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REDAKTÖR OCH UTGIVARE Pacifistisk orientering i försvarsfrågan. 
Av Mia Leche. 

I. 

E l l e n  H a g e n  

Tidevarvet n:r 19. Försvarsfrågans psykologiska atmosfär. 
Vid Frisinnade Kvinnors Riks- En känsla av hemlöshet och nella försvaret. Ännu för en tre fredsvilja. Inte endast liberaler- 

förbunds centralstyrelsmöte i ja- osäkerhet härskar i det pacifis- fyra år sedan, när Nationernas na, utan även högermännen, än- 
nuari beslöts tillsättandet av sär- tiska lägret under den nu rådan- Förbund skymtade som en ljus- da ned till de mest nationalistiskt 
skilda utskott för några aktuella' de försvarsdiskussionen. En frå- strimma vid horisonten, kunde sinnade fastslå of- 
f frågor. ga, som för de frisinnde kvinnor- man få höra ledande liberala po- fentligt, att de såsom individer 

karaktärisera sig själva äro brinnande fredsvänner. Men 
tet u t sågs  fru Mia Leche Löf- en radikal avrustning uppställer med benämningen »vi pacifister». varje talare, som med hjärtat upp- 
gren, fru Elin Wägner och doktor sig såsom i hög grad brännande, Sedan dess har baissen oavbrutet fyllt av kärlek till freden pläde- 
Andrea Andréen-Svedberg. Fru är denna: Åt vilket håll skola vi fortgått. och vi känna nog alla rar för ett starkt försvar drar 
Mia Leche Löfgren har på utskot- orientera oss, var höra vi hemma i att orden »vi pacifister» inte just ett tjockt streck mellan sig själv 
tets uppdrag utarbetat en redogö- dessa övriga mänskligheten. 
relse för ett aktivt fredsprogram, följd klang såsom partibeteck- »Världen är ond», säger han el- 
vartill inledningen återgives i da- vägra tro på rustningarnas för- ning i en valrörelse. Man väljer ler »så länge världen är som den 
gens nummer under rubriken Pa- många att garantera freden, och då nu utvägen att betyga sin freds- är . . .» och summan av alltsam- 
cifistisk orientering i försvarsfrå- vi ej heller våga fullt förlita oss och försvarskärlek i samma an- man blir att den fredsälskande in- 
gan. På utrikespolitikens område på det svaga redskap för en in- dedrag, utan komma, tankestreck dividen finner att den krigiska 
varsnas Uppgörelseviljans seger ternationell rättsordning, som eller andra skiljetecken. Det må- totalitet, som kallas mänsklighe- 
vid de tyska valen. Den diskvali- skapats i och med Nationernas ste dock sägas, att medan man ten, ändock är häst betjänt med 
ficerade modern är titeln på advo- Förbund. 
kat Eva Andéns redogörelse för Men inte för att slåss, så bli 
kravet på förmyndarrättens de- konjunktur, Iåt oss ärligt erkän- mycket flyktiga antydningar om vi lärda, utan för att försvara 

Gå på ett liberalt möte do ansträngningar man är beredd oss, behöva vi vårt militärväsen. 
Med den onda världen, som är 

lande mellan föräldrarna. 

tens valg fortsätter, fröken Lulli hur man skjuter å t  sidan den Kännetecknande för denna våra sådan den är och aldr ig  kan bli 
Lous sina brev från Norge. på längre sikt ställda internatio- försvarsdiskussion är den dualism, bättre, menar man snart sagt hela 

belyser nella fredspolitiken för den allt som från alla håll framhäves mel- mänskligheten, bara icke vårt lilla 
Försvarsfrågan ur nationell syn- uppslukande frågan om det natio- lan 
punkt. 

Fru Ezaline Boheman anmäler 
Anders Örnes bok om Kooperati- 

gelklou har tecknat upp några 
tankar: Själen och flugan. 

militärerna 

Till medlemmar av fredsutskot- na med deras starka tendenser åt litici 

brytningstider, då vi, till nu skulle ha någon särskilt för- och 
av 

den 
erfarenhetens lärdom förisk 

talar i timmar om vad man äm- att väpna sig till tänderna 
Pacifismen befinner sig i låg- nar göra för försvaret, så ger man 

na det. 
I Bolignöd, Nödsboliger og hös- i försvarsfrågan och det skall slå att göra för freden. 

il. d:r Erik Hedén 
i 
, (Forts. å sid. 5 . )  individens och samhällets 

va idéer och spörsmål. Emilia Fo- Bolignöd, nödsboliger og höstens valg. 
Av bostadsinspektrisen i Kristiania fröken Lulli Lous. 

Fröken L u l l i  L o u s ,  som strid om i Norge och som med 

Frisinnade Kvinnors Riksför- vet om Bostadsnöd, nödbostä- sin utbildning till sjukskö- 
terska och mångåriga verk- 
samhet som önerordnad vid 
sjukhus, liksom genom sitt se- 
nare mångåriga arbete, som mar inbjudas att deltaga i detta 

möte. som väl är den fråga, som lig- grundlig kännedom om socia- 

la förhållanden, besitter hon 
de bästa förutsättningar för  

i Tidevarvet meddelas. 

att kunna bli hörd och fur- 
stådd i denna, särskilt för  

Och man lyssnar alltid till 
hennes ord med glädje och ut- 
byte. 

i dag skriver i Tidevar- säkerhet snart kommer till be- 

der och höstens val, är känd 
icke endast i Kristiania, dit 
hennes arbetsområde är för- 

Landsmöte. 

bund L a n d s m ö t e 
den 20-21 juni i Katrineholm och 
Riksförbundets samtliga modlem- 

anodnar  I 

lagt, utan runt hela Norge. 
Program kommer att senare ger henne mest om hjärtat - 

har hon hållit en mängd ut- 
märkta föredrag, som förmått 
kvinnorna - särskilt mödrar- 
na - till a k t i v t d r lt a- 

- -. - -_ .--- 

Intet samförmynderskap. 
Vid riksdagens behandling av . bostäder. vande tid. 

förmynderskapslagen segrade den Hon har också kämpat som 
gamla uppfattningen att fadern ett lejon för den treåriga sjuk- 

I K. yrkade fr. Hesselgren på att slag som det i åratal stått 

rätten härtill skall tillkomma båda I en aarrække har boligsaken te blev ströket som ensligstillede Hustruen var i dette tilfælde fa- 
föräldrarna gemensamt. Härför været fast programpost for  alle selv om de hadde husvilde sönner, ini 
talade även hrr Hellberg och politiske partier — ikke mindst dötre og barnebarn boende hos hel ets undersökelser fast- 
Lindhagen, som avgivit motion i 
frågan. 28 röster för och 75 emot. naar valgene stod for dören. sig - optil 10 -12 i et rum og sla en daarlige bolig umu- 

O g  hvert parti har set saken kjökken. liggjorde hendes selverhverv - 
bestem- hjemmesöm - og simpelthen I I I  K. talade fr. Tamm för åter- 

Et av vore största dagblad for- avnsret vilde tvinge familjen ind under remiss. Motståndet uppvisade en 
kompakt majoritet av  166 röster 

g a n d e  i arbete för bättre kvinnorna, osäkra och prö- 

ensam skall ara förmyndare. I sköterskeutbildning, ett för- 

paa sin specielle vis 

fegtet saaledes for et par aar si- offentlig forsorg. 

NR 19 - 2 ÅRG. 1924 

I R E D A K T I O N E N :  
E l i n  Wägner 

Faders och moders likstälig- 
het såsom förmyndare, 

Till Riksdagens ledamöter har 
i förmyndarefrågan gjorts föl- 
jande hemställan: 

Sveriges Frisinnade Kvinnors 
Riksförbunds Verkställande Ut- 
skott samt Föreningen Frisinna- 
de Kvinnor i Stockholm vilja här- 
med uttala sin bestämda protest 
mot att i förslaget till lag om för- 
mynderskap modern icke erhållit 
en med fadern likställd befogen- 
het i förmynderskapsavseende vad 
beträffar barn i äktenskap. Vi 
hemställa till Riksdagens ledamö- 
ter att vid avgörandet av denna 
fråga vid behandlingen av § 1 i 
kap. 2 i förslaget icke frångå den 
princip, som varit den grundläg- 
gande vid nya giftermålsbalkens 
genomförande, nämligen att så 

hustrun, och vid genomförandet 
av lagen om barn i äktenskap, 
nämligen att vad vårdnadsrätten 
beträffar likställa fadern och mo- 
dern och i övrigt giva dem samma 

förmynderskap för föräldrarna är 
den naturliga och riktiga konse- 
kvensen av samvårdnadsrätt, re- 
dan införd i vår lag. I de fall, 
där detta förmynderskap blir av 
praktisk betydelse, d. v. s. huvud- 
sakligen beträffande de barn, som 
äga förmögenhet, kommer ett åsi- 
dosättande av modern i förmyn- 
derskapsavseende för henne i hän- 
delse av olika meningar mellan 
henne och fadern att innebära en 
maktbefogenhet för honom att 
även mot hennes vilja och mot 
hennes juridiska rätt realisera si- 

de just genom den bestämmande- 
rätt över tillgångar, som förmyn- 
derskapet innebär. Vad Iagstiftar- 
ne i bestämmelsen om vårdnaden 

nom den föreslagna bestämmelsen 
om derskap. faderns Vi kunna uteslutande icke heller förmyn- an- 
se att större vanskligheter i för- 

än i vård- mynderskapsfrågor 

rattigbeter . och skyldigheter. Sam- 

na önskningar i vårdnadsavseen- 

(Forts. å sid. 2.) 



E Uppgör e l s e v i l  j a n s  
s e g e r ,  

Slussplan 9. 3 tr. Stockholm Det första av årets två verkligt 
betydelsefulla val de tyska och REDAKTION: 
de franska har ägt rum Tysk- 

Redaktör Ellen Hagen land valde på söndagen under 
skärpt uppmärksamhet från snart 

onsdagar). sagt hela Europa Man har fruk- Telefon Norr  282 42 
Elin Wägner Lund. Tel. 26 03- tat det värsta Den sista tidens 

händelser i Tyskland ha icke va- EXPEDITION: 
rit lovande. I Telefon Norr &U 

Kontorstid kl la f ,  m, I-4= m. Dessbättre har det icke gått så 
p r e n u m e r a t i o n s p r i s  galet som man fruktade Snarare 

torde man kunna konstatera att : För helår kr. 5:50, halvår kr. 3 valresultatet är långt gynnsamma- 
I kvartal kr. 1:50 månad kr. 6:50 re ur samförståndssynpunkt än lösnummer 15 öre 

ANNONSPRIS: 
även den mest optimistiske våget 

per millimeter 
hoppas. ytterligheterna ha visser- 

Textsida eller särskilt be- visserligen såsom var att vänta, fått be- 
tydande förstärkningar, men icke 

: Linkoln Bloms Boktryckeri A.-B. = därtill kommer heternas ytterlighet, att de ytterlig tyskfolk 
stockholm 1924 liga, Ludendorffs parti fått sin 

drömmar fullständigt grusade de 
ha visserligen vunnit ganska 

Mathilda Stael von Holstein många mandat, men deras samla- 

ledamot av sveriges advokatsamfund. de styrka besätter mera än 30-tal platser likväl icke med 
Telefon 24488. Norr  244 19. en så svag representationen omkring 

Familjerätt. Hyresärenden. Testamenten. sig får Ludendorff skrinlägga si- 
na planer på att bli diktator i tys- Bouppteckningar. förfrågningar f rån lands- 

ka riksdagen större framgång . - ~ - -  
liar det något mindre reaktionära 

Eva Andéns advokatbyrå men likväl ultrakonservativa tysk- 
nationella partiet hafr  men inte 
heller dess seger har på långt när 

boutredningar och testamenten, för- blivit så stor, som man väntat 
partiets ledare den vid järnvägs- 
olyckan i Bellinzona omkomne 
Helfferich, siade om att partiet infört genom 
skulle växa från sina hittillsvarande Stockholms läkarförening 
hittillsvarande 66 mandat t i l l  200 för- D:r Sara Gyllencreutz 

barnsjukdomar invärtes sjukdomar hållande till denna profetia har 
mottagning Götgatan 14. I tr. kl. 10-11 framgången även om den i och 

för s ig är betydande blivit rela- 
tivt blygsam de tysk.nationella 
komma nämligen tillbaka med 

D:r Gunhild Söderbaum sammanlagt et t 100-tal mandat kvinnosjukdomar förlossningar endast hälften således mot vad 
mottagn. vard. 3-4.  Annan lid efter man hoppats på 

mest markant är den framgång 
som vunnits av dessa två partiers 

den upplösta riksdagen förfogade 
de över 16 mandat ännu innan 
det definitiva valresultat’ som 
väntas först om en vecka . före- . - - ~ -  

rönneberga Sjukhem, Lidingön ligger, räkna de en styrka på 61 
Som man kan rum lediga Förstklassig vård mode- representanter. förstå är det särskilt i de besatta 

områdena, som de vunnit sina 
största framgångar. Poincarés po- 
I i t ik har burit en bitter frukt. 
Den franska pressen jublar över 

de att revanschtankens män haft en 
mycket dålig framgång i de be- 
satta områdena Att  kommunis- 
terna i stället hemfört en så myc- 

ket större seger i dessa områden, 
avstår man från att kommentera 
och det för man väl klokt uti ,  

nads- och äktenskapsfrågor kun- Det kan i alla händelse icke vara 
angenämt att konstatera. att den 

112 uppstå då det gäller att er- I franska¨ politiken bolsjeviserat hålla att samstämmigt beslut in- den del av Tyskland, som ligger 

stämmande i Borgmästare Lind-  Frankrike framgång närmast. en sådan är tvivelaktig och 
hagens motion i detta avseende ske även en smula oroande 

Det viktigaste resulatet av de 

så överväldigande som man fruk-’ 

Malmtorgsgatan 3. Stockholm. a ser. 

orten besvarar omgående 

Lilla vattug. ]+ Tel. 7576 Norr  18336. 
STOCKHOLM. 

SPECIALITET: familje- och arvsaker, 

valtningruppdrag. 
även skriftliga förfrågningar 

f. m. tel. sö 15 09. 
Brahegatan 27, I tr. kl. 3-4 e. m. 

Tel. 793 25. 

övenskommelse. Tel. norr 285 28 

privatpraktiserande barnmorskan ytterlighet kommunisterna. 

skånegatan 81, 2 tr. tel. 201 28 

Agda Olsson 

moderata priser, härligt läge Trl. Lidingö 937. -- 

Glöm ej prenumerera 

På 

TIDEVAR VET! 

(forts. från rid. i.) 

få sådan lydelse att modern till;- , se oli- 
ka med fadern ,)/;,. förmyndare tyska tiken vunnit valen är majoritet att uppfyllelsepolitiken även i i P det 
för barn i äktenskap. nya parlamentet. Tyska folket har 

med överväldigande majoritet ut- 
talat sig för en uppgörelse på 
grundval av experternas förslag’ 

Stockholm den 5 maj 1924 

värmlands d s Ed a, 
bad- och brunnsort. 

belägen i en av värmlands vackraste trakter 
stamb 9 tim. fr. sthlm direkt vagn. skogsklim 
järnkälla förstklassigt badhus kolsyrebad m 
f vanliga o. medikamentösa bad elektriska bad ss ljusskåp fyrcellbad samt el. 
behandling ultraviolett iolrll bestrålning kvartslampa skicklig betjäninig trevliga 

gymnastikdirektörer S. Berg- 
välmöblerade rum berömt bord 

schöld S. Schrödén, Stockholm prospekt och rumsbeställningar gn. doktorinnan 
Gerda Grill, djursholm Rt. 707 

l ä ka r e  dr  S. Björkquist- Wolontis stockholm 
mycket billiga priser. 

T I D E V A R V E T  

när giftermålsbalken och lagen Den diskvalificerade modern. om barn i äktenskap kom till, kun- 
na knappast sägas vara några 
skäl  förslaget till lag om för- 
mynderskap upptager för det för- 
sta möjligheten att för omyndig 

det förslag till lag om för- barn» använder uttrycket »under- person få flere förmyndare för- 
ordnade, alltså samförmyndare. 

det andra bör ju icke den 

Antikvitetsskräp i förmyndarlagen. 
Av advokat Eva Anden.. 

mynderskap som lagberedningen årigt barn». 
avlämnade i september 1921, före- 
slås i andra kapitlet 1 § att f a -  tagna lagen om barn i äktenskap omständigheten omyndiga 
fadern skall vara förmyndare för stadgas i 2 § att barnet står under barn i regel icke hava någon för- 
minderårigt barn i äktenskap. Om der båda föräldrarnas vårdnad mögenhet utgöra något skäl att  icke 
fadern dör eller om han blir omyndigförklarad till dess det fyllt 21 år eller ingått ke fasthålla principen om faderns 

och moderne likställdhet. Den då- omyndigförklarad eller entledigad från äktenskap. 

äktenskap ingår i vårdnadshegrep- även gällande som här ovan $- 
förmynderskap blir modern enligt denna lag om barn i äktenskap varande lagberedningen gjorde 
barnets förmyndare 

Dessa föreslagna b e s t ä m m e l s e r  att såväl moderns som 
utgöra alltså i princip icke nå- person, att giva det sogfäll ig barnets intresse borde vara till- 
någon ändring a v  vad som för när- uppfostran, att tillse, att  barnet räckligt betryggande om modern 

plikt att  sörja för barnets pekats, 

erhåller uppehälle och utbildning lika. med fadern erhöll vårdnads- varande gäller n:r 53 har k. m:t efter vad med hänsyn till föräld- rätten. Detta kan med viss mo- 
det framlagt 

mindre jämkningar för årets riks- barnet in?^ äga ävensom barnets gäller barn utan förmögenhet, då 
anlag må finnas tillbörligt att  ha 

spelar någon nämnvärd roll, men där  
mästare Lindhagen i motion n:r net, att  träffa avtal om tjänste- barnet har förmögenhet, ä r  mo- 
262 yrkat ändring i syfte att be- anställning att uppsäga tjänste- derns rätt ingalunda tryggad och. 
träffande minderårigt barn i äk- avtal, som barnet träffat, samt att det är ju sådana fall frågan gäl- 
tenskap båda föräldrarna tillsam- över huvud taget bestämma över ler. 

f ö r m y n d e r s k a p  innebär dock mans skola vara förmyndare barnets personliga angelägenheter 

utlåtande n:r 29 behandlat lgförslaget sådana saker som ett be- 
föreslagit samma inne- kas att enligt giftermålsbalken 2 stämmande av Om och hur barnets håll samt § , i 2. kap. som i kap. 2 § båda föräldrarnas sam- medel skola anviindas för barnets 

den kungliga propositionen med tycke fordras för att den som är utbildning m' m. dylikt Den som det let undantag att utskottet i stället under 21 år och icke förut varit "' bestämmanderätt över pengar- 
istälet för uttrycket »minderårigt» gift ,  skall få ingå ä k t n s k a p  både na får också på detta sätt det 

da föräldrarna utöva alltså gifto- faktiska betämmandet vad be- 
lagen om adoption träffar rena vårdnadsfrågor och 

medan de tre förut nämnda Parti- mannskap av år 1917 stadgar att den som är kommer härigenom att praktiskt 
omyndig, på grund av sin åIder taget sätta ur kraft bestämmel- erna de reaktionära, de’ tysk-nationella 

tionella och de tysk-folkliga samt ej må adopteras utan båda för-  sen om förälddrarnas likställighet kommunisterna med sina sam- 
manlagt 192 mandat motsätta sig äldrarnas samtycke dock att om i vårdnadsfrågor. 
en dylik uppgörelse stödes en så- föräldrarnas 

den synpunkten att genom ett 
dan däremot av de andra partier- löst, samtycke erfordras allenast samförmynderskap frågor kunna 
na, socilademokraterna, centern, av den av föräldrarna som har uppstå där föräldrarna icke kun- 

n a  samsas och som sålunda må- 
tyska folkpartiet demokraterna vårdnaden när lagberedningen om barnet vid nya ste föranleda ett rättens avgöran- och bayerska folkpartiet vilka 
för foga över sammanlagt 244 giftermålsbalken införande, i vilken de eller överförmyndarens avgö- och avgörande, hör j u  icke verka hindran- 
mandat, och således om smågrupperna ken prinipen om mannens faderns och moderns de. 1 redan föreliggande lag om 
perna frånräknas sitta inne med hustruns, 
en betydande majoritet de kun- jämställdhet infördes, icke samti- barn i äktenskap stadgas ju i "- 
,,a do& icke utan de tysk-natio- digt föreslog ändring av ä r v d a  ra paragrafer under vilka förhål- 

hjälp genomföra den balken avseende föräldrarnas lik- förhållanden vårdnadsrätten även under 
grundlagsändring som måste föregå ställdhet vad förmynderskapet be- der bestående äktenskap kan från- grundlag träffar motiverades detta med att tagas den ene eller båda färäld- regå en uppgörelse på grundval av 

experternas förslag. det är emel- förmynderskapet huvudsakligen, rarna och läggas i den andres el- 
lertid möjligt, att de tysk-natio- med den utformning vårdnadsbe- ler utomståendes häder Och i giftermålsbalken finnes ju en hel 
nella icke bli lika högljudda i riks- greppet erhållit skuööe komma att innefatta allenast rätt att förval- del bestämmelser, som förutsätta 
dagen, som de varit under val- 
kampanjen och att deras bistånd ta  barnets egendom och att i frå- en övenskommelse mellan makar 

frågor rörande egendomen representera kar, t. ex. bestämmelsen om att tilläventyrs kan vinnas. a f e t  ut&+. lagberedningen på mako icke utan den andre makens 
för uppgörelse ha socialdemokra- stod, att det skulle medföra stora samtycke får avhända sig eller in- 
socialdemokraterna lidit se svåraste motgångarna praktiska olägenheter, om föräldrarna k ~ ~ ~ ~ '  fast egendom ingående i 
"a. deras representation har rarna endast i förening skulle giftorättsgodset eller utan ''dant 
minskats från 171 till 99 mandat kunna fullgöra dessa funktioner samtycke avhända sig lösören aV att det ur såväl moderns viss beskaffenhet eller pantsätta men även tyska folkpartiet ut- utrikesminister 
utrikesminister Stresemanns parti, som barnets inresse syntes vara dem. och kunna makarna icke 
har haft svåra motgångar med en tillräcklig betryggande om mo- samsas så får den Som vill ha ett 
minskning från 68 mandat till 44. dern lika med fadern hade del i positivt resultat gå till domstolen 
däremot liar centern rett sig bra  vårdnaden net i regel icke om barnet hade egen helst förmögenhet har- len. av fast försäljning egendom kanske Och inteckning dock förekommer 
demokraterna ha visserligen för- 
lorat bra mycket men ¨de ha klarat genhet och utövningen av de befogenheter rekommer betydligt mera ofta än 
sig långt bättre än de själva vågade fogenheter som tillhöra förmynderskap dispositioner över omyndigt barn 

det är nog icke för svårigheterna vågade hoppas. 

blir den nuvarande regeringens den föreslagna ordningen med terna att få ett avgörande som 
avgång uppdraget att bilda ny den fortsatta uteslutninigen a v  den skon klämmer värst. utan det är 
regeringen väntas bli lämnat åt socialdemokraterna gifta gifta modern såsom förmyndare helöt andra och mera grumliga skäl jämte fadern för sitt barn i äktenskapet dom l igga bakom icke endast den- 
socilademokraerna det blir då deras . 
deras sak att söka föra uppgörelsen tenskapet har icke vidare motiverats na utan även en del andra lag- 
med Frankrike vidare och om motiverats lagberedningen säger allenat förslag, där den gifta kvinnan är 

förslaget med vissa rarnas villkor och d e  tillgångar difikation vara riktigt när 

dag i förstå kammaren har borg- uppsikt över barnet att tukta barnet alltså förmynderskap icke Spe- 

första lagutskottet liar i utlå- ter. 
I detta sammanhang må anmär- bl.a '* 

äktenskap är upp- 

A V  de partier, som gått fram ter 

förmynderskapets således sällan skulle egendom 
den närmaste¨ följden av valen komma i fråga. 

möjligt till ett definitivt resultat nat. att den »har saknat ;inled- med och där målsmansskapet fort- den regering som skall påtaga ning att föreslå några ändringar i farande spökar i dimmiga tanke- 
sig detta värv torde emmertid emmertid de bestämmelser, som sålunda gånagr 
behöva en bredare grund att stå helt nyligen blivit fastställda». med lagberedningens, k. m:ts 
på än blott sitt eget parti. man skulle dock ha väntat att  och utskottets motiveringar kan 
koalition av de uppgörelsevillaiga förslagsställarna på ett synnerligen man ju lika gärna vända om på 
är väl därför det mest sannolika gen kraftigt sätt hade motiverat saken och göra modern ensam till 

betydelse den relativt det stora avsteg, som här gjorts förmyndare anse de lagstiftande 

tyskland kommer att ffi för en lagen om barn i äktenskap förut är så betydelselöst, bör det ju icke 
snar och fred k a n  så got som fullständigt genom- göra så mycket om fadern inte 
knappast avgöras förrän valen i förda principen om mannens och blir förmyndare 
Frankrike ägt rum men de låta hustruns, faderns och moderns 
icke vänta på s ig  redan på sön- hkjämställdhet i äktenskap och för- 
dag ges svaret från andra sidan äldraskap de synpunkter här 

ovan refererade som framlades av 
, den dåva rande lagberedningen i lagberedningen 

Rhen 

en 

vilken i gynnsamma utgången av valen i från den i giftermålsbalken och de färderna at t  förmynderskapet 

uppgörelse 



Försvarsfrågan ur nationell 
synpunkt . 

Av fil. d:r Erik Hedén. 
I. 

Det ä r  i Sverige en allmänt huvud något straff, så är  detta 
spridd föreställning att  nationellt vanligen en så grov drift med rätt- 
sinne och rustningsiver är ett och visan, att  intet straff vore bättre. 
detsamma. Man hävdar med an- Man måste i själva verket hög- 
dra ord att  varje anslag till krigs- akta vår officerskår för a t t  den 
rustningar är ett nationellt gott, hrhandlar manskapet så pass bra 
och att varje motstånd däremot som den i allmänhet gör. Ty den 
framgår av personlig snålhet el- är  faktiskt strafflös och ansvars- 
ler bekvämlighet, av  principiell lös. Men man lir absolut icke skyl- 
antimilitarism, av vördnad för dig att  högakta det militiira rätts- 
Bergspredikan eller vad som helst, väsendet och dess, civile eller mi- 
blott icke av nationellt sinne. litäre, utövare. Den som anser 

sådana omständigheter opartisk rättvisa och likhet inför 
kanske det ej vore u r  vägen att  Iagen såsom nationella värden, 
motivera en rustningsfientlig den måste göra klart för sig att  
ståndpunkt som icke dikterats av vårt nuvarande militärväsen ut- 
någon bland dessa orsaker. gör en genomförd och stadigva- 

underminering av svensk 
nella tillgång som lär ligga i värn- rättsordning, alltså en national- 
pliktens moraliskt stålsättande in- fara. 
verkan på vårt folk. Men allmänna värnplikten är ju 
verkan belyses kanske bäst genom så billig! Den tid och arbetskraft 

som vår ungdom måste offra på ett litet reseminne. 
För ra  hösten befann sig under- värnplikten synes ju  icke  i stats- 

tecknad på resa i södra Sverige. budgeten. Och då tycks man tro 
Kupén var full av unga män. Nä- att den alls icke finns.  Icke blott 
stan alla voro berusade. högern utan också bland 
berusade. De scener som utspe- vänstern tycks man i stor ut- 
lades, de sensationer som ens oli- sträckning sakna medvetande att 
ka sinnen fingo utstå kunna icke värnplikten är en tung skatt in  na- 
skildras i städade ord. Vart man tura en skatt som drabbar fattig 
såg, såg man en yngling grovt och rik formellt lika men i sak 
förnedra sig och göra vistelsen i oerhört orättvist, och som därför 
hans närhet odräglig. Ingen som är  ytterligt odemokratisk. 
e j  hörde till sällskapet dröjde en 
minut a t t  byta kupé. Ä r  de t  kanske en tillfällighet att  

Voro nu dessa ynglingar kanal- just de stormakter, England och 
jer eller busfrön? Alldeles icke. Amerika, vilka saknade värnplikt De hade tvärtom genomgående go- i fredstid också voro t i r  som bäst 
da och präktiga ansikten. kl^- utstodo världskrigets oerhörda 
ringen till deras uppträdande låg ekonomiska pressning? Utan de- 
helt enkelt däri att de just voro ras ekonomiska uthållighet hade 
på hemväg från den stora Skåne- ententen besegrats; till följd av 
manövern. De kommo alltså di- deras ekonomiska uthållighet be- 
rekt från den allmänna värnplik- segrades centralmakterna. Icke 
tens moraliskt stålsättande inver- alla stater hava ju  deras skydda- 
kan. de läge. Men Sveriges läge är 

Detta var ingalunda något ena- dock ganska skyddat, och vi äro 
stående. Från flera håll förmäl- fria från stormakternas risk att  
des om våldsamma uppträden av indragas i all v är lde ns för . ec k- 
hemvändande värnpliktige. Mest lingar. 
omtalat vart  visst ett  uppträde i Men, säger man, den allmänna 
Norrhotten. Befälet där fann sig värnplikten må hava hur  många 
t. o. in. böra lugna den allmänna olägenheter som helst: den behövs 
meningen med en kommuniké, en- dock som riskpremie. Härtill må 
ligt vilken (om jag minns rätt), anmärkas att  man betalar icke 
endast en sergeant och en korpral premier för vilka risker som helst. 
blivit uppsmorda. Eljes hade den Man försäkrar sig mot eldsvåda 
bästa ordning rått. I det hela fö- men icke mot nedfallande meteor- 
reföll alltså befälet a t t  vara myc- stenar. Strixre- 
ket belåtet. Detta röjer j u  en lika daktören är j u  också försvarsvän. 
stor som oväntad Iiberalitet från Man tycks t ro  eller låtsas tro 
officerskhrens sida åtminstone a t t  rov av en stat  eller bit a v  en 
gentemot övergrepp som ske i stat ingår i stormakternas dagli- 
samlad skara och berusat tillstånd ga vanor. I själva verket är den- 
samt rikta sig mot underoffice- na vana, frånsett den halvasia- 

tiska Balkanhalvön, längesedan rare. 
I vissa andra fall är liberalite- bortlagd i Europa. Senaste gån- 

ten som bekant avsevärt mindre. gen den tillämpades var 1864, då 
E n  och annan torde ännu minnas Tyskland, våra rustningsvänners 
det fall då en studentvärnpliktig hopp och ideal, tog Slesvig från 
anmälde en officer genom vilkens Danmark,. Detta var faktiskt för- 
oförstånd en annan värnpliktig sta upphovet till det  senaste 
miste livet. Officeren vart  natur- världskriget. Ty på tysk-danska 
ligtvis frikänd och studenten, kriget följde det tysk-österrikiska, 
straffad.  Helt  nyligen gick ge- på detta det tysk-franska, och den 
nom pressen en  notis om en värn-  oro som detta krig och dess f ö l j  
pliktig som genom upprörande der födde, slogo till sist, u t  i 
vanvård mist sitt förstånd. Det världskriget. Detta kommer nog 
händer över huvud otrevligt o f ta  tyska folkets flertal att en gång 
att värnpliktige antingen mista förstå och därmed även bortlägga 
livet eller taga skada för livet vid sin nuvarande revanschlust mot 
sin tjänstgöring. Men så gott som Danmark - ehuru det tyvärr ej  
aldrig får den skyldige officern fått en välbehövlig hjälp därtill 
ett verkligt straff. Får lian över av  Sveriges riksdag. 

~ ~ ~ - ~ ~ ~ ~ ~ -  

Under 

Låt oss först betrakta den natio- rande 

Denna in- 

Vidrigt bland 

Utom i Strix. 

Littera tur. 
A n d e r s  Ö r n e :  Koo- 

perativa idéer och spörs- 
mål. Stockholm 1924. Koo- 
perativa förbundets förlag. 

Det är ingen lätt uppgift, som 
författaren gjort till sin, då han i 
ovan nämnda arbete söker reda 
upp begreppen i fråga om koope- 
rationen och giva en samlad bild 
av denna stora rörelses mål, me- 
del och innebörd. Ty trots allt, 
som under de sista decennierna 'I- 

lats och skrivits om kooperatio- 
nen, torde den dock för det stora 
flertalet vara antingen en strids- 
fanfar eller ett rött skynke, be- roende på vilken samhälls- eller 
intressegrupp man tillhör. Men 
kooperationen är något mera och 
större då man lär sig att se den 

Et t  fullt europeiskt lands själv- 
ständighet hotas, det kan 
som regel, blott genom e t t  
krig. Men ett världskrig improvi- 
seras icke. E n  så dyrbar blomma 
framväxer först Iångsamt. Man 
hinner alltså väl förbereda sig på 
härligheten, om nu det anses nö- 
digt. De första tydliga tecknen till 
det senaste världskriget framträd- 
de redan i slutet av 1880-talet, då 
Bismarck bortkördes och Kil -  
helm I i  tog ledningen av Tysk- 
lands politik. Just då började 
också Sverige rusta (de 90 dagar- 
na). Under de 25 år som följde 
hunno vi rusta oss mycket väl - 
i själva verket alldeles för väl. 

Erik Hedén. 

i dess sammanhang med de soci- 
ala och ekonomiska problemen, 
och i vårt Iand finns säkerligen 
ingen som är  bättre skickad som 
lärofader än Anders Orne, vars 
stora insats inom den svenska 
kooperationen torde vara allmänt 
känd. 

Tiden för utgivandet av en väg- 
ledning sådan som denna är också 
lyckligt vald. I år blir det  80 år 
sedan den första kooperativa för- 
eningen bildades av Rochdalepio- 
niärerna, och 25 år sedan Koope- 
rativa förbundet bildades i Stork- 
holm. När man tänker på de 28 
fattiga vävarnas anspråkslösa 
start och på den världsomfattande 
rörelse, kooperationen i våra da- 
gar utgör, så förstår man a t t  den 
framsprungit ur ett verkligt sam- 
hällsbehov och från början upp- 
byggts på en solid grundval. 

i vårt land har kooperationen 
haft a t t  kämpa mot stora svårig- 
heter och endast långsamt vunnit 
terräng. I denna tidskrift bör 
framhållas, a t t  även kvinnorna 
gjort en aktiv insats i arbetet för 
kooperationen genom bildandet, 
1905, av Kvinnornas andelsför- 
ening Svenska Hem, vilken un- 
der mera än ett  decennium arbeta- 
tic som ett självständigt företag 
och sedan uppgick i konsumtions- 
föreningen Stockholm med om- 
nejd, vilken nu blivit landets stör- 
sta konsumentorganisation med 
(1923) 19,279 medlemmar, 91 bu- 

tiker och en försäljningssumma 
av nära 17 miljoner kronor. 

För vårt land äro dessa siffror 
verkligt respektingivande, men 
konsumtionsföreningen Stock- 
holm skulle säkerligen aldrig kun- 
nat nå en så snabb utveckling utan 
stöd av Kooperativa förbundet, 
som under sin 25-åriga tillvaro ut- 
vecklats från den allra anspråks- 
lösaste lilla inköpscentral till en 
stark ekonomisk organisation, om 
vilken fällts det yttrandet, at t  den 
ä r  »lika säker som riksbanken». 
Och Kooperativa förbundet är nu- 
mera ej blott en inköpsförening, 
utan en producent i stor stil, med 
kvarn, margarinfabrik m. m., vil- 
ken så småningom skall göra kon- 
sumentkooperationen oberoende 
av de stora trusterna och därige- 
nom kunna reglera prisen pli va- 
rumarknaden. 

Detta är, som synes, e j  någon 
bokrecension’ i vanlig mening, 
utan blott ett påpekande av koo- 
perationens stora betydelse såväl 
allmänt som lokalt. När man fått 
ögonen öppna härför, faller det ju av s ig  självt, att man vill skaffa 

Och en sig kunskaper i ämnet. 
bättre handledning än Koopera- 
tiva idéer och spörsmål kan man 
ej få om man verkligen vill se 
kooperationen i dess sociala och 
ekonomiska sammanhang. 

Ezaline Boheman. 



Skonå tlerskornas i fack fören in  g. 

Nina Bang min kondoleans på 
förhand och ingent ing vidare, men 
i sin egenskap av intervjuad 
f j ä t t r a r  hon mitt intresse en 
stund. Sant är ju att det kan vara 
lögn vartenda ord som Polotikens 
hemfridsbrytare har lagt i hennes 
mun och som svenska pressen har 
ilat att sprida vidare, men den 
bikt vi har mottagit, om fiktiv el- 
ler ej, bär en så verklighetstrogen 
prägel av part ivänl igt  själsliv att 

som jag ä r  genom t rä f fa r  han rätt: en bättre män- den under alla förhållanden beva- 

Som minister alltså har fru 

AN MARKN IN GAR 
•K•J• 

AV 

Ministerns synpunkt. 
Förtrogen 

Tristan och Isolde. 
Tristan och Isolde ä r  den under- och krimmer den att helt och hållet strå- 

bara sagan om två människors eviga la i flammor. - Emellertid äro omdikt- 
kärlek, Iuttrad genom lidandet och hel- ningarna och efterbildningarna av den 
gad i döden. Den franska litteraturhi- gamla sagan talrika: sådana ha gjorts 
storikern Gaston Paris säger om denna: allt ifrån Chrestien de Troyes dagar in- 
»En sidan uppfattning av kärleken, t i l l  vår egen till. Det var ju helst nyss 
utan motstycke I något land. av den den underrättelsen nådde oss att Tho- 
otillåtna kärleken, a v  ilen alltbehärskan- mas Hardy fullbordat ett Ristan-dra. 
de kärleken, av den kärlek som är star- ma.  i nutiden torde emellertid för de 
kare än hedern. än blodet, än döden. flesta sagan om 'Tristan och Isolde vara 
som sammanbinder två varelser med en knuten till Richard \Vagners namn. 
kedja. som andra och de själva äro Med musikens trollmakt har \Vagner 
oförmögna att bryta eller lossa, av en förmått skapa en Tristan-dikt, som ge- 
kärlek som kommer över dem oemot- nom stämningens intensitet och de mu- 
ståndligt, som driver dem till brott, slä- sikaIiska uttryckens rikedom bildar en rar sin typiska gil t ighet.  nära iakttagelse med murvelska- ska dementerar aldrig. 

Man imhämtar av den att  mini- par dem i olycka, för dem till samma pets teknik och myster ier  känner död, som bereder dem sorg och ängslan 
jag till punkt o c h  pricka den hi- har tvåfaldigt  ställt sig utom det ster Bang med stolthet ser tillba- men också en så oförliknelig och nästan 
storiska halten av intervjuer. Ef- vä luppfos t rade  umgängets hän- ka på en vandel fullkomligt obe- överjordisk glädje och berusning, att be- 
ter dessa bör man icke måla por- syn: genom att acceptera en mi- fläckad av kvinnorörelsen. Med rättelsen om dem strålar evigt på min- 

litiken fann smittsamt rentvådde rande glans - denna uppfattning har skapats och blivit verklig bland kel- 
ingen skr iande  o rä t t  begången. d ig t  en följd av det för ra .  Ännu hon sig (låt oss anta det!) inte terna i dikten om Tristan och Isolde, 
För e t t  s ådan t  fall  passar den geo- i dag genomdallrar en atavistisk bara f rån  delaktighet i  utan, mera och den utgör en av detta folks äro- 

rop vid kungörandet av Louvains divid som på den politiska cirkus- bekantskap med denna betydelse- 
Sekler igenom har den keltiska sagan 

undergång: »Geschieht den Sau- arenan stiger t i l l  de t  slags efemä- fulla andl iga  och sociala evolu- bibehållit s in  makt att gripa och betaga, och det i den ursprungliga medeltids- 
serben recht!» Det moraliska ord- ra Ministern yttrade sig som diktens naiva form. så som den nu fin- 
ningssinnet kräver att en förbry-  minister, och den likaså atavis- en r ik t ig  karl och tillika som den nes i Joseph Bédiers arkaiserande prosa- 
telse kompenseras genom någons tiskt förbländade al lmänheten ko- sanna kvinnan, vilket i detta äm- dikt »Romanen om Tristan och Isolde», 

byggd på de ännu bevarade delarna av 
lidande, och härvidlag faller på rar ögonblickligen den sålunda ne Förvåna  kommer någon på ett bör ut. inte detta. de medeltida skaldernas verk. I före- 
den som det kan tyckas närmaste brännmärkte, till objekt för  gri-  talet till denna bok säger Gaston Pa- 
skyldige ingenting annat än hono- nande nyfikenhet och fromodigt Ännu för tjugofem år sedan var ris. vilken v i  ännu en gång tillåta oss 

fru Bang enligt egen uppgift en citera. a t t  människorna i den medeltida raret. 

F r u  S i n n  Bang i Köpenhamn 

t rä t t  för hävdernas panteon. nisterfåtöl j  och genom att låta sig ett leende som våldgästen från Po- nets himmel med en smärtsam hänfö- 
Men om så skedde vore heller intervjuas .  De t  senare ä r  otvety- 

gra f i sk t  oskyldige berlinarens ut- rysning av s jä lvbeundran  den in- omedvetet, från all misstanke om , fulla bragder.» 

boxarchampion man¨ t i tulerar  tion. 

Men jus t  detta intervjun- okvädande. 
rens ersättningskrav innebär en och lycklig borgarkvinna, s 

ansats¨ t i l l  rehabili tering; ty vid det lugnare på ömse håll? All den- varken änka, f rånski ld  eller ogift  ' 
Kunde man inte snart börja ta mätt 

n för den moderne läsaren te sig 
figurerna på ett  gammalt kyrko- 

r, med de stela gesterna, det nai- 
all sorts prosti tution torde för  den na periodiska yra alstras av ant i -  och ej heller nödsakad att arbeta va uttrycket och de gåtfulla anletsdra- 
t i l l  botten tänkande en lugubrare kverade Men bakom denna bild ser man 

dager omsvepa den som gratis ännu ej avlägsna tider då i regeln onaturligt  skulle det inte då ha — liksom solen bakom fönstret —huru 
lånar sig till det  onda än den som högvälborna ministrar som nomi- varit at t  rannsaka sit t  mänsko- lidelsen, alltjämt sig Iik, upplyser den 

ne l l a tjä ina re och fa k t i ska behär- vä rde el ler begära med borga rrä tt taxerar s in  synd .  

förestäl lningar  från de frö s i t t  bröd. H ur långsökt och gen. 

värdig motsvarighet i modem tid till 
den medeltida sagan, och som för oss 
framstår med l i k a  stark tjusningskraft 
som den ursprungliga dikten har gjort 
för sin tid. 

återupptagit Wagners Tristan på sin 
repertoar och nyligen framfört den ef- 
ter särskilt omsorgsfulla förberedelser. 
Denna afton kan betecknas som en av 
de märkligare under det nu snart till- 
ändalupna spelåret. Icke så, att man 
kan  tala om någon mönsterföreställning. 
men den ägde likväl tillräckligt stora 
förtjänster för att det i viss mån skulle 
bli en upplevelse för den fulltalighet sam- 
lade publiken. Givetvis ligger det nä- 
ra t i l l  hands a t t  anställa jämförelser 
med utländska sceners återgivande av 
verket. Därvid kan genast sägas, att 
dirigenten. Armas Järnefelt, och orkes- 
tern stå sig mycket vril vid en dylik 

Stockholmsoperan har denna vår 

jämförelse. Några sådana små miss- 
öden här och var i stämmorna, som in-  
träffade under aftonens lopp. undgår 
man att höra endast i undantagsfall. 
Några enstaka instrumentgruppen hade 
kanske bort vara talrikare representera- 
de i relation till de iivriraövriga t .  ex. alt- 

I varje händelse: den intervju-  skare av gudomligt legitimerade 
spelade Försynens  vi- ade har,  om än  förmildrande fak- monarker 

ta skulle kunna  spåras och lian kar ier  och bestrålades av en glans 
vore mindre  frenetiskt angelägen f rån  höjden. Numera kommer de 
än  d e t  ser ut, gjort sig fågelfr i .  nedanifrån,  man ser dem klättra 
Det gives ingen annan  räddning  pinne för pinne, och inte behöver 
för e t t  så förverka t  anseende än  de kliva så långt heller, ty monar- 
publikens lyckligt prompta kerna, om vilka man in te  längre 
glömskhet. Visserligen är d e n  så säkert  vet vadan de kommer 
gängse tidningsläsaren en inkar- men väl vart de går, hör inte läng- 
nation av kärleken i Paulus’ för- re t i l l  , det ta  sammanhang. Det 
sta brev ti l l  korintierna: han för- f inns  i s ann ing  inga mystiska skäl 
drager all t ing,  han  tror allting, att omhulda statsråd för  en dag 

all t ing; men ett f inns  dock som den måtfulla högaktning man till- 
inte går i den  frommaste, och det delar Metallarbetareförbundets 
är dementier. För en enda gång förtroendeman eller ordföranden i 

han hoppas allting, han uthärdar med en uppmärksamhet  utöver 

Som Iärarinnor för småbarn och 
som mors hjälpreda 

i hem med större och mindre barn Iämpa sig sy nnerligen väl unga flickor, rom 

barnavård, handledning av något större barn (kindergarten), den första undervis- 
ningen. sömnad och matlagning samt barnpsykologi och uppfostringslära. Måttliga 
pretentioner. Närmare upplysningar Iämnas genom Föreståndarinnan vid Uppsala 

i samhäl le t !  Så menar fru Bang, 
och ingen misantrop lär  motsäga 
henne. Men m i t t  i s in  borgerliga 
sällhet greps hon av en ljudande 
förkunnelse som inte misstänklig- 
gjordes av . något feminint ur- 

sprung och kastade sig i det 
s t römdrag  som nu har sköl j t  hen- 
ne upp t i l l  en regeringspost. Inte 
underligt a t t  hon med s i t t  smitt- 
samma leende räcker fram sitt 
evangelium och sin panacé, social- 
demokratin, åt de vilsna dårar 

att  marschera under manligt kom- 
mando. 

Ja vad är narrak t igare  än att 
arbeta utan lön ? Dessa fru 
»olyckliga» h a r  kämpat sig trötta 
i decennier för a t t  bända upp t r i  
umfens portar åt  sinn vedersaka 
re, som inte ens ger dem en dricks 
peng i förbi farten. 

som inte förstår skatta förmånen 

EMILIA FOGELKLOU. 

SJÄLEN OCH FLUGAN. 
»Und setzet ihr nicht das Leben ein Och ti l l  sist  går det nästan all- 
so habt ihr das Leben verwonnen» tio så i uppenbarelsernas värld 

(se t. ex. synen om Ulf Åbjörn- 
E n  endaste s jä l  är förmera ä n  son), a t t  det lilla vilsna s jä lsgran-  

s& visste evangeliet. det - ef ter  mycken ångest, kamp 
Medeltiden förstod det också. vånda för dess skull både i 
Se bara hos Birgit ta! Hela det himmelen och på jorden - bärs in 

andl iga universum ä r  bakgrund i själarnas hem som e t t  genom 
för  domen, och fram på scenen dödsvåndan nyfött gudsbarn. 
rycker hela »himmerikes här- Själv Ievde Birgit ta livet fö r  
skap», Kristus, Maria, änglar och detta enda: hejda s jä la r  v id  bråd- 
djävlar, så snart det  ä r  f r å g a  om djupets rand, rycka dem undan 
en själ. Det kan handla om en faran och hjälpa dem in och hem. 
rätt så bortträngd själ  — en som, Arbetsschemat ä r  enkelt, men 
avklädd hela det skal av rikedom osvikligt. Och våndan för  själen 
och storfolksmyndighet man be- ä r  det produktiva arbetet, det en- 
gravt, inte ä r  mera än e t t  da n ö d v ä n d i g a .  
hjälplöst kvidande spädbarn ,  vil- Ty själen är värdet, och all värl- 
ket ondskan kunde bära bort i ny -  den bara ett  stoftgrand mot sjä- 
pan som et t  intet. 
denna kvidan,  så oart ikulerad den Man kan in te  tänka s ig  ett skar- 
än månde vara, ä r  nog för att gö- pare motsycke till Birgit tas sy- 
ra hela den andliga världen till ner om själen än Kather ine  Mans- 
p a r t  i målet. T Y  varje själs öde fields djupa och förteget sorgsna 
är av oerhörd vikt för  vår t  uni- nutidsrevelation i »Flugan».) 
versum. * )  Se Tidevarvet n : r  I I  

all världen. 
och 

Men s jä lva  len. 

_-'_..-- 

Ibsens »Knappestöber» i Peer Nästa post:  en sorg. Ingen djup jord intresserade sig för själen. 
Gynt, Kip l ings  Tomlinson, de röj- sorg, men i  alla fall en smär t ans  Men här är det ingen som bryr 
de redan ett bittert sikte på u t f ö r s  skä lvning  innanför  k o n t o r s s k a l t .  sig om den mer, inte det allra bit- 
gl idandet .  Men de ögon, som Så förtjockas och förvedas ska- te a, inte den själv en gång. Den 
speglat »Flugan», de ha nödgats let. Det inre rummet blir allt få igga d ä r  »ogill» som fordom 
se ännu djupare in i själens fall- t r ängre  och t rängre.  Allt mera dödfödda och¨ sjäIvspi l l ingar  och 
rörelse, ända  dit ner d ä r  man sällan en rörelse där inne .  — flugor! Inte  en sk i f tn ing  i 
inte ens glider mer. Och en dag ä r  sorgen oåtkom- stämman förråder för oss förfat- 

Här  behövs ingen inryckning  lig liksom kärleken. Intet vind- tar innans känslor.  Hon lägger ba- 
av iii- drag kan få den at t  dallra mer. Iii- ra upp  kontot för os 

gen gärn inga rnas  vågskål, in- gen eld kan tända den mer. lnte  sakligt .  Där kan vi 
te ens några rytande djävlar, ens ¨  kan jaga upp dess går det t i l l  h ä r  i oss och om- 
knappast frågan om gott och 
ont. Själen kan drunkna  död- 
född, medan man ännu briljant 
sköter sitt viktiga ämbete. Och 
man behöver ingalunda »hela värl- 
den» att’ väga och mäta den med. 
Det räcker med en liten fluga. Så 
bagatellartat i i i '  t i l l  sist hela för- 
loppet. 

patetiskt ord - denna själs konto det räknar .  
fullt ut så klart som i de medel- Vartill ? 
tida anklagelserna och svaromå- 
len inför himmelrikets herre. Hemskare och vida mera hjärte- höver den ingen himmel mer. 

nen, som allt det världsliga strä- gatellsorti i än någonsin det stora i na den. 
vet var t i l l  för. Ingen djup kär- spelet om Envar i  medelt idsdikt- Ve de besegrade. 
lek, men dock en vibration, som ningen. 
nådde över självet.  för’ och emot, allt i himmel och Emilia Foge lk lou. 

»himmerikes härskap»,  

Och ändå  röjes. - utan ett enda rö 
ii. it^ ? För vem ? ry ktet, vanorna, t idningsnyheter-  , na om världsskeendet.  Men den 

Därför lic- har inga vingar mer. . . .  
Första posten: kärlek - t i l l  so- beklämmande är  denna själens ba- Och den förstår inte ens at t  sak- 

Där st redo alla makter 



(Forts. från sid. i.) 

land. det hör till den nuvarande kunnat på ett t i l l f res t tä l lande  

håll’ den än kommer, aatt framhålla det egna folkets ö g o n  In te  ens  

folk. Intet  påstående kan vara organiserade arbetarklassen visade sig i 
mera farligt och missvisande än de stora kulturländerna utgöra 
att den geografiska’ litenhet och någon f redsgarant i  när nationalismens 
materiella svaghet, som vid flera nationalismens bestickande trumvirvlar 
tillfällen gjort fredens dygd till ljödo. 
en politisk nödvändighet för vårt vad vårt  land beträffar skall 
land, skulle ha utrotat den krigar- man vara bra glömsk av närliggande 
anda som dominerat hela vår hi- närliggande händelser för att ,  så som 
storia och som genomsyrat vår na- nu ideligen sker, fastslå at t  den 
nationalkaraktär under århundra- anda som vill k r ig  är utdöd hos 
den. Ha vi icke sett - så sent vårt folk. .Tack  vare ansvarsmed- 
som under de decennier vilka in- vetna regeringar sluppo vi krig 
lett detta sekel - a t t  varje gång med Norge 1905 vi sluppo »sluta 
det för Sverige funnits möjlighet upp på Tysklands s i d a  i världs- 
a t t  välja krig eller fred, så har kriget, vi sluppo att, åtminstone 
denna krigets anda  g jor t  sig bred, officiellt, blanda oss i de t  finska 
hetsat, upp folkopinionen och inbördeskriget. Men vem minns 
åstadkommit en massa ofog? icke de orgier i chauvinism, som 

alla dessa tillfällen firades, 
att distinktionen mellan begrep- vem minns icke den hetsjakt som 
pen anfallskrig och försvarskrig fördes mot de s t a t smän  vilka till 
ofta är en farlig lek med ord. Var allt p r i s  ville bevara freden, vem 
icke Tysklands deltagande i minns icke det angivarsystem och 
världskriget natiponellt sett ett  för- den groteska förtalskampanj om 
svarskrig,  var icke Englands  upp- hemliga handlingar o. o.d som för- 
slutning ententens sida en  giftade vårt politiska liv vid tiden 
handling av ridderlighet och rätt- den omkring vär ldskriget  ut- 
visa  ha icke alla kr ig  som förts brott? 
haft  det etiska berätt igande som De, som i den aktuella försvars- 

debatten fastslå som ett axiom, att  

dåligt minne krigarlynnet har visserligen 

violinerna), men detta är  allt detaljer, svenskarna äro ett pacifistiskt 
som icke äga någon större betydelse för folk, visa sig ha e t t  m y c k e  då- 
helhetsintrycket. 

bland de olika rollinnehavarna märk- visserligen under mer än ett år- 
tes ett flertal av Operans förnämsta hundrade d 
krafter. Av dessa voro penomgående 

hundrade hundrade alltid blivit kväst och efter 
de manliga minst tillfredsställande Vår ~,~ktI"";',,l:,r~~"""O,,sen, 
framstående \Vagner-tenor Oscar Ralf 
är ej t i l l  sin fördel i Tristan, sångarens men vem kan garantera att vi all- 
bästa egenskaper framstå väl i en så- tid skola ha regeringar beredda 
dan roll som Siegfried. men i Tristan att offra ögonblickets popularitet 
belysas snarare hans svaga sidor. Åke hos den opinionsbildande allmän- 
Wallgren som konung Marke föreföll 
indisponerad. Om dessa båda kan sägas heten för a t t  bevara freden ! 
att  de saknade dramatisk fantasi men i den som tvivlar på a t t  nationa- 
det avseendet överträffades de dock vi- lismen från 1914 har nåra röt- 
vida av hr Molin i Kurwenals par t i .  fru rötter i samtidens politislka liv, bör 
Larsén-Todesn hade däremot en särde- les lyckad afton. vad drn dramatiska läsa det »försvarsnummer», soni 

dagarna utgivits av Sveriges na- 
utformningen na<lr hon särskilt av rollen På ett beträffar. lyckligt beto- sätt sionella ungdomsförbund icke 
det drottninglika hos Isolde Signe isolerad men i fullkomligt homo- 
Schillanders intelligenta framställning gen inramning finner man där 
av Brangänes roll förtjänar likaså starka önskemål »Sätt åter lovord. Dekorationerna skulle kunna önskemål s0m detta: 
ge tillfälle t i l l  åtskilliga detaljanmärk konungen i stånd a t t  upprätta 
dataljanmärkningar men de äro i al la fall bättre ä n ,  svenska kungadöme återställ t i l l  
i tern de flesta vi upprepa Wagneroperor det skilde Och sig orkestern med partihövdingarna lir och bortvräkta kraft  den av fast partihövdingarna ännu lagligen 

all heder från sin uppgift, vilket ju  har lagligen gällande bestämmelsen i regeringsformen 
den största betydelse för helhetsintryc- 
ket i detta verk där den har så ofant- regeringsformen, att konungen (ej 
ofantligt mycket a t t  s ä a  själva verket någon partichef) till medlem ii^ 

tillkommer alltså största liran Armas statsrådet kallar kunniga, e r f a r n a  
Jänrfelt. enbart tolkningen av det un- redliga och allmänt aktade män.» 
underbara förspelet gjorde helt visst man- rojal ism är ofta liktydlig med mången ett minne rikare. realiserades dylika 
tacksamhet för att den, alla svåritheter till ungdomsideal - och vilken ungdom 

försvarsdialektiken från vilket sätt motivera dem, åtminstone i 

framhålla svenskarna som ett  pacifistiskt den till internationalism organiserade 

världskriget borde ha lärt OSS vid 

på 

man är skyldig Operan stor tacksam- chauvinism. 

trots, återupptagit detta krävande verk dom arbetar ej på a t t  dess ideal 
på sin repertoar efter lång vila, nu skOla fiirverkligas? - då skulle 
när isen en gång är bruten är att hop- 
pas att tristan kommer att givas några måhända snart händelsernas 
gånger under kommande spelar. Och språk visa om det svensk f0lket i 
det vore på sin plats. ty Tristan intar själva verket är så pacifistiskt 
onekligen en särställning inom opera- som man nu från alla håll vill göra 
konsten. liksom den ursprunglia sa- göra gäl lande 
sagan gör det inom medeltidens diktning. n ä r  man här hos oss talar om 

ett eventuellt krig betecknar man 
allmänhet motparten soni en 

natten smyger sig på en fredlig SO- 
sovande för a t t  slå ihjäl honom och 
stjäla hans tillhörigheter man 

H. N. 

nabo sparar 2/3 av arbets- lömsk inkräktare  vilken om natten tiden. 

makthavande klokast och mest in- (forts. från -- sid. 1.) 

kombinatiponer som komma 'I'' därför att det syns respektive 

bringande a t t  e j  »stå utanför». vaaben mot slike o g  lignende for- paa at dette begynder an gaa op 
för en liten stat kan de t  sålunda sök paa ad kunstig vei an avhjæl- for kvinderne selv: Fra de for- 

skjellige kvindeorganisationer te sig förmånligaste a t t  hjälpa en pe nöden. 
stormakt,  på samma sätt  som en Her findes bare en vei lad saavelsom fra arbeiderpartiets 
liten Pojke ger sig in i e t t  slags- os være enig om det - den na kvinder er der rettet henvendelse 
mål på en stor kamrats sida a v  skaffe de huslöse hus. til vor! forinandskap angaaende 
fruktan för a t t  han skulle få än- Men dessuten mener jeg a t  den herbergering av mödre og barn. 
nu mera smörj  om han läte bli. gir speciellt os kvinder en meget men saken har rækkevidde 
d e t  v a r  d e t  resonemanget, som på værdifuld lærdom: langt trover en enkelt by, e t  enkelt 
många håll fördes hos OSS kort  ef- de (laglige undersökelser lærer l and  den  gjælder kvinder og 
efter världskrigets utbrott, Och det  o s  ved hundrede a r  exempler hvor særlig mödre i alle l a n d  hvor man 
råder intet  tvivel om, att hade meget tyngre bolignöden rammer i-det-heletat har hört ordet bolig- 
krigets förespråkare fått sin vil- hustruen end den rammer manden nöd nævne. 
ja fram, så hade de också varit  i slike overbefolkede usunde h j e m  F o r  vi vet jo a t  mens de leie- 
karlar a t t  klargöra för den oin- og d a  f renfora l t  naar talen er om sökende familiers antal  tælles i 
vigde att han måste slåss för att de oplöste h j e m  tusindvis saa tælles de færdigbygede 
hans hustru och barn hotades av oplöst hjem er biitert for gede leiligheter endnu bare i hundreder 
ogärnings,män. så kameleontartat begge parter - det er saa - men dreder pr. aar og der opstaar der- 
skiftande, så löst till sin konsi- mens menden forholdsvid letvindt ved en saare s k j æ æ v a n g e r  mid- 
stens ä r  nämligen det intresse- kan anbringe sig hos slægt ven- lertidigthet for disse familier - 
komplex, ur vilket e t t  k r ig  fram- ner eller i herberge m å  hustruen hos os paa optil 3 à 4 nar og d e  
går, a t  ledarna med l ä t h e t  i med barneflokken t igge sig frem »400 familier som Stockholms 
hägnet a v  den nationella isoleringen f ra  dör til dör for an faa tak over stad sidste nar h a r  maattet her- 
gen kunna framställa varje krig hode for sig og barna. bergere» (se Tidevarvet for  5te 
som en tvingande nödvändighet Ingen vil hja en  barneflok indover April), tyder paa en ganske al- 
ingent ing ä r  mera lömsk än over sig, ingen tör det heller for vorlig procent midlertidighet og- 
krigshetsens taktik, draperad de vrede husværters skyld. 

pladsen tillater mig i k e  aa gaa vi maa spörre os selv vi fosterlandskärleken dialektik. ingenting 
lättare lin att, när i detaljer men sikkert er det a t  

j o r d m å n e n  beredd, mobilisera husvildheten for hustruen, for  

E t  

saa der. 
Og 

tapperheten, oegennyttan, offer- mödrene skaper en naadetilværel- 
viljan gentemot fegheten och ego- se saa uhör t  krænkende a t  den 
ismen - pacifismen burde være utænkelig i en tid som 

de som nu, ofta med bortseen- vor. e n  .gift, husvild mor er den 
ubeskyttede skapning vort 

her er hos os tagn som tyder 

de f rån de psykologiska fak torer  mest 
faktorerna diskutera vårt försvarsväsen, samfund eier. 
som om Sveriges väl- Och ve hängde 
de på övningstidens l ängd  på ka- 
valleriets vara eller icke vara och böra ha klart för s i g  att 
på f lo t tans  och flygvapnets in- vi ha kvar a t t  försvar 
bördes förhåll d an  e t i l l  varandra ter det gamla mönstret  så behålla 

vi också den gamla krigarandan¨ 
d. v. s. en illusionernas lek med 
farliga tillfälligheter - - - . . .  

efter dessa inledningsord skall 
jag i två följande art iklar söka 
fullgöra det på’ Frisinnade Kvin- 
nors riksförbundets centralstyrel- 
semöte mottagna appdraget att  
skissera ett aktivt  fredsprogram 
som kan tänkas överernsstämma 
med den åskådning som omfattas 
av flertalet bland vårt lands fri- 
sinnade kvinnor. 

Mia Leche 

använder också regelbundet den 
patetiska bilden om mannen, som, 
glömsk av alla fredsinstinkter, 
spontant rycker bössan från väg- 
gen för att skydda hustru och 
barn  när han ser dem hootade 
däremot  talar man påfallande li- 
litet om den vanligaste formen av 
krig,  de krig,  soni göras upp av 
ni militärer militärer diplomater i diplomater och affärsmän affärsmän 
militärer krig, soni äro resultatet 
av underhandlingar och intresse- 



kvinder:  Er vi t jent  med og kan vi 
være bekjendt av den maate hvor- 
paa husvilde mödre under denne 
midlertidighet »faar arrangert  
sig», - »faar anbragt  sig», som 
det heter til beroligelse fo r  en lidt 
grumset samfundssamvittighet. 

Det  er nok saa a t  boligsaken i 
en aarrække har  været fas t  pro- 
grampost for alle politiskr par- 
tier. 

Men jeg kalder den en död post 
saalænge de nuværende tilstande 
taales. 

For vi vet saa vel at »anbringel- 
se» og »arrangement» for en slik 
mor svært ofte vil si en gulvplads 
eller et par stoler hos en eller an- 
den bekjendt eller venligsindet 
nabo og det selv om hon skal ha 
barn eller nylig har födt barn til 
verden. 

i saken saa vi magter 
den for os er mere 
grampost, a t  vi ikke bare har den 
paa vore læber men ogsaa i  vore 

»boligsak ikke bare er kampen 
mot bolignöden men först og 

fremst en intens kamp mot nöds- 
boligerne.» 

Og indunder nödsboliger regnet 
ikke bare lysthus og kjældere men 
alskens midlertidig tilfældig her- 

Ja for herbergering av mödre 
og barn vil ikke si et par barn 
spredt  paa forskjellige barnehjem, 
manden hos sine slægtninge og 
hustruen med den mindste paa en 

bergering av mödre og barn. 

herbergesal samman med 10—12 
andre  mödre. 
Det ödelægger hjemmene, mo- 

ralsk og ökonomisk, det f r i t a r  saa 
alt for ofte manden f o r  forpligtel- 
se og ansvar og reducerer hu- 
st ruen baade i andres og egne öine 
mer end noget andet.  

Som midlertidig herbergering 
er e n k e l r u m  med fælleskjökken 
og forældrene med barneflokken 
under samme t ak  den eneste ord- 
ning vi kvinder kan være bekjendt 
av aa gaa med paa. 

Og den skrikende forskjel mel- 
lem antallet herbergpladse for 
mænd tig herbergpladse for kvin- 
der viser her hos os iallefald hvor 
berettiget dette vort minimums- 
krav 

Kampen mot nödsboligerne! 
Maatte det bli en kvindernes fæl- . vort store samlingsmerke 
ved höstens valg. 

krav er. 

Lulli Lous. 

Mötesplatsen. 
FÖRENINGEN FRISINNADE 

KVINNOR I STOCKHOLM 
sammanträdde på måndagen på re- 

staurang Kronprinsen. D:r Ada Nils- 
n väckte därvid förslag om samman- 
slagning av länsförbundet och förenin- 
n i Stockholm. Frågan hänsköts till 
styrelsen för utredning. Fru Anna 

Wicksell höll föredrag om Natio- 

Bygge och Bo. 

När man kommer in genom en- 
trén gånga r  m a n  ti l l  vänster  och 
passerar genom en väl lyckad 
trädgårdsanläggning en halv t r  
upp t i l l  byggnadsmaterialet. Där 
börjar studerandet ,  och så går 
vandringen vidare en trappa ner 
i källarvåningen, där hemslöjd, 
lin och ii11 jämte lanthushållskök 
och tvät ts tuga liar sinn hemvist. 
Svenska hemslöjdsföreningarnas 
riksförbund, som är en samman- 
s lu tn ing  av 27 av landets hem- 
slöjdsföreningar, har just här  sin 
försäljning. I trappuppgången 
m.fl. platser till och med tredje 
våningen, där gästgiveriet lir be- 
läget, har riksförbundets hem- 
slöjdsföreningar planterat  ut väv- 
nader och hemslöjdsalster, så iii- 

trycket för besökare på utställ- 
ningen blir hemtrevligt. 

Nere vid hemslöjdens sida fin- 
n : ~  vi härliga f å sk inns fä l l a r ,  s to-  
ra som små från bilfällen t i l l  
sängmattor,  och ii11 i alla olika 
beredningsstadier visas, likaså lin- 
beredningen från dess början t i l l  
den fint  vävda drällduken. - Ja, 
så gå vi ii i  och göra en t i t t  i det 
trevliga lanthushållsköket. Det 
ä r  det första köket, ty det finnes 
sju fullt färdiga,  väl inredda kök 
samt Voltas elektriska spis, som 
kokar och demonstrerar. Volta 
ligger en trappa upp, två trappor 

samt ett »elektriskt 

Fyra tr. 
kök» med Seves-spis från Stock- 
holms elektricitetsverk. 

Gästrikestugan. 

Utställningen Bygge och Bo upp får man göra en utf lykt  i ett  
har i år slagit  upp sina portar på amerikanskt och strax intill har 
Norr Mälarstrand 26. Här finnes standardiseringskommittén två 
så gott som allt för a t t  bygga sit t  kök, så nog tyckes husmodern få 
hus och ordna sitt hem. Husets sitt lystmäte at t  studera i kök, för- 
stomme liksom utställningen l i a r  utom ett  antal  olika spis lar  och 
blivit iordningställd i »ameri- värmeledningsspislar en trappa 
kansk takt», arbetsvilliga händer upp. I samma våning, en t r appa  

gjort ett stort trollslag på en upp, finnes konsthantverket, ke- 
oerhört kort tid. Sex våningar äro ramik, konstglas, tenn, belys- 

inredda, och väggar, golv och tak ningsarmatur m.m. av väl kända 
av tillfällig natur äro  uppsatta för  namn. Så trampa vi vidare en 
denna utställning. t rappa  och komma till de inredda 

När man besökte utställnings- lägenheterna på t v i ,  tre och fyra 
rum, där  våra moderna möbelar- 

lokalerna två dagar innan öppnan- 
det, såg det otänkbart ut att allt kitekter kommit fram med en hel 
skulle hinna bli färdigt ,  men i del både vackra och mindre  vack- 
stort sett blev det så. De få da- ra möbler, så man har mycket att  

mänhetens sida intresset varit yt- det  omtyckta gästgiveriet ,  där be- 
terst livligt, besökarantalet har sökaren kan få vederkvickelse i 

placera sig i något av de 4 rum- 
men, som bestå av gästrikestugan, 

utställningar. 

två hiilsingr- s amt  ett  smålands- 
rum. Gästrikestugan ä r  f rån  Val- 
bo socken och har Gästriklands 
hemslöjdsförening i Gävle anord- 
nat den, liksom Kalmar hem- 
slöjd si t t  smålandsrum. I hälsinge- 
rummen äro t ak  och väggar m å l a  
de ef ter  gamla. hiilsingrmotiv av 
konstnären Edvin Ollers, och väv- 
naderna komma från Övre Häl- 
singlands hemslöjdsförening. T en  
annan del a v  denna våning finnes 
det även produkter av alla de s lag  
samt dammsugare, aluminium- 
kärl, alcometaller, airigold m. m. 

gar som gåt t  ha visat, att från all- välja på. Tre trappor upp ha vi 

fördubblats mot föregående års en kopp »bygge-och-bo-kaffe» och 

T f jä rde  våningen har ingenjörs- 
vetenskapsakademien en saklig 
utställning, som avser a t t  lämna 
råd och anvisningar  till bränsle- 
besparingen inom hushållen, så vi 
icke elda för kråkorna, som det 
heter. - Svensk hemslöjd h a r  
här en del vackra mattor och texti- 
lier, och Brunssons vävskola väv- 
nader i  olika tekniker. Statens- 
byggnadsbyrås utställning omfat- 
tar fotografier av  bostadshus, 
uppförda med understöd av medel 
ur statens bostadslånefond, by- 
råns typr i tn ingar  samt modeller 
av hus enligt samma r i tningar .  
Sveriges  allmänna lantbrukssäll- 
skap utställer byggnadsritningar 
till lantmannabyggnader, samt en 
detalj till en elektrisk lantgårds- 
installation i samband med Max 
Sieverts fabriks A.-B., Sundby- 
ber ... 

Till sist ha vi så radiosalongen 

Tidningen Nationen har nu utsänt 
sitt fjärde nummer, innehållande bl. a.: 
»Det demokratiska styrelseskicket» och 
»Jordbruket alltjämt Sveriges moder- 
näring». Den nya tidningen, som på 
sitt program uppsatt kämpande för 
enighet och samförstånd mellan olika 
klasser och grupper i samhället, innehål- 
ler utom artiklar i dagsfrågor, en rikhal- 
tig illustrationsavdelning 

Anna Fridman 
Ystadskretsen av Frisinnade Kvin- 

nor har gjort en svår förlust. då före- 
ståndarinnan vid Ystads Högre läro- 
verk för flickor, fröken Anna Fridman, 
den 2 I april efter endast ett par dagars 
sjukdom avled. 

Vårt samhälle har fröken Fridman 
tillhört endast sedan hösten 1921, och 
huvudparten av tid och arbete har hon 
givetvis ägnat åt sin skola. för vars 
utveckling och modernisering hon nit- 
ilskat. Hon var en mycket duglig 
skolchef, högt aktad och uppskattad av 
såväl lärarekår som elever och deras 
föräldrar. Socialt intresserad har hon 
deltagit speciellt i kvinnorörelsen. Hon 
var en verksam medlem i F.K.P.R., 
sedermera i Fredrika-Bremer-förbun- 
det, vars kretsstyrelse härstides hon 
tillhörde. Frisinnad av övertygelse, är- 
lig och orädd hade hon just börjat att 
såsom styrelsemedlem i Ystads liberala 
förening och vice ordförande i Ystads- 
kretsen av Frisinnade Kvinnor mera ak- 
tivt framtrida i det politiska livet i vår 
stad. I Örebro hade hon varit en högt 
värderad medlem av stadsfullmäktiges 
frisinnade grupp. Vi väntade oss myc- 
ket av henne. Saknaden är stor. . 

Frid över hennes minne' 
O.J. 

En Pommac-bar på Bygge och 
Bo utställningen. . 

Tre trappor upp i utställningsbygg- 
naden finns det s.k. gästgiveriet, om- 
fattande fem rum. Ett av dessa rum 
upptager en särskild Pommac-bar, där 
den välkända och läskande Pommac- 
drycken serveras. Pommac är en dryck 
som hela Sverige känner till vid det 
här laget, Genom Fructus utställning 
i Göteborg, det populära Pommactornet, 
hade befolkningen från alla delar av 
vårt land tillfälle att f5 smaka Pommac 
så som den bör serveras, i stora cham- 
pagneglas och väl avkyld, men icke is- 
kall. Dess fylliga smak kommer av 
icke endast en god frukt. icke mindre 
i n  ett tjugofemtal olika ädla frukter in- 
gå i Pommac. Inga konstgjorda essen- 
cer eller färger och ingen som helst 
konstprodukt ingår i Pommac. Allt är 
naturligt, rent och hälsosamt. 

Pommacdrycken tillverkas av fabri- 
ken Fructus i Stockholm. Från s i  gott 
som hela världen hämtas de frukter av 
vilka drycken beredes. Naturligtvis 
kommer också en myckenhet av sven- 
ska bär och frukter till användning. 
Först efter ett års lagring är Pommac 
färdig att utsläppas från fabriken och 
tagas i bruk. 

Fructusfabriken tillverkar endast de 
koncentrerade extrakterna till Pommac 
och levererar sedan desamma till 250 
mineralvattenfabriker i hela landet, vil- 
ket gör a t t  drycken lättvindigt och pris- 
billigt kan erhållas på varje plats just 
då kunden önskar den. 

Pommac har fördelen att den kan an- 
vindas vid alla tillfällen, både vid fest- 
ligt lag och som daglig måltidsdryck. 
Men den är icke endast en njutnings- 
dryck. Ty lika välgörande som frukt- 
safterna äro, lika välgörande är Pom- 
mac. En flaska Pommac dagligen är 
ett utmärkt medel att hålla kroppen vid 
porl vigör. 

Även i utlandet har Pommac på se- 
naste tiden blivit en populär och för- ' 

näm alkoholfri dryck. Den förtjänar 
att allmänt vinna insteg även i de sven- 
ska hemmen. 

med allt vad därt i l l  hörer. Konst-  
nären Ollers har här målat taket, 
som är  mycket roligt, ljudvågor i 
blått och grå t t ,  som vilt jaga var- 
ann, modernt liksom radion. 

Utrymmet här tillåter blott en 
hastig överblick. Gå själv och se 
på Bygge och Bo! 

Mattis Hahr. Grundell. 
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