
Huvudstaden och staten d raga 

ekonomisk fingerkrok ro k 
Är detta nödvändigt?  Av. Axel Lundström 

För någon tid sedan syntes i mo sapiens lombardstadius och sö- förvalta området Kan man klarläg- 
dagspressen en blänkare om ett gam- ka utnyttja situationen så ekono- ga detta. bör den som åtnjuter en 
malt förslag gående ut på, att då miskt fordelaktigt som möjligt. Här sidan fördel lämna fullt vederlag 
taten var ägare .till Humlegirden stå två motsatta ståndpunkter emot därför. 
och Kungsträdgården borde den av varandra. ytligt sett t i d a  berättiga- Den primitiva tankegången bak- 
Stockholms stad fordra ett arrendc de. Men undersökes förhållandet om det s.k.Lerdalaförslaget ar den- 
för dessa områden, alldenstund det närmare kommer man väl säkert att 

var huvudsakligen stadens invånare finna, att båda icke samtidigt kunna Stockholms stad drager denna 
många miljoner om året, alltså bör om hade nytta av dem. Då Humle- vara riktiga. 

takhalm erlägga denna summa till ården ansågs vara värd 100 mil- En sak är klar. Området inbring- s 
joner kronor, borde alltså staden i ar icke någon inkomst för ägaren staten. som för stadens skull avstår 
ärligt arrende eflägga t. ex. 5mil- under nuvarande förhilianden: ty från att utnyttja parken till tomt- 
joner. bortse vi från det högst värdefulla 
De som här anse sig stå på sta- arbete, som utföres p i  Kungl. Rib- mark. 
s rida resonera förmodligen som lioteket, sker där icke någon ekono- Men nu måste givetvis »Stock- 

att då ifrågavarande mark har miskt lönande produktion av konsu- holms stad» här vara liktydigt med 
ett stort byggnadsvärde. så fordrar merbara nyttigheter, i det att de ned- samtliga dess invånare, och då är 
statsintresset, att denna mark icke blåsta trädgrenars etc. värde säker- det väl troligt, att Humlegårdens 
år ligga outnyttjad eller oräntabel. ligen icke på långt när uppväger bibehållande som park icke är lika 

Om emellertid Stockholms stad har kostnaden för deras borttransporte- värdefullt för var och en, även om 
ett intresse av dess bibehållande som rande. rättigheten att promenera där är lika 
ark bör den ge staten vederlag för Vi antaga emellertid, att Hum- för alla Vi kunna med avseende på 
att den avstår från att utnyttja om- legårdens bibehållande som park är de olika individernas nytta av Hum- 

ett viktigt allmänt intresse, men er- legården indela dem i tre olika ka- 
Från stadens sida kan göras gäl- känna samtidigt, att d a r  vård som tegorier: l) Sådana, som begagna 

lande att d i  ifrågavarande parker sådan är förenat med betydliga di- den som promenadplats. 2) De, sorn 
ha en stor betydelse för dess all- rekta utgifter, samt att avståndet bo i de intill parken gränsande hu- 
männa karaktär, och d.', det måste från att sälja den som tomtmark be- sen. 3) karna till ds% hus. 
ligga även i landets intresse att hu- lyder ett sämre ekonomiskt resultat D i  parkvården bekostas av staden 
vudstaden är så tilltalande som möj- för ägaren. Det gäller därför att kan man säga, att den första kate- 
gt så skulle det ej vara staten vär- utreda, vem det är som drager eko- gorien deltager i bekostandet av den 

fördel av ägarens sätt att 

rådet på det mest räntabla sättet. 

Forts. å sid. 4. digt att uppträda som en annan Ho- nomisk 

För någon tid sedan syntes i mo sapiens lombardstradarius och sö- förvalta området Kan man klarläg- 
dagspressen en blänkare om ett gam- ka utnyttja situationen så ekono- ga detta. bör den som åtnjuter en 
malt förslag gående ut på att då miskt fordelaktigt som möjligt. Här sidan fördel lämna fullt vederlag 
taten var ägare .till Humlegirden stå två motsatta ståndpunkter emot därför. 

och Kungsträdgården borde den av varandra, ytligt sett båda berättiga- Den primitiva tankegången bak- 
Stockholms stad fordra ett arrendc de. Men undersökes förhållandet om det s.k.Lerdalaförslaget ar den- 
för dessa områden, alldenstund det närmare kommer man väl säkert att 
var huvudsakligen stadens invånare finna, att båda icke samtidigt kunna Stockholms stad stad drager denna 

många miljoner om året, alltså bör om hade nytta av dem. Då Humle- vara riktiga. 

takhalm erlägga denna summa till ården ansågs vara värd 100 mil- En sak är klar. Området inbring- s 
joner kronor, borde alltså staden i ar icke någon inkomst för ägaren staten. som för stadens skull avstår 
rligt arrende eflägga t. ex. 5mil- under nuvarande förhilianden: ty från att utnyttja parken till tomt- 
oner. bortse vi från det högst värdefulla 
De som här anse sig stå på sta- arbete, som utföres p i  Kungl. Rib- mark. 

ens rida resonera förmodligen som lioteket, sker där icke någon ekono- Men nu måste givetvis »Stock- 
så, att då ifrågavarande mark har miskt lönande produktion av konsu- holms stad» här vara liktydigt med 

människor. 

I spårvagnarna finns endast e n  betal- 
ningsklass. Där kan teoretiskt sett, arbe- 
taren s im bredvid grevinnan, tiggerskan 
brevid statsministern. Emellertid har det 
ju genom en förmodligen oskriven, lag 
blivit så, att arbetarna på väg hem från 

arbetet alltid åka i sista vagnen. Den som 
vid 5-tiden tar 10:an som kommer från 

Värtan och går till Hornstull,. vet att sista 
vagnen är en negervagn som luktar kol- 
stybb och trötthet. Sen kan han hoppa på 

TIDEVARVET Scen i spårvagn 
N:r 48: 1928 Man berättar såsom något egendomligt 

att de i Amerika finnes särskilda vagnar 
för negrer på tågsätten. Nåväl, här ha vi  
inga negrer, v i  ha inga anslag angivande 

Veckans ledande artikel heter att somliga vagnar äro för bättre, andra 
för sämre folk. Vi ha endast prisskilnaden 
mellan I:sta, 2:dra och 3:dje klass, och 
det behövs ej något annat, den fungerar på 
det hela taget oklanderligt såsom avskiljare 
av människor. 

I spårvagnarna finns endast e n  betal- 
ningsklass Där kan teoretiskt sett, arbe- 

som upptagas i ledaren ges i J en- taren sitta bredvid grevinnan, tiggerskan 

n y  R i c h t e r  V e l a n d e r s  bredvid statsministern. Emellertid har det 
ju genom en förmodligen oskriven, lag 
blivit så, att arbetarna på väg hem från 

arbetet alltid åka i sista vagnen. Den som 
vid 5-tiden tar 10:an som kommer från 
Värtan och går till Hornstull, vet att sista 
vagnen är en negervagn som luktar kol- 
stybb och trötthet. Sen kan han hoppa på 
eller undvika den efter egen smak. 

Å övriga tider och i övriga vagnar är 
innehållet blandat. Blandat och ändå strängt 
åtskiljt. Jag minns mig aldrig ha varit med 
om att m spårvagnsbesättning blivit en 
grupp, en enhet. För att det skulle ske 
behövde märkligare saker hända i n  vad som 
bestås i Stockholm. 

Blott att någon tilltalar en obekant är 
så pass ovanligt att man fäster sig vid det 

dass bryggar över klasskilnaden och till- 

talar en medlem ur 3:dje klass, eller tvärt- 
om, d a  är helt enkelt osett och oerhört. 

För ett par dar sen hände det på en 4:a 

på väg söderut. En herre i portfölj hoppa- 
de på rid Östermalmstorg och bad konduk- 

tören se efter om inte vagnen hade fel Med anledning av oron över den 
skylt, vilket den visade sig ha. Det hängde 
nämligen ett H utanför fast vi inte skulle 

kommunistiska barnpropagandan v i l l  

till Hornstull. Konduktören sprang ut, och Tidevarvet ge sitt bidrag t i l l  att re- 
da ut begreppen i artikeln Om tiden vände sig en arbetare till herrn 

med portföljen och förklarede att vagnen 
barnförförelse. gick till Skanstulll antingen den skyltade 

med H eller ej ,  Som arbetaren sade detta 

en alldeles likadan plats bredvid mig som 

punkt. Man kunde knappt missta sig, han 

U n g d o m !  

En belysning av samma frågor 

artikel om Den t y  s k a  demo- 
k r a t i e n s  p r o b l e m  j u s t  

nu. 

I frågan om de ständigt återkom- 

mande kmfliktema mellan staden 

och  staten angående rätt till jord 

gör Dr.Axel Lundström ett 

principiellt belysande inlägg under 

titeln H u v u d s t a d e n  o c h  

s t a t e n  d r a g a  e k o n o m i s k  

f i n g e r k r o k .  

Och att en medlem av 1:sta eller 2:dra 

reste Sig herrn och flyttade mitt över t 

på intet sätt var bättre ur passagersyn- 

K u n g s b u k e t t e n  o c h  någ- Om barnförförelse s ville Sällan inte har tilltala, jag av blivit en så arbetare shockerad. Min 
Elsa Wilkens anmäler i 

ra t i I I tre av höstens nya böcker första impuls var att resa mig upp a h  
sätta mig bredvid arbetaren. Men om han 
nu inte fattat förolämpningen själv, skulle 

briker, varor och jord från arbetar- jag då göra honom uppmärksam på den 
20 okt. förekom en artikel om den sig ut i.verkligheten. Det visar sig na. men vi ska ta dem tillbaks, när gmom en demonstrativ handling? 

kommunistiska barnförförelsen. Dess at t  den är en kommunistisk scout^ v i  svultit så länge att vi  fått mod Jag försökte utgrunda vad han tänkte. Det 
gick inte. Därom förmälde det tunga, kraf- kärnpunkt var den att lagen av rörelse, byggd helt a h  hållet på därtill. 

1924 om samhällets barnavård som kommunistiska ideal och med använ- Sovjet har utarbetat ett uppfost- 
tiga ansiktet ingenting. Jag försökte ut- 
grunda vad han kände. Det gick bättre - 

ålägger barnavårdsnämnd att ta dande av dess symboler. Sovjet- ringsystem efter vetenskapliga me- trodde jag åtminstone. Så försökte jag gö- 
hand om »barn som äro vanartade stjärnan tar den blågula flaggans toder, grundat på nyare psykologis- ra klart för honom n d  jag kände. Det 

eller i fara att bliva vanartade» bor- plats, tar Sveriges plats. ka strömningar, och det är det som måste ske mycket försiktigt av ovan angi- 

de kunna tillämpar mot kommunis- scoutrörelsens »Alltid redo», är för- går igen här hos oss. Det är med- vet skäl. Den min jag gjorde bortåt herrn, 

terna. Samhället i barnavårdsnämn- vandlat t i l l :  »Alltid redo för arbe- vetet inriktat på att hindra barnen fick vara nästan omärklig. Mitt småle- 
s dernas skepnad borde helt enkelt ta tarrörelsen.» att få borgerliga ideal, för att på så 1o gånger den där knölen, och jag tycker 
från kommunisterna deras barn.och Det är något längre avancerad sätt undgå faran av arbetarnas för- mycket bättre om dig», måste Bara anas 

ge dem så kallad skyddsuppfostran. kommunistisk ungdom som tar hand borgerligande. Man inser att det Något fattade han emellertid därav, hur 
Ett uppslag som p i  pricken går ef- om de små, precis som det sker i omgivande samhällets britter, vanor mycket vet jag inte. Vi konserverade utan 

ter de furaktade kommunistiska lin- scontrörelsen och de små kommuni- och ideal är en stark makt, därför ett ord genom hela stan öga i öga. Han 
jerna. med det undantaget att den sterna bli pioniärer. när andra poj- inriktar barnen från början på att i överrock besked att han var på rätt väg? 
uppfostran dessa barn skulle få icke kar och flickor bl i  vargungar. Man hata detta samhälle. Kommunister- Jag svarade: för att han är struntförnäm 

gör pioniärlivet lakande med fes- na förstå, att när barnen gå i de och fördomsfull. Din skinntröja är vackra- bleve kommunistisk. 
Även andra uttalanden i pressen ter och godsaker då man så kan. man statliga skolorna. löpa de fara att re än hans överrock, ditt ansikte klokare och 

tyda pi at t  man från det samhälls- söker härda dem att utstå strapatser påverkas genom kristendoms- och intressantare än hans Den gräns han dra, 

bevarande samhällets sida ser mot och man ger ut en tidning: Den unge historieundervisningen och genom upp är godtycklig,ett kritstreck. Förakta 

s. k. legala åtgärder som den enda Kamraten, där arbetarbarnen fi skri- umgänge med de nattionella symbo- Han svarade: jag är ledsen. Jag: ja 
möjligheten att skydda sig mot den va själva. och där det i enlighet med lerna. Det är från deras synpunkt men 
kommunistiska propagandan bland rörelsens internationella riktning bara helt naturligt. att de skola sö- Han 
barnen. I valrörelsen, medan man ofta förekommer hälsningar från ka att motverka denna påverkan, e f -  

oläm 

var inne på de stora orden och löf- pioniärer i andra länder. Proletär so- tersom de v i l j a  rikta in barnen på För 

I Nya Dagligt Allehanda f ö r  d .  reda på hur denna pioniärrörelse tar 

Moskva 

tena, hette det ja också, att »även 
drastiska åtgärder borde vidtagas» hatet mot borgarklassen. De få ock- Deras barnuppfostran får genom 

lidaritet 

så en mycket enkel undervisning i denna medvetna protestinställning 
Vi beslöto d i  att ta l i t e t  närmare samhällslära: herrarna ha stulit fa- 

är högsta budet. bredvid helt andra linjer. Devinez. 

för att stävja pioniärrörelsen. 
Forts. 

hör 
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2 T I D E V A R V E T  

TIDEVARVET Ungdom! Till sannfärdighet och besinning 

Utkommer varje helgfri lördag. 
1-3, t t~.. Stockholm. 

I början av nästa år, närmare bestämt ständig avrustning som en logisk konse- 
De starka högervindar, som blåst 4-6 januari 1929. kommer Internationella kvens av »antikrigspakten» och en nöd- 

de senare åren och under valrörelsen kvinnoförbundet för fred a h  frihet att vändig väg till fred. 
UTGIVARE' anordna en kongress för studiet av Vi uppmana t i l l  deltagande all som in- 

utmynnande i storm, ha ännu inte m o d E r n a k r i g s m e t o d e r och tressera sig för  de frågor, vilka komma att 

hunnit lägga sig. Den nationella c i v i I b  e  f o I k n i n  g e n s s k Y d d. behandlas vid denna konferens. 
. ungdomen verkar alltjämt i sitt kall, Uppropet titt anslutning till denna kon- V i  inbjuda politiska och sociala organi- 

sationer ur alla läger att dit sända dele- och Sv. Dagbl. av d. 25  nov. berät- gress har följande lydelse: tar, att Nationella studentklubben de än nu. världsläget varit mer oroan- gerade eller observatör för att efteråt 

stadgeändring, så att klubben kan Vi vädja till var och en, som sympatiserar 

Ada 

Elisabeth Tenn. 
Honorine Hermelin. 

rapportera därom i respektive sammanslut- 

Mottagningstid 10-12. 

omfatta alla högskolor i huvudsta- N u m e . a sprider sig branden snabbt med vår aktion, att moraliskt och ekono- 

den och »man måste hoppas. a t t  den miskt stödja den. 
Hon 4842. 

1-4 e. m. konservativa studentrörelsen härige- 
H i t t i l l s hotade krigsfaran endast på Det är undertecknat av dr Naima 

S a h I b o m såsom organisationskommit- 
nom skall vinna i styrka och om- idag ä r  hela världen »balkaniserrad», lins ordförande, av miss Mary Sheepshanks, 

För kr. halvår kr 3:50, fattning.» Vid klubbens amman- krigsflamman tändes spontant i alla delar Internationella kvinnoförbundets generalsek- 
reterare, av Frau Frida Perlen rn sköter kvartal kr. 2:- 15 öre. träde hölls, föredrag över ämnet av världen. 

»Demokratiens övervinnande». Tala- Aldrig har kriget antagit ohyggligare det förberedande arbetet i Tyskland och av 
den franska sektionens ordförande, m:me 

I text. . , , . . . . . . . . . . . 20 öre ren framhöll skillnaden mellan den Aldrig har kriget hotat så stora områden. Gabrielle Duchéne. 
25 öre demokrati, som kristendomen inne- Aldrig förr har det gällt så otaliga män- Dr Sahlbom har länge arbetat för att få 

bar och som hade en mera abstrakt niskoliv. som de nya krigsmedlen på ett en sådan kongress till stånd. De allra se- 

betydelse av jämlikhet i det väsent- ögonblick kunna förinta måste månadernas händelser och diskussio- 
liga, och den demokrati, som krävde Det är icke längre frågan om samman- ner ha kommit planen att mogna hastigare 

. rid Stockholms högskola beslutat H it t i I l s voro krigen begränsade till ningar 
vissa regioner, det onda var lokaliserat, 

Carin Hermelin. 

och vida omkring. EXPEDITION: 
Norr 28243. 

PRENUMERATIONSPRIS: 

ANNONSPRIS: 

Textsida ellr särskilt begärd plats per millimeter. 

S t o c k h o l m  1928 
Wahlstedts Tryckeri Aktiebolag majoritetens rätt att bestämma kur- stötningar mellan besoldade arméer. än det förut säg ut. Situationen är sådan 

sen. Han påpekade också, att  demo- värnpliktig ungdom. frågan om strid mellan att denna konferens tyckes komma i rätta 
ögonplicket. 

kratin inte kunde komma att in- Nu gäller det »Allas krig mot alla». Det preliminära programmet har följan- 
skränka sig till politisk demokrati Ett nytt krig skulle framför d i t  bli en de utseende: 
utan även måste bli ekonomisk och kamp mellan ekonomiska intressen, och den 

därför hamna i kommunismen. fredliga befolkningen skulle bli offrad utan 

Ledamot av Advokatsamfund. 
Malmtorgsgatan 3, Stockholm. 

Telefon 289. 

I DET MODÄRNA KRIGETS 
KARAKTÄR. 

Kapten C. J.  Brunskog (Sverige): Krig- 

menten. Bouppteckningar. Förfråg- att samtidigt f ö n  kristendomens del som vetenskapen uppfunnit, i och med Docent Ger t rud  Woker (Schweiz): Det 
ningar från landsorten besvaras om- och kapitalismens talan, och det är risken även för civilbefolkningen, skulle ett kemiska kriget. 

gående. ju rätt egendomligt a t t  ännu 1928 modernt krig betyda en ömsesidig utrot- Docent Axel H ö j e r  ( S v e r i g e ) :  Giftga- 
EVA ANDÉNS Advokatbyrå och efter världskriget använ- ningskamp och hela civilisationens förin- sernas patologi. 

Inneh.: Eva Andén. Ledamot av Sveriges der man sig. a h  därtill i en student- telse. 
Professor Dr. Zangger (Schweiz): Om- 

klubb, av det gamla hjälpmedlet för  h a r t i l l ä n d a m å l l r  a n k  f u r t ändring av kemiska fabriker till giftgas- 

Produktion av giftiga ga- at t  reda sig ur denna s v i r a  situa- att genom sakliga föredrag av veten- - - - - - 
tion. Man bortförklarar kristen- skapliga och tekniska experter sprida upp- ser för  fredsindustri och f ö r  krig. 

Familje och arvsaker, domens krav med »abstrakt jäm- lysning om de destruktiva möjligheter, som Dr. med. Budsinska-Tylicka (Polen). 
likhet i det väsentliga». som väl vetenskapen ställer till krigets förfogande Effekten av de första gasattackerna i 

skall betyda möjlighet till själens och vidare om värdet av förefintliga skydds- världskriget. 
Dr. Sasek (Tjeckoslovakiet): Giftgaskrig 

salighet i ett liv efter detta och där- att sprida kunskap b lod  massorna om och internationell rätt. 
med är man befriad från att tänka den fara som hotar, en fara, om vilkens I I .  CIVILBEFOLKNINGENS SKYDD 
p i  samhällets nöd a h  orättvisor. Si  allvar och omfattning de äro okunniga; Kollektiva skyddsåtgärder. 

långt kan man gå med. Den trösten att varna för illusionen att effektiva Professor L .  Lewin (Tyskland): Risken 

Avsikten är också att väcka ett allmänt Studienrat W. Nestler (Tyskland): En 
dika, och sedan är man fri från sam- intresse för fredsproblemen ork att börja officers erfarenheter f rån världskriget. 
vetsbetänkligheter och ansvar gent en masspropaganda för universell och full- Kapten Gotthard Sachsenberg (Tysk- 

Medl.av Sthlms emot sina medmänniskor. Det är land).  Resultatet av de senaste luftanfalls- 

också betecknande, att kommunis- senterade. Dir finns inte ens de manövrerna. 
mens spöke skall användas som var- konservativas eljes lagstadgade med- III. VETENSKAPEN. TEKNIKEN 
ning för demokratin. Som om det givande t i l l  en ny t i d :  »minst en OCH AVRUSTNINGSPROBLEMET. 

Professor Langevin (Frankrike): Veten- 
inte vore högern själv, som en gång H a n  m a n  aldrig kommit a t t  tänka skapen i fredens tjänst. 
kommer att ge bolsjevismen seger, på möjligheten att kalla kvinnliga Kapten C. J. Brunskog (Sverige): Den 
om den skall segra. Att  den politis- deltagare. eller har man uteslutit universella avrustningens teknik. . 
ka demokratin även bör inverka på dem såsom varande ingent ig  att -- - - - Krigsindustrins omändring 
samhället i ekonomiskt avseende är räkna med? I vilket fall som helst är t i l l  fredsindustri. 
däremot en sanning. som man kunde det ett uttryck för vår tids uppfatt- . Mr Francis Delaisi (Frankrike): Krigs- 

ning av den s. k. »kvinnan», hennes industriernas förtrustning. 
Önska vore mera erkänd p i  liberalt rättsliga och medborgerliga ställ- Professor van Embden (Holland): För- 
och frisinnat håll, men man behöver ning. Det är icke det enda. troende vägen till trygghet. . 
inte för den skull snedvrida dess Just i dagarna firade Svenska IV.  KONKLUSIONER OCH PRAK- 

T I S K A  ÅTGÄRDER. innebörd till att dela alla ören lika. gymnastik- och idrottsföreningarnas 
enl. överenskommelse. Man frågar s ig  vilken ung- Riksförbund S i t t  25-imjubileum. Vikten av en allmän opinion, Massornas 

dom är det som skall avgöra fram- Ombud för d ika  svenska idrotts- upplysning. (inledare: Gabrielle Duchéne). 
tidens öde, den konservativa, den organisationer och representanter för Aktionsmöjligheter: representanter för so- 

idrotten i .  Norge, Estland ciala organisationer, politiska organisatio- 

dart Svenska Kvinnors Centralför- Offentliga aftonmöten med talare från 
bund för  Fysisk Kultur.. var icke in- England. Frankrike n. f l .  länder komma 
bjudet till denna högtidlighet. Men att hållas. 
inga kvinnor hade rätt att närvara Det framgår härav att uteslutande fack- En blunder där annat än i egenskap av sina män skola behandla de tre första ämnes- 
mäns damer. Att  en kvinnlig gym- grupperna Först när det gäller den fjärde 

Regeringen har kallat arbetsgi- nastikinspektör lyckats smuggla in ämnesgruppen: k O n k I U s i o  n  e r o c h  
vare och arbetare till en industri- sig som sidan. var stridande mot p r a k t  i s k  a  I I g ä r d e r, komma 
riksdag i Stockholm d. 30 november. ordningsreglerna, ty intresse och pacifister, politiker och sociala arbetare in. 
Förslaget har på ömse håll motta- sakkunskap för Riksförbundets mål Bland dem som med sina namn stödja 

ansk. ex. sjuksköterskor och enk- gits med stor sympati. a h  man har och mening kunde ej ge berättigan- det upplysningsarbete som kulminerar i 
blivit imponerad över högerministrä- de att närvara. Det berodde inte på denna kongress, märkas professor Eijnstein 

18", 86181, N. 13 rens framsynta och försonliga sin- at t  man förbisåg den kvinnliga professor Quidde, greve Y. Arco, dr Anita 
nelag. Ingen skall heller kunna sä- idrotten, tvärtom en herre i Falken- Augspurg, professor Bertrand Russel, ami- 

lare, även barnsköterskor, 

ga något annat. än att det är. en berg erhöll utmärkelsen - om det ralerna Drury Lowe och Mark Kerr, mrs 
riktig och demokratisk tanke, a t t  ar- nu är någon utmärkelse - att bli Swanwick, proffessorerna Aug. Forel. Char- 
betets bägge parter överlägga med riddare av Wasaorden för bl. a. sitt les Gide, dels Langvin och delaisi. av trikå till alla åldrar av tyg på beställ- varandra om gemensamma intressen, förtjänstfulla arbete härför. Men Inkallandet av denna kongress är ett K,-livstycket i stället för att endast underhandla att kvinnliga sakkunniga skulle kun- hoppfullt tecken. Den kommer säkert att 

ning. 
för barn och vuxna. 
Promenadskodon bredare o. smalare med om tvistefrågor. Huruvida detta na förstå den saken bättre, har man I I  kämpa med svårigheter och en stor det 

av pressen kommer att vara stängd för och utan klack, finnes och kan beställas i för framtiden bör ske under rege- inte fattat. 
Anna Ahlströms Manufaktur ringens överhöghet är en annan sak. Och när man därtill lägger Eva den. Men det finnes den möjligheten, att 

När de inbjudnas namn offentlig- Andéns skildring »Nästa kulla» i den upplysning som där skall ges ändå kan 
gjordes. risade det sig, vad man förra numret av Tidevarvet och allt spridas vidare, främst genom de närvaran- 
förut ej visste, a t t  det inte var, som vad därmed sammanhänger, så står dr. För sin del as Tidevarvet att kun- 
man trodde, en industririksdag för återigen klart hur lagbeslutet om den na sända en korrespodent till Frankfurt 
arbetsgivare och arbetare utan för kvinnliga medborgarrätten i vårt nu- för att ge sina läsare förstahandsskildrin- 
man I i g a arbetsgivare och arbe- varande samhälle kan lämnas obe- 
tare. Vi ha i vårt land 554.082 man- aktat av vederbörande från social- gar från kongressen. 
liga och 133,912 kvinnliga industri- ministern till poliskonstapeln. Oro och ängslan försvinna 
arbetare a h  60,435 manliga och Männen vilja alltjämt g ö ra sam- strax efter intagandet av Instantine 
10,094 kvinnliga företagare p i  in- hället i t  kvinnorna Men kvinnorna oskadlig, snabbt verkande, ner lug-  
dustrins område. De kårer, som ut- vilja inte Iängre uteslutande beundra nande pastill, som kan intagas utan 
gör mer än m femtedel av arbetar- det samhälle männen gjort. De vilja vatten, just när Ni behöver den. 
na och inemot en sjättedel av ar vara med om at t  göra ett bättre sam- Säljes på apotek. 

Hyresärenden. Det är givetvis svårt för högern hänsyn till ålder och kön. 

arsenaler. Advokatsamfund. 
Herkul gatan 14. 7575-7576. 

f .  d. L:a 
STOCKHOLM. 

Boutredningar och testamenten, 
förvaltningsuppdrag. 

Även skriftliga förfrågningar. 
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. betsgivarna, äro således inte repre- hälle. 

. 

. När Tidevarvet i 
inom s ig  känner behov av a t t  säga 
ett tack, blir det. som när andra Sät- 
ta sitt tack i tidningen. 

Tidevarvet vill säga ett vördsamt, 
varmt och djupt känt tack till 
sina vänner i Danmark och  Norge 
för de hedrande och vänliga ord det 
fått mottaga på sin femårsdag. Ti- 
devarvet kan endast säga, a t t  det 

»Bliv ved!» Det vill försöka at t  
»uavkortet» bevara »sine meningers 
mot.» 

Tidevarvet vill också säga ett in- 
nerligt tack till alla de svenska läsa- 
re. Lom velat vidja till andra ii- 
sare och blivande läsare att stödja 
och underlätta dess dagliga slit och 
strävan. Tidevarvet v i l l  tacka med 
ökad livslust!. 

vill försöka följa uppmaningen: 

Tidevarvet 

Nu återstår att Se 
Frågan om en omorganisation av 

gymnastiska centralinstitutet har 
som bekant under en lång följd av 
år varit under debatt. Resultatet av 
den fjärde utredningen är nyligen 
färdigt och ett nytt förslag till om- 
organisation har framlagts av de år 
1927 tillsatta sakkunniga. 

Den kritik. som riktats mot insti- 
tutet hänför sig framför  a l l t  till 
den bristande vetenskapliga inrikt- 
ningen av undervisningen och de 
torftiga yttre förhållanden under 
vilka institutet haf t  att arbeta i fråga 
om lokaler, undervisningsmaterial 
och lärarkrafternas organisation, 
vilket allt givetvis återverkat på "t- 
bildningsresultatet. 

Bland det viktigare i det nya för- 
slaget torde vara att utbildningen 

frisk- och en för sjukgymnastikut- 
bildningen samt gjorts 2-årig. Här- 
till har lagts ett tredje frivilligt år 
varigenom möjligheterna hålles öpp- 
na för såväl specialisering som all- 
roundutbildning. Vidare skall den 
rent militära ledarutbildnigen på 
det gymnastiska och idrottsliga om- 
rådet, vilken hittills försiggått på 
institutet, hädanefter överlämnas till 
krigsmakten. 

St udentexamen blir obligatorisk 
Soni inträdesfordran såsom en följd 
av kravet p i  lika fordran för man- 
liga och kvinnliga elever. Till frå- 
gan om de seminarieutbildades t i l l- 
träde till institutet ha de sakkunniga 
icke fattat ståndpunkt utan ander 
sig böra invänta det beslut angående 
dessas tillträde till universitet och 
högskolor, som man väntar av 
Kungl. Maj :t 

Vidare föreslås inrättandet av en 
professur i kroppsövningarnas fy- 
siologi, samt anställandet av två le- 
gitimerade läkare, ar vilka en skall 
vara lärare i anatomi och medicin 
och en lärare i ortopedi. Vad om- 
organisationen av lärarkrafterna i 
övrigt beträffar, så ha kvinnorna an- 
ledning, a t t  med tillfredsställelse 
godtaga förslaget då likställighe- 
ten med männen ä r  genomförd, 
beträffande antalet tjänsteinnehava- 
re - av 12 ordinarie tjänster skola 
6 besättas med min och 6 med kvin- 
nor, dels beträffande placeringen i 
ramma lönegrad. I direktionen som 
skall bestå av 5 ledamöter, skola 
minst 2 vara kvinnor. 

Det sedan årtionden närda önske- 
målet om den fysiska fostrans. re- 
Presentation inom skolöverstyrelsen 
har genom detta förslag tagit fast 
form. De sakkunniga hemställa näm- 
ligen, at t  på skolöverstyrelsens or- 
dinarie stat måtte upptagas dels en 
undervisningsrådsbefattning i fy- 
sisk fostran och dels en befattning 
som skolöverstyrelsens konsulent för 
fysisk fostran. Av befattningsinne- 
havarna skall den ene vara man och 
den andra kvinna. 
Nu återstår att se om detta för- 

slag skall röna samma öde som sina 
föregångare eller om de i mångå 
avseenden provisoriska förhållanden 
under vilka gymnastiska centralin- 
stitutet arbetat inom en snar fram- 
tid skola vara ur världen. 

uppdelats på tvenne linjer, en för 



Det är blott två år sedan Berit natt den stora dragrenen framför 
Spong gav ut sina vackra noveller pulkan och f lyr med den lille genom 
från Östergyllen men de gjorde hen- tiomilaskogen ner t i l l  bygden. 
nes namn känt och älskat i vida kret- Det är lika spännande som läro- 
sar. Med glädje hälsar mången där- rikt att läsa Astrid Väring Spän- 
för hennes nys bok, Kungsbuketten. nande att utlyssna dessa männi- 
Hon rör sig här i flera ar berättel- skors själar.  som äro så artskilda 
serna på historisk mark. Hennes från våra, att känna hur de leva i 
kärlek till-bygden har tvingat henne kontakt med naturen där uppe i norr, 

att studera Östgöta hirder och sig- ömsom kämpa med den och vinna se- 
ner och hon har hämtat fram min- ger. D e t  är också lärorikt a t t  bli 
gen pärla i dagen. Det historiska sammanförd med lästadianerna på 
blir ej någon löst påsatt klädnad. deras möten och få del BY den extas, 
hennes människor lera inför våra som skogarnas tryck a h  livets ar- 
ögon antingen det är Börta Jutes, mod pressar fram. Men det är fram- 
som dömes för häxeri på 1600-talet, för  allt uppfriskande att med Marja 
djäkne-drängen Daniel, som sitter vandra omkring i fjällen i midnatts- 
i stocken i vapenhuset inför allt sol bland doftande blommor och an- 

arbete» socialdemokratiska angå- 
sinnade kvinnomötet Eskilstuna k Det tyska demokratiska partiets trodde icke det skulle vara möjligt 
får j ag  för undvikande av missupp- 

att införa det i Tyskland. Att man 
fattning t i l l  tillägga, att diskussionen offentligt möte i Dresden. d i r  syn- icke kommit långt med reformarbe- 

nerligen intressanta uttalanden gjor- tet berodde på att krafterna varit visserligen der av framstående politici. Som ord- bundna i striden att värna republi- 
och änklingars barn. men det för förande ledde f. d. riksministern dr ken mot d e n  motståndare. Han be- 
slag om samarbete, som framställdes Külz förhandlingarna. I sitt häls- klagade icke utgången av valen - 
och beslöts och för vilket socialde ningstal konstaterade han att Tysk- demokraterna behövde icke se pessi- 
mokratiska och frisinnade represen lands kampen inre  om kraft statsformen "" i stigande, var avslu- att mistiskt tiska partiet på saken. hade Tyska visserligen demokra- på 

rad och att nu gällde det att g e  den fem år förlorat tre mandat i riksda 
sågos, gällde icke endast denna frå- nya staten dess innehåll, an utveck- gen. men det förspordes en allt sta 
ga utan gemensamma frågor över la den inre demokratien, d. v. s. ska- kare längtan efter ett stort tredj 
huvudtaget. Det är uppenbart, att vi pa rättvisa frihet och ordning. part i  mellan de båda flyglarna, ett 

evolutionärt mittparti som icke skul- 
ha många gemensamma intressen Våra organisationer ha också genom Tysklands inre kraft i stigande le överlåta ledningen varken till so- 

sina styrelsen ofta gått tillsammans var ett tema som ingående behand- cialdemokraterna eller till högern 
i opinionsyttringar och dyikt, men lades av tvenne talare. F. d. olden- allena åt de infly- 
det ä r  givetvis av stor betydelse, om burgiske ministerpresidenten dr 
samarbetet även kan ske lokalt. 

vinnor ordnade för en tid sen ett 

Tantzen, riksdagsman, tog bland rat sin makt. 

och NÅGRA 

kyrkfolket eller den l i l la Ulla, som 
ska)\ räcka kungsbuketten till Adolf  
Fredrik, men är så fylld av sin mor- 
fars historier om Karl XII, att hon 
i stället går fram t i l l  en gammal ka- 
rolin och lägger blommorna framför 
hans fötter. 

Berit Spongs östgötar äro väl kan- 
ske östgötar först och främst. Vem 
har inte träffat den starke, godmo- 
dige »Busen i Bäck» iklädd nutida 
dräkt? Men de äro också så inner- 
ligt svenska i sin drömmande för- 
tegna värld, att vi gång p i  gång 
tvingas att tänka: Det är bara i Sve- 
rige människor arbeta, tiga och leva 
på detta sätt, Vi glädjas åt att i 
Berit Spong ha funnit n ny uttol- 
kare av »vår andes stämma i värl- 
den». 

Astrid Väring är också en uttol- 
kare av folklynnen. Hennes folk är 
Västerbottningarna i blandning av 
svenskt, finskt och lappskt som leva 
i de stora skogarna och som v i  här- 
nere veta si litet om. »Mar ja »  är 
berättelsen om flickan i finnbyn sam 
har söderns blod i sig och känner sig 
som främling bland de  tungsinta 
lästadianerna. Hon lever sin korta 
kärlekssaga uppe p:~ fjället som det 
naturbarn hon är, sprunget ur vild- 
marken. När den lästadianske pre- 
dikanten söker förmå henne alt be- 
känna och göra bot för hennes stora 
synd a h  säga namnet på fadern t i l l  
hennes barn. spänner hon en mörk 

Smak full a kransar, alla priser 

La fleuriste 
6 Malmtorgsgatan 

Allm. Norr 6296 Riks 2550 

S A M A R B E T E  
I anslutning t i l l  artikeln »sam- blem just nu T I L L  

landets växande tillgångar med k I statshushållningen har man ic- 

dess k vinno r. De tyska kvinnorna ke längre användning för manches- 
das in den rena luften. Astrid Vä- 
rings största giva är att hon kan be- erliberalismen. Den föregivna fri- 

stodo endast vid början av sin &- heten under monopolets herravälde 
frielse, vid början av utövande av kan lätt urarta till slaveri. Kontrol- 

skriva fjällnaturen med en så inten- 
siv skärpa. Hon kommer oss att medbestämmanderätt i landets livs- lerar man icke detta herravälde, så 
glömma att vi sitta i ett instängt Styrelsen för Blekinge länsför- frågor. Utan kvinnornas fortsatta k 
rum vid en grå Stockholmsgata. Vi bund av F. K. R. hade den 25 nov. framåtgående kunde landet i dess kommer det att kontrollera staten. 
andas fr iare,  ty luften blir lätt, vi samminträdc för att dryfta F. K. helhet icke gå framåt. Kvinnan så- 

v statshushållningens undersåtar 

känna renmossan under fötterna och R:s ställning efter höstens valrörel- som moder var oersättlig och måste måste bliva statens medborgare. So- 
s t  och den därav betingade inrikt- aktas i förhållande till sitt värde för mås- 

te mötas med ett reformprogram. vi badas av solens strålar. V i  äro ningen av förbundets framtida ar- nationen. 
lyckliga, ty vi äro på färd i fjällen. bete. De därmed sammanhängande 
Maj Hirdman kan väl som berät- frågorna diskuterades ingående och Författning - parti - riksdag ut- Under alla förhållanden är socialis- men ovanifrån en mycket större fa- tare ej mätas med samma mått som resultatet av diskussionen blev en ra än socialismen underifrån. 

de  både föregående Hennes novel- F.K. önskemål Den nuvarande lagen om skils- 

ler äro dock läsvärda, ty  där möta ställdes. Den största enighet rådde tingsmannen fru d r  Ulich-Beil. Hon mässa är '!? omoralisk att den måste 
problem, som livet ger varje dag. rid beslutens fattande och stark tro vinde sig huvudsakligen mot de ändras. Förmyndarskapet över äkta 
Författarinnans syn på tillvaron och förhoppningar på F. K. R:s in- strävanden alf införa diktatur som maka måste upphöra. Många para- 
tycks ha ljusnat sedan hon sett och sats i det politiska livet besjälade förspörjas även i Tyskland men vil- grafer i strafflagen måste förbätt- le bemöta dem som påstodo att de- rar. Att hindra det missbruk med 
studerat det optimistiska Amerika. samtliga närvarande. mokratien befunne sig i en kris Det edgång som nu bedrives bör vara var 
varom henna sista bok handlade. I gör den alls icke, Andra politiska och en angeläget. Det står oandligt 
»Kamp» rör det sig ej  bara om de också under förhandlingarnas gång strävanden söka uppträda med se- mycket på spel vid varje regerings- 
lägsta skikten a v  samhället. som det och blir väl så småningom bekant- gervisshet a h  pomp, men de ha icke skifte. Det är fullkomligt falskt at t  

I någon som helst utsträckning kun- 

är gar över hela makten. I nutida kem- 
gjorde i »Människoträsket». Satiren gjort. 
är mild och skildringen närmar sig 

uppehållandet av den öppna offent- plicerade förhållanden är detta så ibland rent av idyllen. Bland berät- 
telserna minns man särskilt »Kamp»,  liga diskussionen och det är ingen gott som aldrig fallet. 

en 14-årings instinktiva försvar mot rikt sitt framgångs- partiväsen även 

Elisabeth Tamm. 

göra grundlaget för den po- 
litiske viljedaningen. 

Över detta ämne talade lands- 

Må. 

råhet a h  övervåld, och »Vi l lan» ,  
historien om en fackföreningspamps- 

se. Hon hänvisade till riksskollagen finns i den nya republiken - för 

icke varit fallet, kunde man vara hög for de båda mäktiga blocken till 

ganska säker på att resultatet blivit höger och vänster: monopolmarxis- 
ett helt annat. Men oppositionens men och proletärmarxismen, bida li- 
betydelse var något ännu ganska 
främmande för allmänheten. Dess makt att spränga samhället i bitar 

icke klarlagd och de demokratiska Tyskland som här se demokraterna 

räddningen i en sammansvetsning 
förekom ofta försök att med knöl- av alla de krafter som söka en evolu- 
påksmetoder tysta en politisk mot- tionär utveckling i stället för den 

former för den segt fasthängande nära. 
manliga politiken som kvinnorna ic- 
ke alls kunde gå med på. 

behandlades av riksjustitieministern 
dr Koch-Weser. Han tvivlade p i  Kungsgatan 53. Tel. 10851 
att tvåpartisystem efter engelskt I- s T O C K H O L M. 
mönster skulle passa tyskarna och 

misslyckade äktenskap, som dock 
vändes i försoning. Medeltidsnovel- 
l e n  »Brudskeppet» handlar om d? 
80 ungmör som fördes över till Vir- 
ginien under nybyggartiden för att 
bli stammödrar för ett nyt t  folk. Det 
är  en färgrik tavla mot guldgrund 
- si önskar man med Maj Hird- 
man. att livet skulle te sig Men när 
det nu inte gör det - nåja, en vac- 
ker tavla kan alltid förgylla en grå 
höstdag. 

berättigande som politisk metod var och framkalla inre och yttre krig. I 

ståndare. Diktatur och terror voro gamla utslitna och hatade revolutio- Jenny Velander. 

E. W-ns. 

Berit Spong: Kungsbuketten. Parlamentarismen Olga E l m d a h l  
M o d e m a g a s i n Norstedt, 5 :  75; Astrid Väring: 

Marja, Norstedt, 5 : - ;  Maj Hird-  
man: Kamp, Bonniers. 4 :  75. - 



DROTTNINGEN. Nove l l  av Elin Wägner 
Till sin häpnad märkte hon, att gen, om det går an  att slita sönder ga  sätt, även a r  spott och jord p i  

de kommit in p i  farlig mark. Det våra barn. A t t  olyckan kommer på marken. Det gör detsamma. bara det 
fanns alltså även för honom vissa en olycklig tidpunkt. kan inte hjäl- sker. 
saker som inte fingo sättas i fråga. pas. - Men denna explosion är j u  ing- 
Det var skönt. Någonstans i en man- H a n  övervägde ett ögonblick och et bevis för att j a g  inte bör ha en 
niskas hjärta måste finnas ett he- frågade vapenfabrik. De n  är på sin höjd ett 

följa med. H a n  övervägde nigot  bevis för att man inte bör ha barn 
där. Och ändå ser den med en gång 

ligt rum. - Du har förrått dig.  sade prin- längre och svarade nej. 
-- Di far  vi ensamma. Edvard.  så annorlunda ut. Det är som om j a g  

såg r ad  den verkligen är. - Förrått vad d i ?  sade drottningen. J a g  kör. 

för de,, största uppgift i vår tid. ningen vapenstadens gravkapell. Di med dina nya ögon igenom alla de 

ning. men det är i d e  så. rar och blygt försökt att trösta de- existens. Och det som finns under 
- Försvara dig inte. Den som ras mödrar. Di hade han sett de blo- dem ii mycket enkelt och lätt att ha 

verkligen gripits av uppgiften. han diga, trasiga små liken. Då hade en mening om. Det är bara broder- 
frågar inte om han gör nytta. Han hon talat med alla myndigheter och mord. 
måste lyckas, något annat får inte lovat komma p i  begravningen. Slut- 
hända. ligen hade hon även upplevt. att den jerade förra året. 
- Jag menade barn. sade drott- man som rar närmast ansvarig for Han  såg p i  henne. Ansiktet var 

ningen ovanligt fogligt. att man in- olyckan sköt sig och sjunk ner död draget och skarpt i skenet av den 
te bara kan. tänka ut. Man måste för hennes fötter. elektriska lampan i bilens tak. Hon 
handla rätta exempel. När de kommo ut ur kapellet i den blundade en lång stund, så öppnade 
- Antag  att d u  ville handla, sa- blåsiga mörka kvällen, stod änke- hon ögonen igen och såg stort på ho- 

de han med en intensitet som nästan drottningen? stora kupé där utanför nom. Hon var som ett barn som vil- 
gjorde henne rädd för det ögonblick. i stället för  drottningens egen l i l la  le övertyga sig om att det är vaket 
d i  han skulle begära handling av öppna bil. Chauffören lämnade fram och icke drömmer. 
henne. Hur ska du kunna göra det. en biljett som besvor drottningen att -- Det är kvar, sade hon. Nu är 
om ingen tänker ut i t  dig hur? icke köra själv i natt genom mörker det Prinsen gjort. erfor ett ögonblicks yr- 

Drottningen slapp svara, ty stats- och upprördhet. 
ministern anmäldes. Betjänten tog Prins Edvard väntade nästan att sel. Var det gjort? Eller skulle hon 
upp drottningens ritning och lade drottningen skulle rycka på axlarna i morgon under regeringsinvigning- 
den på bordet i all välmening. Då i t  moderns fjäsk. Han hade aldrig ens festligheter se tillbaka lika för- 
drottningen såg att prinsen fått den sett man eller kvinna som ägt  full- undrad p i  nattens fantasier som en 
i hand, gjorde han intet försök att komligare herravälde över en maskin man om morgonen ser p i  en kvinna 
nappas med honom om den. Under än Den tycktes lyda som under natten likt en allsmäktig 
en halv. ytterligt pinsam minut över- henne med slavisk tillgivenhet, utan gudom beskänkt honom med extas 
vägde hon den taktlöshet hon begått, att hon brydde sig om den. Under och salighet och glömska av jaget. 
och de utvägar han hade att straffa farten hade hon kunnat peka ut allt Var det lek eller allvar? 
henne. Till exempel: »Var fö r  hade av intresse till höger och vänster om V a r  det ord som flöt bort eller 
du s i  bråttom att ge mig korgen, vägen, medan hon körde om två läka- O r d  som sprängde tillvaron? 
innan j ag  friat?» eller: »Nu vet j a g  re och tio journalister som rasade mot - Hur ska det gå för dig,  sade 

han, när du måste se med dina nya varför du förhörde d i g  om jag ville samma mål. 
gifta mig med en överlägsen kvin- Men hon sade bara: - J a g  är ögon på al l  den militära ståten i 
na.» trätt. det var snällt av mamma. Då morgon? 

Men han begagnade sig av tillfäl- kom han ihåg att hon bara var en - V i  kan ställa in den, sade hon. 
Iet och var ädelmodig. liten flicka, det hade han glömt f ö r  - Nå men sedan? 
- Jaså, mamma har friat för min :" stund. och strax glömde han det Han var tyst ett litet tag. - Man f å r  väl inte ha en egen - Jag vet inte, om det var din D e  sutto tysta en stund. D e t  var liten d r öm  sade hon. 

mamma eller min som började, sade den mest våldsamma tystnad de upp- Han förstod att hon därmed Över- 
drottningen med heta kinder. Men levat och slutligen exploderade den. gav hoppet att regera t i l l s  hon blivit 
du får förlåta oss. Jag  kom j u  inte - Jag  var b i r  för ett år sen med mogen att bli president. Det fanns 
a l ls  ihåg dig .  sade hon barnsligt. mamma. sade drottningen. Det var en möjlighet p i  tusen, att hon me- 

en vacker solskensdag, och f laggor  nade det, sade han sig, Men medan 
Hon räckte ut handen, men i det- förstås och blommor och musik. Jag  han bannade sig själv f ö r  att fästa 

samma kom statsministern, Edvard utdelade medaljer i t  de äldre arbe- sig vid vad en exalterad kvinna ta- 
stoppade korgen i plånboken och res- tarna. Som jag  tror, också it den lade på hemvägen från ett kapell 
te sig för att gå. M e n  drottningen här sam sköt sig. J a g  hade mycket med åtta döda barn. s i  sade honom 
ville inte släppa honom ifrån sig. roligt, och det gick ingalunda upp hans kända att denna flicka kunde 
Hon var alltför tacksam och rege- för mig vad de egentligen höll på vara i stånd till vad som helst. Gud 
rades av känslor som lika väl kunde med. Kan du förstå det? i himmelen! Du har öppnat ögonen 
vara kärlek f ö r  allt vad hon visste. - Det är bara det att du är som på en kvinna med kurage Får j a g  
Statsministern förklarade att betjän- alla andra, sade han. ingen ser de  förstå, att D u  börjar tycka det är på 
ten missuppfattat honom. Han ha- synligaste saker förr än tiden är inne tiden att nigot  händer? 
de velat tala med änkedrottningen. att se dem. Oftast inte ens d i .  Han Vad kunde hända? An en enskild 
- Henne ska vi låta vara i fred, var inte särskilt hövlig, Edvard; han människa kastade sig i vägen för 

sade drottningen. Hon har ju  redan var uppriktig som ett svärd eller en fördomarnas tunga. blinda pansar- 
börjat sin långa välförtjänta semes- kula. bil och blev överkörd. Men redan 
ter från regentskapet. J a g  kan lika - Men nu tror j a g  att tiden är det var mycket nog. 
väl börja nu som i morgon. inne för mig. sade han. J a g  ser, att H a n  förstod att han var f a r l i g  för 

Statsministern satte sig ner, dock det är en kuslig hantering, J a g  fö- henne, han visste att detta samtal 
med motvilja. Prinsen s i g  det  och reslog att den skulle stå sti l la tills kunde sluta i en katastrof för dyna- 
tänkte: kanske hör hon till dem som efter begravningen. stien. M e n  just nu Önskade han det. 
kan få folk att lyda. - Inte längre? Drev han henne, så drev han också 

En stor olycka hade inträffat i Hon gjorde en häft ig  rörelse: honom. De påverkade och förändra- 
drottningens just n u  så flaggprydda - Ska jag lägga ner den? de varann, de skapade nigot  mellan 
rike. Det b l i r  att fira ner dem alla på - Ja visst, am du vill »handla sig. De voro ödesdigra för varann 
halv stång, tänkte hon. medan stats- och sätta exempel». och gjorde varandra mycket lyck- 
ministern berättade. V id  landets en- Hon sade inte: » D u  är tokig, hur liga. 
da vapenfabrik hade man denna dags ska j a g  kunna l ägga  ner vår enda - Har d u  betänkt dig noga? 
förmiddag experimenterat med ett vapenfabrik?. Hon sade inte heller: tvang han sig att säga. 
nytt sprängstoff mot en ny enastå- » Jag  har inte makt därtill, även om - Ne j ,  varför det? Du s a  ju 
ende pansarplåt, båda delarna, sade jag vilie., Hon frågade honom inte själv att det var så enkelt. Jag tän- 
excellensen, en heder för vår ingen- vad hon skulle göra med alla arbe- ker tala vid begravningen och säga 
jörsvetenskap. Och nu nyss, medan tarna och hur beveka den majoritet g 

de kungliga druckit te och drottnin- inom folket som s i g  sin trygghet precis vad det  inte en person i din 

prins ställning, om du inte är beredd att 
nas barn krånglat s ig  in på det tom- den summa i budgeten som v a ~  be- ta alla konsekvenserna. "' du det? 

slarvigt nat hitta rengjort. ett par varför oexploderade barnen kun- gra- tionsexperten. I stället sade hon: - Du har hellre en sak: vill du stå mig  b i?  

nater att leka med. De voro döda nu deles ritt. j a g  s i g  det nyss. Något som är självfallet, sade han. 
allesammans. Åtta stycken. 

excellensen, om han ville 

sen med hetta. 

- Bara det att du står likgiltig Två timmar senare lämnade drott- - Det gör d u  också, ty du ser 

- Det vore fatalt för en drott- hade hon besökt alla barnens föräld- så kallade vägande skälen för dess 

- Det var alltså vad j a g  medal- 

drottningen. 

räkning, sade han blott. igen. 

Ge nu mig korgen i din tur. 

ni övningsfältet. Det hade varit räknad från vapen- och ammuni- 

- Nu frågar du också efter det 

har hänt med mina ögon. - Jag reser dit, sade dronning- - Detsamma har hänt en gång 
en och steg upp från sin sto!. med mig.  sade han. 

ta förslag. Det gick inte an att dra hon och skakade honom i armen. El-  
Excellensen var bestämt emot det- - Är det här  ditt fel? frågade Varför kastar 

O m  barnförförelse Huvudstaden 
Forts. fr. sid. 1. Forts. fr. sid. 1. 

många osympatiska drag. 
intolerant, dess kristendomsfientlig- sig av. 
het tar sig råa uttryck, den avser att Den andra gruppen åtnjuter en 
i barnasjälarna bilda hatkomplex. större fördel än den första. men 

Den är fördel den har rättighet att begagna 

Den bär många spår av obildning även den erlägger full valuta i de 
och halvbildning. ökade hyror. som betingas av utsik- 

Emellertid, den fordran som in- ten över parken. Dock erlägges den 
för detta ställts upp från mindre icke till samhället, rom är orsak t i l l  

liktänkande, nämligen att barnen gorien, ägarna till de intill parken 

paganda, den är orimlig. Något så- len =" Humlegården har alltså den- 
dant kan inte genomföras. All upp- na tredje kategori. fostran är propaganda. Det nuvaran- Enkel rättvisa kräver därför, att 

ter ett visst system. Vidare: arbe- samhället skola er lägga fullt veder- 
tet för att f å  in barnen i lands- lag för den erhållna fördelen. den 

stormrörelsen är av  politisk art och höga hyran'. som de  kunna erhålla 
barnbjudningarna på pansarfarty- endast s i  länge samhället håller 
gen och på flottans varv äro också Humlegården i sitt nuvarande skick. 

starkt propagandamässiga. Det  tor- Till vilkendera, stat eller stad- 
de inte heller här i landet saknas skola des% grundvärden erläggas? 
rent fascistiskt färgade barnrörel- De skola på Iämpligt sätt fördelas. 
ser efter mönster av Mussolinis. Och alldenstund det är tack vare både 
vad är kyrkliga barnrörelser, sön- statliga och kommunala anordning- 

dagsskolor och dylikt annat än pro- ar de få sin höjd. I viss mån står 
paganda bland barn? Varje mera staten i ett liknande förhållande till 
agressiv riktning som drömmer om staden, som staden till den enskilde 

en framtid, måste självfallet vända grundägaren. Stadens anordningar 
sig mot barnen, ty alla veta att det ge tomterna värden, och statliga an- 
är där framtiden ligger. Och måste ordningar kunna ge stadstomterna 
också vara angelägen att börja med ett ytterligare värde. Därför bör 

dem så tidigt som möjligt under de också staten få skälig del av detta 
mest mottagliga åren. värde. 

Den på vissa håll ej utan skade- 
legala vägen mot den kommunistiska glädje lancerade intressemotsatsen 
propagandan faller p i  sin egen orim- emellan staten och Stockholms stad 
lighet. Det finns för dem som oroa är helt och hållet uppkonstruerad. 
sig för inverkan av denna propagan- grundad som den är på en sublim 
da på barnasjälarna endast två vä- okunnighet om problemet. Di både 

staten och staden äro de lägare  i mar- gar att gå fram på. Den första är att söka ta reda på ken och dess samhälleliga värden, 

vad som är orsaken t i l l  det hat mot blir det ett gemensamt intresse för 
samhället som gjutes in i barnasjä- dem bida att denna mark blir väl ut- 
larna. Man kan inte nöja sig med nyttjad. Får staden för sina kom- 
att det är importvara från Ryssland. munala anstalters tomtutrymme "- 
Det säger något att kommunisterna lägga en statlig grundvärdeavgift 
ofta komma från d e  fattigaste arbe- och staten för sina statsanstalters 
tarhemmen. Pioniärledarna ha det tomtutrymme er lägga en kommunal 
bästa propagandamaterialet i de för- grundvärdeavgift försvinner all an- 

hållanden, under vilka barnen lever. ledning för vare sig stat eller kom- 
Djupgående samhällsreformer äro mun att betrakta sig som uteslutan- 

den basta motpropagandan mot pro- de ägare till vissa områdens samhäl- 
letärhatet. l e l iga  värden, och vi  bli befriade från 

det föga uppbyggl iga skådespelet, 
Den andra vägen är att mot ha- där statens och stadens resp. fastig- 

tet, mot den religionsfientliga pro- hetsombud stå emot varandra som 
pagandan verkligen p i  allvar släppa ett par schackrande jobbare, där det 
fram kärleken och religionen. Kris- 
tendomen var en gång lika illa sedd gäller at t  överlista motparten. eller med tilhjälp av d e  maktmedel man 
av statsreligionerna och av de sam- förfogar över pressa honom s i  myc- 
hällsbevarande som någonsin de ket man anständigtvis kan. 
kommunistiska lärorna nu. Men den 
gick fram med kärleken som princip 
och den visade triumferande kärle- var kristendomens hela idé, att man 
kens livskraft. Ha vi alldeles för- icke skulle stå det onda emot med 
lorat tron på den kraft t i l l  seger som v i l d  utan genom att sätta in en an- 
hor i kärleken? Kristendomen är nan, starkare. andlig kraft som upp- 
numera illa ställd. Den har blivit löste och genomträngde det onda. 
statsreligion och fått lov att forma Den som tar bort denna höga och 
sig efter statens syften. På det v i -  farliga princip ur kristendomen, den 
set har den ingen f r i  konkurrens med har också tagit bort dess innersta 
den kommunistiska läran. Skulle v i  groddkraft. 
inte viga att släppa den fr i  och låta 
kärleken gå ut i fr i tävlan med ha- 
tet? Har kristendomens grundsan- 

de ha, så skola de också slå sig ige- 
nom, där  de  på allvar förverkligas 
i levande människors handlande. Det 

extremt håll än Allehandas och dess trevnaden, utan till  den tredje "'- 
skulle hållas utanför al l  politisk pro- gränsande husen. Den största förde- 

de samhället söker fostra barnen ef- det b l i r  dessa grundägare, som till 

Nej förslaget att gå fram på den 

- 

- 

Thufvessons Blomsterhandel 

Förstklassiga blomsterarbeten 
Telefoner: S 33669, S 289 

GÖTGATAN 16 
STOCKHOLM 

ningar någon livskraft, vilket vi tro 

Ni bort en extra inkomst 
uppmärksamheten till olyckan, med ler var det den där lilla förlorade 
ett kungligt besök. handen som du tog upp från golvet, 

Inte heller att l ä gga  den förestå- som ingen ens saknat? 
ende högtidsdagen under förstäm- - Det är väl mitt fel. sade han 
ning. och ditt eget och - - handens. - A l l t  kan gå an, sade drottnin- Man kan få ögonen öppnade p i  min- 

och en god kontroll? 
Sätt in avlöningen i postsparbanken och tag ut pengar 

alla postanstalter och 300 kr. utbetalas utan uppsägning. 
endast i mån a v  behov. Postsparbanksboken gäller vid Ränta 4 % 
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