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Vad h a r  h ä n t? 
Skolfrågan debatterades på ons- 

dagen och kamrarna beslutade i 
I flera viktiga punkter dessvärre 
enligt utskottets förslag. Vi hän- 
visa till vår artikel F l i c k o r n a  i 
sk o l p l a n e n och skola f. ö. åter- 
komma 

Sir Oswald Mosleys avsägelse 
var en besvärlig historia för engel- 

ska ganska skarpt sätt nationens 
väldiga otålighet mot stackars mr 
Thomas, för hans sätt att sköta 
arbetslöshetspolitiken. Det gir för 
långsamt och hjälper för litet. 

När mr Thomas sista gången 

talade underrättelser att komma 
med. än att de arbetslösas antal 
ökat med 27,000 igen och att han 
tänkte fortsätta att försöka skaffa 
nyttigt arbete år så många som 
möjligt, att stödja rationalisering nen. effektivisering av produktio- 
bättre tider skulle randas! 95 mil- 
joner pund hade han, med dem 
kunde 380000 man få jobb för ett 
år. Vad förslår det för halvannan 
miljon. 

Nej, när han inte fick tillfälle 
art inverka på kursen, utan den 
konservativt försiktige mr Thomas 
skulle bestämma allting, kunde sir 
Oswald inte vara kvar i regerin- 
gen. Men väl rom lojal medlem av 
arbetarpartiet u t o m  regeringen. 
Det var just partiets allmänna ut- 
talanden de som han ansåg att 
sista valet egentligen hade gällt, 
som ban tänkte förverkliga med 
sin radikala plan, ogillad av hela 

den Nu övriga står han regeringen. där, med pengar, 
begåvning, sympatier från breda 
lager, plötsligt vorden en förgrunds- 
figur i sin kritik av regeringen, som 
- man måste medge det - inte 

förslag hade kunnat avhjälpa ar- 
betslösheten är en sak för sig. 
För ett ögonblick bar han ändå 
makten i sin hand, som den, som 
genom sin röst kan sälla sig till 
vänner eller motståndare. 

Men oni det rillf,<lli~a laget är 
intressant kan det änds inte mäta 
sig med lrägpn, h u r  s k a l l  det 
i v e r k l i g h e t e n  gå med des- 
s a  m i l i v n r  r u t a n  a r b e t e ?  

V e c k a v a k t e n .  

-- 

har det så lätt. I vilken mån hans 

M e d  Mussolini genom Toscana 
På Grossettos största piazza fin- brukas till. i trav hålla officerare 

ner jag professor P., gammallibe- och kadetter takt med våra Fiat. 
ral, antiklerikal, antifascist. U p p  Mussolinis chaufför vänder sig om 
sträckt i bonjour och randiga byx- och frågar tydligen om han skall 
or och nyrakat anlete. sakta en smula, men Mussolini 

Vad i allan dar! Är ni ute för svarar nej, han är uppenbart road 
att fira Mussolini?? av att se om de kunna hålla ut. 

l a  rad vill Ni?  Hur skulle jag Vilket de göra samt och synner- 
kanna låta bli? Grossetto är en liten ligen. 
stad och allt man gör hörs, ses och Och när vi så alla kommit fram, 
noteras Här kommer nu Mussolini träder Mussolini ut och talar. Om 
på triumffärd genom Toscana. att fascismen är  stark och eldad 
Li te  jag bli att gå ut och hylla av offervilja. Om att Italien är 
inte finge jag mycket lugn efteråt. fascismen och fascismen Italien. 
- Och jag vill ha h i ~ .  - Hör Om att fiender utom och inom ej 
efter när II Duce väl anlänt. Ni ostraffat skola provokera. Om att 
får inte höra många som skriker kriget, om det på nytt kommer. 
högre än jag. skall finna Italien berett och en- 

* tusiastiskt som aldrig förr. 
På Livornos station har i arla Det ligger oro i luften. Det ly- 

morgonstunden samlats en massa ser feber ur hundratusen par åskå- 
officerare och unga pojkkadetter. dareögon. Vart man ser artilleri 
Som bakgrund t i l l  allvarliga auk- och »rivna fanor». Smutsiga, blod- 
toritetspersoner i svarta skjortor bestänkta. röksvärtade tingestar 

som »varit med» såväl som deras och många dekorationer. 
Så glider tåget in och Mussolini bärare. 

stiger ut Duce Duucee - stämma 
krigsmännen upp. Leve vår höv- Resans tredje dag I Lucca. Vi 
ding! Leve kriget! Evviva ii nostro ha kört in genom en port varöver 
Duce. Evviva la Guerra! stod Ave Dur och under vars valv 

Ropen fortsätta sedan Musso- väntade pager med stadens nyc- 
lini hunnit ur stationen och in i lar i förgyllt silver vilande på pur- 
den väntande bilen. Och upprepas purbädd i skulpterat olivskrin, och 
därefter oavbrutet under det denna där tio av Luccas skönaste flickor tidens hat till Firenze ännu brin- varav ingen egentligen liknar origi- 
ilar mot staden. Cirka fyra kilo- i medeltida dräkter strödde blom- ner starkt och klan. Vi ha sett alla nalet, som ti l l  sist fått lov att rycka 
meter är avståndet från Livorno mor for hövdingens fot. gator smyckade med rosar och alla sig loss och bila ut till den gamla 
station till Livorno stad. En bred Vi ha hört Honom på nytt för- hus illuminerade. alla osterior fulla adelsvilla några kilometer utanför 
avenue. i dag kantad med kano- kunna att »det fascistiska Italien med sjungande hopar och alla of- Lucca som under några dygn skall 
ner och kulsprutor och tanks och är och skall vara omöjligt att be- fentliga byggnader behängda med svara för hans lugn. 
andra krigsredskap som den stän- segra». Vi ha sett historiska fest- Haggor och gobelänger. Vi ha sett I ett gathörn stå några bred- 
digt civile inte förstår vad de skola tåg och konstaterat att medel- II Duce i tusentals avbildningar ryggade solbrynta bönder och 

dryfta dagens stora händelse. »Vad 
kan den korta den här resan», sä- 
ger en betänksamt. Men han får 

intet svar. De andra taga skynd- 
samt upp något annat. 

STOKINKVISITORN.  Ur Kriget mot fascismen. 

Flickorna i s k o olplanen som Morgonen skall hända därpå Men vet ingen man vad har 

Det är inte med någon över- de denna del av skolfrågan sägas Ett högre allmänt läroverk för kommit överens om ett slags signa- 
sudlande glädje vi nu ta upp frå- börja ett nytt liv. i så måtto som flickor skall upprättas I Örebro, lering. När Mussolini kör ut ur 
gan om flickornas undervisning i- utredningen inte endast skulle om- omfattande både realskola med an- Villa Manzi, då skall den omgi- 
gen. Efter allt tragglande med ut- fatta behovet av högre allmänna knytning till folkskolans såväl fjär- vande lilla byns kyrkklockor börja 
redningar och rikdagsbehandlin- läroverk för flickor utöver de fyra de som sjätte klass och ett fyra- klämta. Och sedan skall varje 
gar visar den sådan den i är förelig- som redan beslutats av riksdagen årigt gymnasium Realskolorna i kyrka bilen susar förbi göra det- 
ger i riksdagen, samma sorgliga - i Stockholm, Göteborg Malmö, Stockholm. Göteborg. Malmö, Häl- samma. På det viset kan man hålla 
bundenhet i organisationsfrågor Hälsingborg - utan också flickläro- singborg, likaväl som de realsko- reda på i vilken riktning färden 
och samma Prägel av partipolitiska verkens organisation. Här bered- lor, vilka ecklesiastikministern fö- går. 
hänsyn, som tyvärr varit skolfrå- des alltså rum för vissa jämkningar reslår skala upprättas i Linköping Klockan tre öppnas till sist den 

av 1927 års omstridda reform. Det förslag, som ecklesiastikmi- anknytas till både fjärde och sjätte stämma upp. Dagen är stilla och 
När riksdagen i fjol avslog k. nistern på grundval av den gjorda klassen i folkskolan. Den före. '  klar, ljudet bärs långt, Mussolini 

majts förslag angående ordnandet utredningen har lagt fram inför n a d e  l i n j e n  föreslås slutligen själv gapskrattar och medger att 
av flickornas undervisning och i- årets riksdag innehåller också ett vid ytterligare 22 läroverk, som påfundet lyckas förträffligt. Efter ett par kilometer veta far- 
stället begärde ny utredning, kun- par nyheter. resten alla vart han skall. Upp 

till det enkla lilla hus dar Car- 
ducci föddes. det enhetskämpande 
Italiens skald, den unge socialis- 

gans öde alltsedan genomförandet i den ursprungliga planen. och Borås, skola på samma sätt stora gallergrinden och klockorna 

Forts. å sid. 4. 

S L O T T S T H E älsklingsdiktare. folkskolläraren Mussolinis 

(det f i n b l a d i g a  théet) * 

Dagen därefter styr han i stäl- 
let sin gråa bil till Barga - byn 
uppe i bergen där Pascoli skrev 
mycket av det bästa han diktat, 
och där ännu hans syster Mariu 
lever som väktare av otaliga ge- 
mensamma minnen. 

g rö n a b i l ar m e d Mariu stod blek och tyst och 
åldrad i den smila dörren, då Mu- 
solini trädde fram t i l l  Casa Pas- 

ÄR PRODUCERAT I D E  TROPISKA HÖGLÄNDERNA OCH 
SAMMANSATT AV DE YNGSTA OCH SPÄDASTE SKOT. 

TEN Å THEBUSKEN. 

Sir Oswald Mosley talar. konsum goda bullar Fons. å sid. 4. 



Polit ikens Om universell avr u s t n i n g 
Inernationella kvinnoförbundet 

för fred och frihet sätter i dessa 

panj på internationell front. Den 
Att delta i det politiska livet ar en fortsättning på upplysnings- 

med bevarande av några illusio- verksamheten i samband med anti- gaskonferensen i Frankfurt, och 
ner är otänkbart. Men finns där även nu är det gaskommittén som 
någon möjlighet till ett bättre till- ar det verkställande utskottet. Kra- 

vet på avrustning vilar därför hu 
stånd? Det enda. som kan skapa vudsakligen på det argument som 
bättre förhållanden, som kan lyfta ligger, i, det moderna krigets art. 
politiken pa ett högre plan, är och civilbefolkningens värnlöshet. 

Nästa argument och det som i detta 
b ä t t r e  m ä n n i s k o r .  Men det sammanhang det nya inslaget är 
är en mycket långsam väg, och den blodiga rustningsinternationa- 

lens krigshetsande verksamhet. 
man frågar sig, om det under ti- Man anser, icke utan skäl, att de so- 
den inte vore möjligt att åstad- vande millionerna behöva väckas 
komma något drägligare villkor. och upplysas om denna fara. väc- kar t i l l  att sätta upp mot den- 
Har inte partisystemet visat sig samma det enda medel man tills- 
så olycksbringande, att det kunde vidare har, nämligen den allmänna 

opinionen. 
vara skäl i att försöka något an- Det upprop på vilket Fred och Fri- 
nat? Vad som gör partisystemet vill samla namnunderskrifter är så 
så motbjudande, är att s a k e n  och allmänt, att vad det angår hela 

världen bör kunna skriva på Det 
s a k l i  g h e t  e n skjutas i bakgrun- kräver krigsmaktens bannlysning, 
den, biintressen och privatintressen o m  nu kriget blivit bannlyst och 
bli rådande, fast under fosterlan- begär att »nästa avrustningskonfe- 

rens» skall uppta till opartisk 
dets, folkets eller idealismens täck. prövning alla redan inlämnade och 
mantel. Därför blir det trångt inom ännu inlöpande avrustningsförslag 

och senare »vidtaga åtgärder for 
partiskrankorna och luften kvav. snart förverkligande ar den så län- 
Mänskligheten kan påtagligen inte ge utlovade avrustningen ». 

arbeta för en grundåskådning. en D e t t a  kan naturligtvis tänkas dölja ett uttalande för det ryska 
idériktning. Bättre då följa klass- förslaget nr 2, för Tysklands. 
och yrkesintressenas linjer öppet, Kinas. Interparlamentariska unio- 

nens och andra radikala förslag. 
när det ändå sker. Tiden har Avrustningen- historia hittills är 
ändrat sig efter den gamla stånds- emellertid oerhört komplicerad. 

Kapten Brunskogs just nu utkom- 
indelningen, vi kunna inte återgå na sakliga och värdefulla bok »Ned  
till den. men likaväl något Iiknan- rustningsfrågan» påminner och 
de. Försöket att alla medborgare befäster en livligt i denna uppfatt- 

ning. Det ä r  därför väl mycket att 
skulle välja den riktning för sam. begära av de insåpade och rust- 
hällsutveckling de ville stödja och ningssuggererade massorna, att de 
därefter välja ombud har miss- skola forst5 vad som ligger i den- 

na begäran till regeringarna. Kun- 
lyckats. Varför inte då erkänna na de  fatta universell avrustning? 

Vi måste bekänna att vi för vår 
detta och låta alla medborgare au- del  ej  förmå det. De; låter oåndligt 
tomatiskt tillhöra sitt stånd eller stort... Men liksom der är klokare 

sig som den bäste frisören v id den- 

kare, hantverkare, militärer el. dyl. den bäste frisören i världen», så 
De män och kvinnor, som sakna är det ett större krav på en rege- 

ring att den undersöker och sänker 
yrke kunde tänkas kvarstå i sin sina egna rustningar och sin egen 
faders eller moders stånd -dit de del i den blodiga internationalen 

än att den kräver universell av- 
efter rösträttsålderns ernående an- rustning. 
tomatiskt skulle erhålla tillträde. Ett enda enkelt men preciserat 

krav: kontroll över vapenhandeln, 
På detta sätt kom yrket att er- skulle göra mera effekt om det 

sätta partibeteckningen. Varje yr- framföres av 100 millioner till 
ke uppsatte sina kandidater. Pri- nekande regeringar än universell 

vat- och klassintressen finge ohöljt Detta betyder icke att vi icke för- 
framträda samtidigt som det vore stå hur oerhört svårt för en inter- 

större utsikt till saklighet. Ty alla nationell sammanslutning det äran precisera ett sådant krav. För ett 
olika element inom ett yrke vore land passar det utmärkt emedan 
hänvisade till att inom detta yrke det passar detta lands intressen 

i gammal mening, ett annat land 

sedan röstade på, inom ~ eget het skulle ju helst ha genom- 
yrke eller inom ett annat, blev van dan även förakta dem. och se 

och ens ensak. Internationella kvinnoförbundet 

bankrutt- 

för k la ring dagar i gång en avrustningskam- 

yrke t. ex. lärare, tjänstemän, hus- och ansvarsfullare att annonsera 

mödrar, jordbrukare industriid- na gata» än att annonsera sig som 

avrustning. 

föra sin talan. Vilken kandidat man passar det inte. Men Fred och Ffi- 

Hjälpen åt jordbruket 
Utskottsutlåtandet över regerin- eller handlar med utländsk råg, 

gens förslag till hjälp it jordbru- samt skyldighet att noggrant föra 

Därmed står rik sdagens största frå- neliggande l a g ~  etc. och att här- 
ga inför sitt avgörande. om lämna uppgift till vederböran- 

Det är intressant att iaktta den de myndighet. 
strid. som avspeglas i utlåtandet Regeringens spannmålsnämnd för 
mellan i ena sidan förakt för protek tvångsregleringens övervakande 
tionismen, å andra sidan önskan förordas av utskottet, som föreslår 
att just genom protektionistiska åt- att den skall bestå av fem ledamö- 
gärder tvinga en överfull marknad ter, och att 100,000 kr. skola anslås 
att ta upp så mycket spannmål, till dess verk-amhet. Likaså till- 
som man befaller den till styrker utskottet förslaget om la- 

Utskottet avstyrker nämligen till gerhus. 850,000 kr. skola anvisas 
att börja med varje slag ar tullhöj- till spannmålslagerhusfonden och 2 
ning för jordbruksprodukter med miljoner kr. t i l l  inrättandet av en 
den motiveringen att höjda tullar spannmålskreditfond. 
äro ett bristfälligt hjälpmedel, som Men det a r  inte nog med detta. 
just i tider av yttersta nöd, d. v. s. 
långtgående utländsk dumping, 
förlora det mesta av sin verkan. 
medföra stegrade utgifter för jord- 
brukarna och motverka produk- 
tionens inriktning på den bana hängande s t a t l i g  r e g l e r i n g  
som lönar sig bäst. För den anima- a v  s p a n n m å l s p r i s e r n a .  
iska produktionen, som enligt de Jämsides med dessa om den vär- 

av utskottet verkställda undersök- sta merkantilism påminnande för- 
ningarna för närvarande är den slag for Sveriges räkning, är ut. 
fördelaktigaste, skulle en tullför- skottet nog förtröstansfullt att före. 
höjning på införda fodervaror be. slå, att regeringen bör söka få till 
tyda ett allvarligt hinder i stället stånd törhandlingar mellan olika 
för stöd. länder, eventuellt ett gemensamt 

D Dessutom: I sin egenskap av in. uppträdande inom Nationernas för- 
direkt beskattning drabba tullarna bund, avsett att förhindra en ge- 
de tyngst försörjningspliktiga hår- nom exportpremier och dylika åt- 
dast och verka tryckande på lant- gärder åstadkommen dumping. 
arbetarlönerna... Dessa synas f. n. Utskottets förslag är tyvärr lika 
ligga högre i frihandels- än i tull- dumt som verkningslöst. Vom det 
skyddsländer. inte bättre, eftersom jordbruket än- 

Så vitt ar allt gott och väl. då allt framgent är beroende av 
Men när det sedan blir fråga om vädret, att med en gäng införa 
inmalningstvång tycks utskottet all- statlig regn- och torkförsäkring 
deles gömma bort sina frihandels- för den missgynnade näringen! 
vänliga principer. si  långt som 
till exportförbud sträcker det sig 
inte. Detta skulle också vara omöj- igt med de traktater med främ- med statsbidrag anordnas av Sverges Folk- 
mande makter, av vilka Sverige skollärarinneförbund denna sommar lik- 

som en följd av föregående år. Dessa 
är bundet Inmalningstvång däremot anses kurser vilja vara ett led i arbetet for 

inte angå utlandet mera, än att väckande av intresse i den viktiga fr- 

det utan men kan införas både för om värnandet av barnens hälsa under 
vete och råg. Eftersom rågen före- skoltiden. - Till föreläsare detta år har 

trädesvis odlas av mindre brukare S. F. lyckats förvärva den för sitt ar- 
ens område kände skol- 
dr Nylin. - Förste och på sämre jord än vetet, anser 

utskottet det vara rättvist att sam- 
ma förmåner komma rågen till del 

ket ligger nu på kamrarnas bord. buk över införsel, försäljning, in- 

Kurs i skolhygien 

för var och en, som inför lingen av olycksfall. Denna avdelning av 
har dock säkerligen valt sin linje kurser ledes av Rödakorssyster. 
efter moget övervägande och vi Då skolbarnshygien bör vara av intresse 
önska det all tankbar framgång i även för föräldrar och målsmän, komma 
det hårda arbetet att väcka och en del av föreläsningarna under kursen att 

samla den stora opinionen. Det hållas tillgängliga for allmänheten mot låg 
v i l l  säga alla dessa, vilkas öde avgö- inträdesavgift Kursen står avgiftsfritt öp- 
res medan de sova eller läsa sport- pen för folkskollärarinnor från hela h- 
nyheterna, förskingringarna famil- det, dock med företräde för medlemmar av 
jenotiserna, mor mordnovellerna och S F. Intyg om deltagande i kursen ut- 
börsnoteringarna. Vilkas ode av- färdas. 
göres av det de gå förbi: den Ansökande om deltagande i kursen stäl- 
amerikanska tulltariffen eller den les till Centralstyrelsen för s. F. och 
engelska arbetarregeringens vara insändes till Fröken Bertha Petterson, 
eller icke vara och den paneuro- Trotzgatan 38-40, Falun, före den i 
peiska frågans lösning eller fall. juni. Beställning av rum kan ske sam- 

-- tidigt. 



FRAMSTÖTA R 
för jordvärdebe skattning 

Den stora tanke, som mr.. Lloyd ärads vän mr Churchill kommer han frågan om värdestegringskatt 
George tjänade, när han för mer att skänka sitt hänförda bistånd. och vidgat användande av tomträt- 

DEN BLODIGA 
I n t e r n a t i o n a l e n  

Ur Internationella kvinnoför- kanoner tr in den engelska firman 
bundets medlemsblad avtrycka vi Vickers- Armstrong. Krupps jätte- 

än 20 år sedan lät vardera Eng- 
lands jord som förberedelse t i l l  
den jordvärdebeskattning. som al- 
drig blev av. har nu tagitsupp av 
f i n a n s  m i n i  s t e  r S n o w  d e  n. 
Man måste säga att det är ett 
värdigt föremål för arbetarrege- 
ringens intresse, eftersom det nu 
är den, som allt skall förmå. 

M r  Snowden bebådade i ett tal 
i underhuset för några veckor se- 
dan ett lagförslag om allmän jord- 
värdering, som grundval för den 
med spänning emotsedda, eller åt- 
minstone ifrågasatta jordvärdebe- 
skattningens införande. Det var ett 
märkligt och roligt tal och vi kun- 
na inte neka oss nöjet att orda- 
grant anföra ett par av de viktiga- 
ste styckena. 

I mitt tal för Finanslagen 
1924 törklarade jag. att jordens 
värdering och beskattning var en 
fråga, som jag ämnade sysselsätta 
mig med. sade mr Snowden. Om 
arbetarpartiet hade fått behålla re- 
geringsmakten också det följande 
aret. skulle ett lagförslag i frågan 
blivit framlagt. Sedan dess har 
emellertid samhällets rätt till den 
Jel av jordvärdet. som skapas ge- 
nom samhällets egen medverkan, 
blivit allt klarare erkänd och det 
är nu på tiden att handla. Det har 
gjort ett starkt intryck på mig. att 
få ta emot alla de hänvändelser, 
som kommit från otaliga kommu- 
nala myndigheter över hela landet, 
de allra flesta med konservativ ma- 
joritet, som begärt införandet a v  
jordvärdeavgift. 

jag  hade i det längsta hop- 
pats an kunna ta upp ett förslag 
härom i innevarande års finans- 
lag, men etter mycket övervägande 
kom jag till den slutsatsen att det 
mest praktiska vore att först g e  
nomföra jordvärderingen genom 
en särskild lag. 

Jag har försökt att göra det 
alldeles klart och oomtvistligt, att 
det är regeringens avsikt att an- 
vända den värdering av jorden, 
som förberedes genom lagförslaget 
som ett medel att tillförsäkra sam- 
hället dess rättmätiga del i det 
ständigt växande jördvärdet. Detta 
är nämligen en anordning som i 
o c h  för s i g  är r ä t  t f ä r  d i g ,  
oavlåtlig e n  e f t e r s t r ä v a d  
och l ä n g e  t ö r s u m m a d .  Jag 
har aldrig betraktat jordvärdebe 
skattning enbart som ett medel att 
skatta pengar. Den är, för att an- 
vända mr Asquiths ord, ett m ä k -  
t i g t  m e d e l  till h e l a  sam- 
h ä l l e t s  o m d a n i n g .  Detta för. 
slag blir kanske mitt enda, som min 

Genom hela sin långa, brokiga ten för stadens räkning en ganska följande redogörelse för den inter- firma hade levererat kanoner till 

politiska bana har han varit en glädjande uppmärksamhet. nationella rustningsindustrien. att allaTysklands motståndare,och 
trofast. vältalig och mäktig tales- Borgmästare Lindhagen hade frå- rustningarna ökas både kvantita- österrikiska Skodaverken. Någon 
man för denna reform och jag gat o m  inte den kommunala re- tivt och i intensitet. Avrustnings- konflikt mellan fosterlandskänsla 
motser med tillförsikt hans ovär- geringen ansåg att förhållandena konferenserna följa varandra. ut- och vinningslystnad besvärar icke 
derliga hjälp att föra saken till påkallade ett skyndsamt uppta- redningar hopas. regeringarna be dessa herrar direktörer. Redan före 

gande av tomträttsdelegerades år dyra sin fredsvilja. medan förhand- tysk -österikiska kriget 1866 sålde ett lyckligt slut. 
Krupp kanoner till Österrike och Fastän mr Churchill inte ville 1924 framlagda förslag till lagstift- 
dess sydtyska förbundna, och när avge några bestämda löften gav ning om beskattning av oförtjänt 

han ändå finansministern ett er- tomtvärdestegring, och om inte det preussiska regeringen ber honom 
känslans ord  medan mr Lloyd motionsvis väckta kravet om tomt- KEXFABRIK upphöra därmed. svarar han: »det 
George påpekade, att hans jordvär- rättens inre delar tillämpning vore förtjänst också av en skynd- i stadens Aida vore leon 111 kontraktsbrott». under han sin Till priskata- Napo- 

log och får ett artigt tack med sam behandling, 
önskan om framgång för en indu- 

redan nu har vissa möjligheter stri, som »har till ändamål att göra 
att behålla någon del av den vär- AIDA mänsklighetens stora tjänster.» 
destegring, som uppkommit genom Fullkomligt utan skrupler tycks 
dess egna åtgöranden, t. ex. ge- BANAN-KEX den »mystiske européen» Zaha- 
nom överenskommelser med enskil- roff ha konstruerat mellanstatliga 
da fastighetsägare att till staden be. konflikter för att sedan utnyttja 
tala en viss procent av den köpe- bida parterna. Medan han sålde 
skilling de erlagt tör jord, som Denna kex innehåller jämte de en undervattensbåt till Sitt farter- 
genom allmänna förbättringar sti- yppersta råämnen ett koncen- land försåg han fienden Turkiet 
ger i värde. Exempel på ett sådant trat av bananfrukten med dess vik- med två sådana Som direktör hos 
tillvägagångssätt äro bl. a. över- tiga mineraliska beståndsdelar och Vickers levererar han vapen till bo- 

erna, och i rysk-japanska kriget enskommelserna mellan staden och är tillverkad enligt 
säljer han opartiskt åt båda håll. 

Lidingöbrons och Stora Essinge- CANDAL- METODEN, Snart behärskar han den franska 
Snowden. brons tillkomst. som är ett av oss med ensam- vapenfirman Schneider-Creuzot. 

dering redan blivit utförd, Denna Det ar emellertid klart att så- rätt vid kexfabrikationen använt och vid tiden för världskriget orga- 
jordvärdering kan i alla fall inte dana särskilda avtal inte ha någon tillverkningssätt, varigenom kexen niserar han hela Ententens vapen- 
användas nu, och mr Snowdens större betydelse. Dessutom gå de blir mer lättsmält, näringsrikare utrustning. 
förslag har en helt annan räckvidd vid sidan av själva principen, då och bevarar sin arom och håll- Ett drastiskt exmpel på vilka me- 
än mr Lloyd George´s på sin tid. j u  markvärde r ingen  äger rum barhet längre än någon annan kex. toder rustningskocernerna använ- 

- Om det visar sig att jord- oavlåtligt och så gott som överallt Vid inköp av kex begär alltid da sig av för att locka kundkretsren 
t i l l  nya beställningar är enligt värderingen inte bifalles, har mr och inte utedutandeisambandmed 

Snowden senare fortsatt sin rede- sådana dyrbara företag som nya A I D A  BANAN-KEX Lehman- Russbuldt den manöver 
AIDA garanterar alltid en hög- som »Deutsche Waffen- und Muni- 

tionsfabriken år 1907 arrangera- görelse, kommer jag att genomföra broar. 
den trots de stora administrativa Borgarrådet ansåg för sin del att värdig kvalitet. 
svårigheterna genom att ta in en sättet för värdestegringens utta. Finnes i speceri- och matvaruaf- de, rader då att deras i Figaro agent söka i Paris få beord- införd 
paragraf om jordvärdebeskattning de finge klargöras genom en kom- färer 
i nästa finanslag. Men jag hoppar mande utredning. Vad beträffar i paket om 1 hg. à 25 öre: följande notis: »Franska regering- 

att dit inte skall bli nödvändigt, tomträttens tillämpning i de inre i paket om ¼ kg. à 50 öre. en har beslutat att fördubbla ar- 
vi komma omedelbart att fram- delarna av staden påpekande han. Tillverkas under kontr. av méns utrustning med maskinge- 
lägga taxeringsförslaget och skola att staden genom att använda den- Prof. Håkan Sandqvist vär.» Lögnen var alltför påtaglig, 
göra vårt bästa tör att få det upp na. skulle kunna räkna med att en vid Kungl. Farmaceutiska men kort därefter publicerade Fi. 

gång i framtiden vi tillägga för 
Institutet i Stockholm. garo m.fl. fl.. franska tidningar artik- 

höjt till lag lar om de franska maskingevärens 
egen del att denna framtid inte tor- A.-B. STOCKHOLMS förträfflighet. ja överlägsenhet. En 
de vara så långt avlägsen få en KEXFABRIK.  tysk riksdagsman förmåddes an 
mycket stor del av sina löpande interpellera sin regering, den av- 

Bland jordreformvänliga kretsar utgifter täckta, til l askattedragarnas sedda etfekten uteblev ej, riksdagen 
inte minst i Danmark. är man ö- fördel Den misstänksamhet mot blev uppskrämd och beviljads 
vedens om att mr Snowden säkert tomträtten som hittills i många fall skyndsamt anslag för nybeställ- 
valt den klokaste vägen, när han varit märkbar från vissa kredit- ningar. 
följt Danmarks exempel att furst givande penninginstitut och stora Nyligen avslöjades ju de skan- 
praktiskt visa att en värdering av försäkringsanstalter hade på se- larna köpslå om ton och typer. allt dalösa manipulationer, varigenom 
jorden är möjlig och samtidigt av- nare. tid alltmera försvunnit. för jämnviktens skull Under tiden Sheurer. pressagent för amerikan- 
slöja de oerhörda värden, som o- Borgarrådet underströk till slut knyta krigsintressenterna sitt nät ska rustngsfirmor, lyckades stjäl- 
förtjänt komma de enskilda till att enligt hans åsikt komme frågan av truster över hela jorden och på marinavrustningskonferensen i 
godo. tomträtt för de inre stadsdelana leverera ogenerat vapen till vän och Geneve 1927. 

Också i Sverige rör det sig fast- snart att ligga på stadsfullmäktiges fiende. Exempel till överflöd ger Denna internationella koopera- 
med mindre steg. I det stora tal, bord. Med hänsyn till den mängd Lehaman-Russbüldt i sin bok: Die tion mellan krigintressenterna upp- 
m e d  vi lket borgarrådet  t S a n d -  av år som det hittills tagit att få blutige Internationale, som nu ut- hörde get, hemliga ingalunda konferenser under höllos världskri- och 
berg i måndags i Stockholms saken fram i ljuset är detta inte kommit på svenska. 
stadsfullmäktige besvarade borg- några dåliga utsikter. I slaget vid Dardanellerna, där konkurrerande firmor samman- 
mästare L i n d h a g e n s  inter- eliten av engelska aristokratin 50- slogos, Men efter världskriget har 
pellation i bostadsfrågan ägnade pades bort, sköto turkarna med den internationella förtrustningen 

A.-B. STOCKHOLMS 

Borgarrådet svarade att staden 

Skattkammarkanslärn Philip markägarna. som dragit fördel av 
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M e d  Mussolini  INTERNA- 
liljor på vitt siden.. Vad han säger! 

av storindustrin blivit allt intensi- Forts. fr. sid. 1. 
vare och utgör nu en oroande coli. Mariu gick blid och fåordig Ja, det är delvis ett upprepande av 
maktfaktor. 

rekta vapenfabrikationen till krigs- räknade rum. Mariu räckte ho- står starkare än någonsin. Inåt 
industrin, nästan alla industrigre- nom Poemetti när hans ögon foro finnes ej längre en enda fiende 

sådan. - Vi ha naturligtvis eko- 
nar äro sammanknutna med rust- sökande över arbetsrummets hyl- 
ningarne och framställa direkt el- lor. 
ler indirekt material för krigfö- När vi ko- ned igen böjde nomiska svårigheter. Men det ha 
ringen, framför allt olje-, cellulosa- sig Mussolinis huvud till avsked alla och människan lever ej av 
och stenkolsproduktionen, och över hennes tunna hand. Hans bröd allenast. Fordras det kunna 
slutligen de kemiska fabrikerna. läppar föreföllo icke kunna slitas v i  villigt tåla offer varom andra 
Färgindustrin förtrustas alltmer. från dessa vita trötta fingrar. Och folk ej ha en aning » - Fred 
Tyska Kemikoncernen ställer pa- Mariu log lyckligt och trött och vilja vi ha. Men kan man utom 
tent och metoder till franska krigs- tryckte hastigt, urskuldande en Italiens gränser ej förstå våra krav 
ministeriets förfogande och avstår kyss till tack på gastens panna. och våra rättmätiga önskningar, 
mot ekonomisk ersättning från Pistoia. Nu är färden officiell fortsätter man att där möta oss 
konkurrens på området liknande igen. Solen spelar över tunga me- med misstro och hat, då skola vi 
överenskommelser ingås med Eng- deltidspalats och en svartvit dom visa a t t  vi äro beredda och att vi 
land, U S. A.. Spanien, Italien. och tusen och åter tusen åhörare våga. - I morgon skola Ni. O 

TIONALEN 
vid hans sida på den korta vand- vad han nu i en vecka ropat ut 

Numera hör icke blott den di- ringen genom dess små och lätt över toskanska torg: »Fascismen 

Belgien. och åskådare. Stadens egna invå- mina florentinska svartskjortor 
Explosionen i Hamburg hade till nare, unga och gamla, halta och skåda en härlig uppvisning av mili- 

följd upptäckten av fusionen av lytta, i finaste högtidskläder. Bön- tär kraft., Den sker på min ön- 
tysk-ryska giftgasfabrikationen en- der från dalens alla byar och de- skan, ly lag vet alt om ord äro 
ligt ett hemligt militärfördrag ras kvinnor i röda liv och med sköna, så äro kanoner och kul- 
ävensom samarbetet inom flygtek- barnkräk vilande som skynken sprutor och fartyg och aeroplan 
niken. Det fosgenlager, som för- över vänstra axeln. Brödraskapen ännu långt skönare.» 
klarades vara avsett för oskyldig uppifrån bergen med svarta kåpor Det sista är svaret på de senaste 
färgfabrikation, var i själva verket och toppiga hättor. Gamla ryn- dagarnas resultatlösa vidjan till 
destinerat till Ryssland. General kiga gummor som i denna fasans Frankrike i Geneve. M e n  intres- 
von Seekt har trots sin antibol- trängsel stå och spinna oberörda santa som de tvärhuggna fraserna 
sjevikiska inställning visat så stort och mad hjälp av redskap äldre äro i sig själva, än intressantare 
intresse för uppsvinget inom en an murarna omkring. är det sätt varpå de slungas fram. 
rysk industri, »som kan vara oss Och Mussolini talar. Från en Mussolini talar som han ej gjort 
ti l l  nytta». balkong, med en knippa gröna ve- sedan han grep regeringsrodret. 

Ett slående bevis utgör också teax i handen. Kan och en smula Han talar som den folktribun han 
den process, som Krupp efter kri- kärvt: »här behövas ej många ord innerst inne är, som den lidelse- 
get öppnade mot firman Vickers jag känner Er och Ni känna mig. fulla massledare som så ofta, så 
angående patentet för tändhattar Jag vet an Pistoia är åkerbrukets ofta, så ofta känner statsmansdräk- 
till engelska granater, som under stad och jag vet att den så skall ten outhärdligt trång och plåg- 
striderna i Frankrike och Flandern förbliva. - Jag vet an fascismen sam. 
slungades mot de tyska soldaterna. är stark och att ni äro den trogna.» Ansiktet är vilt. Ögonen stela 

Franska storindustrin påstås - Dagens program är långt och och glödande. Rösten hes. Högra 
stödja militärpartiet för att genom- skall han ju i morgon hålla i Fi- armen virvlar med fantastisk 
driva anslag till befästningar vid renze det stora avskedstal ti l l  Tos- snabbhet upp och ned. Än höjes 
ostgränsen med ty åtföljande be- canas inbyggare varom en Rom- den högt över huvudet, än slås den 
ställningar.. Men då den fransk- tidning häromdagen skrev: »Nu ut med sådan kraft att man häpnar 
tyska trusten tycks bana väg för råder tystnad överallt. Hela värl- över att den ej brytes ur led än 
ett fredligt samförstånd söker man den avvaktar II Duces tal i Fi- dunkar den mot balkongens räcke, 

i n  dras den in så att den knutna ombilda den i riktning mot en mi- renze.» 
litärallians riktad mot Sovjet, med 
nya vinstmöjligheter. I varje fall avvakta florentinarne 

Flickorna 
Forts. fr. sid. 1. 
nu ha endast antingen fem- eller 
fyraårig realskola. 

Denna förenade linje - av sam- 
ma slag som vid den kommunala 
flickskolan - avser att på ett smi- 
digt sätt och med tillvaratagande 
av utrymmet. reglera den ojämna 
tillströmningen till de två linjerna. 
Om t. ex av 60 elever 50 söka 
inträde vid den femåriga och bara 
10 vid den fyraåriga linjen, skall 
av det överskjutande antalel från 
den förra tillsammans med fåta- 
let från den senare kunna upprät- 
tas en förenad linje, vilket skulle 
medföra betydande besparingar 
samt fördelar från de inträdessö- 
kandes synpunkt.. 

Med avseende på de kommunala 
flickskolorna säger regeringsförsla- 
get att  denna flickskolelinje skall 
ha till ändamål att ge kvinnliga 
lärjungar, som genomgått realsko- 
av lans medborgerlig näst sista klass, bildning ett högre med mått 

häns syntagen till den kvin- 
Den skall vara treårig och kunna 
anordnas med både teoretisk och 
praktisk linje. 

Vid varje kommunal flickskole- 
linje skall m i n s t  h a l v a  anta- 
a v  d e  ordina r i e l ä r a r n a u t -  
g ö r a s a v k v i n n o r .  

Regeringen understryker med 
denna bestämmelse en betänklig 
uppfattning, om lämpligheten att 
dela upp och låsa fast tjänster i man- 
liga och kvinnliga. Detta betyder 
otvivelaktigt en fara för duglighe- 
tens fria konkurrens oberoende av 
kön. Vi ha förut haft anledning 
påpeka hur ett sådant förfarande 
måste kamma i strid med den en 
gång antagna behörighetslagens 
anda. som förutsätter lika möjlig- 
heter och lika fordringar för män 
och kvinnor. 

Alltså kan statsdrift icke så som 
man trodde lägga någon hämsko 
på rustningsindustrin, såvida icke 
export förbjudes och profiten av- 
kopplar. 

Wilson ville 1918 rycka in i pak- 
ten förbud mot privat rustnings- 
industri. men av hänsyn t i l l  de sta- 
ter, som sakna egen vapenproduk- 

det med intensiv spänning. KIK- 
kan lem skall Mussolini tala från 
Palazzo Vecchio, timmar innan äro 
trots hindrande polis- och soldat- 
kedjor Piazza Signoria och när- 
gränsande gator packade med folk. 
När timmen är inne, kan ingen 
därnere göra en frivillig rörelse. 
Tvåhundratusen män, kvinnor och 
barn ha svetsats ihop till en enda 

Offentlig statistik över privat va- - 
Förbud för aktieägare inom Däremot skulle aktieägare i krigs- Så länge folkens ömsesidiga miss- 

krigsindustrin att vara delägare i industrier, militärer och ämbets- i tro uppeggas, ä så att rustningarna 

penproduktion. 

liknande företag i andra länder. män i krigsdepartementen vara få sken av berättigande. kan ej ett 

Förbud för sådana personer att uteslutna. det då för hinder som effektivt, uppbyggande samarbete äga tidningar. Ännu sitta krigsindustridirektö- låst fast Folkförbundets avrust- Idén om ett enat Europa, för ej 
ningssträvanden, förutratt att vi länge sedan endast en utopi om- 

rer på viktiga militära och diplo- icke betvivla den goda viljan? Kra- fattas nu av statsmän och politiker. 
matiska poster, och rustningsinter- vet på t r y  g g h e t  f ö r s t , sva- Den måste en gång förverkligas, 
nationalen delar broderligt UPP ras det. Men vissheten om att men ej som ett hot mot andra kon- 
världen i intressezoner för att und. tryggheten ej ligger i rustningarne tinenter, utan som en etapp på 
vika konkurrens. börjar gripa t. o. m. dem, som vägen mot världssolidaritet. Tull- 

Det enda avrustningsförslag, krampaktigt vilja behålla dem. murar och gränsfästningar måste 
som åtminstone går till grunden. Man hakar sig fast vid slagorden: raseras för att underlätta nationell 
nämligen Sovjets, har ju ej tagits »Ingen isolerad avrustning», eller: avrustning som dock icke uteslu- 
på allvar. Däri föreslås en perma- »låt de andra börja», i stället för ter en nödvändig polismakt. Det 
nent Internationell Kontrollkom- att alla borde börja att förbereda blir Folkförbundets uppgift att pla- 
mission, i vilken officiella delega- marken, gemensamt skapa en opi- nera en sådan ordningsvakt, men 
ter jämte representanter för freds- nion, som kan framtvinga frigörel- utan giftgaser och bomber. 
organisationer skulle samarbeta. | sen ur krigets fruktansvärda tyranni En bättre väg till trygghet är 

~~ ju den internationella rättsordning 
som nu är i vardande i och med 
att allt flera stater fullt ansluta 
sig till den Fasta Internationella 
Domstolen i Haag. Och slutligen 
har Kelloggpakten, om också ej ju- 
ridiskt bindande. ett moraliskt vär- 
de som ej  får underskattas. Låt oss 
allts4 dra konsekvenserna därav: 
K r i g e t  är b a n n l y s t ,  d ä r f ö r  
måste k r i g s m e d i e n  bann. 
l y s a s !  

-- 

statligt tvång dess bättre. Höger- 
ledamöterna ha emellertid reserve- 
rat sig och i huvudsak följt pro- 
positionen. 

Så står saken för tillfället. Inom 
kort kommer den att avgöras i 
kamrarna.. Den är med sina detalj 
bestämmelser och motaattningar 
återigen ett ypperligt exempel på 
det orimliga i riksdagens befogen- 
het att bestämma över dessa le- 
vande frågor, dar själva villkoret 
för en gynnsam växt är frånvaron 
av tvång och där den största möj- 
liga valfrihet i fråga om kurser, läroår och linjer borde v 
alet Resultatet av tvångsåt 
na dröja heller inte med att 
i form av klagorop från fö 
lade minoriteter och bekymrade 
medintressenter, riksdagsmän, lä- 
rare och föräldrar. 

- 
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