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Kv i n n o r n a s va p e n Efter lag 
och laga stadgar. 

ort före den franska folkfrontens sto- allmänne Sklagaren se till om inte ändå K ra dag, den I4 j u l i  1935, då minnet andemeningen i lagen passar in på brot- 
av revolutionen och frihetens erövrande tet så att det ändå kan bestraffas. Sam- 
högtidlighölls ppå Bastiljplatsen med en ed tidigt skall varje brottsiing hädanefter 
för fred och demokrati. antogs i Tysk- stämplas som skadegiirare mot folkge- 
land en lag, som drar ett streck över en menskapen och såsom sådan uteslutas ur 
av de viktigaste rättsprinciper som blev denna. 
genomförda med franska revolutionen. I Sverige har en urgammal rättsuppfatt- 

Som en av dess vinster framgick den ning fortfarande sitt uttryck i regering- 
sedermera i civiliserade länder allmänt formen, där det s t å r  Konungen bör rätt 
hyllade kardinalsatsen att intet straff kan och sanning styrka och befordra, ingen 

lösa uppror 
mot krig et . 

nder de sista åren har krigshotet ständigt gjort nya framstötar och U för var gång ryckt närmare vi blevo lovade nedrustning Och 

ha fått vara rned Om upprustning Krigets språk och anspråk ha 
blivit altmera utmanande dess motståndare alltmer undfallande Åter- 

igen uppleva vi att en stat inom Nationernas förbund söker krig med en 
annan stat inom förbundet i trots mot förbundet som erbjuder utvägar 
till fredlig lösning av konflikten. 

Denna ödesdigra utveckling har hittills i stort sett ägt rum utan vare 
s i c  bistånd eller motstånd från kvinnornas sida. Men den har nu nått 

vecklats till en tekniskt fulländad massmördare som går rätt på 
befolkningen tvärs över fronter flottor Och fästningar Det tvingar 
därför med nödvändighet befolkningen att ikläda sig skyddsrust- 
ning och göra jorden till en fästning. sluten uppåt mot himlen. 

När kvinnorna nu häva för det ögonblick då krigsvidundret skall sätta 
igång. när de fråga sig vad som kan göras för att  hejda och oskadliggöra 
det, finns då något att föreslå dem, en handling som kräver aktivitet, 
mod och sammanhållning, 

utdelas utan att brottet är uttryckligen fördärva eller fördärva låta till liv, ära, 
beskrivit i lagen nulla poena sine lege personlig frihet och välfärd, utan att han 
penalis. Det är denna, för all modern lagligen förvunnen och dömd är  och ingen 
straffrätt grundläggande princip, som avhända eller avhända låta något gods, 
Tyskland övergivit i och med antagandet löst eIler fast, utan rannsakan och dom i 

denna skall straff hädanefter kunna utde- föreskriver 

las även om brottet icke är  uttryckligen Dessa bestämmelser går  tillbaka ända 
heskrivet i lagen. Om alltså ett  brott. till konungabalken i vår landslag av 1350. 
som e n l i g t  folkets sunda förstånd för- S , ~ ~ ~ ~ ~  plats i striden mellan nazism 
tjänar bestraffning. enligt lagen ä r  för- och västerländsk rättsåskådning är alltså 
klarat icke straffbart. skall rätten eller sedan gammalt given. 

en punkt. då de måste besluta sig för endera. Krigsmaskineriet har ut- av en n y  straffprocessordning, Enligt den ordning Sveriges lag och laga stadgar 

V a d  har hänt? 
FORSVARSKOMMISSIONENS HU- 

VUDBETÄNKANDE är färdigjuste- 

rat Och offentliggöres den första septem- 
ber då samtliga reservationer skola vara 
avlämnade. Mellanpartierna bjuda på en 
plan till 148 milj. Högern begär ytterli- 
gare 11 à I2 milj., huvudsakligen för flot- 
tans räkning Om socialdemokraternas 
definitiva linje framkommer olika uppgif- 

Ja, en sådan handling finns. 

Kvinnor. sammanslut er,  kräv av männen att de besinna vart det 
De  bästa och klokaste av dem se  det Hjälpen till ter ett provisorium på 120 miljoner eller 

en väsentlig upprustning till sjöss betin- 

bär hän med mänskligheten. 
och försöka vända utvecklingen. stöd dem, fordra att få hjälpa dem. 

Men när Ni kräva av dem att lägga ner vapnen, låt 
dem då samtidigt förstå att Ni ämna lägga ner 
Edra! Att Ni vägra gå in i krigsmaskineriet. vägra 
källar- och gasmaskdisciplin! 

gad av Tysklands nya flotta. 

H R  SANDLER HAR T A L A T  i Mörsil 

och framlagt den utrikespolitiska 
situationen Särskilt behandlade han frå- 
gan om eventuell vapenexport. Ingen li- 

censansökan föreligger för närvarande. Kvinnor, säg att ni icke .tro på gasmasker, källare och andra 
Han hoppas att n. F. skall reglera den skyddsvapen. Säg att ni genomskådat det orimliga i uppgiften att ka folkförbundet bli en domstol in- dröja ytterligare tre månader med att 
f rågan Om icke får varje stat handla på skydda alla. och att ni rygga tillbaka för det omänskliga i tanken 
eget ansvar. Det förefaller som om hr att somliga skola uttagas t i l l  räddning och andra utlämnas att förgås  Ingen tror när detta skrives, att Musso- 
Sandler, stödd på italiensk expertis i så ner som revolutionerat och omformat lini ämnar känna sig bunden av artikel 12 Säg att ni icke vilja prisgivas med edra barn åt gift och eld utanför 
fall vore böjd alt säga j a  till Ahessiniens överfyllda skyddsrum men heller icke räddas på andras bekostnad för mänskligheten? Det är  den fråga som och följande i pakten. Och d i  kommer 
begäran Pressen lovordar hr Sandler att sen stiga ut i en ödelagd värld. Mussolini i dessa dagar ställt till världen man konsekvent fram till artikel 16, där 
högt Och Bofors intressenter äro sä- Gör ni detta, då tvingas även männen i kraft av s i n a  urgamla instink- genom en intervjuande pressmans förmed- det heter att skulle någon medlem av 
kert även nöjda ter att försvara de sina, att göra en yttersta ansträngning för att skapa ling. Piå detta skulle världen kunna sva- Folkförbundet gripa till krig tvärs emot 

FRÅGAN OM GIFTA KVINNORS och sätta igenom r e p e k t  för nya sammanlevnadsformer mellan folken. ra honom: ja. så är det. just precis en så- sina förpliktelser enligt artiklarna 12, 13 

En sådan kvinnornas resning har börjat i flera länder om kvin- dan domstol är  Folkförbundet, och det och 15. så har den därmed begått en fient- FÖRVÄRVSARBETE skall utredas 
av fyra sakkunniga Fröken Kerstin Hes- norna överallt med snabbhet, kraft och klarhet ge sin vilja tillkänna. d å  har du vetat hela tiden. Du visste då du lig h a n d l i n g  mot aIla andra medlemmar 

gick med p i  att ta upp Abessinien i Folk- av Förbundet. Och dessa ha då att svara selgren är kommittèns ordf. Medlemmar skola de uppnå att göra krigsmaskineriet odugligt. 
Situationens a l lvar  har tvingat oss undertecknade ti l l  en överläggning förbundet. att du därmed var bunden att med att i första hand bryta alla handels- f ru  Hedvig Dernby och riksdagsmännen 

och ett beslut Vårt syfte är en kvinnornas resning även i vårt låta ställa varje tvist även med ett afri- och finansiella förbindelser mot den stat Georg Nyblom och Josef Wei jne I DANMARK HAR E T T  BONDETÅG land, och vår närmaste plan är inkallandet så fort som möjligt kanskt folk under Folkförbundets dom- som bryter pakten 
av en på bred basis vald kvinnoförsamling, som skall vara ett värjo. Du visste att du måste låta dig Artikel 16 har sanktioner, som ännu 

nöja med skiljedom. med rättsligt avgö- aldrig blivit använda även om anledning 
med 30,000 deltagare på initiativ av 

den nazistiskt färgade lantbrukarorgani- uttryck för och ge form At denna resnings innebörd. 
sationen L. S. uppvaktat konungen och Vi uppmana e r  alltså att  i och för detta val senast den 8 aug. insända rande Och med undersökning av tvistens har funnits Man h a r  inte ens haft för- 

förslag till kandidater, bland vilka N i  sedan kommer att bli i t i l l fä l le  orsaker. Du visste att du lovat att inte faringssättet utformat, eftersom man bara 
statsministern för att genomdriva sina 
krav på statligt säkerställda produktions- att per post välja representanter till denna kvinnoförsamling och därmed 

ta till vapen så l ä n g e  förbundet hade är van vid krig Därför har det ett a l l -  
tvisten under behandling. och att även om deles särskilt aktuellt intresse att ta del 
frirhundet inte kunde finna någon lösning, 

pris. avsättningsförhållanden ni. m. träda in i kvinnornas vapenlösa upprorshär mot kriget. 
Konung Christian mottog tåget synbart 
rörd men höll bestämt på de konstitutio- 

Abessinien. 
S för vilken negrer efterblivna natio- börja krig. 
ner och vildar kunna dra de stora natio- 

(Forts. å sid. 4.) 
Carin Hermelin. Alfhild Nordberg Hulda Skoglund. 

Honorinè Hermelin. Brita Ringqvist Elisabeth Tamm. 

Ebba Holgersson. Naima Sahlbom Elisabeth Waern-Bugge 

Ada Nilsson. Agda Schubert-Ström Herta Wirèn. 

Elin Wägner 

Ifyll och underteckna vidstående kupong och insänd den före den A 
aug. i slutet kuvert vederbörligen frimmärkt till Kvinnornas Represen- 
tantmöte Ned med vapnen. Postbox 2166. Stockholm 2. 

nella formerna. Hr Stauning var inte N A T I O N E R N A S  FÖRBUNDS RÅD 
mera uppmuntrande och hänvisade ti l l  har sammanträtt den 31 juli. Abes- 

partiernas förhandlingar i riksdagen Han sinien och Italien gingo på det förbere- 
framhöll även att bönderna icke kunna dande hemliga sammanträdet med på att 
påräkna mera stöd från det allmänna än fortsätta skiljedomsförhanlingarna Eng- 
andra befolkningsgrupper. Bondetåget land och Frankrike ströko under Rådets 

skickade då fram några brandtalande rätt att upptaga frågan i hela dess vidd. 
grevar som med nazistiska vändningar 

gav hr Stauning en avbasning. 
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Gift kvinnas 
förvärvs 

arbet e. 
En till leda debatterad fråga,  inte 

sant?  En f r å g a  som i ett samhälle 
av fria män och kvinnor  inte borde 
behöva debatteras. Och ändå tyvärr 
ett sorgligt aktuellt problem, som i 
denna stund funnit eller hotar  at t  
finna en för  kvinnorna - och där -  
igenom för samhället - olycklig 
lösning inom olika yrkesgrupper i 
ett antal länder. 

Även i Sver ige  stå vi på vacklande 
T v å  svenska s täder  h a  å r  

g r u n d  34 stadgat att gift  kvinna 
e j  får inneha kommunal t jänst  Och i 
en t redje  avstod man endast ef ter  
mycken strid från liknande bestäm- 
melser. Kommer det bara en ny a r -  
betslöshetsperiod, så kan man vänta 
allvarliga attacker icke minst inom 
industrien. Ti l l  och med bland dem, 
som arbeta  för  en nativitetsstegering 
ta lar  en och annan om gift  kvinnas 
förvärvsarbete såsom en fara -- 

kvinnor utan förvärvsarbete föda 
flera barn,  menar man. 

Allt det ta  g ö r  a t t  t. o. m. vi kan 
med tillfredsställelse hälsa finansmi- 
nisterns sakkunnigutredning. D e t  ä r  
en stor fördel att  få en fråga utredd 
medan den ej  ä r  en stridsfråga för  
dagen. Det ä r  tillfredsställande att 
utredningen igångsättes a v  en man 
som personligen anser  att kvinnors 
rätt till arbete bör vara oberoende av' 
deras  civilstånd. Och det ä r  f ramför  
allt en stor  lycka at t  den kommit i 
sa goda händer. Kerstin Hesselgren 
ä r  i d e l i s k  som ordförande. Hon ä r  
sakkunnig, erfaren, objektiv och en- 
tusiastisk. Hedvig Dernby med sin 
ingående kännedom om statstjänsten 
och sin lika ingående kännedom om 
de förvärvsrbetande  kvinnornas 
synpunkter ä r  en utmärkt kraft. Så- 
som samtidig expert hos  befolk-  
ningskommissionen ä r  hon en borgen 
för  det nödvändiga samarbetet  mel- 
lan fröken Hesselgrens kommitté och 
denna kommission. Redaktör Ny-  
blom representerar väl närmast  dem 
som ogilla de gif ta  kvinnornas yrkes- 
arbete  och ä r  i denna egenskap oum- 
bärlig. Om folkskollärare W e i j n e  
slutligen vet  man mindre ;  vi hoppas  
tillsvidare det bästa .  

Direktivens formulering g e r  vid 
handen at t  man ä r  angeliigen om att 
f å  till stånd en »förutsättningslösa» 
utredning. Vi kvinnor vet att en 
förutsättning ä r  nödvändig för  at t  
utredningens resultat skall a v  oss 
kunna hälsas med glädje  - att  de- 
mokratiens principer f å  gälla. Man 
måste utgå från att samhället ä r  till 
för människornas skull och at t  kvin- nor ä r o  människor med s a m m a  be- 

hov a v  arhetsfrihet som män. Det  
r ä c k e r  

Andrea Andreen-Svedberg. 

Italiens syn på Gasmasker 
Abessinien. åt vem? 
B i l d e n  av det ädla Italien, som längtar S t o r a  luftmanövrer ha åter ägt rum 

efter a t t  få lyckliggöra det stackars över London och på grund av den 
obildade efterblivna Abessinien är en uppenbara fara för befolkningen, som . 
viktig beståndsdel I den propaganda, med luftangreppen skulle ha inneburit om de 
vilken I tal ien söker rättfärdiga sina an- varit verkliga, uppmanas nu det engelska 
greppsplaner. folket att dkydda sig mot giftgaser och 

Ett slående exempel på denna reklam brandbomber från luften. Regeringen 

av en fransk geograf som lägger ut vil- gen. Hur skulle den få anslag t i l l  det? 
ken lycka Italien har i heredskap åt sålunda åligger det de  enskilda själva Abessinien - bara m a n  väl blir insläppt att köpa sina gasmasker. 

I England beräknas en effektiv gas- 
,! ena sidan har vi Abessinien, skriver mask kosta 10 pund Att hålla den i 

han, stelnat däruppe på sina 3,000 meter stånd är också mycket dyrbart, d.? en 

harhariskt och improduktivt samhällssy- timmar. Det är sålunda uteslutet fur 
stem. Detta rörande Etiopien, som har människor med låga löner at t  sörja för 
förblivit detsamma ända sedan idyllens sitt eget och sina familjers skydd. För 
Salomo-Drottningen av Saba dagar och att inte tala om de arbetslösa - de kom- 
som ännu mobiliserar sina vilda krigs- mer redan i första omgangen utanför. 
horder till det dystra ljudet av »kejsa- Myndigheterna har också förklarat, att  
rens 44 trummor». de inte kan .?taga sig att sörja fur bomb- 

A andra sidan ligger Italien, Cesarer- säkra skjddsrum, emedan de är svårord- 
nas och den storartade nsens här- nade och dyrbara. Husägare och hyres- 

har nyligen givits i Regards sur le Monde kan emellertid inte svara för utrustnin- 

höga bergsbastioner I ett feodalt, halv- syrepåfyllning endast anses räcka i tre 

liga land. den latinska civilisationens ge- gäster uppmans i stället at t  själva göra 
niala moder, som nu det unga, sina bostäder gas- och brandsäkra och 
virila, fascistiska Italien v nationell a t t  skydda sig för humhrisk. 
ambition eldat av den kraft, med vilken I Överhuset meddelades nyligen den 
produktionen utvidgar sina gränser, och lugnande underrättelsen, att stora fram- 
som är färdigt att vid tonerna av den steg gjordes i tillverkningen av gasmas- 
krigiska vårens sånger nu på nytt låta ker till »rimligt pris» Rimligt för vem? 
tala om sig I historien. För lorderna i Överhuset eller för Eng- 

Protektorat. mandat eller helt enkelt lands miljoner arbetare och kvinnor utan 
fullständig annektering, vilket skall bli egna hus, stora inkomster eller ens en 
Abessiniens öde? säker veckolön? 

Svårartade sociala omvälvningar skulle 
bli följden av att det lämnades åt sig 
självt kanske rentav bolsjev ism i någon Cera mesta möjliga på alla områden i 

varje del av världen likaväl som inom 

ödesdiger sedan besökte jag, fortsät- varje mänsklig varelse. 
ter författaren, de italienska kolonierna i Utifrån den grundvalen den enda säk- 

Erithrea, Somalilandet är ra. den enda sanna kan vi bjuda en hel 

samarbete mellan Italien är principiell motståndare till kolonisatio- 
Jag såg framförallt en nens ide till politikern, som låtit hejda 

on hemlighet för mig. Jag värld spetsen från den intellektuelle som 

. 
storartad hjälpverksammhet från Italiens sig av högtidliga traktater. 
sida ifråga om upplysning och hygien, 
ända i n  i de mest avlägsna delar av dess 
kolonier. Och gud skall veta att de inte 
är något eldorado. 

Italien har fredligt öppnat sin famn för 
Abessinien har erbjudit sin hjärnkraft för 

Abessinien dess rikedomar i samförstånd 
med landet självt. Alen alla Italiens an- 
strängningar pickades av en ogenom 
tränglig kinesisk mur. 

I dag är Italien färdigt att offra sitt 

blod skall man kunna förbjuda I ta l ien  
att återuppliva att absorbera denna for- 
stelnade feodalism som är Ahessinien? 

Moralen förlorar sin r i t t  inför livets 
högsta nödvändighet, som är at t  produ- 



et  h a r  kommit ut två nya tyska böc- D ker som förvånar en därför  a t t  d e  
falla ur  ramen för de t  gil t iga tänkandet 
i Tredje Riket. Båda böckerna ha näm- 
ligen pacifistisk tendens. 

»Då männen lågo i skyt tegravarna»  ä r  
titeln på den ena. Författarinnan heter 
Kate Kestien och p i  omslaget s t å r  som 
undertitel: *En självbiografi».  (Societäts-  
Verlag, Frankfurt  am Main.) 

Kate Kestien talar inte mycket om 
skyt tegravar  och granater,  trumeld eller 
gasangrepp .  Hon berät tar  i stället om 
d e  hemmavarandes front.  dä r  d e t  gällde 
att på sitt sätt klara sig undan den lu- 
rande  döden som visserligen inte var  så 
öppet frack i etapperna som »därute», 
n~~~ som det ändå Var viktigt att se upp 

hon f rågar  inte varför, hon anklagar  

Kate var  ännu flickunge när  hon såg 

svårigheten a t t  skaf fa  mat  till s ina  åt ta  
barn och en vacker d a g  v a r  hon också 

med. Hon har  inte alls några stora ord,  

ingen. hon b a r a  berättar.  

hur  modern övermänskligt d rogs  med 

själv mitt  inne i ruljangsen: var  uppe 
klockan f y r a  om morgnarna  och kom i 
säng vid midnatt  - det hände  a r t  hon  
d i  och då somnade  s tående.  Det var  
a t t  så grönskaker och  att i  o t tan  köra dem 
till torget,  att fo tvandra  miltals i a l la  

till litet ex t ra  förplägnad. Och så blev 
det att ta avsked. Först drog fadern ut, 
sen de båda äldsta bröderna. Man f i ck  

väder för att hos bönderna hamstra sig 

lära  sig vänta i  all oändlighet. Vänta i 
långa köer i daggryningen på en skvätt 
mjölk, senare i en ny kö på bröd. Att  
vänta på fältposten, på karlarnas permis- 
sion, på det nästa livsmedelskortet, på 
oväntade lyckträffar i form av en klick 

Då och då smör eller en nypa  mjöl. 

hände också verkligen såna där  små un- 
d e r  - man hjälpte varann  - det  ä r  nöd- 
t idens l juspunkter a t t  man lär dela med 
sig. - Men så kom det värsta.  Garden  
brann, modern och barnen fick packa sina 
bylten och ge s ig  in till staden. Men 
just då blir de t  f lammande  ljust f ö r  Kate. 
Hon t räffar  Franz, kusinen. som hon inte 
se t t  förut. Det blir krigsäktenskap av, en 
kort ,  lycklig tid, bara  e t t  p a r  dar ,  så 

måste han u t  igen Men nu har  vänte- 
tiden fåt t  plans Over sig. de t  h a r  kommit 
någon mening i de t  hela.  Numera gnor  

därom vittna med få undantag d e  tusen- 
tals kunder som under årens lopp köpt 

non varje morgon iväg till ammunitions- 
fabriken, hon måste skaffa mera pengar ,  
hon väntar barn med Franz. 

Det föds under  eländiga förhål landen 
men man kan dock meddela den unge  fa-  
dern  i skyt tegraven:  d u  h a r  få t t  en son 
och han väntar  också på dig. — Den 
lille blir till ersät tning för dem som in te  

kommer tillbaka, f ö r  fadern,  för de  båda 
bröderna och för lillasyster som brukade 
leka a t t  hon hade  en s tor  fylld s m ö r  
bytta. Småbarn lekte sån t  på den t iden  
Hon slocknade en d a g  som en liten ut- 

blåst laga och det v a r  lika så gott  a t t  
veta henne i hamn.  Just  då var  de t  långt 
till smörbyt tan .  

K a t c c  l i l l a  son hade det tidvis riktigt 
bra. Han fick extramjölk och doktorn Köper, säljer, byter. uthyr och repa- 

rerar cyklar var  hygglig och placerade honom i solen 
under fabrikstimmarna. Men sin f a r  lär-  
de han aldrig känna. Franz kom inte hel- 
Ier tillbaka, trots at t  han  i t ankarna  bör- 

jen ännu hade kvar. Slutligen återvän- 
der  familjen till de t ta  stycke jo rd  - »som 

jat odla upp det stycke jord som f a m i l -  två garderober.  Städningen om- 

en skara vi Ida  fåglar som kommit ut för  
oväder men som ändå till sist hittade ti l l-  
baka t i l l  boet». 

Kate Kestien h a r  mycket som påmin- 
ner om Fallada.  Det  ä r  också s. k. små- 

folk hon skildrar och det ä r  samma na- 
turliga vanlighet över tonen: det riktiga sammans Personal i högre ställning och det här landet ä r  de t  f int  a t t  ha så 
vardagsspråket  utan konster vare  s ig  åt teckning av Max Liebermann föreställan- sådana som varit  anställda under en läng- I många »förtroendeuppdrag» som mö]- 
utsmycknings- eller förenklingshåll  Det de e n  sörjande kvinna mot en tysk flagga. re tid får egna rum och slipper all städ- ligt. Om man sedan kan sköta dem, är  

ak. Men det ä r  så högtidligt och som griper, ä r  all t  de t  som inte sägs. en ganska ful, osentimental f i g u r  i Käthe n ing .  
Och här  har hon kanske en ännu större Kollwitz-stil, med en egendomlig, f rågan-  I ändan av varje korridor ligger tvätt- t vid de olika dekaderna.  Då kom- 

de blick. Boken innehåller , . ~  brev från r u m  d a r  en del småtvätt kan o m s t y r a s  a de nämnder, styrelser och bolag, 
förmåga  än Fallada.  Hon ä r  skyggare  — annars  ger ju företaget f r i  tvätt — och an  har  säte och stämma och upp- 
och mera t i l lbakadragen, men hennes tyska judar v id  fronten under världskri- där elektriska s t rykjärn får lånas. Ett vakta med silvertallrikar med gravyr, 
tystnad hörs, »Det finns människor som get - off icerare  och menige man - brev rån badrummen magnifika blomsteruppsatser med eller 
gråter med torra ögon, och så är denna till föräldrar.  hustrur,  syskon och kamra- obegränsade ba- utan potta m. m. 

boken skriven». säger Helene Tuschak ter.¨ Det  är varken något litt litterärt eller 
När m a n  sedan lämnar det jordiska - 

sällan får njuta, då Ofta i ålderns sena dag, då s t å r  det nog- 
märkvärdigt med dessa dokument, det  larna köps kan- gran t  uppräknat hur  duktig man varit, 

de,  men därom som kunnat manövrera alla dessa upp- som g e r  dem störs ta  värde ä r  vetskapen 
som recenserat boken i Wien. 

om at t  de som skrivit  dem, skrivit  under bara valet ä r  drag ,  ibland till döddagar. Det gör abso- När  man följt denna  familjs öden så 

kan man inte fa t ta  a n n a t  än a t t  d e  ned- med sitt liv — och att det mänskligt a t t  fritt. l u t  ingenting om bäraren av  titeln eller 
skrivits f ö r  a t t  säga: nu h a r  gossen som döma skett förgäves Det faktum att Ett par  trevliga samlingsrum hör ock- uppdraget kan göra föreningen eller sty- 

och där  träffas alla de relsen någon direkt nytta eller ä r  mäktig då föddes vuxit upp. Ar der  för att gå dessa brev trängt till utgivande är det så till våningen, 

under vinterkvällarna och bedriver studier Ett sorgligt  och aktuellt exempel på 
samma öden tillmötes? Jag vill h ä r  bara  mest betydelsefulla med boken. 

Där finns kur- hur det kan gå, när slentrianen får råda berä t ta  h u r  det var för e r  som inte kan 
minnas det. Mer kan jag inte göra.  Här drar  man nu 

Det är som sagt inte uttalat och om dem från tysk-arisk anda kan  utomståen- , sömnad eller andra  praktiska ämnen. de t re  syndabockarna inför rätta, därför,  
det är medvetet menat kan  man in te  hel- de tydligen inte bedöma. De tala om De börjar först sent, efter sedan restau- a t t  de inte varit  tillräckligt s tora  pedago- 

rangerna s tängts ,  men  det hindrar inte ger eller psykologer, Vem skulle ha se t t  
ler avgöra.  Men verkan a v  boken är  och Pflicht och Vaterland så som de flesta att intresset är starkt.  Det är ofta r )- till, a t t  kvalificerat  folk kommit på dessa 

tyska brev i högtidliga ögonblick g jorde  rande att  möta denna bildningshunger, platser' Vem skulle inspekterat och förblir just den, 
— det är j u  möjligt a t t  urvalet  också för vars kull man o f f r a r  nöjen och natt-  kontrollerat, a t t  a l l t  sköttes som det bor- 
skett ur denna  synvinkel. Här och dä r  sömn efter en ansträngande dag. Restau- de? Vad har  egentligen hemmets styrel- 

rangpersonalen hinner ju aldrig komma 
med i de ordinarie studiecirklarna. Till talas om a t t  brevskrivaren medvetet hop- 

Det ä r  ju ock- 

anställda vid S. A. R. A:s restauranger någon personlig insats. 

För oss svenskar ter sig dessa brev , de mest skilda ämnen. 
som typiskt tyska brev, vad som skiljer ser i engelska och psykologi och kurser a r  Norrgårdsaffären. 

pats att genom »Heldentot» för fosterlan- hösten hoppas man kunna ordna det än 
det erövra en bättre Ställning f ö r  d e  ju- bättre. Då planeras ett studiehem för 
diska medborgarna i Tyskland. a Stockholms kvinnor inom restaurang- Det ä r  
denna död som i våra d a r  syns så pate- relsen och industrien. Det skall under- 

tisk i s in  absoluta gagnlöshet. Ett par llas av arbetsgivare och fackföreningar 
gemensamt och får namnet Hemgården. 

Karin Schultz. små verser fanns  också nedskrivna som 
jag försökt a t t  återge till svenska. 

SO N EN. 

Mor, håll mig inte längre kvar, 
mor, när du  smeks känns det svårt .  
Du måste förstå a t t  jag far,  
det  bultar inom mig så hårt. 

Kyss mig en sista gång och låt 
mig få gå. Dina böner mig giv! 
At t  jag förstörde ditt liv, 
mor. mor,  förlåt. 

Men var s t å r  det skrivet a t t  jag framför 

att j a g  skall bli kvar  och  d e  andra  för 

Vem av e r  som s tupar ,  ni d ö r  ju för  mig 

Och j a g  skulle bli kvar  - varför jus t  j ag?  

• • 

alla,  

mig falla? 

var je  dag .  

Stockholm i juli 1935. 
E.  B. 

k skarpblick och pedagogisk 

- heter de t  i en gammal visa. Ja ,  vad  
kan man begära. Säkert  har  tillsynings- 
mannen varit  stolt över den »ordning» 
han lyckats upprätthålla. Och husmor,  

). har gnott  och strävat för  a t t  
rent», Det har  kanske inte alltid 
i lät t  a t t  manövrera det hela. T a n k  
tt hon haft  ovanligt svårfjällade 

manfolk at: dras  med. Kanske hennes 
kvinnliga stab varit  otillräcklig. Styrel- 
sen har kanske »av ekonomiska skäl» lå- 
tit henne streta och arbeta med minsta 
möjliga hjälp. 

Vem k a n  begära, a t t  en person. som 
för det första totalt saknar  var je  spår  till 

döma - och for  det 

I t  fall kunna anpassa 

Det är som befattningshavare vi nu 
skärskådat  d e  åtalade. Deras olämplig- 
het som sådana är ,  som redan påpekats, 
inte deras  eget fel. En  annan  s a k  är ,  a t t  
de även som människor ha  visat  en rå- 
het, som man måste på det  kraftigaste 
reagera mot. Antagligen måste d e  läm- 
na sina platser. De som t i l lsatt  dem ha 
dock en ofrånkomlig skyldighet a t t  s e  
till, att deras  framtid blir  ordnad. 

som synes vara e t t  husmorsämne i s in 

med praktiskt arbete,  

Anna Nordenstedt. 



(Forts. f r .  sid.  I ) 

pen Doors internationella kongress i 
Köpenhamn står för  dörren - den 

19 au:.. samlas dar kvinnor från hela 

av ett nyn förslag, som mera detaljerat 
utformar sanktionerna I första delen av 

världen till överläggning om bl. a. kvin- 
artikel 16. Det a r  ett officiellt förslag 
gjort av en underkommitté till den s. k. nor som mödrar och förvärvsarbetare, 
trettonmannsakommitén, som har Rådets gifta kvinnors arbetsrätt, världskrisen 
uppdrag att studera möjligheterna att och arbetslösheten bland kvinnorna. 

Med anledning av dessa hrannande göra pakten mera effektiv. Manchester 
frågor återge vi ett belysande uttalande 
av byråchefen Anna Westergaard, Dan- 

Guardian ger en sammanfattning av f ö r  

marks representant i »Den öppna Dör- slaget och tillägger att det är enhälligt 

och att även den engelske medlemmen internationella styrelse. Dansk 
inom underkommittén gått med därpå. rens» internato kvindesamfunds utmärkta tidning Kvin- 

den og Samfundet intervjuar fröken Wes- Redan då förslaget kom inför tretton- 
tergaard vid iterkomsten från ett besök i 
London: 

mannakommittén, stötte det emellertid på 
det första motståndet, den kunde icke 

— Goda nyheter från England? 
enas utan ajournerade sig. 

— Både goda och dåliga! 
Underkommittén har velat uppmjuka de , — Det värsta först. så ar  det över! 

första Atgärderna mot en paktbrytande — En arbetslöshetshjälp med lägre un- 
derstöd för kvinnor i n  för män och for stat och vill begränsa sig till sådant i t -  \ flickor än för pojkar. gärder. som ge största möjliga effekt med 

minsta möjliga störning av det ekono- 
miska livet. 

Den första sanktionen mot ett land, som 

telser, skulle vara att förbjuda de övriga 
folkförbundsmedlemmarna att till detta förmåga at t  på några ögonblick skapa 

— Nonsens! 
kontakt mellan sig och den hon talar med. - Nej, vetenskap. En kvinna beräk- 

land sälja sådant varor. som äro nöd- jag gladde mig åt att bli sammanförd nas till 83 procent av en man. 
vändiga för tillverkning av vapen och an- med henne, ty jag hade läst hennes bok — Det är verkligen mera än man kun- 
dra krigsförnödenheter. »Women of Sovjet-Rusks, som märkligt de vänta med hänsyn till löneförhållan- 

Näste åtgärd vore förbud även för vis- nog ännu inte är översatt till något av de dena, men man får väl böja sig för ve- 
sa nödvändiga civila produkter. nordiska språken. tenskapen. 

Fannina Halle ä r  ryska och konsthi- — Ja, så länge den in te  blandar sig i 
Den tredje åtgärden skulle bestå i att storiker, specialist på bysantinska kyr- 

stänga all import från landet under sank-' kor, som hon skrivit om sen sitt femtonde det praktiska Iivet. där är den sortens 
tion. Kommittén anser att endast en del Ar. Nu börjar hon väl närma sig de fem- vetenskap hopplöst omöjlig — av många 
länder skulle gå med på en sådan boj- tio. Hon studerade i Tyskland, blev fil. a n l e d n i n g a r .  

kott, vilket skulle mildra dess stränghet. d:r i Wien och ä r  bosatt där, men reser 
— Vilka då? 

varje år i Sovjet. Ändå till 1929 skrev - T. ex. denna: Man skiljer for  kvin- 
Den fjärde åtgärden bleve att vägra hon endast konsthistoriska arbeten. Vis- nornas vidkommande p i  »aktiva» kvinnor 

det tredskande landet kredit. serligen alltid med en kulturell och själs- - och sådana som arbetar I hushållet i 
I sin detaljerade undersökning av hur Iigt-historisk hakprund, som gör att ste- sitt eget hem. Man bevisar statistiskt att 

dessa åtgärder skola utföras och verka, get over till det område där hon nu rör de  senare behöver äta mindre. Detta är 
framhåller kommittén att det inte räcker sig i själva verket inte ä r  så förvånande, en grundfalsk slutsats av att husmödrar 

men i a l l a  fall olika slag av facklitteratur. I fattiga omständigheter forst och främst 
med att förbjuda export endast till. det Från 1929 började hon så att samla har tillgodosett familjen - p i  sin egen 
brottsliga landet. Ett land, som deltar i stoff till och skriva boken Kvinnor i sov- bekostnad. 
sanktionsförfarandet, kan inte exportera jet-Ryssland, vilket arbete blev färdigt - Ja! - Mera nytt? 
till några andra länder än de, som själva 1932 Den hade en märklig framgång i - Ett resultat av kampen mot de gifta 
förbjudit export till det land som skall Holland dit författarinnan inbjöds att hål- kvinnorna. För ett par ar  sedan antogs i 

la en rad föredrag. Även i Tyskland London en bestämmelse om att alla lä- 
vann den mycken förståelse, men den an- rarinnor skulle avskedas. när de gifte sig. tvingas att avstå från krig. 

rörde det sig om en procent 
ekonomiska sanktioner icke kunna genom- 1933. II gifter sig årligen bara en 
föras utan offer från deras sida, som till- Samtalsvis medryckande uttrycker hon sig och av referaten osökt och att döma halv procent av lärarinnorna.) 

O 

- Varför? 
— Därför att genomsnittskvinnan be- 

skaper un- höver mindre  mat än genomsnittsmannen, 

undandrar s ig  sina folkförbundsförplik- 
står Fan- Som avger mera värme och därför måste 
Hon äger ha större tillförsel av näringsmedel. 

Kommitten påpekar till sist att dessa dra upplagan förbjöds dar  och i Ungern 

T I D E V A R V E T  
Lördagen den 3 Aug. 1935 - N:r 28 

gripa dem. Den saken torde vara fullt var hon synnerligen uppskattad som före- 
klar, snarare komma offren och svårighe- läsare, då hon p;\ »Wiener Call Club» 

ren vid ett krig bli de ju ändå obetydliga. d. v. s. Turkestans och Kaukasiens och 
Finansoperationer mot ett land för  att andra Asiens kvinnnor, och som hennes 

nästa bok handlar om. 
knäcka dess valuta t. ex., ha j u  varit gan- Vi tala också om den samling unga, 
ska vanliga under Aren efter kriget. Men orädda, begåvade kvinnor i »Wiener Call 
de ha hittills skett i dunklet, och drivfjä- Club», vars sammanträde vi just kommit 
dern hos de mäktiga intressen, som ope- ifrån och där man under fru Askanasys 
rerat har varit att förtjäna pengar på ledning försökte sig på att lägga upp ett 

nytt kvinnoprogram. Detta förslag till 
bekostnad av andras ruin. Men vid en världprogram skall i september diskute- 
sådan tänkt samfälld aktion, som artikel ras i Genève. Som adress i Genève 
16 påbjuder, gäller det a t t  offra  tillfäl- nämndes Ellen Hørup. En bland de ungas 
liga fördelar och iklädda sig obehag och punkter var kravet på ensamrätt för kvin- 
risker för att stoppa ett kr ig  och bortom norna att besluta i alla »befolkningsfrå- 

Tillhörande en äldre generation 
detta tillfälliga mål nå ett annat, större, gor» ställde jag mig naturligtvis på likaberätti- 
nämligen att smida samman staterna till gandets sida, men sade att jag fann  dem 
en solidaritet i fredens tjänst, som gör alla synnerligen uppfriskande i det all- 
krig omöjliga. 

terna att överdrivas. Jämfört med off- talade om det Asien som lämnat slöjan, 

männa dödvattnet. Fru Halle  och jag 

Prenumerera 
pi  TIDEVARVET för 1935. 

Pris kr. 6:— 

MALUNGS • FOLKHÖGSKOLA - V i  har  alltså haft rätt, när vi på- stått att den sortens bestämmelser under- 
gräver äktenskapet. VÄSTERDALARNES FOLKHÖGSKOLA 

— Ja, lyckligtvis 

- Inga ljuspunkter? I. Första årskurs för manliga elever. Vanliga allmänbildande med- 
- Jo, Open Doors intensiva kamp mot borgerliga o. praktiska folkhögskoleämnen samt jordbrukskunskap o. slöjd. 

allt detta har fått anslutning från en Studiecirkelarbete. Bok och biblotekskunskap 
för kvinnliga elever. Allmänbildande, medborger- 

samt husmodersutbildning, kvinnlig hygien och 
mängd kvinnoföreningar, parlamentsleda- Andra. Första 

enklare och finare matlagning med födoämnes- möter m. fl. Och så är det ju Open liga och praktiska 

Doors internationella kongress i Köpen- barnvård, lära samt 
h a m n !  III. Andra årskurs för män och kvinnor. Fördjupad och fortsatt all- 

mänbildning i hävdvunna folkhögskoleämnen samt språk it) ska och engel- 

*) Sedan detta skrevs har  som Tide- ska). Förhered. för praktiska fackskolor och hem. Orientering i det fria 
sitt förra nummer mrddelade. för och frivilliga folkbildningsarbetet. 

budet mot de gifta lärarinnorna upphävts. Billiga omkostnader. Friplatser och stipendier för obemedlade och m i n -  
Red. dre bemedlade. 111. prospekt och alla upplysningar kostnadsfritt från sko- 

börjar sitt  27:e läsår i nya och utvidgade lokaler omkring den 20 oktober 1935. 

lans föreståndare. n ~ "  ' Anmälning l god tid! 
Tel. 32 A. Rektor GUNNAR FURULAND, Malung. 

bete. Sympatiskt inställd var hon nog 
mot kvinnor över huvud taget, ty med en 
viss ömhet i rösten men med en histori- 
kers allvar sade hon något om att värl- 

Fannina 
Halle. 

Den, som följt de sista dagarnas press- voro överens om att något gott skulle det 

debatt i frågan om Italien-Abessinien, säkert komma ut av dessa ungdomars ar- 

83 procent 
av en man? 

den går mot ett modern t  matriarkat. 

Anno T. Nilsson. 

kan ha anledning frukta a t t  diskussionen 
kommer att koncentrera sig på frågan om 
vi skola exportera vapen till Abessinien 
eller ej. Man måste ju hjälpa det lilla 
landet som hotas av överfall! Ja, men 
då bör man, heller inte glömma att det 
finns bättre och effektivare sätt att hjälpa 
Abessinien a~ genom att sälja det vapen. 
Även med vapen till övermått skulle 
Abessinien dränkas i blod, kanske än mera 
då. Bästa hjälpen vore om staterna inom 
Nationernas Förbund kunde enas om så 
kraftiga åtgärder att kriget måste tor- 
ka in. 

Stockholm-Västerås-Bergslagens järnvägar 
(S. W. B.) 

KÖPING-ÖREBRO 
RESTAURANTVAGN I TÅG 1 OCH 2 
STOCKHOLM-LUDVIKA GÖTEBORG 

Erbjuda snabba, bekväma och billiga förbindelser 
mellan Stockholm samt Dalarna och Värmland via 

Ludvika. 

fortsättningskurser och konversationscirklar 
italienska och spanska. Ett gott tillfälle till 

olan eller 8-årig flickskola. Litteraturhistoria 

Bo i DJURSHOLIM 
TOMTER På fri o.egen grund m e d  g o d a  v ä g a r  o c h  med ledningar .  

VILLOR Från 5 rum och kök, såväl n y b y g g d a  som ä l d r e .  
SKOLOR Erkänt g o d a  skolor. S a n k t a  terminsavgifter. 
SKATTER Bland de lägsta i Sverige 
LÅN Byggnadskredi t iv  och lån ordnas på förmånliga villkor. 

olekurs å aftontid. 3-årig. Stenografi och maskinskriv- 

DJURSHOLMS AKTIEBOLAG okt. varje vecka föreläsningar i historia. geografi. 
historia samt spåkföreläsningar på tyska, engel- 

( S t a d e n s  fastighetsavdelning) Spanska - Litteratur- och musikkaftnar — Kine- 
KONTOR: SLOTTET. Tel. Djursholm 327. (Efter kontorstid 174) 

Tomter visas på begäran. Aven Söndagar. 

Sol och sälta -sport och strandliv 
i TYLÖSAND 
Njut en härlig semester i solig vila 
och friska badliv omväxlande med 
stärkande sport eller angenämt säll- 
skapsliv i Tylösand. N i  k a n  taga val- 
görande varmbad. Tylösands specia- 
lité salta tångbad. Ni k a n  spela ten- 
nis på utmärkta banor under ledning 
av duglig tränare Golf, krocket och 
bågskjutning, gymnastik, segling 
bridge och bordstennis - allt vad 
N i  önskar. Rumsbeställning med 
prisuppgifter och vidare upplysnin 

Ty Telefon 23 

http://biir.int
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