
Vad har hänt? 

V A L S T R I D E N  JÄMNA GANG HAR sedan G A T T  de prelimi- SIN 
nära katastroferna sjunkit undan. 

N YKTERHETSUPPLYSNINGEN 
HOTAS. Uppfostran av folksed 

och ske utan folkuppfattning effektiv upplysning. till nykterhet M a n  kan måste ej 
därför kraftigt stryka under att gransk- 

anslagen till nykterhetsundervisningen ej 
måtte föradnleda någon Kungl. Maj:ts åt- 
gärd. 

D ANMARK HAR HAFT  E T T  LIV- 
LIGT VAL till landstinget. mot- 

svarande vår första kammare. Ända upp 
till RO procents valdeltagande. Regerings- 
blocket radikaler och socialdemokra- 
ter - lyckades dock ej förvärva de 
röster, som skulle givit dem majoritet. 

. Det synes till och med som om högern 
vunnit en plats, den som de radikala förra 
gången vunno genom lottning. v lCEKONUNGEN AV INDIEN har 

tillkännagivit, att regeringen ämnar 
inkalla ytterligare en indisk-engelsk kon- 
ferens om den indiska konstitutionen. Den 
skall äga rum i London i november. Vice- 
konungen omtalade att antalet häktade i 
den indiska ohörsamhetsrörelsen hastigt 
minskades. M e n  regeringen ville dock 
ingalunda åsidosatta sina försiktighetsåt- 
gärder. 

Att döma av  vad Som meddelas från 
indisk sida äro försiktighetsmåtten kraf- 
tiga nog. Allindiska nationalkongressens 
förre president, Valabmay Patel lämnade 
på Antikrigskongressen i Amsterdam en 
redogörelse för det aktuella läget. ln- 

regelrätt krig just nu rasar, sade han. 
Människor nerskjutas dagligen av de 
brittiska truppernas maskingevär och dö- 
das av aeroplanens bomber. över hund- 
ratusen kvinnor, män och barn sitta för 
närvarande i fängelse. Flera tusen ha 
under de senaste åtta månaderna sårats. 

Allindiska Nationalkongressen existerar 
inte längre legalt, Pressen är undertryckt, 
censuren härskar. 

Enligt vicekonungens meddelande ön- 
skar emellertid engelska regeringen nu 
åtadkomma enighet i ett så stort antal 
frågor som möjligt! 

RANKRIKE HAR G IV IT  TYSKLAND F svar, avböjer särförhandlingar i rust- 
ningsfrågan, men de närmare detaljerna 
äro ännu icke offentliggjorda. 

Tysk riksdagsupplösning synes ound- 
viklig då förhandlingarna mellan nazis 
och centrum strandat. 

ningsnämndens förslag till strykande av 

dien är i själva verket det la'nd, där ett 

Kring vårt radikala program. 
Konfrontation , med riksdags, Mänskliga intressen. 

AV E L I S A B E T H  T A M M .  kadidater , och andra. 
devarvet har vänt Sig till några av g a  år nedlagt ett intensivt arbete efter i et är enformigt att alltjämt behöva jämnhöjd med de manliga, men i så fall 

T i d e n  olika partiernas riksdagskandi- stort sett samma linjer som Radikala D upprepa kravet om mäns och vore det kanske ur sparsamhetssynpunkt 
dater, för att få höra deras ståndpunkt gruppen anfört, och vart partis kvinnliga kvinnors lika rätt till arbete och lika rätt mycket lägligt att i stället göra en om- 
till Radikala Gruppens program. Det har ledamöter har ju  ägnat dessa frågor sin inför lagen. Ändå är det nödvändigt, reglering, som sänkte de manliga och på 
Varit mycket Svårt att anträffa vederbö- synnerliga uppmärksamhet i rikdagsar- t. o. m. mera än för en del år sedan och så sätt åstadkomma jämställdhet. Fast 
rande, som i allmänhet äro strängt u p p  betet. särskilt nödvändigt vid val av lagstiftande det kanske inte vore ett populärt valpro- 
tagna i valrörelsen och på sina resor Ute T y  utan dessa rättigheter gram. Det är arbetet som skall betalas 
i landet knappast kunna nås av ett brev. frågan är enligt min mening den Starka- kunna kvinnorna ej fullgöra sin plikt mot och icke vars och ens familjeförhållanden. 
Härnedan följa emellertid s å  uttalanden ste, hela vårt arbete gäller: fram mot av- samhället. Det är visserligen en mycket Kravet på borttagande av särbestäm- 
av representanter för det socialdemokra- rustning. Avrustnings- och fredsvänner enkel sanning, men icke förty tar det tid, melser för kvinnor kommer att finnas, 
tiska, frisinnade samt liberala ,Partiet. kunna väl ha skilda meningar om detaljer innan den ingått i det allmänna medve- ibland starkare, ibland mera undertryckt, 

kanske förlöjligat och föraktat, men dock 
socialdemokraternas femte plats i Stock- träffa varandra i fredsvilja. Då vi s ä ga  att varje kvinna, gift eller bibehållet så länge dessa särbestämmel- 
holm svarar: ogift, bör ha rätt till det arbete vartill ser finnas. Vi vilja inte ha särskilda för 

hon är kompetent och därför erhålla kvinnor avsedda tjänster, inte skyddas 
samma lön som manlig innehavare, så mer än männen, inte ensamma bära skul- första punkten som behandlar jord- 

frågan anser jag att nya uppslag för 
kandidaterna, fru Vira Eklund, stock- främsta rummet till kvinnorna, vi efter- ken leva längre eller straffas för vår livs- att möjliggöra besittning av jord med 

frisinnade vända vi Oss ej endast till männen utan i den för samhällets dåliga moral och var- 

a l lvar  böra prövas och ärsskilt de i sista 
raden uttalade orden Doch jorden göres holms uppsatt län, på första plats i Stockholm Fru ken arhetslöshet eller giftermål kan nå- Vi vädja inte bara till en mänsklig rätt- 

gonsin försvara, att rätten till visst ar- visa - som kanske inte finns - utan ock- åtkomlig utan kapital,, är ju för den obe- 

hete skall gälla könsvis. Det är ohåll- så till en sund och praktisk känsla för medlade så gott som ett evangelium, 
I fråga om folkhälsa och mäns och V i  äro trötta 

tecknad ställer sig till de Olika män att åtaga sig flera uppdrag och på att tala om kvinno-saker och mans- kvinnors lika rätt titt arbete har ju  de D 
erhålla därmed förenade arvoden. Det saker, det är tid på att tala om mänsk- socialdemokratiska kvinnorna under mån- 

kan invändas, att nu är en olämplig tid- liga intressen. 

Socialdemokratiens ställning till freds- församling. 

Fru Agda östlund, som är uppsatt på i arbetet men kunna säkert icke över- tandet, så att den blir förverkligad. 

Stockholm den 6 sept. 1932. 

Agda ösylund. 

Därefter komma de båda I 
samt statsrådet N, Gärde, lysa den kvinnliga solidariteten. Och var- längd med lägre pension. 

Eklund skriver: 

å Ni begärt att få veta, hur under- bart, Man har ej hindrat högre ämbets- samhällets organisation, 

(Forts. å sid. 4.) 

punkt att höja de kvinnliga lönera i 

E n h e t S f r O n t 
mot kriget. A v  Guds Nåde. 

ö v e r  2,000 händer, över 2,000 gula uttryck för konstnärligt skapande i del 
och gröna delegeradekort sträck- stora kampens tjänst - för de imperio- 

tes under stark hänförelse i luften, listiska krigens avskaffande. 
när presidiets förslag till manifest före- Där var t. ex. en ung norsk marinkap- e fem nationalsocialistiska mördar- mordet i Potempa, värdshusvärden Lach- 
lades de fulltaligt församlade delegaterna ten, ansluten till norska arbetarpartiet, D na från Potempa ha benådats - mann, som ännu för några år sedan var 
på Antikrigskongressens sista dag. Oppo- som deklarerade sin avsikt, att som offi- med motiveringen, att mordet skett en- kommunist och sålunda tillhörde den 
sitionen inskränkte sig vid det laget till cer göra gemensam sak med manskapet dast två timmar efter det att terror-nöd- undre kategorin, bli medlem av Hitler- 
en grupp franska Trotskianhängare, som och strejka i det avgörande ögonblicket. förordningen trätt i kraft, och att de fem partiet.) 
protesterade, öronbedövande och hjälte- Där var en arbetare från Krupps verk- således inte vetat om eller åtminstone Den nu utfärdade benadningen har så- 
modigt. I övrigt hade man uppnått vad städer, som intygade vilken vanvettig inte varit klart medvetna om, vilka följ- lunda - ehuru naturligtvis indignerade 
som i början kunde förefalla nästan över- hets, som just nu rader inom den tyska der deras dåd kunde f å  Denna benåd- protester mot det begärda frigivandets 
mäktigt, att samla dessa otaliga politiska l i n g ,  och som måste stävjas. ning var allmänt väntad, och det fanns ersättande av livstids tukthus icke sak- 
och sociala schatteringar omkring ett Där var transportarbetare från England väl heller knappast någon, som inte häl- nats - inregistrerats som en seger för 
enda mål oberoende av meningsskiljak- och Frankrike, alla eniga om arfetarnas sade den med tillfredsställelse. Inte minst Hitler. Men benadningen har i alla fall 
tigheterna om vägen. Det var den mest uppgift att i praktisk handling motsätta därför, att de i djupaste mening för mor- gjort det omöjligt för höga vederbörande 
glansfulla uppmarsch av målmedvetna re- sig rustningarnas fullöljande. Det är det ansvariga inte voro de fem mördarna att med bevarande av ett rättvisans sken 
volutionärer, arbetare och intellektuella inte lätt, sade man, när arbetslösheten utan de nationalsocialistiska ledare, som låta avrätta ett större antal kommunister. 
över hela världen, från engelska kväkare, griper hela världen, att avstå från ett oavbrutet upphetsat sina anhängare titt Om dödsdomarna mot Potempa-mördarna 
krigstjänstvägrare från Holland och Sve- jobb vid -,, amm unitionsfabrik eller ka- våld och terror. blivit verkställda, kunde man ha sagt: vi 
rige till sprakande kommunister från nontillverkning. Men - orbeforna måste Tyvärr gestaltade sig frågan benad- göra ingen skillnad mellan partier, den 
Tyskland, Japan och Elsass-Lothringen. en gång för alla hindra den funken off ning-icke till en prestige- första dödsdomen träffade nationalsocia- 

Nationalsocialistiska par- lister. Nu har man inte längre det argu- 
raktären av kongressen hade starkt un- belstillfällen. tiet bad inte om nåd för mördarna, utan mentet till hands. Och det är av obe- 
derstrukits redan i Barbusse's hälsnings- Ni får inte tro, fordrade deras frigivande som en solklar stridligt värde. 
tal och fastslogs sedermera vid upprepade att ni varje dag skall upptäcka Amerika rätt. Dessa fem män, som med bestialisk Visserligen får man nu inte vänta sig, 
tillfällen av flera bland de mest bemärkta åt er själva, sade Barbusse åt dem. En råhet slagit och trampat ihjäl en värnlös att särdomstolarna komma att utmärka 
talarna. Samtidigt gick som en röd tråd oerhörd uppgift väntar er, ni som gripits motståndare, upphöjdes till martyrer för sig för objektiv rättvisa. Särdomstolar 
genom förhandlingarna kravet på hund- av kollektivitetens mäktiga krafter. Hitler skickade ha aldrig utmärkt sig för objektiv rätt- 
ling. på ett absolut kollektivt och indivi- hade också skickats telegram och häls- telegram till sina »trogna kamrater,, de visa. Liksom den fascistiskt orienterade 

dilelit ställningstagande mot de kapita- ningar från många av intelligentians trogna kamraterna intervjuades, överhölj- sadistiske patologen Matuschkas tågatten- 
listiska krigen. Vi strejkar, vi vägrar att främste, Albert Einstein, Heinrich Mann, des med blommor, sötsaker och rökverk, tat gav den vita terrorn i Ungern en 
utföra vapentransporter, ammunitionstill- Ernst Toller, som lovade ställa sig till demonstrationer anordnades för deras välkommen anledning till legaliserat ned- 
verkning, vi gör myteri i härar och flot- det fortsatta arbetets förfogande, Egon skull - däribland en barn-demonstra- slaktande av olikatänkande, så drabba- 
tor, vi ställer film, litteratur och andra tion, vari tre-fyraåringar deltogo - de de i Tyskland efter Kapp-kuppen in- 

kort sagt, de voro dagens hjältar i det stiftade särdomstolarna endast marxisti- 
nazistiska Tyskland. De voro germanska ska arbetare och aldrig dem, som de ur- 
män, som »likviderat» (ett nytt ord för sprungligen voro avsedda för. Och lika- 
»mördar» på nazistspråk) en asiatisk un- dant är det nu med de senaste särdom- 

Av HELGE HEERBERGER. 

benådning 
Den i denna mening »opoiitiska», ka- slå fot, Uff krigsrustningar befyder ar- angelägenhet. 

Och de intellektuellal 

Det den fosterländska idén. 

(Dorts. å sid. 3). 

dermänska. (Förresten är det synner- 
ligen lätt att avancera från asiatisk un- 
dermänska till arisk herremänska - man 
behöver bara, i likhet med anstiftaren till 

stolarna. T y  domare äro endast män- 
skor, partimänniskor. Den alltför opti- 
mistiska och godtrogna liherala pressen i 

(Forts. å sid. 4.) 



: 

grepp och försyndelser, Men där- 
med lär den i n t e  kunna övertyga punkter. Av dessa kandidater stå fru 

fartygen från de andra genom presen- 
ningsskyddet över skorstenarna. I mäk- 
tiga grupper på tio eller tolv eller flera Det spökar världen 

Östlund och fröken Wellin - som man ntt den bara åsyftar ett för- 
svar för s ina gränser ingen svävar frörmodar - på säkra Platser. De övriga ligger de stora svarta båtarna där med 

dödsmärket p i  skorstenen. Världen vill väi  i okunnighet om att  det gamla sannolikt på säkert osäkra. 
Tyskland som vaknat upp, vil l  ändra Det är att hoppas att mötet är ett ut- inte längre byta varor mel lan  länderna 

tryck för kvinnornas växande politiska nåväl, hela den dyrbara ä r  offras 

Det är en ödets djupa ironi att just 
spökar i nutidens europa och gör denna Nere i hamnkvarteren mötte vi en sen 
ett intryck som på en gång är gro- hyggligare behandlad än al la  andra i stället samlar sig för att sätta upp kvin- kväll fyra pojkar, som gick på bommen, 

två norrmän en skåning och en ryss, som 
teskt och kusligt, enligt spökens sed. tyska regeringar och fått sig skade- nonamn på valbara platser de andra försökte lära skandinaviska. Vi 
Det har ju länge skymtat, man har ståndet villkorligt efterskänkt, ska pratade och de bad om slantar. Annars 
gott vetat att det icke hade ro i Sin vara Man frågar sig: när  s i p  de inte hopplösa ut, kanske hade de 
grav. Men först då det nya Tysk- Tysklands likaberättigande på sin Tyskland nu begär officiellt tillstånd sina möjligheter. Men utanför ett hus satt 

en ung pojke med huvudet i händerna och 
lans motstånd successivt brutits ner spets. Men så ironiskt är  ödet mot att f å  skaffa  s ig  ett flyg och tungt storgrät, Några kvinnor hade församlats 
kunde det börja regera på allvar. dem som försitta sina tillfällen. Hur artilleri, uppför det sig då som en omkring honom med ett vattenglas. Den 

I Berlin var spöket framme på mycket lättare hade det inte varit att vanartig och hycklanlare pojke som äldre bland dem klappade honom på hå- 
l jusa dagen och ordnade en Stahl- underhandla i tid med Herman Mül- artigt ber s i n  mamma om ett äpple, ret, men de ville inte tala om vad som 
helmsparad inför dagens maktinne- ler, Stresemann eller även Brüning sedan han redan stulit en kappe av stod på 1 varje fall bör urvalet av tra- 

gedier kunna vara rikt nog i dessa halv- 
mörka ödsliga gator. Den tysta, förtviv- havare: junkerregeringen och inför om utseendet av den avrustningskon- henne? v a d  vet man utanför g r ä n  

Hohenzollrarna och andra avsatta vention vilken TYskland skulle kun- sernaom Tysklands hemliga rustnin- lade pojkfiguren på trappsteget tycktes 
furstar som nu hoppas på att bli mor- nat vara tillfreds med och under- gar, hemliga resurser och uppfinnin- vara ett direkt offer för den lamslagna 
gondagens - ett faktum som knap- skriva. De skymta ju j ä m t ,  de äro värld, som ä r  vad man nu har att er- 
past blir roligare för oss här  i Sve- ran verkat stimulerande på avrust- också ett slags spöke som paralyse- bjuda den levande ungdomen. 

Trots alla skildringar av hamnlivet i en 
Om denna stad som Amsterdam kan man inte låta 

rige genom den underrättelsen att ningskravet, nu verkar det stimuie- rar avrustningsarbetet. 
hemlighet kunde komma fram i detta bli att förvåna sig vid åsynen av flickor- prins Gustaf Adolf befann sig i de rande på rustningarna. 

avsatta furstarnas sällskap vid detta T y  kan man inte f å  en Överens- sammanhang vore det nyttigt för alla na, som sitter i sina hus och väntar på 
kontrarevolutionära tillfälle. Hela rader av pro- 

Det ä r  ganska hemskt at t  forna tillsvidare lämna arbetet på interna- inga bevis funnas för de rykten som stituerade, från jämförelsevis väl bibe- 
frontsoldater paradera framför de tioneii avrustning som ett misslyckat spridas kanske f å  det avgörande be- hållna flickor till de ynkligaste gestalter 

med gråaktiga, slöa ansikten, promene- 
bottenlösst komprometterade Hohen- försök Och sätta i gång med en upp- viset på hur orimligt det ä r  att fort- rar sakta omkring e l l e r  bara står stiila 
zollrarna och demonstrera mot inter- rustning som har till mål att behålla sätta med den gamla politiken. Man som prickar i något garhörn Men på 
nationalism, pacifism, marxism, för den nuvarande olikheten i militär har svårt att tro att utsikten till nya somliga ställen är dörren till det lilla 
en mäktig tysk stat och mot den sta- styrka mellan Tyskland och de andra rustningar och nya väldiga bördor rummet inbjudande öppnad och där sitter 
tens fiender. Men mera betydelse har makterna fast  i andra dimensioner. kan vara lockande för folken, men flickan själv på en stol mitt i den smala 

Det är det mest ohöljt affärs- spökets utrikespolitiska demarcher. Därmed skulle det nuvarande syste- f i n g e  de därtill klarhet i vilka för- mässiga som tänkas kan, ett erkänt och 
Tyskland vänder sig i dessa dagar met med fritt tävlande nationella mi- störelseresurser de moderna krigsla- väl utvecklat syste,, i funktion. 
direkt till Frankrike - alltså icke iitärväsen beredas tillfälle att löpa ut boratorierna gömma på, så kanske, 
till eller i det absurda på samma sätt som de kanske detta klarade upp de oklara 
Folkförbundet - med ett preciserat militära uppfinningarna. Vad som begreppen om försvar och revanche, en Wincott är här, matrosen, som 
krav på att f å  upprusta, Det ä r  Vis- skulle hända vid slutet av det loppet, om pacifism och internat ional ism,  så L satte i gång och ledde den svårarta- 

de  engelska flottstrejken förra året. Han 
att spöket blev avslöjat som det Spö- fördes upp i triumf p i  antikrigskongres- serligen ingen nyhet att Tyskland det kunna vi alla ana. 

sens presidietribun och fick också sin inte ämnade nöja sig med ett resultat När detta skrives har Tyskland ke det är. 
plats där som ett glödande exempel p i  
den genomförda protesten mot imperia- 
listiska rustningar. 

Aldrig i mitt liv har jag sett maken till 
ställning. Men så länge ännu Brüning inte mera än att den franska pressen 

agitator. När han sitter tyst för sig själv satt vid makten tog sig det tyska kra- så gott som enstämmigt motsätter 
är Len Wincott en sliten ung sjöman, en vet mest uttryck som en konsekvent sig kravet, att Polen redan talar om 

fordran på övriga staters nedrust- nya rustningar och att franska gene- På förfrågan meddelas pojke som svultit och farit illa. Ansik- 
tet,  är magert och gulblekt. Han följer 
orörlig med halvslutna ögon förhandlin- 

ning hän mot Tysklands nivå. NU ralstaben förlagt höstmanövrerna in- härmed att 
gamla Men när han får ordet och i flam- 

däremot, då  förkrigstyskland kom- till tyska gränsen för att visa hur 
mit till makten igen, och det ä r  junk- mycket bättre den ä r  förberedd på 
rar och militärer som bestämma inne- att mota en invasion i dag än 1914. R a d i k a l a  Gruppens mande Paroller uppmanar sina kamrater till solidaritet och kamp blir han en an- 

Varenda fiber av hans kropp är hållet i de diplomatiska noterna, har Om frågan om Tysklands hemliga 
kravet fått ett helt annat utseende. rustningar bleve ordentligt uppren- programpunkter kunna aktivitet vartenda ord en suggestion. 
Tyskland säger visserligen: antingen sad och besvarad i detta samman- mot portoavgift erhållas Hans uttal är grovt, rösten litet hes, men 
allmän nedrustning eller tysk upp- hang så kanske ändå något vore vun- i särtyck från Tide den är oemåtståndlig. Den seniga krop- 

pen, de våldsamma gesterna, allt lir kraft, 
varvets expedition,Sluss Man förstår att det inte är trevligt för rustning, men tonvikten ligger nu på net med junkerregeringens diploma- 

engelska flottan att hysa ett sådant 
Plan 1-39 Stockholm. sprängämne inom sina leder. TY vad gör 
De som önska komma man i Iängden med en sådan man som 

i Europa. 
intresse och att detta v i d  1936 års val och hamnen i Amsterdam är stillsam som . sina gränser igen så snart det kan. 

Det gamla Tyskland är uppe och en marknadsplats på vintern. 
junkerregering som blivit kommer att vara så starkt. at t  man då 

den som ställer frågan om tiska offensiv 

Då kunde Tysklands begä- gar? 

kommelse med Tyskland, då får man parter. Kankse skulle vi få se att kunder till kvällen. 

dörren. 

* 

avrustningskonferensen 

av  avrustningskonferensen som fast- inte fått något officiellt svar på sin 
ställde dess nuvarande militära sär- not till Frankrike. Man vet i dag 

g i t  nytta av a l la  motpartens miss- 
jarna tillfälle att ta del av deras syn- 

i kontakt med medlem 
mar i olika delar av 
landet torde även sätta 
sig i förbindelse med 
Tidevarvet. 

nyttjat. Man kan urskilja de upplagda 

Len Wincott! Han är en symbol för den 

gehär har han emellertid blivit omsvär- 
mad som en hjälte. Var man ser honom 
med sitt svarta raka här, klädd i en röd- 
betsbrun slipover, är det en krets om- 
kring honom av folk, som fotograferar 
och pratar. 
- I tink I com in sixty papers, säger 

han kärvt. Liksom kamraten här på kon- 

mänskliga förmågan av uppror mot tvän- 



gressen, en ung sjöman, som går  med 
timmerfartyg på Sverige, ä r  Len Wincott 
kommunist. Oberoende arbetarpartiets 

ning på huvudet. - Do you agree with 
the I .  L. P.?? Det är  omöjligt, de för- 
r ider  arbetarnas sak, den parlamenta- 
riska vägen är  oframkomlig, klassbefriel- 
sen miste  ske med andra metoder. Vi tir 
också omkring 20,000 kommunister i Eng- 
land hertittar de. 

Annars är  Len Wincott fåordig mot 
journalister. Men för varje gång jag ser 
honom bland de andra blir j a g  gripen 
av uttrycket i det hårda, gulhyade ansik- 
tet. Det är patetiskt i sin styrka. Det 
lir ett av många ansikten på denna kamp- 
kongress mot kriget, som bär vittne om 
de orättvisor som i närvarande stund be- 
gås över hela jorden. 

D e n  31 augusti ä r  drottningens födel- 
sedag, Koninginnendag. Då har 

skolbarnen lov och får klä ut sig på ga- 
torna, springa omkring i skråpansikten 
som Luciabarn hemma i Småland, göra 
konster utanför kaféerna och tigga pen- 
gar. Stora orgelliknande positiv kör om- 
kring och spelar marscher och moderna 
schlagers. På några ställen, dansar ung- 
domen i ringar till musiken. Hela Sta- 
den och hamnen f l a g g a r  och gamla gub- 
har, små kinesflickor och allehanda fat- 
tigt folk går omkring och säljer orange- 
färgade rosetter, nationalfärgen. På de 
större butikerna har man satt brädskydd 
för skyltfönstren, för att inte få dem in- 
tryckta när folkmassorna börjar trängas 
till kvällen. Det är  ganska likt en kar- 
neval. Men utanför staden ha de olika 
ungdomsgrupperna sina marscher och ut- 
flykter, de socialdemokratiska barnen i 
blåa byxor, och kommunisternas pionjä- 
rer i röda slipsar och standar. 

går gjorde j a g  ett besök i Aletta ja- I cobs Huis, rådfrågningrbyrån i äkten- 
skapliga och sexuella frågor nere vid 
Stadhoiiderskade. Det tir Hollands för- 
sta rådfrågningsbyrå av detta s l a g  om 

ledde under någon tid, i mindre skala,  
Den prydliga och inbjudande institutio- 
neri i Stadhouderskade är knappast ett år 
garnmal, men har redan k o m m i t  fullt i 
gång 2,700 personer har sedan dess öpp- 
nande t a g i t  byråns tjänster i ansprårk, från 
bankdirektörer till hamnarhetare, unga 

- och gamla, t, o, m. katoliker, berättar 
man på byrån, Dess verksamhet omfat- 
tar fyra ol ika  grenar, nämligen dels Iä- 
karundersökning av parter, som önskar 
ingå äktenskap, dels rådgivning i äkten- 
skapliga och andra sexuella frågor, samt 
s l u t l i g e n  upplysningar angå end^ födelse- 
kontroll  och sterilisering Två Iäkare är 
fast anställda v i d  byrån som dessutom 
har tillgång ti l l  ett flertal specialister och 
sysselsätter ett antal  kvinnliga assistenter 
för rent praktiska frågor. Kontrollen är 
ytterligt noggrann. 

Alette Jacobs Huis,  som uppkallats efter 
den första kvinnliga läkaren i Holland, 
är resultatet av ett femtioårigt arbete 
inom Nymalthusianska förbundet som 
nedlagt mycken energi på spridandet av  

namn framkallar en fögrymmad skak- 

* 

* 

man undantar den som d:r  Jacobs själv 

upplysning i sexuella frågor, När d:r 
Jacobs själv började sin verkSamhet fanns 
det många som ansåg det som,. en skam 
att rådfråga henne,  Hon ansågs vara 
komprometterad som kvinna, »av en per- 
son som går ensam på patornagatorna om kväl-  
l a rna  kan man vänta vad som helst», etc, 

Ännu i dag har verksamheten åtskilliga 
fördomar att övervinna, V i d  en nyl igen  
anordnad stor utställning i Amsterdam, 
som hette Moder och barn nekades Råd- 
frågningssbyrån att få utställa med. flen 
vill ju har -  hindra folk att få barn! Den 

La dy A ugu s ta G rego ry 
och den irländska teatern. 

Av T. HILDING SVARTENGREN, 

är  intreasant att lägga märke till stridsinställning gent emot England häv- att finansiera den - för att inte tala om Det 'Finland, Norge, Skottland, da och bevara allt irländskt i språk och hennes katolska teater. 
Wales och Irland, det vill säga kinder, kultur. Det framkallade ett utomordent- Om det var Miss Horniman som hjälpte 
som varit politiska eller i varje fall kul- ligt intresse för det irändska folkets att lägga den materiella g r u n d e n ,  v a r  det 
turella lydriken under större stater mycket forntid och nutid och ledde till en litte- en annan kvinna, den förut omtalade Lady 
sent eller inte alls utvecklat någon dra- rär pånyttfödelse, vars like väl- knappast Gregory, som i så många andra ting 
matisk litteratur. 

Iigen redan på 1700-talet teater i Dublin, enna Lady Augusta Gregory hör till 
men det Var en engelsk teater för engels- D dem, som förstsent kommer på sin 
män och den lilla anglo-iriska aristokra- rätta plats i livet. Hon föddes I859 i den 

fattigaste, mest efterblivna, minst angli- tien, som följde London-smaken. 

Connacht, av en förmögen engelsk pro- 
Nog är  det också sant, att åtskilliga 

testantisk familj, Persse. Den närmaste 
av dem som skrev för den engelska sce- 

grannen var herren till Tillyra slott - nen, t. ex. Congreve, Goldsmith, Sheridan, 
Oscar Wilde och Shaw var irländare och 

Edward Martyn, och inte så synnerligen 
iångt bort var Moore Hall, George Moo- Erwin Kisch, som telegraferade från va- 

hade irländarens medfödda kvickhet och 

res stamgods. Hon blev gift med Lord penhandelns högborg, Shanghai, Fenner 
flödande talegåva, men den dramatiska 
litteratur, som de skapade, hade ingen- 

Gregory, en högt uppsatt kolonialämbets- Brockway, som hoppades på en arbetar- 
man, en konstnärligt intresserad och kun- 

ting gemensamt med irläsndskt liv. 
Mot slutet av 1800-talet kom emeller- n i g  man, som förde henne i n  i konstnär- klassens enhetsfront, de stora filmregis- 

l i g a  och litterära kretsar i London, där sörerna Eisenstein, Pudowkin, Piscator. tid också till Irland den oppositionsrö- 

hon träffade Yeats. H a n  talade om sina Också Clara Zetkin och Romain Rolland, 
reIse, som under inflytande av Ibsen, 

drömmar om en irländsk teater, och hon som hindrats av sjukdom att komma, 
Strindberg, Hauptmann och Shaw bekäm- 

blev eld och lågor, och det var framför hade sänt  flammande uppmaningar till 
pade den kommersiella teatern, vars mål 

allt hon, som genom sitt praktiska orga- 
Var att flabbroa publiken och skaffa ut- 

nisationsarbete, sin energiska propaganda e' kampstark enig, organiserad aktion 
delning åt aktieägare. Några författare 
och litteraturintresserade slöt sig då till- 

och talang att skaffa pengar från infly- mot kriget. Maxim Gorki, vilken i likhet 
telserika vänner förvandlade drommarna med hela den övriga ryska delegationen sammans och bildade »Den irländska lit- 

till verklighet. nekats inresetillstånd till Holland, vände 
terära teatern», 1899, som ville försöka 
a t t  i Dublin åtadkomma naåot i stil med 
den »oberoende», »fria», »intima» tea- Trots giftermålet - mannen dog tidigt sig i sitt telegram emot paståendena att 

i Galway. Mycket tidigt fick hon intresse hela konpressen vore ett påhitt från 
tern, eller vad de nu kallades, dessa 
oppositionsteatrar, som växte upp i Lon- 
don, Berlin, Paris och Stockholm före och Hon talade Galway-målet som en bond- flera hundra av delegaterna var anslutna 

kvinna och lärde sig gaeliskan för att till andra internationalen., 
strax efter sekelskiftet. 

Men det som spelades på dessa teatrar 
var till övervägande delen ett idédrama, Den irländska lieerära renmässansens obehindrat kunna umgås med de väst- Det kan också ha sitt intresse att fast- 

behandlade sociala problem främmande och hans Irlands Historia var dess »bi- språket, Redan som ung började hon 
för den irländska publiken De nationellt hel» Rörelsens banerförare och stän- samla folksagor och folkminnen av alla na emellan. Av 2,195 deltagare från 29 
inställda av de ledande i n o m  denna »lr- diga inspirationskälla var den förut slag, och när Abbey-teatern blivit start- olika länder var 1,865 arbetare, 249 s. IL 

ländska littertära teater» önskade emeller- nämnde W.  B. Yeats. Att Yeats haft färdig satt hon inne med en rik fond av intellektuella eller fria yrken, 7 2  bönder. 
tid något, som passade bättre för vad något a t t  ge åt världens diktning, därom material till folkskådespel. 291 var medlemmar av socialdemokratiska 
man ansåg vara det irändska tempera- vittnade Nobelpriset för några år sedan. 
mentet med dess höjelse för sådant, som Men vad han betytt för Irlands litterära livsarhete. Vilken energi utvecklade hon partier, 34 av Oberoende socialistiska ar- 
mer riktade sig till öga och öra, fantasi kultur. det låter sig i detta nu knappast inte. Hon måste göra propaganda och betarpartier Och arbetargrupper samt 830 

och känsla än till det resonerande för- iiverblickas. 
35 var na- 

ståndet. och ledarna för den »Gaeliska ligan,, brev till höger och vänster. Hon fick gå tionalrevolutionära och 1,015 partilösa. 
Enligt mandatprövningskommissionens 

beundraren Edward Martyn och interna- gamla keltiska språket, iriskarl eller gae- g ien ,  Och framför allt måste hon skaffa uppgift var endast 58 kvinnliga delega- 
tionaiisten, Zola-lärljungen romanförfatta- Iiskan. som höll på att dö ut, till ett en irländsk repertoar. 
ren George Moore, som båda ville, att levande språk för vardag och högtid, å genom att få författarvänner att skriva ter närvarande men antalet kvinnliga de'- 
Irland skulle ta emot det bästa, som andra sidan att också bereda plats i lit- och genom att skriva själv - med ett tagare över huvud måste i siälva verket 
Europa hade att ge, och å den andra den teratiiren för de engelska Iandsmål, som häpnadsväckande resultat. Hon var främ- ha varit ganska mycket större. Det hör 
hembygdssakkunniga, sakliga talades i Irland med deras ålderdomliga manuskript för alla teorier om Skådespelets också framhallas att sammanlagt över 
Lady Augusta Gregory och skalden Wil- ordförråd, deras översvallande poetiska teknik, liksom Shakespeare men hon hade 4,000 delegater blivit utsedda, men att 
liam Butler Yeats,  som förenade irländsk rikedom och underliga keltiska satsbygg- lyssnat till Galway-böndernas flödande 
sago- och fornkult med orientalisk mystik. nad. Han blev också den inspirerande samtal och kunde mästerligt återge dem ett par tusen inte kunnat komma av brist 
Dessa menade, att en irländsk teater bor- och samlande, när det gällde en irländsk på scenen. Tack  vare sin engelska bild- på pengar. Enbart från Tyskland, t. ex., 

ning kunde hon se, vad som var originellt stod 100 socialdemokrater av andra inter- de vara för irländare om irländare. N å  nationell teater. 
got annat kunde man inte göra fullt be- 
gripligt för den breda publiken, den enda gjort ett  ganska betydelsefullt pionjär- därför värt att bli föremål för litterär be- 
som nu verkligen intresserade dem. arbete;  den hade bl. a. - för första gån- handling. Den gamla satsen om at t  två 

något land sett utom möjligen England hjälpte till att  skapa växtmöjligheterna 
Vad Irland beträffar fanns det visser- på Shakespeares tid. 

serade delen av Irland, i Galway län i Enhetsfront 
mot kriget. 

(Forts. fr. sid. I). 

- tillhragte hon större delen av sitt liv 

för hembygdens liv i alla dess yttringar, Moskva O c h  påvisade betydelsen av att 

ett filosofiskt analytiskt läsdrama, som fader var Standish James O´Grady kustbönder, som "''' fast v i d  det gamla slå den ungefärliga fördelningen partier- 

Det var nu hon började sitt egentliga 

Han var en av grundarna värva vänner genom tidningsartiklar och av kommunistiska Partier. 
Det ledde till en splittring. 

A ena sidan satirikern, idealisten, Ibsen- vars mål var å ena sidan att göra det På repetitionerna och hjälpa till med re- 

Det gjorde hon 

nyktra, 

Den »irländska litterära teatern, hade och särpräglat i deras liv och livssyn och nationalen bakom kongressen. 
Hur de politiska åskådningarna nu än 

Den senare riktningen stod i intimaste gen i Irlands historia, givit ett stycke på kulturers möte skapar litteratur besanna- 'grupperade sig' en allt behärskande över- 
tygelse framkom under kongressen: Det samklang med en stark nationell ström- gaeliska spelat av amatörer*), men den de s ig  Också här: 

ning i landet, Något senare än den hem- hade inte varit nationell, då den i alla Den dramatiska litteratur, som hon ska- kapitafisfiska systemet är  roten och upp- 
bygdsrörelse, som i sverige väcktes till andra stycken använt engelska skådespe- pade, är  som sagt verkligen häpnadsväc- hovet till alla krig. utan att det avskaffas 
liv av Artur Hazelius, hade i Irland växt lare. Till följd av inre motsättningar kande. Abbey-teaterns spellistor under de kämpar vi förgäves mot det blodiga hat, 
fram en i viss man likartad strävan. Men upplöstes den nu, och där stod nu Yeats följande 25 åren upptar c:a 250 olika 
målet var här något mer än att blott och och Lady Gregory och såg sig om. 

stycken, och av dem har Lady gregory  Som vilar över hela jorden Och i denna 

hart skapa museér för resterna av en Då blev Yeats bekant med en amatör- skrivit icke mindre än 30, och hon s k ä k t e  dag kräver massor av offer i världens alla 

döende allmogekultur. av bröderna Frank och William Fay, som ningar från tyska,. italienska, gaeliska och Tusentals och åter tusentals av poli- 
trots alla svårigheter hade svetsat sam- fyra från Moliére men i hennes iiversätt- tiska fångar i fem världsdelars fängelser 

hade ingenting på en sådan utställning man s ina enkla amatörer till en förunder- n i n g  och bearbetning har Moliére blivit 

att läsa om dessa amatörers trogna kamp talar ofurfalskat Galway-mål, det språk miljoner arbetslösa utfattiga, kämpande 
närhet och förhudet tjänade endast till för s i n a  konstnärliga ideal trots fattig- som hon använder för alla sina skådespel. människor. Och den svär att använda 
att ytterligare öka intresset för den över- dom och trots alla besvärligheter med en Hennes originalstycken är  dels kome- alla medel i kampen mot kriget och för 
sikt av verksamheten som lämnades där. trång och illa uppvärmd lokal. Det var dier - de flesta av dem - dels historiska en rättfärdigare världsordning. 

Det gällde att i klubb i Dublin, som stod under ledning teatern dessutom 7 stycken till, översätt- delar. 

lokal på en annan plats utställniingens ligt konstnärlig enhet, Det är  rörande så irländsk, och de Moliéreska skojarna stod som kongressens uppdragsgivare, 

Man förbereder nu en stor kongress för denna kluhh, som växte ut till Irish Nat io-  
hithörande frågor som kommer att hållas nal Dramatic Society (Det irländska na- 
i Brünn i höst. Till dess kommer räd- tionella dramatiska sällskapet). Redan 
frågningsbyrån i Alette Jacobs Huis att 1904 hade rna,, kommit s~ långt att man 
statistiskt bearbeta det första verksam- fått medel för en verklig teaterlokal, den 
hetsårets erfarenheter, av vilka man vän- gamla Abbeyteatern i Dublin, som rym- 
tar sig god ledning för framtiden. En 
liknande byrå står för övrigt inför sitt  När man in i vestibulen, fin- 
ö p m n d e  i Rotterdam. Den är  uppkal- ner man bland andra konstverk en tavla 
l a d  efter den andre store p io jären  på av en 5O-årig dam, engelskan Anne E. Fr .  
sexualupplysningens Område i Holland, Horniman, en av dessa originella kultur- 
nämligen d:r /. Rutger.T. personligheter, varpivarpå England varit så 

Amsterdam den 31 aug. 1932. rikt. Hon blev intresserad av teatern 
redan som ung, därför att, som hon säger, 

P. s. de äldre omkring henne ogillade den, hon 
Jag ser att  en otydlighet i mitt förra studerade konst och astrologi, och till 

manuskript åstadkommit ett misstag. Det privat förströelse har hon att laga sina 
står i artikeln, »vi blir fem svenskar på kläder och - kan man tillägga - att 
antikrigskongressena, skall stå sex sven- starta teatrar, för det var hon som gav 
skar. flen sjätte delegaten, vars namn Abbey-teatern det väsentliga startkapita- 
fallit bort, var sekr. i Internationella Ar- let, c :a  235,000 kr., och i 6 år hjälpte till 
betarhjälpens svenska rikskommitté Sven - - - 

Johansen hundrade amatörklubbar stycken på gae- 

Carin Hermelin. 

D. s. liska året runt. 

skådespel och tragedier. De flesta av 
dessa komedier ä r  egentligen farser i 

, Mitt i dessa väldiga massdemostra- 
regeln korta stycken, uppsluppna dialo- tioner, Rot-Front-rop, bifallsstormar. da- 
giserade anekdoter utan större värde, nande sånger framträdde Oförglömligt en 
gjorda för teaterns skådespelare och för rad ledare, gamla granade män och h i n -  
att fylla en lucka på programmet. Men nor, entusiastiska, knytnävsskakande unga 
eliten av styckena, ungefär en fjärdedel, 
tillhör det bästa av den irländska och den människor. Deras porträtt var intressan- 
samtida dramatiken över huvud taget, Kanske får jag ännu en gång 

av dem, den politiska satiren N ä r  månen 
går upp och sketchen På fattighuset, ett 
underhart prov på hennes sprakande ord- sing) bildade skola och fick en mängd 
konst, som Radiotjänst utsände I våras efterföljare, och deras verk och den na- 
- på ett synnerligen förtjänstfullt sätt, tionellt folkliga repertoaren över huvud 
för övrigt - en vecka efter författarin- framlockade littertira försök hos män, 
nans död. A. B. F :s  amatörteater har som sett foga av hiickerna men mer av 
också på sin repertoar upptagit »När må- livet, självlärda män och litterära amatö- 
nen g i r  upp». rer, t. ex. den hungerstrejkande borg- 

Genom dessa sina populära stycken mästaren Terence Mac Swiney, Iantbrev- 
väckte Lady Grepory smak för folkskåde- bäraren Bernard MacCarthy och hamnar- 
spelet och skapade en publik för det. betaren Sean O'Casey, som blivit dublin- 
Hon och den irländska hondekomediens slummens store dramaturg. 
stormästare John Millington synge (läs 

ta no^. 
Svensk radiopublik känner redan t v i  återkomma C:H. 

(Forts. i nästa n:r.) 



Konfrontation med rihs- 
dagskandidater och andra. 

ag är fullt ense med Eder i att vad 
punkterna i »Radikala gruppens, utta- J som behöves i nuvarande läge är en 
lande inför valen. her jag få svara: starkare förståelse för samarbetets bety- 

Man 
kvinnors lika rätt till arbete och lika rätt måste arbeta sig fram till en form för 
inför lagen angår, gillar jag dem helt och en samhällelig planläggning av vårt eko- 
fullt. I fråga om Folkhälsa har jag vis- nomiska handlande, som bygger på indi- 
serligen något avvikande mening i ett Par videns frihet och initiativkraft men som 
detaljer men kan i övrigt ge mitt gillande ersätter och kompletterar den, automatiska 
även åt denna avdelning. Vad jag sär- reglering av näringslivet, som den fria 
skilt där ville understryka är  vikten av konkurrensen tidigare avägabragte. Att 
moderskapsvård, bostadsinspektion å en sådan planläggning ej kan äga rum 
landshygden samt stetilisering. Även utan ett samarbete mellan de olika Par- 
punkten Folknykterhet kan jag gå med terna, nationellt och internationellt, är  
på - jag hade blott väntat mig den mer givet. 
radikal. För egen del är  jag villig gå Vad Edert Program i fråga om jord- 
mycket längre. politiken beträffar, är jag ej tillräckligt 

Inför de häda avdelningarna Uppfost- insatt i detsamma för att uttala mig där- 
. ran och Det ekonomiska livet och jord- om. Jag antar att det i Stora drag mot- 

frågan står jag något tveksam. Inte där- svarar de engelska liberalernas förslag 
för att jag ogillar dem utan endast eme- om »cultvating tenure». Förhållandena 
dan jag ej är säker om vad för jordpo- på detta område äro dock sedan gammalt 
litik, som med denna formulering avses, så olika här hemma mot i England. att 
ej heller huru dessa »fria skolor, skola jag ej är övertygad om, att vad som pas- 
kunna praktiskt ordnas. Även där instäm- sar där, även lämpar sig för oss. 
mer jag dock i flera detaljer - och ja ,  I bankfrågan lämnar progtammet e j  
skulle intet hellre se än att »framför allt tillräcklig klarhet om vad som avses. 
de ungas krafter kunde tagas i anspråk Skulle den åsyftade banken sköta sedel- 
och samtliga medborgare beredas en utgivningen, får jag  på det hestämdaste 

opponera mig. Skulle sedelutgivningen 
överföras till en privat bank som i en del 

människovärdig tillvaro,. 

Vira Eklund. andra Iänder, torde ej mycket vara att 
vinna,  riksbanken har ej skött s in  ,pen- 

S t a t s r å d e t  Gärde svarar på vår fråga: ningpolitik varken sämre eller bättre än 
Alla uttalanden i Ert program, som en privat bank skulle kunna antagas ha 

på helt och fullt. De frisinnade ha ock- väsendet ej  är  önskvärd kan jag endast 
så på sitt program tagit upp frågan om kraftigt understryka, En bank med Stat- 
kvinnans ekonomiska likställighet i och l ig  garanti för jordbrukskrediten ha vi 
med kravet på lika lön för man och redan i vår hypoteksbank, och kreditgiv- 
kvinna i statens tjänst. Jag viii också ning till  Iägre räntor än vad den kunnat 
erinra om de frisinnade insatserna vid lämna torde knappast ha varit möjlig.  
behörighetslagens antagande 1923 I frågan om Folkhälsan är  jag ful l t  

I fråga om Ert uttalande på det social- överens med de i programmet uttalade 

förordade icke Detsamma gäller i stort sett om upp- 
tillräckligt utredda till sina verkningar för fostringsfrågorna, Dock kan jag ej på 
ett omedelhart utförande. Frågan bör nog rak arm fatta någon ståndpunkt till frå- 
tas upp till förutsättningslös prövning, gan om den åttåriga skolplikten eller 
men huruvida er väg är den riktiga eller skolpenningsystemet, 
enda framkomliga, därom kunna ju me- Ansluter mig  utan någon som helst re- 
ningarna vara delade. Så mycket kan servation till principen om mäns och kvin- 
man vara ense med Er  om, att ansvaret nors lika rätt till arbete och l i k a  rätt inför 
för det kommande släktet måste fördju- Iagen, 
pas och jag  har starka sympatier för ett Jag kan ansluta mig  till Eder uppfatt- 
utbyggande av moderskapsskyddet. ning i fredsfrågan så långt som den av- 

Vad slutligen programpunkten för den ser nedrustning i internationellt samför- 
allmänna utrikespolitiken beträffar, anser stånd: den isolerade avrustningen kan jag 
jag att den förtjänar de starkaste sym- däremot ej gå med på 

patier. Stockholm den 6 sept, Karin k. 

(Forts. fr. sid. 1. 

Vad avdelningarna Fred och Mäns och delse på det ekonomiska området. 

Ösmo den 29 aug. 1932. 

föf kvinnans likställighet går jan med gjort, Att en socialisering av affärsbank- 

- _  

hygieniska området anser jag de av Er  synpunkterns. 
Iagstiftningsåtgärderna 

Stockholm den 7 sept. 
N. Gärde. I jord- och uppfostringsfrågor är  jag 

inte tillräckligt införsatt för att där 
D:r Karin Kock, den liberala Stock- kunna uttala mig om Radikala Gruppens 

holmslistans andra kandidat samt fru program. Däremot instämmer jag till 
‘Hedvig Dernby på samma listas sjätte fullo med programmet på den punkt som 

gäller mäns och kvinnors lika rätt inför plats, svara: . 
lagen och lika rätt till arbete. 
höver bara påminna om hur behörighets- 
lagen kringgås genom att kvinnor inte får 
samma utbildningsmöjligheter som män- 
nen och därigenom hindras att erhålla 
högre befattningar inom telegrafverket 
t. ex. och de orättvisa förhållandena inom 
folkpensioneringen för att inse betydelse! 
av ett sådant uttalande. 

Aven vad Folkhälsan beträffar vill jag 
instämma med er särskilt i kravet på ökad 
upplysning i sexuella frågor och preven- 
tivlagens avskaffande. 

. 

Man be-I 

Stockholm den 5 sept. 
Hedvig Dernby. 

Då partisekreterare Gustav Möller 
socialdemokratiska partiet passerade 
Stockholm, ha vi passat på att fråga ock- 
så honom om hans ställning till det ra- 
dikala programmet. Hr Möller yttrar: 

' I  

Dikt er av A X E L  A X E L S S O N .  

Ur e n  till h ö s t e n  på Noretedt u t k o m m a n d e  diktsamling,  
S jä lvdeklarat ion.  

STILLA sutto de på kyrkogården 
under hägn av vida, mörka galler, 
Sen de krattat undan löv och barr från . 

och lagt blommor vid den enkla vården, 
sutta de en stund och tänkte stilla 
på hur snart det vissnar, allt som livet 

har man miste den som mest höll av en 
och hur sanden i ens eget timglas faller. 

N ä r  de gick tillbaka genom Staden, 
blev han plötsligt blek och rädd att 

döden hade mött hans innersta först nu: 
Här vid huggeriet såg han raden 
släta stenar packad stå och vänta 
grå och utan namn som stenar på en gata. 
Och där trästaketet var itu 
stod det: »Öppet varje dag från 

SJÄLVDEKLARATION. siagring, sörjer man i stället för hans 
Jag har fyllt i min deklarationsblanket sedlighet: man mäter hans baddräkt med 
I enlighet med gällande föreskrift millimetermått. Alla tjänstemän, som inte 

för den som vill ha rätt att första äro garanterat högersinnade, avlägsnas. . 
sedan den stadgade åldern uppnåtts. fullkomligt oberoende av deras yrkeskva- 

liteter. I detta sammanhang måste fallet 
]ag lämnar åt en annon sorts myndighet Gumbel omnämnas. Gumbel, professor i 

länge varit föremål för hätska angrepp 
från nationalistiskt hall. I dagarna har 
han fockats. Som motivering anfördes ett 
yttrande han gjort i ett tal: att om man 
uppreste ett monument över kriget, så 

med en leende, fager ungmö, utan med en 
tills jag blir kvitt mina studieskulder. jättestor kålrot, hungerns och nödens 

symbol. Detta yttrande tolkades som ett 
förhånande av de i världskriget stupade 
soldaterna - att Gumbel velat bränn- 
märka kriget självt Och inte dess Offer, 
vägrade man på högsta ort att inse. Gum- 
bel hade visat .bristande vördnad för den 
tyska nationens hjältemod under kriget,, Av Guds Nåde. och så fick han gå. Hädanefter är det 
således förbjudet i Tyskland att bedriva 
någon slags pacifistisk propaganda. 

Tyskland tycks fortfarande tro pa möjlig- Ron stat, av vilken natur den vara mande. Fastän Hitler inte rader i Tyskland, ra- 
heten av en ahsolut rättvisa och hälsade De hitintills inför särdomstolar förda pro- der hans anda - berövad den tunna so- 
den papenska terror-niidförordningen med cesserha ha alla (med Beuthen soiii enda cialistiska . . . anstrykning, han av mass-psy- 
glädje. I själva verket har aldrig någon undantag) Slutat med frikännande eller kologiska skäl försett den med. - 
ahsolut rättvisa existerat i tjänst hos nå- synnerligen lindrig bestraffningen av natio- Hitler är förgrymmad Over Hindenburgs 

avslag. Han gör nu skarp opposition mot nalsocialister och hårda tukthusstraff för 

Papen. Vid riksdagens öppnande sutto kommunister och socialdemokrater. 

Men benådningen i Beuthen har ändock alla de 230 brununiformerade nazisterna D Gruppen av Svenska kvinnors Vän- och trots allt undandragit reaktionen åt- som snälla gossar och lyssnade till Klara 
sterförbund givit sitt uttalande rörande minstone den moraliska grunden för allt- Zetkins hrandtal. Den gamla, modiga 
jordpolitiken inför andrakammarvalen för rigorösa åtgärder mot vänster. kvinnan, som trots sin sjukdom och trots 
1932 kan jag giva min reservationsfria alla hotelser begivit sig från Moskva till 

som under åtskilliga Berlin för att utöva sitt älderspresident- anslutning. Det är min övertygelse att 
en jordpolitik efter där angivna riktlin- v e c k o r  förhållit sig helt och hållet skap, Var nog förvånad att hon fick hålla 

Vad uttalandet om ett ,ändamålsenligt 13:de augusti en oväntat livlig aktivitet: ken t i l l  att nazisterna f ö r  första gången 
organiserat varuutbyte inom landet och han avvisade med skärpa Hitlers anspråk uppförde sig som folk i riksdagen, var 
mellan folken, beträffar, finner jag det på makten i Tyskland. Detta Hinden- emellertid näppeligen att söka i en plöts- 
alltför vagt formulerat. i princip är ett burgs steg väckte stort jubel bland alla ligt påkommen respekt för parlamentaris- 
så organiserat varuutbyte för mig en dem, som trots politiska motsättningar men - men de veta, att deras enda chans 
självklar sak att sträva efter. bedrivit hans återval i våras. Men de, för närvarande är en parlamentarisk 

av upprättandet av en statlig affärsbank, relativt obetydlig skillnaden är mellan Förhandlingarna mellan de båda par- 
som naturligtvis skall placera kapital i Papen och Hitler. Om de komrna 
jord, men jag är  övertygad att en sådan kommit till makten, väller reaktionen som att leda till något slags resultat, är minst 
hank måste sörja för placering av kapi- en stormflod över Tyskland. sagt tvivelaktigt. von Papen tror i varje 
tal även i industrin. Det vill säga den Stahlhelm-jättemöte i Berlin den 4:de fa l l  inte på en sådan möjlighet, Han räk- 
hör icke i princip inskränka sin kreditgiv- september, ett större antal kejserligheter nar avgjort med att få behålla makten 
ning till jordbruket. Någon riks- 

Schleicher gör en demarche i Paris dagsmajoritet kan han inte f å  alltså 
far avstår jag frän att yttra mig, då åt- för ökandet av Tysklands rustningar måste han söka andra vägar, Om dessa 
skilliga formuleringar ge rum för olika (som om de svältande millionerna inte vägar komrna att Skenbart respektera den 
tolkningar. Detta betyder emellertid icke hade andra intressen än att få ett gevär republikanska författningen eller om de 
att jag  skulle ogilla, däri framförda stånd- i händerna). på kulturpolitiskt område komma att leda till en öppen brytning 

går man helt Hitlers ärenden. Radion med densamma, är ännu så Iänge ovisst, punkter. 
omstöpes till en nationalistisk propagan- Man må vara aldrig så orolig för huru 
daapparat. Då man inte kan skydda den stora eftergifter centrum är  villigt att 
tyske medborgarens IIV för nans grannes göra för nazisterna - man förstår ända 

dess intensiva ansträngningar att få till 
stånd en parlamentarisk regering. En re- 
gering, som har parlamentariskt stöd, är  
skyldig att ansvara för sina handlingar. 
En regering av Guds nåde är  det inte. 
Kaisern regerade av Guds nåde, von p å  
pen ämnar göra sammaledes. 

graven 

att räkna ut med ledning av dessa tal. Heidelberg, övertygad pacifist, har sedan 
gav en, 

hur mycket gods Som är mitt eget - 
verkliga, ej  nominella värden. 

Jag hoppas dock, att denna taxerings- 
nämnd 

beviljar anstånd med att ge ut en skatt borde man inte symbolisera detsamma 
prata - 

som svarar mot förmögenheten, 

KULTURPROBLEM. 
s k a  man hellre iståndsötta Varnhem 
eller anslå beloppet till barnhem? klockan 7.s 

(Forts. fr. sid. I') 

en formulering, som den Radikala 

jer är en nödvändighet. passiv hemma i Neudcck, ådagalade den s i t t  tal till ända utan störningar. orsa- 

Sedan mycket länge är  jag anhängare som jublade, betänkte alltför litet, hur koalition med centrum. 

Fastän Hitler inte tierna pågå fortfarande, 

och furstligheter närvarande vid öppnan- för en Iängre tid framåt, 
Vad uttalandena i andra frågor beträf- det. 

Stockholm den 3 september 1932. 
Gustav Möller. 

Helge Heerberger. 

i 
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