
TIDEVARVET 
den 23 Augusti 1930 innehåller. 

Vartill tjänar en utredning 
Ledande artikel av EIisabethTamm. 

Moderskapsskyddet inför Social- 
styrelsen,Länsstyrelsernnoch 

Landsorganisationen 
av Ada Nilsson. 

Punkt efter dyrtiden 
av telegrafkontrollören Beda Ceder- 
b o r g  

Mot gryningen 
Dikt av S a r a  B o h l i n .  

Själens försvarsproblem och 
Vi unga ha ordet, 

bokanmälningar av Karin TegeI och 
Johan Falck. 

Den försmådda hörnstenen 
Jordvärderingsförslagets öde i England 

Vad har hänt? 
Ropen på rätt och kultur ha 

i den gångna veckan koncentre- 
rats omkring två platser. Väddö 
och Kungl. Operan. 

Det storartade mottagande Väd- 
dö  komminister, pastor Ljungwe. 
fick av sin församling, mar han 
lämnade fängelset efter avtjänat 
straff, åstadkom mycken uppstånd- 
else. När en nian. därtill en präst, 
som förskingrat allmänna medel, 
som överhuvudtaget rant i delo 
med rättvisan. hedrar som en hjäl- 
te, måste det betyda att allmänna 
rättsmedvetendet slappnat. har 
man sagt. I känslan av detta sköto 
säkert många över målet i sin kritik 
av a l l t ,  som sagt och gjorts på 
Väddö. 

M e n  en märkvärdig företeelse 
är det, när folkmeningen för vilken 
ertappad tjuvnad sedan urminnes 
tider varit outhärdligt brott, plöts- 
ligt överser med detta. Kanske i 
känslan av alltings relativitet: hur 
mycken elegant ohederlighet får 
inte passera. Eller av medlidande 
med den av rättvisan överrumpla- 
de som aldrig fick sin möjlighet att ställa till ratta. förrän han var 
fälld. Personlig tillgivenhet eller 
upphettad sinnesförfattning. Omöj- 
ligt för den utomstående att av- 
göra. Man kan bara fastslå, att 'den 
allmänna opinionens rättskipning 
är lika oberäknelig i år som den 
varit i alla tider. Kanske också. 
att överseendet med just detta, 
straffade och sonade brott, inte 
är farligare för rattakänslans be- 
stånd, an de ursäkter för oheder- 
lighet, av alla mått, vi dagligen 
äro tvungna att svälja. 

En lans dragen i kulturens tjänst 
är operachefens alnslånga skrivel- 
se til l sina artister, där han i beve- 
kande ord förklarar för dem deras 
plikt att bemöda sig om en högre 
grad av kroppslig kultur — med 
det enda ord. som operachefen 
tydligen inte vågar uttala: ( M a g -  
r a l  

»Gemene man» vill se sina ideal 
förverkligade: Vackra människor, 
vackra rörelser till ide vack- 
ra rösterna. De kungliga teatrar- 
na ha en uppgift i odlingens tjänst. 
Förverkligad genom dess artister. 
Gemene man har rätt till sina ideal. 
Numera koncentrerade på kropps- 
kulturens område. Alltså i solidari- 
tetens namn, Magra! 

Ett intressant och uppseende- 
väckande tidens tecken. 

. Veckovakten 

Människorna och systemen 
Av HONORINE HERMELIN 

I. Skolorna börja 
I dessa dagar sätter det åter i 

ningssystemet. Bottenskolans 
vandrar redan i små 
våra vägar och pator. För 

på anslagstavlorna. Examen har 
ryckt en milstolpe närmare. 

Också seminarierna börjar nu. 
Högskolor och universitet komma 
som d e  förnämaste sist, men för 
utsatta dessmera att arbetet fort- 
gått också under mellanterminen. 

Om man sluter ögonen kan man 
se det resa sig från botten till spi 
ran, hela detta slutna och mik-  
tiga undervisningssystem - och 
så kröka sig i ring: universitets- 
bildningen återvänder till skolor- 
na, genom seminarierna ända ned 
i bottenskolan. 

Genom detta system passe- 
rar i oavbruten ström nya genera- 
tioner, nya årsklasser. Och varje 

sådan årsklass sluter inom sig 

f r a m t i d e n  och enskilda m a n -  
niskoI iv ,  tillvarons högsta mått 
på vad som är värdefullt och I>?- 
tydelsefullt. Men +% finns väI hel. 
ler icke inom något annat av 'de 
många system, vari vår tid arbetar, 
så mycken hängivenhet, kärlek och 
intresse som inom detta! — Vi kan 
aldrig få en helhetsbild därav, men 
vare sig vi är gamla eller unga 
känner vi nog någon av dem lärar- 
innor och lärare, som åt den ena 
generationen efter den andra givit 
intresse och kärlek, och hos dem 
väckt intresse och kärlek — 
dessa rom hålla det stora maskine- 
riet vid l iv..  De ta nu åter upp 
sitt riktiga värv. 

förmätet och onödigt med så stora 
ord? Il" förändring av uppfostrans 

sen: F" till roten 

kaIförändring av uppfost- 
r a n s  u t g å n g s p u n k t e r  är 

n ö d v ä n d i g .  
När i måndags teckningslärar- 

nas kongress öppnades, höll hr. 
Faith Ell från Gävle ett märkligt 
föredrag om Den moderna teck- 
ningsundervisningen. Han skisse- 
rade därvid (enl. referat) vad han 
kallade den gamla skolan 
som tilldelar barnen uppgifter, i 
detalj utarbetade och förarbetade 
d' lirarna. som sedan skola av bar- 
nen inläras och utföras. Gentemot 
detta ställde han d e n  n y a  sko- 
l a n ,  som godtagit vad barnens 
instinkt säger, att de vuxnas er- 
farenheter ej kunna bli deras, den 
skula som tror att arbetet skulle 
b l i  värdefullare om barnen i större 
utsträckning fick följa sina egna in- 
givelser, göra sina egna erfaren- 
heter och iakttagelser — — — 
<Im >kola dar teckning, modelle- 
ring. handarbete och slöjd bleve 
begynnelseämnen for de små — — 
Men, slutar han, vi tecknings- och 
slöjdlärare ha j u  vår verksamhet fö- 
reträdesvis inom den gamla skolan 
och kunna icke nu gå in för ett 
så radikalt program. 

I dessa dagar, då skulorna bör- 
jar, har jag måst stanna infix Ti- 
devarvets förklaring, som mött i 
en annons, att det som en huvud. 
punkt sätter arbete för en 
radikaIförändring av upp- 
fostran. — i\* det inte både 

Det är en vemodig slutkläm 
att ha sett den nya skolans 
syn och dock tillmäta den gamla en 
så ogenomtränglig makt, att ett 
radikalt program PI en kan sättas 
upp. Den vore dock ännu vemodi- 
gare, om inte hr. Faith-Ells’ hela 

FLICKA: Efter en  måln ing  av  Pachomov 1928.  

föredrag vittnade om att den nya 
skolan i enskilda människors gär- 
ning ständigt från nya punkter 
springer i dagen som ett friskt käll- 
språng, sam. så långt det förmår 
bana sig väg fram över den gamla 
jordskorpan, säkert skapar en n y  
fruktbarhet. Men att hopplöshet 
griper var gång man blickar ut 
över uppfostrans hela vida områ- 
de, d e t  är inte underligt. Som gra- 

nitgrunden själv tycks den gamla 
skolan ligga där, trygg. Och den 
hotar ständigt att träda i da- 
gen också där i le  nya odlingarna 
blommat upp . 

Att konversatismen är den 
stora , allestädes närvarande grund 
makten i tillvaron, därom är väl 
knappast någon fråga. och  för- 
modligen är den nödvändig. I l e n  
på en punkt är den farlig: den  öv- 
er s p i n n  e r  oavIåtIigt tilI- 
varon med ett  nä t  av system. 

varur l i v e t  f l y t t ,  men där 
m ä n n i s k o r n a  s i t t a  f å n g n a  
och m i s t a  v ä r d i g h e t e n  av 
människa. 

Vad finns som kan träffa denna 
farliga sida hos konservatismen i 
dess grund. i dess ror? Endast en 
så radikal förändring av uppfost- 
r a n  alt den blir duglig att starka 
— i stället for att från början 
knäcka — de krafter, rom äro man- 
niskans grundkrafter, de som äro 
ägande att o a v l å t l i g t  b r y t a  
s ö n d e r  systemen — genom 
att o a v l å t l i g t  bygga upp 
nya. 

Här möter problem, rom på ett 
grundligare sätt måste upptagas 
till behandling och till vilka jag 
hoppas få återkomma i ett följande 
nummer av Tidevarvet. 
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Vartill tjänar 
i 

Tandläkare 

en utredning? 

Partiledarna fortsätta att tala. 
För att få en något omväxlande och 
mera lättsmält föda måste man 
blanda upp inmalningstvånget. 
Icke med jordfrågan, icke med 

Mottagning efter överenskommelse den enkla tankegången att lägre 
pr tel. 81980 

värde skulle medföra lägre skatter! Tandläkare 
IVAR SUNE 

(Medl. av Sthlms tandl. förening) Det är den nya försvarsutredning- 
KRONOBERGSGATAN 9. en, som beslutats av frisinnade 

Kh. 4312. 5 tr. (hiss). - för valet måste försvaras av deras 
Tandläkare 

HERBERT RÖNN gen knappast några militära upp- 

HORNSGATAN 90. 
Mottagn. enl. överensk. pr tel Partipolitiken och högern har fått 

jordvärde och lägre taxerings- 
f 

- 

Mottagn. enl. överensk. pr tel och s o c i a l d e m o k r a t e r ,  nu in- 

talesmän. Visserligen ha landstin- 

(Medl. av Sthlms tandl.-förening) gifter, men det gäller som 

S. 435 5 tr. (hiss). anledning att förnya sitt mo- 
nopol på försvaret, därigenom att 

försvarsutredningen skall upptaga 
även pacifismen till behandling. 

Tandläkare T. Lagerholms Det kan icke förnekas, att både Tand klinik Hr Ekman och Hr P. Albin Hans- 
Drottningg. 50 (vid Klarabergsg.) son finna angeläget vara att för 
Högmodern utrustning. Röntgen. 

Skilda behandlingsrum. sin del deklarera sin försvarsvän- 
Endast legitimerade tandläkare. lighet. Dessa bägge herrar ha som 

BILLlG TANDVÅRD. bekant en  gemensam och fast 
öppet 9-7, Iörd. 9-4. Tel. 448 

punkt: 1925 års hopkompromissa- 
de härordningsförslag. Vad 
den isolerade avrustningen beträf- 
far, måste vi ge Hr Ekman rätt. 

SVANTE EKENGREN, icke på hållbarheten av densam- 

KAN ÅTERSTÄLLA EDER HÄLSA. då han säger: »den som icke vågar 
Reumatism, Åderförkalkning Eksem, låta andra belysa ens egen upp- 

påverkas med bästa resultat Utföres av fattning, den tror i själva verket 

varför pacifisterna ska få tillfälle 
att utveckla sin uppfattning. fast 

ma.» Detta är skälet, menar han, 

Ledamöt er av Sveriges Advokatsamfund utredningen härvidlag mera torde 

Åderlåtning 

Struma, Hjärt- och Njurlidande o. s. v. 

ADVOKATER 

Leg. Fältskärsmästare 38-årig praktik. 
N. 102 48. Kammakaregatan 24. 10-4. 

»vara av teoretiskt än praktiskt in- 

Varje människa har rätt att ha 
sin personliga övertygelse, det är 
t .  o. m. önskvärt att så vore fallet 

kan inte låta bli att fråga sig: 
vartill tjänar egentligen en utred- 
ning om de olika partierna eller 
partiledningarna redan på förhand 

tresse.» 

även i det politiska livet. Men man 
förvaltningsuppdrag. 

Även skriftliga förfrågningar. 
Även skriftliga förfrågningar. 

Advokatverksamhet ha sin ståndpunkt given? 
Jur. kand. När partipolitiken vållat sin egen SVEN MONTELIUS, 

KOMMENDÖRSGATAN 80, 1 tr. undergång. kanske sakligheten blir 

TIDEVARVET 

Mo d e r s k a p s  skydde t  
inför Socialstyrelsen, 

Länsstyrelserna o. Landsorganisationen 
ven Socialstyrelsen vitt- u n d e r s t ö d e t .  Hjälpverksam- för ha icke sakkunniga fäst något 
nar om ätt det är ett sam- heten bör begränsas till en hjälp avseende vid moderskapsförsäkrin- A hällsintresse av rang, att till självhjälp. I detta fallet skulle gen inom sjukkasserörelsen? Öre- 

mindre bemedlade kvinnor vid det ske. genom att kvinnan i fråga b r o  länstyrelse vill endast ha stats- 
nedkomsten komma i åtnjutande inginge i en statsunderstödd sjuk- bidrag till försäkring U p p s a l a  

av samhällets omvårdnad och eko- kassa. 
K. u. föredrar sjukförsäkring och 
är emot de föreslagna åtgärder- 

så att de ifrågasatta åtgärderna O ckså ifråga om socialstyrel- na. S k a r a b o r g s  K. B. är också 
tagna var för sig otvivelaktigt äro sens utlåtande, som dock i emot vill hellre ha fri barnmorske- för sitt ändamål gagneliga och huvudsak gillar de framlagda för- vård och fri plats på förlossnings- 
v rda att genomföras, men vad slagen, kan man spåra verkningar- anstalt samt obligatorisk moders- 
som inger styrelsen betänklighe- ne av en allt dör tung utrednings. skapsförsäkring i samband med 
ter är att de skiftande åtgärderna apparat. Tvenne utredningar Lit- sjukförsäkring. Till och med 'den 
sammanförts och lagts i barna- tas samtidigt igång inom social- föreslagna lagen om enskilda för. 
värdsnämndemas händer. Framför departementet, frågan om moder. lossningshem, som tillvunnit sig 
allt vad kontantunderstöden be- skapshjälp och frågan om sjuk- de flesta sympatierna, förkastas 
träffar. Socialstyrelsen företräder försäkringens reformerande. I var- av det kritiska Skaraborg. 
där starkt sjukkasserörelsen och dera av utredningarna insättes en Göteborgs och B o h u s  K. 
framhåller nödvändigheten av att byråchef för socialstyrelsen. Det t i l l  B. tror att försäkringsvägen är 

mellan å ena sidan den offentliga icke till stånd. Ödet fogar sedan så, mella anmärkningar. Blekinge 
av allmänna medel bekostade un- att socialstyrelsens yttrande om mo- I ä  n s  K. B. finner intet skäl för 
derstödsverksamheten och 6 den derskapsskyddet dikteras av byrå- att staten skulle stödja mödra- 
den andra sidan den på inbördes chefen för sjukkassebyrån, som ju och barnavårds centraler samt fin- 
självhjälp beroende, i väsentlig grad måste hålla på s i n  utredning. Re- ner betänkligheter av allvarlig art 
genom medlemsavgifter upprätt- Presentanter för de bida utrednin- mot förslaget om moderskapsun- 
hållna sjukkasseverksamheten. A garna borde givet komma till tals derstöd, såsom synnerligen kost- 
ena sidan bör ej en typisk dubbel- på ett tidigare stadium, men det är samt likaså mot lag om ersättning 

men å andra sidan har samhället utan ligger i systemet. Sedan be- säkringsvägen borde följas. Det 
ett påtagligt intresse av att moder- tänkandena väl äro utarbetade är samma tycker M a  lm ö h u s K. B. 
skapshjälpen blir tillräckligt om- det svårt att finna enande formler. som även ogillar lag om mo- 
fattande och effektiv. Styrelsen Det får i alla fall vissa ödesdigra skapsunderstöd. Återstår V ä s t -  
kommer fram till den uppfattning- följder ty  frågan om moderskaps t e r n o r  r l a n d, som vill ha olika 
en att 'den här berörda motsätt- understödets förhållande till sjuk. belopp för olika inkomstgrupper 
ningen icke låter sig utjämna utan kasseverksamheten går sedan igen bland de understödsberättiga- 
i samband med en grundlig och i en massa utlåtanden. Ingen har de och Ä l v s b o r g s  läns K. B .  
effektiv omorganisation av bestå- någonsin betvivlat, att frågan om som tillstyrker förslagen om mo- 
ende sjukkasseverksamhet. Vidare moderskapsunderstöd löses bäst derskapsunderstöd samt förbättrad 
håller styrelsen före, att en allt genom sjukförsäkring, lättast ge- vård åt barnaföderskor, men anser 
för vidsträckt omfattning givits åt nom den obligatoriska., Men då  en  att man hellre bort revidera 19 
det k o n t a n t a  m o d e r s k a p s -  sådan är utesluten hor oss inom i arbetarskyddslagen än dra de kon- 

överskådlig tid, återstår den frå- sekvenser sakkunnige gjort, näm- 
gan, skall man vänta tills man ligen särskilt understöd, som blir 

S.E.F:s Stockholmsavdelning får fram en användbar frivillig orättvist och ökar klyftan mellan 

en bestämd gränslinje uppdrages synes nödvändiga samarbetet kom billigare och har åtskilliga for- 

ersättning utgå av allmänna medel, med all sannolikhet icke deras fel, åt vissa barnaföderskor, där för- 

Eldbegängelsebyrån sjukkasseverksamhet eller se till olika yrkens arbeterskor. 
SVEAVÄGEN 25, 2 tr., hiss om man i förväntan på en sådan Sammanlagt kan man säga, till- 

icke kan använda sig BY något styrkes de väsentliga delarna i för- 

sakkunniga ställt upp alternativet S å tala nu representanterna för 
medlemsanmälningar. »barnavårdsnämnd» eller »sjuk- de makthavande, de utdelande 

nämnd som utbetalande organ, t i l l s  men vad säga de, som saken gäl. 

kassorna att överta den uppgiften na göra sin röst hörd. Lät oss 
om så önskar. Men så länge en gå till Landsorganisationens ut. 
behovsprövning föreligger, torde låtande. Där finnas åtminstone in- 
det vara svårt att komma ifrån ett dustriarbeterskorna representerade. 

Lördagar och helgdagsaftnar 10-2 annat befintligt organ för utbe slaget av 17 länstyrelser; 6 äro 
talandet av det allmännas under- mer eller mindre mot förslagen. 

kassa», utan tänkt sig barnavårds- och kontrollerande myndigheterna, 
gravningsförsäkrad kr. 

statligt eller kommunalt organ som De ansluta sig till förslaget, även 
om de framhålla. att det blott »är 

borg, Örebro och Hälsingborg. dess möjligheter förelåge för sjuk- ler. Om de på det hela taget kun- 

en god början», och understöden 
C L A RT É förrättar prövningen. 

en låtom oss nu höra vad helot bord- uppgå till större belopp. 
Redaktion: förf. Bertil Almqvist, fil. kand M länsstyrelserna ha att an- I motsats till förslaget önska de 
Leif Björk, fil. stud. Mauritz Konow, draga. Norrbottens, Västerbottens, fullt understöd även d i  barnet fö- 

Kop- des dött samt vid missfall. Lands- 
förf. Karin Boye, amanuens Alf Jo- parbergs, Gävleborgs, Stockholms, organisationen anser att det före- 

hansson. Södermanlands, Östergötlands, Jön- liggande sakkunnigförslaget »på 
köpings, Kronobergs. Gotlands, 

- Prenumerationsavg. för helt år kr. Kalmar. Kristianstad och Hallands ett vidsynt och väl genomtänkt 
3, för halvår 1:50. Lösnummer 25 öre. K. B. gå tämligen oreserverat in 

öppen 10-4. 

urnor och kolumbarienischer. stöd. Sålunda torde knappast 
Norr 2280 för upplysningar och 

Krematorier i Stockholm, Göte- 

Non 2200 för eldbegängelser, 

Engångsavgift 10 kr., för be- 

Tidskrift för socialistisk kultur. 

Värmlands, Västmanlands, 

Adr.: Clarté, Box 443, Stockholm. på de 'föreslagna åtgärderna. 

Ol ga E l m d a  h l 

Kungsgatan 53. Tel. 10851 
M o d e m a g a s i n 

S T O C K H OL M. 

för flickor Carlberga, 2 km. utanför Sö d e r t I i j e, i vacker, hälsosam trakt, 
mottager begränsat antal elever på flick skolans alla stadier. S k o l a n s t å r un- Historia med statskunskap, psykologi, 
d e r  K. Skolöverstyrelsens inspektio n. Normalskolekompe- 

bete i uppfostrande syfte. Nybyggnad med bl. a. modern l jus  gymnastiksal, ner över aktuella politiska och sociala 
slöjd och sjukrum. Terrängen lämplig för stärkande f r i l u f t s l i v .  I skolan mot- 
tagas gärna barn till utlandssvens kar, då tillfälle kan beredas att kvar- frågor. Gymnastik och sång. 
stanna under ferierna. Höstterminen bör jar den 10 sept. 

Stipendier kunna sökas. 

tens. Maderna metoder Individuell und ervisning och omvårdnad. Praktiskt ar- kommunalkunskap, mötesteknik, diskussio- Begär prospekt hos 

Rektor Honorine Hermelin 
Fogelstad, JULITA. 



Själens försvarsproblem 
Den som är fängslad av vad förlamande verkan, som tanken 

som Lör sig i tiden, vad som på nedärvd konstitution och an. 
rör sig under ytan, har skäl nan naturbundenhet kan ha och 
att lägga märke till den bok, som berör det religiösas bärande kraft. 
docenten H a n s  R u i n  i Helsing- »Att förvandla neddragande kraf- 
fors givit ut under namn av »S i ä. ter i upplyftande, göra tvånget 
l e n s f ö r s v a r s p r o b l e m »  Den nedåt till ett tvång i höjden, det 
som oroas av har tidens mekani- var hemligheten i all andlig hög- 
rering trängt in i sättet att betrak- växthet.» 
ta 'själva själslivet, blir tacksam 'En uppsats visar känslans be- 
över boka.  Den är en rad upp tyddse, besinder att den »fördunk- 
satser, som frin olika sidor oökn lar det andliga synfältet», påstår , visa, hur just det väsentliga e j  att »känslan ger tillvaron något 
kommer med, när forskningen för som ingen annan makt förmår 
det själsliga, för det osynliga, an- ge den: förnuft, mening, skönhet-a 
vänder samma metoder som för Därför bekämpas också den psy- 
det kroppsliga, det påtagliga. kologi, som i i Amerika under namn 
»Dess nät har för grova maskor» av behaviorism »strävar att på 
är en av kle lyckade bilder boken själsmekanikens område skapa en 
använder, Prof, Knut Kjellberg motsvarighet til l  vad A-B. Svenska 
använde på sin tid bilden ev de kullager skapat i tekniken». Förf. 
ultravioletta strålarna, som ej kun- låter o ss i sällskap med en ameri- 
na ses i spektrum, men bevisa sin kansk psykolog komma in i en 
existens genom den verkan de jättefabrik, »där kravet på specia- 
åstadkomma. Iisering gör av människan en ma- 

I en serie vetenskapliga under- skin, som har att utföra ett och 
sökningar och iakttagelser påvi- detsamma, ett och detsamma 
sar Ruin hur själens innersta liv; dagen i ända». Jag hän- 
dess »väsen, som ligger i vad den till »Tidevarvets» sista juni. 
syftar mot» ej fångas inom psy- nummer med artikeln »Människan 
koanalysens gränser, » a l d r i  g ut- rid maskinen», som klan belyser 
tömmer sig i de  påvisbara senso-. samma förhållande. 
riska elementen» Anmälaren kan I uppsatsen »Två världar» sättas 
inte döma om det vetenskapliga, det positiva och det negativa emot 

rätt. när han säger: »Nej, själens »Prometeus och Ahasverus». Ruin 
fågel fångas icke så lätt. Vi se den säger: »Vi  beröra här själva roten 
egentligen aldrig vila, så att vi till ett problem som människo-. 

Strängt taget se vi den överhuvud över; hum är det möjligt att själs- 
icke, inte ens flygande. .Vi upp- livet kan blomma i enlighet med 
leva endast dess flykt; vad vi se, sina normer, logiska, symboliska, 

~ 

men förstår ju att förf. måste ha vartannat i bilden av Rydbergs 

kunde taga den med handen. anden aldrig upphört att grubbla 

vad själsforskaren ser, är blott den estetiska. etiska, religiösa normer. 
gungade kvisten ,som den iust medan dock världen, sinnenas 
lämnat, som den svingat sig ifrån, värld.. känner blott en lag, den 
det grova underlaget. mekaniska blinda naturnödvändig- 

sig» börjar med att fråga: »Vad Frågan kan ej besvaras, men 
är det som bär några människor i detta sammanhang och som av- 
genom de svåraste prövningar, slutning vill jag ur »Själens för- 
dem andra e j  stå ut med »och fort- svarsproblem» citera: det ges reli- 
sätter med att påvisa »de livs giöst-sedliga behov hos människan, 
bevarande, regenerativa krafter, med lika ursprunglig hemortsrätt 
som finnas i det inre, i det omed- bland själens krafter som någonsin 

vetna». Denna uppsats är intres- alladessa naturdrifter.. som man 
sant också genom de exempel, förlänar axiomatisk helgd» 
som tas från minnen, från en nerv- 
sjuk kvinnas dagbok, från littera- Hans Ruin: Själens försvarspro- 
turen. Förf. uppreser sig mot den blem. Hugo Gebers förlag 264 s. 

Stockholms stads .kolor för yrkesundervisning , 

uppsatsen »Huru själen värjer heten?» 

K a r i n  T e g e l .  

Skolorna för handel 

(Borgarskolans handelslinje) 
Höstterminen börjar med inskrivning veckan 18-23 aug. 

Aftonundervisning 
I. ä m n e s k u r s e r ,  1 á 2 terminer, i bokföring med handelslära och kontors- 

göromål (30:- kr. pr termin), svensk handelskorrespondens (15: kr.) 
handelsräkning (15:- kr.), maskin räkning (15:- kr.), svenska språket 
(15:- kr,), välskrvning (10:- kr,), reklamteknik (18:- kr.), reklamtext- 
ning (15:- kr! ) dekorationsteknik (25:- kr.) och försäljningstecknik (10:- 
kr.), tysk, engelsk. och fransk hand elskorrespondens (20: - kr. per termin och 
språk), tysk, engelsk och Fransk steno grafi (20:- kr. per termin och språk). 
Inträdesfodringar: Fyllda 17 år och 2 års anställning inom handel. (Från se- 
nare villkoret brukar dispens kunna er hållas). För delt. i utländsk handelskor- 
respondens a h  utl. stenografi erfordr. kunsk. motsvarande realskoleexamen. 
. I I .  Förber, ä m n e s k u r s e r ,  1 ter min, i bokföring (30:- kr.), handelsräk- 

ning ( 1 5 : -  kr.) svenska språket (15:- kr.) och välskrivning (10:- kr.) 

III. G r u p p k u r s e r :  6 timmar på vecka, 2 terminer, omfattande: 1. bokf, 
handelsräkning a h  handelslära. 2. ma skinskr, stenogr. och handelskorresp. 
3. svenska a h  engelska spr. 4. sv enska a h  tyska spr. 5. skyltning, text- 
ning ock försäljningsteknik. 6, varukännedom, bokf. och handelsräkning, Års- 

IV. F r i s t å e n d e  kurser i m a s k i n s k r v n i n g  (80 timm.) och svensk 
stenografi. Inträdesfodringar: Fullgjord fortsättningsskolplikt eller fyllda 15 år, 

Avgifter å mera än kr. 25:- erläggas med hälften vid inskrivningen och 
hälften vid mitten av terminen, Sök ande skall vara mantalsskriven ä Stock- 
holm Elever under 17 år skola vid an mälningen uppvisa senaste skolbetyg- 

Anmälningar mottagas veckan 18-23 Aug. kl. 11-12 f. m. och 7--8 e.m. 
(ej lörd) å rektorsexpeditionen. Birger jarlstorg 7 (Riddarholmen). Tel. Norr 
2133 och Non 27 10 

Anmälningar till utländsk handelskor respondens och stenografi samt till 
svensk stenografi och maskinskrivning skola ske å lokalen Regeringsgatan 47. 
1 tr, kL 7-8 e. m. Tel. 111 95. 

Inträdesfodringar: Fullgjord fortsättnin gsskolplikt. 

, svpirt kr. as:-. In~rrdarlodtingar: Fullgjord IanUttdn~~koIplikt.  

' 1 P r o s p c k t e i n d c i  p l  be.äram . '  ' : wmo.%. l  

Avgirfer: resp: kr. 1 5 . -  och 20- 

T I DEV ARVET 3 

D e n  försmådda hörnstenen, 
Jordvärderingsförslagets läge t England 

jordintresserade av Ti- läggningar. Värderingens resultat mande, Man utgår ifrån att lö- 
devarvets läsare påminna sig. sä- skall läggas till grund för den nerna m ås t e  förbli så låga, att 

kert det av engelske finansminis- beskattning av jordvärdet, som de människor inte kunna reda sig reda sig sig ta 
talande i jordfrågan, som åter- nella grundvalen för näringslivets sig sig an de fattigaste. Alltså: sta- 

ten bekostar jordinköpen, nybygg- gavs i ett av Tidevarvets majnum- organisation. 
mer. Det var fråga om ett förslag naderna och d e s s  ut o m bidrag till lag om allmän jordvärdetaxe- Giv samhället vad samhället åt hyresgästerna, som inte ha råd 

tillhör! att betala hyran i de nya husen. lovade att det säkert skulle föras 
fram till behandling. Nu har Vi ha på svenska inte något ord Billiga varor betyda 
parlamentet åtskiljts. Förslaget är som riktigt uttrycker detta att all 
tryckt men har inte behandlats av avgift på jord beräknar efter jord- allmänt armod! 

värdet. Danskarna kalla det Regeringen anser att det allmän- parlamentet.Detta har väckt stor besvikel- grundskyld, Det ar i verkligheten na prisfallet på världsmarknaden 
se bland alla dem, som inse sam- inte någon skatt ett förhatligt är den yttersta orsaken till det be- 
bandet mellan jordpolitiken och ord. Utan ett statens och kommu- kymmersamma läget. Hopplös 
den förfärande arbetrlösheten de nens, d. v. s ;alla medborgares heten fortvivlan över att ha ett 
låga lönerna och bostadsfrågan, förfogande över de värden problem att lösa, som man vet ett är 
de inrikespolitiska problem som som de själva genom sina an- oberoende av alla nationella åtgär- för närvarande äro mest brännan. strängningar skapat. Exempel: En der, är verkligen nog för att krossa de. Betydligt över 2 miljoner män- ny bro, parkanläggning eller gata ett hjärta, av sten och göra den 

iskor ha den sista veckan an- medför ökade skatter för det sam- mest förhoppningsfulle böjd för 
tecknats som arbetslösa. D. v. s. hälle som beslutat sig för en så- pessimism, har mr Snowden sagt 
en ökning sedan föregående vecka dan förbättring. Men vinsten går i ett tal i sommar. 
med över 38,000. Från denna tid raka vägen till de enskilda, som Prisbilligheten, rom egentligen 
i f j o l  med inte mycket under en ha turen att just besitta den jord. skulle betyda välstånd genom en 

vilken berörs av förbättringen. riklig behovstillfredsställelse för miljon.Tidningen Land  a n d  L i b e r -  Utan att ett finger för egen alla, är alltså katastrof och för- 
ty, som ges ut av förbundet för del få de förtjänsten, som ofta är bannelse! För a l l a  exporterande 
främjande av jordvärdebeskattning väldig, i form av stegrade tomt.' länder lika. Storbrittannien kan 
och frihandel, lägger i e n  välskri- pris och höjda hyror. inte skicka varor till Tysk. 

land, Tyskland inte till Amerika. ven och skarp artikel i sitt senaste Jorden och arbetskraften Amerika inte till Australien Au- 
tionen som i sin fruktansvärda tra- få bruk för varann. stralien inte till Japan, Japan inte 
gik ä r  liksom en förstoring av vad Jordreformvännernas uppfatt. till Storbrittannien, bara därför att 
som är aktuellt i nästan vartenda ning som i själva verket varit priserna ha fallit. Den allmänna 

ganska nära att slå igenom både prisbilligheten har medfört allmänt land. 
Jordreformvännernas ståndpunkt i England och i Sverige vid en del elände. 

och obrukad jord skall värderas ligad i tomträtt och åborätt 
med hänsyn till läge och beskaf- ar den, att om 'de samhällsska- 
fenhet, men oberoende av värdet pade värdena tillförsäkras sam- 

De 

tomtjord såväl som åkerbruksjord tillfällen och som är är delvis förverk- Stora skattebördor - 
ingen jord. 

Det gäller nu, enligt regeringens 

sig utan de betungande skatterna alla krafter hålla hjälpapparaten 
på företagsamhet och arbete, Jord- i gång, tills världsmarknaden pri- 
ägaren erlägger i förhållande till ser börja stiga och återställa pro. 

Tv å d i kte r » j o rdens  värde en avgift till det duktionens ordning.Därför har 
gangna denna samhällets gemen- for arbetslösheten. 103 miljoner 
samma egendom. Däremot slip- pund kunna enligt uppgift ställas 
per han betala för förbättringarna till förfogande för allmänna arbe- 

N A R A  G R Y N I N G E N  han själv kostar på.På detta sätt men på grund av vissa organisationer 

bra som möjligt, men inte att låta komma över jord och vissa sam- 
den ligga obrukad. Det betalar sig hällens tvekan att t= på sig de 

inte att spekulera .Jordens frigöres enorma skattebördorna, ha inte kommit 
Den obrukade jorden och den o- till användning.Det demokratiska maskineriets 

säger Premierministern. 
ligen att få användning för varan- Han har förklarat att inga ekono- 

miska hänsyn få hindra arbetspla- 

SARA BOHLIN. Vanmäktiga regeringsåtgärder planens förverkligande. förverkligande.Det är ont 
Nå, allt data är välkänt. Men pas, med 14 dagars uppsägningför 

som bakgrund till den engelska jordägaren och till ett pris, som 
arbetslöshetspoIitiken slående nog fastställs genom skiljedom efteråt. 
att förtjäna framhållas. - Jordägaren kommer att se till 

EN VÄRLD AV UNDER V i  Vi följa framställningen i Land att han får betalt. 

En Vadd av under blommar i vart Parlamentet har i n t e  h a f t  tid åtgärder förstärkande på på jordmo- 
förslaget i är därför att den ka- arbetsidrheten, som de skulle bota mänskohjärta, 

en värld av under blommor ock hos tastrofalt ÖKADE arbetslösheten Om regeringen bara kunde ge- 
mig. krävde omedelbara åtgärder. nomskåda att jordvärderingrför- 

Vilka vägar har man klå försökt? slaget innehåller ett botemedel. sä- 
Ej guld, ej nära jag begär, Att »skapa a r b e t s t i l l f ä l -  ger Land and Liberty till sist skul- 

len». Till vilket pris som helst. le den minsann inteskjuta upp det 
Till exempel: En ny bro skulle till hösten Det skulle bli den hörn. 

blott ett jag vill, 
om att jag ber, byggas i London. (Förslaget föll.) sten på vilken den byggde varje 
o, giv mig nåd, giv nåd, Mycket folk skulle få sysselsätt- handling och varje lagförslag i 
att jag må se en gång förklarad stråla ning. 

värld, som djupt i hjärtat gror, ½ miljoner pund. Men jord- 
att jag må se en gång förklarad stiga ägarna i grannskapet, rom ha lag- 

lig rätt till inkomsterna på tra- ~ 

fiken skulle fä en extra inkomst 
i ljus, den värld, som djupast inne på över 11 miljoner pund 

av eventuella byggnader och an- diga ,skall samhället kunna reda mening, att med uppbjudande av 

Genom dystra, skumma tider, 
bistra vindars hårda brus, 
tungt och mödosamt du skrider 
hän mot större vidders ljus. - 
Dagen kommer; men i nattens spår. brukade arbetskraften komma änt- tröghet 
Nära gryningen den tätast står, 
natten, som förgår. dra. 

På detta sätt verka regeringens 

Den skulle kosta omkring det ögonblick som nu är inne. 

fram 

blommar. Man vill också försöka minska T r y g g h e t  
mängden ar arbetskraft Årets för- 

En värld av under bär var mänska slag på förlängd till undervisningsplan skolgång. Utom går sitt ut 

sitt väsen, dold på djupet. syfte att tillförsäkra Englands ung- 
En värld, en värld av under bär och dom den en en förbättrad biavsikt, att utbildning hålla den har 

ifrån trängseln om arbetet ett par jag inom mig, 
en värld av toner, ljus och rytm och år till. Staten betalar. 

Och förslaget till förbättrade 
färg. pensionsförhållanden? Skaffa for- 

tast möjligt undan de pensions- 
berättigade från arbetsmarknaden, Samarbete 
så att ungdomen får .en chans 
att komma in. Staten betalar. 

Vad de billiga bostäderna 
kosta. 

Två förslag till rensning av 

nadsverksamhet slumkvarteren med ha vidlyftig förelegat bygg- för 
Englands och Skottlands vidkom- 

når Ni genom 

Folket 
och 

tyst 

Ej guld, ej ära jag begär, 
men ett jag vill, 
blott ett jag ber, 
o, giv mig nåd, giv nåd, 
att jag må se en gång i dagen stiga 
den undrens värld, som dold på dju- 

MARTHA ALEXANDERSON. 

Kooperationens 
försäkringsanstalter. 

pet bor. 



HEMMA I G E N  
Sverige börjar i Berlin på Stettiner nämnvärt. En främling har nyligen skrivit 

Bahnhof. Där börja de svenska svordo- en bar om Sverige där han bl. a. för- 
marna. Römosigt yngre a h  äldre man- undrat sig över bristen på andlig vitalitet 
folk i blå cheviot utslunga den ena värre och spänst. Genast kommo tidningssva- 
än den andra med en snabbhet och fär ren: Svensken är så blyg. Innerst inne 
dighet som tyder på lång a h  oav- tänker han så mycket, innerst inne brottas 
bruten vana. Och med röster ansträngt han med idéer så många, så många. 

höjda och skrikiga. Han kan bara inte uttrycka dem. Han 
Där uppleves också något annat som vill bara inte kasta sina pärlor för förste 

kanske är grunden och upphovet till den bäste o. s. v., o. s. v. - Men om han 

i »svensktåget» - finner man ofelbart tades så ofantligt, borde den mödan inte 
en bleklagd figur som ser förskrämt någon gång prägla anletena? Borde det 

en och sedan skyggt frågar: Är inte finnas smärta och allvar i ögonen och svensk? - Och skall till Sverige? varpå skvallrande linjer kring munnen? Borde 

där bröstande bullersamheten: i en kupé a h  hon svensk verkligen tänkte a h  brot- 

så kommer befriat: Ja men då får inte NÅGON gång en diskussion slå 

si sällskap. Jag har varit i X tre veckor ut? Svensken är för blyg för att tala 
och där var bara tyskar och jag kän- säges det. Men är han inte också för trög 
ner mig så ensam. Det blir allt bra för att egentligen ha så mycket att tala 
skönt att komma hem fill lugna gamla om? 
Sverige a h  landsmän igen. .... 
Ur morgondiset stiga vita längor och pile- a h  saligt nöjd med sig själv och sitt - 

vallar och all annan Skånes ljuvlighet. Men fortsätta ens kätterska funderingar då re- 
det finns ingen tid att hinna bli sentimental. san väl hunnit kungliga huvudstaden. 
Glada och vemodiga meditationer av- Gatorna äro sommarovanligt nog hela, 
brytas av fortsatt ivrigt svärjande. Och och pi  dem köra Herr och Fru Stockholm 
i tuften ligger en underlig otålighet och också de helare, renare och finare än 
spänning som meddelar sig även till den vanligt. Ty det är utställning a h  man 
som ej fattar orsaken därtill. Förklaringen känner ansvaret av Europas ögon, en 

.... För trög och bekväm ah  bortskämd 

kommer i Malmö. Där kopplas restau- känsla som egendomligt starkt understry- 

sus av lättnad genom hela det långa bortglömd landsort. 
tåget. På husen flaggas det. På det mest 

rantvagnen till och då går det som ett ker karaktären av vänlig fridsam litet 

Efterföjt av en till synes ändlös proces- förbryllande sätt. Ena året skola alla 
sion av belåtna hungriga själar. Åtmin- svenska förläggare ge ut precis samma 
stone förefaller den så för den, som ödet slags tjugufemöresböcker eller precis lik- 
slumpat in i en vagn i omedelbart grann- artade världshistorier, ett annat skola 

därför tills jag sett åtminstone några sorgligt avslöjande trikå och samma för 

timmes bidan är inne i matsalen pop sommar skola alla varuhus och alla restau- 
pande fullt a h  underbart nog förefalla de ranger och för övrigt alla andra som så 
flesta ännu ha det mesta av måltiden fram- hava kan hänga ut flaggor. Stora granna 
för sig. Min stillsamma entré väcker dukar varibland man så har och där 
ingens intresse, men så mycket mer min hittar den svenska. Utan tanke på rad 
nekande nick pa uppassarens oändligt den symboliserar hängd tilt höger eller 
förvånande: Skall det inte vara grädde? till vänster eller nedanför eller ovanför - 
Då upptäcker »man» också att jag knappt precis som det faller sig. Svensken är så 
snuddat vid smöret. Och då börja kommen- ombytlig av sig, annars vore man frestad 
tarerna: Ja se utlänningar. Di är konstiga, att till nästa utställningsår he om ett or- 
Men si därute ha di varken smör eller dentligt flaggreglemente. 
grädde. Di är inte vana vid det. Tacka .... 
vet jag Gamla Sverige, vi har grädde 
och vi har smör och råd  att breda Inne på restauranger och kaféer ätes 
på ordentligt. Gamla Sverige är bra och ätes Är det för de enorma portio 

nerna de överfyllda borden, det allmänna 
hart när religiösa intresset, som ätan- 

det ... 
Och jag dricker det brunfärgade något det tränger sig så på en i Sverige? Blir om en så allt behärskande förgrund. 

dagen en vecka gammal syn. Den upp sitter på ett av Stockholms bästa så 
ställen. Samman med vänner. Ett 

levdes i en första klassvagn i Karpaterna. jättesmörgåsbord har vandrat ut. På bor- 
Från aftonen förut hade jag från en det står kött och en massa grönsaker och 
by i Rumänien haft sällskap med två slo- tung sås. Klockan tjugutvå. Och följes 
vakiska judar, far och son. De kommo av likörer och punsch och whisky fast det 
från Amerika. Fadern var tunn och vit 
och frånvarande, han hade varit lilla Och runt bordet talas om Frans av As- 

blond och smärt var så »up to date» och Assisis berg. Se, det är ett helgon det - 
livlig som möjligt a h  hade på ypperlig 
engelska underhållit mig om allt möjligt ropas det entusiastiskt, men på ett sätt, 

som kallar i minnet ett uttalande, under 
från filmer till klagomur. Så blev det mor- en annan modeflugas dagar fällt av en 
gon och jag som den återstående passa- berömd Upsalafilosof: Människor säga så 
geraren dåsade ännu i bekväma hörn, 
Men så reste sig den äldre juden plöts- ofta att de läst Nietsche, men man 
ligt. Ur ~~ resväska kom ~" stor sil- märker a i  sällan att han rispat i deras 
vertub och ur den en bönemantel som själ. 
han snabbt svepte kring sina skuldror. det talas som sagt Ju mer kyparen 

skap av nykomlingen. Och jag väntar alla svenskor gå i samma 

finna vägen tillbaka. Men trots halvannan de nittionio vanprydande ljusa skor, i 

hela föregåtts av »överstar». 

Och långa böneremmar därefter som han 
lika vant och hastigt fäste kring panna 
a h  a m .  Under det sonen gjorde 
likadant. Schma Israel - började fadern. med en smal hård säng och en flätad 

a h  en vattenkruka, och för övrigt 
svarade sonen. Och med bugningar och intet. Tills så till sist någon slår om och 

I ivrigt hemlighetsfull ton börjar förtälja 
anrop och tysta böner fortgick så den ju om en ny krananordning han fått i sitt 
diska morgongudstjänsten väl en halv kök i sin ägandes villa. Varpå alla tala 

timme. Om en enda liten kopp kaffe utan gräd- husinredning i munnen på varandra. 

de kan väcka sådan sensation, hur hög- 
gradig skulle den blivit inför ett dylikt villabes uttn e svensken? Så länge han 

bar i hyrd våning bibehålles ändå något 
skådespel? 

medvetande om alltings utslocknande och .... 
Äntligen tyckas alla fått det a~ mat 

och dryck de intill lunchtimman be- 
gära. En smula livlighet finnes ännu kvar 

Vi unga ha ord a or et 
IV. Berlin. så han behöver ingenting 

få veta, och efter hans avresa 
försvinner också Clary en tid från 
Stockholm. 

Men brytningen med Anton sy- 
Berättelsen börjar med Clarys nes efter hans återkomst ound- 

ankomst till Stockholm under stor- viklig. De ha glidit ifrån varann. 
strejken 1909. Fait hon bara är Anton ägnar sig åt sina studier 
sex år, Or hon på det klara med och har träffat en annan kvinna, 
att här skall det stora även- och Clary har träffat en man, 

barndomsvännen Gustaf kommer ensamhet slutligen givit sig. An- 
I hennes väg. I honom ger hon ton och hon ha en uppgörelse mitt 
dock icke det stora äventyret, fast på gatan, där de lämna tillbaka 
modern och den välmenande mos- ringarna och skiljas med ett hand- 

Erhard Bäckström. 
C l a r y g i f t  e r s i g. 
(Bonniers 4.75) 

tyret komma. Åren gå och Karl Nyman, till vilken hon i sin 

tern söker driva henne till det. slag. Men Karl Nyman är förlovad 
Clary till slut för tryc- med en flicka i en landsortsstad, 
ket i hemmet och frigörelsearbetet och hans plikt och hederskänsla 
bör jar  med en erövrad portnyckel. hindrar honom att bryta. Men 
Hon får bra platser och lönen barndomsvännen Gustav blir nu 
ökas stadigt. Av en händelse träf- enträgen, och Clan, svarar slut- 

börjar äventyret likafullt. Innan boken slutar, har hon en Nu följer en lyckl ig tid. Men så liten avskedsfest hemma hos sin 
förstår plötsligt Clary att hon skall älskare, Karl Nyman. Detta är 
få ett barn. Lyckligtvis förstår ock- bokens kanske värdefullaste och 
så hennes kloka moster att så är mest väskrivna kapitel, där ten- 
förhållandet, och tillsammans av- densen lyser klarast och orden falla 
värja de faran. Anton får inte skarpast, där allt redes upp och 
vete något allt blir bra för denna Clarys bild blir fullkomnad. Karl 
gång, och en tid efteråt tollkänna- säger: »På det hela taget gör det 
ges förlovningen. nog detsamma vem man gifter sig 

De äro mycket lyckliga, men med . Likaväl som man har gi ft  
sig med Ada, kunde man ha gift 
sip med Beda. Det var bara det att 

Anton tycks aldrig bli färdig man träffade Ada först. När man 
med sina examina. Det bl ir  långt sedan finner, att Ada inte har alla 
i väntan på giftermålet, och Clary de egenskaper som man drömde 
märker igen att hon väntar ett om med sina förbundna ögon, tror 
barn. Anton får vid samma tid ett man att Beda äger dem. Då skiljer 
stipendium att fara till Paris och man sig i våra dagar rätt ofta från 

Ada och gifter sig med Beda. När 
föränderlighet. Men har han byggt, då bindeln lossnar, finner man, att 
förefaller han också inställd på att få leva det kunde ha varit minst lika bra 
evigt och med ständigt ökade möjlig- att behålla Ada kvar. S i  är det 
heter att fullkomliga spisar och badrum i största allmänhet. Men vad dig 
och källare och möbler. Och med samma beträffar, skulle jag tro, att du lärt 
hustru eller make eller barn, trots att en del av livet, redan innan du 
just våra svårigheter i fråga om fortsatt gifter dig. .  . Du behöver inte ha 
familjeliv borde göra svensken om någon några illusioner, som kommer att 
böjd att ägna mindre omtanke och kost- krossas. För dig gäller bara att ta 
nad åt sitt hems beskaffenhet. till vara det, som finns. och göra 
»Det måste man ju ha», är ett uttryck det bästa möjliga av det.» Senare 

som oupphörligt återvänder under sam- utbrister Clary: »Det fria äkten- 
talen om nya elektriska under och nya skapet är inget äktenskap. Här har 
stolar. Är det kanske svenskens outrot- jag levat i fritt äktenskap i nästan 
liga konventionalism och begär att följa hela fem år... Det fria äktenska- 
med andra, som framför allt framkallar pet 
det där febrila heminredningsintresset? som luft utan syre. Det är som 

lnte kan det i varje fall vara kärleken ett hem utan barn. Det är som ett 
till nästan »Staden utan kärlek», ha fran- sådant där modernt kamratäkten- 
ska a h  italienska korrespontenter kallat. liten hund i tänds- 
Stockholm efter sina utställningsbesök. 
Luften är tung men ändå tunn i Stork. Erhard Bäckströms bok, som 
holm. Som mestadels annorstädes i vårt kommit ut i serien M o d e r n a  
avlånga land. Finns det en flick på u n g a  m ä n n i s k o r  och fått den 
jorden så olycksaligt torftigt ifråga om tunga plikten att än så länge vara 

varandra? sta intresset. Clary är en vaken mo- 
Är det inte därpå d u  beror, att adia- dern flicka. som har framgång i 

fora så ofta upphöjas till väsentlig- arbetet och sköter sitt. Men det 
heters väsentligheter och att exempelvis är som den moderna ungdomen 

och verkligt innebördsrika händelser? I utom sitt arbete e j  ha något en- 
varje fal l  ger den dem få petitrader, nat intresse i n  kärleken. De kalla 
under det I .  ex. ett modermord utanför det för det stora äventyret, och 
Luleå framkallar tävlan i jätterubriker bli ganska besvikna, när det till 

Stockholms ligen ja. 

är bara humbug. Det är 

svensk press är så likgitig för stora frågor - och i synnerhet flickorna - 

uttryck för å spårvägslinje fem: »Man brist på annan sysselsättning söker 
slår velan Chekago», Hoc est, m oklar det stora äventyret i kärleken, och 
protest mot det av annat än läget tvivels- därigenom kommer även de he. 
utan berättigade påsåendet »Sverige är ligaste känslor så småningom på 
Europas landsort.» Samtidigt som ännu skam. Kärleken blir ett experi- 
ett utslag av den beundran för det sämre ment, visserligen underbart men 
i »Guds eget land», man så ofta konsta- dock ett experiment, som kan få 

terar i 1930 augusti 30. 
farliga konsekvenser! 

Clary liksom många andra sitter 
I a k t t a g a r e .  på sitt kontor och hennes inre tör- 

star efter sensation och ömhet. Ut- 
om sitt arbete har hon intet in- 
tresse, som fångar henne, utan 
kärlek och smek bli de förlösande 
orden. Hon vandrar som de flesta 

- 

och det pratas. Mest om Sveriges av allt 
att döma numera ofantligt ompratade 
kungahus. Som utan undantag omnäm- 
nes med den förtrolighet herr Åkerlund 
framälskat a h  herrarna Bonnier vidmakt- 
hålla. Det är inte prins eller prinsessa den 
eller den - det är Sigvard och hon i 
Holland Och Astrid a h  lille Karl. Och 

i detaljerna. I 

Och de flesta göra vad man beskyller vin- 
terns skåningar för, bara sitta. Ty ingen 
skall få mig att tro, att det tänkes 

förbluffande detaljrikedom a h  intimitet 

Tills samtalen så småningom mojna av. 

dit slumen för henne, hennes 

det är inte av brist på intelligens 
eller av moralisk uselhet, det är 
helt enkelt en omättlig hunger ef- 
ter något stort, ogripbart, ofattligt. 

högt begär hjälp, men vars inre 
gråter under trycket av detta väl- 
diga maskineri, ram jorden föder i 
sin tragiska extas. Men clary är 
stark, hon är en modern ung män- 



F R E D  S A R B  E T  E T  
sett genom turistögon 

- Vad är ert starkaste intryck Man säger nämligen: »När alla 
från Er årslånga resa? fråga vi nationer rusta är det inte l i m p  
f. d. teckningslärarinnan vid Mal- lig tidpunkt nu att tala om fred.» Denna klippfasta tro p i  krigets 
mö Realskola, fröken A n n a  T. ofrånkomlighet är verkligen något 
Nilssons, då hon i lördags åter- skrämmande .Och man förstår så 
kom till Sverige, senast från Fin- väl att N. F. kan inte komma 
land. - Jag har rest bara som turist na stora, tröga, svårflyttbara och 

svarar fröken Nilsson, för att se på kompakta »massa» uttalar sig så. 
världen, sedan jag blev pensione- arbetet ger intryck av att gå fram- 
rad men jag tog till vana att över- åt Som nu senast i Finland. Där 
allt förfråga mig om fredsarbetet hade, som ju de svenska tidnjngar. 
och om människors uppfattning na meddelat, ett mote på 50 per- soner i Närpes i övre Finland 
om detta. Och mitt starkaste in- fordrat fredsrörelsens nedläggan- 
tryck är att världen är rig obe- de  och indragning av den lilla 
skrivligt lik överallt. Ett samtal tidningen Frid på jorden Men på ;:, nästan ordagrant detsamma, detta földje ett nytt möte, :$ 

uttalade sin sympati för tidningens 
föreståndare i Albaniens hu- redaktör pastor Stenwall. Detta 
vudstad Tirana eller i Malmö, möte bestod av 500 personer Även 
med en hotellportier i Monte Car- på andra sätt kunde man finna 
helst medpssagerare så där i all- na mark i Finland. 
mänhet med en studentska från 
Jena eller en »Lotta» i Finland. Nordiska lärares fredsförenings 

längre i avrustning, så länge den. 

lo eller Riga. med vilken som 

Fröken Nilsson hade deltagit i 

sommarkurs i Lahti. Finland. Den 
finska delen av föreningen hade 
förut utgjorts av ett fatal personer, 
nu bildades en finsk avdelning 

nalionella Kvinnoförbundets for 
Fred och Frihet kongress i Prag 
förra året framhölls som exempel 
den amerikanska sektjonens kam- 
panj för att nå varenda enskild 
person i U. S. A. och göra honom 
förtrogen med Kelloggpakten. Den 
danska sektionen av samma fore. 
ning hade i våras sin s. k. »grönne 
kampanj». Man hade i Danmarks 
kana kommit att med grönt ut- 
märka de socknar, ram hadefreds- 
förening eller representant och be- 
slöt att det skulle »grönnes» över 
hela Danmark - ingen socken 
fick vara utan sin fredsutpost. Den 
27 allmänna fredskongressen i 
Atén inriktade sig på aft få ett 
närmande - en federation möjli- 
gen - till stånd mellan Balkan- 
staterna. 

I Bulgarien fanns en syn- 
nerligen duglig avdelning av In. 
ternationella kvinnoförbundet för 

Fred och Frihet. I Albanien och 
deltagande i fredsrörelsen fullkum 
ligt okänt. I Italien hade. på grund 
av kända förhållanden, man re- 
clan glömt att något sådant 
folklig fredsrörelse existerade. 
Man tänkte endast på N. F. och 
staternas styresmän som represen- 
tanter för fredsarbetet. Och det är 
verkligen en fråga hur man. då 
föreningslivet där är starkt häm- 
mat, skall på enskild väg kunna 
komma i kontakt med den freds- 
vilja, som otvivelaktigt finns där 

Som sammanfattning säger frö- 
ken Nilsson: Nya generationer stå 
redan främmande for krigsårens 
verklighet. Ett oavbrutet upplys- 
ningsarbete bland gamla och unga 

- 

med god tillslutning. Från Inter- 

som teinte a h  charm. 

A R V I T 

Tid i evarvet Wormsöbröllop Lösnummer av 
När jag gick Strandvägen I- upp stora vita linnedukar, prydda med egen- 

till bröllopet en rosenröd kväll sådana domliga rosor och rutor av yllegarn och 
denna sommar delat ut så många över stjärnor av granriskvistar; men närmast HOS TIDNINGSFÖRSÄLJARE 
Stockholm, var jag inte i humör för be- spiseln klädes icke, där är »de objudnas» 
undran, knappt för ett gillande - Ett plats I taket m lysande ljuskrona gjort 
ziguenarbröllop, upprepat tre dar I rad av långa rader av pärlsnodder i regnbå- 
för stockholmsk menighet och för ut- gens färger, sådan krona har man aldrig 

Drottninggatan-Klarabergsgatan hållit sig för goda, de, »den jordbru- ursprung. 

kande befolklingen på Wormö!» kväl- Liksom allt mänskligt omvandlas och Gustav Adolfs Torn 
gammalt kommer åter så även här, man Hamngatan-Regeringsgatan 

len från Skansen och man frågade runt- dansar mellan rätterna vid festens bord. Karlbergsvägen-Torsgatan 
om: - Hur var det pi  brölloppet? Hur 
tedde det sig där uppe? Så hade jag En del bröllopsfolket sitter kvar och Karlbergsvägen-Upplandsgatan 
inte med mig i påsen alls det knorrande par efter par stiger ur bänkarna och Norra Bantorget 
ogillandet jag svarade rent ologiskt och dansar ut. Gammalvals och polka och en Norrmalmstorg 
utan betänkande: - Jo det var riktigt dans som inte Vi utanförståelse kän- 
trevligt på bröllopet! ner namnet på, de unga pojkarna stor- Odenplan 

Den unge conferncieren. Thomas Gärd- skratta åt själva glädjen av farten dan- 
ström, folkskollärare Wormsö, står först sen vad dem vidkommer går med hopp Stureplan vid rampen, och med en röst, som har och språng över golvet. Mm flickorna Sveavägen-Odengatan 
rikssvenskt uttal ungefär som en små- i huckle och den tunga dräkten dansa Sveavägen-Freygatan 
länning eller något bättre tackar han blygt ovh anspråkslöst, endast en hand- Tegelbacken 

för att vi kommit så mangrant (ja, tar stöd mot kavaljerens rygg,den andra 
plan!) a h  han meddelar att på denna Bruden har en krona så hög som en 
lilla improviserande scen skall framföras cylinderhatt, röd i bottnen prydd med Djurgårdsbron 
I fullkomligt original till tal och kläde- 
dräkt a h  sed ett bondpröllop, sådant band, av tydligt ryskt och hängande Karlaplan 
det firades på Wormsö för 60-80 år dansar man den av henne stackare, och Karlavägen-Sibyllegatan 
sedan. Numer knappast en nyare tid har hon återfår den lilla rödrutiga sjalet- Nybroplan 
nått även Wormsö, numer användes I. ex. ten, aldrig en smula uppfiffad för da- Runebergsplan 

gåva och därmed makten mot flickan! hagla över henne, och utanför på går Östermalmstorg 
säger den hurtige impressarion, som har den börjar brudgångsfolket bråka mot 
en profil som tolfte Karl a h  en stämma grinden, alldeles som på svensk 
som är på en gång skälmäktig a h  små- landsbygd. Men svensk är då icke den 
lustig och kraftigt ljudande. lilla lustiga ceremonien air en tom liten KUNGSHOLMEN 

Alltså: vi är med i en gammal gård på julgran bäres in, på den lägger bruden 
den lilla ön utanför Estland för så där ett till alla gäster sina gåvor, vita vantar Hantverkaregatan-S:t Eriksgatan 
halvt sekel sedan, Och det är en höstkväll vita strumpor, ett par för varje gäst. Dessa Kungsbroplan 
I skymningen Alltid, när böneman kommer presenter har hon stickat år i förväg i Kungsholmstorg 
en höstkväll och alltid i skymningen, på smyg, innan »skymningsfolk» börjat kom- S:t Eriksgatan-Flemminggatan 
dagen har friarn inte rid då arbetar de- ma, till hennes faders gård. ,- Icke 
se, det gör man på Wormsö, de kulliga svensk är väl också seden att brud och 
steniga tegarna de äro hårdplöjda och brudgum på bröllopsdagen skola äta vid 
sega. Alltid på höstsidan friar man i skilda bord och första hatten ha skilda 
Wormsö, t y  bröllopet bör hinna stå till sovrum Men brudskatten som lämnas av Folkungagatan-Renstjärnasgatan 
julen då »allting ändå är skurat och gäster och även av de utanförstående 
iordningställt.» - Ja, se skymningsfolk, säger den lilla genstädes i svenska orter. 
söta moran i stugan, d e  har Vi haft 

Tidevarvet finnes 

VID: 

NORRMALM. 
ställningsresande landsort De borde egent- sett I Sverige, den måste vara av rysk 

Norrtullsgatan-Vanadisvägen 

ÖSTERMALM flera, flera hundra åskådare på Bollnäs- utåt. 

bide blommor och pärlor och 

ej böneman, nu har friarn själv talets gen. Ordstäv och spådomar fur framtiden Stadoin 

SÖDERMALM 

åskådarna den har ju funnits även mån- Götgatan-Skånegatan 
Hornsgatan-Höglidsgatan 

De unga uppträdande, som skötte sina Hornsgatan-Varvsgatan 
här så många kvällar.Detta är beröm roller med riktigt glad och god talang Södra Bantorget 
för gården dottern är således ung och tillhöra alla Wormsö sångförening -jag 
fin och duglig, »skymningsfolket» träder förmodar, att det är sockens nitiske folk- 
hitåt. skollärare som bildat den- direktör.Care- HOS PRESSBYRÅNS KIOS- 

Stugan är mycket enkel och med få ljus lärde känna den då han för ett par 

möbler med öppen spis, som också till år sedan med De Svenske kom till 
sin häll med järnstång väl liknar den Wormsö, han gav uppmaningen till detta Centralstationen (Båda kioskerna 
vitmenade enkla från en svens smålands- stockholmsbesök som i år blivit verklighet. Danvikstull 

Aurora Köningsmarks forna som än- 
nu nu har så svenska gårdsnamn som Mag- Hantverkadegatan stuga fordom. 

långa tal, späckade av etniska ordstäv, gårdar ljusa unga ansikten och ungdom Karlberg 
lyckets förvärva för sin klient den äldsta gårdar talar en svenska så fin-jag hoppas Karl  Xll:s Torg 
dottern i gården så får man inte åse de hade en lönande färd från sin ö och Lindhagensgatan 
själva vigseln med präst och bok, en rolig stockholmsvecka. Fullkomligt sä- Ringavägen 
bröllopet står utanför ramen av upp- ker att den unge impressarion gjorde Ropsten 
visningsziguenarbröllop, bemärk! Man får vad han kunde för att deltagarne, alla 
bara åse själva stugans fest, väggarna de trettio, skulle föra ett glatt litet .minne Rödbodtorget. 
klädas från bänk till tak, upp spännas med hem till den ensliga ön, där det Saltsjöbanans station 

nya Estland ännu inte hunnit få in in- Stadshagen 
i alla länder är oeftergivligt, flyg- dustrisamhälle, fabriker och n y  t i d  Södra stationen 
blad och en fredens ABC.bok Eva Schmidt. Östra stationen. 
ständigt önskvärd. 

KER VID: 

Haga Södra 
Sen, när böneman brev id friarn med nushof, Saxby, Söderby, har också i sina I .  



Regnt id  

Det regnar, 
Himlen hänger lågt på glesa 

kronor. 
En vissling. Tåget sätter åter 

igång. - Mot sakta mörknande kväll 
jag färdas vänlös. 

(Vilhelm Ekelund.) 

Det ser mörkt ut på åkrarna Råg- 

sky l a rna  stå ute och å ldras  i vätan ,  o c h  
dimman som en vätans och surhetens 
svedjerök. Man har bärgat den krakade 
skörden. Men den skylade delen står 
ännu, hopplöst våt om fötterna, och hult- 

delen är Sveriges huvudsakliga skörd. 
rar under regnmolnen. Och den skylade 

Alltså ser det mörkt ut, och om vänd 
ningen inträder är det nog fö rsent. Sky- 
larna ha en kaffebrun färg - kom- 
mande an på en sorts svamprost som vä- 
tan stänker i strået. 

Och millioner såna strån tala just nu 
för Smålands och Storlands vägar sitt 
kaffebruna elände, och man minns ett 
årtal - 1912, då det regnade åtta vec- 
kor a h  brödet av det återgrodda kor- 
net var vattnigt och hade en onjutlig utlig 
sötsmak, som kom en bitter göingehumor 
att döpa de dagarna till sötebrödsda- 
gar. Jag minns det. Man gick i den 
evigt våta ljungen, och trätoffelslädret var 
så blått, så blått, som trätoffelsläder blir 
i eviga regn. Sånt minns man, för man 
ser i marken och på tofflorna i sådana 
tider. Och en betydelselös bild stannar 
kvar. 

Men nu i år är ett underligt år, med 
över hela jorden disharmonisk metero- 
logi. Västra Am r i k ^  är öde terra cotta. 
- Och underliga folkrörelser uppstå, och 
farmare skjuta sig i förtvivlan, och själva 
flodernas vatten kostar fem cents glaset. 

Tänk förr, när det inte låg så många 
kabelormar på Atlantens mörka vatten, 

det vackra havet vid Grimeton. Då visste 
vi inte så mycket om att det 
för vart andetag vi dog tre kineser. 
Och vi var faktiskt humanare då Vis- 
serligen andades man ibland på lek rätt 
fort för att döda så många kineser som 
möjligt (gammal god historia), men det 
var så mycket annat som man i nte 
visste i dessa andetag. Därför vårdade 
man kanske bättre än nu, ska tterna. Lin- 
dade dem i lokalförhållandenas tillgäng- 
liga bomull a h  älskade dem: skillingtryc- 
ken, porslinshundarna, »förbrytaralbumet» 
i finkammaren och den vita julens klocka 
av sprött glas, kråksilverskimrande i Kråk- 
vinkel. 
Nu veta vi allt. Harry Perssons slag- 

kraft, och Engelska flottans slagkraft och, 
enligt Ludvig Nordström, Sveriges slag- 

Vi vet också att samma världskonkur- 
rens tar sig underliga uttryck. »Endast 
en missväxt kan rädda spannmålsläget» 
(citat från Wall street.) Men finanslivet 
ar aldrig underligt, det är bara en del 
trådar som äro gömda och därför verkar 
det så. Så låt det egna och låt det 
förbrännas. Och låt ögonen öppnas på 
människor, som äro de närmaste mario- 
netterna till de spannmålsskurkar, som rätt- 
visligen borde dö. Periferiens marionetter 

komma då säkert att bli åtkomligare för 

Harm. morgonbrisarna än vi ana. 

och ingen radiostation sträckte hals för 

kraft i världskonkurrensen. 

Tidevarvets 
vänner upp- 
manas att 
stödja Tidevarvet 
genom -annonser 
och att gynna 
Tidevarvets 
annonsörer ! 

Punkt ef ter  d yrti id en 
1928 ARS LÖNEKOMMITTES FÖRSLAG T I L L  A L L M Ä N T  
AVLÖNINGSREGLEMENTE F O R  O R D I N A R I E  TJÄNSTE. 

M Ä N  T I L L H O R A N D E  DEN CIVIL A STATSFÖR- 
VALTNINGEN. 

En kommentar av BEDA CEDERBORG 
å r s l ö n e k o m m i t t é na vidtagit åtgärder för att hämma pris- tjänsten helt eller delvis avstänga 1928 har - på grund av fallet och till och med åstadkomma någon k v i n n l i g  t j ä n s t e m a n ,  som 
meddelade direktivoch höjning av priserna å en del viktiga h a r  vård om b a r n  u n d e r  1 5  

till befattningshavarnas besvikel- förnödenheter. Man synes därför med å r, i sak b i  b e h å I I i t s, ehuru 
se - ansett sig icke kunna upp. goda skäl kunna förutsätta, att den av själva stadgandet överförts till en 
taga lönefrågan till utredning i kommittén antagna medelsiffran för dyr- annan paragraf. Angående före- 
hela dess vidd Tjänsteförtecknin- tidstilläggen enligt n~ rådande bestäm- skriften ifråga yttra de ovannäm- 
gen för berörda befattningshavare melser, 15 % skall visa sig vara till- da tillfälliga ledamöterna: »Över 

löneplanen ha inskränkt sig till slag om inarbetande av dyrtidstilläggen, ett drag av godtycklighet, som bör 
en viss översyn, som varit nöd- efter 17 % i praktiken icke kommer att undvikas. E n  utsträckning av den 
vändig vid i n a r  b e t a n d  et a v visa sig gynnsamt för tjänstemännen. meddelade befogenheten jämväl 
d y  r t  i ds t i  I lä g g e  t i d e  f a s t  a Vad beträffar förändringarna i grun- till att avse andre tjänstemäns en- 

derna för ortstilläggens utgående finna vi skilda angelägenheter kan komma l ö ne r na. 
Härvid har kommitten föresla- det, på skäl som av kommittén anförts, att undergräva tjänstemännens 

pit, att inarbetandet av dyrtidstill- riktigt, att åt löneplanen gives en ökad självständiga ställning.» 
lägget skall ske efter 17 % av lönen spännvidd i förhållandet mellan lönerna 
och att maximeringen borttages, 4 dyraste och billigaste orter. Ehuru 
d. v. s. bestämmelsen om att dyr. vi ej kunnat undgå att finna, att åt- D e n  fria s j u k v å r d e n  ut- 
tidstillägg icke utgår å den del skilliga starka skäl tala för den begräns- sträckes enligt förslaget att 
av månadsavlöningen som över- ning av antalet ortsgrupper till fem, som omfatta även den allmänna civil- 
stiger 800 kronor för nyreglerad a~ kommittén föreslagits, hava vi ej kun- förvaltningens befattningshavare, 
och 650 kronor för oreglerad av- nat utan vidare ansluta oss till detta för- vilka för narvarande äro i avsak- 

slag i den utformning det av kommittén nad av denna förmån. Men här- Iöning. 
Då kommitten icke ansen be- erhållit Lönebeloppen synas nämligen å igenom ha de föreslagna bestäm- 

hovsprincipen kunna läggas till ett stort antal orter bliva alltför låga i melserna angående sjukavlöning 
grund för en rationell lönesättning, jämförelse med de löner, som utgå vid och sjukvård för kommunikations. 
har den aven föreslagit, att sär- nuvarande ortsgruppering Åtminstone del- verkens tjänstemin lett till avse- 
s k i I d a b a r  n t  i l lä g g  vid sidan vis skulle en förbättring härutinnan med värt minskade förmåner. 
av länen i c  k e v  i d a r e  skola utgå. fördel kunna ske, am andra gränser (i Bestämmelsen om ledighet på 

A n t a l e t  d y r o r t s g r u p p e r  förhållandet till riksmedeltalet) än de av grund av sjukdom med oavkortad 
föreslås ändrat från sju till fem och kommittén föreslagna valdes. Dessa inne- lön under viss kortare tid har så- 
löneplanernas s. k. spännvidd, d. bära nämligen över hela linjen en ganska lunda föreslagits utgå samt kost. 
v. s. löneskillnaden mellan lägsta kraftig förskjutning i för tjänstemännen naden för medicin och specialist. 
och högsta ortsgrupp i löneplan. ogynnsam riktning. Skall gränsen mellan vård att gäldas endast till hälften 

de bägge lägsta grupperna flyttas uppåt av statsmedel. Medicin har tidigare en ökad. 
Om man utgår ifrån, att kom- såsom i förslaget skett anse vi det vara gäldats helt och specialistvård i 

mitténs förslag till löneplan är en nödvändig konsekvens, att lönerna regel till två tredjedelar av stats- 
att betrakta som resultat icke av i den lägsta ortsgruppen bestämmas icke medel. 
en lönereglering utan endast av blott eller ens företrädesvis med hän- Avvikande meningar beträffan- 
dyrtidstilläggens avveckling, har syn till nuvarande löner i grupp A. Sna- de dessa bestämmelser ha fram- 
man knappast anledning att resa rast synas nuvarande löneförmåner å B- förts av icke mindre än 7 ordinarie 
någon kraftigare opposition mot ort böra tagas till utgångspunkt vid be- ledamöter inom kommittén samt 

räknandet av lönerna i den blivande lägsta av 28 utav de 29 tillfälliga ledamö- 
ortsgruppen. terna. 

I det av 18 tillfälliga ledamöter Det torde i detta sammanhang förtjäna 
i kommittén (tjänstemannare- påpekas att för et betydande antal tjänste- 

presentanter) undertecknade sär- män å A-orter den sammanlagda löne- ad e r s ä t t n i n g  f ö r  ö v e r ,  
skilda yttrande till kommitténs be. inkomsten enligt de för nyreglerade verk V a d  er j ä n s t g ö r i n g  beträf- 
tankande. anföres sålunda bl. a.: gällande löne och dyrtidstilläggsbestäm- far har kommittén i sitt förslag 

melser (oavsett personliga dyrtids tillägg) icke tillmötesgått befattningsha- 
Vid inarbetningen av dyrtidstilläggen för närvarande är väsentligt lägre än varnas helt naturliga krav på hög- 

är det framförallt tre frågor, som varit därest de kvarstått på gammal stat.» re ersättning för arbete å övertid 
än å normal arbetstid. I själva ver- föremål för lönekommitténs övervägande, 
ket utgår för närvarande ersätt- nämligen 1:o) huruvida den nu vid dyr- 

tidstilläggens utmätande tillämpade be- eträffande avlöningsreglemen- ning för arbete på övertid i många 
hovsprincipen jämväl I fortsättningen bor- B eträf övrigt innehåller detta fall med l ä g r e  belopp än för ar- 
d? komma till användning 2:) med vilka givetvis nyheter på gott och ont. bete utfört under ordinarie arbets- 
belopp dyrtidstilläggen borde inarbetas Främst bland f ö r ä n d r i n -  tid. I denna fråga har av till- 

g a r n a  till det bättre står för de fälliga ledamöter framhållits att samt 3:o) grunderna för dyrtidstilläggens 
utgående. 

den mening den här tagits eller hän- varnas del, att den nuvarande som övertidsarbetet i de flesta fall 
synen t i l l  befattningshavarnas försörjnings- inskränk ningen för kvin- medför, synas motivera att dylikt 
plikt vilja vi endast understryka, att 
opinionen mot densamma är mycket allmän lö n en l i g t  h ö g s t  a lö n e  k l  as. aktigare grunder än arbete på nor- 

och utpräglad bland tjänstemännen. 

inarbetande har kommittén angivit 17 I en annan för kvinnorna viktig 
% av lönen. Då dyrtidstillägget för när- fråga har även f ö r b ä t t r a d e  S åsom en förde l  m å s t e  s lut -  
varande i reglerade verk endast utgår med v i  ll k o r  föreslagits, nämligen för ligen betecknas, att samtliga 
14 %, kan d u  av kommittén valda t j ä n s t l e d i g h e t  vid sjukdom, der ett gemensamt a v l ö -  
procenttalet vid första påseende förefalla som står i rambandmed havan- n i n g s r e g l e m e n t e .  Härige- 
gynnsamt. Det synes emellertid vara an- d e s k a p  e l l e r  b a r n s b ö r d .  nom bör åtminstone rörande de 
ledning framhålla några moment, som Härvid har kommittén framhållit viktigare bestämmelserna större 
rätt avsevärt förminska detta intryck. »att t jänstledighet för sjukdom. enhetlighet än hittills kunna ernås. 
Kommittén har redan själv erinrat om den som står i samband med havande 
inverkan en omarbetning av pensionsav- skap eller barnsbörd bör i av- 
gifterna kan väntas få. Bortfallandet av dragshänseende likställas med an- 
barnbidragen - även om vissa övergångs- nan sjukledighet och icke som I och med det att 1928 års 
bestämmelser komma i fråga - vållar nu föranleda strängare avdrag. lönekommittés uppdrag är 
ju en i allmänhet visserligen icke be- Det lärer nämligen knappast kun- slutfört, ä r  g r u n d e n  l a g d  t i l l  
tydande men dock kännbar lönereduktion na anses befogat eller ens logiskt alla statstjänstemän såväl manliga 
för befattningshavare med försörjnings- försvarbart att göra tjänstledig- 
plikt mot barn: särskilt gäller detta för hetsavdraget beroende av sjukdo- som kvinnliga framhållits som o- 

n ö d  v ä n d i g. 
befattningshavare inom de lägre löne- mens art i ett fall. men icke taga En revidering av lönebeloppen och 
graderna. Slutligen synes det vara en någon hänsyn därtill i alla andra. tjänsteförteckningen kan nämlig- 
ovanligt ogynnsam tidpunkt, vid vilken Enligt kommitténs förslag skall en icke längre uppskjutas om icke 
förslaget framkommit. Prisutvecklingen går tjänsteman sålunda vid tjänstle- fullständigt kaos skall bliva följ- 
i allmänhet i kurvor. Senare tidens pris- dighet på grund av behörigen den. Lyckligtvis synas även riks- 
fall kan därför förväntas snart komma styrkt sjukdom vidkännas A-av- dag och regering ha insett nöd- 
att avlösas av prisstegring. I syfte att drag å lönen oavsett ledighetens vändigheten av en revision av lö- 
medverka till avhjälpandet av rådan- längd eller sjukdomens orsak.» nebeloppen och man har således 
de ekonomiska svårigheter för vissa sam- Däremot har stadgandet, som anledning att förvänta, an 1 928 
hällsklasser ha ju  dessutom statsmakter- ger ä m b e t s v e r k  r a t t  att från å r s l ö n e k o m m i t t é s f ö r s l a g  

är således ännu oförändrad och tagen i lägsta laget. Det är av dessa tillämpningen av denna bestäm- 

detsamma. 

Med avseende på behovsprincipen i k v i n n l i g a  b e f a t t n i n g s h a  

sen i n o m  v e d e r b ö r a n d e  lö- mal arbetstid. 
Såsom grundval för dyrtidstilläggens negrad f ö r e s  lå s u P ph ä v d. 

u n d  gä n g I i g t 
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