
problem. 

”Varje kvinna har sina 
fötter under någon 

mans bord" 
Fröken I n g e b o r g  Walin berättar om 
Internat ione l la  Rös t rä t t sa l l iansen .  

• 

Låt oss hålla Guldet 
en avsatt härskare? P o si t i o n e rn a! 
M edan MacDonald och Herriot om- släppa ut en ny kvantitet betalningsme- Hr Nybloms m. fl. motion i riksda- huvud taget i detta orättvisa samhälle be- 

bord på var sitt fartyg voro på del i rörelsen. Framförallt gäller det gen angående det s. k. dubbel- rodde på att även välsituerade fram- 
tillsvidare rent politiskt att inte fixera tjänstsystemets avveckling eller enklare ut- förallt statsanställda män tillät eller 
begreppet om ett engelskt-amerikanskt tryckt de gifta kvinnornas avskedande ur tillhöll sina hustrur att kvarstå i stats- 

. , 

väg till Washington för att på presiden- 
ten Roosevelts inbjudan överlägga med 

, Sandro Malmquists 
och Axel Witzanskys 

teaterstudio. 
Av Sven Stål. 

Det stora valet. 
Av Anna Kleman. 

Studentersang. 
Av ingeniör P i e t  Hein. Köpenhamn. 

• 

honom om utformningen av den stun- samförstånd i motsats till andra intres- statstjänst, skulle inte behöva många tjänst. Ty, som det bl. a. sades, har 

dande ekonomiska världskonferensen, sen, d. v. s. närmast Frankrikes, där kommentarer, enkel och kortfattad som mannen med 28,000 kronors inkomst inte 
skakades världen av ett häpnadsväckan- konseljpresidenten Daladier uttryckligen den är, om det icke vore därför, a t t  den råd at t  försörja sin hustru, borde han 
de meddelande: Amerika, det guldrikaste uppträtt som försvarare av det fasta är ett typiskt tecken på en just, för när- aldrig ha skaffat sig någon! 
landet i världen, lämnar guldmyntfoten. stöd som guldmyntfotens bibehållande varande särskilt aktiv reaktion mot kvin- Det ligger ju  nära till hands för det av 
Samma dag i förra veckan som Federal- enligt hans mening utgör i den allmänna noarbetet, en reaktion som är framträ- manliga synpunkter präglade samhället, 
Reserve-bankernas guldförråd stigit till villervallan, ett stöd som för närvaran- dande bland både kvinnor och män. Hr att den vanliga reaktionen inför arbets- 
den högsta siffran på mer än halvtan- de har sitt säkraste fäste i guldländerna Nyblom motiverar sin paroll en tjänst åt lösheten, nämligen önskan att ransonera 

Frankrike, Belgien och Holland. Sam- 
färdades guldexportförbudet av den 6 talen mellan MacDonald och Roosevelt råder, särskilt bland ungdomen. Staten e m o t  kvinnorna. De äro den medborgar- 
mars på nytt och presidenten meddelar ha hittills resulterat bl. a. i ett förslag bör i det verkliga samhällsintressets namn grupp över vilkens förhållanden man är 
att han ämnar begära kongressens full- till nytt moratorium för krigsskulderna gå i spetsen för införandet av en ord- van att bestämma, de äro inkräktarna på 

. 

nat år eller 3,365 miljoner dollar, ut- en familj med den stora arbetslöshet som arbetstillfällena omedelbart vänder sig 

makt att träffa överenskommelser med till efter Världskonferensen, samt ett för- 
främmande makter om en ny stabilise- 'beredande meddelande om nödvändig- 

diktatorsmakt, som presidenten härige- handelsrestriktionerna och av en kredit- 

F R A M  FÖR EN PRISSTEGRING? För  nom ånyo utövar, liksom vid bankstäng- expansion från centralmakternas sida. att fastställa riktlinjerna för den ningen i mars, är jämförlig med åtgär- Den. ekonomiska diskussionen i Sve- 
nistern tillkallat ett ekonomiskt råd på derna under krigstid och illustrera till- rige är  samtidigt ganska enhetligt 
tio medlemmar, s. k. valutasakkunniga. räckligt tydligt det ekonomiska krigstill- färgad av önskan om medvetna, väl ge- 
Finansministern påminner om att det pen- stånd i vilket världen befinner sig. Det nomtänkta och balanserade prisstegran- 
ningspolitiska Programmet av l932 så gäller ju ingenting mer eller mindre än de åtgärder, varvid regeringsorganet ci- 
till vida blivit uppfyllt a t t  den allmänna 
prisnivån visat s ig mycket stabil, men upprättandet av en ny grundval för hela terar och instämmer med professor Cas- 

påpekar å andra sidan den fortsatta, be- det internationella penningväsendet. - sel, som ett tecken på den tendens till 
tänkliga tendensen till prisfall inom par- Man förnimmer i utlandstelegrammen enhetsfront som skymtar inom sakkun- 
tihandeln. Både med hänsyn till de  se- hur världen kippar efter andan. skapen. Härvid förefaller det som om 
naste uppseendeväckande händelserna på Och vad kommer nu att ske?' Cassels ord skulle bli mottot, nämligen 

det internationella penningväsendets om- Det ä r  tvånget att lätta på det eko- att den storsta faran för närvarande 
myntfoten och med hänsyn till  att sven- ligger i att göra ingenting. Det nytill- 

Vad har hänt? . ring . av resp. valutor. Den ekonomiska heten av gemensamma försök att lindra 

.' 

nomiska trycket och möjligen genom en 

ning, som avskaffar orätten med gifta de ursprungliga rättigheternas område, 
kvinnor som uppehållare av tjänster i de borde tacksamt låta sig försörjas. . 

Medgivandet för dem att i nödfall få  bi- 
Vid motionens behandling i andra kam- draga till familjens uppehälle är, som 

maren strax före påsk gavs det lysande man uttrycker det, .framtvingat av hård 
tillfällen att avlyssna den nästan instink- nödvändighet,, ingalunda ett erkännande 
tiva förbittringen mot de gifta kvinnor- av den mänskliga rätten att arbeta, var 
nas förvärvsarbete. De fall där hustruns och en efter sin förmåga och sina möj- . 
arbete inte är absolut nödvändigt för fa- ligheter. 
miljens nödtorftiga försörjning - i.vilka Gör man en undersökning av de stats- 
fall motionären tillerkände henne mora- anställdas löner visar det sig, att biin- 
lisk rätt att arbeta'- betecknades som komsterna tör de manliga befattnings- 

exempel på sniken egoism, där man bet havarna i allmänhet tendera att stiga ju . 
sig fast vid tjänsten endast för att upp- befinner sig, antingen dessa biinkomster 
rätthålla en viss levnadsstandard. . härröra ur bisysslor, privat förmögenhet 

från såväl  motionärens partikamrater, Det faller emellertid ingen in att be- 

den omfattning som nu sker. , 

. 

. 

, 

Och när man hörde instämmandena eller andra källor. 

ska riksbanken inte är befriad från sin bondeförbundarna, som - i vissa punk; 
guldinlösningsskyldighet längre än till ring, d. v. s. sänkning av guldvärdet, ma också att följas med den största ter - från kommunisterna, kunde man 

tro att alla ekonomiska orättvisor över den 2 0  maj, anser finansministern att ett 
samarbete med näringslivets representan- 

- måttlig och kontrollerad - prissteg- 

skaffa den i ekonomiskt avseende lam- 

satta svenska valutarådets rådslag kom- 

spänning. 

ter samt med praktiskt och teoretiskt pen- slagna världen en smula luft, som står i 

gära en duglig befattningshavares av- 
der vad som kan anses nödvändigt för 

(Forts å sid. 4.) 

ningväsendesakkunniga är nödvändigt. De 
sakkunniga äro professor G. Cassel, di- 
rektör G. Dalén, direktör W. Ekman i 
Korsnäs sågverksaktiebolag, professor 

Eli Heckscher, direktör Ivar Olsson i Fin- 
tör B. G. Prytz, förste deputeraden i 
riksbanken I. Rooth, bankdirektör Helmer 

. Stén, agronom H. Sylvan, svalöv, och 
bankdirektör Jacob Wallenberg. 
NATIONALSOCIALISMEN VINNER 

MARK i Österrike, vilket visats dels 
av de stora segrarna vid kommunalvalen 
i Innsbruck, tolkade som ett tecken på 
den kommande utvecklingen, dels av att 
de mest betydande grupperna inom Hem- 
värnet övergått till nationalsocialistiska 
partiet. 

För hemvärnsledaren furst Starhemberg 
ser det mörkt ut, likaväl som för den nu- 
varande regeringen, om denna nationsa- 
listiska samling blir genomförd. Den 
slutliga föreningen med Tyskland står 
bland de främsta punkterna på den av 
Hemvärn och nationalsocialister utfärda- 
de förklaringen. OCKSÅ I TYSKLAND PÅGÅR sam- 

mansmältningen mellan de natio- 
nella partierna. Braunschweigs tyskna- 
tionella ha övergått till nationalsocialis- 
tiska partiet. Hugenbergs plats i rege- 
ringen, där han varit riksekonomiminister 
m. m. förefaller litet osäker, då det nog 
kommer att utnämnas rikskommissarier 

'vid hans sida och villkoret för Hugen- 
bergs deltagande i regeringen från bör- 
jan var - som de tysknationella förklara 

att alla ekonomiska uppgifter skulle 
ligga i hans hand. 
O A V H Ä N G I G A  ARBETARPARTIET i 

England, som för ett år  sedan skilde 
sig från Labour Party har vid sin nyss 

centrum för de världshistoriska för- 
handlingarna mellan Roosevelt och 
MacDonald. Men, som från olika håll Devinez: 
påpekas, är saken inte så enkel, som 
att endast sätta i gäng sedelpressar och Väderkvarnar. 

hållna kongress - den första efter ut- 
brytn ingen- fa t ta t  beslut om närmanden Här kunde man ju  gott och väl sova, lika dödliga fasa att fara över oceanen 
till kommunismen som ger en intressant O inte sova genom Andalusien. Dess men det var hopplöst i ett sådant humör i två dygn. Vad det var? Jo, en grupp 
belysning åt de olika uppdelningar och kopparröda kullar, blankade av regnet som j a g  var i. Jag  tänkte på at t  j a g  är av väderkvarnar! Minsann, faktiskt, där 
frontbildningar som för närvarande pågå från i går, ärgade av olivlundarnas grön- världens uslaste turist, inte bara för at t  var Don Quijotes väderkvarnar, eller åt- 
inom så gott som alla partier, klasser ska, äro alldeles för sköna under vårso- j a g  blir skojad och uppskörtad, men minstone deras efterkommande. ingen- 

och länder. Det inom parlamentet gan- len och människorna på perrongerna äro också för att jag  aldrig orkar göra an- städes på min tur hade jag  sett några, 
ska väl representerade partiet har uttalat också sköna nog, ovanliga nog att hålla teckningar om kvällarna, för at t  j a g  vet men här var de  just där de  skulle vara! , 
sig mot parlamentarismen som arbetsba- en uppe. Men när man tänker på, att nu för lite om de årtusenden och kulturskikt Och det var mycket nyttigt för mig att 
sis och för bildandet av arbetarorganisa- är  resan slut, och nu äro bara löftena j a g  reser igenom, för att jag  drullar upptäcka dem just nu, för mig som inbil- 
tioner utanför parlamentet som effektiva att skriva om den kvar, blir man otålig förbi så mycket trestjärnigt och vär- lat mig något om den där halva sidan ef- 

redskap medan j a g  tänker på något ter femtio år. Och dessutom därför at t  
Partiet utgår ur  andra internationalen är fråga om något vilket ligger nära ens rätt obetydligt och dumt. Till exem- det liksom löste ut, fällde ut något ur 
och söker kontakt med den tredje, kom- möjligheter, men som ändå är omöjligt. pel på den mjuka s-formiga. biktsoffa, alla mina intryck och formulerade åt mig 

intern. Samarbetet med kommunisterna Och medan j a g  passerade ut ur Andalu- klädd med munter engelsk kretong som den fråga som legat och grott i mig un- 
skall grundas på en förenad aktion mot sien genom ett parti av väldiga gråa klip- j a g  hittade i den religiösa avdelningen i der alla dessa vandringar i historiens fot- 
kriget, mot fascismen, mot brytningen por med stup, där inte ens getterna tyck- den sista drottningens apartemang i Se- spår. Vilka segrar av alla segrar vars 
med Ryssland, mot kapitalismens angrepp tes kunna hålla balansen och tittade mel- villa. Eller på Isabella den katolskas hu- fanor och monument j a g  sett, vars ruiner 

lan tunnlarna i avgrunder där bäckarna vud som ligger djupt nersjunket i sarko- jag  sett, ha varit segrar över väderkvar- 
på arbetarklassen. sorlade och glänste på bottnen, blev j a g  fagens marmorkudde medan gemålen nar? Vad står sig i denna vilda omvär- 

E FRÅN RYSSLAND UTVISADE plötsligt allvarligt arg över att j a g  skulle Ferdinands huvud är så lätt att marmor- dering som är  nu? Hur ska man kunna D engelska ingenjörerna ha återvänt 'behöva försöka skriva om det jag  sett på kudden är  slät därunder. Vad menade finna någon slags måttstock för det som 
till sitt land och hyllats, men i avvaktan några dagars färd genom södra Spanien skulptören därmed? Att hon var tjock- är evigt eller det s o m  är damm och vind? 
på domens uppfyllande eller icke mot de och Marocko. B e  mig måla en tavla med skalligare eller hade mer hjärna än Fer- Akta och falskt? 

två till fängelse dömda, skall det engelska torr palett, tänkte jag, be mig sy en dinand? Dessa tankar förmådde j a g  inte delge 
importförbudet mot ryska varor träda i klädnad utan tyg, det vore lika lätt. Som- Slutligen resignerade j a g  och sade till handelsresanden på min dåliga franska, 
kraft. Ryssland, som i fjol köpte för 9½ liga människor fara över långa vägar, se mig själv: du hör till dem som behöva förresten är  j a g  inte ens färdig att slå 
miljoner pund från England svarar med allting, märka allting, sen lägga de' hop sitta på en stubbe i Småland ett halvt år- ner dem nu på något slags språk i tide- 
förbud mot köp och beställningar i Eng- orden till en mosaik och spruta över den hundrade för att möjligen kunna skriva varvsvärdigt skick. Men drottning Isa- 

land. 
Är inte världsmarknaden tillräck- med något j a g  vet inte vad, och så pre- en halv sida som duger om de blåa åsar- bellas huvudkudde och den frivola bikt- 

sentera de ett stycke verklighet som ly- na och de blanka sjöarna mellan dem och soffan i munter engelsk kretong virvlade 
ser och doftar, över vilket moln och män- aftonsolens reflexer på de stackars små om däri, och om det blir någon klarhet, 

ligt tilltrasslad ändå? 

niskor vandra. Men j a g  kan säga: blåa luterska kyrkornas förgyllda kors. 
När jag  kommit så längt och tröstat 

kaktus, tusen och en natt och därmed mig en aning med den där halva sidan, 
basta. Det här får Amelie Brázdová göra fick j a g  i regndiset bortöver slätten se TILL EDERT FÖRFOGANDE 
och inte jag. Med en gång kom vi ut ur något som gav mig en stöt för bröstet 
en tunnel och sen voro vi på La Manchas och kom mig att sätta mig rakt upp, myc- 

m man är aldrig så trött, kan man 

. 

till kapitalismens bekämpande. över att man inte kan, som alltid då det defullt, 

. 

skickar jag  en rad därom nästa vecka. 
berg, vita fjäll, röd jord, grönska, taggig 

Läckert och hälsosamt 
är smörgåsbrödet 

I hygienisk förpackning hos Eder handlande. 

U PLAN D S K U B B E N 

Begär uttryckligen U p  I a n d s  k u b b e  n !  

Undvik efterapningar! 

vida, platta, trädlösa slätt. Solen för- ket vaken. Detta till stor förvåning för 

ens kunde säga något passande om hur till, 'belåten sedan jag  nästan lovat ho- FOTO svann och det regnade, så att  man inte en handelsresande i bananer som domnat 

törstig och varm och eländig Don Quijote nom att hälla honom i handen på nästa tur 

sinante. kanske skulle lindra hans för var gång FREYGATAN 7-9 Tel. 323902 
måste ha varit, när han red här på Ro- till Kanarieöarna emedan, sade han, det C. E. BERGWALL 
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Ett folk- 
psykologiskt 

problem. 
Det är märkligt att revolutionen i 

Tyskland av många tyskar hälsas 
som en ny tids inbrott. Det nya i 
den tyska nationalismen är endast 
den oerhörda furia genom vilken den 
demonstrerar sig. Vi fråga OSS om 
det inte är just emedan den är en 
utlevad livsform som den nu i ett 
sista uppblossande är så måttlös och 
hämningslös,  liksom drucken. Säl- 
lan har väl ett folkpsykologiskt pro- 
blem övat en mera hemsk dragnings- 
kraft på utomstående än  det tyska 
just nu. 

Inte  så som om de tyska revolu- 
tionsledarna i och för Sig skulle vara 
så intressanta, deras psykologiska 
gåta torde vara lätt att lösa. Men 
vad har hänt med det tyska folk som 
lyft  upp dessa herrar t i l l  maktens 
höjder, givit dem möjlighet att leva 
ut sina begärelser i gränslöshetens 
tecken och som dessutom faller  ner 
och i stor utsträckning tillbeder dem? 

Många säkra gamla tyskfiender i 
väster, öster, norr och söder, säga 
n u :  se där hur tyskarna visa sin rätta 

karaktär! enkelt komma från proble- 
met. 

Intet av vad en urspårad och omo- 
ralisk människa kan hitta på att 
göra för ont, skrämmer oss så som 
bifallet,  försvaret och understödet 
han får av vanliga hyggliga genom- 

joner falla f ö r  e n  en massuggestion, mil- 
säga sig bruket av sitt eget förnufti- 
ga omdöme och suspendera de mo- 
raliska begrepp som man i alla fal l  
under århundraden har haft som 
ideal i vår kulturvärld. 

Hur är det möjligt? Tyskarna äro 
ett musikaliskt folk, intet tyskt audi- 
torium skulle tåla en orkester som 

Men för de falska spelade falskt. 
tonerna i propagandaorkestern ha de 
icke öra, och de genomskåda inte  de 
enklaste finter i de officiella förkla- 

Vi trodde det fastslaget ringarna. 
att  privatjustiz utanför lagen är ett 
brott,  l ikaså att även brottslingen har 
rätt  t i l l  en  viss human behandling 
och att den oskyldige icke bör få lida 
med den skyldige. Men för ögon- 
blicket är naziterrorii en hög och fos- 
terländsk gärning även i hyggliga 
borgares uppfattning och i ett land 
som i fjol hade ett utförselöverskott 
på över 1,000 miljoner och drogs 
med stor arbetslöshet ändå, väntar 
man sig bättre tider av en strängt 

I ett land 
där vetenskapen står så högt som i 
Tyskland kan i dessa dagar en re- 
geringsmedlem få hålla ett radioföre- 
drag, där han förklarar att judarna 

sk ekonomisk politik! i ty 

SKANK TILL Smulor” 
”Små Smulor” 
(Stadsmissionens Upphandlingscen- 
tral) avlagda kläder och skor, möb- 
ler, linne- och andra persedlar, böc- 
ker, papper, lump m. m., och Ni 
hjälper oss att bereda hjälp och ar- 
bete at nödställda. Tel. 50 m 90. 

Bagar stugan 
HORNSGATAN 37 Tel. Söd. 70 00  
FOLKUNGAGATAN 65 ,. 73 37 
GÖTGATAN 52 ” ” 33390 

mycket synliga i Tyskland. I intel- 
lektuella yrken och i det ekonomiska 
livet ha de intagit en proportionsvis 
oerhört framträdande roll. Det upp- 
gives att 90 % av Berlins advokater 
äro judar, eller rättare sagt  varit, ty 

s i t t  yrke vid domstolar, med påföljd 
En annan be- att en oerhörd förvirring råder inom M att skriva motioner sådana som tecknande historia från England är svå- domstolsväsendet. Men konkurren- 

t, ex. hr Nybloms i andra kammaren om righeterna för de kvinnliga medicinarna 
avveckling av det s. k. dubbeltjänstsyste- att få utbildning, då de äro utestängda sen har j u  varit fri. Och om judar- 
met - d. v. s. de gifta kvinnornas av- från tjänstgöring vid de stora sjukhusen na icke tänkt på att som nation inom 
skedande ur statstjänst - alla andra an- och medical schools. Helt nyligen har nationen föra en återhållsam politik 
grepp på kvinnans arbetsfrihet att för- också tandläkarinstitutet stängts för för att icke utmana utan när de kun- 
tiga, skall ingen tro att utlandet heller kvinnliga studenter. de intagit de bästa platserna på par- 
går fritt från liknande slag av reaktion. I Bern, Schweiz, har helt nyligen in- 
Därom kan fröken Ingeborg Walin be- förts en bestämmelse om att gifta kvin- kett i samhället, så ha de följt den 
rätta, nyss hemkommen från den Inter- nor inte få utnämnas i kantonregeringens vedertagna regeln för de rika i den 
nationella Rösträttsalliansens stora kon- tjänst, om familjen inte har otillräckliga kapitalistiska världen. Denna ursäkt 
gress i Marseille, där hon, jämte fröken inkomster - alltså en slags behovspröv- behöva icke de framstående judar 
Gertrud Bergström var svensk delegat. ning - i Holland äro de skyldiga avgå vilka med sina insatser tjänat både 

För 
gressen, säger fröken Walin, var vilka ålder, i Irland - fristaten! - tvingar en 
förfärliga svårigheter som överallt rå- nyligen antagen lag kvinnorna att vid våld, misshandel ,  förödmjukelser, ut- 
der beträffande kvinnornas ställning. För giftermål lämna sina tjänster i statssko- svältning och alla den ariska högfär- 
att nämna Tyskland furst är det ju rent lorna, d. v. s. folkskolan. Och liknande dens utsvävningar kan över huvud 
hopplöst - eftersom det uttryckligen står förhållanden är det i många amerikanska ingen slags giltig ursäkt eller förkla- 
på den nya regimens program att man stater och i Australien. 
skall få bort kvinnorna ur statstjänst och 
om möjligt även från de kommunala utnämna kvinnor till högre befattningar Men tyskarna tålde inte vid kriget, 
tjänsterna. Det har ju sagts ifrån så tyd- en sak som i allmänhet är rätt svår att inte vid freden och efterkrigstiden, 
ligt som någon kan önska. Sedan något bevisa, men som framgår klart av nedan- deras nerver höllo ej. Det livskraf- 
år tillbaka finns redan en lagändring som stående. faktiskt inträffade exempel. tiga och om sina egna möjligheter 
möjliggör kvinnliga anställdas avskedan- Till en chefsingenjörspost inom kom- 
de ur statstjänst vid giftermål. Den tyska munikationsdepartementet var egendom- medvetna hos dem härdade inte ut 
kvinnan försvinner nu helt enkelt från ligt nog en kvinnlig sökande den mest med ins tängning  och overksamhet. 
statstjänsterna. Det märktes också på kompetenta. Det Sades emellertid ut- För föräldrar var det för mycket att 
de tyska deltagarnas nedslagna och hopp- tryckligen ifrån att det inte vore lämpligt inte ens kunna hoppas på bättre 
lösa sätt att resonera hur bekymrade d e  att en kvinna fick en högre post! I detta tider för barnen, och ungdomen utan 
voro. Men Tysklands kvinnosakskvinnor fall klagade emellertid vederbörande och framtid blev desperat. 
förtrottas ändå inte utan håller arbetet fick rättelse. 
uppe. Alliansen hade skickat ut frågeformu- Då, när det brast, kom den nya 
- Den allmänna reaktionen belyses lär till de olika ländernas besvarande, för regimen in med under många år 

bäst, tycker jag, med några konkreta att utröna om kvinnornas arbete särskilt samlat raseri. För var gång dess 
exempel från olika länder, fortsätter frö- lidit avbräck 'under krisen. Av 16 län- män satt en av sina gamla hämnd- 
ken Walin. England t. ex. har så under- der som svarat, svarade alla j a  utom in- 
ligt det kan låta, en liknande lag som dien och Turkiet, som inte haft några planer i verket, måste de tänka ut 

(Forts. å sid. 4.) nya, som, efter vad de tro, skola be- Tysklands om kvinnors avskedande ur 
taga de kränkta möjligheten att nå- 
gon gång hämnas. 

liksom korsning av negrer och vita rationskonferensen. den franska för- För närvarande är också motstån- 

ten och därför också sterila som söket 1923 att med vapenmakt häm- dets ande bruten, och terrorn har 

mulåsnorna. tränga i n  i de djup där gruvor och genom tullbeskattning sitionen. Men förr eller senare skall 
en sådan psykos bildas och näres? inom tyska riket, försöken att locka den resa sig igen. Och vad då? 
Mer än någonsin är tiden full av Pfalz ur das Reich, den hårda pres- 

Där sitter här och var isolerade in-  

mystik, och vi måste erkänna hur sen mot Erfullungspolitikern Strese- tellektuella a' psykosen oberörda, 
för korta våra lodlinor äro. Men mann, förödmjukelserna i Genève men de »schämen sich zu Tode». 
vill man förstå något, åtminstone inte före och efter Tysklands inträde i Det är inte meningen att läxa upp 

vara för ytlig och orättvis, då  får folkförbundet, Anschlussfiaskot och tyska folket. Vi anse att det kan 
man g å  tillbaka bra mycket längre krisen under de sista åren med på- svenskarna vänta med, tills dess vi 
an till Hitlerregeringens tillkomst, följande arbetslöshetsnöd och hopp- gått igenom vårt avgörande prov på 
el ler  den första stora ödesdigra Hit -  Iöshet. Som förebild fast en upp- besinning i olyckan och eldfasthet i 
lersegern 1930. Det är sant att hi- och nervänd sådan har väl också prövningens ugn. Vi l j a  vi visa vårt 
storien börjar  inte 1918, där tyskar- ryska revolutionen spelat sin roll. sinnelag, kunna vi göra det genom 

na gärna vilja börja den när de tala Det är klart att segrarmakterna att visa gästfrihet mot terrorns 
om sina lidanden, inte helier 1914 hade behövt minst var sitt geni för landsflyktiga offer, det är en protest 
eller 1872. Men det som preparerat att upptäcka åt dem i tid dels att de som tar. 
tyskarna för den stänining i vilken icke segrat, dels att det fanns ett 

En annan sak är att vi icke kunna 

de nu befinna sig, är i alla fall de ögonblick då Tyskland varit att er- undgå att tänka över vad som sker, 
där 1 4  åren, fast inte så som Hitler övra för en ny europeisk politik. Och så nära som det angår vårt och hela 
påstår. Berliner Tageblatts  sista I i -  ilet är klart att det hos dessa tänkta världens. öde. 
berala suck var en redogörelse där genier behövts en kraft av över- 

Vad som sker är ett dumt försök 

tidningen visade att det varit borger- inänskliga mått för att få  folken med att med hugg och slag tvinga fram 
liga regeringar som tagit på sitt an- sig på en sådan politik. Men den lycka och väls ignelse  i ett olyckligt 
svar övervägande flertalet av de klarsynen och det modet fanns nu land. Det är ett uppror mot de 
reträtter och förödmjukelser Tysk- icke, och medan Stresemann ännu eviga lagar som regera våra öden. 
land måst genonigå. Men i alla fall, drömde att en sådan europeisk sam- Insatt i sitt sammanhang är detta 
I den brygd som nu jäser och skum- mansvetsning skulle kunna ske, hade utbrott i sig självt ett bevis, en be- 
mar, finnas alla dessa ingredienser, redan i hans landsmäns hjärtan den kräftelse @ vad vi under mänsklig- 
besvikelsen över Wilson, hunger- förvandling framskridit ganska Iångt hetens väg l ä r t  oss förstå av dessa 
blockaden, Versaillesfreden med den där krigshat och krigströtthet, förso- lagar. Det visar hur  ödesdigert det 
påtvungna avrustningen och erkän- ningsvilja och tron på demokratien var att under ett fyra års kr ig  egen- 
nandet av skulden till kriget. Rhen- förvandlades i en desperat nationa- mäktigt sätta ur  funktion lagen om 

vår mänskliga förbundenhet och vårt landsockupationen med dess föröd- lism. 
mjukelser, utsparkningen av de tyska 

och hopplöshet inför framtiden sla- 

Stipendium demokrati och kommunism bevisar 
två saker. Först att den tyska me- 
delklassen aldrig haft mod att ta itu 
med en prövning av orsakerna till 

för bevistande av  kurs vid Fogel- Tysklands nederlag, till sitt läge och 
stad sökes hos Hulda Lundh, Ystad. till grannarnas hållning, en prövning 
Skåneförbundet  av S. K. V. som kanske skulle leda till att man 

”Varje kvinna har 
s i n a f ö tt e r u n d e r I någon mans bord”. de äro nu avstängda från att utöva 

edan de svenska herrarna ta sig för statstjänst vid giftermål. 

Det allra starkaste intrycket från kon- ur statstjänst om de gifta sig före 45 års Tyskland och mänskligheten. 

I Grekland försöker man undvika att ring givas. 

ta krigsskadestånd ur Westfalens knäckt modet på den proletära oppo- 

Att förtvivlan, personliga lidanden gemensamma mänskliga öde. 

å 75 kronor 

Ellen Keys Stiftelse olyckan. Vidare att man föredrar Strand, Alvastra att av de olika fiender man har hålla 
sig undan de mäktiga och välbeväp- 

mottager betalande gäster under maj. nade och kasta sig över de försvars- Po rt Arthur u r 
Alltså i båda fallen tecken på 

fru Stina Pyk, Skeppargatan 92, Stock- en hemlig svaghet mitt i all virilitet. 
Judarna ha naturligtvis varit väl 

R e s t  a u r a n g 

90 kr. pr månad. Njut av Omberg i blå- lösa. 
och vitsippstider. Upplysningar genom (Hörnet av Götgatan) 
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Sandro Malmquists och Axel 
Witzanskys teaterstudio. 

i 

eaterstudion vid Östermalmstorg h a r  et t  sätt som bestämt skulle glatt den T existerat i s e x  månader och redan gamle i tornet. Herr Witzansky hade helt 
nu finner de  konstnärliga ledarna det avstått ifrån at t  begagna s ig  av de nu- 

studions sceniska pedagogik ä r  att finna. siade om, nämligen kinematografien, och 
E t t  s tort  fel hade uppvisningen, språket när  Kasper  gör  sin resa, klädd i sjumila- 
behandlades som en bisak och när nu stövlarna, glider ingen vägg upp på tyska 
eleverna tillåtits spela roller i s e x  måna- skolan och blottar en biografduk, s e r  man 
d e r  blir det ledningens s a k  at t  med all inga bilder av Djurgårdsslätten och de 
m a k t  inrikta de  nästkommande månader- metropoler fantasifärden genomfar. Ge- 

ning m. m., grenar som utvidga s i g  till regissören tillräckligt tydligt fram dikta- 
o c h  ifrån talets konst. rens mening och genom att  utöka spelet 
En stor, genomgående merit hade fram- med kasperskåps-scenen ur  »Midsommar» 

förandet a v  de båda pjäserna: Er ik  Juels fick stycket en avslutning, som betydligt 
»Cirkuskaféet» och Strindbergs »Kaspers förhöjde intrycket av ett osedvanligt gott 
fettisdag-», det  plastiska inslaget, grup-, teaterarhete. Herr Witzansky själv gyck- 
peringarna, det mänskliga materialets lade som Kasper  och i hans sätt att  ut- 
skiftningar var  utomordentligt väl inövat föra rollen spårades  en fläkt av Det  
och anammat a v  läraktiga adepter. I Kongeliges förnäma tradition. Det  ä r  nå- 
Cirkuskaféet hade herr Malmquist med de got förunderligt med god skola, god tra- 
enklast tänkbara  dekorationer och med dition, och disciplin som ifrån ett skol- 

skapat  en övertygande bild, som ställvis och b l i r  självdisciplin. 
var  så förhärskande at t  spelet inte kunde Slutintrycket av matinén blev - om 
bryta  ned det. Juels pjäs  ä r  en stillsamt man bortser ifrån at t  det skulle varit ele- 
dramatisk cirkusaffisch, en scenisk no- verna som uppräknats och hedrats - det 

bästa aktörer för  att komma till sin rät t  Malmquist och Axel Witzansky absolut 
eller också en klok regissör som förstår ha  sin givna mission inom vår  teater- 
a t t  betona det bärkraftiga i stycket - värld och det bör utan tövan beredas 
det ta  risade s i g  Malmquist kunna, vad dem tillfälle at t  under gynnsamma för- 
han åstadkom med dessa elevers hjälp hållanden, var  och en arbeta konstnärligt 
v a r  förvånande - men de scener  som inom sin bransch. Vilket naturligtvis 
tydde s ig  till ett idealiskt spel för  at t  kun- inte hindrar att de båda herrarna, med 
na nå över rampen, mäktade inte de  unga tillhjälp av en god talpedagog, skola fort- 
krafterna. sät ta  med sin skola. Den träning ele- 

»Kaspers fettisdag, hade a v  regissö- verna få  där  för  dem närmare teatern, 
ren herr Witzansky från bör jan behand- än man i första ögonblicket ä r  böjd at t  
la ts  som en balett med tal, en Hans tro. Jag har  bevittnat flera uppvisningar 
Wurstiad och denna lyckliga Iösning gav inom skollokalerna och vet at t  resultaten 
rika tillfällen för den unga elevskaran som uppnåtts, men ej fått e t t  offentligt 
att demonstrera sin kroppsliga färdighet, framvisahde, äro en följd av god och 
s i t t  rytmiska sinne och ett. strålande spel- konstnärligt medveten instruktion. 
humör. Strindbergs som ospelbart be- Sven Stål. 
traktade fastlagsspel, trollades till liv p å  

klokt att offentligt visa i vilken riktning tida sceniska hjälpmedel, som Strindberg 

na p å  allvarlig och insiktsrik språkrens- nom dans och sång och pantomim fick 

skickligt anpassat ljus och färgklickar. ämne övergår  till e t t  konstnärligt vapen 

velett, som antingen fordrar världens tydliga, levande beviset om a t t  Sandro 

S e h e m åt, äng el 
N ä r  man börjar  med T h o m a s  Wolfesdebutanterna. Han var  en 30-års man, 

stora  roman Se hemåt, ängel kän- när han släppte ut Look homeward Angel. 
ner  man s ig  först tilltalad av en god Boken bygger på självbiografiskt mate- 
berättartalang, sedan blir man förundrad rial, enligt hans utsago a r  för övrigt all 
över stilen, som med insprängda par- allvarlig dikt självbiografisk, »vi äro  
tier av skenbart sammanhangslöst inne- summan av alla vårt livs ögonblick» sä- 
håll - ofta  en modererad lyrisk prosa g e r  han, »allt som är vårt finnes i dem: 
- verkar konstruktiv, dårefter blir man vi kunna varken frånkomma eller dölja 
besvårad, t. o. m. en smula irriterad, för  det». 
a t t  till sist falla i beundran och sluka de Bokens huvudperson ä r  Eugene Gant. 
fascinerande sidorna i hejdlös upptäckar- Han är typisk individualist, har över- 
iver. Man känner s ig  inte stå inför nå- spändhetens originalitet och ungdomens 
gon klassisk höghet  som d å  man t. ex. rebelliska instinkt, som hos honom inte 
l ä s e r  ser eller hör O'Neills Elektratra- kunnat kvävas och kuschas som hos de 
gedi. men man blir klämd i det skruvstäd flesta andra utan genom varje ny hän- 
av intensitet som en fulländad disharmo- delse får ny impuls till hänsynslös för- 
niens enhet kan utgöra. hävelse. Eugenes förhävelse är dock 

Thomas Wolfe  tillhör inte de  yngsta blott medveten i den meningen at t  han 
livshungrigt känner sin egen överlägsen- 
het över omgivningen, han känner sina 
egna tankebanor arbeta annorlunda än 
andras, l ian anar  tingens annorlunda 
sammanhang än de godtagna normerna 
Och uttrycken, han ser  bortom och utom 
- han ser  hemåt, mot ursprunget. Detta 
gör  lian i n t e  på grund av någon särskilt 
religiös uppfostran eller inställning (kon- 
trasten med moderns litet slamsiga pen- 
sionat har Wolfe utfört ypperligt) utan 
tycks vara en medfödd tanke, et t  aprio- 
riskt faktum, som råkat ut för det märk- 
värdiga at t  fortfarande vara  vid liv fast 
det hamnat i en dödlig kropp. 

Wolfes  roman ä r  en originell roman. 
Den tyder på den nya stil och form, som 
håller på att arbeta sig fram i det ung- 

, litterära Amerika. Dess sät t  at t  lägga 
fram ett vittfamnande problem i rent rea- 
listisk ram ä r  kanske inte det märkvärdi- 
gaste, men dess djärvhet att i en upp- 
rörd tid verkligen ta fasta på ett väsent- 
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S t u d e n te rs a ng 
av Piet H e i n .  

Der var  Tider  engang, da en ærlig Det, der brydes idag hele Kloden omkring, 

var en  Stud bag en støvet Reol. 
Student e r  de  Midler, som Kundskahen gav, 

til at tvinge Naturens umælende T i n g  
Der var Tider - men Venner de Tider under Livets Og Fremtidens Krav. 

e r  endt. 
Der e r  aabnet for  Storme og Sol. 
Vi har  siddet Aarhundreder Iænket o g  Og Om Mennesket selv tar sin Lod i sin 

over Bøger  Og boglige K a l d  

krum Haand 
eller kvædes i kortsynet Kiv, 

men en Verden e r  voxet a f  Tankernes det beror paa Om Forskerens ordnende 

Sum Aand 
og Papirets taalmodige Tal .  

Thi  saa meget Som Menneskets Viden 

og saa tidt som Teknikken gør stærk, 
og saa langt man har Magt over Menne- 

er det ydmyge Forskeres Værk 

trænger ud til det kæmpende Liv. 
Skal vi sidde endnu som en stuelærd 

Iukket inde i livsfjærne Fag? 
N e j  vort Felt er en Mark i de levendes 

Vores Verden e r  Verden idag. 

Stand 

formaar, 

Land. 

skets Kaar, 
Piet Hein. 

L äk ar ens s o c i a l a 
ansvar. 

o r  inte Så länge sedan gick genom enklaste medicinska krav. B a r a  detta 
' p r e s s e n  en beklämmande skildring av betyder j u  ett allmänt försvagande av 
de nu inryckande unga värnpliktiga och motståndskraften gentemot sjukdomar. 
de spår  som de bär  av kristiderna under Man hör ofta folk förebrå de arbetslösa 
vilka de  fötts och vuxit upp. De nya att de inte vill ha arbete, at t  d e  ä r  dege- 
rekryterna tedde sig som en generation nererade och lata. Jag skulle vilja se den 
till s tora  delar märkt av undernäring och människa som i fyra å r  fått otillräcklig 
umbäranden. Man fick här en glimt föda, levat under dåliga bostadsförhål- 
av det sammanhang mellan ekonomisk landen och dag efter dag gått overksam 
depression och .folkhälsa. som a r  ödesdi- och som ändå hade ett normalt livsmod 
gert och för framtiden avgörande. Det  och arhetsenergi i behåll. 
har emellertid helt nyligen på ett dju- Och bostadsfrågan! 
pare sått gjorts  till föremål för en studie Vi vet hur s tor  betydelse frisk luft och 
i den norska tidskriften Fritt ord, där  ljus har för folkhälsan, t. ex. för före- 
en kvinnlig läkare, doktor Nic Hoel, stäl- byggande av 'engelska sjukan, körteltu- 
ler upp kravet på social ansvarskänsla berkulos o. s. v. Vi vet hur s tor  betydel- 
hos läkarna mot bakgrunden av den sjun- se det har också för det uppväxande släk- 
kande levnadsstandard, som nu över så tets hela utveckling at t  miljön ä r  harmo- 
gott som hela världen allvarligt hotar nisk, boståderna jämförelsevis rymliga. 
folkhiilsan. Man kan själv föreställa s ig  vilka möj- 

Läkarens viktigaste uppgift ä r  at t  till- ligheter till harmonisk utveckling et t  barn 
varataga människornas kroppsliga och har, som får växa upp i en enrumslägen- 
andliga hälsa, säger  doktor Hoel. Om het tillsammans med 6-7 andra män- 
därför ekonomiska kristider har något in- niskor. Det ä r  inte underligt at t  sär- 
flytande på folkhälsan skulle man tro, att klassbarn och barnavårdsnämndsskydds- 
Iäkarna i högre grad än någon annan kår lingar till s tor  del rekryteras från sådana gen för de enskilda, om man bara  använ- 
skulle tvingas at t  t a  ställning till själva miljiier. der sin fantasi, måste det gå upp för  en 
krisen, undersöka dess sammanhang och Ett  annat förhållande som kan nämnas at t  det  tjugonde århundradets kulturella 
göta dess verkningar klara för sig. Är  är  födelsekontrollen och de kriminella framsteg i själva verket innebär ett ena- 
det nu verkligen så at t  den kristid vi just aborterna. Trots  det uppoffrande arbete stående barbari Man kan med skäl skry- 
nu genomlever, ä r  av den karaktär att som utförts av privatpersoner i olika ta med de enorma framsteg som veten- 
den skadar folkhälsan och därför i sär-  länder för  en allmän upplysning om pre- skap och teknik har gjort. Läkaren kan 
skild grad berör läkaren och tvingar ho- ventiva medel, ä r  det ännu samma skill- med stolthet visa på sitt fack och allt vad 
nom at t  politiskt ta  ställning om det nad som förr mellan välsituerade och han där kan uträtta med teknikens hjälp. 
sociala ansvaret ä r  levande i honom? sämre ställda familjer. Det är stillati- Men j u  större de vetenskapliga framste- 

gande erkänt at t  de högre klassernas gen ä r  dess mera groteskt, dess mera 
Vetenskapens och hygi= kvinnor redan i många å r  kunnat få  fram- meningslöst blir det helvete som de breda 

kallad abort  under betryggande omstän- befolkningslagren lever i. 
enens framsteg undan. digheter utförd av l äkare  Arbetarklas- Nu å r  det inte min mening, skriver 

sens kvinnor har icke en sådan ekonomi doktor Hoel, at t  den enskilde läkaren 
hållas till stor del de at t  de kan betala operationshonorar och skulle gå omkring som någon slags 

sjukhusvistelse, de  kommer i händerna barmhärtighetsapostel. Det  skulle inte 
breda lagren på kvacksalvare och kloka gummor och heller göra någon nytta. M e n  när han 

Först måste man då göra s ig  några riskerar sin hälsa för hela livet om de dagligen upplever at t  all hans fackliga 
frågor: kan de breda befolkningslagren icke stryker med genast. Det å r  en skam skicklighet intet förmår på grund av de 
tillgodogöra s ig  de medicinska framsteg för läkarkåren at t  dessa förhållanden sociala missförhållandena, skulle man åt- 
som vetenskapen under de  senaste år- icke ändras. minstone vänta att hans sociala ansvars- 
tiondens gjort på näringsfysiologiens om- känsla förmådde honom att sluta s ig  till 
råde? Eller man kan fråga:  kan de en- dem, som påvisar det meningslösa i sa- 
skilda familjernas dagliga liv ordnas så Vår kulturs framsteg kernas tillstånd. - Den läkare som i dag 
att de  har någon nytta av de tekniska förenas med ett djupt ä r  opolitisk eller konservativ drar en 
framstegen ifråga om bostäder och ar- magisk cirkel runt sin person och sitt ar- 
betsvillkor, hygienens förbättringar etc.? barbari. bete, som hindrar honom att  tjäna den 
Vetenskapliga undersökningar har  visat vetenskap lian valt. 
uppfostrans s tora  betydelse och miljöns När läkarna i alla fall till stor  procent 
inverkan på det uppväxande släktets and- tänka Sig in i vad allt detta verkligen be- ä r  konservativa, beror det bl. a. på att 
liga hälsa. Får  den stora massan av tyder av lidande och bekymmer, dagli- Iäkarkåren, så som hälso- och sjukvår- 
människorna tillfälle at t  följa de  regler 
som man kan  dra ut som resultat av 
forskningen? Vi vet att de icke kan göra 
det. 

Doktor Hoel drar  fram den ekonomiska 
krisens mest iögonenfallande verkningar, 

Om man bara gör  s ig  besvär med att 

terna. På samma gång man vill rekom- 
mendera denna goda bok, kan man inte 
underlåta att beklaga, att förslaget inte 

gare  pris. 

Thomas Wolfe: Se hemåt, ängel 

ansett s i g  kunna släppa ut den till billi- 

Johan Falck 

Bon- 
niers. Kr. 9: 50. 

i Tyskland, 100,000 i Norge, 200,000 i 
Sverige. I Norge har arbetslöshetsunder- 
stödet för en familj med 3-4 barn hit- 

kan. På sista tiden har  man försökt er- 
sätta detta bidrag med natura-understöd. 
En matordning sättes upp som ger för 
litet ' a v  allting både kalorier och vita- 
miner. Den tillfredsställer inte ens de  

tills gått upp till en 18-20 kronor i vet- 



Vad som gör barnen till problem, säger 
NeiII, är  bristen på kärlek. Uppfostrar- 
nas försök att bättra dem med stryk eller 
annat »hatstraff» invecklar ytterligare 
problemet. När ett barn t. ex. stjäl en 
klocka är det en symbolstöld av kärlek. 
För att få bort den Yttre olaten hos ett 
problembarn använder Neill psykoana- 
lys, lyfter upp i deras medvetande den 
verkliga orsaken till den. Det sker ibland 
genom samtal, ibland genom små dra- 
matiska scener. 

Den kärlek med vilken Neill botar sina 
problembarn är inte av den sentimentala 
sorten. Den är ett kamratligt Jag står 
på din sida. Han lär mattjuven bästa 
vägen till skafferiet och gratisåkaren ett 
finurligt sätt att lura konduktören. Och 
efter en tid har hans vänskap ersatt dem 
lusten för dylika upptåg. 

För Neill finns inte goda och onda, 
snälla och stygga barn, endast lyckliga 
och olyckliga. Och lycka är detsamma 
som aktivitet och frihet. Nämligen frihet 
att leva ut en instinkt i den mån den inte 
förgriper sig på andras rätt. 

I sin verksamhet sysslar Neill endast 
med problembarn. Men det lyser igenom 
i hans föredrag att han hoppas och tror 
på ett fördjupat och ytterligare utvecklat 
psykologiskt vetandes förmåga att med 
tiden skapa ett nytt samhälle, en ram för 
lyckliga människor. 

E-a R. 

den är ordnad under nuvarande system, 
hänvisas till privatverksamhet, att den är 
tvungen att leva på folks sjukdomar. Vi- 
dare tillhör läkarkåren själv de bättre 
situerade befolkningslager, som inte har 
något intresse av att upphäva ett system, 
som ännu gynnar dem. Detta, säger dok- 
tor Hoel till slut, skapar omedvetet en 
föreställningsvärld som hindrar Iäkarkå- 
ren att ta förutsättningslös ståndpunkt 
till det som sker omkring oss i dag. 

- 

STOCKHOLMSKRETSEN AV 
FOGELSTADFÖRBUNDET 
samlas lördagen den 6 maj kl. ½ 8 e. m. 
å Kvinnliga Kontoristföreningens lokaler, 
Brunkebergstorg 15, 2 tr, 

Föredrag av Elin Berner om Några 

T e  a 1:- kr. 
minnen från en resa i Amerika 1932. 

en kraftkälla: 

havregrynsgröt 

med 
mjölk och ostsmörgås ger 
kroppen kraft att möta den 
nya dagen. Gröten blir god 

med kartongförpackade hav- 
regryn 

i blå kartong kg 0:40 
tre-minuters i grön kg 0:45 

kooperativas 
havregryn 

Anna Kleman: "Ingen skall vara 
hemlös mer på Det stora valet. jorden''. 

D e t  var i a p r i l  1925. Representanter i n te  kvinnorna i samhällsmaskineriet er- ar  styrka beror inte på att vi har så 
för europeiska kvinnoföreningar satt de krigande männen hette det. V mycket pengar, utan på att vår rö- 

reste genom Kanada och vidare söderut Om kvinnornas medverkan behövs för relse bygger på en bärkraftig idé, sade 
till Washington, där en  stor kvinnokon- ett krigs fortsättande - vilket är  obe- arkitekt Sven Wallander bl. a. om den 
gress skulle hållas. Överströmmande stridligt i  fråga om alla för ett folks re- kooperativa hyresgäströrelsen, när han 
var den gästfrihet och hjärtlighet som vi- surser verkligt påfrestande krig - så är  talade vid H. S. B:s tioårsfest i Stock- 
sades resenärerna under deras färd, vil- det ingen förmätenhet att tro att kvin- holms stadshus i lördags. Festen i och 
ken var anordnad med många anhaltsta- norna kunna göra mycket för att hindra för sig var också ett mycket fint vittnes- 
tioner. De hälsades välkomna i stad efter ett krigs utbrott, om de ville och vågade börd om idéns förmåga att omkring sig 
stad, i otaliga anföranden som ofta höllos göra sin vilja gällande. skapa rörelser av samfällda mänskliga 
av män ministrar, borgmästare och Men hitintills har som bekant den s. k. krafter. Från de i en enkel och vacker 
andra representativa funktionärer i stat kvinnofrigörelsen inte hindrat massor av uniform uppträdande unga manliga och 
och samhälle. Jag är  nog otacksam att kvinnor från att se sin uppgift i att under kvinnliga marskalkarna ur hyresgästernas 
ha glömt dem, alla dessa vackra tal som ledning av manliga auktoriteter i partipo- egna led till hyresgästernas förträffliga 
höllos till oss i vår egenskap av före- Iitikens irrgångssalong, helhjärtat och orkestersällskap 
trädare för det i Amerika så högaktade lydaktigt anpassa sig efter den av män- Malmströms ledning och kanske framför- 
kvinnliga släktet - s~ när som på ett nen skapade politiska utvecklingen. En allt Hyresgästernas scensällskap Viljor- 
enda. utveckling av så utpräglat manligt skap- na, som uppförde tre svenska stycken i 

Aldrig glömmer jag de ord varmed en lynne att dess blomma var världskriget. massdeklamation, var det en anda av 
f. d. minister i Ottawa talade om sina och Då utnyttjades för krigsändamål segrar god och niedveten samling omkring ska- 
andras känslor ,& de sågo sina boys som manligt geni vunnit på den veten- pande uppgifter, som gjorde att festen i 
skeppa in sig. till Europa för att deltaga skapliga 
i världskriget, det heliga kriget som och ingenjörskonstens fält. Då förinta- Arkitekt Wallander påminde i sitt tal 
skulle göra siut pä krigen för all framtid. des eller skadades cirka tjugu miljoner om hur det nordiska klimatet gör hem- 
Lätt antydde han de svikna illusionernas manliga liv, En till sitt ursprung, väsen- och bostadsfrågan till ett sä viktigt Spörs- K 
bitterhet och så kom det ur hjärtats djup: art och effekt mera grandiost manlig mål i  vårt sociala liv och hur H. S. B. är 
»nevermore, nevermore». Till sist en gri- prestation än världskriget kan icke tän- en av kamporganisationerna på denna 
pande vädjan till världens kvinnor att de kas. De kvinnliga krigsoffren liksom d e  front. Han framförde från föreningens 
skulle göra allt för att detta icke skulle av kriget direkt dödade barnen - för att sida ett tack till Stockholms stad, som gi- 
återupprepas. icke tala om annan värdeförstöring - vit föreningen god hjälp att bygga den 
Ja, hur skulle läget vara här i världen, finns det ingen statistik över och den stad i staden, som kommit till stånd, och 

om en överväldigande majoritet av d e  effekten var ju  en hiprodukt. Kuriöst han hoppades att H. S. B:s tack till 
politiskt myndiga kvinnorna i olika län- nog erhålla kvinnor som icke låta leda Stockholm skulle bli skapandet av bo- N 

der verkligen utnyttjade sin rösträtt i stat sig av sin egen psyke utan motstånds- fasta stockholmare, besjälade av sam- 
och familj för att skaffa gehör för kra- löst anpassa sig i manligt krigsbejakan- hälls- och medborgaranda. o 

vet: aldrig mera krig? Om de enade sig de riktning ofta högt betyg för sann Stadsfullmäktiges ordförande Knut 
i strävan att göra respekt for individens kvinnlighet. Tengdahl visade på den storartade ut- 
rätt till sitt eget liv och hans ännu större Det återstår för de »okvinnliga» att veckling som den kooperativa bostadsrö- 
rätt att inte tvingas att mörda andra till söka tyda sitt väsens lag och därur taga relsen tagit under de tio år H. S. B. ver- 
utslagsgivande faktor i staternas politik i direktiv för sitt handlande. De kunna icke kat: den har uppfört icke mindre än 
stället för att vara, som den nu är, en undgå att säga sig att kvinnornas när- 7,000 lägenheter med 25,000 invånare - 
quantité negligeable när. det gäller de maste uppgift som statsmedborgare helt och uttalade även Stockholms stads till- 
stora (!) statsintressena? Om kvinnor i enkelt är  densamma, ehuru på ett större fredsställelse över arbetet. 
alla s. k. civiliserade länder bildade en plan och under andra former, som den I de av Viljorna uppförda styckena, 
pålitlig,' konsekvent opposition mot vålds- vilken som helst enkel, normal kvinna Byggmästaren av Karl-Erik Forsslund, 
tendenserna, var de än framträda? inom sin lilla sfär instinktivt känner som Ungdom av Ernst J. Lundquist och 

När Englands kvinnor erhöllo politisk ett kategoriskt imperativ: att värna och Esplanadsystemet av Strindberg hade 
rösträtt, så uttalades ett officiellt beröm skydda de liv hon givit upphov till, som man slutligen funnit konstnärliga uttryck 

för byggnads- och bostadsfrågan och det till kvinnorna för deras välförhållande un- hon står i ansvar för. 
der kriget. England hade inte kunnat Längre ha vi inte hunnit i civilisation var en stark appell och en väl funnen 
fortsätta kriget så länge som skett, om och anammande av kristendomens läror sammanfattning av Hyresgäströrelsens 

än att de ledande folken i teori och prak- idé, när de unga smärta blåskjortorna, 
tik erkänna det legaliserade massmördan- pojkar och flickor, utropade med dikta- 
dets ide. Den uppgift som ligger och rens ord: 
väntar på kvinnorna inom statslivet är  Ingen skall vara husvill, ingen hemlös Låt oss hålla primitivt enkel och outsägligt svär: att mer på jorden. 
skaffa gehör för civilisationens och reli- 
gionens elementära krav på erkännandet positionerna. av det mänskliga livets okränkbarhet. 

Män som likt mannen i Ottawa lärt (Forts. fr. sid. 1.) 

hans och hans familjs nödtorftiga för- världskrigets läxa ropa på kvinnornas 
sörjning. 

Den nya propagandachefen i Tyskland 

till arbete är det viktigt att komma ihåg, minister Goebbels vill också ha kvinnor- sådana svårigheter. Men tydligen finns 
att deras utestängande utgör ett farligt nas hjälp. I det tal varmed han nyligen inte något arbetslöshetsproblem jämför- 
hot mot den kvinnliga arbetskraften över öppnat en kvinnornas utställning har han bart med värt i de länderna, och attac- 
huvud taget. Det kommer att medföra godhetsfullt utlovat att kvinnorna i hän- kerna mot det kvinnliga arbetet äro ju 
en undervärdering av allt kvinnoarbete delse av krig skola få göra vanlig soldat- främst föranledda av arbetslösheten. Det 
och sålunda också gå u t  över de ogifta tjänst. Men i riksdagen ha de ingenting var några mycket käcka turkinnor på kon- 
med förvisning till det rent mekaniska att göra. Deras uppgift & av annan art. gressen, och de inbjöd Alliansen att för- 
arbetet, utestängande från de kvalifice- Och man måste j u  medgiva att om kvin- lägga nästa kongress till Istanbul. 
rade tjänsterna och underbetalning av ar- norna skola medverka vid den »upptysk- 
betet. 

under kapellmästare 

forskningens, maskinteknikens sin enkla stil blev helt imponerande. 

C. 

Varje kvinna . . . hjälp. 

När det gäller de gifta kvinnornas rätt (Forts. fr. sid. 2). 

En liten belysande historia berättades 
ning av folkblodet», som professor Gun- från England av delegaten Mrs Munroe 

Just nu, när de kvinnoförtryckande dik- ther i Jena planerat och Hitler och natio- från London, som suttit i någon kommitté 
taturerna vinna mark, är det av ofrån- nalsocialisterna hoppas på, samt skapa för utdelande av arbetslöhetsunderstöd. 

komlig betydelse att kvinnorna i den mån en n y  härlig arisk människotyp, så ha - Det ä r  ju onödigt att ge  kvinnorna 
något understöd, sade då en av de man- de önska göra en insats i samhällslivet de göra nog! 

slå vakt om sina en gång vunna positio- Tidsutvecklingen frampressar även liga ledamöterna, ty  varje kvinna har i 
ner. Valet står alla fall sinn fötter under någon mans 
som iiverensstämmer med hennes förmåga mellan anslutning till de strömningar som bord! 
och intresse - inom de gränser som det med logisk nödvändighet leda till vålds- Vad skall man säga om en sådan upp- 
nuvarande samhället erbjuder - och eko- politik och krig, eller till dem som inriktas fattning och dess moraliska och sociala 
nomisk självständighet i största möjliga på försoning mellan nationer, raser och konsekvenser? 
utsträckning är grundläggande villkor for klasser. Även vi i vår avkrok av världen Nå, kongressens enhälliga mening var 

att även de gifta kvinnorna skola ha rätt varje land, alltså för en nationell lag- att kvinnan skall kunna erövra och upp- s'' inför det stora valet. 
till arbete, även fransyskorna instämde i stiftning tillrättalagd mot full likställig- 
detta och man framhöll hur inskränknin- het, och att man tillsvidare, i avvaktan 

rätthålla sin ställning som självständig 
samhällsmedlem. 

gar i denna rätt måste komma att in- på den till 1935 utfästa revisionen av Det beslut som andra kammaren fat- 
tade med avseende på den Nyblomska verka ödeläggande på kvinnornas hela Haagkonventionen, icke skulle inrikta ar- 
motionen gick ut på en utredning av möj- 

Ett starkt och gripande intryck fick ligheterna att på frivillighetens väg få Vänsterförbund har ledigförklarat ett sti- från början. 
dubbeltjänstsystemet att upphöra. Vidare underströks principen om lika man, säger fröken Walin till sist, av den 

moral, eller kanske ännu bättre uttryckt samlade fredsviljan hos befolkningen, cipen ar densamma, fast den ä r  mildare 
uttryckt. Det är  att hoppas att första kurs v id  Kvinnl iga  Medborgarskolan v i d  lika ansvar för kvinnor och män. Beträf- som frenetiskt deltog i ett massmöte för 
kammaren, som snart skall ta ståndpunkt Fogelstad. fil. fande kvinnornas rättsliga ställning - freden - hela Marseille var med. Kvin- 
till de Nyblomska synpunkterna, inte fal- kand. Hulda Lundh, Långgatan 12, Ystad, t. ex. gift kvinnas nationalitet - beslöt norna sade också bestämt ifrån att arbe- 
ler för frestelsen att tro sig motverka te!. 489, som också lämnar närmare upp- kongressen att kommittén för sådana frå- tet för freden är en grundval för allt ar- 

gor skulle s tå  kvar. I frågan om gift bete för frihet och rättvisa och kongres- arbetslöshetens verkningar genom att lysningar ,  
kvinnas nationalitet beslöts att man för sen beslutade eftertryckligt att den punk- tvångsvis utestänga vissa medborgargrup- 
närvarande skulle nöja sig med en upp- ten skulle stå kvar på programmet. 

Utbildning och träning för det yrke kvinnornas ställningstagande. 

- 

Skåneförbundet av Svenska kvinnors ekonomiska och intellektuella inställning betet på en ratifikation av denna. 

Prin- pendium å 75:- kr. för deltagande i en 

Ansökning ställes till 

per frän rätten till visst arhete. S t o c k h o l m  1 9 3 3  
C. H. Zetterlund e Thelanders Boktryckeri-A.-B maning till arbete för förbättringar inom Casan. 


	33-17-1.pdf
	33-17-2.pdf
	33-17-3.pdf
	33-17-4.pdf

