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JUNI 1935 . 

RIKSDAGENS - . . . .  

G EIJERS BERÖMDA ORD : "SVE- 
riges historia a r  dess konungars", 

skulle lika ,gärna kunna tillämpas på 
riksdagen. Riksdagsmakt och kunga- 
makt &å i vår historia i ständig vax- 
elverkan med varandra, antingen 
riksdagen, såsom under Vasatiden, a r  i 
till' för a t t  ge konungens förslag stö- 
det av .folkets samfällda ansvar, eller 
den, siisom inte sällan i våra dar, häv- 
dar folkets rätt  gentemot regeringen. 
"Kmung och ständer, högre som liig- 
re, utgöra tillhopa i Gulds stalle det 
konungsliga höga ma jestatet", har  
Gustav Adolf sagt, 'och han menar 
med detta majestät icke något öster- 
ländskt envälde med' krypande under. 
såtar framför sig, utan. han menar 
vad han också .brukat kalla' "Fäder- 
neslandets majestät", nämligen sta- 
tens och lagens, som konung och folk- 
ombud ha till uppgift a t t  samfällt 
skydda, liksom med en mur av trofast 
sammanknutna händer. 

Det slår oss, a t t  så  många bland 
den svenska riksdagens märkesman 
- Engelbrekt, Gustav Vasa, Karl IX 
- varit med om a t t  avsatta lagbry. 

tande konungar. ,Och ännu finnes i 
vår regeringsform, säkerligen med 
tanke p& Erik XIV, Sigismund, Karl 
X11 och Gustav IV ~ d o l f ,  stadgat, a t t  
konungens utrikesvistelse iller sjuk- 
dom utöver ett å r  kraver, a t t  riks- 
dagen förfogar över styrelsen. Men 
aven om detta skulle- kunna tydas som 
en er tsat tning på de karva orden i 
Västgötalagens Rattslösabalk : "Sve,ar 
aga konung taka och så  vraka", bety- 
d& det ingen fiendskap mellan kung 

'ooh'riksdag, utan ar endast ett tecken 
till hur den ena måste inskrida i stal- 
let för den andra, om någondera icke 
orkarmed sin plikt a t t  hägna lagens 
majestat. 

Sveriges nuvampde statsskick, som 
a r  den äldsta kodifierade. författning- , 

en i världen och utom Englands den 
enda, som helt vuxit fram u r  folkets , 

egen .historiska erfarenhet, fick av 
1809 &s grundlagsstiftare till upp- 
gift a t t  skydda vårt  folk mot forna 
tiders överdrifter, envälde, stormans- 
vallde och riksdagsvalde. Det har ock- 
sa allt jämt utvecklat sig i enlighet 
med Rimberts ord därom i Ansgarii , 

. 
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levnadsteckning f rån 800-talet : "s%- 
dan a r  seden hos svearna, at t  i all- 
manna angelägenheter har folket mer 
att  saga an konungen". Men om vi 
också numera snarast kunna sagas ha 
hamnat i frihetstidens ensidiga riks- 
dagsmakt eller snarare utskottsvalde, 
betyder detta dock inte någon fullt 
utvecklad demokrati. Herbert Ting- 
sten påpekar med ratta i sin bok "De- 
mokratiens seger och kris", a t t  "en- 
ligt vanligt språkbruk rösträtt för 
kvinnor icke anses vara ovillkorligt 
förbunden med begreppet demokrati". 
Men en s& snäv .definition passar icke 
ihop med kvinnornas nuvarande be- 
tydelse för samhället, därom tycks man 
pil olika håll vara ense, at t  döma av 
de förebråelser för försummade plik- 
ter, som nu efter 14 års rösträtt börja 
strömma över oss. Endast kvinnorna 
själva tyckas ännu inte kunna ena sig 
i ett erkännande av sin skuld. Ännu 
kan man råka ut för anklagelse för 
aggressivitet, om man yrkar på ett 
effektivt utnyttjande av de rättighe- 
ter, vi redan förvärvat. Och den en- 
sidiga vördnaden för manliga syn- 
punkter ar ännu så stark, a t t  man 
ofta saknar blick för at t  mödrarnas 
representation a r  viktigare an t. ex. 
t janstemannakårens. 

Ännu sakna vi allts5 den samman- 
' hållning mellan kvinnorna, som en- 
' sam kan skapa en fullständig demo- 
' krati i Sveriges land. Ännu stå vi 
:inte på långt nar med i den ring, som 
"konung och stänlder" ha till uppgift 

.att sluta kring lag och ratt. Men det - vore icke en dag för tidigt, om riks- 
dagens 500-årsjubileum finge driva 
oss samman till enighet, innan till- 
äventyrs "gisselsl~en" måste göra 
det ! 

LYDIA WAHLSTRöIM. 

Regeringen har tillsatt en niomanna- 
kommission för den av riksdagen be- 
gärda allsidiga utredningen av befolk- 
ningsfrågan. Utredningen skall bedrivas 
skyndsamt och resultaten framläggas 
successivt, varigenom man beräknar, att 
förslag till åtgärder i viss utsträckning 
kunna föreläggas redan nästa års riks- 
dag. Kommissionens ledamöter äro ge- 
neraldirektör Nils Wohlin, ordf ., med. 
dr Andrea Andreen Svedberg, profes- 
sor Nils von Hofsten, riksdagsman Mag- 
nusson i Skövde, professor Gunnar Myr- 
dal, riksdagsman Persson i Tidaholm, 
professor Sven Wicksell, fru Disa Wäst- 
berg samt riksdagsman Usterström i 
Härnösand. Till kommissionens förfo- 
gande komma sedermera att stallas sar- 
skilda sakkunniga för behandling av 
specialdelar av det stora problemkom- 
plexet, varjämte samarbete skall etable- 
ras med ämbetsverk och myndigheter 
samt med olika pågående utredningar 
med besläktade arbetsuppgifter. I stats- 
rådsprotokollet uppdrar socialministern 
efter gemensam beredning med finans-, 
ecklesiastik-, jordbruks- och handelsmi- 
nistrarna noggranna riktlinjer för ut- 
redningen, som bl. a. bör taga sikte på 
skattelindring för äkta makar och barn- 
rika familjer, bosättningslån för att ska- 
pa ökad och tidigare familjebildning 
samt ett förbättrat moderskapsskydd. 

Beträffande de kvinnliga ledamöter- 
na kan det förtjäna nämnas, att Fredri- 
ka-Bremer-Förbundet iiilsammans med 
Sveriges Husmodersföreningars Riksför- 
bund redan den 25 april i en skrivelse 
till socialministern framhållit bl. a., »att 
om utredningen skulle komma att anför- 
tros åt  en huvudkommittC och flera spe- 

Nytt hos bok- och missionsbokhandlare! 

ARVID RADIN @I !frk fangenskap 
av JOHAN DELLNER, Teol. doktor. 

Ett intressant stycke missionshistoria frin 1700-talets Ryssland. Haft. kr. 4: -, mod. kart. kr. 5: 25. 

F ö r l a g e t  F i l a d e l f i a ,  B o x  6072, S t o c k h o l m  6. 



Gulli loarsson Pauli: 

FOREBYGGANDE 
mödra- och barnavård. 

Medicinalstyrelsens förslag. 

E SAKKUNNIGA I MODER- 
Dskapsvård, Kerstin Hesselgren, 
Ada Nilsson m. fl. skisserade %r 1929 
ett förslag till vård av havande kvin- 
na och hennes spada barn. Vården 
av modern skulle framför allt syfta 
till a t t  i tid diagnostisera havande- 
skapsaggvita och förebygga förlossi 
ningskonvulsioner ; eftervården skulle 
huvudsakligen avse at t  skydda de 
spada från infektionssjukdomar, 
framför allt kanske från tuberkulos, 
som barn lätt falla offer för, speciellt 
intill ett-årsåldern. De sakkunniga 
tänkte sig a t t  denna moderskapsvård 
p% den rena landsbygden skulle åvila 
barnmorskorna under ' provinsialla- 
karnas chefskap - i staderna skulle 
den förläggas till speciella byråer - 
med egna föresttinderskor, dar läkare 
skulle ha mottagningar. 

I ett  utlåtande av den 4 april 1935 
*har medicinalstyrelsen planlagt ett  
förslag, som syftar till a t t  föra ovan- 
skisserade profylaktiska mödra- och 
spädbarnsvård in i ramen -av vår re- ' 
dan f örefintliga s jukvårdsorganisa- 
tion. Förslaget bygger i väsentliga 
delar på moderskapssakkunnigas be* 

cialkommitt6er, det ar vår uppfattning, I 
att minst två kvinnliga ledamöter böra 
finnas i huvudkommittén samt att kvin- 
nor också skola komma till användning 
inom specialkommittéerna>>. - Något 
som aven beaktas i kommissionen, i press- 
läggningsögonblicket fastställda arbets- 
program, till vilket vi återkomma. 

tänkande, men dessutom' har  styrel- 
sen under 2 %r bedrivit en praktisk 
försöksverksamhet för moderskaps- 
vård. 

Då vårt land har så skiftande kli- 
matiska och befolkningsförhållanden 
f%r  givetvis en organisation av en dy- 
lik v%rdform. icke göras schablon- 
mässigt och styrelsen undersstryker 
ock& (detta. Om det sålunda beträf- 
fande de nya distriktens storlek före- 
sl%s a t t  samma distriktssköterska - 
skall vårda -3.000 personer, så  förstås 
detta givetvis som. lämpligt för mel- 
lanaverige men icke för Norrland, 
där skogarna ligga milsvida mellan 
byarna. Icke heller torde det vara 
avsett för Skåne eller t. ex. för Kal- . 
mar lan, där distrikten no,g kunna 
göras större. 

Förslaget raknar me'd at t  de större . 

stalderna böra ordna sin mödra- och 
barnavård för sig, och at t  densamma 
bör förläggas till barnbördshus och 
barnsjukhus med sjukhusens egen 
personal som assistenter. Styrelsen 
benämner .dessa centraler för Typ I. 
Huruvida sköterskorna på dessa poli- ' 
kliniker skola göra besök i hemmen 
framg%r ej, men d% det föreslås 1.000 
kr. i statsbidrag för varje centrals 
sköterska torde detta var avsikten. 

I mindre städer, idar speciellt utbil- 
#dade läkare e j  finnas, föreslås mödra- 
vårdscentraler av Typ II, där såväl 
mödrar som spada, barn skulle om- 
händertagas f ör f örebyggande vård. 

D R I C K  RAM.LOSA 
Sveriges förnämsta naturligt alkaliska vatten. 

Akta endast med vidstilende varumärke pH etiketten. 

-P- I 
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En försöksverksamhet av hithörande 
slag har styrelsen ighgsa t t  i Lid- 
köping. Dr Maja Kjellin har har 
förestått en central, till vilken aven 
kringliggande lacdsbygd varit anslu- 
ten. I sitt yttrande 5ver verksamhe- 
ten skriver dr  Kjellin at t  hon anser 
det vara värdefullt a t t  impulser till 
mödra- och spadbarnsviirden utgA 
från en och samma central och at t  
landsbygdens intresse stimuleras ge- 
nom korta kurser i barnavård och 
genom månatliga mottagningar på 
spridda platser i distriktet. Har man 
praktiserat i landsorten ger man 
henne utan tvekan ratt  häruti. 

Det egentligt nya i medicinalstyrel- 
sens förslag ä r  dess Typ III, d. v. s. 
vårdcentraler för mödrar och späda 
barn, förlagda till provinsialläkar- 
nas mottagningslokaler. Under för- 
söket at t  lägga nya och krävande upp- 
gifter p% provinsiallalkarstationerna 
har medicinalstyrelsen tydligtvis f Att 
ännu ett problem at t  lösa, i det a t t  Na- 
tionalf öreningen f ör tuberkulos har 
ansett sig icke längre böra ge bidrag 
till dispensärsköterskorna, utan an- 
sett detta vara en statens angelagen- 
het. Styrelsen har då måst Överväga 
om det icke vore tid at t  lagga tuber- 
kulosarbetet över på distriktssköter- 
skorna. Samtidigt kommer bostads- 
utredningen till det resultatet a t t  di- 
striktssköterskorna böra omhander- 
hava bostadsinspektionen. Det a r  d& 
naturligt a t t  sjuksköterskedist~ikten 
mAste minskas och styrelsen har,gått 
s& långt ned som till. 3.000 personer 
pr  sköterska. Och dock har den in- 
för alla dessa uppgifter måst kräva 
specialsköterskor för vård i hemmen. 
Samtidigt yttrar medicinalstyrelsen 
beträffande barnmorskornas kompe- 
tens at t  varda de spada barnen icke 

endast under de första veckorna utan 
under det första levnadsåret, att, 
ehuru distriktsbarnmorskornas verk- 
samhetsfält redan nu vore för litet 
och deras levebröd för knappt och 
detsamma "i ännu högre grad torde 
förminskas genom utöbing av för- 
lossningsanstalterna", de dock endast 
intill den tid d% samtliga distrikts- 
sköterskor hunnit geno-ii kurser i 
barnavihd böra få omhändertaga 
spiidbarnstillsynen p% landsbygden. 
Barnmorskorna ha en utbildningstid 
av 2 %r och genomgå en specialkurs i 
barnavård. MGdrarna på landet kom- 
ma säkerligen a t t  få svart a t t  första 
at t  den, som man v%gar anförtro för- 
lossning och v%rd av det spada barnet 
under de ömtåliga första veckorna, 
icke skulle kunna anförtros inspek- 
tion av deras barn under hela det 
första Aret, och at t  det icke skulle 
kunna anses klokt at t  lata barnmor- 
skorna i likhet med distriktssköter- 
skorna genomgA repetitionskurser i 
barnavhrd. Att vid havandeskap f ar- 
das dels till en barnmorska med ett  
urinprov och dels till en sköterska 
med ett %-l Ars barn, när avstån- 
den dem emellan äro stora - det ar 
b%de tröttsamt och dyrbart. Tager 
man i betraktande a t t  distriktsskö- 
terskorna föreslås skola varda tuber- 
kulösa och spridda kunskap till möd- 
rarna om hur ytterligt smittosam tu- 
berkulos a r  under första levnadsåret, 
s% a r  man frestad saga at t  medicinal- 
stywlsen haller på at t  göra distrikts- 
sköterskan icke bara till en mädchen 
fur  alles, ty det skulle hon nog 
g% i land med utan till en madchen 
uber alles, och det går hon aldrig i 
land med. Undertecknad vågar för- 
mena at t  det blir barnmorskan som 
i regel bör ha hand om bade mödra- 

ELEVAVDELN1.N.G 
8 mdnaders yrkeskurs i klädsbrnnad - Korfa kurser med 
-egef arbefe - Specialkurser -- P r o s p e k f  p6  begäran  

. Stureplan 2, III. Tel. 625153. N6gra frielevplatser finnas 



Naima Sahlbom : 

- JANE ADDAMS 
ur tiden. 

J ANE ADDAMS BORTGANG AR 
ett så hårt slag för de rörelser, dar 

hon länge varit sjalen och ledstjar- 
nan, a t t  tomrummet tycks oersättligt. 

. Allt sedan ungdomen hade hon vigt 
sitt,liv å t  manskligheten, och aven om 

. hennes dagliga garning var lokalise- 
rad till Amerika,. till Chicago, blev 
den i högsta grad internationell. Ty : 
dar skapade hon. å r  1885 Hull House, 

Jane Addams. 
det fattiga emigrantkvarteret, ett 

det första sociala settlementet mitt' ghetto, avsatt ur  den manniskoflod, 

-'vården och spadbarnsinspektionen, 
'men at t  undantag bör göras dar barn- 
morskan a r  olämplig eller vägrar ge- 
-nomg% repetitionskurs på barnsjuk- 
.hus. I t. ex. de norrländska distrik- 
ten bör mödra- och spädbarnsvård 
'laggas såval på barnmorska som p% 
distriktssköterska, om de bo l%ngt 
ifrån varandra och kunna ha var sitt 
.omr%de avgränsat. 

Beträffande det ekonomiska med- 
delas, a t t  organisationen av mödra- 
och spadbarnsvå~den, nar den blivit. 
fullt utbyggd, antages %samka sta- 
.ten en kostnad av 630.000 kronor. 
'Staten tankes skola bestrida hälften 
av utrustningen för centralerna, 1a- 
kararvoden och .1.000 kronor av skö-. 
terskornas kontanta löner samt %l- 
derstillaggen.. . 

. Barnmorska skulle enda& eihålla 
'100 kronor pr  %r för hela den före- 
.byggande mödravhrden, men särskilt 
bidrag för den tid hon tjänstgör aven 
i' den förebyggande barnavhrden, 
d. v. s. intill den tid då distriktsskö- 
terskor hunnit genomgå kurser i 
barnavård. 

H& a r  det viktigt a t t  huvudman- 
nen för utf%ende av statsbidrag ålag- 
ges förse barnmorska med ett mot- 
tagningsrum. 

Det principiellt viktiga, och riktiga 
a r  ocks% at t  statsmedel föreslås skola . 

utg% till resekostnader för ett hem- 
bestik pr  %r ooh barn. Vidare skall 
staten bidraga med 2 kr. pr  dag under 
moders 10-dagarsvistelse % förloss- 
ningsanstalt vid en dagavgift till an- 
stalten om 1 kr. Mödrar som för- 
lösas 'i hemmen skola erhtilla 10 kr. 
.för 'att vara likställda med de förra. 
Arvode till barnmorska skall gtg% 
med 15 kr. 

Som ledare för  den förebyggande 
moderskapsvArden sätter medicinal- 
styrelsen sig själv och förstärker sitt 
vetenskapliga rad. 

Som huvud'man -för verksamheten - 
föresl%s landstingen i saker förhopp- 
ning om a t t  denna nya öppna vård- 
form skall bli lika ändamAlsenligt ord- 
mad som den slutna lasarettsvhden 
har blivit under landstingens kloka 
och insiktsfullii ledning. 

GULLI, IVARSSON PAULI. 

Arvedsons ,  Gymn. Institut 
Efter av Kungl. Maj :t beviljad förlängning 
av examensrätten kommer verksamheten vid 
Doktor 'J. Arvedsons Gymnastiska Institut .att 
fortg% oförändrad. Prospekt p% begäran genom 
Doktor J. Arvedson,. Odengatan 1, Stockholm. 



Prof essor 
M. Fehr. 

Den konvmitté, som haft till ecppgGf t 
att utreda de p.l.ivatanstalldas anstalb 
ningsförhållanden, har nu avgivit ett 
första betänkande med förslag till lag 
om arbetsavtal. Komittdns ordf ., 
prof. M a r t i n  F e h r ,  g& h& ne- 
dan ett kort principuttalande ung. f Öv- 
slaget, medan en annan komimittkle- 
darnot, sekr. E . d i t h  L i n d b l o m ,  
i stora d ~ a g  redogö~ för förslagets 
viktigare delar. 

PROF. MARTIN FEHR: 
66 LLT MÄNSKLIGT k~ ARFULL- 

Akomligt, och det finns säkerligen 
ocks% mycket i lagförslaget, som kun- 
de vara battre. Ett  stort fel har det 

i varje fall, och det ar, a t t  det kom- 
mer många årtionden efter den tid, 
d% det rätteligen bort komma. Men 
battre sent än aldrig. 
- Det a r  en påtaglig svaghet i 

svensk ratt, fortsätter prof. Fehr, a t t  
det ej finns någon rättslig reglering 
anghende avtal mellan arbetsgivare 
och privatanställda. Detta har till 
följd, att  för närvarande en stor osa- 
ke~he t  rhder rörande den uppsäg- 
ningstid, som en enskild anställd har 
ratt  till liksom frågor om semester 
och sjukersättning ofta vålla oklar- 
het och tvister. 

Professorn framhiiller slutligen, att  
samhällsf örh%llandena äro SA skiftan- 
de, att  de inte kunna regleras efter en 
enda mall utan tarva, alltefter förhål- 
landenas natur och utvecklad praxis, 
olika regler i olika fall. 

som från alla världens kanter ström- 
mat in över den Nya världen. Hull 
House a r  öppet för alla dessa, be- 
tryckta, utan Atskillnad till språk, 
ras eller hudfärg. Det blev ocksh ett 

. centrum för socialvetenskaplig forsk- 
ning, för diskussion av sociala och 
politiska reformprogram. 

Tidigt var 'Jane Addams aktiv i 
kvinnorörelsen,. liksom for alla ,fri- 
sinnqde 'samhallskrav. Hon parade- 
rade ej på ' talartribuner, men hennes 
organisatoriska förm%ga, hennes ge- 
nom resor vunna folkpsykologiska 'in- 
sikt togs i anspråk. s%val privat som 
i officiella uppdrag. Efter världskri- 
get åtföljde hon Hoo,ver p% hans resa 
för at t  planera hjälp $11 det nödli- 
dande Centraleuropa, och med Theo- 

dore Roosevelt samarbetade hon för 
hans sociala reformprogram. 

Men djupast känns förlusten i 
fredsarbetarnas led. Vid världskri- 
gets utbrott bestod hon provet som 
f% förmådde det. Trots piitryckning- 
a r  och hotelser, t. o. m. beskyllningar 
för fosterlandsf örräderi talade hon 
mot Amerikas deltagande. S% blev 
hon den självskrivna ledaren vid 
kvinnornas fredskongress i Haag 
1915, liksom senare ordförande i In- 
ternationella Kvinnoförbundet för 
fred och frihet. Själv en utpräglad 
personlighet ägde hon en sällsynt för- 
stiielse för olika synpunkter och skil- 
da temperament och kunde därför 
trots sitt stilla vasen med sin morali- 
ska kraft ena de nationella motsätt- 

SODRA K.F.UX:s INACKORDE- 
. RINGSHEM, Folhngagat. 122, tel. Bryggaregatan 7, Om Ni behöver 
40 88 90 eller mtibler, mattor, armatur, 
VILOHEMMET TALLBACKEN, bmmgnm lm. PIIP. 
Skarpö, Vaxholm,' tel. Sharpö 1-14. I Förminliga avbetalningsvilIkor. 23 04 15. 



SEKR. EDITH LINDBLOM: 
AGSKYDD - ELLER ICKE? 

L J ,  det ä r  den stora frågan, som 
nu har debatterats i pressen alltse- 
dan "Kommittén angående privatan- 
stallda" framlade sitt betänkande med 
förslag till avtalslag, vilken äger till- 
lämpning på alla. avtal, "varigenom 
ena parten (arbetstagaren) åtager sig 
att  mot ersättning arbeta i tjänst hos 
den. andra parten (arbetsgivaren) ". 
Just detta förhållande, atst lagen gi- 
vits en så vid räckvidd, har varit an- 
ledning till a t t  den '  uppkallat så 
många olika -grupper till diskussion. 

i 
Studerar man den emel1erti:d narma- 
re skall' man finna, a t t  den i stort 
sett endast följer den kutym som ge- 
nom åren utbildat si,g på olika arbets- 
områden beträffande rätt  till uppsag- 
ningstid, s jukersattning och 'semes- 
ter. Då det skulle 'föra alltför: långt 
a t t  liar lämna en ingående redogö- 
relse för förslagets innehåll, nöjer jag 
mig med at t  giva några korta utdrag 
om de viktigaste detaljerna. : 

ningarna i en gemensam front, eller . 
son1 hon.uttryckte det "pool the dif- 
ferent contributions into good will". 

Nar hoii år 1931 mottog Nobelpri- 
set hyllades hon av staten New Yorks 
guvernör. som "Amerikas främsta 
medborgare". Nu kunde hon gene- 
röst. stödja fredsarbetet å t  'vilket hon 
trots sviktande halsa agnade sina 
krafter med okuvligt mod oclh.ljus tro 
på dess slutliga seger. Ännu. den 3 
maj ljöd, hennes varma stamma i ra- 
dio vid firandet av 20-årsminnet av 
Haagkongressen med en maning till 
uthiillighet och Samling. Den galler 
alla; men särskilt kvinnorna,. liksom 
Fredrika Bremers ' f redsbuldskap å r  
1'854. Måtte den. ej förklinga;. ohörd.! 

NAINA SAHLB.OM. 

Sekr. 
Edith 

Lindblom. 

De anstsällda äro uppdelade i 3 ka- 
tegorier : Grupp ' I omfattar personer 
i ledande stallning och med högre ut- 
bildning. Grupp II innesluter i sig 
den stora gruppen kontorister och 
affärsanställda, samt husligt arbete ' i 
ansvarsstallniqg. Grupp III  tillhöra 
alla kroppsarbetare och med dem 
jämställda, alltså, aven hembiträden. 

I det följande refererar jag endast 
majoritetens inom kommittén förslag; 
Reservationer finnas på flera ,punk- 
ter, men det skulle föra för långt att. 
gå in på dem. alla. 

Beträff ande uppsägnings& gäller - 

olika bestämmelser för arbetsgivare 
och anställda. De sakkunniga ha gått 
ut ifrå.n, 'att. det:. är. lättare för en 
arbetsgivare a t t  f å, ny arbetskraft, 
an det a r  för en aiistal1.d a t t  få. ny 
anställning, varför den. sistnämnde, 
behöver 1angre.tid .på sig; för. a t t  be- 
reda sig på, ändrade förhållan-den.. 

Grupp I erhåller ' därför .2 måna. 
ders uppsägning med förhöjning av 
en månad .f ör. vart 3 :d je anstallnings- 
ar, dock högst-6 m%n;. Grupp I I . f å r 9  
månad,. med 1 månads förläqgning 
för vart. 5 :te anställningsår, aven 
denna tid. begränsad, till. 6 månader. 
Grupp III' slutligen 1 vecka, med .eil 
veckas- f örlangning f ör vart 3 :je an- 
ställningsår, dock  högs^ 1-3& veckor. . 

Genom' dessa. bestämmelser kom- 
mer, grupp I. upp till längsta: uppsäg- 
ningstiden efter 12 ars anställning; 

D$den för ~ i i ~ g l ~ s s , ,  Kackerlackor, k a l  och dyl.. är. "VARME STRALEN?: 
Referenser. och intyg från dinga;  belåtna kunder finnes. ~vdelningsk&t& 
landet runt. Önskar Ni bli fri. från OHYRAN - . *h c S.MITTOBA-RARNA. 
Ring då upp : VARMESTRALEN.. Tel; 11 64 29,2l' 150 18, Mälarhöjden 10 69 
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grupp I I  efter 25 Ar och grupp III 
efter 36- Ars anställningstid. Anstall- 

- ningstid före 21 års ålder får  dock 
ej medräknas. 

uppsägningstiden från den anstall- 
des sida ar, på förut angivna grunder, 
endast maximerad, och kan därför en 
anstalld i grupp I icke bindas genom 
avtal till längre uppsägningstid än 
3 månader, grupp II och III till högst 
1 manad. . 

S jukersattning f öl j er uppsagnings- 
tiden f rån arbetsgivarens sida f ör 
grupperna I och II, och skall full lön 
utgå, men kan #det medgivas att  sjuk- 
lön genom avtal nedsattes till 80 % 
av lönen. För grupp III a r  icke någon 
s juklön stipulerad, då s jukkasserö- 
relsen inom denna grupp a r  mycket 
utbredd och staten genom de stora 
anslag den beviljat till .de erkända 
sjukkassorna, sarsk? gynnat. dem. 
Härigenom följes aven den kutym, 
som a r  rådande. . Ett  berättigat kla- 
gomål kunde har framföras från hem- 
biträdenas sida, Id% .de val nu i flesta 
fall erhhlla sjuklön, men hänvisas då 
till lagens paragraf 2 som säger at t  
"sedvänja" först ska l  r%da. Det ä r  
da en s% utbredd sedvänja nu, at t  hem- 
biträden erhålla ersättning för kor- 
tare tids sjukdom, at t  de siiledes en- 
ligt denna lag aven f å  beh%lla denna 
rättighet. 

Semester tillerkännes varje arbets- 
tagare nar han innehaft anställning 
hos samma arbetsgivare i ett %r och 
föreskriver lagen för Grupp I 3 vec- 
kor med en veckas förlängning fr. 
o. m. elfte anstallningsilret ; Grupp I I  
2 veckor, med en veckas förlängning 
fr. o. m. elfte anstallnings%ret, och 
för Grupp-III 1 vecka. 

Anställningstid före 21 Ars ålder 
medräknas ej. En vanlig kontorist 
kan därför icke komma upp till 3 
veckors semester förrän efter 10 ars 

anställning i samma firma om han d% 
aven uppn%tt 31 Ars ålder. För min 
personliga del anser jag denna Alder 
för hög, och ville haft beräknings& 
dern sankt till 18 %r, men fanns e j  
tillräckligt stark kutym at t  vädja till. 

Dessa har nämnda semestertider äro 
dock ej av tvingande natur, utan kan 
genom avtal nedsättas för grupperna 
I och I I  till 2 veckor. D. v. s. ratten 
till. förlängningen efter 10 Ars anstall- 
ning, kan genom speciellt avtal bort- 
tagas. Största fördelen av semester- 
bestämmelserna tillkommer shledes 
grupp III, vilken förut i allmänhet 
endast har 4 dagars semester enligt 
kutym. 

Viktigast för grupperna I och II  a r  
däremot bestämmelsen om at t  ersatt- 
ning för icke erhiillen semester skall. 
utgå samt at t  aebetsgivaren a r  skyl- 
dig att  underrätta om semestertiden 
i "god tid". Det sistnämnda betyder, 
a t t  man har rätt att  fordra f% semes- 
ter på annan tid under året, om ar- 
betsgivaren underrättar för sent. 

För övrigt finnes m%nga små sär- 
bestämmelser som det blir för långt 
at t  har redogöra för. En sak, som 
ock ä r  mycket viktig, ä r  bestammel- 
serna om lönen. Med lön avses enligt 
lagen varje ersättning av vad slag det 
vara må. Alltså aven provision en- 
bart. Det betyder således, att  om n%- 
gon a r  anstalld på villkor att  lönen 
skall utgå i provision endast, så har 
denne ratt  till samma uppsägningstid 
som lagen föreskriver för övriga an- 
ställda och har aven ratt  till se- 
mester, däremot ej  till sjuklön. En 
annan f öreskrif t av betydelse a r  aven 
at t  kontantlön icke får  utbytas mot 
varor. Om lön icke utbetalas på be- 
stämd tid, har den anställde ratt  att  
fordra förutom ranta, aven 1/20-del 
av lönens belopp i vite. Det a r  dock 

I Sätter .Ni varde pA verkligt Iackert b ~ ö d ,  bakat av de allra basta ingredienser, verkligt 
gott kaffe, som Ni kan dricka i en verkligt t h s m  miljö? - GA d& till 

Kafferum Klana N:a  Kyrkogata 26, I Vete-Katten a QI f 0 55. m .  20 84 05. 
StuPegatan 5. Tel. 21 58 81. 

I Kaffebröd, Kakor, Bakelser, TArtor och bakverk av alla slag, även Matbröd. 
.Kaffe med dopp 55 öre. - S m ö r  g it s ar. - KAFFERRP ANORDNAS. 



Anna T. Nilsson: 

På- röstrattskon- 
gress i Kemal Paschas land. 

I N . T E R N A T I O N E L L A  RÖST- 
rättsalliansens kongress i Istan- 

bul den 18-25 april avsåg at t  
vara ett möte mellan öst och väst. 
Den avsåg at t  hjalpa österns kvinnor 
att  vinna sin medborgarrätt ooh at t  
hjalpa västerns kvinnor at t  icke för- 
lora de rättigheter, de redan vunnit. 
Trettio länder vor0 representerade. ' 
Ibland dem vor0 Iran, som Persien 
nu så främmande heter, Syrien, In- 
dien, Zamaica, Palestina, Egypten 
(med l2 deltagare), men ingen från 

vissa restriktiva bestämmelser för at t  
f örekomma trakasserier. 

Hävningsbestämmelser finnas för 
bägge parterna. Om en anställd en- 
ligt'dessa har rätt  hava ett avtal, har 
han således även ratt  a t t  erhhlla-lön 
under den uppsägningstid, som an- 
nars skulle tillkommit honom eller 
henne från arbetsgivarens sida. 
. Detta a r  i stora drag lagens vikti- 
gaste bestammelser, men ännu sak- 
nas mycket i densamma. Frånan om 
arbetaid ligger under utrednhg hos 
Socialstyrelsen och förrän denna a r  
klar.  kan intet göras å t  övertidser- 
sättning. Pensionsfrilgan är  icke upp- 
tagen till behandling an, liksom e j  
heller f örenings- och f örhandlings- 
ratten. Huruvida vår kommitté få r  
fortsätta med arbetet på dessa fra- 
gor, ligger f. n. till avgörande hos re- 
geringen. 

ED,I.TH LINDBLOM. 

E d  w. B e r g g r e n s  
E l e v a t e l i e r  

.David-Bagares gata 9-11, 3 tr., 
Stockholm. 

Tel.: 104533. Privat 205533. 

Teckning. Malning. 
Elever mottagas under h e l a 

studieiret. 

F r å n  kongressen: * M:me 5 a t i f e  Bekir? 
* * M y s  Corbett  Ashby, *** M:lle G o w d .  
Bakom: Medlemmur a v  den  turkiska ,dele- 
gationen. 

Japan eller Kina. Australien hade en 
rätt  stor delegation, Nya Zeeland en 
representant, ooh en dag stod Brasi- 
liens delegat ibland oss, ung och fa- 
ger (fast med vuxen dotter), efter 
endast nio. dagars färd från Rio de 
Janeiro med' Zeppelin och orientex- 
press, för at t  inbjuda Alliansen att  
hiilla nästa kongressi Rio. Från Nor- 

' 

den hade ett f åtal-kommit. Danmark - 

hade sålunda sänt tre, och en norska 
som bodde i Turkiet representerade 
Norge. Finland var ej, representerat 
och en stol, :dar ingen satt, var Est- 
lands. Fröken Ingeborg Walin, åter- 
vald styrelsemedlem, f öreträdde 
Svenska Kvinnors Medborgarförbund 
och undertecknad Fredrika-Bremer- 
Förbundet. Mrs Chapman Catt blev 
av läkare tillrtidd at t  icke resa till 
kongressen. 

Sedan 1929, då man möttes i Berlin 
till 25-årsjubileum, hade 7 länder gi- 
vit sina kvinnor rösträtt på samma 
villkor som män, nämligen Spanien, 
Brasilien, Uruguay, Sydafrika, Cey- 

' , 
lon, Siam och Turkiet, vilket senare 
land 17 kvinnor nu äro medlemmar av 
riksdagen. Kommunal rösträtt ha 



kvinnorna erhållit i Chile, Grekland, 
Peru och Rumänien. Förluster av 
rättigheter berörde mest gifta kvin- 
nors förvarvsmö jligheter. Den tyska 

' förening, som var ansluten till Alli- 
ansen, var upplost, och ingen tyska 
kunde darf ör väl jas till styrelsemed- 
lem. För at t  få  behålla fru Adele 
Schreiber-Kriegers stora förmåga 
inom. Alliansen, valdes hon till vice 
hederspresident. 

Bland frågor som behandlades, 
väckte eventuellt snar sammai~slag- 
ning. mellan Internationella Kvinno- 
rådet och Alliansen största seilsatio- 
nen. Det ä r  ju en gammal fraga, men 
den blev plötsligt aktuell på grund 
av en framstallning fran I. C. W :s 
president, Lady Aberdeen. Någon vo- 
tering i sammanslagningsf rågan f ö- 
retogs e j ;  man uppdrog å t  styrelsen 
at t  "studera" både sammanslagning 
ooh samarbete med I. C. W: För Alli- 
ansens förslag till nationalitetskon- 
vention röstade 13, för Montevideo- 
konventionens 11. En tid framåt kom- 
mer nog kvinnovarlden at t  f å  speku- 
lera över tvenne uttryck "oberoende" 
(independence), som Alliansen an- 
vänder och som anses omfatta alla 
fall då en-gift kvinna kan bestämma 
över sin nationalitet, och "lika ratt" 
(equal rights), som användes i Mon- 
tevideotraktaten. Den senare som an- 
togs som en principförkla.ring utan 
att  man tog stallning till .den som va- 
rande en konvention, a r  ratificerad 
av U. S. A., Chile, Mexico och Hon- 
duras. Den kan ej  göras om nu. Men 
två tämligen lika konventioner kunna 
ju antagas av olika länder. För min 
personliga del var jag på det klara 
med att  då dessa bå.da uttryck ställ- 
des 9not varandra ville jag rösta för 
"lika ratt". 

En annan fråga som flera motsett 
med stort intresse var "Kvinnornas 
stallning under olika regeringsf or- 
mer". Men debatten vid själva kon- 
gressen gav ej så mycket, ty huvud- 
saken för Alliansen förblir ju, vad 
sorts regeringsform som an finnes i 
ett land, a t t  kvinnorna skola vara 
likaberättigade med män under alla 
f örhållanden. 

Fredsarbetet betonades kraftigare 
an någonsin. Miss Josephine Schain, 
den nya ordf. i fredskommissionen, 
var redig och sympatisk. Miss Mary 
Dingman, ordf. i de internationella 
kvinnoorganisationernas nedrust- 
ningskommitte i Geneve, gav en liv- 
lig skildring av kommitténs stora och 
lyckade arbete. I fredsresolutionen 
försäkrades, a t t  kvinnorna ville giva 
hela sin kraft i fredens tjänst. Vid 
det stora offentliga fredsmötet i uni- 
versitetet i Stambul lade ungdomen i 
dagen ett stort intresse, som kanske 
kan betyda mycket för framtiden. 

I fråga om samma standard be- 
träffande moral -var det modigt - så 
sade utomstående - a t t  konferensen 
absolut tog avst'and från bordeller, 
som ännu äro tillåtna'i Turkiet. Kom- 
missionsrapporten över hithörande 
områden ä r  både omfattande och in- 
tressant. 

Strödda resolutioner, berörande 
barnaktenskap, slaveri, flyktingar - 
frågor som höra hemma i olika 
världsdelar - blevo aven antagna, 
och kvinnors rätt  till arbete var en 
fråga, som hörde till alla världsde- 
lar. Ehuru frågan om särlagstiftning 
för kvinnor ej berördes vid själva 
kongressen, men val inom kommittén 
för Like Conditions, st%r den dock 
bakom de flesta som mer eller min- 
dre skiljande. 

långa, hellinne, fallade, med hangare, 
nästan outslitliga, passande till såväl 
köks- som toiletthanddukar, pris endast 
6: 50 duss. 3 duss. fraktfritt. 
Oskarssons Lager, Kungsg. 70, sthlm..' 



Från turistsynpunkt kan $nappast 
tänkas en skönare ram för -en kon- 
gress an den Istanbul bjuder. Seral- 
jens forna sommarslott, Yildiz ,kiosk, 
högt uppe i en stor park, hade förra 
året omändrats till mötesplats. för 
världskongresser med bekväni'ochvac- 
ker inredning.  staden s jalv, ehuru 
nu vemodigt stilla, förblir underbart 
skön. Men hade man kommit för sent 
till bussen var det strävsamt at t  tras- 
ka dit upp ! Turkiska kvinnouni.onen 
anordnade utfärd på Bosporen med 
lunch i ett sa,goslotts, den gav oss t6 en 
eftermiddag i den forna seraljens 
stora sal under dess väldiga ljuskro- 
na, moskéerna och minareterna vor0 

. en  dag elektriskt belysta, borgmasta- 
ren gav middag för 300 personer, och 
stor omvårdnad och gästfrihet visa- 
des oss. Kan man önska något mem! 
De turkiska kvinnorna ha stor heder 
av anordningarna, främst m& då 
nämnas M :me Latife Bekir, som n~ed  
högsta röstetal blev invald i styrel- 
sen. Efter kongressens slut skulle 
styrelsen uppvakta Turkiets presi- 
dent, Ata Turk. Även ett antal dele- 

-. gerade f ingo medfölj a till Ankara, 
alla son1 Turkiets gäster. ,Den resan 
var icke den minst intressanta delen 
av programmet. 

Vild ~er l inkon~ressen  sade man: 
"Det här a r  en stor fest, men ilasta 
kongress, då ska vi verkligen arbeta !" 
Det var inte utan at t  Istanb~~lkongres- 
sen ocks% i'niycket tedde si,g som en 
fest. Flera äldre, som länge arbetat i 
vingården, önskade nog, a t t  kongres- 
sen givit dem mera konkreta uppgif- 
ter, som de kunnat utföra till ilasta 

' kongress. Själva röstrattsarbetet går 
långsamt, Frankrike och Schweiz. stå 
t. ex. och stampa på samma ställe. De 
dar trevliga berättelserna om vad 
man gjort i olika landsändar, som ut, 

. Stilfulla, moderna Möbler 
Billiga priser. Kredit ordnas. 
Möbler tilherkas efter ritning. 

Axel  Bol inders  Eftr.  
0 :la Brogatan 19, Stockholm. . 

Turkiets president Ata Turk 
(Kemal Pascha) som givit Tur- 
kiets kvinnor medborgarrätt. 

gjorde en del av forna rostrattsmö- 
kn,'voro nu starkt förkortade. I alla 
händelser : kongressen var storartad, 
var en succes med gold press, och kon- 
gressen sades verka inspirerande p% 
den turkiska ungdomen. 

Lakarvård åt landsbygdens 
skolbarn. 

Riksdagen avslog - under hänvisning till 
utredningar i iimnet - en motion av f ru  
Olivia. Nordgren om ett'anslag p& 40.000 kr. 
till införande av läkarundersökningar vid: 
folk- och småskol~orna - ,ett förslag som 
ingående berörts i Herthas marsnr. Inkon- 
sekvensen i å ena sidan en livlig åstundan 
efter starkare bef~olkningstillväxt, å den' 
andra den påtagli& likgiltigheten för det 
redan befintliga barnmaterialet, franistår 
tydligt genom avslaget av denna ,motion och 
frågans ytterligare förhalande. Så länge 
de barn, som redan finnas, lämnas utan den 
nödvändiga vården - endast omkr. en sjun- 
dedel av landsbygdens folkskolor ha ordnad 
lakarv%rd - så  länge har man befogad. 
anledning ifrågasätta allvaret i . befolk- 
ningsintresset. 
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Erik Lundberg: 

sökning. 
Kufin Kock: Konjunkturuppsvingets 
förlopp och orsaker 1932-1934. 

NDER HÖSTEN AR 1932 KUN- 
de man i olika länder iakttaga vis- 

sa tendenser till ljusning i det eko- 
nomiska laget. Detta hade sedan 1929 
i flertalet länder anderglitt en för- 
sämring, som i styrka torde övertraf- 
f a  samtliga tidigare inträffade de- 
pressioner i industrialismens historia. 
Men uppsvinget under hösten 1932 
visade sig varken i Sverige eller an- 
norstädes ha stabil karaktär. Läget 
försämrades %ter vid slutet av Aret 
och oroades under början av 1933 av 
politiska f örvecklingar och framför 
allt av det .finansiella och ekonomiska 
sammanbrottet i Förenta staterna i 
februari och mars samma %r. Fr. o. m. 
andra halvåret 1933 syntes laget %ter 
stabiliserat och ett mer varaktigt eko- 
nomiskt uppsving satte samtidigt in 
i ett stort antal länder.. 

På uppdrag av finansministern 
hardocenten Karin Kock i ovannämn- 
da skrift lämnat en ytterst intressant 
ekonomisk och statistisk utredning 

, av detta uppsvings förlopp ooh orsa- 
. ker i Sverige. P% grund av de trots 

- tullskydd och andra handelsrestrik- 
tioner starka internationella samman- 
hangen måste den ekonomiska ut- 
vecklingen i Sverige ständigt ses mot 
bakgrunden av utvecklingen i utlan- 
det. Docent Kock visar med siffror 
och resonemang vilken betydande roll 
i. det inhemska kon junkturuppsvinget 
våra handels- och valutarelationer 
med utlandet m%ste ha spelat. En  

ökad efterfriigan fr%n utlandets sida 
p% svenska exportprodukter, som 
sannolikt .delvis orsakats av det lägre 
värdet p% den svenska kronan, ver- 
kade höjande p% exportvävdet redan 
från mitten av 1933. Samtidigt be- 
tydde kronans sankta guldvarde ett 
skydd av samma karaktär som höjda 
tullar för vissa inhemska industrier 
(t. ex. textil), som kunde öka sin till- 
verkning på bekostnad av en minskad 
import. Medan vårt lands export 
undergick en betydande ökning under 
1933 i förhiillande till 1932 fortsatte 
shlunda importen at t  minska. Hari- 
genom fick v%r betalningsbalans gent- 
emot utlandet en starkt gynnsam pra- 
gel, s% at t  ett stort överskott av ut- 
ländska valutor kunde säljas till riks- 
banken. Den förda valutapolitiken 
med en fast pundkurs kom genom 
de omfattande valutaköpen under 
1933 och 1934 at t  medföra en önskad 
lätthet p% penning- och kapitalmark- 
naderna och en ökad likviditet hos 
näringslivet, vilka faktorer äro nöd- 
vändiga villkor för en expansion. 

Inverkan av utrikeshandel och va- 
lutapolitik få r  emellertid icke över- 
skattas. Docenten Kock framhåller 
en rad rent inhemska faktorer som 
måste ha spelat en betydande roll för 
uppsvinget. Jordbrukspolitiken, in- 
lösningen av brödsäd och mjölkregle- 
ringen, bar ökat jordbrukarnas köp- 
kraft med ett betydande belopp. Fi- 
nanspolitiken har genom at t  finan- 
siera offentliga arbeten med låneme- 
del satt oanvända pengar i rörelse 
och därigenom ökat efterfriigan bAde 
p% konsumtions- och kapitalvaror 
särskilt under 1934. Den ökalde sys- 
selsättningen och de stigande inkom- 
ster, som dessa faktorer direkt or- 
sakat, har som naturligt ä r  i andra 
hand medfört ökad efte.rfr%gan i olika 

- 

Föreningen W andarbeteis V i n n e r  
Stiftad 1874 

Möbeltyger, mattor, gardiner och 
broderier. Renoveringar. Skolor 
för utbildande av v6vlärarinnor 
och textila konsthantverkare 

Stureplan 2, Stockholm, tel. 604863 
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Hollands - 

kvinnorörelse. . .  
' II. 

Den hollandska journalisten och, fë- 
ministen fru W .  Wijnaendts Franc- 
ken-Dpe.i-inck fortsiitter Izlir oriente- 
ringen i sitt lands kv.innor&else. 

ET NU RADANDE VALSYSTE- 
D m e t  har för Hollands vidkom- 
mande ej  visat sig förmånligt för 
kvinnorna. t En f r i  och oberoende 
parlamentsledamot som t. ex. engel- 
skan Eleanor Rathbone vore otänkbar 
i Nederländerna. Det nuvarande sy- 
stemet har  lagt all makt i partiledar- 
nas händer. E t t  talande exempel har- 
p% a r  a t t  den romersk-katolska fru 
Bronsveld-Vitringa, som vid' behand- 
lingen av flottförslaget i ett öppen- 
hjärtat anförande förklarade sig av 
pacifistiska grunder vara motstanda- 
re till detsamma, vid .nästa val av 
partistyrelsen placerades på en s. k. 

riktningar med åtföljande sekundära 
produktionsutvidgriingar. 

Det a r  tyvärr omöjligt a t t  inom 
detta begränsade utrymme på något 
sätt göra rättvisa å t  docenten Kocks 
intressanta utredning. Har har en- 
dast antytts några av de huvudre- 
sultat, vartill hon nått, medan de in- 
g%ende ~t~atistiska undersökningar 
rörande arbetslöshetens, inkomster- 
nas, konsumtionens, produktionens 
m. m. utveckling under dessa år, var- 
med framställningen belyses, icke 
kunnat tagqs upp till behandling. 
Har  kan jag endast hänvisa den in- 
tresserade läsaren till docenten Kocks 
arbete. 

ERIK LJJN'D.BERG. 

"god" men ej  saker. plats. Av äckel 
för politiken drog hon sig tillbaka till 
ett kloster, dar hon vistades till sin 
död. För närvarande finns det' i Ne- 
derlanderna endast fyra, kvinnor i 
parlamentet' och en i senaten. 

Även föreningslivet, som tidigare 
varit så  livaktigt, har under de se- 
naste %ren avsevärt stagnerat. 'Hus- 
moldersförbundet med sina 33.000 
medlemmar utgör emellertid ett un- 
dantag.. Man söker hålla denna stora 
medlemsskara samman genom a t t  no- 
ga undvika politiska och andra bränn- 
bara ämnen och i stallet s% gott som 
uteslutande koncentrera sig på hus- 
liga f ackfrågor. Denna organisation 
a r  ett barn av den.utstallning av kvin- 
noarbete, som arrangerades 1898. 
Lanthusmödrarnas förbund, som kon- 
stituerades i London 1930 efter .en 
internationell kongress, kan man 
knappast kalla för en feministisk rö- 
'relse. Den stora splittring, som de 
olika religionerna i Holland aven so- 
cialt ge anledning till, har haft till 
följd, att vi ha aven en romersk-ka- 
tolsk lanthusmodersfö-ning, som 
raknar det största antalet medlem- 
mar fr%n de b%da södra provinser- 
na och e j  a r  ansluten till Rural 
Women. . . 

. Mycket har emellertid uträttats un- 
der loppet av de 70 %r, som kvinno- 

Fysikalisk-Dietisk-Kuranstalt 1,000 fot över havet H u l t af o rs Behandling ar remalisko ilkommor, nrrvsjuldomar, mag- och 
tarmlidanden samt andra kroniska sjukdomar. Alla moderna badformer, elektricitetsbehandling 
och massage. Indiv~dueii diet. Vegetarisk och blandad kost. Helpension. Beg&r utförligt pro- 
spekt. Moderata priser. Inga dricksp Overläkare: D:?. E. Garóy. Postadr. Hultafors. Tel. B0rA.s 
695, Riivlanda 68, Hultafors 16. Under samma regrm: Nyhyttans Badanst. Jamboils, öppen 
hela hret, Ekebyholms Badanst. Rimbo, öpp. sommarm., Sthlms Fysik. Kuranst. Humleghdsg. 18. 



rörelsen' existerat. Förbuaet mot a t t  
faderskap får. efterforskas, har så- 
lunda blivit upphävt, bordellerna ha 
förbjudits, .kvinnorna h a  tillträde till 
alla yrken utom .då det gäller armén 
och f lottan -el'l.er domarämbetet. Om 
man 6gnar igenom medlemsf örteck- 
ningen i de nio soroptimistklubbarna 
(Rotary för damer) eller de två yr- 
keskvinnoklubbarna, finner-man nam- 
nen. : på ,kvinnliga. .läkars,pecialister, 
advokater, ambetsjurister, socialar- 
betare och "managers". Icke desto 
mindre försäkra de kvinnor, som be- 
kläda de- högre iirnbetena, a t t  utsik- 
terna f ö r  kvinnorna där avsevärt in- 
skränkts .och fözsvårats. För narva- 
rande ha vi ett kvinnligt ministerråd 
'i utrikesdepartementet. Som supple- 
ant i den nederländska folkförbunds- 
delegationen har hon' ett internatio- 
nellt kant hamn. . . 

.I Amstserdam finns det en'bank med 
uteslutande kvinnlig ledning och 
'kvinnlig personal. Vi' ha två ordi- 
narie kvinnliga prof essorer (i straff- 
rätt  och pediatrik) och två e. o., bhda. 
i biologi. .Den. under förra året avlid- 
na dr Marianne van Herwerden var 

' lektor i gynekologi i Utrecht och-var 
liksom ' den för tio Ar sedan bort- 
gAngna gynekologen . dr Chatarina 
van 'Tusschenbroek berättigad at t  be- 
'kläda en professorsstol. Detta skedde 
emellertid ej, d% de'båda motarbeta- 
des allt för mycket för at t  kunna 
uppnå denna position. 

Under den sistförflutna vintern ha 
de unga studerande 'kvinnornas ögon 
öppnats genom en rundskrivelse från 
ministerpresidenten och inrikesmi- 
nistern - skrivelsen ifråga över- 

' ensstämmer f öga med konstitutio- 
nen! - vari det dekreteras at t  
statsämbetena i första hand äro 

avsedda för - männen. Även anta- 
gandet av en lag i parlamentet, enBgt 
vilken en statsanställd kvinna, som 
ingår äktenskap, skall sägas upp, har 
bidragit till att  väcka de unga kvin- 
norna. I spetsen för dem står jur. dr 
fru Posthumus van &der Goot, jur. d r  
Corry Tendeloo, fil. dr Jane de Jongh 
- hon ä r  just i färd med att  skriva 
den holländska kvinnorörelsens histo- 
ria - jur. dr Tellegen och jur. dr  
Ada Varenkamp, och de skola nog 
veta at t  slå vakt kring kvinnornas en 
gång tillkämpade rättigheter. 

Till detta skulle kunna tilläggas, 
a t t  kvinnliga borgmästare och andra 
högre kommunala tjänstemän i Ne- 
derländerna och koIonierna skött sina 
ämbeten oklanderligt och at t  kvinn- 
liga poliser inte äro någon nyhet för 
det land, som i prinsessan Juliana har 
en vetenskapligt bildad och demokra- 
tiskt inställd tronföljerska. 

W .  Wijnaendts Francken-Dyserinck. 

har nu framlagt sitt slutgiltiga betän- 
kande, som reG oprincipieTlt < innebär 
någon ändring; fran det tidigare. Försla- 
geFutgår forrfarande från aen uppfatt- . . 
ningen, att avbrytande av havandeskap 
bör vara, straffbelagt men medger euge- 
niska, humanitära Öch sociala indikatio- 
ner for straffrihet. Beträffande de sena- 
re stadgas i det nya förslaget som förut- 
sättning för straffrihet, att barnets till- 
komst skall »ådraga kvinnan varaktig 
nöd eller ofärd, som finnes icke kunna 
på annat sätt avvärjas,,. - Tiden för 
havandeskapets avbrytande får icke sät- 
tas senare an till tjugonde veckan mot 
förut föreslagna tjugofjärde. Tjänste- 
läkaren föreslås utbytt mot en av ko- 
nungen särskilt förordnad läkare, med 

"Mcinga b ä c k a ~  smdt göra en stor &." 

IINsÄTT EDRA BESPARINGAR ii 

tockhol Stiftad 
år 1821 

KONTOR: Fredsgatan 9, Hornsgatan 60, Odengatan 65, Folkungagatan 68, Fleming- 
gatan 34 och Sibyllegatan 8, öppna %lo-3 samt %6-7, lördagar kl. 2 e. m. 



. . 
. j>_ - - hustrun måste också vara. dukt.ig 

A TT VARA HUSMOR PA EN djuruppfödare - - -" 
fllantgård blir lätt de t  mest mång- 
skitande arbete, en kvinna kan välja. 
Hon måste, för a t t  lyckas, vara mera 
an en  driftig husmor i vanlig mening. 
I de delar av vårt  land, dar mannen 
under lång 'tid av året hämtar irikom- 
ster från skogen eller .havet, måste 
hustrun vara kunnig djuruppfödare 
och vaken försäljare, mangenstades 
måste hon vara val förfaren i kon- 
sten a t t  förädla gårdens . produkter 
för a t t  av dem utvinna högsta möj- 
liga ' ekonomiska varde. .Detta bety- 
delsefulla arbete har hon ofta 'att ut- 
föra under synnerligen tunga arbets- 
förhållanden. Det har sagts, a t t  de 
'svenska jordbrukarna icke kunna 
tanka på at t  f å  de dugligaste ooh mest 
framihtstravande unga kvinnorna till. 
hustrur, så länge jordbruket icke bju- 

' der kvinnan bättre förhiillanden. Sta- 
dernas högre koritantlöner, begransa- 
de arbetstider och .bekvämare' arbets- 
förhållanden locka. 

uppgift att  pröva ärenden angående av- 
brytande av havandeskap. 

Kommitténs båda kvinnliga ledamö- 
ter, doktorerna Alma Sundquist och Ger- 
da Kjellberg, ha i . ett särskilt yttrande 
förordat deis, at t  frågan om Straffpå- 
följd för kvinnan bör i varje fall under- 
ställas justitiekanslerns prövning och så- 
lunda ej överlämnas till polismyndighe- 
terna, dels att åtalsrätten mot kvinnan 
skall meskriberas efter ett år. 

Men uppgifterna som lanthushål- 
lets arbetsledare få r  kvinnan icke 
undandraga sig, hur tunga de an må 
vara. #Gångna tiders kvinnor ha varit 
dem mäktiga under de svårigheter, 
som vor0 för  de tiderna säregna. Vår 
tids kvinnor äro byggda av samma 
goda virke' och ha at t  lösa sin tids 
krav. Kvinnorna kunna icke vänta 
eller vänta på, a t t  förhållandena lag: 
gas tillrätta för dem. 

. Inom alla lager framhålles utbild- ' 

ning &h sammanslutning som vägen 
till förbättrade förhållanden. Endast 
inom lanthushållet nöjer .man sig i 
v å ~ a  dagar med a t t  ekonomichefen 
'och arbetsledaren gör sitt basta en- 
bart efter eget huvud och gammal 
god tradition. 

Kara Mor i det egna hemmet har 
icke. tillgång till studiestipendier eller 
räntefria. studielån, hart  nar omöjligt 
skulle det f ö r  övrigt vara för henne 

' at t  taga tjänstledighet för a t t  begag- 
na sig av dylika förmåner, om de fun- 
nes. Att  göra utbildning tillgänglig 
för henne trots detta och a t t  väcka 
hennes insikt om denna utbildnings 
betydelse äro viktiga uppgifter, som 
det åligger svenska kvinnor a t t  lösa. 
Ty från an det ena, an det andra hål- 
let framhålles nöjdvandigheten ,av a t t  
föräldrar ha större kmskaper i en . 

m%ngfald angelägenheter. 
Arbetet med ungdomen i t. ex. lant- 

hushållsskolor och Jordbrukareunrr- 

Centralbadet, Stockholm. 
. REKOMMENDERAS.  1 Tapeter Malmtorgsg.8 

S t o c k  h o  I m 
Elegant. Förstklasalg. 
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Da m frisering Audolp h Biör hl'und & E:o A.-!. 
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Attack mot den 1i 

. . . . . 

Bankoutskottet har i ett utlåtande till 
' riksdagen angaende tjänstepensionsregle- 
mente för befattningshavak vid riksdagens 
verk, dar  pensionsåldern för 1-12 löne- 
graden föreslås till 60 å r  och för 13-30 
lönegraden till 65 år, för alla kvinnliga be- 
f attningshavare, oberoende av lönegrad, f ö- 
reslagit en pensionsklder av 60 år. F'ull- 
mäktige i riksbanken ha i yttrande över 
pensionskommitténs förslag - i detta har 
man följt det av 1934 års riksdag antagna 

domens Förbund - b%da arbetande 
med understöd av statsmedel - be- 
höver ett komplement i val organise- 
r a t  hemkonsulentarbete, om de upp- 
offringar av arbetskraft och pengar, 
som göras, skola giva tillfredsstallan- 
de resultat. Nar det galler - som 
det gör - så genomgripande refor- 
mer inom hemmen som t. ex. höjande 
:av bostads- och näringsstandard och 
rationellt ordnande av arbetslokaler 
.- fr%n köket till ladugården - kan 
man icke rakna med, at t  den från 
yrkesskolan hemvändande dottern 
skall f% tillämpa sina nyförvärvade 
kunskaper, om icke modern lika val 
som fadern har förståelse för at t  för- 
bättringar äro Önskvärda och över- 
komliga. 

Hur hemkonsulenternas arbete och 
u~gdomskonsulenternas skall ordnas 
för 'att giva det som erfordras a r  
åter ett problem, som kräver sin lös- 
ning. Et t  fåtal hemkonsulenter, som 
- därför latt de äro så få - måste 
vara tusenkonstnärer, kunna icke gi- 
va lantgårdarnas husmödrar de 
mångsidigt ökade kunskaper, som 
tiden fordrar, att  de aga. 

ELSA DYRSSEN. 

civila ' tjänstepensionsreglementet och följ- 
aktligen likställt manliga och kvinnliga be- 
fattningshavare i frhga om pensionsiildern 
- förklarat sig anse pensionsåldern för 
riksbankens kvinnliga tjänsteman böra, obe- 
roende av lönegrad, utgöra 55 Ar och som 
motivering härför anfört, "att det stora 
flertalet banker med stöd av den erfarenhet, 
som vunnits i deras affarsmassigt bedrivna 
rörelse, fastställt ifrågavarande pensions- 
ålder till 55 år". fillmäktilge i riksgälds- 
kontoret och lönenämnden för riksdagens 
verk ha gått in för a t t  den nuvarande pen- 
sionsåldern av 60 å r  måtte bibehållas för 
kvinnliga befattningshavare, oberoende av 
vilken lönegrad de tillhhörde. 

De kvinnliga ~~satnimanslutningurnas 
centralråd, Fredkka-Brrner-Förbundet samt 
Swenska Kvinnornas ~ V a t h a l f  örbund ha i 
en gemensam, den 3 juni till riksdagens. 
ledamöter insänd skrivelse tillbakavisat 
dessa nya angrepp mot behörighetslagens 
principer. Det heter i skrivelsen bl. a.: 
at t  bankoutskottets förslag måste "beteck- 
nas såsom synnerligen egendomligt och in- 
konsekvent, och vi våga hoppas, a t t  riksda- 
gen icke genom bifall till utskottets förslag 
nu frångar den för civilförvaltningen ge- 
nomförda likställighetsprincipen och beträf- 
fande de kvinnliga befattningshavarna vid 
riksdagens egna verk fastställer lägre pen- 
sionsalder i högre lönegrader an för man- 
liga innehavare av samma tj'änster." 

Man pilpekar vidare, a t t  behörighetslagen 
måste anses innebära full likstidlighet mel- 
lan manliga och kvinnliga befattningsha- 
vare i statens tjänst även i fråga om pen- 
sionsiilder och övriga pensionsbestämmelser 
och hemställer, 

att riksdagen måtte vid antagandet 
av tjiinstepensionsreglemente f ör liks- 
dagens verk i anslutning till pensions- 
kornmittdm f örshg f aststdla liku 
penswlnsålder för rfnian och kvinnor i 
samma lönegrader, 

samt att i den åkEersförteching, 
vilken såsom bilaga A fogats till bam- 
koutskottets förslag, måtte införas 
kontorsslamva~e såsom innehava~e av 
bef attningcw, för vilka pensionsålder% 
inträder v.id utgången av den lïuinad, 
under vilken vederbörande upprdr 68 
levnadsår." 

Riksdagen fann emellertid för gott a t t  bi- 
falla bankoutskottets förslag - - - 

elning 
Sveavägen 40, Stockholm - Tel. 20 88 18. 
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Förbättrad moderskapsvård. 

Riksdagens båda kamrar ha bifallit en 
av fru Olivia Nordgren m. fl. i *ndra 
kammaren väckt motion rorande skynd- 
sam utredning och förslag om en för- 
bättrad moderskapsvård. Motionen, 
som refererats i Herthas febr.-nr, avsåg 
förändringar i gällande lagregler beträf- 
fande moderskapshjalp och nloderskaps- 
understöd, i fraga om vården av barna- 
föderskw  amt rörande barnmorskeva- 
sendet i riket. Andra lagutskottet, som 
avgivit utlåtande över motionen, d$- 
styrkte densamma och fann de be~$rdz 
spörsmålen vara av den vikt o& Bety- 
delse, att en tillfredsstalla-nde lösning av 
desamma utan dröjsmål bör åsta&o,m- 
mas. >>För vinnande av detta syfte>>, 
heter det bl. a. i utlåtandet. >>kan d a  
befinnas nödvändigt att göra sist om- 
förmälda spörsmål till föremål f i k  s%- 
skild utredning utan sammankeaplimg: 
med andra närliggande, nu aktudla. fr% 
gQr.>> Till utskottsutlåtandet hade fogats 
uttalanden från Medicinalstyrelsen, So- 
cialstyrelsen, Svenska Sjukkasseföxbun- 
det och Svenska Barnmorskefö.rbundet, 
varigenom aven härutinnan m rad vär- 
defulla upp&.  föreligga för m blivande 
- som maq far hoppas- - snabb och 
effektiv utredhbg av & viktiga spörs- 
målen. 

, . 

Svenska Kvinnoföreningars Radiakorn- 
mitt6 hade den 28 maj' sitt sista samman- 
träde före hösten. Arbetsutskottet onwal- 
des med undantag av protokollförande sekr., 
aktuarien Hedvig D.ernby, som avsagt sig. 

. I hennes ställe utsags f ru  Gerda Hedström. 
1:e v. ordf., konsulenten Ingeborg Walin, 
redogjoide för de förslag till föredrag, som 
av arbetsutskottet fram1,ag-ts betr. son?- 
marens och höstens program, d% utskottet 
den 17 maj bereddes tillfälle a t t  konferera 
med A.-B. Radiot jänsts fördragsavdelning. 

Evalögnen. 
Ebba Theorin-Kolare har .  genom sin 

nya bok ytterligare befäst sitt r y b  som 
en klartänkt, spirituell, synnekliigen be- 
läst och underhållande f ö r f a t m .  Först- 
lingsverket >>Kvinnan och det lyckliga 
livet» lät oss förstå, at t  denna moderna 
Ellen Key ännu ej sagt sitt sista ord i 
kvinnosaken, .eller vad hon djupast lag- 
ger in i det ordet. Evalögnen är en fort- 
sättnini men kunde lika närna ha varit 
debutverkets föregångare,ty genom den 
bevisar. förf. med logisk skärpa och en: 
älskvärd och temp&amentsfull kritik;, 

Rättvisare rekryteringsgrundcr, 

Poststyrelsen ämnar.av allt att: dömal. 
hädanefter följa en annan rekryterings-- 
plan an hittills för tjänsterna i . ~.-s~:db 
lönegraden, d. v. S .  postassistentplarser~ 
na. Den 30 april beslöt generalpoststy- 
relsen nämligen att kungora en ny post-- 
expeditörskurs (med början omkr. d. I: 

nov.) för såväl manliga som kvinnliga! 
elever. Tidigare ha manliga aspiranter: 
till postassistentkursen tagits in direkt 
efter avlagd studentexamen, medan man! , 
för de kvinnliga aspiranternas vidkom-. 
mande krävt genomgången postexpedti 
törskurs, innan de - till ett ringa antal 
- antagits. Den n u  kungjorda kursen, 
som skulle komma att jämställa manliga 
och kvinnliga aspiranter, vore avsedd'. 
för ,rekrytering av såväl postexpeditörs-. 
som postassistentgraden. På grund av. 
den nya rekryteringsplanens framtida. 
betydelse har generalpoststyrelsen upp-- 
dragit å t  en kommitté på fem personer- 
- bland dessa markas I :e postexpeditö- 
ren fil. mag. fru Anna Palmgren, Borås 
- att närmare utreda härmed förknip-. 
pade spörsmål. Kommittén började sitt: 
arbete den 23 maj. \ 

HY ar  det ratta förbehandling av golv. 
och linoleummattor. Begär prosp.. 
A.-B. Alfo.,rt & C r o n h o l m  m S T O C K H O L M  3 



att kvinnan alltjämt tynges ner av sin 
paradisiska stammoders skuldkänsla, och 
nar orsakssammanhanget val ar uppkla- 
rat, brukar vagexi ligga klar till ett lyck- 
ligt eller i alla händelser lyckligare liv. 
Hon avslöjar också, hur denna Evalögn 
från börjai är en manlig skapelse, listFgt 
utnytiad av kyrka och stat under seklers 

och ödmjukt anammad av kvinno- 
könet i dess helhet. 

Förutsatt att analysen ar riktig - 
var och en må härvidlag rannsaka hjar- 
ta och njurar! - bör den kunna visa 
vägen bort från de påstådda mindervar- 
dighetskomplexen fram till ett höjt 
människovärde. Att generalisera brukar 

- vara svårt att undvik; i en bok ev den- 
na struktur, i stort sett har emellertid 

. Ebba Theorin avvärjt de hotande-till- 
. buden, och boken kan rekommenderas 

som en uppfriskande och väckande Ias- 
ning inte bara för dem som bekajas av 
tro på >>kvinnokönets naturliga laghetr 
i form av skuldkänslans tyngande kors 
utan i lika hög grad för den del av 
mänskligheten som fortfarande lär leva 
högt på denna för kvinnorna så ödes- 
digra känsla. Nämligen mannen. 

Den f h t e  awdveeaie europén. 
Den som tidigare njutit av Stefan 

Zweigs lysande skildring av Marie An- 
toinette, Öppnar med spänd förväntan 
hans bok om Erasmus av Rotterdam. 
Och får sin rika belöning., Samma psy- 
kologiska skarpblick och målande stil 
levandegör denne märklige moderne och 
samtidigt så tidlöse man, pacifismens 
förste litteräre teoretiker, som den olyck- 
liga franska revolutionsdrottningen. 
Erasmi bild stiger. fram klar och ändå 
rikt facetterad ur den rörliga ram av 
skickligt hoptimrade miljöbilder, med - 

vilka den framstående författaren vetat 
att omge auktorn till r>>Dårskapens lov,. 
En intressant kulturgestalt har har fått 

Det ar ej alla vetenskapsman beskärt 
att kunna skriva på en gång lart och 
populärt. Hanna Rydh kan emellertid 
konsten, det ar något som på nytt be- 
sannas i hennes senaste verk: Bland forn- 
minnen och indianer, ett aT de många 
påtagliga resultaten av hennes rikt gi- 
vande sydamerikanska studieresa. Med 
både nöje och spänning följer man hen- 
ne på upptäcktsfärderna, delar strapat- 
serna och framgångarna, därför att förf. 
ar en så älskvärd och okonstlad ciceron. 
Hanna Rydh förenar på ett avundsvärt 
satt nytta och nöje och återger intryck 
och impulser med den chosefria anspraks- 
löshet, som bör känneteckna en sympa- 
tisk vetenskapare. 

Sigrid Undset har skildrat sin första 
barndom. Hjältinnan Ingvild i Elva år 
ar nämligen ingen annan an den beröm- 
da författarinnan, som därmed skänker 
oss en ny sida av sitt vasen. Med öm 
och lätt hand har hon lyft på den min- 
nets slöja, som vilat över tidiga barnaår, 
och det ar en varm inlevelse, som präglar 
hela denna psykologiska skildring av 
ett spirande ingenium. Boken äger för 
övrigt den undsetska episka bredden 
samtidigt som den ar rik på träffande 
skildringar av det skiftande mannisko- 
galleri, som omger bokens unga hjal- 
tinna. . . . - 

E b ba Theofin-Kokvre : Evalögnen, Albert 
Bonniers förlag. 

Stefan Zweig : Erasmus av Rotterdam, Alb. 
Bonniers f örlag. 

Hanna Rydh: Bland fornminnen och india- 
ner, Bokförlaget Natur och Kultur. 

Sighd Undset: Elva Ar, P. A. Morstedt & 
sin snillrike hävdateiknke! Söners förlag. 

D 

Ellen Andersons ensionat 
Walllngatan 38. Stockholm. Bel. 0032Q;P. 

Rekommenderar sina trevliga tysta rum med 
varmt och kallt vatten, Sallskapsrum. 1:kl. 
kok. LAga priser för gaster pA langre tid. 

Noark6 
Kliideshamdel. Barwharsg.4, Stoskholsa. 
Ingen butik. Pngaomkostn. DETTA OR- 
g A # E N T n L L y A ~ ~ ~ ~ ~ & ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  I 
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Vid Fredrika;Bremer-Förbundets lmt-hus- 
hAlls- och trädgårdsskola, Apelryd, avsluta- 
des vinterkursen den 30 sistlidne mars. Av- 
gående elever voro : Ebba Bonthron, Stock- 
holm; Elsa Carlsson, Vallakra, och Maja 
Cöster, .Ekeby, Malmöhus lan; Ebba De la  
Gardie, Wittskövle, och Alice Gustafsson, 
Ljungbyhed, #Kristianstads , lan; Astrid 
Hellström, Jordholmen, Malmöhus lan; Gu-. 
nilla Jensen, Hälsingborg; Anna-Lisa Jo- 

tmris- hansson, Angelholm; Irma Fischer, S' 
hamn; Hanna Jönsson, Teckomatorp, Mal- 
möhus lan; Franciska Kennedy, Balsby, 
Ulla-Bri.ta Körne, Kvidinge, och Sylvia 
Larsson, Kvidinge,  krist tian stads Ian ; AliCe 
Olsson, Ramlösa brunn, Malmöhus Ian; 
Margit Olsson, Tommarp, Kristianstads lan; 
Son ja Pettersson, Billesholms Gruva, M.almö- 

,,hus lan; Karin Sveding, Sölvesborg; Anna- 
Lisa Svensson, Tofta, Hallands Ian; Grazi- 
ella Thott, Skabersjö, och Eva Tornerhjelm, 
Gunnarstorp, Malmöhus lan; Elsa Tuves- 
son, Tommarp, ,Kristianstads. lan ; Ingrid 
Westerberg och Nanna Westerberg, Göte- 
borg; Elisabeth Akerhielm, Boden, Norr- 
bottens Ian. Summa 24.. ordinarie elever. 
Dessutom har under denna tid fyra extra 
elever längre eller kortare tid deltagit i 
undervisningen. 

Från Fredrika-Bremer-Förbundets skola 
för kvinnlig yrkesutbildbiing, Stockholm, 
har  den 8 juni utexaminerats fran skolans 
Högre kurs f öl j ande yrkeslararinnor i söm- 
nad : Elsa Andersson, Solveig Appelqvist, 
Stockholm, Ulla Bruzelius, Lidingö, Ruth 
Bylund, Ingeborg Dehn, Anna-Maria Eriks- 
son, Stockholm, Barbro Linde, Korsberga, 
Brita Lundström, Martha Nyrén, ,MathiIda 
Persson, Maj ~Sallqvist, Vanja Ulfsten och 
Ada Wiberg, Stockholm. 

Från. skolans Lägre kurs, den tvgåriga 
verkstadsskolan i klädsömnad, har'samtidigt 
följande 19 elever utgått: Bingit Andersson,, 
Lidingö, Ulla Andersson, Elsie Cmbraeus, 
Stockholm, Anna-stina Gillberg, Kvillinge, 
E1isabe.t.h #Grill, Stocksund, Ulla Göransson, 
Stockholm, Ingrid Lagfors, Södertälje, Inga 
Lieberth, Ing-Marie. Lilliehöök, Gun Linell, 
Blrita Lundkvist, Viveka Magnet, Birgit. 
Nilsson, ,May-K.arin Nilsson, Stockholm, 
Lisa Pettersson, Ttreta, Gerda Scheffer, 
Djursholm, Ulla Thermaenius, Örebro, Ing- 
rid Waldén och May Windel, Stockholm. 

bundets stipendier 1935. 
Fredrika-Bremer-Förbundets stipendie- . 

institution har  under innevarande ar ut- 
delat f öl j ande stipendier : 

Frdn Donationsfonderna: , 

F r u  M a r t i n a  B e r g m a n - ö s t e r -  
B e r g s  y r k e s s t i p e n d i e f o - n d :  
500: - kr. till Ingrid Eklundh för teater- 
studier i utlandet; 500: - kr. till Elsa Kje- 
derqvist för sprakstudier i England; 500: - 
kr. till Margaretha Centervall för studier A 
sömnadsateljé i Wien; 600: - kr. till Inge- 
borg Sundberg för utbildning vid doktor 
Arvedssons gymnastislia institut; 500 : - 
kr. till Anna-Lisa Tagtström för studier vid 
Veterinarhögskolan; 500 : .- kr. till Margit 
Holmgren för studier vid Tandlakare-Insti- 
tutet; 500:- kr. till Gertrud Matz för sprak- 
psykologiska studier i Tyskland; 400:- kr. 
till Birgit Grabe för studier för teol. kand. 
examen: 300: -. kr. till Anna Brandt för 
kurs vid'Falu folkskoleseminarium; 300: - 
kr. till ..Kerstin .W&hlstedt för studier vid 
Högre-  konstindustriella skolan vid Tek- 
niska skolan i Stockholm. 

M a r t i n a  B e r g m a n - Ö s t e r b e r g s  
. f o n ' d f ö r  S v e n s k a  K v i n n o r :  400:- 
kr. till Karin Stålfors för studier för fil. 
iimbetsexarneri vid Stockholms Högskola; 

F r u  S o p h i e S i l o w s  f o n d :  200:- 
kr. till .Ester von porat för kurs vid Röda 
Korsets sj'uksköterskeskola. 

E l l e n  F r i e s  f o n d :  250:- kr. till 
 ritt-~ouise Ericsson för studier vid Kungl. 
Musi.kkonservatoriet. 

-- -- 

FREDRIKA-BREIMER-IWRBUNDETS 
skola' för kvinnlig yrkesutbildning och 

SYATELJB STOFF och STIL . 

flytta den 1 september till nya lokaler i 
huset Biblioteksgatan 12, 3 tr., hiss. 

P i l i p s  . 

K o n d i t o r i e t  f ö r  a / / a  
Var N I  iin bor kunna v/ tack vare vira väl- 
belägna butlirer snabbt bet/ilna Eder. 

. 
#I blir a l l t i d  b e l d t e n  med Ink6pen 

FILaPs MONDf lTORi  
Regeringsgatan 27-29. Best.-te/. 11 45 11. 
Norrlullsgatan 10. , 

-K.  F. U. K .  - Förbundets 
Hospits. 

.. BIRGER JARLSGATAN 27 (Obs! Vid 
Engelbrektsplan) . 

R e k o n z m e n d e r a s f ö r I ä n g ~ e e l l e r . k w ~  
vistelse i Stockholm. - Tel. 11 07 25. 

I 



J o h a n . n a  ~ e m ~ e s  'f o n d :  500:- 
kr. till .Gerd ;Mhinthe och 5 0 0 : -  kr. till 

. . 

Hermine Andersson f ör medicinska studier. 
he röken H i l d a  N i l s s o n s  f o n d :  

1.250: - kr. till ..Marta 011th-Löfgren för 
medicinska studier. 

L e i - j o n h u f v u d - A d l e r s p a r -  
r e s k a  f o n d e n :  400:- kr. till Mai+a 
Leijonhufvud för sprakstudier. 

J o h a n n a  M. H e d é n s  f o n d :  400:- 
kr. till Carin Lindberg för kurs vid Barn- 
morskeläroanstalten i Göteborg. 
G e o r g  A m 6 e n s  f o n d :  400:- kr. 

till Lisa Melander för studier i psykisk 
halsov%rd. 

F r i a  s t i p e n d i e r :  300:- kr. till 
Tina Månsson f& kurs. vid Fredrika-Bre- 
m+--Förbundets skola för kvinnlig yrkesut- 
bildning och 200: - kr. till Maja Sennton 
för kurs vid Sophiahemnlets sjukskoterske- 
skola. 

h i n  Lansfonderna : 

S t o c k h o l m s  s t a d :  440:- kr. till 
Elsa Miignusson för kurs vid' Statens skol- 
köksseminarium. 

S t  o c k h o l  i n s  l a n :  375: - kr. till 
Nargit  Ljunggren för kurs vid Högre 
Konstindustriella skolan vid Tekniska sko- 
Ian i Stockholm. 

N o r r b o t t e n s  l a n :  380:- kr. till 
Ann-Louise Holmgren för historiska stu- 
dier vid Göteborgs Högskola. 

V ä s t e r b o t t e n s  l a n :  275:- kr. 
till Margit Blixt för kurs vid Högre Konst- 
industriella skolan vid Tekniska 'skolan i 
Stockholm ; 275 : - kr. till Edith .Johansson 
för kurs vid av staten godkänd sjuksköter- 
skeskola samt från fröken Ebba de Lavals 

- fond 400: - kr. till Hjördis Laestadius för 
'kurs vid Tekniska skolan i Stockholm. 

V a s t e r n o r r l a n d s  l a n :  215:- 
kr. till Nanna Sjöström för kurs vid Barn- 
morskelaroanstalten i Göteborg och 215: - 
kr. till Britt-Marie Löfqvist för kurs vid 
husmoderskola. 

J ä m t l a n d s  l a n :  325:- kr. till 
Marta Agerberg för kurs vid av staten 
godkänd sjuksköterskeskola. 

. G a . v l e b o r g s  1.an: 210:- kr. till 
Marta Burman för kurs vid Umeå folk- 
skoleseminariuni. 

K o p p a r b e r g s  l a n :  270:- kr. till 
Ester Norling för kurs vid Sophiahemmets 
sjuksköterskeskola. 

V a r m l a n d s  l a n :  250:- kr. till 
Elsa Nordanskog för kurs vid Röda Kor- 
sets sjuksköterskeskola. - 

U p p s a l a  l a n :  420:- kr. till'Dag- 
mar Jacobson för kurs vid Folkskolesemi.- 
nariet i Stockholm. 

Ö r e b r o  l a n :  270:- kr. till Ellen 
Anberg för studier vid Kungl. Musikkon: 
servatoriet. 

S ö d e r m a n l a n d s  l a n :  350:- kr. ' 

till Elwie Riidhén för kurs vid av staten 'god- 
känd sjuksköterskeskola; 3.50 : - kr. till. 
Gertrud Christensson för kurs vid folksko- 
leseminarium och 370: - kr. till MajadSti- 
na Forslund för akademiska studier. 

V a s t m a n l a n d s  l a n :  240:- kr. 
till Ragnhild Asvald för kurs vid folkskole- 
seminarium. 

Ö s t e r g ö t l a n d s  l ä n :  600:- kr. 
till Lena Holmqvist för kurs vid Högre la- 
rarinneseminariet. 

S k a r a b o r g s  l a n :  480:- kr. till 
Anna-Lisa Andersson för kurs vid Fredrika- 
Bremer-Förb.undets lanthushållningssemi- 
na.rium vid Rimforsa och 600: - kr. till Sol- 
veig Ekelöf för studier vid universitet eller 
högskola. 

Ä l v s b o r g s  l a n :  300:-kr. till Lisa 
Larsson för kurs vid av staten godkänd 
sjuksköterskeskola. 

G ö t e b o r g s  o c h  B o h u s  l a n :  
425':- kr. till.Annie Johansson för kurs vid 
Svenska Fattigvards- och BarnavArdsför- 
bundet och 425: - kr. till Ingrid Svens- 
son för kurs vid Högre lararinneseminariet. 

G o t l a n d s  . l a n :  290:- kr. till Vera 
Jacobson för kurs vid lararinneseminarium. 

K a l m a r  l a n :  275:- kr. till Alice 
Clzesson för .kurs vid Svenska Fattigvards- 
och Barnavårdsförbundet. 

K r o n o b e r g s  l a n :  l a n s f o n d e n :  
290: - kr. till Anne-Mari Larsson för kurs 

börjar 15 juli, 1 sept., 1 okt. Fullständig 
utbildning (även i vävning och sömnad). 
1 St~tsstipendier. B,egar kostnadsfritt pro- 
spekt. VÄVLÄRARINNE- och Vävkurser, Sykurser börja 24 aug. KATRINEHOLMS 
ENSKILDA LAROVERK. (Husmodersav'delnin.gen.) 



för 'utbildning av ekonomiföreståndarinna 
vid högre- anstalt; E l f v i n g s k a . f o n- 
d e n: 210 : - kr. till Greta Stenberg för 
medicinska studier vid Lunds universitet; 
N a n n y  v o n  B a u m g a r t e n s  f o n d :  
215:- kr. till Ellen Nilsson för kurs vid 
Barnmorskelaroanstalt; 215:- kr. till Gre- 
ta' Hallengren för kurs vid av staten god- 
känd sjuksköterskeskola och 210:- kr. till 
Astrid Karlsson för kurs vid folkskolese- 
minarium. 

J ö n k ö p i n g s  l a n :  245:- kr. till 
Marta Wanndahl för studier för fil. kand. 
examen. 

K r i s t i a n s t a d s  l ä n :  365:- kr. till 
Camilla Rasmussen 'för studier vid Kungl. 
Musikkonservatoriet. 

B l e k i n g e  l a n :  270:- kr. till Val- 
borg Augustinsson för kurs vid ,Svenska 
Fattigvårds- och Barnavårdsförbundet. 

H a l l a n d s  l a n :  240:- kr. till Anna- 
Lisa Johansson för musikstudier. 

M a l m ö h u s  l a n :  200:- kr. till Dy- 
veke TragArdh för kurs i barnavård och 
sjukvård vid Allmänna Baarns jukhuset, 
Norrtull; 250:- kr. till Maja-Lisa Segring 
för kurs vid :Statens skolköksseminarium; 
'150: - kr. till Anna Björklund för kurs vid 
Ateneums skolköksseminari.um för utbild- 
ning till tvattföreståndarinna; 130 :- kr. till 
Inga Carlsson för kurs vid Högre Konstin- 
dustriella skolan vid Tekniska skolan i S'tock- 
holm; 150:- kr. till Inez Persson för kurs 
.vid Svenska Fattigvårds- och Barnavårds- 
.förbundet; 100:- kr. till Madeleine Ramsay 
'för kurs vid Slagsta sinnesslölärarinnese- 
,minarhm; 150:- kr. till Greta Lanthén 
för kurs. vid f3ödra Sveriges sjuksköterske- 
hems sjuksköterskeskola; 150:- kr. till 
Margareta Lidén för studier vid filosofiska 
fakulteten i Lund; 100:- kr. till Ingeborg 
Christiansdotter för studier' för organist- 
examen och 150:- .kr. till Eva Thysell för 
kurs vid Fröbelinstitutef i Norrköping. 

Modesalong Lision f ör damhattar 
'Nybrogatan i4 Tel. 62 23 79 
Innehavarinna fröken Lisa Johansson, 
som förut under många %r förestått 
NK:s damhattavdelning och alltså 
har stor erfarenhet inom branschen. 

Nya förbundsmedlemmar 

B o r % s: fru Hans B. Andersson, f ru  
Inga Bäckström, .fru Ragnhild Fagerlind, 
fröken Elsa Hellström, fröken Nanny Kö- 
nigsson, fru Gunvor Nygren, fru Karin 
Odin, fru Edith Pelin, fru Greta Rix, fru 
Elin Settergren, fru Inga Söderberg, frö- 
ken Elin Uhr. 

B å s t a d: fru Agnes Karlsson, fru Lin- 
dén, Malen, fru Hugo Nilsson, fröken 'Miir- 
tha Nilsson, fru Petersén, Malm, fru Ker- 
stin Pettersson. 

G a v l e: fröken Gun Brehmer, fru Sig- 
rid Larsson, fru Eugenia Ostling-Berg. 

G ö t e b o r g fröken Kerstin Ericson. 
H a l m s t a d: fröken Sigrid Bengtsson, 

fröken Calla Jeppson, Fru * Anna Nilsson, 
fru Greta Wieslander, grevinnan. J. von 
Zeolitz-Triitzschler. 

J ö n  k ö p i n  g: fru Berta Bergin, Gran- 
na, fru Alice Bruun, doktor Cavalli-Björk- 
man, fru Marta Graab, fru Nyström,. fru 
Berta Warberg, fru Elsa Ahgren. 

K a r l s k r o n a: fröken Ida Appelberg, 
fröken Vera Gadh, fru Stina Jedeur-Palm- 
gren, fru Millan Lindqvist, fröken Elsa 
Mial,mberg, fru Lilly .Malmström, Ronne bly, 
fru Naima Winqvist, fru Ethel. Aberg. , - 

K r i s t i a n s t a d: fröken Emelis Gö- 
ranson. 
, L i n k ö p i n g: fröken. Kerstin Agrell, 

fröken Brita Bergström, fröken Elisabeth 
Björklund, . fru Ebba Bååth-Petersson, fru 
Inga Cassel-Akerblom, fröken Edit Galin, 
fröken Elsa Hansson, syster Margit Ljung- 
gren, f ru  Ingrid Norinder, fru Anna Svens- 
son, syster Annie Svensson, fröken Kerstin 
Wellin. . 

L u n d: fru \Karin Bergman, f ru  .Anna 
Falk, fru Marta 'Lindau, fru Elisabeth 
Malmros, fru Marie Louise Segerstedt, fru 
Anna Sjövall, fru Mia Stagne. 

M a l m ö: fru Gertrud M,almberg, f ru  
Diddi Wallér. 

N y k ö p i n g :  fröken Ellen ~ichelken, 
&elösund, fru Elin Söderlund. 

S t ;o c k h o l m: fröken -Gerda Berger, ' 

advokat Sonja Branting-Westerståhl, fru 
Anna Dahlstrom, fru Ingeborg Hjort, fru 

I Gunnar Spångberg I 
67 48 30. Birgerjarlsgatan 12. 61 23 45. 

S t o c k h o l m .  I 
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.-F.- kretsarna. 
B o r å s k r e t s e n höll sitt arsmöte den 

11 febr., och i samband därmed visades fil- 
men "Dit vi hunnit" å Röda Kvarn. De 
högre klasserna av den kvinnliga skolung- 
domen hade inbjudits till föreställningen. 
Efter valen avtackades å kretsens vägnar 
den avgaende ordf., fru Leonore Odencrants, 
av rektor Valborg Carlström. 

Den 27 febr. hölls en diskussionsafton med 
ämnet Befolkningsfrågan. b inledare voro 
d r  Walter Risinger och d r  Elin Odencrants. 

,Tillsammans med andra kvinnoföreningar 
anordnade kretsen den 12 mars e t t  föredrag 
av fröken Kerstin Hesselgren över ämnet 

. "Geneve som medelpunkt för världens in- 
tresse". Till det synnerligen intressanta och 
lärorika föredraget hade även allmänheten 
inbjudits. 

B å s t a d s k r e t s e n  hade den 23 febr. 
kretsmöte, varvid fröken H.ärstedt höll ett 
mycket intressant föredrag över arbetet vid 
Apelrydskolan. 

Den 28 mars vor0 medlemmarna åter sam- 
lade, och i anslutning till de genom för- 
bundsstyrelsens försorg utfärdade skriftliga 
föredragen ang. befolkningsproblemet dis- 
kuterades denna fråga. 

G ä v l e k r e t s e n  sammanträdde den 3 
april, varvid befolkningsutvecklingen. och 

Barbro Kronlund, fru Anna Lindstedt, ar- 
kitekt Ingeborg Waern-Bugge, fru Anna 
W,awrinsky, fru Elin Wikland. 

S t r a n g n a s: fröken Augusta Hed- 
berg. , 

S u n d s v a l l : fröken Margit Holmvall, 
fru Gerda Lundström. 

V i s b y :  fröken ~ l i sabe th  Bachér, fru 
Ingrid Pfeiffer. 

ö r e b r o: fru Berta Björk, fru Judith 
Ekström. 

befolkningsproblemen blevo .föremål för en 
livlig diskussion. Därefter följde samkväm. 
Försäljning av tombolalotter till förmån för 
länets stipendiefond och f ör kretsens arbete 
anordnades. 

G ä v l e k r e t s e n s studie- och diskus- 
sionsklubb har haft 24 anmälda deltagare. 
Följande föredrag och diskussioner ha före- 
kommit: Mötes- och valteknik, inledare fru 
Hedvig Törjeson. Diskussion : Nativitets- 
frågan. Fattigvarden förr och nu: inledare 
fröken Magda Lundblad. Diskussion: Ra- 
dio. Hur fattigvhrdsarbetet utföres i Gävle, 
inledare fröken Magda Lundblad. Diskus- 
sion : Fattigvårdsfrdigor. .Om centrdisering- 
en av den samhälleliga hjälpverksamheten, 
inledare fröken Sara Brehrner. Diskussion: 
Frågor i samband med föredraget. Besök 
å fattigvårdens Alderdomshebn och sjuk- 
hem. 

Ledare av klubben ha varit fru Hedvig 
Törjeson och fröken Ingrid Rosendahl. 

Den 29 april höll fru Alma Velander- 
Philips föredrag i kretsen om: Det gamla 
Italien och det nya. 

H a l m s t a d s k r e t s e n  hade den 14 
mars den stora glädjen a t t  f å  höra fröken 
Kerstin Hesselgren tala om Arbete och 
vila, några råd för vardagslivets psykiska 
hygien. Efter tesupén talade pastor Henry 
Roser från Paris, generalsekreterare i In- 
ternationella f örsoningsf örbundet, över am- 
net "En värld på väg #mot sin undergång 
- Ges det någon räddning?" Föredraget 
tolkades till svenska av fröken Agnes Me- 
lander. 

Kretsen samlades den 31 maj till sin tra- 
ditionella vårfest på Norre Katt. Den for- 
mades till en avskedsfest för landshövding- 
skan grevinnan Mörner, som åtog sig ord- 
förandeskapet, då kretsen 1923 bildades och 
under sex Ar beklädde posten. Det blev tal, 
överlämnande av minnesgåva och ett om- 
växlande underhållningsprogram. 

uppskattas av alla fin- 
smakare. 

Endast en  kvalit& 
Dem basta 

'1, kg. blyförpackningar v i d  S t u r e p l a n  
Kr. 4:-, S T 8 C i K k I O L k l  
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H ä l s i n g b o r g s k r e t s e n  .hade den 
15 mars lyckats som föredragshallare f& 
fröken Kerstin Hesselgren, som höll ett syn- 
nerligen intressant föredrag om "Nationer- 
nas förbunds sociala uppgifter". 

Den 29 mars hade kretsen' tillsammans 
med Nordvästra Skånes Pedagogiska Säll: 
skap anordnat en föredragsafton, varvid 
ärkebiskopinnan A. Söderblom inför 'ett 
fullsatt, andäktigt lyssnande auditorium 
talade om "Psalmboken, v%r kyrkas eku- 
meniska -bok". Efter föredraget sjöngs ärke- 
biskop Söderbloms psalm 525, varefter d r  
A. Gierow framförde åhörarnas tack och 
hyllning. 

Den 13 april uppförde amatörer u r  Dam- 
sällskapet till förmån för F.-B.-F:s Häl- 
singborgskrets' hyresfond, en sång- och en 
talpjäs, som livligt senterades. 

J ö n k ö p i n g s k r e t s e n  höllars- 
möte den 18 mars. De styrelseledamöter, 
som vor0 i tur a t t  avgå, omvaldes. Efter 
fru Signe sörensen' och fru Marta Ström- 
bom, vilka undanbett sig återval, n p d d e s  
syster Agda Andersson och -fröken Mia 
Rosander. 

Till kretsens representanter i Jönköpings 
lans stipendienamnd för 5-Arsperioden 1935 
-1940 utsågos .fru Kerstin Bendz, fröknar 

' Karin Wernquist,' Ellen Schlinberg , och 
Gertrud Sjöberg. 

Efter f örhandlingarna uppläste fröken 
Karin Wernquist fru Elisif Theéls föredrag 
över ämnet: "Befolkningsproblemets socia- 
la sida". Efteråt följde samkvam. 

,Kretsen hade den 22 mars tillsammans 
med stadens övriga kvinnof öreningar, an- 
ordnat ett offentligt föredrag. Det hölls av 
fröken   er st in Hesselgren, som talade om 
"Nationernas förbunds sociala uppgifter". 
Det intressanta föredraget mottogs med liv- 
ligt bifall. Efteråt följde sarnkvam. 

K , a r l s t a d s k r e t s e n  hade årsmöte 
den 25 april för sista gången urider fru 
Gerda Hellbergs ordförandeskap. Samtliga 
styrelseledamöter omvaldes utom fru Hell- 

berg, som av halsoskal undanbett sig Ater- 
-val. Fru Greta Bergqvist invaldes i ' sty- 
relsen, som nu har följande sammansätt- 
ning: Fru Nancy Gardell (ordf.), lektor 
Karin Ringenson (v. ordf.), fru Elsa Lovén 
(sekr.), rektor Edit Ahrenlöf, doktor Hilma . 
ör'ktröm, ordinarie, samt fru Iris Dahl (kas- 
sör) och fru #Greta aBsrgqvist, suppleanter. 
I 'stallet för de avgående revisorerna valdes 
frbien Maja Schyllander och fru Ingrid 
Bergström. Revisorsuppleanterna omvaldes. 
Till kretsens representanter vid f örbundets 
allmänna arsmöte utsagos fruar Lovén, 
Gustawer, Bergqvist, ,Gräslund och f röken 
Samzelius. 

Efter förhandlingarna följde ett anfö- " 
rande av fru Hellberg, vilket blev en åter- 
blick p& kvinnans ställning i samkiillet samt 
en allvarlig maning till nutidens kvinna att 
'göra en insats. 

Detta Arsmöte blev en avskedsfest för fru 
Hellberg, som beklätt ordförandeposten i 
kretsen alltsedan den skapades för 12. å r  
sedan. Hon har varit en oförliknelig ordf; 
med sällsynt förmåga a t t  samla och ena, 
och tomrummet blir stort. Styrelsens varma 
tack frambars av fru Gardell, som i sitt 
tal meddelade, a t t  kretsen valt fru Hell- 
berg till sin hedersordf. Sist f öl jde supé 
och samkvam. 

K . a r l s k r o n a k r e t s e n  hade den 21 
mars besök av fröken Kerstin. Hesselgren, 
som vid ett talrikt besökt kretssammanträde 
i Frimurarhotellets festvåning talade om: 
Befolkningsfrågan u r  kvinnosynpunkt. Det 
intressanta föredraget åhördes med 1i.i- . 

gaste intresse. 
D.ärpå följde tesupé och samkvam med 

sång, musik och recitation. 

K r i s t i a n s t a d s k r e t s e n  hade den 
21 maj anordnat utfärd för sina med- 
1emm.ar. Därvid besöktes ~Ovesholms slott, 
vars dyrbara tavel- o& silversamlingar de- 
monstrerades av fröken Hamilton. 
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Nar allt beskadats och slottets gästfria 
iigarinna avtackats, styrdes färden till 
H'aniSbuktens blå böljor, varefter man begav 
sig till Kungagraven i :Kivik. En studie 
av den gamla graven blev en värdig av- 
slutning av en lärorik och angenäm dag. 
Läroverksadjunkt Birgit Sjövall ledde besö- 
karna skickligt och älskvärt genom forn- 
tidens sekler. 

L i n k ö p i n g s k r e t s e n  hade anord- 
nat ett talrikt besökt möte, varvid fru Eva 
H.anzén inledde med ett föredrag "Ett arv 
som förpliktar". Förf. Hagar Olsson tala- 
de därefter över .ämnet "Kämpande kvinn- 
lighet", ett föredrag, som mottogs med liv- 
ligt intresse och åtföljdes av diskussion. 
Efteråt vidtog samkväm. 

L u n d a k r e t s e n  hade den 19 mars 
sammanträde. Till mötet hade inbjudits 
stadens ,övriga kvinnoföreningar, vilka tal- 
rikt mött upp. 

Fröken .Kerstin Hesselgren talade därvid 
om: NAgra drag ur  yrkesinspektionens ar- 
bete. Det sakligt upplysande föredraget, 
som präglades av fröken Hesselgrens alsk- 
värda humor, halsades av det intresserade 
auditoriet med ihållande appliider. 

Den 28 ,april hölls i L u n d s. k. krets- 
styrelsemöte av ombud .fran icke mindre 
än elva. F.-B.-F-kretsar, nämligen : V.ar- 
berg, Halmstad, Bastad, Hälsingborg, Lands- 
krona, Svalöv, .Malmö, Ystad, Kristianstad, 
Karlskrona, Ljungby (Sunnerbokretsen) 
och Lund, och .antalet deltagare uppgick 
till ett sextiotal. 

Därvid förekommo föredrag och diskus- 
sioner över f öl j ande ämnen : 

1) Sociala hjälpåtgärder till stöd för 
barnaföderskor och familjer med barn. Inl. 
fru A. Gierow, Hälsingborg. 
' 2) Front mot brottmålsreportage i pres- 

sen. Inl. fru E. Sjövall, Kristianstad, 
3) Nutidskrav på kvinnorörelsen - n%g- 

ra  synpunkter. Inl. fru E. Lutteman, Lund. 
4) Gemensam . .arbetsplan f ör F.-B.-F.- 

kretsarna. Inl. fru T. Petrén, Lund. 
Mötet avslöts med gemensam middag på 

Grand Hotell. 

M a r i e s t a d - s k r e t s e n  hade den 6 
maj allmänt samn~ant~äde och samkväm. 

Tre olika utredningar i befolkningsfrågan 
föredrogos av fru Olga Harris, varefter 
följde diskussion. 

Den 13 maj hade kretsens medlemmar 
beretts tillfälle a t t  bese dels Mariestads 
Trikåfabrik och tillverkningen där och dels 
Skaraborgs läns lantmans Centralförenings 
stora silos-magasin. 

N o r r k ö p i n g s k r e t s e n  samladesd. 
21 mars till terminens sista diskussionsaf- 
ton under ordförandeskap av v. ordf., rek- 
tor Anna Edmar. Overläggningsämnet het- 
te "Samarbete mellan skola och hem" och 
inleddes av fru Kerstin Wichman med ett 
anförande, rikt p% synpunkter och uppslag. 
Den föl jande diskussionen blev mycket liv- 
lig. Dessa diskussionsaftnar ha högt upp- 
skattats av kretsen - den sista icke minst 
- och antalet deltagare vid desamma har 
varit glädjande stort. 

Den 27 maj hade kretsen anordnat sed- 
vanligt vårsamkv'am i form av en utflykt 
till Get% pensionat.  sång, musik, recitation 
utfyllde det omväxlande programmet. Re- 
dogörelse lämnades för de avslutade kur- 
serna och med tacksamhet mottogs en in- 
b judan från Linköpingskretsen till ett sam- 
manträffande i Linköping instundande höst. 
Efter förhandlingarna gemensam supé. 

N y k ö p i n g s k r e t s e n  höll d. 8 april 
sitt sista sammanträde för våren, varvid 
dr  Gulli Ivarsson-Pauli höll ett intressant 
och belysande föredrag i befolkningsfriigan, 
f öl j t av diskussion. Kvällen avslutades med . 7 

samkväm. B - .-,:i - i ; 

S t r ä n g n ä s k r e t s e n  hade i slutet 
av febr. anordnat en kurs i råkost. Kursen, 
ledd av föreståndarinnan vid Benninge lant- 
hushållsskola, hade lockat ett 50-tal del- 
tagare samt rönte livligt erkännande. 

Den 20 mars var Arsmöte. Den 
avgående styrelsen omvaldes, likaså dess 
suppleanter med undantag av fru Gerda 
Wranke, som undanbett sig iiterval. I hen- 
nes ställe valdes fröken Siri Palmqvist. Re- 

-- 

F.-B.-F:s ,årsmöte äger, som tidigare 
meddelats, rum i östersund å Hw den P8  
och 19 juni. Referat *er motet kommer 
att inflyts i Herthas septembernummer. 



visorer blevo fröken Linnea' Roosvall och 
fru Signe Nordström. 

Därefter lämnade fru Inga ~osenqvist. en 
livfull och intressant skiidring av jubile- 
umsmötet i Stockholm, varefter hon redo- 
gjorde f ör den B jörnlundska donationen 
och förbundsstyrelsens åtgärder med anled- 
ning därav. 

Den 3 april hade kretsen anordnat en 
bussutflykt till Eskilstuna med där pågå- 
ende utställning av damastvävnader och 
hemslöjd som mål. Under uppehiillet där 
höll fröken Thorman ett intressant föredrag 
om darnastvävnadens historia. 

.* - 
S t o c k h o l i n s k r e t s e n  sammanträd-' 

de den 6 maj på Arsta, varvid förf. fil. lic. 
Sven Stolpe talade över amnet "Diktaren, 
och verkligheten". 

S u n d s v a l l s k r e t s e n  sanimanträd- 
de d. 8 april, varvid fru Mix Braathen höll 
ett synnerligen intressant f öredrag om 
"Kvinnans. rättsliga ställning" och ett par 
föredrag i befolkningsfrågan upplästes. 

Den 20 maj samlades man åter till möte. 
Fröken Harriet Kinch höll därvid ett myc- 
ket instruktivt föredrag over amnet "Nå- 
got om barnavard". 

  orne lilla kretsen sapmantradde 
% Stora Hotellet den '25 april. F,abriksin- 
spektören i .Köpenhamn, fru Kirsten Gloer- 
felt-Tarp, höll fiire&ag över Zmnet: Kvin- 
nan i tredje riket. 8amkväm var anordnat 
efter föredraget. 

-Kretsen h g e  vidare anordnat offent- 
ligt föredrag den 18 mars å Realsko- 
lans hörsal, som till sista plats var fullsatt. 
Även .medlemmarna i Ystadskretsen voro 
inbjudna. Fröken Kerstin Hesselgren redo- 
gjorde för Befolkningsfrågan ur  kvinnosyn- 
punkt. Efter föredraget var samkväm med 
sång och musik för medlemmarna från 
-Ystad- och Tomelillakretsarna å Stora Ho- 
tellet. 

U d d e v a l l a k r e t s e n  sammanträdde 
d. 29 .mars på Stadshotellet, varvid krets- 
stadgar antogos. Till revisorer valdes frök- 
nar Mia Olsson och Ellen Westergren och 
till suppl. frk Anne-Marie Lundell. Att re- 
presentera kretsen vid Jrsrnötet utsågos 
fröknar S a  Olsson och Göta Månsson med 

frk S i e ?  Lindström som suppl. Efter för- 
handlingarna höll fru E. Busck ett kort fö- 
redrag: Levnadsteckning över Fredrika 
Bremer. . 

U m e å k r e t s e n  höll den 19 mars ett 
talrikt 'besökt årsmöte på Frimurarek7ub- 
ben. Den förutvarande styrelsen omvaldes 
med undantag för f ru  Gurli Forsberg och 
fröken Anna Hörnell, som båda avsagt sig 
förnyat uppdrag. I deras ställe invaldes 
fru Tyra Rosén och fru Lilly Torén. 

!Ordf. lektor Siri Hallström uttalade ett 
varmt tack till fröken Hörnell för hennes 
gagnerika verksamhet som sekreterare un- 
der 13 ån, samt föreslog att  välja henne till 
kretsens hedersledamot, vilket väckte. stort 
bifall. 

I fru Gillbergs ställe valdes till revisor 
fröken Alfhild ~Markow och i hennes ställe 
till suppleant fru Österlund. 

Efter förhandlingarna höll fru Ingegerd 
Henschen-Ingvar ett  intressant föredrag 
om "Svenska möblek och heminredningsty-' 
per", belyst av vackra skioptikoribilder. 
Samkvämet avslutades med tesupé. 

Kretsen hade d. 27 april-7 maj ordnat 
en möbelutställning, representerande mö- 
belkonstens utveckling fr. o. m. renässansen 
fram till var tid. utställningen väckte stort 
intresse. 

V i s b y k r e t s e n hade sitt årsmöte den 
3 april. Den gamla styrelsen omvaldes. Till 
ombud vid förbundets årsmöte i Östersund 
utsågs rektor Marta Westman. 

E f ter mötesf örhandlingarna vidtog dis- 
kussion om  v vinn or i yrkesarbete" med 
inledningsf öredrag a v  tandläkaren Nanna 
Eriksson och 'barnmorskan Hanna Nilssor,. 

Arsmötet föregicks av offentligt visande 
av F.-B.-F:s film "Dit vi hunnit" och af- 
tonen avslutades med tesupé. , 

Y s t a d s k r e t s e n  hade den 2 april 
kretsmöte på Hotell Continental. Inbjudan 
hade utsänts till Ystads Moderata Kvinno- 
klubb, Ystadiavdelningen av Svenska Kvin- 
nors Vänsterförbund och Socialdemokratiska 
Kvinnokluibben. De ,tre av förbundet ut- 
sända föredragen belysande Befolknings- 
frågan upplästes, och en rätt  livlig dis- 
kussion utspann sig. 

Mötet avslutades med samkvarn. 
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48 timmars arbetsveeka kräves av de nor- 
ska sjuksköterskorna, som också önska kom- 
ma in under arbetarskyddslagens bestam- 
melser, s% sorn de utformats i en proposi- 
tion av i år. I en resolution till stortinget 
p h i s a  de sin oproportionerligt l h g a  arbets- 
tid - 55-80 timmar p r  vecka - vilken 
gett anledning till ett mindre tillfredsstäl- 
lande hälsotillstånd inom den norska sjuk- 
sköterskekåren, framhålles det i "Norges 
Kvinder". 

Englads kvinnliga representant vid ned- 
rustningskonferensen i Geneve, mrs Corbett 
Ashby, har franträtt sitt uppdrag sedan 
den engelska vita boken om "rikets nöd- 
vändiga nya rustningar" offentliggjorts. 

ning. Enligt meddelande från Moskva skall 
man uppratta en kvinnornas luftbrigad med 
en kvinnlig general ur  röda armén som 
ledare. 

Föga smickrande för kvinnlig fredsvilja ! 

Bolens kvinnliga poliser - hittills ha ett 
60-tal utbildats i yrket - ha samma ut- 
bildning, arbete, befogenhet och beford- 
ringsmöjligheter som de manliga kolle- 
gerna. 

Sverige har tydligen en hel del a t t  lära 
av Polen! 

Den kvinnliga Sherlock Holmes är den 
benaming, man gett den #berömda öster- 
rikiska kriminalisten Ebba Johannsen. 

Till medlem, av Tribunal de Commerce i 
Nice har utsetts M:lle Sylvia Olivier. 

iStorbritannien .har fått sin första kvinn- 
liga fangelseinspektör, utnämnd efter hän- 
vändelse från brittiska kvinnornas natio- 
nalråd. . : . . - -  i i  !,!j 

Frankrike, som ännu ej  öppnat alla ba- 
nor för kvinnor, räknar i d i a  fall 8 milj. 
kvinnliga yrkesutövare. 

I Ungern äro de kvinnliga anstiilldas 1ö- 
ner betydligt lägre än de manligas. - En- 
dast 10 % av studenterna äro k m l i g a .  

E r  f ~ r s t a  #gången har en kvinna utnämts 
till ordinarie professor i Warschau. Amnet 
ä r  etnografi. 

I Ryssland lär en kvinna vara folkkom- 
missarie för finanserna, likaså lär den ny- 
utnämnde guvernören i Sibirien vara kvinn- 
lig. 

Efter avlagt flygprov ha 65 ryskor ut- 
nämnts till militarf lygare. Dessutom ha 40 
.kvinnor utbildats till observatörer. Vid de 
ryska flygarnas skyttetävlingar i Moskva 
blev en fru Ivanova, 'som redan innehar 
kaptens rang i luftflottan, nr 1 i bombkast- 

O s t e r s u n d s k r e t s e n  hade den 21 
mars sam.mankomst å Hov, varvid fru Ruth 
Hasselberg höll ett sakligt och intressant 
föredrag betitlat "Judiska pilskseder". Vid 
supén som därpå följde meddelade ordf. 
fröken Ljunggren kretsens medlemmar pro- 
grammet fö r  förbundets Arsmöte därstädes 
den 18-19 juni. 

"Hlåt oss arbeta p& at t  e j  likna männen": 
yttrade lady Astor i ett temperamentsfullt 
anförande vid Stambulkongressen. "För 
övrigt måste jag bekänna, att ju mer jag 
lär känna männen, ju mindre önskar jag 
imitera dem." (Munterhet.) Hon fortsatte, 
p& tal om nationalitetslrhslan: "- - - 
Vi skall lära vara barn - jag bar själv 
f%tt 6 stycken - ja, jag nämner det bara 
för ordningens skull - at t  det är tusen 
gånger bättre att >>ra för sitt land an  a t t  
dö för det - - - 

IFPamhåU vid mdlemslviirvning vad 
IF.-B.-IF. .betytt f6r landets kvinnor uder 
olika tidsskaden, hur det måttfullt kampat 
och dltjamt kämpar för an nättvisare ställ- 
ning å t  kvinnorna i hemmet, samhalIet a h  
på arbetsmarknaden! Påpeka, viken ringa 
kostnad ett medlemskap medför! 

Hur bo? har professor e e g o r  Pauls- 
son kallat sin på Koopemtiva fiirbundets 
bokförlag utkomna bok, i vilken han säger 
många kloka och orienterande ord om den 
moderna smakriktningen. Han gör intres- 
santa jämförelser mellan äldre och nyare 
bostadsplaner, mellan gamla och nya möb- 
ler och ger oss Atskilliga synpunkter inte 
*ara rörande bostadsstandardens psykologi, 
som ett kapitel heter, utan i bostadens psy- 
kologi överhuvudtaget. Hur man sedan ön- 
skar anamma dessa i underhållande och po- 
pulär stil h%llna resonemang, det beror på 
vars och ens inställning till nagot så  aktu- 
ellt som vara dagars bostadsfrAga. 

redaktionskommitté bestar, förutom av tidshif tams 
redaktör, av: K a r i n  F j a l l b a c k - H o l m g r e n  

Ida  von P l o m g r e n  och A x i a n n e  Thors t eneon .  - 
- 
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