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Vad har hänt? 
D EN FÖRSTA UPPSEENDEVÄC- 

KANDE KOMMUNIKeN om väl- 
färdsutskottets beslut i arbetslöshetsfrå- 
gorna, följdes på tisdagen av den offi- 
ciella voteringen om Iönebestämmelserna 
vid reservarbetena. 
vudbeståndsdel i den överenskommelse, 
som träffats mellan partierna med jord- 
bruksministern, hrr Pehrsson i Bramstorp 
och Österström som huvudpersoner. Med 
14 röster mot 9 beslutades de avtalsen- 
liga lönerna. Till socialdemokraterna 
slöto sig två bondeförbundare och höger- 
mannen hr Wohlin. På den andra sidan 
vor sex högermän och de tre frisinnade 

Hr Olsson i Kullenbergs- ledamöterna. 
torp röstade icke. 

»Den stora kohandeln» har dock fått 
efterspel högern och de frisinnade anse 
sig icke förrän i efterhand ha underrät- 
tats om den uppgörelse som bondeför- 
bundet redan säkerställt med socialdemo- 
kraterna. Hr Westmans, bondeförbunda- 
rens, expressbrev där han meddelade 
ställningen ha fatt en nästan mystisk 
glans över sig, ingen tycks veta exakt 
när och var de kommo fram. I stort sett 
kan man slutligen säga att uppgörelsen 
fått en ganska dålig press. 

TT AV HUVUDDISKUSSIONSÄM- E NENA vid sextonde nordiska kon- 
gressen för invärtes medicin, som just nu 
är samlad i Uppsala med 300 deltagare, 
har varit Kost och dietfrågor, där kostens 
betydelse vid olika sjukdomar och för 
välbefinnandet över huvud taget diskute- 
rades ur olika synpunkter. Bland delta- 
garna var d:r Hindhede från Danmark, 
vilken som vanligt gick till storms emot 
biffen och drog en lans för bananen. Kon- 
gressen har f. ö. haft ett stort arbetspro- 
gram med många framstående talare. 
T Y S K L A N D  HAR FÅTT EN TILL- 

RÄTTAVISNING i N. F:s råd, ge- 
nom rådets godkännande av petitionen 
från Oberschlesien om behandlingen av 
judarna. N. F:s juristkommitté har kon- 
staterat att den tyska antijude-lagstift- 
ningen i Oberschlesien strider mot de mi- 
noritetsbestämmelser som Tyskland själv 
godkände 1922 och som innebär att tyska 
regeringen tillerkänner alla invånare full- 

Dessa utgöra en hu- 

. 

ständigt skydd till liv och medborgerlig 
frihet utan hänsyn till härkomst, nationa- 
litet, språk, ras eller religion. 

N. F:s råd skall nu ta upp hela frågan 
till behandling att Tyskland själv inte 
röstade j a  för beslutet kommer inte att 
hindra utredningens gång. Ö STERRIKES FÖRBUNDSKANS- 

LER, D:r DOLLFUSS, kom i tis- 
dags tillbaka från Rom, dit han rest för 

i sin härda kamp för Osterrikes självbe- 
ständighet mot de tyska påtryckningar- 
na, som ta allt skarpare former. Efter 
vad det uppges kommer Mussolini att 
medla i konflikten mellan de båda län- 
derna - och till Osterrikes fördel. Det 

att hämta kraft och stöd hos Mussolini 

Den tyska attacken mot 
kvinnornas förvärvsarbete. Finland i valets tecken. 

Märta Schulz- Cajander: 

en i Tyskland redan påbörjade all- las igen med en procent pr manad. Äkten- D männa attacken mot kvinnornas skapsbidraget utbetalas i regel i sin hel- 
förvärvsarbete har satt in  med ny kraft. het till mannen - i fall av äktenskaps- 
Riktlinjerna för angreppet äro uppdragna i förord med hälften till vardera maken - D en riksdag som 1930 tillkom under maning mot den fosterländska andan, har 

men både hustrun och mannen äro i lika 

hög grad ansvariga för dess återbetalan- mätning, som någonsin ägt rum i vårt sig välgörande kraftigt gällande. Skydds- 
lagen av den första juni 
angående åtgärder till de! Det utbetalas i form av varuanvisnin- land, fick mot förmodan sitta ut sin tid. kåren bör som en statsunderstödd ord- 

gar, som gälla för möbler och husgeråd. Ett nytt val förestår oss nu efter förflut- ningsmakt icke verka i någon politisk me- 
Och hur finansieras nu dessa märkvär- na tre år, och de första valförberedelser- ningsriktnings tjänst, rättsskydd bör lika- 

arbetslöshetens lindrande. 

na med alla sina spänningar, inre mot- så givas varje lagligt verkande organi- 
sättningar äro numera klara. 
endast de sista valförbundsbesluten innan Det socialdemokratiska partiet, som 
den 15 juni, därefter är allting färdigt till omfattar såväl svensk- som finsktalande 
kampanj. partifränder har härmed utan tvivel fatt 

Som den första upptakten till valkam- ett starkt valtaktiskt grepp om sina väl- 

En nyformation av landets politiska liv. 

den väl hårdaste politiska kraft- dock en rättsopinion mot det skedda gjort 

Den beslutades av riksregeringen natten diga lån? jo, medelst 

Återstår sation i vårt lagbundna rike. 
till förra torsdagen och trädde i kraft mor- 
gonen därpå. Med all reservation för en skatt på ogifta, 
tolkningen av den på sina ställen tämli- såväl män som kvinnor under 55 år  med 
gen. svårbegripliga lagtexten tycks här en inkomst av minst 75 mark pr månad. 
göras ett målmedvetet försök att i stor Skatten utgår, alltefter inkomsternas Stor- 
stil driva kvinnorna bort från arbets- lek, med 2-5 procent. För en inkomst- 

Det är inte Iängre som hit- tagare med t, ex. 75 mark i månaden be- panjen kan man räkna det dramatiska in- jarskaror. marknaden. 

kvinnor i statstjänst eller På mera fram- mark om året, för en person med 500 ett skyddskårskompani begick övervåld minoritetens bland befolkningen rätt och 
mark i månadsinkomst 300 marks äkten- mot socialdemokraternas flaggning på dess språk. Det sista ordet torde icke 

sin partidag. Ehuru mången i vårt land heller vara utsagt i denna angelägenhet skjutna poster, eller en förklaring i stil 
med den som gjorts till kvinnliga stads- skapsskatt etc. 
fullmäktige, att de inte längre äro önsk- 

På detta sätt beräknar regeringen att formerar sin uppfattning om denna hän- i den valkamp som förestår, och vars re- 
Nu gäller det de stora massorna kunna stifta 140,000 äktenskap, d, v, s. delse mot bakgrunden av den omständig- sultat kommer att utläsas vid valurnorna 

värda. 

Resultatet av valförberedelserna utvi- 
i industrien och kontorsvärlden. Lagen 
innehåller visserligen inga direkta förhud avlönade platser. 
mot kvinnor i fabriker och på kontor. 

Lagen innehiller för övrigt ett stort ciell flaggning den 16 maj, som detta år sar en häpnadsväckande förändring av 

Men den går ut på att så långt det är program till arbetslöshetens bekämpande. överallt i F i n l a n d  firades såsom ett fem- landets politiska liv. Detta bär syn för 
möjligt överföra dem till husligt arbete. Det är, som Völkischer Beobachter ut- tonårsminne av Finlands politiska befri- sägen att vi leva i brytningstider och att 

elseverk i dubbel mening, och i skydds- den starka politiska press, som folket se- 
kårens handlingssätt endast ser en reak- nast utsattes för, har resulterat i ett fram- 

För det första skola familjer förmås trycker sig, 

(Forts. å sid. 4.) att i största möjliga utsträckning anställa ett generalangrepp på krisen, tion emot denna socialdemokraternas ut- 
hembiträden. För att locka dem till detta 
beviljas vissa skattelindringar, i stil med en begynnande fyraårsplan, som inom 
barnavdrag, för varje hembiträde, ända fyra år skall ha avskaffat arbetslösheten. 

upp till 3 stycken.. För det andra införas »Staten placeras som hjälpare i hushåll- 
ningens centrum.» 

åtgärder till äktenskaps- Granskar man generalangreppet när- 
mare skall man finna en omfattande plan 

frekvensens höjande, till bostads-, jord- och vägförbättringar 
allt i avsikt att förmå kvinnorna att upp- samt naturaunderstöd åt inhemska ar- 

ge sina anställningar. betslösa. Men när det gäller finansierin- 
Till att börja med utlovas nu ett äkten- gen av dessa stora planer befinns det att 

skapslån på upp till ettusen mark, för staten ställer till förfogande en miljard A vrustningskonferensen har ajourne- Nej, efter den tyska reträtten i de tek- 

alla tyska medborgare som ingå äkten- mark som den icke äger! Den utfär- rats till att börja med på en må- niska frågorna, har svårigheterna kon- 

skap efter lagens ikraftträdande. Men viii- dar dels s, k. arbetsvärdebevis, som kom- nad. Egentligen var allting redo för ett centrerats på de frågor som alltid legat 

koret för att erhålla detta lån är  för det muner och församlingar få betala igen, avgörande. Definitionerna äro klara, pa- djupast i botten p i  avrustningsproblemet: 
första att vidare skapas en fond för frivilliga gåvor ragraferna finnas författade, alla utred- hur ska man kontrollera att en avrust- 

den blivande äkta makan till det nationella arbetets främjande och ningar är  gjorda. 
Men meningsskiljak- ningskonvention verkligen genomföres7 

slutligen tas äktenskapsskattemedlen i tigheterna på väsentliga punkter voro så Genom vilka sanktioner ska man bestraffa 
uppgiver sin plats anspråk. På detta sätt beräknar man svåra, att man inte vågade ta avgörandet. den makt som bryter mot  sin egen un- 
och för det andra att hon förbinder skola 400,000 arbetslösa beredas sys- Typiskt för de deltagande makternas derskrift på avrustningskonventionen? 
sig att inte åter ta avlönad anställning selsättning. Allehanda skattelindringar hållning är  att de alltså inte våga låta Hur ska man komma åt den privata va- 
s~ länge hennes man äger en inkomst på för dem som bidraga till produktionens det ga till en sprängning av konferensen penhandeln? Vilken säkerhet får man i 
minst 125 mark i månaden och det er- ökande utlovas dessutom. utan griper man till den vanliga taktiken: stället för bombflygplan, tanks, slagskepp 

hållna äktenskapslånet inte är  fullstän- Vilka gemen- 

digt återbetalat. Det är nämligen inte gera emot detta program, får man nog soner att söka brygga över svårigheterna. samma åtgärder skola vi förplikta oss att 

nog med att hustrun skall avstå sin ar- inte veta. 
betsinkomst vid äktenskapets ingående ha all anledning att sätta sig in i de kunna Iösas genom någon formulerings- Det är alltså hela det europeiska Pro- 

- äktenskapsbidraget skall också beta- företagna åtgärdernas verkliga innebörd. skicklighet el ler  på intellektuell väg, ty blemet, eller rättare världsproblemet : he- 
la dess vidd, som rullas upp av avrust- 

blir inte så roligt för Hitler, som ju  lär frågor som inte klaras upp i Genève sko- Även om den stora allmänheten tappat ningskonferensen. Men frågorna äro for- 
bespetsat sig på ett germanskt national- la bli föremål för deras överläggningar räkningen pa de förslag och motförslag mulerade av Frankrike och betyda egent- 
socialistiskt välde ända till italienska från fall till fall. och sammanjämkningsresolutioner som ligen detta: Vi lita icke på Tyskland, vi 
gränsen och omfattande både österrike, MERIKAS AVSKED till guldmyntfo- följt varandra under den senaste fasen av ha aldrig gjort det, men vi Iita framför 
Schweiz, Holland, hela Skandinavien och A ten är definitivt genom lag. Dess konferensen, så bör den inte tro att allt allt icke på Hitlers Tyskland. Därför 
de baltiska länderna. gäldenärer skulle väl gärna se att fä er- står på samma punkt som då den börja- måste vi kontrollera hur de uppfylla sitt 

Partiet har därtill givit u t -  

tills fråga om avskedandet av enstaka tyder detta en äktenskapsskatt på 18 termezzot i Tammerfors den 25 maj, då fästelse för sin aktning för den svenska 

avskedandet av l ika  många kvinnor från het, att Tammerfors socialdemokratiska den första och tredje juli. 
majoritet i stadsfullmäktige förbjöd offi- 

Avrustnings konferensen. 
fortsätter. 

Hur Tysklands arbetande kvinnor rea- att överantvarda åt några olyckliga per- och undervattensbåtar? 

Men andra länders kvinnor Fast de veta att dessa egentligen inte vidtaga mot en fredsbrytare? 

det gäller vilja, känslor, tro, misstro. 

YRMAKTSPAKTEN mellan England, lägga skulderna i pappersdollarsvaluta de. Situationen är åtminstone en annan givna ord. Därför måste vi ha klara F Frankrike, Italien och Tyskland har men det går för närvarande dåligt om den inte är bättre. Intresset upptages straffparagrafer att ta till om de bryta 
avslutas, att gälla tills vidare i tio år, med betalningsuppgörelserna. Englands icke längre som förut så mycket av frå- sitt ord. Därför måste vi ha säkerhet 
sedan med-uppsägningstid på två år. De regering skall om fredag avgöra huru- gan om vilka vapenslag som skola offras för att andra makter ställa sig solida- 
fyra makterna ha därmed gjort sig till vida England betalar eller ej möjligen vid avrustningen. Det har nog genom riska med oss den dag ett i hemlighet 

ledare av den politiska utvecklingen i blir det denna gång endast en mindre av- allt detta ältande dock blivit klart, att upprustat Tyskland sätter sitt revansch- 

samarbete inom N. F:s ram. Rustnings- 

Europa. De förklara sig vilja trygga betalning. man ska gå på de offensiva vapnen om krig i gång. Förr kan vi inte skriva på 

nedrustningskonferensen och ett politiskt man skall ta något alls. Där är  det nu- någon avrustningskonvention. 
mera bara Englands eller rättare den 
engelska delegationens komprometteran- 
de krav på att få behålla bombflygplan ... TILL EDERT FÖRFOGANDE 
för polisändamål mot vissa vilda stam- 
mar som är en hake. Känner man engels- 
männen rätt, så kommer regeringen inte 

servation om avskaffandet av luftvapnet 

Till detta komplex av frågor hör idén 

Läckert och hälsosamt 
är smörgåsbrödet 

U P LAN D S K U B B E N 
I hygienisk förpackning hos  Eder  handlande. att kunna uppehålla denna skandalösa re- FOTO , 

C. E. BERGWALL 
FREYGATAN 7-9 Tel. 325902 

Undvik efterapningar! 

Begär uttryckligen Up  l a n d s k  u b b e  n! en gång hänger på den. 



En nygrund. 

Svensk och dansk Tyska forskare I j ordpoli tik. till Sverige? 
Internationella 
kvinnokongresser 

Regeringsförslaget om en statlig låne- F rågan om Sverige kan ta emot tyska i Stockholm. 
vetenskapsmän och studenter besva- 

riksdagen i förra veckan. Det var den rades i förra numret av Tidevarvet av Internationella Kvinnorådet I. C. W. 
första i särskilda utskottet färdigbehand- flera representanter för högskolorna i Internationella Kvinnorådet 
lade fråga som därmed förelades kam- Stockholm och ett par andra talesmän för under sista dagarna i j u n i  och början av 
rarna och även på sitt sätt betecknande intellektuella yrken. I stort sett gingo juli f å  en särskild aktualitet här i landet. 
för utskottets inställning till jordfrågor- svaren ut på att man visserligen önska- Den 26 juni samlas nämligen dess exeku- 
na i sin helhet. Ty vad som än åstad- de att någonting kunde göras för de tys- tiv till konferens i Stockholm, för att för- 

kommits i den stora förlikningen ifråga kar, som måst lämna sina platser eller förbundskongressen 
om jordbruksstödjande åtgärder, några avstängts från studier, men att de prak- hållas nästa sommar i paris, 

Det är flera stora samhälls- och spe- 
ciella kvinnofrågor som skola förberedas 

sakligast går  ut  på at t  hjälpa och förekommer mjölkreglering, som skall Tidevarvet har vänt sig även till hög- i de särskilda kommittéerna för att sedan 
vidmakthålla de nuvarande jordinne- bringa upp smörpriset till kr. 2: 30, samt skolorna i Göteborg, för att hora om man föreläggas exekutiven t i l l  behandling 

BI. a. kvinnors rätt till arbete under sam- 
havarnas bekymmersamma Ställning. understöd åt smörexporten med hjälp av där anser sig ha större möjligheter. ma förhållanden och samma lön som män- 
Politiska skäl, som äro ovidkomman- margarinaccis; inrättandet av en slakteri- Två professorer, stadsfullmäktigeordfö- nen, allmänna fredsfrågor, ungdoms- och 
de för jordbrukets del, äro härtill bi- lånefond, åtgärder till potatisspritens randen, professor Malte Jacobsson vid barnaskyddsfrågor, frågan om ungdom 
dragande. Anmärkningsvärt ä r  a t t  ökade användning, äggreglering, spann- Goteborgs Högskola och professor Erik och film etc. Utom för exekutivens egna 
vid den nu företagna fastighetstaxe- målsreglering, inmalningstvång för havre. Lindahl vid Göteborgs Handelshögskola medlemrnar »gäster», som är  efter konferensen anmälan till öppen fil. mag. för 
ringen, taxeringsvärdet i regel höjts Den protektionistiska provkartan är  full- ha haft godheten besvara vår fråga, men Astrid Sturzen-Becker, Luntmakaregatan 
på mindre och medelstora gårdar  och ständig. ha icke mycket större förhoppningar än 78 och mot en avgift av kr. 5: - äga till- 
på Större gårdar  visserligen sjunkit Med förslaget t i l l  småbrukarlånefond de tillfrågade vetenskapsmännen i Stock- träde. Ett stort offentligt möte kommer 
något i avseende på jordvärdet, men skall nu den erforderliga jorden anskaf- holm om möjligheterna för en positiv lös- också att anordnas, i Konserthusets stora 

sal, torsdagen den 29 juni. Ämnet blir 
i stället blivit höjt beträffande skogs- fas, med vars hjälp blivande jordbrukare ning. Ungdomen och arbetslösheten och talare 
värdet, e t t  förhållande, som synes skola komma i åtnjutande av alla de P Professor Jacobsson fann det självfal- bl. a. ordf. i Svenska Kvinnors National- 

let att Sverige under förhållanden, förbund ken Matheson fröken från Kerstin England Hesselgren, och fröken frö- 
understöd. 

Vi vänta en mycket stor anslutning, 
betonade, att det ur vetenskaplig och kul- berättar förste vice ordföranden i sven- förbättring för jordbruket ej kan in- kr. - och äro avsedda för skogsarbe- 

turell synpunkt givetvis vore en vinst att ska nationalförbundet, d:r Ingegerd Pal- träffa, förrän de missförhållanden tare och med dem likställda för förvär- 

avlägsnas, som orsaka modernärin- vande av jordbruk, framförallt sådana kunna bereda en fristad åt de av Tysk- me. 42 nationalförbund är ju represen- 
gens tryckta läge, ej blott en eller som kunna drivas jämsides med annat lands främsta På olika områden, som av terade i det internationella rådet, ett par 
annan jordbrukares privata obe- är under bildning, organisationen är allt- 

ras- eller åsiktssynpunkter nödgas Iämna yrke. 
så stadd i ständig utveckling. En del av 
de nationella förbunden representera oer- 

stånd. Givetvis är  Sverige ej obero- 

ende av andra länders tillgångar och partiuppgöreise inför krisfrågorna som När det gällde studerande vore frågan I hörda medlemsskaror, då så gott som 
bestämmelser, men säkert är, a t t  de 

träffades i Danmark i vintras, kraven mera komplicerad, då universitet och samtliga kvinnoorganisationer äro an- 
sista årens nödläge grundlades un- aldrig släpptes på en fortsatt lösning av högskolor redan voro överbefolkade. slutna till dem, t. ex. Förenta staternas, 
der den för jordbruket under kris- Professor Jacobsson ansåg vidare, att där bl. a. deras Yrkeskvinnors klubb med jordfrågan i riktning mot sänkt jordvärde 

hundratusentals medlemmar, är ansluten. 
och minskad spekulation. När regerings- det skulle varit av värde, om från aka- Andra nationalförbund, exempelvis Is- åren gyllene tiden, d å  jordvärdet 

stod högt och spekulation med jord förslaget slutligen antogs av riksdagen i demiskt håll ett principuttalande gjorts, lands, är självfallet mycket mindre, men 
drevs till sin spets. Det ä r  återverk- något ändrad form, hade t. ex. lagen om men ännu hade ingen satt sig i spetsen organisationen är  helt demokratisk och 
ningarna härav, som nu göra sig gäl- jordvärdestegringsavgift till det allmänna sörjer för att de mindre talrikas krav till- 
lande. Saluvärdet av  jord har  sjun- uppnått icke bara socialdemokraternas för  att göra ett dylikt godoses lika väl som de störstas. 
kit betydligt under de vid senaste och radikale venstres utan även venstres P Professor Lindahl betonade att natur- I samband med I. C. W:s kongress 
fastighetstaxeringar åsatta värden anslutning alltså det parti, som sna- ligtvis ingen i en situation som den- kommer även en internationell lanthus- 

na kunde ställa sig likgiltig och avvisan- moderskongress att hållas i Stockholm. men skuldsättningen s tår  kvar f rån rast motsvarar vårt bondeförbund. Som värdfolk för denna kongress står 
den tid det lönade sig a t t  spekulera Nordiska Husmodersförbundet, vars ordf. 
med jord. 
med nuvarande låga priser å jord- vedertagna önskemåI att de blivit bort- i som vore möjliga att vidtaga. Beträffan- att hälsa de utländska deltagarna väl- 
bruksprodukter i främsta rummet e j  glömda av bondeförbundet är mindre för- de studier vid våra högskolor funnes väl komna. 
kan bära och det ä r  ett förlopp, som vånande. De danska partiernas enighet intet hinder för utländska studerande i Bakom denna lanthusmödrarnas kon- 

ständigt kommer att upprepas vid om att vid sidan av en tillfällig krislind- den mån de kunde följa undervisningen. 
gress st' de stora organisationer a' '"- 
ral women» som särskilt i Canada och 

eventuella hög- och lågkonjunkturer, r i n g  fasthålla det principiella kravet på Här lade språket till att börja med kan- England spelat en så stor roll för lant- 
så länge tillfälle till spekulation med jordens frigörande från skuldsättning och ske hinder i vägen. hemmens förhållanden. 

När det gällde professorer, vore det en- Fru Märta Silfverhjelm, som varit 
dast de särskilt framstående som kunde Svenska husmodersföreningarnas riksför- 
mera varaktigt fästas vid universiteten, bunds representant vid de konferenser av 

mera förberedande art för lanthusmoders- för jordbrukets bärkraft synes det 
vara  av allra största betydelse a t t  då likställighet oberoende av nationalitet organisationer som hållits i London och 
minska jordbrukets skuldbörda samt obestånd ä r  därför  nödvändig och vid lika kvalifikationer icke vore genom- Wien 1929 och 1930, berättar för Tide- 
på ett sådant sät t  a t t  den i en fram- ett förslag till nästa års riksdag. förd eller begärd, vilket väl också finge varvet något om den snabba utveckling 
tid e j  återigen kommer att betunga Denna utredning skulle omfat ta  dels ske genom internationella överenskom- dessa organisationer genomgått. 

Redan 1915 togs initiativ till engelska 
lanthusmodersföreningar S k. Women In- jorden. Detta kan endast ske genom tillämpningen av en förenklad åbo- melser. 

en ny äganderättslag eller tillämp- rätt i större utsträckning och under U r  rent facklig vetenskaplig synpunkt stitutes, som bildades efter mönstret av 
ning i enklast möjliga form av åbo- namn av en ny äganderättslag samt menade professor Lindahl, vore det inte de organisationer som mrs Alfred Watt 
rätten, d. V. S. ärftlig och förytterlig möjligheten av anskaffande av me- tu tal om, att inte framstbende tyska ve- redan grundat i Canada. 
besittningsrätt av jord mot årlig av- del härtill f r ån  eventuella anslag och tenskapsmän skulle berika den veten- Dessa föreningar ha fullkomligt föränd- 
gäld och nå obegränsad tid. Jord- fonder, dels statens förhandsrätt att skapliga forskningen, om de för längre rat den engelska landsbygden berättar 

värdet skall regleras genom jordens 
f r u  Silfverhjelm, kvinnornas intresse för 

inköpa på exekutiv auktion salubju- eller kortare tid finge sin verksamhet för- samhällsfrågor har blivit väckt, de ha 
avkastningsförmåga, genom fått intresse för att söka förbättra sina 

hem, alla dras med i ett aktivt arbete och 
känner genom föreningarnas sätt att ar- 

på dess produkter, ej genom enskild vid auktionen avgivna anbud, därest 

kvarstå från goda till dåliga tider. 
Samhällets ingripande för a t t  räd- 

rätt gällande, dels i vilken utsträck- förhållande till deras skuldbörda, märkligt var att iakttaga med vilken vana 
ning hittills obrukad åkerjord, vil- slutligen drivas att gå från gård och och säkerhet dessa kvinnor, som förut 

da jordbruket bör därför i förs ta  ken genom produktivt arbete skulle icke vågat säga knyst, stego upp och ta- grund, lade i församlingarna. 

Beteckningen »rural» eller lant- säger 
hand ske genom at t  förvärva jord, ge tillfälle till försörjning kan befin- 
till sådan myckenhet a t t  detta inver- nas lämplig och åtkomlig, dels en 

d kar på prisläget, och vilken jord se- rättvisare beskattning av jordbruket, 
dan utlämnas i områden av lämplig som tar bort det  osäkra deklarations- 
storlek enligt ovan nämnda principer. systemet och i stället utgår från en 
Förutvarande ägare som så önska fastighetsskatt motsvarande taxe- 
och därtill befinnas lämpliga böra ringsvärdet som bör rätta sig efter 
givetvis ha  företräde at t  enligt dessa gällande jordvärde, och en rörlig in- 
former bli innehavare av gården eller komstskatt fastställd länsvis efter en 
del därav. För skogsbrukets del löpande skala olika för olika å r  och 

! torde en uppdelning av skogen i län beroende på skörderesultatet 
smärre områden vara ofördelaktig, samt priset på jordbruksprodukter. 
då en rationell skötsel med sakkun- Genomförandet av dylika refor- 
nig ledning under sådana förhållan- mer i stället för  en mångfald tvångs- 
den blir för dyrbar. regleringar och åtgärder i protektio- 

En utredning angående jordfrå- nistisk anda skulle rädda många 
gans nuvarande läge och de orsaker, jordbrukare från at t  som n u ,  i kam- 
som djupast föranlett jordbrukets pen för en äganderätt vilken i själva 

fond för arbetarsmåbruk bifölls av 

Det ä r  påtagligt a t t  statsmakter- ansatser till en lösning av jordfrågan på tiska resurserna här lade mycket stora 
, nas understöd åt  jordbruket huvud- lång sikt kan man icke skönja. Hittills hinder i vägen. 

meningslöst då man sedan beviljar skyddande och prisstegrande åtgärderna, 

a e traditioner i hu- Lånen skola uppgå till högst 6,000 kr .  som de nuvarande h d 

Ur en fond på två och en halv miljon manitet och vidsynthet a t t  bevara, Han Ofrånkomligt är, a t t  en varaktig Kydd från Canada. 

Det är anmärkningsvärt att i den stora sitt land för  en tid, 

I den svenska uppgörelsen ha social- de. 
Det ä r  detta jordbruket demokraterna alldeles släppt dessa sina Frågan gällde vilka Praktiska åtgärder fru Marie Michelet från Norge, kommer. 

spekulation är emellertid ett uppfordran- . jord är  möjlig. 
Både för samhället som helhet och de exempel. 

priset den jord till samma pris som högsta lagd till svenska läroanstalter. 

spekulationslust, vars verkningar staten inom en månad gör denna sin 
verket endast består av en bråkdel i beta sin betydelse för  det hela, Ganska 

E. T. 



Lyckliga amatörer. JansErik Holm: 

Fascism och moral. u tt. vid Ålsten ligger Scenstudion. den vi  komma ut till Scenstudion under en 
l i l la intensiva och målmedvetna av pingstdagarna, just medan en liten 

konstens verkstad, dar en stor del av de grupp ur Fåglarna som intensivast ar  
B l a n d  de talrika, en srnula förbehåll- ta'det. Flickan avvisar dem mustiga organiserade teateramatorernas pionjarar- sysselsatt med repetitioner till sitt livs 

samma, men I alla fall varmhjärtade ordalag och förklarar sig vara odeutsch- hete utfores - under ledning av regisso- stora premiar Oskar Braatens Bra man- 
sympatiyttringar for  Hitler man får  hora national bis in die Knochen.» Syster Frieda ren och skådespelaren, doktor M Schiich- nickor, som ges om lördag på den for- 
från borgerligt svenskt håll, a r  det sar- konstaterar, prisande Gud, den politiska kin, före kriget medlem av skådespelar- namsta scen vi ha i Sverige, namligen 
skilt en, som frapperar, den kommer sammanhållningen ända ner i samhailets truppen vid Konstnärliga teatern i Mosk- Dramatens Föreställningen, som ager 

rum i samarbete med Stockholms fackliga 
Redan sjalva de yttre anordningarna i centralorganisation, har anordnats till for- mestadels från djupt religiosa manskor: dragg 

ja, det är förstås alldeles ryqligt med Ett faktum är emellertid, att hos många Scciistudion verka tilltalande, från den mån fur arhetslösa och Fåglarnas med- 
judeförföljelserna och misshandeln och unga nationalsocialister en uppriktig och lilla enkla, moderna salongen till den med lemmar uttycka sin stora tillfredsstallelse 
sänt dar, men i sedligt hänseende har alls inte förljugen puritanism gjort sig allehanda dyrbara minnen Och trofeer, med det tillm<ltesqlrnde, som visats sall- 
i alla fall en uppryckning ägt rum i T ~ ~ ~ -  gällande, En reakflon mot den alltför t c c k n i w r ,  konstverk, eftersträvansvärda skapet från Dramatens sida Att man 

namnteckningar och slalvportratt av stor- arbetat fur  att visa sig värdig det stora 

domen var ju så moraliskt forvildad, det existerat i Tyskland (som en följd av våningen Det är den s k teatergrottan, Vi har, berättar styckets oversattare 
var på tid a t t  den återfordes till renare världskriget och inte av demokratin eller som befinner sig en trappa ned under och huvudrollinnehavare, Eric Nilsson, re- 
seder. Och den yttre ut- peterat med korta raster två hela dagar i 

Iiqt satt den anda som genast slår en till Och det kommer att bli ett fullkom- 
En mötes av intensivt intresse och arbete for Iigt tomrum for o$$, sedan föreställningen 

på senare år. fastare moral har redan sedan flera år  uppgifterna från både ledarens och ar  oier och man inte längre har den att 
arbeta for, forsakrar oss en annan av de 

ganska osmakliga nattlokaler existerat, domen. Det är inte Hitlers förtjänst Scenstudion ar  inte gammal, den invig- unga sl<lidespelarna. 
perversa och andra, och nigra av dessa Men ndgra av scen- Hela sallskapet består av ett femtiotal 

har fortjanstfullt nog tillbommats av nazi- paganda från andra försök till hojande av sällskapen ha äldsta redan arbetat ganska män och kvinnor .Alla av dem möjliga olika yrken äro 
regimen, det ska villigt erkännas. Man ar- 
dessa lokaler besbktes av nyfikna utlan- av obegransad barnalstring. Barn vill nen p~ dessa olika scensallskap, Fåglar- betar i grupper och ar  fur  narvarande 
ningar och av äldre farbroder från lands- nog de flesta manskor gärna ha, men de na, Viljorna, Gnistan, Rytm och allt vad sysselsatt med flera olika, storre uppgif- 
orte,,, inte av den tyska ungdornen, för icke-nationalistiska tanker också en srnu- de heta, borla också bh alltmera valkanda ter I den storsta av dessa, föreställnin- 

vilka de sannerligen inte Utgjorde någon la På barnens framtid och känner sitt och uppskattade Hittills kanske mest gen PA Dramaten, medverka tio »Fåglar» 
genom sitt furmedlande av den nya upp- Det ar  dock tydligt att alldeles obe- 

fara. Visserligen är det ett sorgligt fak- ansvar. De rattrogna nationalisterna för- läsningsform som kallas talkor eller roende av forestallningar och yttre fram- 
tum, att åtskilliga storstadsungdomar, bjudas att kanna dylikt ansvar, de ha massdeklamation Genom ett oerhort all- gångar ett levande intresse for  en stor 
både manliga och kvinnliga, fallit offer att utoka statens och varligt Och hängivet arbete, standigt in- sak besjalar arbetet I den vackra lilla 
för prostitutionen. Men det har inte be- därmed basta, Kanske är det det som spirerat av den osedvanliga, konstnär- studion ute vid det vårliga Ålsten: den 
rott på deras moraliska dekadens, utan i Sa hög grad tilltalar vIssa religiosa liga ledarebegåvning som d:r Schischkin att ge varje ett tillfalle att vid 

besitter, ha flera av dessa amatorgrupper sidan av sitt yrkesarbete eller sin arbets- 
Pa en nod, om vars ohygglighet VI här i Personer. Ja, och Hitler håller På fa- verkligen uppnått den for  amatörer svår- löshet odla någon form av konst med allt 
Sverige har svårt att gora oss en före- millen och hemmet, heter det vidare. erövrade förmåga, som kan göra deras vad den kräver av äkthet och odmjukhet 

rota genom at t  ge ungdomen arbete och praktiken inordnar han efter sovjetryskt tillfallig förströelse för dem själva 
brdd, inte genom några kyskhetsdekret. monster aven den yngsta ungdomen I po- 
Såvitt jag vet har det ännu inte lyckats litiska organisationer, som avlagsnar den 
Hitler att ge ungdomen brod, for alla kan från hemmet. Den tyska ynglingen ska 
han ändå inte sysselsatta sin bruna uppfostras forst och främst till soldat 
arme, så prostitutionen florerar val nu Finns det någon mera hemlös typ an sol- 
som förut, om än i litet undangomdare daten? 
former. Jag förmodar att inte så f å  följt På tal om kattarbålet på Opernplatz, 
de båda vatesuperoxidblonda ynglingar- har man I Sverige från somligt håll velat 
nac exempel, som lag s i g  gå nattvakt på göra gallande, att det var ett uttryck for  
Kurfürstendamm: de hade prytt sig med den nationella, tyska ungdomens renlig- 
hakkors. För någon tid sedan läste jag hetskrav. Det låter så vackert: en ny, 
en napen historia i en stadsmissionstid- idealistisk ungdom reagerar så häftigt 
ning: nattsyster Frieda samtalar på en av mot smutslitteraturen, att den låter den 
sina expeditioner med en gatflicka, då två gå upp i lågor. Men hur forhåller det sig 

kvinnliga kommunister komma tillstädes I verkligheten med den saken? 
och varna flickan for  det kyrkliga infly- En aldrig så flyktig blick på den svarta 

listan overtygar en om att några smuts- 
forfattare inte finnas representerade dar. 

fru Silfverhjelm, innebar egentligen att Är Heine och Wassermann kanske smuts- 
sådana foreningar f å  bildas endast i sam- författare? p ~ ~ ~ ,  men de ar  judar Är 

hällen. Alltså sFu;fe med mindre än 6,000 invånare.Alltså skulle av våra broderna eller Erich Kästner smuts- 
stcider komma med under den betecknin- författare? Nelj men de är demokrater 
gen Här i Sverige ha vi också lagt hu- Ingen bok blev brand på Opernplatz dar- 

dersföreningarna och forsökt undvika grund av att dess forfattare var jude eller 
kring de symtom av världsläget, som I 

narvarande stund ingåvo mest oro, namli- 
gen de nationalistiska stromningarna, 

varje motsatsforhållande mellan produ- vänsterman, 
center och konsumenter. 

Programmet for lanthusmoderskongres- Det f inns  smutslittVatur Tyskland 
sen upptar olika frågor av intresse for Men den hamnade inte på kättarbålet. var  under sallsynt gynnsamma våldstendenserna mot oliktankande och 
lanthemmet såsom en diskussion om Lant- Tv3 synnerllgen osmakliga författare, D betingelser, gemensamt skapade rashatet. omkring detta kom också da- 
husmodern av i dag och i morgon med underavdelningarna produktlon och för- Hanns Heinz Ewers och Arnolt Broniien, av försommarens underbara fagring Och gens andra  överläggning: »Vårt ansvar 
sallning, husllg ekonomi, hygien, rat,ona- stå t. o m högt i gunst hos det national- vadrets gunstiga makter, som Internatio- Inför fred Och frihef» at t  röra sig. 

De togo i rattan tid nella Kvinnoförbundets ombud från de I diskussionen Om de va'ar man lämp- 

betydelse i den moderna kulturen och på sig hakkorset, och deras upphettade red i pingst till overlaggningar om det ningsarbete, gav f ru  Ingeman-Knutsen, 
husmoderns insats däri. etc. väntar fantasi rotar nu inte så mycket i det rent gemensamma arbetet, I denna tid sarskilt Norget en redogorelse för rustningsbud- 

geten i olika lander under en sjuärspe- många intressanta gäster och goda talare ti l l  kongressen, slutar f r u  Silfverblelm, sexuella som i bloddrypande sadism beSdelsefullt och nodvandigt. 
Deltagarantalet i sin helhet torde uppgå Ewers Wessel» bok ock o~m,~~;az;~t-;;~;~;H;~;~ fru Rut Adler hälsade den skandinaviska riod.Av denna framgick bl. a. att de länder som hade Av denna som hade den största r\st%n,",e 

förbundet för fred och frihet valkommen budgeten, budgeten hade och omvant. den minsta undervisnings- 
derna i Oberschlesien hor med sitt for- till Ekered. 
barligande av en bestialisk våldsmentali- D:r Naima Saklbom skildrade därefter Dagens förhandlingar slutade med ett 
tet till det mest upprorande man kan läsa hur delegater från de 42 lander i alla uttalande som betonade Internationella 

har sv8rt a t t  förstå, varför som- världsdelar, t i l l  exekutivmote som I tillhora Genéve ligan, Kvinnoför- samlats ternationellt kvinnoförbundets samforstånd uppgift i samt arbetet for för tanke-' in- 
liga moraliska manskor ta vid sig så myc- biindets förnämämsta kännetecken hade va- och yttrandefrihet. 

wa 

land, sen Hitler kom. Den tyska ung- stora erotiska frihet, som 0bestridligen man inom teater och konst prydda källar- provet, behuver inte saRas 

kommunismen). Men denna reaktion f in -  scenen och salongen 
Var den tyska ungdomen forvildad? nei vi hos ungdomen i alla lager och styiseln motsvarar pi ett ganska strack nu  i pingst. 

Det var den visst inte, Åtminstone inte ingalunda bara hos den nazistiska 

Visserligen har t. ex. I Berlin en del tillbaka vunnit insteg hos den tyska ung- amatörernas sida 

Vad som skiljer Hitlers sedlighets-pro- des I januari i år 

Men moralen är väl narmast hans förordande lever nu sitt fjärde verksamhetsår Nam- det, snickare, trddgårdsskotare 

stallning. Den skadan kan man bara'ut- Det gör han visserligen, teoretisl?, men i Prestationer till något mera an. endast en och allvarligt arbete. 
Casan. 

Si  cn\all\lLapet Fåglarna 
Scen ur andra akten av Oskar Braaten,Era manniskor. 

de utrikespolitiska linjer som fullföljts av 
deras delegater, dels for de inrikespoli- 

vudvikten vid det enande inom husmo- for  att den var osedlig, utan endast p8 Norden inför tiska overlaggningen frågorna i respektive koncentrerades länder. om- 

världsläget. 

Iisering av arbetet, vidare Lanthemmets socialistiska partiet skandinaviska länderna samlats pi Eke- Iigast borde använda sig av i sitt upplys- 

till omkring etthundrafemtio. 

I 

ket mera, om någon begår ett sedligt fel- 
steg, än ifall de f å  hora om hur medman- 
skor sparkats och piskats ihjäl Det förra 
anser de absolut oforlåtligt, men det se- 
nare av ungdomligt kan de eventuellt overcpand begripa idealism som utslag 

Jag ar  inte narmare orienterad i den 
italienskt-fascistiska ideologin, men jag 

ter moralen mycket högt Då ar  det 
egendomligt att i varannan italiensk bok- 
låda finna Pittigrillis tarvliga, pornogra- 
fiska romaner. 

R e s t a u r a n g  PO rt Arth U r antar, att man också hos Mussolini snt- 

Blek ingegatan  40 
(Hörnet av Götgatan) 

B ra m a t s t ä l le 

rit,  att det alltid hållit sitt samvete vaket Vid ett offentligt mute talade sedan 
i tider av nod och fara, och att det mo- kapten BrunFkog Over ämnet: Ri'stnings- 
digt saqt sin mening. Detta hade aven kapitalet en fara för demokrati Och fred. 

skett n u  

förandena q a ~ i ~ f ~ ~ d ~ ~ ~ d ~ ~ ~ , $ r s  i sektionerna, v ~ ~ l ~ , e , g " ~ :  fröken Matilda Lucks kaffe special 
Widegren, Sverige, fru Martha Larssen- 
Jahn, Norge1 Och f ru  Thora Daugaard, 
Danmark, gåvo en red'gore1Se dels för Bagarstugan 

Nej, det är nog, nar allting kommer HORNSGATAN 37 Tel. Cod. 7000 
omkring, inte osedligheten, som likvide- FOLKUNGAGATAN 65 73 37 
rats av fascismen, det ar  den fria tanken. GÖTGATAN 52 33390 



Finland i valets tecken. De tyska reformskolorna 
ha blivit soldatskolor. (Forts. fr. sid.1.) 

trädande av ett flertal politiska menings- den gamla folkpartiåsikten, att alla sven- 
nyanser, vilka, grupperande sig om de skar kunna rymmas inom detsamma och 
gamla. partierna i valförbund med dem därför liter sin begränsade kandidatnu- iss Sadie Elizabeth Fitzgerald är en före kriget i Tyskland, nej, arbetsmeto- 
eller utan, såväl i valkampanjen som i merär ännu uttunnas även av vildar - M framstående och förtjusande ame- derna hade återförts ända till Fredrik 
riksdagens forum vilja göra sina röster på vilkas åsikt gruppen ju  icke kan vara rikansk pedagog, som just nu befinner den stores tid. Miss Fitzgerald kunde 
börda, sina åsikter gällande. Man kan ha saker. Folkpartiets medlemmar ha för sig på någon tids studiebesök i Sverige. inte annat än skriva återbud till d:r 
olika åsikter om fördelen av att alla dessa övrigt tills for tre år sedan, då en viss Tidevarvet träffar henne på Kvinnliga Alexander med rådet att slå Tysklands- 
nyanser självständigt uppträda i landets centernyans påtvangs denna i motsätt- medborgarskolan vid Fogelstad, där hon resan ur hågen. Sedan beger hon sig, 
politiska liv ö v e r  huvud, det forefaller ning till unghögerfraktionen inom par- med synbart intresse tar del av arbetet för att åtminstone ha något utbyte av sin 
dock, som om denna urvattning av åsikts- tiet, over huvud inför allmänheten fram- under den pågående vårkursen och där färd, till Ryssland, för att studera under- 
motsättningarna skulle verka utjamnande stått såsom vildar, med rätt att ! varje hennes intelligenta, livfulla personlighet visningsväsendet där. 
på motsättningarna i samhällslivet i dess enskild fråga rösta efter sin inre överty- tydligen också tillvunnit sig de unga kurs- Vi komma vid miss Fitzgeralds skild- 
helhet. gelse. deltagarnas stora sympatier. Miss Fitz- ring av de tyska skolförhållandena att 

Denna gång har det märkliga inträffat, gerald är till yrket lärarinna vid ett lära- tänka på en annons, som stod att läsa i 
lativt starka svenska bosättning kan sä- att utom svensk borgerlig vänster och reseminarium i Förenta staterna, men har Völkischer Beobachter i förra veckan. 
gas utgöra det ungefärliga uttrycket för socialdemokrater, även Kalstagruppen ger nu under ett års tid själv studerat vid »Nationalsocialister», stod det, »skicka 
hela landets politiska upplinjering, sådant vackra svenska utfästelser, varför en viss Columbia-universitetets avdelning för fort- Edra söner till vår, sedan sin begynnelse 
det framträder p i  den småningom färdiga splittring av svenskfolkets röster i för bildning av lärare. Tydligen har hon där nationellt ledda privatskola, vars elever 
valsedeln. Trängseln på denna, är som dem dock så betydelsefulla avgöranden, kommit att intaga en mycket framstående alla tillhöra Hitler- och Stahlhelmsung- 
sagt större an någonsin förut. Kring som i denna riksdag stå på spel kan plats, ty då huvudläraren i pedagogik, d:r domen! Uppfostran till pliktmedvetna 
finsk höger samlar sig fosterländska förutses. Man rustar sig nämligen oav- Alexander i år planerade en resa till man. Militärisk skolordning. Militär- 
folkrörelsen, vidare ha vi Ruutus och sett alla andra politiska nyanser till strid Tyskland i och för studier av olika re- sport - Wehrsport. Segelflygning. Kvar- 

Kalstas nationalsocialistiska nyanser, Jo- på en bred nationell valfront, med från formskolor, skickades miss Fitzgerald i sittare återvinna förlorad tid.» Etc. 
hanssongruppen, framstegspartiet, agra- finskspråkigt håll utgående paroller: bort förväg för att göra förstudier och pla- Annonsen talar för sig själv. Mot den- 
rerna, småbrukarna, socialdemokraterna med svenska språket från Finlands uni- nera resan för honom. na bakgrund synas miss Fitzgeralds syn- 
samt det svenska folkpartiet och svenska versitet, som bör fullständigt, förfinskas, Försedd med rekommendationsbrev till punkter på uppfostrans betydelse särskilt 
borgerliga vanstern. De s. k. »iskumie- tvåspråkighetens avskaffande från grund- de främsta av reformskolornas pedago- viktiga. 

hets» listor, vilka bära stark högerfärg, lagen, den finskspråkiga nationalstatens ger anlände miss Fitzgerald till Tysk- - Det är min övertygelse, säger hon, 
men ha kommunister uppställda bland förverkligande. land. Och vad fann hon? lnte en enda att om det överallt funnes sådana små 
kandidaterna, ha av valnämnden förkla- P i  en finskspråkig ort, där svensk riks- av dem hon sökte träffades längre i sin rörelser som just denna Medborgarskola 
rats ogiltiga så när som p i  två listor. dagsrepresentation icke kan ernås, ha fin- skola, De voro avskedade, sutto hemma vid Fogelstad, där människor lär sig att 

Svenska Folkpartiets kandidatlistor äro landssvenska borgare beslutat rösta på fullkomligt avskurna från sitt arbete, Sko- tänka självständigt, skulle en katastro 
de ymnigaste i Nylands Ian. 
na folkpartigrupp, som hittills utgjort det fosterländska rörelsen, en äktfinsk bor- läroanstalter av den typ som härskade 
svenska folkets samlade nationalitetsram, gerlig högergrupp, medan i Viborgs län 
har samma tecken kunnat observeras, en svensk kandidat uppställts - utan 
som gjort sig gällande i landets övriga möjligheter till inval. I en kommande ar- 

Nylands tättbefolkade län med dess re- 

lnom den- svensktalande kandidater inom den s .  k. lorna voro förvandlade, inte endast till som den tyska aldrig kunna  hända. 

--n. 

politiska inom sig liv. sönderfallit Partiet i har tvenne sålunda fraktioner, redan tikel val, som skall även kvinnornas företer inställning nya nyanser, till dessa n ä r  Avrustningskonferensen 
fortsätter. svensk unghöger och svensk center. Den- mare beröras. 

na center tynges visserligen ännu av vissa 
oklara politiska grepp om gruppens re- 
presentation, idet den alltjämt utgår från 

(Forts. fr. sid. 1). 
Helsingfors i juni 1933. 

Märta Schulz-Cajander. om en sanktionsarmé under direktion av Det märkvärdigaste av alltihop a 
Nationernas förbund och utrustad med de egentligen att stormakterna täckas håll 
anfallsvapen som de enskilda staterna på med hela den har avrustningstragedie 
icke skulle få äga. Men det har nästan och med Nationernas förbund. Båda de 
blivit tyst om den. Den är inte mera ak- larna är emot deras vilda suveräna natu 
tuell. Den aktuella frågan gäller nu vad och är för den skull, som allt som är mo 
stormakterna vilja förbinda sig till for att naturen, oerhört kvalfullt, tungt och in 
komma en angripen stat till hjälp. Så sprängt med syndafall och skam över syn 
rädda äro vissa stater for att avrustnings- dafall. 
konferensen skall komma fram till en kon- Det har man ju alltid tänkt s ig  att de 
ventionsfäst solidaritetsförklaring mot an- gripare, att de icke ens vågat sig på att var världsopinionens alltmera klarnand 

veto mot krig såsom orimliga, ändamåls- 
anta den oklanderliga definition på vad en angripare är, som presenterades dem enliga och brottsliga som drev herrarn 

i folkens exekutiver, det vill säga rege- 
innan konferensen ajournerades. ltalien ringarna, att åtminstone uppehålla ske 
och Tyskland neka av skäl som de veta net av att göra det yttersta för avrust- 
bast, de se kanske sig själva som framtida ning. 

angripare. England det är engelska re- Men när nu plötsligt en annan ström 
at t  gå ett steg fram mot en solidaritet ning sätter in från Tyskland, en rakt mot- 
som betyder ytterligare ansvar. Förenta satt opinion, som satter soldatidealet och 
staterna ha gått så långt som att farklara soldatdygderna i högsätet och proklame- 
sig villiga att avstå från sin gamla doktrin rar en nationell hybris av oerhörda måt 
om havens frihet och rätt att hålla sig varför passade inte regeringarna på til 
neutrala i en konflikt, Därest deras egen fallet och förklarade att nu är avrustnin 

gen inte längre aktuell, nu får vi ajour- 

åsikt on vem som är angripare samman- nera framme p i  men obestämd gick inte, tid? mark Detta det, förslag igenom. va 
sanktionerna, gå de in under ekonomisk 
bojkott. Det är synd att i det ögonblick Var det därför att Hitler berövade d 
då den nya regimens elan och prestige i andra den chansen genom ett rikstagstal 
Förenta staterna möjliggör sådana med- strid med hans egen ideologi? 
givanden där, är Englands nationella Knappast, for vad betyder ett riksdag- 
block för imperialistiskt för att förmå tal mot det faktum att hela detta talrik; 
sig till en helhjärtad kooperation med obeständiga, missnöjda tyska folk nu m 
U. S .A. lngen begär av England mili- litariseras till kropp och själ och berusas 
tära ingripanden i europeiska konflikter 
utöver vad det lovat i Locarnopakten, Nej, det är väl så att även regeringar- 
d. v. s. skydd för Frankrike-Tysklands na Veta att folkmeningen som utdömer 
gemensamma gräns. Men ekonomisk So- krigen har rätt. Och att därför ett måst 
lidaritet mot en angripare borde England ligger över dem, jagar och tvingar den 
förmå sig att lova, om det over huvud vill Inte så långt som till en verklig handlin, 
ha någon slags överenskommelse om av- ett Offer, en överenskommelse. Men så 
rustningen i hamn. långt att d e  ta på sig lidandet och risken 

Det är klart att det är ett offer. Alla av att åter om några veckor börja på 
stater måste offra något, kanske mycket, som förut igen. 
for  att vinna den fördel som det vore att Om krig faktiskt är ett vansinne, 
få till stånd en avrustningskonvention och kan vilken diktator som helst besluta a 
därmed en avspänning i Europa. Svårig- starta detta vansinne, men ingen, inte el 
heten är for  alla att göra detta offer. Gud själv, kan andra på det och göra det 
lngen vill det. Även om ingen vill ha till ett vinstgivande, uppryckande och 
krig, så vill heller ingen försämra sin allo lämpligt företag. Detta är vårt en( 
ställning vid ett eventuellt krig eller for- hopp och vår enda utgångspunkt for  for 
svaga den makt p i  vilken dess position i satt arbete. 
världen vilar. E. W. 

med nya storhetsdrömmar. 
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