
Radikal, politisk Veckotidning. Lösnummer 15 öre 

e militära myndigheterna har på sitt 
ansvar att se till att hela krigsma- 

skineriet fungerar felfritt och fullkomligt 
när det skall tagas i bruk. Ingen kugge 
får vara osmord. Därför är det endast 
in plikt likmätigt och strängt taget intet 
att förundra sig över, att de hemställt om 
bevarandet av våra gamla ånglok. 

När elektrifieringen nått sin fulländ- 
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skineriet, var sedan pengarna skall tagas. 
Om vi inte har några lok, vad skall vi då 
ha allt det andra till; soldaterna och ge- 
vären etc. 

Krigsberedskapens anhängare måste 
fatta följderna av sitt system. Det ena 
drar det andra med sig. Vårt liv blir 
alltmera fyllt av beredskapsarbeten för 
kriget. Man har alltid plockat Bodens . 

Hygieniska Eleganta Hållbara 

Säljas av Möbel-, Sängkläders- och 
Manufakturaffärer Inom hela landet. 

A/B Stockholms Vaddfabrik 
Stockholm - Liljeholmen 

Kungl. Hovleverantör 

Vad har hänt? 
ETT OSEDVANLIGT RIKT SNÖ- E FALL över landet. I övre Norr 

land har genom detta skogsarbetet omöj- 
liggjorts, och regeringens hjälp påkallas. 

S RUSTNING, varvid särskilt är att 
märka dess bilar, föll vid general Gra- 
zianis stora framryckning i italienarna 
händer. Men att bilarna skulle, som ita- 
lienarne påstå, varit lastade med 27 lå- 

. dor ammunition, bestrides med bestämd- 
het av svenska Röda Korset. Svensk 
regeringen protesterar i Rom mot be- 
skyllningen. 

SENASTE KRIGSNYHETER tyder på S stora och blodiga sammandrabbnin- 
gar på nordfronten och möjligen fram- 
gång för abessinierna. 

E N  KUNGLIGA BEGRAVNINGEN D I ENGLAND blev även ett stor 
politiskt kunga- och statschefskalas. som 
varade i dagarna tre och sedan fick 
grundlig fortsättning i Paris. De hög 
herrskaperna synas framför allt debatte- 
ra Donaustaternas inlemmande i e 

. europeiskt kollektivt säkerhetssystem. där 
Italiens roll som garant mer och mer sy- 
nes komma att övertagas av Sovjet. A 
Tyskland avse; eller redan påbörjat e 
fullständigt och modernt befästande a 
den avmilitäriserade Rhenzonen. vilket 
enligt Versailletrakten icke skulle få ske 
förrän efter 35 är, har dykt upp som e 
nytt hot i Europa. Särskilt är Frankrike 
oroat. EN LAG OM A T T  MILITÄR SKAL 

ANVÄNDAS att nedslå inre orolig- 
heter har utfärdats i Tyskland. 

SPÄNNINGEN MELLAN JAPAN OCH S SOVJET växer. Gränsintermezzon 
bli allt tätare. 

NATIONERNAS FÖRBUNDS SIST N RADSSAMMANTRADE löste tven- 
ne frågor lyckosamt. Det nazistiska Danzig, 
lovade att bättra sig och i överenssiän 
melse med Mr. Edens önskan avhålla 
sig från politiska övergrepp mot oliktän- 
kande. Den engelska tidningen The Ne 
Leader framhåller önskvärdheten av a 

samma regler gällde för de styrande 
inom hela det brittiska imperiet. 

Den stort uppblåsta konflikten mellan 
Urugugay och Sovjet uppklarades efter 
en natts intensivt medlingsarbete. So 
jet förklarar sig nöjt med att Urugugay 
säger sig e j  kunna prestera några bevis 
för sina beskyllningar, och Rådet upp- 

manar båda parterna att snarast möj- 
ligt återknyta de brutna förbindelser 
och icke på något sätt äventyra freden. 

B NERNA {tycks man ännu vara lån 
från ord och avsked. Adertonmanr 
sanktionsutskottet har tillsatt ett olje-ex- 
pertutskott, vilket i sin tur tillsatt ett ut- 

skott för oljetransportfrågor. Detta har 
delat upp sitt arbete på sex rubriker, vi 
av den första, >de italienska tankfarty- 
gens kapacitet> visat sig beteckna vä- 

sentliga vanskligheter, då det tycks , 
Italien sörjt för att dess eget tanktonnage 
Ur tillräckligt för dess oljeförsörjning. 

VENSKA AMBULANSENS UT- 

BETRÄFFANDE OLJESANKTIO- 

Pier Gudro: 

VID ADRIA. 
Det var som bekant 

tre makter som 
förklarade de icke äm- 
hade vidtaga sanktioner 
mot Italien: Österrike, 
Ungern och Albanien. 
Våra trogna pålitliga 
vänner>, kallar man dem 
italiensk press. Men 

ock utan verklig över- 
tygelse i tonfallet. Ty  
Ungern orienterar sig 
allt tydligare mot Tysk- 
land. Österrike har med 
chuschniggs resa till 
Prag bevisat sin avsikt 
att hos Frankrike söka 
et skydd som det tidi- 
are trodde sig få hos 
talien. Albanien, .litet 
men naggande nationa- 
listiskt, visar näppeligen 
större vänskaplighet för 
talien än under när- 
mast föregående år. 
Det har alltsedan 1932 varit oavlåtliga 

litningar och uppgörelser mellan Italien 
och Albanien. Italien har klagat över att 
Albanien föredrar import från varje an- 
at land än Italien. Att det ej använder 
talienska arbetare och ingenjörer i den 
utsträckning som högtidligt överenskom- 
mits. Att det bestämt motsätter sig Ita- 
liens plan på att med italienska emigran- 
er kolonisera den fruktbara albanska 
kusten. Att det samarbetar med jugosla- 
viskt kapital på ett sätt Italien högt ogil- 
lar. Att det stängt de talrika skolor 
talien för dryga pengar anlagt. Att det 
vingat Italien hämta hem den militärmis- 
sion som under många år arbetat i Ti- 
ana. Att det ej gör minsta ansats åter- 
betala räntorna på det första stora lån 
talien givit Albanien. O. s. v. Albanien 
å sin sida klagar över att om Italiens 
vänskap också kan ha vissa fördelar, sa 
äro dock dess härskarlater ej alltid lätta 
att smälta. Det påpekar att flertalet av 
le arbeten Italien finansierat måst ge- 
nomföras i enlighet med långivarens On- 
skan, d. v. s. varit arbeten mindre av vikt 
ör Albaniens fredliga ekonomiska för. 
kovran än för Italiens strategiska behov 

Pacifism och 
P 

et kan synas oresonligt och olyckligt D att de, som radikalt opponerar sig 
not krigssystemet och som vill fredligt 
uppbyggnadsarbete, i många fall måste 
stå på sidan om den aktuella politiken. 
Det gäller både om människor i den ställ- 
ningen, att de kunde delta i det politiska 
handlandet, och om dem som genom att 
tillkämpa sig och förfäkta en egen åsikt 
deltar som opinionsbildande. Om t. ex. 
avgörandet gäller ett militärt försvar för 
100 milj. kronor eller ett för 200 milj. 
kr. (siffrorna godtyckligt valda) måste ju 
en avrustare lagga ned sin röst. Liknan- 
de blir förhållandet för många pacifister, 
om valet står mellan militärt ingripande 
eller tämligen obegränsat genomförande 
av ekonomiska sanktioner, eventuellt med 
militära kraftåtgärder bakom. 

Alla fredsvänner har säkert ej den upp- 
fattningen, att man måste nedlägga sin 
röst inför ett val mellan större eller min- 

under eventuellt krig. Och att de italien- 
ska skolorna äro lika många propaganda. 
härdar mot Albaniens legitima strävan ah 
hävda eget oberoende och egen kultur. 

Nu på sistone har det emellertid set 
ut som om spänningen skulle minska 
Italien har på nytt bevisat sitt behov at 
binda Albanien vid sin vagn. De under 
de sista åren så ofta diskuterade räntor 
na på ovannämnda italienska lån ha så- 
lunda efterskänkts. Med andra ord Ron 
har realiter till Tirana presentat samtlig: 
de broar, vägar, kaserner, hamnkajer 
akvedukter, elektricitetsverk, sjukhus, ma 
gasin etc. etc. som den italienska halv 
statliga organisationen S. V. E. A. med 
hjälp av lånet i fråga byggt i Albanien 

Rom har vidare på nytt börjat utbe 
tala det andra (räntefria) lånet på tic 
miljoner guldfrancs om året som hitintill 
(med undantag för korta perioder) till 
bakahållits i vrede över att Albanien ej 

velat foga sig i de många villkor Italien 

Varför Italien gör dessa ansträngning 
gar är lätt förstå, England har, som be 
kant, på sistone väsentligt ökat sitt in- 

uppställt. 

(Forts. å sid. 4.) 

dags dagspolitik it i k, 
dre anslag till militärt försvar. Och ge- 
nom många nedlagda >pacifistiska rös- 
er> komme utslaget att ange större upp- 
rustningsvänlighet än som verkligen f i n  
nes! Beträffande Iångt gående ekona 
miska sanktioner (utöver handel med 
krigsförnödenheter och råvaror därtill; 
eller ej: kan man stä till svars med at 
låta en angripare härja utan att mer 
eftertrycklig handling söka hejda honom? 

Att försöka att i tanken ställa sig in- 
för yttersta konsekvensen av varje håll 
ning eller den fulla innebörden av de vä- 
gar, som rekommenderas av ett fåtal mer 
skys som ofosterländska och dåraktig; 
av flertalet, kan komma en att hisna 
förstone - inför de obanade, sällan be 
farna vägarna och de nya vidderna, förut 
dolda eller blott skymtade. - Ett par A 
efter världskrigets slut fick ej jag den 
uppfordrande frågan: >Nå, om ett av 

(Forts. å sid 4.) 

frimodighetens tecken. 
Ur d:r Lydia Wahlström föredrag 
i Stockholms Konserthus den 30 jan. 1936. 

Vid det stora opinionsmötet för kvin- 
nornas fulltaligare representation i det 
offentliga livet, som ägde rum på Kon- 
serthuset den 30 jan., höllos först an- 
föranden av trenne riksdagsledamöter, 
fruarna Agda Östlund och Vira Eklund 
samt fröken Bertha Wellin. Därefter ta- 
ide dr Lydia Wahlström mera allmänt 
från den utanför riksdagen stående värl- 
en. Hennes anförande återges här ne- 
an med några förkortningar. 

et var 1921, som de svenska kvin- 3 norna erhöllo den politiska röst- 
rätten, det gällde nu bara att i praktiken 
genomföra vad man fått på papperet. 
Rörelsen hade inträtt i det skede, då 
kvinnorna skulle visa vad de dugde till. 
Hur ha de uppfyllt sina löften om sam- 
hällsmoderlighet? 
Siffrorna rörande kommunala val få 

är tala: de visa en påfallande nedgång 
från det första året då alla valledningar 
tävlade om kvinnorna och därför vore 
medgörliga beträffande kvinnorna på 
framträdande platser. Antalet kvinnliga 
stadsfullmäktige var 1919 lika med 289, 
men 1934 var det 171. Antalet kvinnliga 
ommunalfullmäktige var 1920 lika med 
35 på 11,000, men 1934 visar det en- 
dast en ökning till 305, medan hela an- 
alet kommunalfullmäktige ökats till 
5,760. För att inte tala om riksdagen, 
där vi aldrig haft mer än åtta ledamöter 
på en gång och numera ha säger fem 
på 380! Detta i rak motsats mot tyska 
riksdagen, där mellan 1920 och 1933 en 
tiondel av ledamöterna utgjordes av kvin- 

nor, av vilka flera bland Tysklands mest 
framstående. 

En av orsakerna till all denna nedgång 
är naturligtvis kvinnornas vantrevnad i 
den av partilivets teknik så starkt be- 
härskade politiken, där först och främst 
de proportionella valen och vidare det 
från frihetstiden ärvda och enligt ålders- 
principen rekryterade utskottsväldet inte 
tillåter något personligt inflytande att 
göra sig gällande. Här är allt på för- 
hand bestämt i slutna kotterier, dit kvin- 
norna inte ha tillträde. Och riksdags- 
debatterna, som ingen lyssnar till och 
som även pressen numera endast i högst 
beskuret skick brukar upptaga, äro ju en 
formalitet, som ingen mera tar på allvar. 

Men på detta sätt har också mäns upp- 
fattning av kvinnornas behövlighet för 
samhällslivet på sina håll sjunkit ner till 
nollpunkten, precis som kvinnorna tro på 
sin egen förmåga. - - - 

Efter en utredning om den >primiti- 
vism>, som nu som bäst gör sig bred i 
diktaturstaterna i den urgamla formen 
av slutna mansförbund, som nu >visar 
världen sitt rätta ansikte, så tatuerat med 
krigiska emblem som det är>, fortsätter 
dr Wahlström: 

Det bör också för den kvinnliga min- 
dervärdeskänslan så småningom gå upp, 
att kvinnorna måste vara identiska med 
freden i detta ords vidsträcktaste bemär- 
kelse, att de måste träda i den skarpaste 
motsats mot våra dagars alla utprägla- 
de sorter av kamp, både raskamp, klass- 
kamp och könskamp, att de äro kallade 

(Forts. A sid. 4.) 

Varför inte också -- 

gamla ånglok? 

ning, bli naturligtvis ånglokomotiven onö- 
diga och meningen har varit att skrota 
ner dem eller sälja dem för en billig pen- 
iing, förmoda vi. Men vad skall vi då 
a oss till i krigstid? Med den moderna 
krigföringen ökas risken oerhört för att 
le elektriska ledningarna skola förstöras. 
Det kan vara ett ögonblicks verk att från 
luften förstöra en kabel och stoppa trafi- 
ken på stora områden under åtskillig tid. 
Hur skall då trupptransporterna ske och 
hur skall den civila trafiken ordnas? 

Det är detta som de militära myndig- 
heterna har frågat sig och därför hem- 
ställt, att de gamla ångloken skall sättas 
in i stall for kommande behov. Men så 
enkelt är det inte, förklarar herr Gran- 
holm, som bör veta besked om allt järn- 
vägsaktigt och som yttrat sig i frågan. 
Det kostar både pengar och folk att un- 
derhålla gamla lok. De skall ständigt 
putsas och oljas och skötas för att vara 
trupptransportfärdiga, när order ges. Vi  
kan inte spara på våra gamla lok. Det 
blir för dyrt för S. J. Skall de sparas, 
får pengarna tagas på försvaret i varje 
fall. 

Det är naturligtvis fel av herr Gran- 
holm. Vi kan inte finna oss i att ha en 
sådan där osmord kugge i det stora ma- 

* 

och andra fästningar fulla av mjöl och 
gryn och potatis för att de skall vara fullt 
rustade, när dagen är inne och Ar efter år 
ger vi anslag till sockernäringen - bland 
annat för att vi skall vara självförsörjan- 
le i händelse av krig. Varför skall vi inte 
då också kunna anställa en kår, som 
putsar våra gamla lok? 

Det är ologiskt att skrota ner våra 
gamla ånglok. >I händelse av krig> stäl- 
ler i våra dagar stora fordringar på stat, 
samhälle och individ. Det är mycket som 
borde göras, men ändå mycket mer som 
inte borde vara lönt att göra - >i hän- 
delse av krig,. 

R. H. 

Åderbråck- 
s t r u m p a. 

Gummifri, Hygienisk, Tvättbar, 
Hållbar, Stoppbar. - Kostnadsfri 

rådfrågning. Begär Prospekt. 

Kungsgatan 4, Stockholm. Tel. 23 16 00 

En bilaga medföljer. 
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undra hans sätt att använda styrkan? 
O c h  kan man inte älska och högakta bå- 
de uttryck för den tyska anden och en- 
skilda tyska personligheter, utan att där- 
för tycka om nazismen? 

Att känslan dikterat Amelie Posse- 
Brazdovas broschyr torde - som Lizzie 
Carlsson säger - vara klart. Man kun- 
de också hålla med henne om att denna 
känsla till stor del är  hat. Men detta hat är  fjärran f rån  att vara något tysk- 
hat och vänder sig inte mot någon na- 
tion eller någon person, utan mot våldet, 
orättvisan och grymheten var hon än tyc- 
ker sig upptäcka dem, antingen det ä r  i 
hennes närmaste omgivning eller på an- 
nat håll. 

Luleå den 26 januari 1936. 
Hedvig Wennerholm, f. Fleetwood. 

TI D EVARVET 

Japan 

ske för ögonblicket den mest ag- 
gressiva bland staterna. Och tro- 

Eva Andens 
Advokatbyrå 

Inneh.: Eva Ande´n. 

Norrlandsgatan 18. 

- STOCKHOLM 

- Ledam. av Sveriges Advokatsamf. - 
Tel. 107575, 107576. 
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vid Kornhamnstorg 4 
Stockholms stads Poliklinik 

Mindagar, onsdagar, fredagar kl. 9-½ 10 f.m 
För havandeskapet och 

dess sjukdomar. 
För medellösa kostnadsfritt, tör andra mo 
erläggande av 2 kronor. 

äro rätt  underrättade,  h a r  den av 
henne önskade kontakten veten- 
skapsmän emellan åtminstone sökts  

Stockholms stads 

Japans >>allt för Mikadon>> - I ta-  
lien har redan omsatt teorin om kri- 
gets härl ighet  i handling,  förl i tande 

sexualhygieniska poliklinik 

hemötande av fru Car l ssons  alla 
framförda påståenden. Sant och  
oriktigt  b landas  där alltför. groteskt  
samman. C. har läst 

i Sabbatsberg. 
Mottagningstider: Onsdagar kl. 6-7 e. m 

Lördagar kl. ½9 - ½10 f. m 
Läkare: Doktor Gerda Kjellberg. 

Alma Axelssons 
FORLOSSNINGSHEM 

LINNE´GATAN 19 
Mottager inackord. även för längre tid 

Tryggt och ogen.. välrek. 
Tel. 778 24. 

tiska imperiet, Norden och andra.  
Där är redan klart :  

Per-Einar Fryklöf 
. TANDLÄKARE 

Sven Rinmansgatan 3, 3 tr. 
(Norr Mälarstrand 78.) Mottagn. kl. 12.30 
-1.30, 6 - 7 e. m. samt telefon 53 42 46  
Låga taxor. Kostnadsfri rådfrågning 

Alimonda - In  s t itutet 
40-årig homeopatisk praktik. 

Mottagning 11-2. Rådfrägning även pi 
korrespondens. Be  är prospekt och frå- 

gelista. Leg. läkare. 
Adress: Upplandsgat. 16, 4 tr. (hiss) 

Stockholm. Telefon 32 O8 99. 

Centralbadets damfrisering 
rekommenderas 

Elegant. Tel. 20 95 92. Förstaklassig 

Bra´zdova´s kampsignal mot kriget ,  
liksom i Tidevarvets egna uttalan- 
den,  inlägges något annat  hat  el ler  

Uno Oldenburg J:or 

mokratin med vapen. Alltså UPP- 
rustning, överall t  upprustning. 

Sovjet, vars avrustningsförslag 

Jur. Kand. 
Drottninggatan 4, tel. 21 30 44. 

Alla slags juridiska uppdrag: Rättegång- 
gar, skilsmässor, boskilln äktenskaps 

förord. bouppteckn., testamenten. 

RES TILL Rönninge Gård. 
Frälsningsarme´ns Pensionat och Vilohem 
Rönning e.  tel. 19. Rofylld viloort. Bra 
rum. God husmanskost. Fullt modernt. 
Moderat pris. 

OBS.! NARA STOCKHOLM 
Föreståndare Hi. Johanson. 

Tailidens Vilohem 
rekommenderas Tel. 366 

gets väsen och  avsikten att visa f ram 
krigets  osminkade realitet, vilken för  
varje d a g  blir mera fruktansvärd,  

Arme´handdukar 86 cm. 
långa, bellinne, fällande, med hängare, stiliga, passande,till så väl köks- som 
dukar. pris endast 6.50 pr duss. 0bs. 1 3 duss 
fraktfritt. 

Oskarsons Lager, Kungsg. 70, Sthlm. 

Vegetarianer sen hit? 

Ten Gyldene Draken 
Restauranten 

s´t. Nygatan 16 
Dar Infört vegetarisk matsedel ! 

Ref. finnas. Beställningar mottagas 
Tel. 21 55 33. 

Bagarstugan 
HORNSGATAN 37 Tel. Söd. 700 
FOLKUNGAGATAN 65 ,, ,. 733 

.GÖTGATAN 82 I. ,, 333 9 

tillbakavisat utan minsta förståelse,  
har tagit sitt parti och  svarar denna  
hotfulla värld med att fördubbla si- 
na rustningar. 

Världen syns h a  trängt avrust- 
i ingskravet  så l ångt  t i l lbaka som det  

T I D E V A R V E T  

den omgivande världen tre gånger I 

är möjligt. Hur skall  d å  den enskil- 
da pacifisten stäl la  sig till den al l t  
högre pockande upprustningen inom 
det egna landet? 

Vill man på det  hela taget  accep- 
tera krigets  metod,  d å  är det ju 
verkligen ingen mening med det  ena 
eller andra  epa-försvaret. Då är 
det mera  konsekvent att fördubbla 
krigsbudgeten.  O c h  man förstår  att 
många ärl iga pacif ister ,  stäl lda i 
denna dilemma, känner s i g  pressade 
att ge upp sitt avrustningskrav.  

Ändå måste all världsförändring 
s k e  genom enskilda människor. Sy- 
stemen är till f ö r  att befäs ta ,  män- 
niskorna för  a t t  s k a p a  och förändra.  

Ett öppet 
brev. 

Historia med statskunskap, psyko- 
logi, kommunalkunskap, mötestek- 
nik, diskussioner över aktuella PO- 
litiska och sociala frågor. gymna- 
stik och sång. 

Stipendier kunna sökas. 

Begär prospekt hos 

D e n  8 F e b r .  1 9 3 6  

Vårkurs, Sommarkurs. Höstkurs, 
samtliga på 3 veckor, resp. 5 
, 27 juni, 9-31 juli, 22 o k t . - 3  
nov. 

Fogelstadsförbundets årsmöte vid 
Pingst. 30 maj-2 juni. 

Pacifistens 
dilemma. 

Rustningsvågen sköl jer  över värl- 
len och tornar sig högre och  högre 
I den ena staten efter  den andra  står 

Professorskan Lizzie Carlsson h a r  
i N. D. A. den 1 febr.  riktat ett 
öppet brev till Amelie Posse-Br´az- 
dová nied begäran om sådana  upp- 
lysningar angående  av fru. P.-B. i 
kampsignalen i juli till Tidevarvet  
omnämnda asiatiska epidemibacil- 
Ierina, att svenska vetenskapsmän 
skola  bli satta i tillfälle t a g a  ställ- 
ning till baci l lerna i f råga .  Fru 
Carlsson tycker också  att Tidevarvet  
på grund av hennes föregående  ar- 
t iklar  i N. D. A. skulle tacit till o rda  

edande statsmän upp och  spikar i denna  sak .  
fast som det enda  nödvändiga att Ehuru fru Carlsson i den första av 

världen: fal ler  henne osannfärdiga,  vill Tide-  
Japan, rustat  till tänderna,  är k a n -  varvet dock  omnämna at t ,  så vitt vi 

sig på de generationer som hunnit Tidevarvet  noggrant men tyvärr som 
växa upp i fascismens anda.  T y s k - / e n  viss potentat  läser bibeln:  e m e l -  

na: Tieckoslovakiet ,  Frankrike,  Brit- N. D. A.: mot a t t  det  i Amelie Posse- 

Kamfer - in p a c k n i n g 
den nya behand 
lingen med de 
goda resultatet 

an INSTITUT ANITA 

mera skoningslös.  
Red. 

Radik kalpacif  ismens 
- verkl iga ansikte 

har varit rubriken på tre artiklar av Liz- 
zie Carlsson i N. D. A., huvudsakligen 
ägnade Amelie Posse-Bra´zdova´s och Ti- 
devarvets bedrifter. 

Under samma rubrik har i N. D. A. 
ör den 2 febr. varit införd några påpe- 

kanden av fru Hedvig Wennerholm, varav 
här må anföras följande: 

Vad emellertid fru Posse-Bra´zdova´s 
förmodade tyskhat beträffar, är jag i till- 
fälle att tillbakavisa detta påstående. Un- 
der hösten 1935 vistades jag för vila och 
rekreation fem veckors tid i hennes hem, 
utan att förut känna henne eller den 
övriga familjen. Jag kunde där gang på 
gang iaktta hennes stora popularitet 
bland befolkningen i trakten, såväl den 
här övervägande tyska som den tjeckiska 
delen. Och vid de ibland förekommande 
konflikterna mellan tyskar och tjecker, 
var det till henne tyskarna vände sig för 
att få hjälp och rättvisa. Hennes >>nyp 
åt de hatade tyskarna, missförstår Lizzie 
Carlsson grundligt, först. och främst i 
citatet av samtalet med den tjeckiske of- 
fiseren. Orden: >De var väl lika mycket 
människor som vi och de vira - även 
om många av dem var av tysk ras>> äro 
inte ett mer eller mindre medvetet ut- 
tryck för tyskhat hos fru Brázdova. utan 

Social rättvisa och vår 
medborgerliga trivsel. 
Av Ruth Hamrin. 

styvfaderns försörjningsplikt. 

Kvinnornas flertal i riksdagen ha väckt ett 
flertal motioner i sociala frågor, 

vilka man uppriktigt önskar. att alla 
vinnor skulle vilja besvära sig med att 
närmare sätta sig in i. De blotta näm- 
igen förhållanden och bestämmelser, 
om säkerligen äro okända för många. 
Den socialt verksamma och intresserade 
et det naturligtvis. men hur många fler 
na kännedom om, att ersättning för ett 
lorn, som hor omhändertagits av det all- 
männa för  vård, utkräves riven av den 
man, varmed barnets moder sederméra 
ingått äktenskap, ehuru denne inte ur 
barnets naturlige fader. En sådan be- 
tämmelse har i levande livet visat sig f& 
svårartade konsekvenser. En kvinna, som 
har ett eller flera barn, vilka omhänder- 
tagits av det allmänna för vård vill allt- 
& gifta sig med en annan man än bar- 
nens fader. Då får emellertid denne nye 
man försörjningsplikt gentemot barnen 
ich kan dessutom krävas på de utgifter, 
om det allmänna redan gjort. För inte 
d länge sedan relaterades just ett så- 
lant fall i Stockholm av en barnavårds- 
man. Hon ansåg sig ha skyldighet att 
upplysa mannen i' fråga om hans 
kyldigheter gentemot fästmöns bägge 
barn. Mannnen förklarade omedelbart, att 
under sådana förhållande hade han in- 
:en lust att gifta sig. Denna motvilja 
not att legalisera en förbindelse för att 
slippa dessa försörjningsplikter är  inga- 
lunda ovanlig. Den har dessutom kun- 
kat leda till att samhället fått omhänder- 
aga till försörjning även de barn, som 
ötts inom dessa nya olegaliserade för- 
hållanden, vartill kommer att de utomäk- 
enskapliga barnens antal rent statistiskt 
ökas. 

Det är  med vetskap om dessa förhål- 
anden, som fruarna Nordgren. östlund, 
Gustafson och Eklund väckt en motion 
350: Il), som avser lättnad i styvfaderns 
försörjningsplikt mot dessa barn och be- 
:är en utredning om den ekonomiska 
konsekvensen för stat och kommun av en 
sådan lättnad. 

Det är  inte enbart för att i linje med 
samhällets övriga försök underlätta famil- 
ebildningen, som en sådan åtgärd kräves 

riktade mot de fanatiska tyskhatare som 
förekomma i en del kretsar i Tjeckoslo 
vakien. Och några hätska personliga ut 
fall mot den omtalade officeren är  de 
heller inte fråga om i uppropet. Han ä 
soldat och kom med i kriget medan han 
ännu var nästan ett barn och detta ha 
blivit bestämmande för hans karaktärs 
utveckling. Men att fru Posse-Bráz 
dovas humoristiska beskrivning på han 
sätt att reagera inte är grundad på per 
sonlig hätskhet vet jag, då jag hade till 
fälle att råka bemälde officer i henne. 
hem. - Lizzie Carlsson anser det >>ro 
ande>> att iaktta hur fru Brázdová inte 
kan låta bli att skänka Hitler sin mot 
villiga beundran. Kan man då inte be 
undra en persons styrka och önska at 
man ägde den, utan att gilla eller be 

utan även med hänsyn till-dessa barns 
uppfostren och vård. En av de svåraste 
olägenheterna anser nämligen motionä- 
rerna vara, att ett sådant barn ofta ut- 
sättes för risken att få lämna ett gott 
fosterhem för att tagas hem till en mor, 
som barnet inte känner och till en styv- 
far, som anser det enbart vara en börda. 
Ofta väljer naturligtvis styvfadern att 
taga hem barnet för att slippa de kontan- 
ta utläggen, som avkrävas honom. 

Vem skall försörja föräldrar 
och svärföräldrar ? 

Barns försörjningsplikt gentemot för- 
äldrar kan också i vissa fall leda till 
uppenbara orättvisor. Enligt nuvarande 
bestämmelser åligger det barn att efter 
förmåga försörja sina föräldrar, så att  
de e j  falla fattigvården till last. Detta 
gäller även ifråga om barn utom äkten- 
skapet. Uti äktenskap, vilka regleras 
enligt gamla giftermålsbalkens bestäm- 
melser kan dessutom mannen åläggas att  
ersätta fattigvård, som utgått till svär- 
föräldrarna, men endast i egenskap av 
målsman i ekonomiskt hänseende för sin 
hustru. I äktenskap enligt nya gifter- 
målsbalken bortfaller denna mannens 
skyldighet gentemot svärföräldrarna, i 
sådana fall kan endast hustrun sökas. 

Barnens skyldighet att försörja de eg- 
na föräldrarna illustreras drastiskt av ett 
nyligen inträffat fall, där ersättning för 
faderns fattigvård avkrävdes en son, som 
inte haft någon som helst förbindelse 
med fadern sedan han var 12 år, då fa- 
dern avvikit från familjen och lämnat 
hustrun att ensam försörja såväl denne 
son som hans syskon. Nu, årtionden ef- 
ter, då han gift sig och har egen familj 
att försörja, har sonen uppspårats av ve- 
derbörande fattigårdskommun och av- 
krävts ersättning och underhållsbidrag 
för denne försumlige fader. Liknande 
fall har också inträffat ifråga om utom- 
äktenskapliga barn. 

Synnerligen rättsvidriga förhållanden 
kan också inträffa, när det gäller svär- 
föräldrar. Det relateras vidare i de so- 
cialdemokratiska kvinnornas motion i 
denna fråga (188: 11) ett fall, där man- 
nen förpliktigats att betala 480 kr. för 
förut Iämnad fattigvård till svärfadern 
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och för framtiden 47: 50 i månaden, så 
länge svärfadern levde. Ur den tidnings- 
artikel, från vilken uppgifterna om fallet 
hämtats, framgick det att mannen hade 
hustru och 4 barn att försörja Han hade 
fört en intensiv kamp mot arhetslöshet 
och umbäranden i å r t a l  och hade just lyc- 
kats skönja en liten ljusning i sin ekono- 
miska situation da denna nya försörj- 
ningsbörda grusade hans förhoppningar 
om att kunna bereda barnen och hustrun 
en dräglig existens. 

En revision av fattigvårdslagens he- 
stämmelser i dessa hänseenden anse mo- 
tionärerna alltså mycket motiverad. De 
draga antydningsvis upp några riktlinjer, 
efter vilka de anse att denna revision 
skulle kunna ske. - Barns försörjnings- 
plikt gentemot föräldrar enligt fattig- 
vårdslagen kunde tänkas upphöra, när 
dessa bilda egen familj och endast kvar- 

föreligga. Vidare skulle föräldrar i sin 
ordning ha fullgjort sin försörjningsplikt 
gentemot barnen för att försörjningsplikt 
från barnens sida skulle kunna föreligga. 
Slutligen borde försörjningsplikt gent- 
emot svärföräldrar endast föreligga i de 
fall, där hustrun har egna inkomster av 
betydande art eller enskilda tillgångar. 
De förbättrade folkpensionerna, som 
komma att minska fattigvårdsbehovet för 
våra åldringar, anse motionärerna vara 
ett steg i riktning mot att avhjälpa även 
dessa missförhållanden. 

ningspliktsbestämmelserna till revision 
har avgivits även av herr 

Utomäktenskapliga rätt. 

även förelagt riksdagen en begäran om 

Stå, då goda ekonomiska möjligheter 

En motion Om att upptaga försörj- 

De socialdemokratiska kvinnorna ha 

T I D E V A R V E T  

den enklaste rättvisa för utomäktenskap 
liga barn, när det gäller deras arvsrätt 
efter fader och fädernefränder (189: II) 
I nuvarande bestämmelser ha dessa har 
icke arvsrätt, försåvitt de icke äro tro 
lovningsbarn eller fadern i förgiven ord 
ning medgivit arvsrätt. Med hänsyn till 
den svenska lagens bestämmelser or 
fastställande av faderskapet anse sig icke 
motionärerna kunna utsträcka sitt krav 
på arvsrätt för utomäktenskapliga har 
till alla. De inskränka sig till de fal 
där faderskapet är otvivelaktigt och sär 
skilt där föräldrarna sammanbo eller för 
hindelsen mellan dem eljest är  av  mer 
varaktig natur, även om trolovning i la 
gens mening icke föreligger. 

Det har såsom skäl mot utomäkten 
skapliga barns arvsrätt efter fadern alltid 
andragits, motionärerna, de svå 
righeter, som skulle kunna uppstå för 

om vid hans död arvsanspråk göres g ä l l a n  
de av barn utom äktenskapet, vars 
kanske varit  för familjen okänd. kon 
sekvens därav skulle kunna att egen 
dom, som införts i boet av hustrun, skul l  
kunna i arv t i l l  ett 

barn ti l l  mannen om vars existen 
hon inte ens Man skulle för att 
bemöta dessa motskäl, säger motionärer- 
n a ,  kunna sig, att makar  i lag åla- 
des att om 
existensen av arvsberättigade barn. 
kunde vidare tänka sig. att make är  be 

maken vid äktenskapets utan 
hans vetskap har ett utomäktenskaplig 
- ä  eller senare har fått ett sådant barn 
Därigenom skulle hustrun ha möjlighet 
att skydda 

mannens hustru barn i äktenskapet. 

rättigad att erhålla boskillnad, när andra 

. 3 - 

Hagar Olsson: 

Svensk prosakonst. 
en unga svenska prosakonsten tycks D nu på allvar ha åkt in i den breda 

.och svällande realismen - måtte den 
bara inte fastna i den! Romanerna ha 
blivit så digra och tunga som tegelstenar 
och det är inte utan att också luften i 
dem är tung - tung av alla dessa an- 
hopade detaljer, dessa tätt packade bil- 
der  ur människans strävsamma liv från 
vaggan till graven, som liksom tränger 
undan varandra i en meningslös strävan 
att  bara komma fram. Vad man saknar 
ä r  den ande som skulle lyfta upp hela 
denna tingens värld, i och för sig så för- 
träffligt skildrad, så sant och ärligt åter- 
given, till det befriande plan där allt det 
iakttagna finner sin utlösning i en hel- 
hetssyn, en vision. En realism som inte 
härs upp av en konstruktiv fantasi och 
inte heller är  genomträngd av humor, iro- 
ni eller tragik - dessa utlösare av konst. 
närlig vision - blir gärna tung i konst. 
närlig bemärkelse, även om den är aldrig 
så rik, äkta och sann i mänskligt hän 
seende. 

Det är ingalunda bara Vilhelm Mo. 
bergs nyutkomna stora roman Sänkt se- 
debetyg som gett anledning till dessa be- 
traktelser. Men nog får man läsa bra 
länge i denna roman innan nian kommer 
underfund med att det är  ett betydande 
verk man har framför sig - och nog 
finns där råd på att hoppa över inte b a  
ra en eller två sidor. Man finner i syn- 
nerhet i den första avdelningen en flö- 
dande pratsamhet kring intresselösa ting 
som inte kan annat än trötta och son 
mänskligt att döma inte har någon an 
nan uppgift än att tynga ner boken. Si 
rik som den är på levande och starkt liv 
skulle den ha vunnit mycket på att skäras 
ned och koncentreras. Det är  svårt eller 
rättare sagt omöjligt att bedöma den så 
som helhet, emedan den utgör första de- 
ten i en planerad romanserie, men Så- 
dan den nu föreligger verkar det första 

ivsnittet Mannen - som föregår Barnet 
och Ynglingen - på ett oorganiskt sätt 
tillfogat och icke övertygande. Så snarl 
nan kommer in i barnets värld är man 
djupt med: äktheten. den levande inner. 
ligheten i det som skildras rycker en med 

Skildringen av Mannens liv och hans 
själskval är det svagaste i boken: det är 

tydligt att författaren här inte rör sig 
på sin mammas gata. Så mycket säkra- 
re är  hans grepp, när han öppnar por. 
tarna till de världar som föregått man- 
nens: barnets och ynglingens. Att det är 

mycket av sin egen barndoms ingredien- 
;er författaren använt sig av torde knap 
past kunna betvivlas. Han har fått fram 
det trånga och snåla och jordbundna 
bondebefolkningens liv, det krävande 
trycket som har två sidor: månheten on 
det jordiska och fruktan för Gud och de 
överjordiska, och som hos barnet alstra 
en lust att hämnas och bryta alla bojor 
Men han har också med slösande och 
rik pensel skildrat styrkan och fullheten 
i det jordnära livet. Här finns livshilder 
både grymma och humoristiska, som ån 
gar av primitivt livs lust, och här finn! 
livshilder av oförglömlig nordisk skönhet 
- sommarfager ljus naturs och blåögda 
älskande människors skönhet. 

Vad man särskilt beundrar hos Moberg 
är det levande och friska språket. Al 
svensk naturs och svenskt bygdelivs eg- 
naste tjusning finns i detta språk. Sa 
dant språk kan man inte lära: det in- 
super man med modersmjölken. När man 
en gång har ett sådant språk och därtill 
en så stark, manlig och öm livskänsla 
som denna författare, horde man låta sig 
angeläget vara att inte tynga ner sin 
framställning med en tröttande och ovä- 
sentlig vidlyftighet. 

* 
Jan Fridegård har publicerat en ro 

man som onekligen, vad man än annars 
må säga om den, på ett markant och 
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ivertygande sätt skiljer sig från det 
mesta som just nu skrivs i Sverige. Bo- 
ken heter lag, Lars Hård och är  till sitt 
innehåll minst lika frejdig och expressiv 
som titeln. 

I ett avseende går Jan Fridegård pa 
amma linje som de övriga unga och mo- 
derna prosaförfattarna: i fråga om för- 
kärleken för huskerotik. Detta har nu 

blivit en riktig mani. Man kan inte ta 
en modern svensk roman i sin hand utan 
att få uppleva minst ett, men oftast flera 
samlag i skogen eller på någon dikesren. 
Detta är tydligen det mest »vågade» de 
inga författarna kan tänka sig och det 
är ju i och för sig inget ont i det. Na- 
uren är  friskare än rummet, det är sä- 
:ert. Men det blir lite tröttande i Iäng- 
den med samma arrangemang. Får niar 
ro romanernas vittnesbörd så har del 
svenska folket på sista tiden radikalt 
ändrat sina levnadsvanor! I fråga om 
Fridegård måste man dock erkänna att 
hans >>buskerotik>> är  berättigad. Boker 
är upplagd så. Hans hjälte Lars Hård 
är en arbetslös yngling som kommit hen 
i l l  sina föräldrar i statarkojan och som 
under sin tvungna sysslolöshet upplever 
några äventyr med herrgårdsfröknarna 

ett sådant fall är man självfallet hän 
visad till den fria, alla klassgränser ut 
planande naturen. 

Med häpnad iakttar man vilka möjlig 
heter det enklaste och haiialaste motiv 
erbjuder en konstnär! Jan Fridegård a 
en av de mest egenartade och uppfriskan 
de talanger som på senaste tid framträtt 
tian är artist ut i fingerspetsarna, en 
modernt, skolad artist som arbetar med 

livets naturalia, men aldrig ett ögonblick 
förfaller till tungrodd realism. I han 
bok - som, om man hiller sig hara til 
själva fabeln, är både hädisk och banal 
- lever det övernaturliga ett starkt 
djupt, befriat liv. Det betraktar ibland 
Lars Hård med >>ett par stora, lugna 

ögon», som kommer honom att känna sig 
utkorad och utvald mitt i all ynkedomer 
det kastar sig över honom i en plötslig 
förnimmelse av fasa,som i en sekund ja 
gar honom genom mil joner år  av tyst 
nad eller miljoner mil av tomhet», de 

Barnavårdsförbunden 
äro nödvändiga .  

Såsom stöd för barnnvårdsnämnderna 
framför allt i de små kommunerna ute 
landet ha under de senare aren inom all 
län inrättats barnavårdsförbund. Dess 
förbund och de hos dem anställda kvinn 
liga barnavårdsomhuden ha visat sig va 
ra av utomordentlig gagn för barna 
vårdsnämnderna. Förbunden äro emeller- 
tid uteslutande beroende av frivillig an 
slutning från nämndernas sida och deras 
ekonomi vilar helt på allmänna barn 
huset. Detta har redan organisations 
sakkunnige uppmärksammat och föreslagit 
lagbestämmelser för att göra förbunden 
obligatoriska inom varje län. Anslutnin- 
gen från barnavårdsnämndernas sid 
skall vara obligatorisk, liksom skyldighe- 
ten för varje förbund att anställa barna 
vårdsomhud. Kungl. Maj:t har kanske 
inte delat deras åsikt, i varje fall ha 
det inte framlagts något förslag i den 
na riktning. Herrar Sederholm och Mar- 
tin Svensson ha därför tagit upp fråga 
i en motion och hemställt att riksdagen 
måtte antaga ett av motionärerna upp 
gjort förslag till lag om barnavårdsför 
hund, som innehåller de bestämmelse 
som här ovan refererats (215: II). 

Frånski ld  hustrur rätt till pension. 
I en motion, underskriven av bland 

andra fröken Wellin, har även ett spe- 
ciellt kvinnokrav tagits upp. Det berör 
frånskilda hustrur, förut gifta med hi 
fattningshavare i statstjänst (333: Il). 

Motionärerna fästa uppmärksamhete 
på de äktenskap, vilka upplösas efter 
många år och där mannen gifter om sig 
Vid hans död blir det alltså den ny 
frun, hon må vara ung, arhetsför och 

barnlös, som ensam är berättigad till är 

g o m  ihåg 
Tidevarvets Rek I a m konto 
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Böcker om Abessinien. 
en kunnigaste, vederhäftigaste och D mest sympatiske abessinienskildra- 

ren bland dem vilkas böcker n u  förmedlas 
i v  den svenska bokhandeln ä r  otvivelak- 
tigt dr Gunnar Agge. Det är  dock synd, 
att han begränsat sin skildring till att en- 
dast omfatta sina rent personliga upple- 
velser under tre år som läkare i kejsa- 
rens tjänst av de åtta år han vistats där 
nere. .>>I svart tjänst mellan vita stormak- 

r mäktigt och triumferande till ho- 
i i en fattig kärings besynnerliga rop 
u . . . i diidsögonblicket. Det finns 
I överallt, i de koncentrerade natur- 
dringarnas expressiva hetta, i den 
pliga, självironiska humorns ingest- 
andade donquijoteri, i den löjligt ut- 
ferade men suggestivt verkande drag- 
;en till geologiska tidsåldrars urtids- 
- urtidsvildhet och urtidsvila. Hela 
'a ynkliga och löjliga avsnitt av ett 

här innerst på en vilja att tvärs 
enom allt förlöjligande och allt hädiskt 
t komma till tals med Gud: >>Vad ville 

med sin natt, sina små fina blom- 
r och mullen, av vilken jag väl i sinom 
skulle få tre skovlar i käften som svar 
mina frågor.» 
Det är synd att det utomordentlig1 
ka anslaget inte uppväges av ett slut 
i vore det värdigt. Med den trista 
orien om hur Lars Hård åker fast för 
barnuppfostringsbidrag kommer man 

ycket långt bort från det man väntat 
upplösningen verkar inte på något 

t övertygande och när Lars Härd på 
:ens sista sida försöker ge sitt liv: 
misslyckade formen av en anklagelse 
t samhället, måste man säga sig att 
I själv visat sig alltför ynklig för at: 
a rätta mannen att utslunga anklagel- 
. Inga invändningar kan emellertid 
dunkla det faktum att lag, Lars Hård 

en mycket egenartad bok, full ai 
arm vits och verklig personlig origi- 
litet. Bara denna stilkonst slår emot 
som en frisk fläkt! Här har man e! 
isakonstnär som formar sina satser 
d en expressivitet som gör att de got 
ide stå i en lyrisk dikt. Här får mar 
några. rader inblickar i naturens Iiv 

n ger mera än de omständligaste be- 
ivningar: niänniskor, dagar, luft; gräs 
I kryp lever sitt eget hemlighetsfull: 

pensionen, hur ömmande omständighe- 
na än må vara för den frånskilda 
ättvisa och billighet synes kräva, anse 
tionärerna, att den frånskilda hustrun 
I barnen i det upplösta äktenskapet f! 
börlig andel i pensionen efter mannen 
i fadern. 

mil jebildnlng och kvinnligt 
kesarbete. 

Sin oförmåga att följa herr Johan 
rssons i örbyhus tankegång fram til 
begäran om utredning, huruvida och 

vilken ufsträckning familjebildningen 
otverkas genom kvinnlig arbetskraft 
användande inom olika produktionsgre- 
. m. ni. (I68: I )  måste artikelförfatta 
n först som sist ärligt bekänna. Mo 
onären påpekar det obestridliga faktum 

kvinnlig arhetskraft erhålles till be 
dlikt billigare pris än manlig. Allts, 

ter>> ä r  eljest en välskriven bok, försedd 
ned många goda och vackra illustratio- 
ner. Med förståelse för folkets egenart 
och kejsarens svårigheter i sin kamp att 
reformera landet, skildrar förf. sina upp- 
evelser utan överdrifter och mången gång 
ned ett stänk av humor. Man förstår 
honom så innerligt väl, när han citerar 
en annan vit mans ord där nerifrån: >>Det 
goda, vi kunna göra dem, är  ingen väl- 
gärning; det ä r  en botgöring!. 

De vita ha i stort sett icke mycket att  
yvas över, och värdet av den civilisation, 
som mest består i exploatering av de fär- 
gades naturrikedomar och försäljning av 
sprit, vapen och kramvaror, är då icke 
mycket att hurra för. Man får det be- 
stämda intrycket, att det för alla parter 
vore lyckligast, om detta folk - liksom 
alla andra - finge sköta sig självt och 
endast i den mån det självt önskade det, 
fick hjälp av kunnigt folk. 

Om man vill ha en bok för ungdom 
eller äventyrsälskande, ä r  norrmannen 
William Avenstrups >>Abessinien kors och 
tvärs>> att föredra. Den ä r  skriven med 
fart och humor och utan några djupare 
avsikter. Förf. berättar om sitt engage- 
mang i ett franskt konsortium, som färd- 
ledare för en expedition, som skall leta 
efter guld och platina. 

Han har b l .  a. många vackra ord att 
säga om de svenska missionärer han rå- 
kat. Han berättar t. ex. om pastor Nor- 
denfeldt, som själv bland mycket annat 
snickrat ihop byggnaderna vid missions- 
stationen, att han »med bössan på axeln 
och Vår Herre i bakfickan utan ett öres 
lösepenning var karl nog att betvinga 500 
desperata djävlar,, som tillfångatagit 
några franska äventyrare som med en 
Citroenbil försökt komma igenom Abes- 
sinien. 

Den värdefullaste delen av denna bok 
är  emellertid de fyra sista sidorna om 
>>De sista barbarerna>> , vilka äro skrivna 
av prof. Guglielmo Ferrero. De sidorna 
ha kommit i olämpligt sällskap och hade 
varit värda ett bättre öde. 

Det rikligaste, men på samma gång 
minst sovrade materialet om Abessinien 
får man i Ladislag Faragos bok. Farago 
är  murveln, som snokar reda på allt, 
t. o. m. vad kvinnorna kosta på bordel- 
lerna i Djibouti, och som meddelat så 
mycket och så -sensationella saker som 
möjligt. 

Denna bok ger intryck av hastverk, sti- 
len ä r  slarvig och stoffet hoprafsat un- 
der de få månader förf. som representant 
för Associated Press (arma tidningslä- 
sare!) gästade landet. Han rynkar med 
europeisk struntförnämitet på näsan åt 
allt som inte faller honom i smaken, och 
till slut härdar han inte ut längre, utan 

f 

användes i stor utsträckning kvinnlig ar- 
betskraft inom den modärna produktio- 
nen, och utvecklingen kommer med all 
sannolikhet att gå i riktning mot än fler 
kvinnor i synnerhet inom industrin. Män- 
nen äro bättre betalda, ty de tänkas för- 
sörja en familj. Kvinnans lilla lön ä r  
däremot tydligen avsedd för en ensam- 
stående, på så sätt minskas familjebild- 
ningen högst avsevärt till stor skada för 
samhällets fortsatta bestånd. Det ligger 
alltså icke i samhällets intresse att låta 
kvinnornas arbete betalas lägre än män-. 
nens. 

Men tro icke herr Larsson i Örbyhus, 
om han än kommer med skänker! Han 

,verkar för generös! Det skall i alla fall 
bli högst intressant att höra motionären 
vidare framlägga sina synpunkter i riks- 
dagen. Vi skall med nöje hålla ett Öga 
på honom! 

m e s t  a n l i t a d e  
boktryckerier står 

Zetterlund & Thelanders 
fortfarande bland 
de främsta 

RADIKAL pri i s p oli t i k, 
k o r t  l e v e r a n s t i d  och g e d i g e t  
utförande g a r a n t e r a s  våra kunder. 
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binda sig på Iång sikt. Italien söker all- 
tid ha sina händer fria. För att näm- 
ligen; vid behov, kunna omedelbart sia iii 
på nya linjer, välja en ny kombination. 

Man kan därför visserligen tänka sig 
att Italien och Jugoslavien under tryck av 
givna förhållanden förena sig och handla 
gemensamt. Man har svårt att tro, att 
deras samarbete kan fortgå i längden. 
För Belgrad är sanningen i morgon den- 
samma som den i går. För Rom existe- 
rar blott dagens sanning. Det fascistiska 
Italien talar om framtiden endast för att 
understryka dess plasticitet, antyda olika 
möjligheter till förändring. T y  fascismen 
betraktar Italien som en stat vilken ännu 
ej natt gränserna för sin expansion. Me- 
dan däremot Jugoslavien väl kan medgi- 
va möjligheten att ett eller annat i Euro- 
pa bytes om, men dock aldrig någonsin 
avser ställa sig själv i eventuella föränd- 
ringars tjänst. En blick på kartan räc- 
ker att förklara Jugoslaviens ståndpunkt. 
Jugoslavien har vad det behöver. Till 
oöverskådlig tid har det nog med att till- 
varataga och utnyttja vad redan samlats 
inom dess gränser. Och behöver alltså 
ej öda tankar på att förvärva något mer. 

Det skulle möjligen vara ett enda: 
Triest och dess närmaste, av slovener 
snarare än av italienare, befolkade om- 
givningar! 

Roma jan. 36. Pier Gudro. 

Giron:r 1544 
T i d e v a r v e t  bö r j ade  1936 sin 

f j o r t o n d e  årgång. 

till att skaffa fred i den aktuella krigs- 
situationen, så orsakar de kanske också 
;enare våldshandlingar, i varje fall miss- 
:ro, hat, som kan betyda framtida stille- 
stånd eller tillbakagång i fredsarbetet. 

>Med vilka medel vill ni då arbeta för 
fred?> ropas åt pacifisterna. Och dessa 
ville ha fler positiva förslag att ge för- 
utom det väsentliga om den nya mentali- 
teten, som måste väckas, fostras, värmas 
fram, samt en del praktiska handlings- 
program, bl. a. revision av kolonialväsen- 
det, förbättrad råvarufördelning, allt f l e r  
frågors hänskjutande till mellanfolkliga 
organ. - För övrigt måste vi, trots miss- 
tro utifrån och trots egen otalighet över 
att e j  kunna inrikta oss på snara resul- 
tat, fortsätta att sikta emot det fjärran 
målet. 
I mycket kan pacifister och försvars-. 

fredsvänner samarbeta, i annat får d e  
finna sig i att ej följas åt  på vägen. Någ -  
ra vill hoppa över ett eller annat trapp- 
steg på vägen upp mot fred, t. ex. ett nor- 
diskt statsförbund eller ännu större stats- 
grupp, med gemensamt. militärt försvar. 
En diskussionsinledare kallade nyligen 
sådana förslag för djärva steg. Jag skulle 
snarare vilja kalla dem ytterligare för- 
siktiga steg på den utvecklingsväg, som 
vad vårt land beträffar i stort sett haft 
stadierna: motsättning mellan stammar, 
landskap, mellan svear och götar och 
slutligen nationen Sverige gent emot an- 
dra nationer. 

Måhända är arbetet för de mellanfolk- 
liga förhållandenas ordnande i samför- 
stånd just vår tid6 uppgift. Många av 
tidigare människors och människogrup- 
pers ideal har blivit förverkligade och 
betraktas nu som lika naturliga samhälls- 
institutioner som de under motståndets 
tid ansågs vara dåraktiga eller farliga 
utopier. 

Att avgöra i vilken män man skall ac- 
ceptera förhandenvarande möjlighetet till 
insats i handling, och i vad mån man f ö r  
tillfället skall avstå därifrån, eftersom 

T TIDEVARVET TIDEVARVET T 

kanske, om det inte är nog att de låta 
sig representera av män. 

När man ser på vilka betydande sociala 
reformer, som redan under den korta tid 
kvinnorösträtten varat, ha införts i de 
däri delaktiga länderna, kunde man vara 
frestad att ge dem rätt som anse, att 
kvinnorna lugnt kunna fortgå i att välja 
manliga riksdagsledamöter och sedan 
lämna politiken åt männen. I de flesta 
av dessa länder, där inte som hos oss 
en god del av fattig- och sjukvården re- 
dan tidigare varit omhändertagen av det 
allmänna, är det först efter kvinnornas 
politiska emancipation, som denna reform 
genomförts. För att inte tala om att 
även hos oss moderskapsskyddet och 
barnavården numera äntligen blivit en 
samhällsangelägenhet. 

Det är detta som på senare tider gjort 
de nordiska kvinnornas sociala arbete så 
beundrat på anglosachsiskt håll. I ett 
par nyutkomna engelska arbeten talas 
inte bara om den svenska äktenskapslag 
stiftningen som den bästa i världen, utan 
lär nämner man också i allmänhet de 
skandinaviska länderna som dem, där lik- 
ställigheten mellan könen och de social; 
reformerna äro >mest aktivt praktisera- 
de> - detta på grund av tre fördelar 
ett hårt klimat, en protestantisk livs 
åskådning och ett av naturen kraftig 
temperament 

Och - det bästa av allt - de skan- 
dinaviska ländernas representanter i Ge 
néve, inte minst de svenska och däri 
bland särskilt kvinnorna, ha visat sig 
vara de nackstyvaste och svårhanterli- 
gaste av alla gentemot stormakterna 
despotism. 

Detta låter ju lovande, och vi bord 
kunna ta det som ett gott omen för vårt 
definitiva inträde i det politiska livet. 

Och ändå är allt detta bara en svag 
början till det, som kvinnorna till sis! 
måste driva igenom, nämligen att de 
s. k. kvinnointressena verkligen betrak- 
tas som fullvärdiga statsintressen, lika 
viktiga som utrikespolitik och försvar, 
därför att de utgöra underlag för staten.; 
andliga och kroppsliga hälsa. T y  detta 
innebär, att samhället äntligen vaknar 
upp till insikt om det inre livets betydelse 
även för det offentliga livet, att man lär 
sig de psykologiska faktorernas överväl- 
digande inflytande på samhällsinstitutio- 
nerna, så att man inte längre som så 
ofta hittills, oorganiskt skiljer mellan 
>människan och regenten,, såsom nian 
brukade göra i forna tiders svenska skol- 
uppsatser. Månget krig skulle inte ha 
blivit av, om regeringen insett, att män- 
niskans ångest och aggressivitet, män- 
niskans otillfredsställda eller övernärda 
instinktliv legat på bottnen av hela dess 
statsmannavisdom. 

Lördagen den 8 Febr. 1936 - N:r 6 

Vid Adria. 
dagspolitik. (Forts. fr. sid. 1) 

flytande i Grekland. England har också 
ökat sitt intresse för, och därigenom ock- 
så sitt inflytande i, Tirana. Och vidare 
har det mot Athen orienterade Sydalba- rustat Sverige skulle få inträng av fien- 

nien på senaste tid visat större oro än der . .  Föreställningen om att even- 
tuellt medverka till ett sådant läge gav 

någonsin. 

litiska. Ekonomiskt intresserar tänka den tanken ut likaväl som sätta 

Italien därför att det äger me- sig in i vart ett accepterande av krigssy- 
taller och olja. Hur mycket av de förra stemet, om också >blott till försvars, kan 
som finnas är ännu ej  klargjort. Även leda. - På samma sätt förvånade mig i 
i fråga om oljan saknas exakt beräkning, början radikala pacifisters avvisande in- 
alldenstund borrningar nätt och jämt bör- ställning till kraftiga sanktioner. Vore 

jat. I varje fall har Italien drygt nu inte den metoden en tacknämlig till- 

trehundra miljoner lire gång i arbetet för fredens återställande? 

det av sina asfalt- och oljefyndigheter vid Vid tanke på resultatet av tyska folkets 

Devoli och för byggandet av en 87 nedpressning genom Versailles-freden, på 

lometer oljerörledning (pipeline) att italienska folket lever under diktatur, 
som för ett par veckor invigdes. ensidigt, effektivt påverkade, drillade, vid 
Samtidigt med av ett raffi- tanke på hur sanktionsmetoden i fall, där 
neri nära Bari. Och Italien hoppas att det ej råder enighet om vem som är an- 
innevarande & kunna få  50000 ton olja griparen, snarare kan tillspetsa konflikter, 
från Albanien. Vilket inte är  och slutligen inför de eventuella militära 
mycket. Men ändock värt att med tack- maktmedlen bakom, börjar jag dock för- 

som Italien saknar alla råmaterial och fisten Ruth Fry. Hon säger ungefär så 
alltså även detta. (i kväkartidskriften The Wayfarer, nos. 

Albanien har, som sagt, svarat med att 1935): Om det finns en djävul tror jag 
i Genéve förklara sig ämna deltaga i han måste vara mycket glad över sin 
sanktioner Italien. Men det är ock- framgång. Han har återigen överlistat 

(Forts. fr. sid. '.) 

Detta gäller alltså det militära och po- mig något av chock. Men man 

samhet inregistrera i ett land, vilket lik- stå den. ståndpunkt, som tolkas av Paci- 

så egentligen det enda tacket som kom- massor av människor. 
mit därifrån. 

gångna 

Italienare, som ha sin verk- tider har han kriget 
samhet inom Albanien, förtäl ja att kylig- >korståg> eller som >krig för att utrota 
heten mot Italien är lika stor som tidiga- kriget. och nu har han funnit en alldeles 
re. Tiranas tidningar äro på sin högsta ny förklädnad, namnet >sanktioner>! - 
höjd reserverat hövliga. Ung-albanerna, Om kraftiga sanktioner (kanske) hjälper 
d. v. s. nationalistpartiet, som målmedve- 
tet kämpar för landets fulla frigörelse, Jugoslavien sig emellertid 

reserverat. Man ansåg i Belgrad att än- växer i omfång och energi. 
E j  heller mellan Italien och Jugoslavien nu ej fanns den fasta grund varpå ett 

gen gång leda till stormiga uppträden. 
Eller ett annat exempel: skrivelsen till hetens tecken. 

har verklig förbättring inträtt. 
en avspänning hösten 1934, det är myc- 
ket sant, men därav har ännu ej fötts nå- 
got konkret, i form exempelvis av den 
vänskapstraktat med allehanda' militära 
konsekvenser, varom ofta talats och som 
utan tvivel från italiensk sida uppriktigt 
önskats. 

Italien försökte under första hälften 
av 1935 påskynda utvecklingen till detta 

Det kom 

. 

ligt vanligt språkbruk inte anses vara 
oupplösligt förbunden med begreppet de- 
mokrati. Men om vara dagars demokrati 
skulle utesluta den grupp," som represen- 
terar mödrarnas intressen, vore den helt 
enkelt förlorad. Nu gäller det framför 
allt för kvinnorna att offra sin egen min- 
dervärdeskänsla, sin räddhåga, sitt spe- 
ciella kvinnoförakt, sin brist på ansvar 
för samhällslivet, som de brukat kalla 
med ödmjukhetens vackra namn och så 
ömt brukat omhulda, alltsedan de som 
små flickor första gången upptäckte, att 
de voro utestängda från mycket, som fä- 
der och bröder kunde göra. 

Eller är det så, att vi här som på så 
många andra håll måste blunda för verk- 
ligheten och inte erkänna de nutida kvin- 
norna mindervärdeskänsla och därav föl- 
jande kvinnoförakt som den betydande 
faktor den är i deras misslyckande? 
Gärna skall jag utelämna de flerfaldiga 
vittnesbörd därom jag fått under de se 
naste sex åren och nöja mig med två 

eklatanta exempel från förra året: Vad 
sägs om den kända skrivelsen till fång- 

värdsstyrelsen, där vaktfruarna på kvin- 
nofängelset i Växjö undanbådo sig kvinn- 
lig chef, därför att en sådan icke skulle 
kunna bemästra de konflikter, som mån- 

ger sig emot sina uppdragsgivares order 
iväg från landet. - Boken är vacker 
illustrerad. 

Litet vid sidan av de övriga böckerna 
om Abessinien kommer >Kronprinsparets 
orientresa>, dels genom sin karaktär av 
praktverk och dels därför, att det endas 
är ett avsnitt i den som skildrar Etiopien 
Den skänker dock på sitt speciella sätt 
ett värdefullt bidrag till kunskapen on 
detta land genom de sällsynt vackra foto 
grafier, förnämligt återgivna, som den 
innehåller. Det är ett ståtligt praktverk 
av ögonfägnande bilder. Redaktör ha 
varit envoyén Joen Lagerberg och kron 
prinsen har själv tagit de flesta fotogra- 
fierna. 

Någon tidning lär ha sagt, att med 
kronprinsen har världen gått förlustig e 
skicklig fotoreporter. Man kan invände 
att Saxon och Lindströms förlag med ut 
givande av denna bok - vars nettoav- 
kastning skall användas enligt kronprin- 
sens önskan för befrämjandet av förbin- 
delserna med något eller några av de be 
sökta länderna - sörjt för att detta fota 
reportage icke gått förlorat för världen 
Det är en bilderbok för såväl stora som 
små, som man blir glad enbart genom att 
bläddra igenom. Den bifogade texten ä 
dessutom ofta kunskapsgivande. 

Till sist må, som ett apropå till dess 
böcker. erinras om en något äldre bol 
som kan ge en del tankeställare, när det 
gäller det italienska kolonisationsarbete 
Knud Holmboes öknen brinner, 

Böcker om Abessinien. 
Gunnar Agge: i svart tjänst mellan vit 

William Avenstrup: Abessinien kors och 

Ladislas Farago: Abessinien. Nordisk 
. Rotogravyr. 8:50. 

Kronprinsparets orientresa. Saxon och 
Lindström. 14: 

Olle Wedholm. 

stormakter. Bonniers. 7: 50. 

tvärs. Natur och Kultur. 6:-. 

(Forts. fr. sid. 1.) 
att just nu hävda den internationella 
tanken, som också är den djupast reli- 
giösa tanken - kärlekens idé. - - - 
Nu om någonsin måste kvinnorna bli 
medvetna om sin verkliga kallelse. In- 
för det vilda kaos, där diktaturstater- 
nas män trasslat in sig, får inte de de- 
mokratiska staterna sitta enbart avvak- 
tande, t i ls det blodiga vanvettet stormar 
in också över dem, och här måste kvin- 
norna vara med i allt som sker. >Ingen 
social grupp får vara utesluten ur ett de- 
mokratiskt statsskick,, säger Herbert 

Radiotjänst, där 39 kvinnor undanbåde 
sig att hädanefter nödgas höra kvinnliga 
talare vid morgonbönen, därför att ett 
offentligt uppträdande i religiösa ämnen 
inte passade för kvinnor, 

Dylika exempel visa tydligare än ni- 
gonsin, att det nu även för de mera fram- 
stående kvinnorna gäller att offra det 
slags förnäma undantagsställning, som 
hittills ofta dem att söka so- 
lidaritet med den överlägsna gruppen, 
männen, i stället för att hjälpa 
derlägsna medsystrar. 

Vi komma nu  fram til l  frågan om vad 
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Pacifism och 

Men just denna psykologiska syn kan 
inte segra, annat än om män och kvin- 
nor verkligen lära sig samarbeta med 
varandra även inom statens-styrelse. En- 
dast samarbete med utpräglade kvinno- 
personligheter kan skaffa ur världen de 
massor av vanföreställningar om det gåt- 
fulla begreppet kvinnan, vilka under ti- 
dernas lopp hunnit hopa sig. Mot sådant 
hjälper ingenting annat an kvinnornas 
orädda inträngande i de slutna mansför- 
bund, som även den svenska staten ännu 
trots all sin hederliga demokrati är sam- 
mansatt av. Att vi inte är obetingat väl- 
komna, att alla partier till största delen 
mer eller mindre fått oss sig påtvingade 
för sina synders skull, som det brukar 
heta, få  vi rakt inte fråga efter. Detta 
beror inte heller på ovilja, ännu mindre 
på det s. k. könshat, som en gång 
Strindbergs sjuka hjärna brukade fanti- 
sera om, utan helt enkelt på den sega 
konservatismen i det svenska statslivets 
former, kanske också parad med något 
av den tafatthet i förhallandet mellan 
könen, som man även i det svenska säll- 
skapslivet brukar stöta på. 

Men skall Sverige verkligen i dessa 
vargatider kunna utföra den gärning i 
demokratiens och internationalismens 
tjänst, som just nu väntar på oss, så är 
det av högsta vikt, att vi som ett fåtalig1 
folk mobiliserar så många förmågor som 
möjligt, och särskilt att samhällets obe- 
kanta X, kvinnorna, därvid få visa vad 
de duga till. Låt oss börja inte i rädd. 
hågans utan i friniodighetens tecken. 

dylikt politiskt och militärt samarbete 
måste byggas för att fä god frukt. Och 
man ansåg det därför b ä t t r e  tiden an 

Och Belgrad har av allt att döma fort 
farande misstro gentemot Rom. D. v. E 

inte misstro om Italiens önskan till fred- 
ligt samarbete. Men misstro orsakad av 
medvetandet om jugoslavisk och italiensk 
politiks olika karaktär och syften. 

Jugoslavien vill i sin politik följa er 
linje. Naturligtvis nog för ett bondefolk 
för vilken erfarenheten är allt och oppor- 
tuniteten något mycket ringa. Italien 
älskar däremot att som det själv säger 
>manövrera>, >oscillera>. Italien avsky 

Prenumerera 
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Pris för helår kr. 6:- 

möjligheterna synas strida mot själva 
idén, sanningen i det man syftar till, är 
sannerligen ofta svårt. Djupast och star- 
kast har man då hjälp av tron p å  att det 
finns något ännu högre än nationen. fos- 
terlandet, att vara trofast, offervillig 
mot, och som är viktigare än mänsklig 
ätts skipande i enstaka fall med varje 
medel, något som ännu mindre får svi- 
kas Historisk överblick och även på 
kortare sikt gjorda erfarenheter stöder 
en också. Man har sett exempel på hur 
en tillfällig eftergift At vad man egent- 
igen vill bekämpa, en eftergift, som man 
rott motiverad i en bestämd situation, 
:an leda till oanade förvecklingar och 
vilsegång. A andra sidan kan öppet av- 
ståndstagande från prövade och omöjliga 
befunna alternativ till handling, tillfällig 
>verksamhet alltså, tjäna som tankestäl- 
are för andra, påverka opinionen. 

Vad dagspolitiken beträffar blir väl 
ändå sakens kärna för den enskilde, att 
ståndpunktstagande och handlande e j  ens 
tillfälligt får låna sig åt de mål man vill 
bekämpa. Måttstocken måste hela tiden 
vara densamma. Andamålet helgar icke 
medlen. 

Siri Lean 

Folkhögskolornas samorganisation 
håller sitt sedvanliga årsmöte å Tobaks- 
monopolet, Maria Bangata 4, den 16 
febr. kl. 5 e. m. Föredragshållare blir 
statsrådet Artur Engberg, som talar om 
>Folkhögskolans fostrargärning>. Til l  un- 
derhållningen medverka Ragna Ljungdell, 
som deklamerar nyare svensk och finsk 
poesi, kvartetten Synkopen och Ingrids 
musikkapell. Samkväm med uppvisning 
av Tobaksmonopolets folkvisedanslag 
samt ringlekar och dans. Biljetter a kr. 
1: 50 finnas å Tidevarvets exp. 
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