus kvenserna? var från Elsass och därtill den ende tidning som i hans ministär av 1906 Zola: »Ja, jag har beslutat att föra 

juden i generalstaben. Efter bou- -09, där Picquart blev krigsminis- denna sak ända till slut. Alla äro 
langismen, blomstrade i Frankrike ter. Hans hastiga bortgång sist- 

Han häktades och trots att intet fak- och som ett erkännande av »hans men jag skall segra.» 
tiskt bevis kunde uppbringas avkun- verksamhet för sanningens uppda- 
nar krigsrätten en dom lydande på gande i Dreyfus-affären» beslöt par- Clemenceau kramar tigande hans 
livstids deportation til l Djävulsön, lamentet att begravningen skulle ske arm - ringer så. Sättaren kommer 

in, ögnar tyst igenom de papper som 
räckes honom, utbrister: »Till Repu- 

en av tre små öar vid Cayenne på på statens bekostnad. 

blikens President, - är det en ru- 
brik? - duger inte! Efter en blick 

lig tillvaro, under sträng bevakning, 
blev här i 5 ar hans lott. Hans maka, 
Lucie, och brodern Matthieu kämpa Del hände en gång för åtskilliga till ZoIa säger Clemenceau, sätt Då: 

under tiden uttröttligt för uppda- år sedan att nutidens kanske störste »Jag anklagar - --.» 
gandet av de verkligt skyldiga. Che- skådespelare, Moissi, besökte Stock- Då man haft i sin hand och ännu 

fen för militära underrättelsedeparte- holm. Endast vår huvudstads allra gömmer som ett dyrbart minne det 
mentet, den rättsinnige och ridderlige minsta teater befanns villig att för- tidningsblad, som bar denna flam- 
överste Picquart, kommer dem till medla mötet mellan honom, hans m- mande protest »l’accuse--- ut 
hjälp genom de upptäckter han gör, derbara konst och den svenska pu- över världen, då tycktes bilden kny- 
nya spår som leda till major Ester- bliken. I någon mån kan man finna ta stunden fast vid den dag mn 
hazy och överste Henry. Men dessa en parallell - utan all jämförelse var dess ursprung. Och allt tyck- 
ha beskyddare på högsta ort och bli för övrigt - i det faktum att vara tes levande nära, så nyligen hänt. 
icke arresterade, däremot blir Pic- största biografer, Röda Kvarn, Pal- 
quart, vars sanningsnit och indigna- ladium m. fl. inte försäkrat sig om 
tion äro besvärliga, kommenderad förmånen alt få den starkaste, värde- Clemenceau var vid denna tid den 
til l avlägsna trakter i Tunis, varifrån rikaste och på olla händer mest man Georg Brandes satte högst av 
ingen av hans företrädare kommit konstnärliga filmdrama som på länge alla han tände. Kanske stammar 
med livet tillbaka. Zola, Clemenceau. gått över den vita duken. Man är från samma l id hans definition av 
Labori och »Ligan för människorät- så mycket tacksammare mot Sibyllan den högsta lycka: Alt äga makt - 
tens bevarande» ta i hans ställe upp och Röda Lyktan att de givit den nu för att skaffa rätten seger. 
kampen. En revision i målet vid uppväxande generationen en ideell 

ser den högt. 

Överste Picuart inför krigs- 
rätten i Rennes. 

nationalismen och antisemitismen. nämnda år väckte djup förstämning ringen, emot mig, den myndigheterna, allmänna opinionen, rege- 

Sydamerikas nordkust. E n  ogygg- * *  

** 

Ellen Hagen. I 



"Vi kvinnor i fabriken'' 
-En bilaga till bilagan. 

inte det, jag egentligen ville ha sagt. 
D r t  jag v i l k h a  sagt var. att barnet 
i m h  tör sig, tlet k m  göra en kvin- 

Arbetdetrase o& kam- 
ratskap. 

söka in i typografyrkct var att när 
jag .gick och lästcp var mitt hem 
beläget mitt framför ett större tryc- 

En gdng f i i i  flera .IT sedan vid kcri med klar överblick av arbetet i 
el! sommnrmiitc fiir studenter och ar- dem olika skeden. Det intreswrade 

mig pd det högsta och jag beslöt att hctrrrkor hiirde jag arkehiskopin- 

d snart jag var .färdig med präs- nnn falla ungefär fiiljande yttrandc: 

ten, säka in som elev. Typografyr- Har du nd'n gdng stdtt vid Stork- 

kel är e n  intressant och roligt yrke holms central och sett ett eller flera 

som ställer nog s i  stora fordringar t i g  samtidigt komma in och du sett 
i1i.n myllrande människomassan söka 
rig var Och en dl sitt hall. har dd 

pä sina utavare om de vilja räknas 
sam verkliga t y p  och ej blott som 
vanearbetare. inle dcn tanken gripit dig: v i f t  g& de 

Kamratandan har sd lang1 jag kan och vart taga de vägen? 
minnas varit den bästa även om Samma tanke griper en ovillkor- 

.där funnits avarter och bakom för- ligcn när man i ett stort industrisam- 

nummits mannens instinktiva mot- h%llc följer strdkvägarna som fabri- 
stdnd för kvinnans jämlikhelssträ- kcrnas folk vandra till och frdn sitt 
vanden, och hennes upptagande i arhete. - 
fackföreningen merl baserades pd \'il1 du sa följas vi dl en rflermid- 
sjäivbevarelsedrift. Nu mer ha dock dan när klockan slagit 5 och dar  vi 

typograferna erkänt kvinnans frihet :n pil de gator där fabi;?erna nyss 
och självständighet, rätt till försiirj- Uppnat sinn porlar och släppt ut ar- 
ning även ctter ingdngel äktenskap. betarskarorna efter slutad arbetsdag. 
Pä decembersammanträdet 1929 Dcn lanken kommer dd ovillkorligen: 
gjorde Typografiska föreningen i vart gd de och hur har de det? 

Jag tänker pd den unga flickan 
Som med lätta steg vandrar hemvä- 

Stockholm följande uttalande, vilket 

gen. Ännu är hon ung och ännu 
även publicerades i Arhetarlidningar- 
na: 

.Typografiska föreningen i Stock- morgon. Men snälla klocka tyst, pis kommer für att avliisa ,mig. Vi  driimmer hon ungdomens skära 
holm uttalar som sin uppfattning, väck inga andia än din ägarinna, ty kontrollera varandra mycket rliängt. drömmar. Och nu är arbetet slut för 
ott hinnor ha samma ?bli iifl arbele da kan vi riskera att fä flylla och Tiden flyger i väg. dagen och en Idng. härlig f r i hä l l  
som män och möjlighctrrna härtill det vill vi inte pd länge. Här som Snart är klockan halv tvd. da vi vinkar tillsamman med kamrater 
skola vara lika Oppna /ör alla. 

Det mdsle klor1 sägos lfrdn, on del upp - till en y dag och det vän- gjort vdr dttatimmairdag med cn Var tillbringar hon den? 
ur vars och tns roit dl eper sin för- tande arbetet. Att fort komma i klä- frukostrast pd en kvart som vi inta i Ja, nog är hon mycket klandrad 
mdgo svoro fh sin ~gcn  fönmjning, derna och fä fyr pä spritkökel. Det fabrikens matsal. Scdnn la  vi spdr- den unga rfabriksilickan, som ter- 
da ingen har livet eller livsförhdllon- pallrar uppmuntrande i kaffepannan. vagnen hem. men lyder. hur hon barn vill dansa 
dena sd i sin hand ml han eller hon En liten kaffetdr mdste det ti l l  för I min lilla ungkarlskula gäller det och ha roligt. Men tänker du dig in 
k m  gr trygghet dores1 den ena eller att pigga upp livsandarna. Sedan Iiirst att cldn varm1 innan maten i hennes ställning kanske det ända 
den andra uppper sin epen törsörj. ihop med durhatellen, pd med kap- kommer pd hnrdrt. Eftcr den är det inte är Sd underligt att hon vill ut 
ningmöjlighet. pa oeh hatt. och s i l  bär det i väg t i l l  jag som njutcr. Och i likhet merl I IC när kvällen kommer. Kanske har 

Vi  miste ocksd taga hansyn till a n  vdr gemensamma startpunkt sprin- flesta flickorna lägger )ag T i g  och 
medlemmarna inom förbundet, Im'n- gande, ty gä kan man inte sa lidigt sova en stund. FY kvällen gär man 

Vad som kom undertecknad att nns iilivaro glailarr ocll rikare. 

Vart gå de? 

.t idrln a il en. 

vi trivs sd bra. Det blir att sfiga skala skifta. Därmcil har vi full- eller vänner. 

rygghhet 
ndr Ni genom 

Folket 

Samarbete 
och 

Koopmationcns ~. 

för*=kringsans~alter.'. , 

Men mänga, många är det ockra 
av industrins unga flickar rom pil 
kvällarna söka sig tlit där ndgot 
ideellt bjuder dem, och aldrig kan 
frdn dylika rtällen nog många hän- 
der räckas dem. 

Ser vi sd vidare pä skaran som 
vandrar.hem ser vi den unga hus- 
tmn som fi%rst gilr til l barnkrubban 
att hämta hem sin lilla för att sedan 
i hemmet utföra ett hell dagsarbete. , 

Sd är det de medcldlders kvinnor- 
ina Snm gd med litet trntta steg hem 
till sitt, dcl lilla enkla rummet, som 
de antingen ensamma eller tilloam- 
man med en kamrat bebo. Eller 
ocksd har han sin gamla mor som 
otAligl väntar att hennes flicka ska 
komma hem. Har hon händelsevis 
stannat pd vägen och diskuteat nd- 
gan ,av dagens händelser med en 
kamrat kan inte mor första varrhen- 
nes flicka tagit vägen, är sa endast 
klockan 10 minuter över den vanliga 
tiden. 

Gamla. älskade mor. som fortfa- 
rande se1 .barnet, i sin gamla flicka 
och inte kan fatta att hon nägon 
gdng vill gå och höra ett föredrag 
eller gä pd ett miile! För dem 
som äro mera fria frän plkter I hem- 
met vänta en mängd uppgifter i fiir- 

nor som män, genom anslutningen pd morgonen. Se. där kommer en pil bio eller ett dansstbllc - om det 
till detsamma skola erhdila den karl. Hjärtat flyget upp i halsgo- är Mrdag naturligtvis. Annars mäate 
trygghet för Saval sin penon som sin pen. men dct var gudskelov hnra man lägga sig tidigt. Hrlst klockan 
yrkesutövning, som sammansIutnin- den patrullerandc polisen och Jet dtta. Sju. atta limmars siimn bör 
gen kan giva. känns tryggt. det ju \,ara. Men fiir många av m i -  

Äntligen komma flickorna cn eller na kamrater. som ha man och hnrn 
holm understryker vikten av att de en i i ir att sluta upp i dcn gemcnram- a l l  p a r s  upp, fbr det racka med fy- 
fackliga principer, som typografför- ma morgonmarschen. som räcker rn timmar. 
bundet under fyra decennier hävdat, hela tre kvart. Men alla Iro glada, 
nämligen samma fön /ör samma ar- ingen har morgonhumiir. SA al l  vä- 
b e k  för man som kvinna, bör häv- gen gar fart under prai om varjehan- 
das av farkfareningsrö~lwn.. 

Typografiska föreningen i Stock- 

Barnet. 
Jag har en l i im  gosse. jag snm 

da. Fiirst och sist on1 i len fiiresld- sa mdnga andra av inina kamrater. 
Typor. ende strejken. Om ndaot nytt hio- Ulom 3ktenskapct. Skriv och tala 

stycke, om Greta Garbo. allas vdrl om, att han fiiddrs 8 ilen djupaste 
ideal. Cd ha vi udra smd Ihemlighc- fiirtvivian. men fiirlvii,lan har hytts 
ler. men dem skall jag Inte förrbda. 1 gkl je.  Del är faktiskt ett starkt 

Vi och rikt livsintresse fiir om ensam- v öral? Jovisst, man ätetvän- komma merendels fiirrt vi soin ha ma arbeterskor, om vi bar ~i.igw att 
der d am&ingom t i l l  verkligheten. längsra "ägen. fästa oss vid. knyla förhoppningar 
Ingen, som inle Varit med om skiftes- Pd slaget fem sätta vi i gdng va- vid och slita fiir. Bekymren fdr 
arbele vid en Inbrik kan satta sig in ra maskiner. Del är i cn modern mening och innehdll genom dctla. 
i vad det V i l l  säga 111 vakna vid det slrumpfabrik, rent och fint i varenda Hur jag klarar rkonomicn. Jo, fa- 
valkända Iiudet av vdr gamla van krok, ljust och trevligt tack vare tu- dern betalar ju sitt, jag rdkadc i alla 
värkarklockan halv fyla en vinter- sentals blankpleradr fönster. Här fall sd lyckligt ut, at1 pcrsuncn ifrdga 

sketer var och en sitt arhete med inte undandragit sig. Men hland 
noje. Det kan man känna pd sig. mina kamrater finns det ofta verk- 
Var och en vet att han ciicr hon har tiga tragedier, när barnafadern drar 
ain lilla kugg att sköta i det inveck- sig undan och.slutar ritt arbete. sa 
lade maskineriet. Och det gär bäst snart han märker sig förföljd av en 

V'TAM'NLnRAN med ett glatt ansikte. barnavärdsman. Jag skulle kunna 
Sa det surrar. Maskinerna gä. berätta upprörande fall ur kamrat- 

Tusenden sinom hisenden strumpor kretsen om den saken. men det var 

lama gä. Nej. där är en som dan- 

Iwereras härifrån. Jag star vid min 
spolmaskin och arbetar. Alla hank- 

nar. En ny hank slas u1 och sättes 

Sk'*esarbeie' 
AD Var det som ringdr miK i Fiir resten äro $,i framme nu. 

VARDAGSUNDER 
P O P L I .  ..,Mrto" ." d." 
-a.- .,,i"..b../.o.. 

h. i <. .AGN*. 11mo 

Spadbamgb riMi[a niflng 
Vilket? hi .. I. u.GN*I sno 

hyk...ID 
I .ni b&-. 

' 

' 

hon statt vid en vävstol c1Icr suttit eningsarbetet och mdnga vakna och 
över sin tyglagning träget hela da- inielligcnia av våra fabrikers kvinnor 
gen, ty träget och ulan rast gäller gnrn ett gott ach värdefullt arbete 
det att arheta, men när kvällen kom- bäde inom föreningar och I kommu. 
mer tar ungdomen ut sin rätt, dd "sia uppdrag. 
v i l l  hon v i  och ha roligt. De gamla, sam trötta draga sig 

Hemmet, del lilla trdnga hemmet, hemdt, iöija vi med vijrdnad "21 ve- 
där s i  mdnga trängs am utrymmet, lande att deras arbetsdag "&it tung 
där finns ingen plats för henne att och att det bara g811er att hanga 

i si Ilnge krafterna ndgot räcker, kunna fd ha ndgot roligt. 
för n k o n  pnsion att leva av ha 
de ej att vänta. 

sa ha V i  fnljt de unga. medelal- 

' I hyq 
@ 

den och gamla av fabrikernas hin- 
nor litet utanför själva arbetsplat- 1 ei sen. vi ha sett dem med olika steg 

oring*pu'*er Fot si*il Ilud och olika hd l l n iq  vanda hem (i11 
I O ~  morkl h h  i paket i >I öm. silt och vi ha följt dem med be"nd. 

upp. Alla tjugofyra skola vara i 
gdng. Här och där byter man ut spw Na*U@a L 
lar som blivit fullmatade. Jag skall 
precis hinna mitt vissa till min kom- (;hC.*POP 



FRÅN WASHINGTON. 
Sin avrustningspropaganda nu som liknande förmåga att suggerera. Han 

Som om hon inte såg den stora rem- mycket svär att referera, svart och 

kanske det var lyckligt så. 
Nästa dag var spännande. För- Den äldre amerikan, »formerly 

middagen upptog anföranden från Secretary of Commerce», som talade 
representanter för »World Empires». om »Styrkans förpliktelser» gent- 
Först kom den engelske skriftställa- emot det för kvinnor farliga pa- 
ren (och Labor Party-ledamoten) trasket på Filippinerna, stod så en- 
H. N. Brailsford, en flärdfri man i sam om sin synsätt. Hon trodde på 
blåkrage, som jag tyvärr hade myc- »White man’s burden». Och audi- 
ket svårt all  höra. Han hörde inte toriet sökte tacka för hans vänlighet 
ti l l dem som citera Kipling’s »White att komma och föra sin sak på detta 
man’s burden» i förhållande til l In- främmande forum genom en och an- 
dien. Det var som om den synpunk- nan applåd, d i r  man kunde. Men 
ten legat århundraden tillbaka i ti- man kände al t  diskussionen i övrigt 
den. Desto egendomligare verkade var baserad på helt andra grund- 
det. när efter honom Othon Guerlac, postulat än hans egna. Där fanns 
en medelålders fransk professor, re- liksom ingen bro. Men man fick en- 
dogjorde för allt vad Frankrike ut- hart sympati för den gamle gentle- 
r ä t t a t  i  sina kolonier - en klar och mannen själv, som så trohjärtat och 
elegant debattör*.) - Guerlacs an- osplittrat lade fram våldets förplik- 
förande blev dock mer i n  överglänst telse som han säg den, frän ett 
av den sköne och vältalige italienare, världsherradömes synpunkt. 
som fyndigt, glödande, ironiskt och Det mest förvänandc anförandet 
patetiskt, beprisade den fascistiska hölls av japanen, som framhöll, an 

vudtonen hindrade honom ej att ge den frontförändring i politiken, som 
snärtar till höger och vänster - om man för två år sen slog in på i frå- 
de svikna löften, som givits v id Ita- ga om Kina, med fred och samför- 

dien på landförläning i Afrika (100 efter rustningshetsens period (jag 
palmer och några fä människor, vet dock ej i vad mån denne entusias- 
resten sand och sten), om tyskarnas tiske österlänning kan sägas repre- 
oförmåga att ha kolonier, om den sentera det hela, eller hur varaktig 
absoluta nödvändigheten att få ut- frontförändringen ar). I Amerika 
lopp för folköverskottet (»jag kan var man dock förtroendefullt inställd 

(Forts. fr. rid. 3.) 

en gång med rösträtten! Det är var inte svamlig, bara vältalig. Men 

nan, som ligger emellan... . Och blixtrande och leende och spydig he- 
la ordkaskaden igenom. 

herradömesynen. Den lyriska hu- hela Japans ungdom stod bakom 

liens deltagande i kriget, om paro- ståndsidén som grundläggande - 

inte hjälpa att v i  äro katoliker och mot denna omsvängning. 
inte kan följa amerikanska. recept (Forts. i nästa n:r) 

däremot,). Ehuru denne talare alls - 
icke i fråga om åsikter hade åhörar- 
na med, hade han dock en trollkarls- 

*) Brailsford bemötte honom skämt- 
samt. England hade visserligen aldrig 

lyckats kom en få Dahome-neger till stånd den att solidaritet, säga till som en Zigenare. 
engelsman: »Min herre, rom jag är den 

enda han skulle fransmannen ändå inte av drömt oss» o. om s att Y fram- Men Av Christa Hatwany. Till svenska av 
ställa Englands arbete i Indien rom Daisy Müller-Hill. 
»idel välgärningar». 

Man får ingenting veta om dem, min 
ran i blicken. T y  rakryggade möta vet ingenting bestämt. Man skyr dem, 
de jäktet och bruset den ena dagen älskar dem, fruktar och föraktar dem - 
efter den andra. väl vetande att de- - - 
ras arbete är, om än litet, dock ett därför att de äro ---? Man svarar: 
kugghjul i det stora maskineriet. 

.~-.- 

Det var en gång en vetgirig gammal 
herre. En ärkehertig av huset Habsburg. 
Han lät bygga en vacker vit by med en 

'' '' 
Internationell bakgrund. kyrka och en skola och ett rådhus. Han 

Arbetslösheten har. liksom alla sto- studerade zigenarspråket och lät trycka 
ra frågor i våra dagar, en interna- en grammatik. Han samlade deras visor 

ra sambandet mellan världshushåll- i små brokiga böcker. Han gav zigenar- 
ning och arbetsmarknad. Kriget ter, besökte han med dem sina zigenare 
slukade oerhörda kapitaltillgångar och visade smit sin verk. Så kom en 

viktiga avsättningsområden och ut- tung över den lilla byn. Den gamle herrn 

som inverkade förödande på arbets- gäster landsvägen fram. - Musik ville de 
marknaden. Fredsrörelsen strävar höra, zigenarna skulle spela och flic- 
för en sundare världshushållning, ge- korna dansa. 
nom internationell samverkan. en Vagnen håller. Henarna stiga ur 
jämnare fördelning av råvaror, reg- »H’s cigany - - - h’e musik.» Vin 
lering av arbetsvillkoren och höjan- a h  brett intet ljud. Allt är dött. Ingen 

för improduktiva ändamål, förstörde het dammig vårdag. Akaziedoften låg 

ökade antalet tullmurar, allt faktorer, jagade med otåliga hästar och högljudda 

det av levnadsstandarden. hund skäller. Inget brunkindat barna- 

knuten. Ännu högre: »Zigenare. h’e mu- 
sik!, Svaret är dödstystnad. -* 
gästgivaregården är övergiven. Någon- 
stans i skogen eller på en äng lägra de 

nar. Nu som för tusen år sedan. En 

nare. män kvinnor och barn. Varför? 

De hade ätit män nni isk kokött. Var det Satan teg och lekte förstrött med ett tidningsurklipp på sitt bord. 
sanning eller bara ett antagande? När »Ni förstår, i min ställning är man ju van att väga vartenda ord. 
det gäller zigenare kan man antaga all- Ty ord av mig ha evinnerligt liv - om ni viii ha bevis för min tes 
ting, sanningen erfar man aldrig! 

gär det, men begraver honom, det gör Men jag salt just och läste en liten sak som jag fick med posten i dag: 
han inte. Är det bröllop i byn, går det den sista stora encyklikan i kortfattat press amman drag. 
högljutt till. Alla äro med. Skrik och Har ni läst den? - den är så vitt jag kan se ett beaktansvärt tidsdokument, 
skrål. Musik. musik, musik. Ungrarnas ett starkt och gripande uttryck åt vad mest lite var vi har känt 
eldiga nationalmarsch, Rakoczi-marschen, när vi givit med allvarlig oro och sorg på den lösliga lidsandan akt. 
stammar från Czinka Panna, zigenerskan. Den ger oss i världens sökande tro den orubbliga visshetens makt. tysta i natten bakom kyrkogårdsmuren, Den känner den fasta formens rätt över alltför vildvuxet liv 
och en ensam klagande fiol nynnar vid och är mot det nya i tiden i stort fullständigt negativ. 
graven en sista avskedshälsning till din Kort sagt, den säger i huvudsak precis vad jag själv v i l l  ha sagt.» 
trötte musikanten. Det är bara musikan- 

andra kalla på på »Vadjan», clanens över- Jag sade: »Förlåt om jag missförstått Ers sataniska majestät 
huvud. Sedan hänga de mattor och bro- - jag trodde N i  såg med välbehag på vår nutida löslighet. 
kiga tygstycken ut genom fönstren. Så Ty förvisso syndas del mera än förr och ringa och oviss är tron, 
firas festen. 

Ungern finns det alltid ett litet smut- sition.» 
sigt zigenarkvarter. Där bo alltid zige- 
nare, men är det alltid de samma? Vem Satan smålog förbindligt, 
vet? Husen äro små och skeva. Det 

man se in. Möbler ha de aldrig: Bara Ty allt som har minsta gnista av själ går upp - ja, dit  uppåt, ni vet - 
filtar, tyger och musikinstrument. I de- men själv tar jag hand om det andra, och det har betydligt mer realitet. 
ras privata l iv existerar ingen fåfänga. - N i  är geolog - ni kanske har lust att titta ett litet tag 
Jag såg en gång en ung zigenare sitta 

och med en hög svart filthatt. Han häl- 

sade. Med ironisk gra nisk grandezza lyfte han cigaretter över hans ansikte ned på de Han reste sig rak och spände sin blick i den klotblixtlampa som satt 
bruna. nakna benen. Ja, var skall man i taket - och sakta släcktes dess ljus för hans ögas eviga natt. 
stoppa sina cigaretter, när man sitter i Ur mörkret steg ett oändligt rum i ett darrande svavelblått sken, 
bara skjortan? 

ligga de vita husen. Kyrkan är tom och I n t e r v j u  m e d  D j ä v u l e n  
rymda zigenarna i lappade tält och vag- angående den moderna ungdomen. 

För Tidevarvet av GUNNAR BESKOW. gång hängde man etthundrafemtio zige- 

kan ni ju slå upp några bibelcitat i er bortlagda skolkatekes. 

så dess större blir skörden av själar som står ti l l Ers djävulskhets dispo- 

»Det där är ett ytterligt vanligt fel .  
hänger trasor för fönstren. Ibland kan I själva verket orkar jag knappt höra talas ens om ordet själ. 

framför sin hydda klädd i bara skjortan på min stensamling - om jag skall säga det själv är den rätt unik i sitt 
slag.» 

en katakombernas evighet för alla tidsåldrars ben. 
Och vem vet, inom kort uppträder han Men hylla vid hylla från golv ti l l tak voro fyllda med klumpar av sten. 

under hakan. Kapellens första fiol kommer Jag steg nyfiken fram - och greps av den skräck vars namn inga dödliga 
oftast från dessa hål och vagnar. Ja, t. o. vet, 
m. Rigo Janesi, som förförde prinsessan och betäckte med slelnande pulsar min blick för helvetets hemlighet. 
Chimay och gifte sig med henne och tog 

När jag åter såg upp satt Satan som förr och ljuset i taket var tänt. henne till Ungern för att presentera henne 
för sina föräldrar. 

ingen fest är tänkbar utan zigenare. 

slotten och på gårdarna på landet är det att det inte var pinade själar det där var v ä l  tämligen tydligt för er. visst ingen bortglömd sed att ha zigenare, Del är dött som d e n  och hor aldrig haft l i v  allt sådant som kommer hit ner. 
svårt att  översätta. Det betyder: upp- Vad det är? Ja - min hemlighet är litet svår att kläda i ordens dräkt. 
rymdhet, alkohol, andakt, trötthet och men som skillnaden mellan kunde och blev kon det uttryckas ganska 
att höja stämningen med musik. som korrekt 
stegrar tempot, stegrar det till dess att Det är H a n s förfelade tankar i jordiska människoliv, alla dansa. dansa som vilda derwischer 
kring zigen narn a, dansa, dansa, dansa, himmelska tankar sam torkade bort, sam jag samlar ti l l tidsfördriv. 
t i l l  dess att man river pengar ur flickan Förfelade möjligheter - man kan kanske kalla dem själsrudiment; 
och klistrar dem på hövdingens panna, och H a n, däruppe, är, som ni sett, förtjusande produktiv. 
omfamnar honom och kysser honom, och Vi komplettera varandra - jag är hans förnämsta idékonsument 
bär honom i triumf. 

h a  Ritz i Paris i röd frack med fiolen 

~"get ungerskt bröllop, ingen marknad. Han smålog förnöjt. *Del gjorde effekt, milt omtyckta ljusexperiment. 
I Men för att komma till saken på nytt: behöver jag visa nåt mer? 

- men om själarna är jag, trots allt vad man tror, på inget vis hans kon- 

kurrent. 
»Spela zigenare, gnid! Allt vad jag har, 

A l l t  kastar man min skjorta - - -». 
till honom på sådana fester, t. O. m. Och nu får jag anta att ni har förstått varför jag är så helt överens 

över tiolen. mer och mer och mer. 

aktar dem. »Zigenare» II ett skymford. 

på min kökstrappa. 
kanske därför att han var så vacker, och när synden sjunker som skyar av sol i den stunden då kroppen läggs av 
sade jag: »Du är väl en zigenare.» Suc- stiger kanhända en vildvuxen själ mol det evigas stormljusa hav. 
kande satte den gamle mannen ned sin 
tallrik på trappan och gick. 

som vandrar ulan ledning och stöd av en grundmurad auktoritet. 
Man behöver dem. älskar dem och för- Man tvivlar på lydnad av fruktan och tvång och sätter ti l l frihet sin lit 

En gammal trasig tiggare at sin soppa - att friheten lockar till synd är nog bra, men i sig är den ingen merit. 
övermodig, eller Ty  frihet ger rum åt den hejdlösa växt som ej  känner sin möjlighets gräns 

Men skillnaden ligger nog ytterst däri att det räder en v i t t  differens 
ifråga om målet för människans liv - ja, del där är en fråga som bränns. 
H o n ,  däroppe, tror på nå’nting som ni kallar för evolution - 
men det är en sak som förnekas bestämt av den rätta och hävdvunna tron. 

- 

Naima Sahlbom. V i  tro all det bästa far människors barn är en hägnad och fast existens 
i skydd av den statliga nyttans etik och en orubbad auktoritet, 
där själen e j  skadas och ej växer ut ur sin barnsliga omyndighet. 
Det är klok politik - men Vår Herre är en ohjälplig idealist. 
Han tror alt var människa bär i sin själ sin innersta verklighets lag, 

ansikte kikar fram bakom den vita hus- 



INOM ÅR OCH DAG 
måste Sverige ha sagt sitt vägande ord om internationell avrustning. 

D E N  DAG, då detta skrives, är med måste infrias, åtminstone vad innehäller i mänga omsorgsfulla lan konventionens antagande och 
Därmed punkter de krav som måste Ställas ikraftträdande icke får användas til l 

avrustningskonferencen 
358. För övrigt förefaller det lekman- 

Vi  riskera nämligen fattat av »Interpalarmentariska Unio- nen sam om förslaget vore radikalt 
komma överraskande. Sällan stå de en misslyckad avrustningskonferencen nens utskott för avrustning. som i jämförelse med flottöverenskom- 
liksom den 2 februari 1932 långt på som sanktionerar rustningarna och sammanträdde i Gene`ve under ord- melsen i London och förberedande 
förhand fixerade på sin plats i kon- decouragerar fredssträvandena. och förandeskap av danske utrikesminis- avrustningskommissionens förslag. 
tinuum. Tänker man efter, så är det är värre än ingen alls. tern Munch i samband med Folk- Det begär absolut förbud för ke- 
det konstigt att denna dag alls bli- miskt Och bakteriologiskt kr ig och 
vit bestämd. Denna plan är en högst underbar luftbombardemang jämte förbud för 
att likna vid fästfolk som ingått en fastlägga en gräns för rustningarna, läsning. Mellan varje paragraf i förberedelser därtill. Det begär in- 
förhastad förlovning och i tio år an- därest de bry sig am att häva sig resolutionsförslaget försjunker man skränkning av u-bakvapnet t i l l  rena 
vänt sin uppfinningsrikedom för att upp och säga sitt ord. i begrundan. En  gammal lag- och försvarsändamål begränsning av 
hitta på skäl att uppskjuta bröllo- männiokoklok jurist. som skulle skri- krigsfartygs storlek til l ett maximum 
pet, eftersom de skämmas att bryta Tidevarvet efterlyste nyligen nä- va ihop ett förlikningsförslag för en av 10,000 ton, samt en fullmakt för 
förlovningen til l dess slutligen alla got sam vi  kallade plan I, en hop stridiga släktingar, om vilka han avrustningskommissionen att utarbe- 
förevändningar äro förbrukade, och plan för fredsviljans mobilisering, en visste, alt de skulle ägna all sin flit ta planer för ytterligare nedrustning 
de bara för det måste motvilligt och bestämd fordran att lägga fram och åt att finna kryphål ut ur fördraget, och att med tjänliga medel övervaka 
med onda aningar bestämma dagen saga: detta, herrar delegerade, skall trots dess obestridliga fördelar de olika staternas rustningsstandard. 
för vigseln. Man kan hålla på med ni genomföra. När detta skrives, han skulle skriva precis så som in- Slutligen också förstatligande av va- 
att ge löften. ti l l dess att de t i l l  och ligger en sådan plan på bordet. Den terparlamentariska unionens avrust- penindustrin och förbud för privat 

han tror att mänskan skall kämpa sig fram till hans väsens likhet till knep och allt skoj, det förutsätter et egendomliga med detta för- 
allting utom ömsesidigt förtroende D slag är, att fast det är beräk- 

nat på de nuvarande regeringarnas Men v i  vet att man jämt måste räkna bestämt framförallt med att mänskan och god vilja. 
Förslaget börjar med att säga att svagheter och är moderat så till- 

den blivande konventionen måste vida at t  det inte sträcker sig längre 

Ni förstår att en gammal örtagårdsman vill hålla sin trädgård i tukt skrivas så att »den icke under några än ti l l att världen vid korsvägen 

ty träd skall beskäras och bindas vid stöd för att rikligen giva sin frukt förhållanden kan tolkas som en tillå- skall ta ett enda steg in på avrust- 
jag är tacksam och rörd fö, den härliga skörd av förpinad siälsmaterial telse at t  öka rustningarna Den ningens väg, så kan det åndå inte 
jag bärgat i skydd av könsslentrian och gammal beprövad moral som komme huvudstupa i n  i situa- tänkas bli antaget av de nuvarande 

TY att kärleken är en personlighetssak mellan fria mänskor är fel tionen, til l exempel från månen skul- regeringarna utan att en mäktig väg 
kärlek skall vara en pliktuppfylld kompromiss mellan könsdrift OCh själ, le skratta, men nu avhåller man sig. av folkvilja tar upp del och bär det 

t y  det finns goda skäl f ö r  den punk- på sin rygg i hamn. Det har tyd- 
ten. Till och med i Sverige finns Iigen också Interparlamentariska 

Och vad som bekymrar mig allra mest är att nutidens ungdom ej lär det säkert de rustningsvänner som unionens generalsekreterare, d:r 
som förr var brukligt, från späda år att veta vad fruktan är. anse det hårt om vi  skulle binda oss Christian Lange, klart för sig, ty han 
Ty köttets lusta och världens prakt är medel som ej jag försmår att aldrig öka vår förrvarsbudget ut uttryckte i det brev. som medföljde 
men vad de förmår är ingenting likväl mot vad fruktan förmår över genomsnittet för de tre sista förslaget sin brinnande förhoppning 
Köttet förvissnar och prakt tager slut men ett är som aldrig förgår: budgetdren. »Det g i r  väl an» skul- att det skulle bli möjligt att samla 
barndomens ångest och rädsla för straff i själslivet djupaste vrår le de säga liksom tidninqarna här, den allmänna opinionen däromkring. 

»för ett land som Frankrike som re- Man kan mycket väl förstå för- 

nå, det här det andas ju djup pessimism, men det ligger i sakens natur dan har militär hegemoni. men det delarna av att detta förslag bleve 
att en gammal affärsräv för ordningens skull måste sucka om lågkonjuktur är hårt mot Oss som redan förut har basen för diskussion på avrustnings- ,",, nedrustat alltför långt» konferensen hellre än avrustnings- 
Men så här mellan oss i förtroende sagt så finns det ju också förstås Man kan också mycket Väl räkna kommissionens. Men är det psyko- 

det 359 dagar till den Stora den yttre formen angår. 
I morgon har emellertid den tvetydiga natio- på en första etapp i avveckling av ett vilt upprustande. 

Historiska data bruka vanligen riskabelt läge. 
nella politiken försatt folken i ett krigsredskapen. Förslaget ä r  för- 

Men man kan ju också Säga att förbundets rådsmöte. 
De bestämmande äro falken samtidigt fått ett tillfälle a n  

~~ ningsutskott. Det förutsätter alla vapenhandel. 

sist 

är svag. 

en hel del tecken av glädjande art som varsla en kommande hausse, 

Ty åtminstone om man ser saken i stort tror jag att alltjämt man kan 

ut, vilka länder som komma att oppo- logiskt möjligt att resa upp en folk- 
nera sig mot den punkt i förslaget 
som kräver an även alla militärt or- 
ganiserade kårer bredvid den egent- 

Den ungdom är inte arm och förådd den ungdom är lycklig och rik 
'som åter kan drömma om ära och bragd i trumeldens orgelmusik. 

vilja lusionerade på detta och förnuftiga av skepsis men genom- desil- 

dränkta förslag? 
Det är säkerligen mycket värde- 

fullt att ha, men en paroll kan det 
inte bli, den är ännu icke kommen 

Tidevarvel, som i åtta år förordat 
självständig avrustning har lyckats 
under denna tid framprovocera mån- 
ga försäkringar om det varma intres- 
set i Sverige för samtidig avrustning 
Utan tvivel finns också detta intresse 
Och är så starkt att det nu kommer 
att manifestera sig i handling vi som ansett att självständig avrust- 
ning var Sveriges del i arbetet på 
allmän avrustning, hoppas nu att få 
samarbeta med de andra på det ge- 
mensamma målet Det & ju nant- 
Iigen inte här tid eller möjlighet för 
en enskild grupp att pressa på Sitt 

program Det gäller att hålla ihop 
så att något blir gjort, inför det 
klara alternativet att konferensen an- 
'!'$ misslyckas, Och vi gå in i '" ny 
tid av förberedelse till krig 

Men vi  tro, att även de, som så 
starkt hållit på samtidigheten, måste 
inse att v i  svenskar för att kunna 
göra en insats i det  samtidiga ver- 
ket måste inrikta OSS på Var rege- 
ring, såsom den som sänder ner våra 
svenska ombud och ger dem instruk- 
tioner. Det är innan ombuden väl- 
jas, som avgörandet ska ske. Vår 
regering måste få klarhet i vilka 
ombud v i  vilja ha och vilka instruk- 
tioner vi vilja att de skola få med 
sig ner till Gene´ve Kan inte regerin- 
gen komma överens med den allmän- 
na opinionen om den saken. så får 
regeringen ta konsekvenserna. 

Måtte alla de, som bära upp den 
starka önskan i Sverige om interna- 
tionell avrustning. så Snart som möj- 
ligt sätta i gång det som dock först 
och främst är nödvändigt, nämligen 
en självständig svensk aktion! 

I dag är det 359 dagar til l den 
stora avrustningskonmferencen 

I morgon 358. 

jag vet att det alltjämt finns mognade män i press och aktiv politik 
för vilka kriget är något förmer än magskott och taggtåd och lik. 

jag vägrar bestämt a11 se framliden mörk så länge det finns romantik, 
så länge del än finns behjärtade män som troget i handling och tal 
räddar åt kommande släkten sitt arv av beprövade livsideal. 

säga att fruktan är huvudprincip i staternas liv med varann l iga arme´n skola raknas med in  i 
jag var orolig strax efter kriget ett slag att skuttegravsungdomen storm nedrustningen. Troligen är det er- 
skulle spränga nationspolitikens struktur och gamla beprövade form. farenheten från Tyskland efter av- 
Men alltsom stormfloden ebbade ut blev ju sanningen uppenbar rustningen som förmått förslagsstäl- 
att allt väsenligt var orört och än fanns den gamla surdegen kvar. larna att ta upp kravet att en &- 

stämd proportion skall fastslås mel- 
Men vad jag hoppas på allra mest är den växande generation lan officerare och underofficerare å 

ena sidan och menige man å den 
Den generation av dådkraft och tro som i tätnande skaror jag ser andra. Så skall ingen kunna krypa 
vars röst är för späd för att höras ännu i er larmande tidsdiskussion. 

Och del där om frihet jag nämnde om först tror jag skall visa sig bli 
mindre farligt som verklighet än det låter som teori. 
För det är ett lydligt och glädjande drag att den mesta frihet jag mött 
mindre är frihet för själ och sånt där än frihet från band på ens kött. 

»Kort sagt» slöt djävulen intervjun och följde mig from till sin dörr, 
»jag tror inte alls på att ungdomen är så olika nu emot förr. 
A l l  bli rom det gamla är ju till sist dock målet för allt som är ungt 
så jag tror mad visshet att man har rätt att lo framliden tämligen lugnt.» 

Gunnar Beskow. 

fylkas i Hitlerska led och i led under skärms och stjljärnans bane´r 
vilken symbol gör detsamma för mig, det väsentliga är blott att tron 

på våldet rom ofrånkomlig princip blir obruten tradition 

ur fördragets andemening genom att 
utbilda varenda värvad til l officer. 

Men alla parter få ta åt sig den 
misstro som ligger i föreskriften an 
den korta tid ram kan förflyta mel- 
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