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K r i g e t s  v a r a  e l l e r  
i c k e v a r a, ledande artikel. 

* I E n g l a n d s  n y a  m i n i s i t ä r 
Et t  märkligt tidens tecken ä r  boken Den andra arbetarregeringen i Eng- den engelska fackföreningsorganisa- 

tionen. Henne tillkommer äran av att K r i g utgi- land har hälsats med tillfredsställelse 
ven av A x e I H ö j e r och S t i g inte bara från arbetarpartiet utan ock- tillsammans med Mary Mac Arthur 

ha åstadkommit de engelska arbetar- H o l m och i detta nummer anmäld så från flera av  liberalernas föresprå- 
a' doktor '' n d r e a * ' d r e e '- kare. Man knyter livliga förhoppning- kvinnornas organisation. Utom dessa 

hedersuppdrag har hon egenskaper, 
som göra henne i ovanligt hög grad 

a r  vid denna iiiiiiistär, efterträdaren S v e  d h e r  g. 

ägnad för en verklig insats i det all- 
till »den sämsta regering England 
haft,. 

männas värv. Hennes personliga in- 
flytande över inäniiiskor, hennes tro- 

I alla frågor, ända från de storpo- 

fasthet emot den värld, varifrån hon 
M a r g a r e t B o n d f i e l d i litiska angelägenheterna såsom av- 

förbindelser med 
kommer, det friska sättet och förmå- 
gan till  goda repliker äro gåvor, som 

Ryssland. Rhenlandets utrymmning och 
minoriteternas skydd, till behandling- 
en av fattiga mödrar, arbetslösa och tillika 
»vanliga enkla människor» överhu- henne väl ägnad för den ledareställ- 

s i n n e s- vidtaget, hoppas majoriteten av Eng- ning, som hon nu på ett nytt område 
intar. ges en lands folk på en lyckosam kurs under 

Den nya regeringen har redan från 
Ilet ä r  också en rad framstående posten som arbetsminister ä r  välkänd början gripit sig an med det väntande 

och beprövade namn premierminis- men inte desto mindre mycket märk- arbetet, främst arbetslöshetens be- 

derson och Sydney Webb ha blivit na 1923, när hon tillika med Susan Thomas att  organisera hela den väl- 
resp. finans- och utrikesministrar Lawrence och Dorothy Jewson blev diga uppgiften och på lagstiftningens 

I o m e n b a r n- samt niinister för Dominions. Thomas arbetarpartiets första kvinnliga repre- väg eller den administrativa söka u p p  
d o ni skriver E. F. N. om R u f u s liar fått posten som arbetslöshetsmi- sentant i underhuset. Men redan då fylla det löfte regeringen givit. Som 
M. J o n e s’ nyligen översatta, ro- nister - nominellt Lord privy Seal. var hon känd soni en framstående och arbetsminister kommer miss Bond- 
liga och välgörande bok p å Och slutligen liar England fått sin kunnig partimedlem med en stark ställ- field att på detta område intimt sam- 
l i v e t s  s t i g a r .  första kvinnliga regeringsledamot, ar- ning inom partiet. Miss Bondfield arbeta nied den nye arbetslöshetsmi- 

e l l e r k u l t u r, 

* 

E n g l a n d s 
ä r  ett glädjande faktum. 

n Y a m i n i s t ä r rustning, vänliga 

* med’ hennes kunskaper göra 

Under rubriken D e 
s j u k a s 
kortfattad redogörelse för  de vikti- Mac Donalds ledning. 
gaste punkterna i den av årets riksdag 
antagna nya sinnessjuklagen. 

k l a g o r ä t t 

, tern liar vid sin sida. S n o w d e n ,  Hen- lig. Rent politiskt började hon sin ba- mästrande. Här  åligger det alltså mr. * 

E n b o k 

I n 

betsministern miss Margaret Bond- blev också parlamentsekreterare i nistern. 
* field. Mac Donalds första niinistär. Vi glädja oss åt, att kvinnornas 

Miss Bondfields bana från den an- Den även utom arbetarpartiet väl- första representant i en engelsk rege- 
språkslösa ställningen som af färsbi- kända och avhållna »Maggie» var re- ring, ä r ,  en människa av Margaret 

Eftertryck tillåtet med angivande av träde till innehavaren av den viktiga dan I923 ordförande i styrelsen för Bondfields mått. 

hällan. 

n 0 0 m e n a r n 0 m b dc Gör ett besök i E b k 
Söders populäraste bageri 

BAGAR STUGAN 
Bellmansgatan 6 Hornsgatan 37 Rufus A f .  Jones: In på livets rätt s i  populära vanföreställiiingen, repetera i tid och otid, tills det blir 

stigar. Bemynd. övers. av Dagny att en hurtig pojke skulle sakna from- skrattretande nog för en ungdom, som 
Thorwall. Birkagårdens förlag. het i s in  friska öppenhet mot det ytt- redan på förhand kan utantill, vad ve- 

En liten pys, som i vild begärelse re livets realiteter. Författaren ä r  va- derbörande kommer att säga. VÅR BOSTAD plundrar grannfruns f i n a  fuchsia på ken för den »inläggnings»-risk, som Sannfärdighet och alIvar  tillsam- 
Hyresgäströrelsens organ varenda blomma och därefter plöts- följer med berättelsen om ett länge- mans med rättfärdighetshunger och 

(Red. Ernst J. Lundqvist) ligt upptäcker samvetets röst. En sex- sen förflutet. Och han demonstrerar öppenhet för  ny sanning ha stått soni 
——— tonårs yngling, soni genomlider sorgen den finkänsliga behandling, som krävs, nära förnumna verklighetsmassiva 

Bästa Familjetidningen 
efter sin bortgångna älskade nior. om man skall hjälpa en ungdom de makter kring detta barndomsliv, för 
Mellan dessa två gränsperioder ligger å r  han bildar den osynliga ränningen vilket det aldrig slogs lås kring Guds 

Rikt illustrerad, Lättläst. Underhållande. den historia om en frisk pojkes inre till sin personlighet. människornas ord i och med sista bokstaven a v  Jo- 
liv, som religionspsykologen Rufus M. väsen - det ä r  den influerande och hannes Uppenbarelse, men alltid vän- 
Jones framlägger i den nu till svenska formande kraften, icke vad de säga tades på nya uppdrag att uträtta och 
översatta boken, In på livets stigar. med tungan eller anlägga i den yttre ny hjälp att hämta. 
Den ger författarens egna Iiariidoms- »kostymen» av åsikter eller grundsat- Med förfärande styrka inser man 
minnen och för läsaren in i en ganska ser. Detta faktum blir överväldigande hur bräcklig och spröd all läxunder- 
säregen miljö, en amerikansk kväkar- klart i denna bok, där några av »de visning inför dessa tvångsfria 
krets från 1850-talet, som han skildrar stora tysta »människorna» stå som fas- kraftmeddelser från levande friskt 
e j  blott med vördnad utan på sina stäl- ta, enhetliga, trygga, hägnande berg, och osplittrat äkta fromhetsliv i den 

där den lille liar sin horisontlinje mel- omedelbara omgivningen. Denna bok 
Boken ä r  på sitt sätt en pendang till lan jord och himmel. Att  Gud stiger om barndomsminnen — vars stil en- 

E d m u n d  Gosses, Far  och son, men ner i dessa hjärtan blir lika naturligt dast sällan tynges av författarens el- 
utan den tragik, som vilar över dessa som solspelet kring kullarna för  det jest ganska dunkla filosofiska liknel- 
minnen av en i ett barn alltför hastigt yttre ögat. ser — verkar som en sporre för för- 
uppdriven religiös efterbildning med Det ä r  också ett rikt galleri av  ur- äIdrar och uppfostrare, E~ sporre ic- 
ty åt följande smärtsamma reaktioner. sprungliga typer, som med de resande ke t i l l  efterbildning och näppeligen till 
Den här skildrade gossen liar dels fått främlingarna träda fram i denna kvä- pedagogisk beskäftighet men väl till 
växa friare och sundare, dels haft en karvärld. Där syns inte bara de djupt större innerlighet och mera självupp- 
annan 
lantligare och enklare omgivning. blivit »tjudrade» vid någon enda er- 

, Norr 2280 , medlemsanmäln, Rufus M. Jones reagerar mot den farenhet, vilken de för andra måste 

-- 
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och Hälsingborg. levnadskostnader 

Fri  I uf ts tea ter  
Teaterkonsten liar en sidan förmåga att 

meddela sin tjuskraft i t  de byggnader som 
en gång hägnat om dess flyktiga spel, att 
de efter hundratals å r  kan komma den skå- 
dandes fantasi att glöda. Hur  kan platsen 
f ö r  tillverkade skådespel, långt sedan den 
lämnats tom och stum, vara så överflödan- 
de av drömda bilder, att vi minnas den 
längst bland de ställen, vi sett, när varje 
gathörn, varje vedbacke och järnvägskupé 
oavlåtligt bjuder på det verkliga livets bil- 
der för varje öga som vill se? 

Jag vet det inte, Men jag vet, a t t  den 
som står framför den romerska amfitea- 
tern i Verona, ser inte bara en väldig bygg- 
nad från 200-talet med plats för  25.000 Sit- 
tande människor, utan mitt i dammet, ga- 
tureparatioiieriias stenhögar och buller tror 
han sig skåda prakten i skådespel, som un- 
der århundraden uppförts inom dess präk- 
tiga marmorväggar. 

Och hur spännande tycks oss inte att 
upptäcka den lilla gräsbevuxna friluftssce- 
nen utanför August den Starkes Dresden, 
dar man varje minut ä r  beredd att möta 
de ivriga amatörer i sköna dräkter, som 
en gång trampat det mjuka gräset med lät- 
ta skor och med glad konst förlustat sig 
under de höga träden. 

Men nu ä r  det inte f råga om den stora 
världens scener, vare sig de uppförts a v  
marmor eller grästorv, utan Om frilufts- 
teatern på Skansen. Solen, som k a n  Vero- 
nas marmor att bränna som en upphettad 
ugn och vars strilar darrade i den stoft- 
fyllda luften kring amfiteaterns arkader, är  
fjärran, och den ljuvliga sommarvärme, 

till en härlig tillflyktsort, kan lika litet 
anas. 

Detta är folket i Nifelhem, som skulle 
gå på sommarteater! Grå gestalter svepta 
i filtar soni julottegummor, bereda sig mo- 
digt på tre timmars nöje under en kall och 

Det ser för lustigt ut. 
— Ja, visst är det lustigt, fröken. Trä- 

den ä r  ju inte gröna än, se, s i  kala! 
Ordningsvakten pekar på eken, som står 

inbyggd på parkett med små brunkrusiga, 
outvecklade löv. 

Men det ä r  ändå underbart. Första blic- 
ken innanför teaterplanket kommer en  att 
glömma vinter och stadsluft. Det är ju hem- 

vande kulissernas fläktande mjuka lindar. Jag  kunde lika björklöv väl stå uppe och 
vid Ryggestorp nere i Småland och räkna 
rand efter rand av skog. som förtonar från 
grönt och svart till allt mildare färger i 
grått och slutligen försvinner i ljusaste 
blått. 

Och här sjunger ännu en och annan 
kvällsfågel i träden utanför scenen och 
blommorna äro  svenska som trädgårdsblommor pryda Munkhyttans om våren, terass 

gul vallmo, röda tulpaner och anemoner. 
Det är  En Herrgårdssägen. Gunnar Hede 

spelar på fiolen, så som man hört honom 
ända sen sin barndom, när man önskade 

a t t  fruktan han för aldrig ruinen mer som skulle hotade ta i honom. stråken Och av 
den ljusa Ingrid, som inte kan dansa på 
lina, men som har de ljuvaste svenska ögon. 
sjunger sin sång och tröstar sin älskade 
vän, så att han blir f r i  från getabockarnas 
förföljelse och frisk och glad. Kronofog- 
den och fru Hede, Gustaf Ålin och Brit t -  
Sofie, a l l a  äro de välkända, där de röra 
sig på den nygrusade gården och ha det 
»riktigt herrgårdsaktigt trevligt». 

Åskådarna glömma att det är strålkas- 
tarnas ljus, som spelar på trädstammarna, 
det ser alldeles ut som kvällssolsken Och 
det är in te  kallt, utan barn skönt och om- 
bonat i den svenska trädgården. 

Men ‘  blir glädjen, när författa- 
ren ropas fram. Som en  lycklig och av- 
undsvärd debutant står SeIma Lagerlöf med 
röda rosor i handen och hälsas med hurra- 
rop från en hjärtlig publik. 

Teatern smälter samman med skådespe- 
let till ett helt, d i r  l i v  ges i utbyte mot 
skönhet och d i r  inte längre det ena kan 
skiljas från det andra. Oslitliga äro också 
banden, som förena åskådarna på ena si- 
dan rampen med författaren på gårdspla- 
nens mitt. Kvällen bevisar på nytt gam- 
mal vänskaps eviga ungdom. 

Casn. 



Krigets vara eller icke vara 
Boken Krig eller Kultur, som anmä- vis pacem para bellum, världsfreden 

t fjärran», troligen rä t t  nära 
löden. Kand. Söderberg har dock 

get. Fr i i i  denna ståndpunkt säger man : såtillvida en egen och sympatisk för- 
Kruget måste förbehållslöst bekämpas kunnelse, soiii han synes eftersträva 
ty det hotar numera allvarligt kultu- större folkliga enheter. Visserligen ta- 
rens och mänsklighetens bestånd. lar han blott om N. F. och nin vissa 
Mänskligheten är för oss väsentligare existerande försvarsförbund, antyder 
:in nationen. Vi äro desutom av his- möjligheten av ett nordiskt försvars- 
toriska och psykologiska skäl överty- förbund och säger att det möjligen 
gade om att nationalitet ej kan utplå- kan lyckas att etablera varaktig fred 
nas med våld Vi äro ytterligare med mellan de centraleuropeiska staterna 
kännedom det moderna krigets inbördes. Men man torde dock e j  ta 
natur vissa om att nationalitet ej kan fel, om man bakom hans ord läser 
genom våld försvaras. I kampen mot drömmen om ett enat Västeuropa nied 
kriget vilja vi gå alla hederliga vägar, en militärmakt nog stark att hålla an- 
vägen genom skiljedom, som dock i dra världsdelar på avstånd I själva 
överskådlig tid förblir osäker, vägen verket blir hans tankegång samman- 
genom allmän avrustning, soiii dock ar  hängande endast om man utgår från 
farlig genom sin långsamhet och vä- denna förutsättning. Man kan då för-  
gen genoni isolerad avrustning. Vi till- stå hans tilltro ti l l  militära niaktmedel 
mäta den isolerade avrustningen lik- och hans hoppfullhet i f råga om möj- 
som den enskildes krigstjänstvägran ligheten av nedrustning. Man inser då 
stor moralisk betydelse Vi måste gå varför han är s i  glad över att avrust- 
även denna sista väg i den mån en ningsivrarna tills dato e j  hunnit för- 
folkmening kan vinnas därför, eme- störa militärväsendet, på samma gång 
dan vi tagit avstånd från krigets me- som han erkänner att en mindre stat 
tod, vare sig det är fråga om anfall säkert inte kan skydda sig emot gas- 
eller s. k. försvar. d. v. s. repressalier. krig. Man förstår och beklagar. Dröm- 
Vi veta dessutom att avrustning är men om Europas Förenta Stater är 
mindre farlig än rustningar. Samti- oss kär. Att  den är  svår att förverk- 
digt som vi handla i enlighet med vårt liga avskräcker oss ej. Men vi kunna 
samvete anse vi oss därför driva den arbeta endast f ö r  det, som vi anse 
realpolitik, soiii ensam överensstäm- värt at t förverkliga : ett enat Europa 
mer med trygghet och sunt praktiskt utan krigsberedskap. Et t  enat och rus- 
förstånd. tat Europa kunde väl räkna nied läng- 

Den andra verkligt följdriktiga re frist iii de beväpnade nationalsta- 
ståndpunkten i fråga om kriget är den terna, men måste alltid se fram mot 
extrema höger ns, den soiii bottnar i blodiga uppgörelser mellan raserna, 
åsikter som denna : »Kamp mellan fol- mot katastrofer av planetariska mått. 

le s  på annat ställe i dagens nummer, h 
, reprensenterar en av de två mest följd- l 
riktiga ståndpunkterna i fråga om kri- k 

r för honom i »ett mycket av- 

om 

ken hör t i l l  det Iiistoriska livets grund- I sin ledare av den 7 juni kallad 
drag.» vid jordens kölddöd » Realpolitisk pacifism», tar D: N. upp 
kommer den eviga freden att inträda.» kand. Söderbergs synpunkter, välvil- 
Den ståndpunkten betyder för ett Ii- ligt citerande och instämmande dock 
tet lands räkning en försvarsvilja, som utan några antydningar om ett enat 
ej skyr några of fe r ,  ej ryggar tillbaka Europa annat än i form av »en sam- 
för utsikten till »det befästa fattighu- verkande militär f redsmakt». 
set». När  denna ståndpunkts företrä- Det bleve visst svirare att ordna 
dare hunnit orientera sig i den mo- upp än något annat, svårare än allmän 
denna krigföringens värld så skola de, avrustning svårare än Paneuropa. 

söka skaffa varje Att i »en av drifter och lidelser be- em mak samhälle sitt gas-, brand- och spräng- härskad värld» våga lita på överens- 
bombsäkra skyddsrum, stort iiog at t  kommelser nin iiiiiitär samverkan mel- 
rymma befolkningen och så utrustat lan självständiga beväpnade national- 
med ventilation av giftgasfri luft, med stater. det ä r  väl ändå om något en ide- 
vär ärme O. s. v., att man kan existera ell, ja  en ideologisk optimism. D. N :s 
där någon tid. Eftersom man emel- formulering av skillnaden mellan en 
lertid e j  kan stanna i skyddarummen ideell  fredsrörelse» (dess egen) och 
i längden, komma de även att anskaf- en logisk fredsrörelse» (avrust- 
fa bombflygplan i så stort antal, att nin rnas) torde for övrigt näppe- 
man med dem kan åstadkomma en lig nna anses vara lycklig: »Men 
skadegörelse i fiendelandet stor nog den ideologisk i samma ögonblick, 
att verksamt bidraga till fientligheter- som den söker avskaf fa kriget med ute- 
nas upphörande. Därtill kommer för- slutande moraliska medel genoni iso- 
stås de militärstyrkor, krigsskepp. ja- lerad avrustning och värnpliktsväg- 
garplan, luftvärnskanoner och gas- ran. Ideolog är nämligen den som så 
dräkter, som förmodligen alltjämt bli förirrat, förvirrat och förstirrat sig i 
nödvändiga. 

I i i  ståndpunkt som står den sist at t  han icke längre inser, att en seger- 
skisserade nära, intager fil. kand. Tom rik idé måste vara materiellt maktbe- 
Söderberg i sin artikel »Militär freds- väpnad.» 
makt» i. sista numret av Frisiiiiiad Tänk ilet - att en segerrik idé mås- 
Ungdom. Kand. Söderberg tror näm- te vara materiellt maktbeväpnad ! Man 
ligen fast på militärmaktens betydel- har ju alltid gått och trott, att en idé 
se: »Det militära freds- och skydds- som startade med sådant påhäng var 
medlet ä r  det som i sista hand blir ut- en smula misstänkt. Det finns rent av 
slagsgivande och såtillvida det vikti- vissa historiska belägg för att ideer 

Han är säkert villig at t  för mycket kraft. Är det inte så, att idéer som 
lång framtid underskriva satsen : si visa sig bygga på verkligheten och 

»Först 

maktägande 

tron på idéns egen inneboende kraft, 

gaste av alla.» tagit sig fram genom egen inneboende 

Regeringskrisens 

utveckling 
Den kommuniké, som statsminis- 

ken det hette, att någon förändring 

i skulle regeringens komma att sammansättning äga rum, förmådde inte 
inte för ett ögonblick stanna händel- 
sernas ström. De samfällda angreppen 
från en fulltalig vänsterpress fortsat- 
te utan avbrott. Och på fredagen i 

samma näst sista vecka riksdagssammanträdet nåddes klimax, då för det 
året, med fåtaligt besatta kamrar, for- 
made sig till en definitiv utvisning 
forst och främst av finansministern 
men därmed också av hela den rege- 
ring, som risk med uttryckligen honom gjort sig solida- 

Andra kammaren gav först sitt sam- 
tycke till franiställandet av herr Flygs 
interpellation till statsniinisterii, huru- 
vida hans excellens icke ansåg, att kon- 
stitutionsutskottets anmärkning mot 
f inaiisiiiinistern hade någon betydelse 
beträffande regeringens sammansätt- 
ning och fortsatta verksamhet. 

Därefter uttalade hr. I'. A. Hans- 
son i få ord den förhoppning han hyst 
om a t t  inte mer behöva se finansmi- 

nistern på statsrådsbänken, i Engberg instämde. i vilket hr. 
I första kammaren sade hr Värner 

Rydén, att det varit riktigast av riks- 
dagen att inte bevilja budgeten förrän 
priciperna för  riksdagens förhållan- 
de de till och regeringsmakten betonade ytterligare blivit kamrarnas uppklara- 

misstroendeförklaring mot den med 
finansministern solidariska rege- 
ringen. 

Det skarpaste anförandet hölls av 

bondeförbundaren som vädjade till hr K.G. Westman, finansministern att 
lösa den fråga, som det låg i hans 
hand att lösa, men som annars skulle 
kunna innebära strid av oöverskådlig 
räckvidd 

Representanterna for de folkfrisin- 
nade och liberalerna, hrr, Bergström 
och Kobb, instämde. 

tern utsände tisdagen den 4 juni, i vil- 

Samma kväll talade hr. Rydén på 
ett stort möte på Auditorium, anord- 
nat av Stockholms arbetarekommun. 

Han under yrkade på regeringens avgång framhållande av att lösningen 
nu låg u t i  statschefens hand. 

Men under tiden hade finansminis- 
tern ingivit sin avskedsaiisokan. Han 
beviljades på lördagen tjänstledighet 
och fick på måndagen sitt avsked. Till 
hans efterträdare utnämndes ledamo- 
ten i första kammaren, rådman Dahl 
från Kristianstad. 

Trots personvalet i stort sett icke 
föranleder till opposition, anses rege- 

ringens räddad. prestige därmed och missnöjet gör ingalunda sig gällan- 
de så långt upp i högerkretsar som 

motsvara dess behov, gripa männi- 
skors sinnen och därför  segra över 
det existerande maktbeväpnade syste- 
mer, som måhända i sin tur  en gång 
för länge sedan sprang fram ur en 
sådan idé Den materiella maktbeväp- 
ningen kommer sent under de stora 
idéernas segertåg. 

den  hetsigt föraktfulla ton man i båda de senast refererade uttalandena 

sas som et t  glädjande tecken, ett bevis 
på att krigets bekämpare anses farli- 
ga. För att oskadliggöra dem söker 

Stockholms Dagblad. 

anslår på tal om avrustningen må häl- 

förfäkta att avrustning ä r  som freds- 
fara jämförlig med rustningar. *'- 
rustning är helt enkelt det enda säkra 
medlet att skapa fred. Ja visst - men 
alla på en gång! En orimlig begäran; 
alltför stora varden stå på spel, fö r  
at t  vi  skulle ha råd att vänta tills 



DE SINNESSJUKAS 
KLAGORÄTT 

I slutet av årets nu avslutade riksdag I anledning av propositionen väck- 
fattades beslut i en betydelsefull frå- tes flera motioner avseende vissa änd- 
ga, bakom vilken ligger ett mer än ringar. Den viktigaste av dessa änd- 
femtonårigt utredningsarbete. Vi syf- ringar gällde punkten om klagorätten. 
ta på ändring av nu gällande sinnes- I motioner av hrr Schlytcr och Ham- 
sjukstadga. Den stadga vi hittills haf t  rin påyrkades att klagoinstansen icke 
är av  år 1901. Redan 1913 igångsat- skulle utgöras av medicinalstyrelsen 
tes emellertid ett utredningsarbete f ö r  utan istället av en sinnessjuknämnd 
en revision av  densamma. Det betän- helt skild f rån denna och med lekman- 
kande som 1913 års sakkunniga avgå- namajoritet. Nämnden skulle bestå av 
vo ansågs emellertid icke kunna lag- två sinnessjukläkare och tre lekmän 
gas till grund fö r  lagstiftningsåtgär- därav en domare. Över nämndens be: 
der, varför förnyad utredning vidtog slut skulle besvär icke f å  anföras. 
av 1926 års  sakkunniga Dessa avgå- Ärendet behandlades av andra lagut- 
vo följande år sitt betänkande. Detta skottet, som i huvudsak tillstyrkte 
förslag ligger, sedan ännu ett par sak- Kungl. förslag. I en viktig 
kunniga tillkallats för ytterligare re- punkt, nämligen klagoinstansen, hade 
vision av detsamma, till grund för den emellertid utskottet en avvikande me- 
proposition som Kungl. Maj :t vid ning och anslöt sig till förslaget om 
årets riksdag framlade i ämnet. sinnessjuknämnd. som motiv härför 

En framträdande nyhet i den kung- angav utskottet a t t  en nämnd bättre 
liga propositionen innebär, att väsent- an medicinalstyrelsen ä r  ägnad att hos 
liga delar av föreskrifterna angående allmänheten skapa den trygghetskäns- 
sinnessjuka meddelas genom lag stif- la som avses med den nya lagen. E n  
tad av  konung och riksdag. Att  nian nämnd bör kunna bliva den på sam- 
icke längre, såsom skett i samtliga ti- ma gång opartiska som auktoritativa 
digare forfattningar i ämnet, ansett klagoinstans, som för detta ändamål 
ifrågavarande område böra regleras i är önskvärd. Systemet med nämnd in-  
administrativ ordning, beror på att vis- nefattar också den fördelen, att Kungl. 
sa hithörande regler medföra inskränk- Maj :t blir helt obunden vid valet av . ning i allmänna medbogerliga rättig- medlemmar och just kan välja de per- 
heter eller innebära förpliktelser for  soner, som man kan förvänta att all- 
kommun. 

Maj :ts 

. 

niänheten skall hysa förtroende för. 

Historia i tillblivelse 
Historiens tillblivelse ä r  ett sällsynt ingenting värd. Vi kunna icke offra djupa misstro mot allt vad militära 

lockande och gripande skådespel. Att vår heder fö r  frihetens skull.» medel heter», men där skymtar också 
beskåda den färdiga väven och leta ut I uppsatsen om »Luftkrig och gac- den oenighet om vägar och metoder, 
hur och varför mönstret formade sig skydd» klargör lektor Ivan Pauli yt- som ä r  rådande. 
som det gjorde, kan vara intressant terligare vad gasskydd verkligen in- Et t  mycket starkt intryck ger kan- 
nog. Men det ä r  nästan olidligt spän- nebär och visar genom citat att våra didat Holms artikel om »Krigstjänst- 
nande a t t  stå vid vävens ofärdiga rand militära auktoriteter gå in för  repres- vägran och kulturell värnplikt». Man 
och se nya trådar fogas in - mänsk- salieanfall. Det heter nämligen i en f å r  där  veta, att den internationella 
lighetens Ödestrådar. Bilden haltar färsk officiell skrivelse, undertecknad krigstjänstvägrarerörelsen räknar 
som alltid. Men en verklighet finns av bl. a. fyra generaler; »Därjämte 500,000 deltagare och at t  den svenska 
därbakom fast svåråtkomlig. Det ä r  bör anskaffas lämpliga stridsmedel för  årskontingenten av mönstringsskyldi- så svårt att hitta den växande histo- att, om en motståndare skulle mot vårt ga, Som välja civilt arbete för staten 
rien i dagspress, i föredrag, i riksdags- land tillgripa dylika stridsmedel kun- i stället fö r  krigstjänst, sista åren 
förhandlingar, i böcker och människo- na vidtaga motåtgärder.» överstigit 300. Med utgångspunkt 
liv. att den enskilde, bunden av sitt Doce nten Axel Höjer ger i »Krigets f rån de inspirerande ord, som William 
yrkesarbete, ofta står överraskad in- dödsryckningar, en ingående skild- James fö r  20 å r  sedan skrev om be- 
fö r  något f ä rd ig  nytt eller oviss om ring av giftgasernas verkningssätt, be- tydelsen av  sådan civil tjänst, skild- 
den faktiska situationen. Och dock ä r  möter påståendet om deras humanitet, rar förf .  den civila värnplikten i Bul- 
det av högsta vikt i det demokratiska betonar gasskyddsproblemets av allt garien och de  svenska krigstjänsväg- 
samhälle, där  alla äro med om att ska- att döma olösliga beskaffenhet och rarnas arbete - ett hårt arbete under 
pa historien, att vi veta vad vi göra. framlägger sitt fredsprogram, Bety- primitiva levnadsförhållanden, så som 

»Krig eller Kultur,  (Tidens förlag delsefullt är framför allt hans påpe- de önska det. H a n  uttrycker särskilt 
1929. 2 : 75)  ger oss en utomordentligt kande av att verkligheten så föränd- deras glädje över den arbetsplan för 
värdefull upplysning om hur  förhållan- rats, att i våra dagar föräldrainstink- civilarbetare, som uppgjorts fö r  å r  
dena ligga till på ett område, där just ten tvingar oss människor in i fredens 1929 - dikningsarbete i lappmarker- 
nu i eminent grad en ny historia är i arme lika obönhörligt, som självhäv- na. Genom dylikt civilarbete synes 
färd med att skapas. Det ä r  en allti- delsedriften fordom samlade män un- man kunna tillvarataga alla de  värden 

i form av »självdisciplin, förmåga att . , 
r fanorna. 

I »Kristendomen och kriget» fram- underordna sig, uthållighet i möda och , 
I förslaget framhålles som ett hu- 

vudsyfte att skapa starkare garantier 
till skydd mot icke berättigade ingrepp 
i den personliga friheten. Den vikti- 
gaste nyheten i propositionen torde 
gälla klagorätten. Det förordas, att 
obehörigt kvarhållande på sinnessjuk- 
hus och vissa andra frågor om utskriv- 
, ning skola avgöras av medicinalstyrel- 
sen, som därvid skall bestå av tre lä- 
kare samt två av Kungl. Maj  :t för 
fem år i sänder förordnade lekmän. 
öve r  medicinalstyrelsens beslut skulle 
besvär f å  anföras hos Kungl. Maj  :t. 

Vidare stadgas, att då någon inta- 
gits fö r  vård på sinnessjukhus, läka- 
ren skall vara skyldig att inom viss 
kortare tid - 14 eller 10 dagar - 
prova huruvida behov av vård verkli- 
gen föreligger och i annat fall oför- 
dröjligen utskriva den intagne. För- 
hör vid domstol skall dessutom kun- 
na äga rum för att utreda frågan om . nodvändigheten av sinnessjukhusvård 
för en intagen patient. Inom parentes 

, må nämnas, hospitalsvård att fått orden hospital helt och hållet och för- 
svinna. 

Den del av lagförslaget, som avser 
samhällets skydd mot farliga sinnes- 
sjuka, innebär även vissa nyheter, men 
d i  dessa mera beröra detaljer, torde 
det vara av mindre intresse att be- 
handla denna del. 

mänskligheten blir så homogen, Nej, 
den nation, som ser sin väg, måste 
helt enkelt börja, måste på grund av 
idéns inneboende kraft. Det är riska- 
belt. Ja, men aldrig farligare än rust- 
ningar. Och absolut hederligt. En fri- 
het utan heder ä r  ingen frihet. H ä r  
stå v i  och kunna icke annorlunda. 

- 

Vad lekniannamajoriteten beträffar gger Dr. N .  Beskow sin syn på sam- strid,, som tilläventyrs 'varit a t t  räk- 
anser sig utskottet kunna tillstyrka 

vetsproblemet. Han framhåller huru- na som militära dygder. Krig hade densamma. Man har nämligen all an- 
i i i  en del kristna anse sig böra »off- fordom även den betydelsen, att det ledning att förvänta, att lekmännen i 

det individualistiska hävdandet av gav utlopp å t  äventyrslusten. Att det nämnden skola å ena sidan kräva 
övertygande skäl för att behov av sin- tten till en kristligt-etisk ståndpunkt, moderna kriget e j  längre kan fylla 
nessjukvård verkligen föreligger för I vilken varken det folk, av vilket den uppgiften lärde oss den genera- 

an utgör en del, eller mänskligheten tion, som vände hem från skyttegra- en ofarlig patient och att å andra si- 

sin helhet hunnit fram». Och han varna. Och om den lärdomen var nä- dan tillfredställande utredning verk- 
ligen företages. då det gäller utskriv- 

lar å andra sidan om dem, som av ra att glömmas, så har den inskärpts ning av en farlig patient, för att kon- 
statera. huruvida denne kan anses va- t samvete nödgas att »taga avstånd på nytt med överväldigande kraf t  ge- 
ra farlig fö r  annan persons säkerhet. ån hela krigssystemet, vilket synes nom Remarques »Im Westen nichts 
sakkunskapens krav torde, enligt ut- i i i  i sig självt vara såväl en den mest Neues» ; den boken gav krigsroman- 
skottet. vara fullt tillgodosedda ge- uppenbara förnekelse av Kristi anda tiken dråpslaget. 

h av tron på hans rike, som ock ett Den uppsats som erbjuder kanske 
nom at t  två i sinnessjukvård särskilt 

de förnämsta stöden fö r  den ord- störst intresse ä r  kapten Brunskogs 
kunniga läkare insättas i nämnden. 

ng, som hans rike skall ersätta,. E n  om »Avrustningsproblemet». Han ta- 
Under debatten i kamrarna påvisade 

utskootsförslagets förespråkare . det 
psykologiskt riktiga i en opartisk nivetsväg alltså, som leder till krigs- lar om de intressanta experiment, an- 
nämnd med lekmannamajoritet, Det- tjänstvägran och arbete på även iso- gående en sådan åtgärds praktiska ge- 

rad avrustning. Dr. Beskow betonar nomförbarhet, som gjorts genom ten- ta behöver icke innebära den misstro 
mot medicinalstyrelsen och läkarauk- arkt vikten av ett aktivt fredsarbe- tralmakternas avväpning ned till 0,15 

te. »ett positivt fredsförsvar». Hit  % av befolkningstalet (Frankrikes 
toriteten. som regeringsförslagets an- 

genom saklig bok, f r i  f rån överord räknar han både arbetet för  samför- fredsstyrka ä r  c:a 2 %) och vår egen hängare ansågo ligga till grund fö r  till- 
sättandet av en nämnd. Svenska fol- 
ket har sedan gammalt önskat ha sin och later. Man får ett stort material stånd mellan folken och mellan klas- nedrustning år  1925 ned till 0,6 %. 
medborgerliga ordentligt av s i f f ror ,  intressanta citat, medicin- serna och arbetet på ungdomens fy- Han behandlar så den allmänna av- 
fastslagen, och denna trygghetskänsla ska, ekonomiska och militärtekniska siska och sedliga fostran. rustningen och framhåller såsom de 
anser m a n  sig säkrast skapa hos den fakta. och man f å r  veta varför bokens Professor Westin-Silverstolpe på- mest betydelsefulla åtgärderna avskaf- 
stora allmänheten genom en fullt forfattare - sakkunniga och ansvars- visar i »Kriget från ekonomisk syn- fandet av den allmänna värnplikten 
opartisk klagoinstans. kännande män och kvinnor - intaga punkt» huru krig under nutida förhål- och avskaf fandet av bombflygplanen 

Vid 'ärendets avgörande stannade en mot kriget helt avvisande stånd- landen ä r  en jättelik ekonomisk dum- samt kontroll av krigsmaterialtillverk- 

het. Han framhåller tillika att starkt ningen. Man frågar sig - inom pa- 
kamrarna emellertid i olika beslut. 
Med 30 röster mot 19 biföll första Punkt. 
kammaren utskottets förslag, medan folkmängssiffror äro ett rentes - varför inte socialdemokra- 
andra kamniaren med 69 röster mot ten Brunskog om »Den morderna krig- hot mot freden. »en stabilisering av terna ingripa på denna sista självkla- 

föringskonsten». Han påvisar överty- folkmängdssiffrorna på alla håll och ra punkt. Varför låter man e j  förstat- 58 tog regeringsförslaget. 

la, framlades därför vid ett senare kombinerar giftgas-, spräng- och minska krigsriskerna». och förbjuder export? Det kunde i 
plenum ett av utskottet utarbetat sam- brandbomber gör möjligheten till in- Om de sista 10 årens krig mot kri- varje fall ej menligt inverka på »sä- 
manjämkningsförslag. 
skulle nämnden visserligen vara obe- 
roende av medicinalstyrelsen men be- skydd mer än problematisk. Följakt- och reaktion iierättar fru Wägner i gärd utan att vänta på andra stater. 
stå av generaldirektören för medici- ligen blir repressaliepolitiken den en- sin uppsats »Repet och överrocken». Synnerligen anmärkningsvärd är kap- 
nalstyrelsen, två av Kungl. Maj :t ut- da effektiva, med andra ord allt tal Hon talar om tvedräkten inom mänsk- ten Brunskogs utredning av den iso- 
sedda sinnessjukläkare, samt två av om enbart försvar ä r  illusoriskt, vår lighetens bröst, om våra oförenliga lerade avrustningens problem. Han Ut- 
Kungl. Maj  :t utsedda lekmän, av vii- enda möjlighet till försvar ligger i att strävaden. Hon angriper den fetisch lägger de olika tänkbara alternativen 
ka den ene skulle vara domare. Högst i ga  bombfIygpIan, som kunna öva som heter nationalstaten och visar på för vår räkning under nuvarande för- en medlem av chefen tillhöra av nämnden fingo förutom medicinalstyrelsen. Som skadegörelse i fiendelandet. Inför den- a t t  ett folk kan vara suveränt, fast hållanden vid ett krig England-Ryss- 
synes går sammanjämkningsförslaget na utsikt anmärker med. kund. .% det inordnar sig under en högre en- 
mera i regeringsförslaget riktning än Holm i sin artikel om »Kriget som per- 
i utskottets ursprungliga, då ju  lek- sonligt problem»: »Det säges, att för het v i i '  och känsla att omfatta v i  måste den lära större oss att enhet, med 
männen mom nämnden nu komma i värnandet av vart folks sekelgamla vare gränser vidga sig att omspänna 

, minoritetsställning. emellertid antaget i Förslaget blev bägge kamrarna. frihet kan intet o f f e r  vara stort nog. hela jorden. Fru Warn-Bugge skri- 
Vi svara att en frihet vunnen genom ver om »Kvinnorna och kriget». Hon 

trygghet 

I bokens första uppsats talar kap- växande 

För  att icke hela frågan skulle fal- gande hurusom en anfallsteknik som kanter i världen skulle väsentligt liga tillverkningen av krigsmaterial 

Enligt detta dividuellt och även till kollektivt gas- get. om växlingen mellan frammarsch kerheten», om nian vidtoge denna åt- - 

att gasa barn ihjäl och och åldringar bränna för ihjäl oss kvin- är anser att den »drift till kamp för and- 

ras tillvaro». som skymtar i världen i nor, 

växande styrka, måste tvinga kvinnor- 

_-_ 

na, mödrarna, t. o. ni. starkare än 
männen till reaktion emot kriget. Hon 
framhåller också, att kvinnor i egen- 
skap a v  mödrar och lärarinnor ha väl- 

diga möjligheter att skapa den nya 
mentalitet hos det uppväxande släk- 
tet, a v  vilken ytterst allt beror. I UPP- 
. ats en om . »Arbetarklassen och kri- 

överblick av socialdemokraternas ställ- 
ning t i l l  kriget. Där skönjes en all- 
män tendens till kamp mot detsamma : 
»Arbetarklassen kan aldr ig uppge sin 



Lönefö rhöjningens Vitt villkor 
land. Framställningen utmynnar  i den 
satsen a t t  det fö r  f ramtiden med en till 
visshet gränsande sannolikhet icke gi- S v a r t p &- 
ves någon annan neutralitet än den 
absoluta avrustningens. Fö r fa t t a r en  KRING REMARQUES BOK. 

bok, Im Westen nichts den, skulle hennes lön uppgå t i l l  423 kro- Med anledning av riksdagens beslut klargör vidare skillnaden mellan en in- 
divids och en stats nödvärn. En indi- Neues, har hittills utkommit på 12 språk. nor ar sitt i månaden. offer åt Gör samhället, hon sin plikt anses och hon bring- v ara om löneförhöjning åt  lärarna liar Ti- 

devarvet f å t t  mottaga nedanstående vid kan mördas. En s ta t ,  som är beslu- Naturligtvis liar den icke undgått kritik. 
ten a t t  i det särskilda fallet avstå f r ån  I en tidning i Köningsberg har en G. von värd att få 25 kronor. 

bi uket av vapen, kan icke på samma framställt nio anmärkningar mot bokens in- vara kulturcentrum och landets föredöme skäl torde kunna instämma. 
sätt  förintas,  E t t  eventuellt ockupa- nehåll Huvudsakligen är  det sakliga detal- med avseende på sociala framsteg, bör åt- 

tionstillstånd är  icke obotligt och tor- jer han tar sikte på och han synes därmed minstone ikläda sig samma förpliktelser 

de, såsom Ruhrkonfliktens förlopp vi- vilja få fram, att Remarque han icke velat är göra den som ningshavare staten med under avseende samma på sina förhållande. befatt- 

utta.  Vore hon exempelvis i ~ ~ : l e  Iönegra- 

Remarques 

Dono p som betecknar sig som frontsoldat, 
Stockholms stad som gör anspråk på att inlägg, i vars synpunkter  man med 

»Ett glädjande beslut» har man kal- 
sar, medel. kunna Däremot övervinnas äro de moderna med fredliga krigs- gällande. verklighetsskildrare, Dono ps angrepp som är ett av de myc- Statsmakterna tillerkänna nämligen kvinn- lat lönetillägget åt lärarna. Och hade 

ket få, som kommer från män med person- lig tjänsteman, som åtnjuter tjänstledighet inte, när det gäller folkskollärarna, e t t  
på grund a v  havandeskap eller svaghet e f -  besynnerligt villkor varit fäs ta t  där- 

medlen - bortsett f r ån  deras bruta- lig- erfarenhet från kriget. 
f ö r  nödvärn och till- 

Mången har stötts för huvudet av bokens ter förlossning, en betydande del av hen- vid, så skulle man gärna instämt i 
en tids ideologi, e j  innehåll som skulle vara anstötligt Be nes avlöning iiiider en viss begränsad tid. tillfredsställelsen. Det underliga är, 

E j  blott  löneförhöjningen som Stockholms a t t  hela pressen tegat med detta. Man 
har förmodligen e j  fäst sig vid det stad anser skäligt. an även ur klokhets- träffande det s. k. anstötliga skriver en eng- 

Vidare kommentarer må väl vara onödiga och alltså e j  heller dragit  koiisekren- 

Den levande 
drömmen 

Som journalist måste jag verkligen allt- 
för ofta önska att äktenskapet i dess nuva- 
rande form avskaffades. Ur ren yrkessyn- 
punkt. Därför att det lägger hinder i ra- 
gen för  min yrkesutövning 

Till exempel : 
Jag  måste träffa herr X. för några upp- 

— Träffas herr X? 
lysningar och ringer upp i telefon. 

En olivad och undvikande kvinnoröst sva- 

— Han är  inte inne. 
— Jag undrar när han kan komma hem? 
— Det vet jag inte 

rar. 

. Av röstens skiftningar sluter jag mig 
t i l l  att det är svartsjukans okunnighet, som 
behärskar damen i telefon, varför jag un- 

Lördagen den 15 Juni 1929 — N:r 
ä r  T ideva rve t s  p o s t g i r o n u m m e r  

mot påståendet, att »Ingen förläggare skulle våga att  ge ut 
talet om isolerad avrustning är verk- ett verk tillräckligt fyllt  av fasa och smuts for att fastslå det orimliga i speciellt denna 
lighetsfrämmande, 
Brunskog a t t  »ingen politik, som bort- var. Där finns intet i Remarques bok, som 
ser från fö rnuf t e t s ,  rättfärdighetens inte hände tusentals gånger dagligen. Min VÄLKOMNA! 

och broderskärlekens grundsatser är egen ka och erfarenhet franska är trupperna begränsad och t i l l  mellan de brittis- dem Att det är förfärligt svårt att få e t t  hem 
realpolitik, Vi utlämna icke vårt land var det liten skillnad beträffande ’vulgärt biträde nu fur tiden torde åminstone Stock- 
åt godtycket. Vår nationalitet kan ic- språk’ antingen de befunno sig i stridslin- holms husmödrar på sistone fått erfara. På 
ke utplånas med våld. Vår självstän- jen eller bakom denna , , , V i  kan inte få tjänstebyråer och arbetsförmedlingar har 

dighet beror av vår sedliga vilja. Den- hela sanningen utan att stöta dem, som icke svarats. att  det föreligger en  stor brist på 

Quiet on the Western Front’ är den bok hållsarbetets område Hur skall nu denna 
ansvar. Den som icke tager avstånd som hittills kommit närmast verkligheten.» brist kunna fyllas? jo, i Stockholm har 
från kriget som institution, är med- En annan frontsoldat, generalen sir Ian man fått en som man anser utomordentligt 
ansvarig för den förödelse som följer Hamilton, y t t r ade  vid ett tal i närvaro av märklig och genial idé. Man liar skickat 
ett kommande krig, även om icke han engelska officerare bl. a. följande: 

u t  - p i  försök endast naturligtvis - 20 

»Då jag nu talar om krig och äventyr unga män soiii hembiträden. Idén anses som 

Till slut tar nuvarande danske ut- känner jag at t  jag kanske sjunger svane- nämnts synnerligen märkvärdig och resul- 
eller hans land direkt invecklas däri., 

sången för den sidan av tillvaron. Ställ- tatet av de unga männens prestationer be- 
rikesministern P. Munch upp f r ågan  ningskrigets flammenwerfers och gaser tecknas av p resseii^ som utan undantag ta- 

om »Sikkerhed og Afrustning». Man skall aldrig mer förgifta civilisationen Den git upp saken, som synnerligen märkligt 
har, påpekar han, alltsedan Wilsons f d. frontsoldaten vill inte vara med om även detta. Försöken ha slagit väl ut — 

det, och Remarqués bok ’All Quict on detta är det egendomliga! De manliga hem- 
tid velat sammanbinda de t re  begrep- 
pen skiljedom, säkerhet och avrust- the Western Front, har definitivt g jo r t  en biträdena ha skurat golv, diskat tallrikar 

ände på det. Äntligen har geniets hand dra- och gjort risgrynspuddingar precis lika bra 
ning. U t a n  full säkerhet för obligato- git ridån åt sidan. En större man än Bar- som sina kvinnliga kolleger och deras mat- 
risk skiljedom kan man ej  börja ned- busse har drivit  in den fulla sanningen i mödrar äro synnerligen belåtna med deras 
rusta, och man kan nedrusta endast miljoner själar. örfattareii är  värd att till- arbetsprestationer. 

i proportion till säkerheten. Han fram- delas det nobelska fredspriset för de 10 
Vi hälsa våra manliga konkurrenter hjärt- 

ligt välkomna till spis och baljor. Det kan- 
håller hur  man på detia sä t t  kommit Vi har hämtat ovanstående ur  Göteborgs ske kan lära dem en rittvisare uppskatt- 
in  i e n  återvändsgränd. Rustningar ,  Handelstidning. Källan är märklig och värd ning av hushållsarbetet. Det vore ckeet 

värt, om de kunde lära sig, att en kvinna, 
som verkligen sköter sitt hushåll och sitt 

som man nu li tar till i väntan på skil- att nämnas. 

hem, inte »underhålles» ulan försörjer sig jedomsavtal, kunna i själva verket ald- 
rig skapa full säkerhet. Under kom- själv även som gift. 
mande år måste  man i land efter land ORIMLIGT. 
arbeta på att bryta ned den gamla Det föreligger för närvarande ett för- 
vanföreställningen om rustningars be- slag till nytt lönereglemente för  Stockholms ETT FRAMSTEG. 
tydelse och visa hur föga trygghet kan stads befattningshavare, vilket på vissa Lidingö hör till föregångarna i arbetet 

punkter blivit utsatt fur  skarp kritik från p i  eldbegängelsens allmänna införaiide. 
vinnas genom dem under  nutida för- dem som hava att yttra s i s  däröver. Detta Bland de glidjande frainsteg som rörelseii 
hållanden. D e  äro fastmer f ö r  e t t  Ii- gäller särskilt den del soni avser de kvinn- gjort iiiider detta sista år är ett intressant 
tet land, som i varje fall e j  kan reda lisa befattningshavarna i stadens tjiiist. förslag av Lidingö kyrkoråd om samarbete 
sig mot en stormakt, farl iga,  emedan Förslaget innehåller vad dessa beträffar en med Stockholms krematorium och i sam- 

bestäiniiielse om a t t  befattningshavare, som band därmed nedsatta bränningskostnader 
de skapa en ogrundad tro på landets åtnjuter tjänstledigliet p i  grund av havan- för de enskilda. 

militära resurser, varav fö l je r  a t t  man deskap eller svaghet efter förlossning en- Förarbetet t i l l  detta förslag har gjorts av 
lät tare drages in i en konflikt. Fö r f .  dast skall äga rätt att under sammanlagt en särskilt tillsatt kommitté, som lagt fram 
räkna r  dessutom med at t  avrusttning högst 3 månader uppbära intjänade Iöne- ganska anmärkningsvärda siffror. Anlägg- 
även i ett enda land skall påverka folk- förhöjningar. Granskar man förslaget när- nings- och markkostnaden för en vanlig 

man, att löneförhöjningens familjegrav beräknar kommitterade t i l l  440 
stämningen i andra länder, skall ver- årliga belopp inom de 12 första Iönegrup- kr. En dylik grav rymmer endast fyra kis- 
ka »moralisk avrustning». Han perna, varest det stora flertalet kvinnliga 
säger till slut, a t t  j u s t  nu s tå r  det och befattningshavare finns, utgör summa 300 
väger  om Europa skall kunna f å  en kronor. Högst en fjärdedel eller 75 kr. för 
hållbar rättsorganisation, eller om dess 3 månaders uppehåll har en kvinna rä t t  at t  

stater skola ödelägga varandra och 
Europas kultur i en ny blodig uppgö- krigets orimlighet och avrustningens 
relse. »Tecken står mot tecken. Krigs- praktiska nödvändighet. Det är  en im- 
faran Iurar ännu. Men framtidsmöj- ponerande samling av fakta och sunda 
ligheterna äro ej  heller förspillda — — argument. Den övertygade är ¨ att  
Vi våga hoppas a t t  självuppehållelse- ha den a t t  ösa ur. Och det är visst, 
d r i f t en  skall segra såsom den alltid a t t  ingen soni läser boken ärligt  och 

fördomsfritt skall undgå att  bli djupt fö r r  gjort., problem." 

nödvändigt läsa boken. Fö r s t  då f å r  som kulturskydd. 
man det verkligt starka intrycket av 

* 
hävdar kapten för  att ge en idé om vad kriget verkligen del a v  löneregleringen. 

na vi l ja  är ett uttryck för känslan av själva gjorde aktiv tjänst i kriget. ’All arbetskraft just på hemarbetets och hus- 

* 

* 

finner 

för 

den Har nya Ni tidskriften läst 

Quo 
Vad is 

Dess motto: 
"Individens problem — världens 

Ur majnumret :  Så långt referatet .  Men man måste skakad i sin t ro  på väpnad makt så- 
Det svarta lackskrinet. 
Konsten och den nya  tidsandan. 
Den gamla och den nya aristokra- 

En indiens son om indiska förhål- 

Andrea Andreen-Svedberg. 
tien. 

i and en . 
Säljes överallt. Pris 85 öre. 

Helpensionen - 
Car lbe rga ,  Södertälje m o t t a g e r  e t t  

Pris 6 kr. pr år. 
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riksdagen beslutade nämligen att som som ringer och omtalar ärendets oficiella 
villkor f ö r  lönetillägget sätta under- karaktär. 
visningsskyldighet i fortsättningssko- 
la! Det är  inte Sveriges lärare,  soni litet mera intresserad. 
inrättat  fortsättningsskolan och det — Klockan fem är han säkert inne. Om 
kan knappast anses förkastligt, att en fröken vill ringa mellan fem och halv sex 
hel del av lärarkåren är betänksam in- går det utmärkt, herr X. brukar alltid kom- 
för denna skolform, som emellertid ma in klockan fem 
herr Rydén all t jämt anser bör få va- Full av medlidande med stackars f r u  X. 

för den chock, soni min ohyggligt kvinn- 
Tjänsten i fortsättningsskolan är ju  liga stämma förorsakat henne, ringer jag 

separat ,  och a t t  tvinga till undervis- av och går ut a t t  uppsöka fru U, sedan 
ning i den torde e j  vara välbetänkt. många år framgångsrikt verksam i samhäl- 

Så tycks meningen emellertid vara. I le t s  tjänst. 
s i  fall har denna skola få t t  e t t  klent Jas får en utmärkt intervju, f r u  U. är 
betyg. Och det blir då strängt taget både kunnig och intresserad på sitt om- 

for arbetet  i fortsättningsskolan tilläg- råde. — Men snäll fröken, får jag ix er att  
get u tgå r !  

Beslutet torde väl få tolkas så, a t t  inte sätta ut mitt namn. Det är verkligen 
det blir församlingarnas sak a t t  av- så, att min man tycker så illa om att jag 
göra, huruvida lönetillägget ska gå u t  står offentligt omnämnd i tidningarna. 
eller ej, men man må med skäl fråga Ja visst. Naturligtvis måste herr U. ock- 
sig, om det ä r  klokt lämna möjlig- s' vara svartsjuk. Men eftersom han kan 

het för tolkning i olika riktningar av känna sig fullständigt lugn för  sin f ru  
e t t  riksdagens beslut av denna art. D e  gentemot andra män, sina 
övriga lärargrupperna ha f å t t  sina skyddsåtgärder emot en mera abstrakt ri- 
blygsamma lönetillägg utan villkor och val, emot f ru  U :s arbete och framträdande 
såsom ersättning för det fasta skolar- i det offentliga livet. 
betet och e j  f ö r  något som kan be- . Slumpen vill, att jag vid min iterkornst 
tecknas som bisyssla. Då är det svårt till redaktionen t rä f fa r  skärsliparen, som 
a t t  förstå,  va r fö r  en g r u p p  ska kunna brukar titta upp varannan månad för att 
göras beroende av mer eller mindre höra om papperssaxarna blivit slöa. Han 

berättar ofta någon historia, när han kom- välvillig tolkning. 

liga innebörden av beslutet. Förr än liv, f rån  härbärget, som kostar I :50 nat- 
så skett, kan det e j  kallas glädjande. ten eller från gatans äventyr. 

I dag har han ingenting nyare än följan- 
de historia, soiii »jag skall be att få dra 
för  damerna ». 
- Någon frågade fasen varför han inte 

var gift. Nej, jag behöver inte det, jag har 
tor. En urngrav däremot drar i anlägg- ett litet helsike ändå hemma! — Ser da- 
nings- och markkostnad enligt kommittera- merna, så kan man svara. Men finns det 
de endast 55 kr. Församlingen säljer famil- något bättre än ett  hem och en egen liten 
jegravar för 720 kr. och i enlighet med gumma! ag har haft en jag också, men 
det nu föreliggande förslaget skulle familje- jag kan inte tala om det utan att gråta. 
urngraven åsättas ett  pris av 100 kr. Den Hans lysande ögon, där ljuset dansar 
senare rymmer då 10 á 20 askurnor, bero- och spelar när han skrattar, bli mörka och 
ende på anordningarna i graven. Den enkla dystra som släckta lyktor. 
allmänna graven kostar kommunen 220 kr., - Jag förlorade henne, när jag var 22 

och den allmänna urngraven har av kom- år, 25 kr. skulle doktorn ha och sköterskan 
niitteradc beräknats till 55 kr. Till dessa 10 kr. och hon måste stanna många dar 
gravar kan emellertid mark användas, som och doktorn kom två gånger. 75 kr. kos- 
redan finns inom kyrkogårdens område, tade det mig. Och tänk, den första ung- 
men som är  olämplig för andra begrav- domskärleken! Men jag glömmer aldrig. 
ningsändamål. Om jag ser en kvinna som ä r  aldrig så 

Med deii stora besparing, som blir följden vacker och aldrig så rik, så vill jag inte 
av ökad användning av eldbegängelse, an- ha henne. För i t re t t io  år har jag varit 
ses församlingen ha ren fördel av att bi- min hustru trogen och slitit som en hund 
draga till kostnaderna för själva krematio- och släpat för att barnet skulle få det bra. 
nen Bidraget skulle utgå med 85 kr. for Med tårarna droppande utför kinderna 
vuxen och 45 kr. för barn under 1 5  år. återtar han sin galanta ton, tackar för da- 
De anhöriga få härigenom i huvudsak kre- gens a f ä r  — »ni är de finaste och vack- 
mationen betald och församlingen förtjänar raste damer jag vet» — och försvinner t i l l  
för var j e  eldbegängelse netto C:a 130 kr. sitt slit igen. 
Den allmänna urngraven upplåtes för 3 kr. Men gåtan lämnar han olöst kvar. 
f ö r  samma tid som jordgraven, nämligen Jag vet a t t  nästa gång jag ringer t i l l  

herr X. eller herr Y .  blir det samma för- 15 ar. 
De raska framsteg soni Lidingö gjort på skräckta hustruröst, som i telefon försö- 

detta område - dess förening är inte stort ker bygga mur kring husets lycka och om 
mer än ett  år gammal -bevisa det enskilda det också kom kvinnor in i alla regeringar 
initiativets betydelse. i världen, skulle herr U. ändå kämpa s in  

manliga strid om f ru  U. mot hennes yrke. 
Så olyckliga de äro! Men trettio år ha 
inte räckt för skärsliparen att glömma lyc- 
kan, svin rar hans hustru. 

Den misstänksamma rösten blir genast 

ra i f red för kritik. 

vänder han 

Här måste krävas klarhet om verk- mer, någon liten bild från sitt strävsamma 

Lärare. 

Ett efterföljaiisvärt exempel ! 
——— 

Cusan. 
Herrsätra Skola, 
begränsa t  an ta l  e l eve r  på f l i cksko lans  

alla stadier.  Normalskolekompetens. M o d e r n a  m e t o d e r  O. individuell  
unde rv i sn ing .  Praktiskt arbete i u p p f o s t r a n d e  syfte.  Hemlik at- 
mosfär. Stä rkande  friluftsliv. N y b y g g n a d  m e d  bl. a. t i d sen l ig  gym- 
nastiksal ,  slöjd- och s j u k r u m  u n d e r  uppfö rande .  H ö s t t e r m i n e n  bö r j a r  d e n  
10 sept.  

Tel. Söde r t ä l j e  532. Anna Sundin, 
Förestånd. 

Undvik nervmedel med skad- 
liga biverkningar, y t t r ande  sig 
bl. a. i f i n n a r  Och utslag.  Om Ni 
emellanåt  ha r  b e h o v  a v  ett ne rv lug -  
n a n d e  m e d e l  a n v ä n d  i n s t a n t i n e  
oskad l ig ,  n e r v l u g n a n d e  pasti l l  be -  
h a g l i g  a t t  i n t a g a  Säljes å a p o t e k .  
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