
V a d  har hiint? 
De swnska stackma ha  Val1 Sina 

StadrfullmIktige. I slorf Jett tarde 
socialdemokratcma ha vunnit. Med 
november mdnads utgdng Iro årets 
val avslutade. Nu dlcrstar bara 
Stockholm. Men fastdn del driijer 
till mars, i nnm Stockholm d j e r ,  
ha fiirhcredclscrna ti l l  striden redan 
begynt. Det sammankallas mBten, 
kandidater nomineras - och del 
fiirutspds att striden bl i r  hard. 

i'latsmna i Stnckholms stadrfull- 
msktigr l ro  f i ir nsrvarande liirde- 
lade sa att socialilemokrater och 
kommunisler tillsnmmans ha 52, de 
borgerliga partierna ha tillSammans 
48. Valet hlir en kamp Om major:- 
teen. Oeh borgcrlig samling Ir 
sannolik. 

Med stbd av wfarenheterna frdn 
V A P ~  ute I landet hoppas mcialde- 
mokraterna att ocksa i Stockholm 
kunna halla sin stallning. Det tycks 
blasa sadana vindar nu. Hbgerns 
angreppspunkter ha ocksa i ViSS 

grad minskats. Kommunalskatten 
sankes med tio öre. Beckerkonflik- 
ten är bilagd. Socialdemokratcrnas 
svstdndslagande Iran kommunister- 
na Ir oavldtligt. 

Men ingrn vågar spd om ut&- 
gen. Farresten If del elt odragiigt 
vlder! 

Historien om det 
stigande tomtvardet. 

v. I ha i I Sverige de hbgsta hyror- 
na I Europs. Med vdr livliga 

byggnadsverksamhet och vdrf goda 
ulrymmc vad jordytan betrlffar! De 
hiiga hyroma Ira bakgrunden ti l l  en 
mnngd av de pcrsonliga öden, som 
- lrots skaplig arbetsinkomst - 
balanseras pd g.rInsen av armod och 
tvivelaktiga ulvlgar. De Iro teck- 
net pd cn stor samhlllels misshus- 
hdllning. Hut hanger det ihop och 
var finns botemedlel? 

Tidcvarvet har vid upprepade till- 
fallen framhavl misshushallningens 
varsta sida. jobberiet med lomtcma. 
med jorden. En krafl ig rijrelse far 
en fbrhlttring pa den punkten sat- 
tes ocksd i gdng av Hyresglstorga- 
nisalioncrnas lidning, Vdr Bostad, 
Som i varas - i n:r 6 - oflentlig- 
gjorde en utfbrl ig redogiirelse fi ir 
jordvlrdestegringen i Stockholm och 
de Sista 20 lrens ofullbordade lag- 
stiftningsf6rsllk pa omrddet. Jord- 
frdgano f6rhlllande till bosladsfrd- 
gm var slutligen el l  av huvudamne- 
na vid den fiirsla allmänna svenska 
bostadskonferens, som pa inbjudan 
av Hyresgasternas Rikstarbund hijlls 
i Stockholm den 14 oeh 15 novem- 
ber. 

Historien om det stigandc jord- 
vlrdet, del utarmade samhltlel, hy- 
resgasternas dubhelbeskattning och 
de pd ofbrlj5nta jaltevinster tronan- 
de cnrkilda toml2garna Ir f i ir v i r  EFTER EN TECKNINO I V I R  BOSTAD. 

Srt Erik, Stockholmr sfad, bestdr allt: voften, gas, elekfriskl Ips och 

Allt bidrar oft  sknrvo upp fasli&lrviirdet och hyrorna. Den mskiil!e upprepas h'r Oft' som helst' ända 
fosfighets5gonn blir allt tjockore. S:l E r i k  iir l ikn mger  och flit$. tillS fiirsbken att infara en ratlvi- 

m~opp, S:t E r i k  P{,,ntEr,,r pork, dror spdwogns,in,e, si#cr lyktstolpe. gang lika uppr6randc' Den ta' att 

(Forts. t sid. 4). 

L är a m a s s j u kl e d i g h e t. 
E n .  undersokning .  j 

I det uPpmgrksammade uttalande, utrcdning i ve r  sjuklcdighetcn bland liga befattningshavarna de gifta äro 
och extraordinarie folk- sjukledlga i slBrre o m f a t h i q  än de som gjordes av statsrevisorerna i ordinarie 

Yff ersta 
Domen. 

ShOmminm PI Yinteltid innC i t a ~ *  
en så åtrådd och svdrltkomlig vara att 
en h-or blir sårad om hon idr ha,. 
att sillamannm farit farhi utan att säga 
till. Esrnlliscn begär man av sin. gran- 
nar att de skola skicka n e  h o r n  e~lC, 
också handla At en. 

Del var dirfar en ganska divadig 
frA@ iaS SLdiide till Sara-Vid-Orinden 
harm dan: har mor Sara kapt smdsiil 
w KnaPsrn i gar? Ty isp hade ingel; 
ldll. 

- Nci. fN lilla, f6mwadc sig Sara- 
Vid-Grindcn. De1 YBI sik id  le å KO- 

Pam. Det tidcn nu far sik, han kker 
ve Yttenta domm. 

En stab som hade de9m oskyldiga 
rrpliker rkranade sedan m he1 dag LI 
det hldiska oCh obkymrsde lilla djuret. 
Drt YBI m estetiskt hildad shbo sm 
genast Sag far Lis MicheI Angelos k o l m  
salmålning i Siitinska k ip l l c l  med upp. 
sldndeiiens fartarliga virrvin mh alla 
lwandc syndarrs l a w  domcns Ohwek- 
lishrt Mh  den snabha exekutimnm av 
f(lrd6mda Mh dig. vat till sin. 

OED mitt i dcnna v.3rldsomvllvning m 
sihtim i m MalandWb, ohekymrst. a b -  

ieb ,~ 
mo, sa,. sbllc få dc1 på sig sn ha 
ymat sig wsuande om yltcmta domm. 
Jag fbrklaradc. att om vi sger att siken 
lek* vid fit- domnr så m*na vi m 
dm Itkm omknng lidrn tbr sis1.a sönda- 
Crn i kyrkodret, Strvx fete advent. Drt 
är den ssndrSen drt p,cdikas ilver yNer. 
rta domm. 

bret? Jag  sade att del kundc jag visst ink, 
men den söndagen mindes jag bra, T~ 
som barn brukade jag alltid raka mita 
f r l n  att gå I kyrkan den dam. in? Y P ~  
rid4 att sitta dar Ouh kanrke få hsra 
att dmncns dag nalksdn. 

- Kun d' alla tcxkma pa hc1a kyrko- 

ZE~EZ:::~ E: 
t1e u5ckta hemhitiaden i Ioraldrahem- 
met som bombarderst ens sodtrogm 
harnrrjnl mrd bevis för vtiridcns smra 

1928 irs berättelse angående sjuk- skollIrare i rikels slijrrc Sl3der un- 
lctligheten bland befattningshavare der lasdret 1927-28. Denna ger 
inom huvudsakligcn kommunika- statsrcvisorerna anledning att giira 
iansverkcn hctcr tlet hl. a. 
- Nu berörda skillnad mellan - Sasom av den fnreslacnde re- 

nanliga OCh kinnliga tjansteman dopBrelscn framgdr, kan ifrdga om 
frega om sjukledigllctcrnas längd ovannämnda lararc samma fiirhdl- 
orde I yiss man ha sin fijrklarinp i lantlc konstatcras som hctri ifande 
olika heg fysisk ocll psykisk mot- dc statliga befattningshavare, vilkas 
ståndskraft och mahanda svcn i ye- sjuklcdigheler voro fiircmdl ffir un- 
lcrbarander stiirrc eiier mindre dersiikning av 1928 drs revisorer. 
lämplighet far tjanstgbring av i frd- nsmligcn att sjukledighet fiirekom- 

mer i slijrre utstrlekning for kvin- gavarande slag. - 
I 1929 års krattelse dtergivcs en nor än far man och att av de  kvinn- 

fiiljandc ultalande: 

ogifta. - 
s v s r i p s  Folk~kolldrnrinne~6rbund dcm, borde i"6 omland8 nliC mar==.t. 
att fiiranslalta Om en undersijkning Nb, haklrttmai holimakt brrihl genom 

pl Ctt I lerlal ortcr angående sjukle- Io'n' OCh 

dighetens omfattning inom folkskol- m t  var farJt lan@ senare vid dudict 
llmrek2ren - och darmed samman- av Folklarbundets siftCmttredninC som 
hanmnde flirhallandcn. del slog mig att vsrt sliiktes earnla PF Ur denns intressanla unders6k- lis' riidslJ liir en vPiT1d'LataS'roi kunde 

ning dterge v i  ndgra siffror f r l n  
hdlia Over sig sjrlst. och kommcr att 

Uppgifterna galla ordinarie folk- hdlla, om drt sllpper del kemlska kriprt 
skollirare vid Giiteborgs folkokolor löst pd allvar. 
i klassema 1-6. De Omfalta fem- Nume'' ti' man kU1tUfhistO'isk f6re N, 

år. Ynemla domm har himnit skilf i  k- 

Desssa utlalanden ha fbranlett 

Ofiteborg. 

I r ~ ,  å Ild, Zj 
rawr Ilrra.ganga under en% liv. Man 
har writ mcd omnm wkslolopiska rtlm- 
nlngrn stmx fore sckelskiftet. Stadd pa 
apokalypsens mystiska tal och mnm 
tecknalydning. Man hnr upplevt den h,a- 
siveknsxrplipa flammarionska fbr&till- 
ninpcn om jordcnr fdrestdende undrr- 
epbni: Vid en kmwh med en Bnn ln  himlb 
kropp, cn tmri nYmCra OveYgirm Sedan 
man tan kiart far s8g de ofattliga av- 
rtdnden och den rinw kollisinnsrirken. 
Orh man har hart hiir vid Andréeas be- 
gravning sjblva kyrkam ger riht i t  den 
ohihliska ItirpstiillninScn att dm slulliga 
dbdcn skali komma, dd det grSCdBla 
tomrummrlr kyla heseeprat o s ,  db solar- 
m wrakdl ut och sjilunka samman i aska 
rom en btma. 

DC"iUtZ. 



D e n  29 nov. 1930. 
LÄRARNAS SJUKLEDIGHET. 

(Forts. från sid. 1) 

årsperioden 1923 till 1928 och avse båda kvinnliga grupperna än för den 
endast lärare med likartade arbets- manliga gruppen inom motsvarande 
förhållanden, sålunda inte lärare i åldersklasser. 
övningsklasser, lärare med halv Orsaken till de yngre åldersklas- 
tjänstgöring etc. Sammanlagda an- sernas mindre sjukledighet jämfört 
talet lärare, som beröras av statisti- med de äldres har sin förklaring icke 
ken, är 2,623. blott i ungdomens större motstånds- 

Sjukledighetssiffrorna i procent kraft mot sjukdom utan ock i höjd 

för hela femårsperioden te sig på levnadsstandard för lärarekåren och 
Vem bör ordna 
förlossnings- bättre hygieniska förhållanden bade 

vårdens möte i tören i medicinalstyrelsen ordnande Stockholm. och Bland andra generaldirek- utvecklade Sjuka Sjuka över 1-8 dagar 8 dagar ...... 25,65 

i sitt inledningsföradrag en plan Helsjuka 

härför. Be- 
Det är moderskapsunderstödssak- der 5-årsperioden för de olika ål- frielse från skurgolv, kokskaminer, 

kunnigas betänkande, som avgavs ders- och läraregrupperna är följan- fatogen- och gasbelysning i skolor- 
förliden höst oCh sedan dess varit de: 
ute på remiss, som har gjort frågan 

landstingen genom 1928 års riks- 

Totala medelvärdet 19,9 17,2 10.2 

aktuell. Betänkandet upptar icke 

vid moderskap utan även synpunk- 
ter angående underlättande av för- 
bättrad vård vid barnsbörd. Då 

dagsbeslut ha sig ålagt att vaka aver 

25,2 
förlossningsvården hade del varit 1886-97 1907-18 
naturligt att moderskapsunderstöds- 1898-1902 1919-23 
sakkunnigas förslag åtminstone hade 

lnom gruppen kvinnliga lärare i na från 50-35 och bättre levnads- 
tagits upp i diskussionen, ej endast 
sjukvårdskommitténs. 

Det var uppenbart, att mötet lik- klasser 1-2 ha under nämnda villkor i barnens hem ha medverkat 
som generaldirektören hävdade att i 5-årsperiod 14 lärare sjukledighet till sjuklighetens nedgående. 
första hand bör förlossningsvården från 1-5 år. Mer än hälften av Sjukledigheten för de båda kvinn- 
ordnas genom barnbördsavdelningar dessa ha vårdats å hospital. liga läraregrupperna är betydligt 
å lasaretten sjukvårdskommittén lnom gruppen kvinnliga lärare i större än för den manliga gruppen 
tycks föreslå denna form för ända klasser 3-6 ha 12 lärare sjukledig- och störst för kvinnliga lärare i klas- 
upp till 5o % av barnaföderskorna het från 1-5 år Även här fö re  ser 1-2. Söker man efter orsaker- 

även om man inte helt ansåg sig komma flera fall av nervsjukdom. na till den sistmämnda företeelsen må 
kunna komma förbi mindre förloss- Inom gruppen manliga lärare i följande förhållanden rfamhållas: 
ningshem eller förlossningsrum i klasser 3-6 ha 2 lärare årslång Från år 1889-1900 åtnjöt kvinn- 
samband med barnmorskornas bo- sjukledighet, en av dem under hela liga lärare i klasser 1-2 en årslön 

av 550 kr. motsvarande siffror städer (se modersskapsunderstöd- 5-årsperioden. 
sakkunnigas förslag). Vi känna igen Sjukledigheten för de yngre ål- för kvinnliga och manliga lärare i 

förhandlingar. Och det är rätt natur- äldre inom samma läraregrupp, om och översteg ej 950 kr. förrän år 

ligt. Det är mycket enkelt att bygga VI se bort ifrån manliga gruppens 1918. Svårigheten att få lönen att 
stora nya hus med alla nutida be- tilltagande sjukledighet inom alders- räcka exempelvis till läkarvård i rätt 

kvämligheter och höja landstings- klassen 1886-97. lid, rekreation och lantvistelse åt- 
skatten med motsvarande kostnad. Den är betydligt större far de minstone under en del av ferien ver- 
Sedan later man ambulansbilarna kar utan tvivel i längden menligt på 
hämta barnaföderskorna till dessa annan tar hand om hemmet under hälsan. Särskilt gäller detta de äldre 
centrala sjukhus. Men frågan är där- deras frånvaro. Men ingen som åldersklasserna, som sedan länge 
med ej löst, särskilt för landsbyg- någorluna känner till landsbygdens haft att kämpa med ekonomiska svå- 
dens vidkommande, annat än på pap- förhållanden inbillar sig, att lands- righeter. 
peret, Det är synnerligen värdefullt bygdens kvinnor inte föredraga att Fastän den oerhörda skillnaden i 
och nödvändigt att sådana avdelning få stanna inom hemkommunen, om lön för manliga lärare i klasser 3- 
gar finnas för dem som behöva, så vore möjligt. Släktets mödrar 6 och kvinnliga i klasser 1-2 efter 
vad moderskapsunderstödssakkunni- äro icke oskäliga varelser, som av 1918 relativt minskats, är dock år 
ga kallad kvalificerad anstaltsvård. landstingen skola transporteras om- 1930 i högsta lönegraden relationen, 
Men är det verkligen så illa beställt kring i ambulansbilar ti l l  anstalter, 7,260-4,152, icke tillfredsställande. 
att 50 % barnaföderskor behöva de äro medborgare och ha medbe- Den stora skillnad som ännu före- 
sådan! Borde finnes, kan ej anses till fullo moti- 
kunniga ha upptagit 15 %. Det har icke de vara representerade, när verad av lärarnes i klasser 1-2 kor- 

tare utbildningstid och mindre om- sagts, att denna siffra är för låg frågan diskuteras. 
redan med nuvarande beläggning Vi vilja framhålla betydelsen av fattande tjänsgöring, då dessa för- 
på lasaretten. Men nu finns inte att samtliga politiska kvinnoorga- hållanden delvis kompenseras av 
något annat val, om hemmet saknar nisationer och ett flertal andra ha det synnerligen tröttande arbetet 
möjligheter, än sjukhuset, Det är gått in till Kungl. Maj:t med under- bland de minsta skolbarnen och del 
möjligt att om männen skulle föda dånig hemställan om att betänkan- stora ansvar, som medföljer handha- 
barn, de ville föredraga sjukhusan- det i en eller annan form måtte läg- vandet av den grundläggande under- 
ordningen. & äro så vana vid stora gas till grund för nästkommande visningen. 

samlingslokaler och vid att någon riksdag. Bakom förslaget står så- Vid jämförelse mellan lönerna far 
ledes en enig kvinnoopinion. Kvin- kvinnliga och manliga lärare i klas- 
norna vilja inte vänta längre. lngen ser 3-6, vilka båda ha samma se- 
fråga sedan rösträttens dagar har sa minarieutbildning, samma arbetstid, 

S. E. F:s Stockholmsavdelning samlat dem. Avgörandet får icke samma arbetsförhållanden, handha 
ELDBEGÄNGELSEBYRÅN fattas utan dem, deras uppfattning båda uppfostran av barn från deras 

och sakkunskap. 9:de till deras 13:de levnadsår, stäl- 
ler sig löneskildnaden sålunda: före 

SVEAVÄGEN 25, 2 tr. (hiss) 
öppen 10-4 

Lördagar och helgdagsaftnar 10-2. 

gravningsförsäkrad Engångsavgift 10 5 kr., kr. för be- mot högsta gällande ränta. 

vården? Kvinnl. lärare Kvinnl. lärare 
I kl. 3-6. % Manl.lärare Landstingsförbundet har hållit i kl. 1-2. % 

Medeltalet för sjukledigheten un- inom skolan och barnens hem. 

na, barnantalets minskning i klasser- 

Medeltalet för sjukledigheten under 5 årsperioden 

Kvinnl. lärare Kvinnl. lärare 
i kl. 1-2 i kl. 3-6 Manl. lärare 

endast förslag om kontantunderstöd Födelseår Löneperiod för: 

Dagar Dagar 

den uppfattningen från landstingens dersklasserna är mindre än för den klasser 3-6 voro resp. 1,200, 1,350 

Moderskapsunderstödssak- stämmandetätt i samhället. 

Elisabeth Tamm. 

Norr 22 00 för eldbe ängelser, 

Norr 22 80 för upplysningar och 
urnor och 00 för eldbegäng 

medlemsanmälningar, 

S Ö D E R M A N L A N D S 
ENSKILDA DEPOSITIONS KAPITAL- & 

SPARKASSERÄKNING 

Solidarisk Bank. Grundat 1865. 
Krematorier i Stockholm, Göte- 

år 1900 var denna 150 kr.; intill år 
1918 har den vuxit till 600 kr.; dyr- 
tidstillägg och tillfälliga löneförbätt- 
ringar ha ökat skillnaden, så att den 

och i högsta lönegraden 1,776. An- 
ses den manliga lärarens lön svara 
mot det arbete han utför och det 
ansvar hans ställning som ungdo- 
mens fostrade kräver av honom, tor- 
de samma lön böra komma den 
kvinnliga läraren till del. I motsatt 
fall forsättes hon i en sämre ställ- 

år 1930 är i första lönegraden 1,056 

ning, som hänvisar henne till en läg- 
re levnadsstandard än den manliga 
kollegan. 

nas stora sjuklighet har även sin or- 
sak i andra faktorer, som här böra 

beaktas. liksom kvinnor De kvinnliga i almänhet lärarna ragas 
starkt i anspråk inom familjen. 
Detta förhållande bottnar i tradition och uppfostran, som från början för- 

ställning I n  flickorna. Ehuru en 
ändring härutinnan kan spåras, tor- 
de förhållandena i stort sett vara 
öförändrade, 

Vården av sjuka anhöriga och ar- 
betet med hemmets skötsel beröva 
ofta kvinnorna deras välbehövliga 
tillfällen till vila. Lönen tillåter icke 
den ensamstående kvinnliga läraren 
att anställa hemhjälp, Hon måste 
jämte hem och skolarbetet går därigenom även sköta miste sitt om 

många tillfällen till vila och avspän- 
ning genom friluftsliv och förströel- 
ser. Att efter slutat skolarbete kom- 
ma hem till en oeldad bostad för att 
där gripa sig an hembiträdets syss- 
lor måste i längden verka menligt 
på hälsan och leda fram till överan- 
strängning med åtföljande sjukle- 
dighet. 

Vi tro, att med lika arbetsförhål- 
landen för kvinnor och män, komma 
också kvinnorna att visa sig äga 
samma motstånskraft. Vi förtrösta 
på kvinnornas ansvarskänsla. 

De båda kvinnliga läraregrupper- 

sätter gossarna i en fördelaktigare 

Det rör sig. 
Tidevarvet har tillfredsställelsen 
tidningen gjorda påpekandena om 
det orimliga i uppfostringskraven på 
styvfäderna uppmärksammats runt 
om i landet. Framförallt har detta 
skett bland barnavårds- och fattig- 
vårdsmyndigheter men också bland 
riksdagsledamöter. Av dessa ha flera 
skrivit till redaktionen efter ytterii- 
gare material, då de ämnade motio- 
nera i frågan vid nästa riksdag. 

Inom Stockholms fattigvårdsnämnd, 
naste två sammanträden, torde i da- 
garna vara att vänta ett beslut i 
Samma riktning, som nämndens om- 
budsman herr Hcl l i ch ius  utstakat i 
silt I Tidevarvet redan återgivna ut- 

talande- alltså en hemställan till 
en revidering av lagen på denna 
punkt. 

matmor 
blir al ltmer 
glad åt 
kooperativas 

a 1:30 kg 
EVE margarin 



A R V E T 

gränsning. Överallt där en siffra 
formler för en blivande rustningsbe- 

rör alltså icke vid huvudfrågan. 
Ändå är det intressant att se kom- 
binationerna mellan staterna i dess 
offentliga diskussioner och omröst- 

Hur skall man nå till en inskränk- avrustningskonferens har strängt fördraget. 
taget pågått ända sedan Nationernas 
Förbund under sin första församling handlingarna ogynnsamt, är fram- land framställde först förslaget, att 
tillsatte en blandad avrustningskom- gången vid de tyska valen av de detta borde ske genom att inskränka 
mission. (På svenska finnes en ut- ytterlighetsgrupper som vilja bryta de värnpliktsgrupper som för varje 
märkt översikt över denna fredsvil- Versailles-fördraget. Det har inte a, tas ut (svensk metod) och minska 
jans lidandeshistoria skriven av k a p  ändrat det tyska ombudets hållning övningstiden. Det förslaget slogs 
ten Brunskog och utgiven i Informa- vid konferensen, men minskat vikten först ut. Ryssland, Kina, Holland, 

Sverige och Norge röstade med tionsbyråns småskriftserie.) Den nu- av hans ord. 
varande kommissionen tillsattes Frankrike är också nu som alltid Tyskland. Bland de stater som rösta- 
1925, och även den består av ett orubbligt emot alla förslag till ned- de emot voro Frankrike, Italien och 
blandat sällskap. Den nuvarande rustning som kunna åsyfta att in- Japan. England och Förenta stater- 
sessionen är den sjunde i ordningen skränka dess nuvarande stridskraf- na bland andra nedlade sina röster. 
och säges skola bl i  den sista. Det ter. (Nar det i andra sammanhang Sedan kom förslaget att minska 
är detta som ger den dess betydelse. blir tal om ovillkorlig skiljedom på lantstridskrafternas effektivitet 1) ge- 

Det har gått ett och ett halvt år bas av fredsfördragen, då är Frank- nom direkt minskning av det mate- 
sedan kommissionen sist samman- rike däremot plötsligt radikalt.) 
trädde. Den kom då ingen vart, Det mots atta kravet på nedrust- rial de röra röra sig med i sitt yrke, allt- 
den förhoppningen att de fem sjö- Ryssland och stödes av de nordiska mébudgeten. 
makternas konferens i London i vå- småstaterna och Holland. Förenta Italien och Ryssland föreslogo att 
ras skulle leda till resultat som kun- staterna, England och Japan intaga båda metoderna skulle användas, 
de hjälpa frågan om lantstridskraf- skiftande ståndpunkter, beroende på men blevo nedröstade. 
terna på traven. Som v i  minnas, så skiftande regeringar och intressen. Förenta staterna och Tyskland 
ledde flottkonferensen till ett fördrag de t  finns skäl som förklara föredrogo den direkta begränsningen 
mellan England, Förenta staterna svårigheterna inom kommissionen, av krigsmaterielen och hade så 
och Japan rörande ett visst styrke- så finns det också starka skäl för  att många stater med sig att de fått 
förhållande dem emellan och man de måste övervinnas och något vä- majoritet om England gått med. Men 
lärde sig hur' man skulle beräkna sentligt göras. Tysklands till och den engelska arbetarregeringen i 
detsamma. Men konferensen under- med officiellt framförda krav på att lord Cecils person lade ner sin röst, 
strök samtidigt den olycksbådande få »sörja för sin säkerhet,, därest och det franska motståndet segrade. 
motsättningen mellan Frankrike och det ingen allmän avrustning blir av, Det är ganska lätt att räkna ut var- 
Italien. D Den oroande tendensen för de olika regeringarna ställa sig 
och begär fortfarande jämlikhet med till nya kapprustningar är det andra. så eller så, ty de rösta alltid för åt- 
Frankrike som sjömakt, och Frank- Det faktum att de experter och om- gärder som gå ut över grannarnas 
rike är beslutet att kosta vad det vill bud, som haft del förberedande ar- krigsberedskap, men anledningen till 
hålla sitt försprång framför Italien. betet om hand, inte kunna komma den engelska regeringens kovänd- 

längre. är det tredje. Inte heller ning sedan i september förstår man 
Folkförbundets arbete på det mel- icke. Möjligen skedde den på im- 

Slutet blev att kommissionens 
rustningar. Den i höstas beslutade flertal gick på linjen att ett maximi- 
finansiella hjälpen åt en angripen belopp skall fastställas på de årliga 

stat är villkorlig och hänger på om utgifterna för vidmakthållande inköp 
nedrustning först kommit til l stånd. och tillverkning av krigsmaterial, en- 
v i d  den nyss avslutade imperiekon- ligt en norm som avrustningskonfe- 
ferensen gingo dominions ombud rensen får fastställa. Förenta stater- 

Tiden är mogen. kan komma in  sätter den ett x och 

Avrustningsfrågan går nu på remiss till folken. 

Arbetet på alt förbereda en allmän Dessa makter blevo därför utanför ningar. 

En annan sak, som påverkar för- ning av landstridskrafterna? Tysk- 

och beslöt att uppskjuta arbetet i ning framföres av Tyskland och nition, 2) genom minskning av ar- 

Om 

Det senare landet begärde ar det ena. 

lanfolkliga rättsförhållandet och so- periekonferensen. 
MARGIT 

NIININEN: 
Bakom 
gallret med på att underteckna folkförbun- na och Japan röstade nej och Frank- 

dets generalakt til l alla delar, och rike reserverade sig. Det enda be- 
”äkta tongångar .. . med den dyr- erkände därmed att även politiska slut som nåddes är alltså taget emot 
bara prägeln av upplevd verklighet. tvister måste mellan de fördragsslu- så viktiga staters röster. 
Den lilla boken.. . utgör i själva verket det psykologiska slutdoku- tande parterna avgöras medelst En studiekommission skall ytter- 
mentet I en av de egendomligaste ovillkorlig skiljedom. Men de gjorde ligare genomgnugga detta beslut. 
kriminalaffärer, som uppkommit detta medgivande beroende av att Sedan är det förberedande arbetet 
inom skandinaviskt kulturområde.” rustningsbegränsning komme till färdigt att framläggas för mänsk- 

TURE JANSSON stand. ligheten år 1932. 
Sthlms Dagbl. Tiden är mogen, men inte regerin- Det är alltså nu som det gäller för 

Pris 3: -. garna. folken att visa, om de ha en annan 

Den förberedande kommissionen mening än den som kommit til l ut- 
har "endast att föreslå vägar och tryck i kommissionens majoritetsbe- 

lidariteten kan fortgå under ökade 

B O N N I E R S 

3 

Vilket? AMAFLOR ringspulver För såväl ljust champoner 
Naturligtvis 

som mörkt hår i paket à 35 öre. 

slut. En stor fördel ha de förbere- mått och steg. Men nu visar det sig 
dande sammanträdena haft, nämli- att  Indien är långt mera färdigt för 
gen det att folken fått ett tillfälle att denna idés förverkligande än exper- lära känna hur problemen äro upp- terna kunnat ana. Undret har "In- 

lagda, vilka förslag till nedrustning nat ske, därför att en stor idé ge- 
som äro givna och skälen för och nomglödgat den indiska folksjälen, 
emot. Ingen behöver längre sväva och i dess hetta har en nybildning 
I det blå vid talet om rustningsbe- skett. 

Tillämpningen på de vita kultur- gränsning. avträda nu från are- folkens problem är vansklig, ty vad 
nan med ett fjasko. Nu gäller det som kan ske i det nyuppståndna 
för folken. Är det omöjligt att de Asien synes omöjligt hos oss under 
kunna motsvara stundens krav på den nuvarande nedgångsperioden. 

Men vem vet vad som kunde ske, dem? folkviljan kan komma de därest våra vita nationer finge klart 
skickligaste experter totalt på skam, för sig, att det även för dem gäller 
visar det nu pågående historiska en frihetskamp, och a l l  vad de måste 
exemplet från Rundabordskonferen- göra är att rädda framtiden ur ett 
sen i indiska frågan. Både den par- brinnande hus. Det behöves en 
lamentariska undersökningskommis- människa av Gandhis moraliska halt 
sionen under sir John Simon och den och kraft, som liksom han gör sitt 
angloindiska regeringen voro i sina liv till ett budskap och lika ädelmo- 
utlåtanden ense om a t t  Indiens För- digt kastar ut det som ett offer för 
enta stater vore en förträfflig lös- folken mitt bland de tjutande ulvar- 
ning på frågan men tillsvidare en na. 
otänkbar möjlighet, vilken man Elin Wägner. 
skulle nalkas med särdeles gradvisa 

Bofors. 
brott, om man kan kalla det så, är själva 
huvudkontoret. En vacker byggnad med 
klassiskt rena linjer, synligt från vägen. 
Mitt däremot är tjänstemannahotellet, 

Från den gamla bergslagstaden Nora da( även de utländska kontrollanterna 
åker man på en liten skraltig bibana, bo. För närvarande ett tjugotal turkar, 
som glömt bort att följa med tiden. till som kontrastfullt sticka av mot den övri- 
Karlskoga. Konduktören ser hopplöst ga befolkningen med sina gåtfulla öster- 
missmodig ut. kanske i tanke att hans ländska leenden. Österns leende är djupt. 
järnvägs dagar snart äro räknade. Nu Det har gått förbi det västerländska bull- 
i bussarnas tidevarv. 

Underhandlingar pågå även med Chile- 
mycket av, när man sluppit ut genom anare, som glömt dansen 1914-18. Huru- 
väntsalen. Några stugor kringkastade vida dessa underhandlingar leda till re- 
litet på måfå här och där uppför en sultat vet ingen. Trådarnas hemlighet 
stigning. Stora gatan, om man vill kalla är några få hjärnors hemlighet! 
den så, ligger bortom en krök av vägen. N .  F:s och all världens riksdagsavrust- 
Här ligga affärerna. Det oundvikliga ningsvoteringar te sig rätt ynkliga i ske- 
torget, tre banker (en magnifik under net från vapenexportens siffror. Fyrtio 
byggnad), bokhandel, samt noblesskon- miljoner till Turkiet. Ett missgrepp av 
ditoriet med grammofon. För övrigt är Kemal Pascha som är litet smått peda- 

Karlskoga ett samhälle som växer. Och gog. 

rande skrattet. 
Själva samhället Karlskoga ser man ej 

växandets orsak har under en följd av Åter ett stenkast eller två från fabri- 
år varit Turkiet - Kemal Pascha via ken ligga arbetarbostäderna i långa län- 
Bofors. gor avskilda genom breda gångar. 
• Över tvåtusen människor, och alla med 

skoga ligger Bofors. Fabrikerna ligga En mycket farlig tanke, som skapar 
äro nedkrupna ej synliga i en från sänka vägen. nedåt Blott sjön ett och par atmosfär, tiden är mogen. sprider Men sig och man exploderar förstår dessa när 

höga skorstenar sticka upp så där litet människor. Så bundna i inkonsekvens. 

hatfullt Annars - märks så man just vet! inget av den sed- 
Trots allt välver dock himlen blå, och 

vanliga rutschen, som är så utmärkande längs med synranden avtecknar sig en 

för industrisamhällen. 
förunderligt stilla, att rent av en försmak helt bli upptäckt. 
av döden tränger sis på. Ett glatt av- 

Knappt femton minuters väg från Karl- denna tanke: Det blir nog snart krig. 

Naturen - som blott väntar på att 

Andersson. 



T i d e v a r v e t  började 1930 sin 
åttonde årgång. 

Lördagen den 29 nov. 1930 - N:r 48 

DET STIGANDE Ur Charlotte Bühlers 
TOMTVÄRDET. 

sare verklighet. (Forts. och från mera sid. I,. ekonomisk metod b l i  Ungdomsårens själsliv. 
V i  vil ja återge några av de s i f f -  

Från denna vändning mol det inre från ror, som redaktör Otto Grimlund De undersökningar, som d:r Bühler, 

anförde på kongressen i sitt föredrag e. o. professor vid universitetet i wien, det yttre är bara ett steg till den med- 
D a s S e e I e n- vetna uppfattningen av det egna jaget. 

På olika sätt blir det steget taget. Ru- 
dolf von Delius beskriver det sällsynt 

Samtidigt hänvisa vi t i l l  bilden på I e b e n d e s J u g e n d I i c h e n, 
grundar sig huvudsakligen på stadium av 
unga gossar och flickors dagböcker, av medvetet och klart sålunda: »Det var på vår första sida. 

högsommaren. Jag var tolv år gammal. 
En liten kammare med bara ett fönster, holm och belysa den fantastiska gande av de unga författarna. 

värdestegring, som oavbrutet sker. Boken innehåller 230 stora sidor, och som vette u t  mot trädgården. Min säng 
Huset vid Drottninggatan 21 t. ex. det blir därför endast en ringa bråkdel stod i det bortrersta hörnet av rummet med 

taxerades 1880 för 350,000 kr., därav som kommer att kunna återgivas huvudet mot fönstret. Jag reste på mig, 
vände mig om på knä och tittade ut i del 1900 för 500,000, 1910 för 750,000 I Tidevarvet. Men den direkta texten 

med citat ur dagböcker och andra doku- gröna bladverket utanför fönstret. I del 
ögonblicket hade jag min jagupplevelse. och 1928 fer 1,100,000 kr. Detta ment tycks oss äga ett så stort intresse 

utgör en värdestegring under icke att det ger skäl för ett återgivande, om Det vår som om allt hade försvunnit om- 
fullt 50 år av drygt 300 proc. Drott- också blott av några brottstycken. kring mig och jag var plötsligt alldeles 

isolerad. En märkvärdig svävande känsla. 
och i samma ögonblick en förundrad ninggatan 13 visar för samma t id en 
fråga till mig själv: Är du Rudi Delius? värdestegring från 170,000 t i l l  600,000 kr. eller över 350 proc., och I. Övergångsåren och jagets utveckling. 
Är du den som andra kallar ad? Sam 
går i skolan och har det namnet och får 

I tolvårsåldern börjar för både gossar 

dins betyg. - Är del du? - Det var 
Drottninggatan 45 en stegring från och flickor ett skede, som betecknas av 
80,000 till 1,100,000 kr., d. v. s. med stark både längd- och vikttillväxt, BY 

stegrad livskänsla och bestämt kraftmed- nerna bli inte längre de rätta. Andra som eft nästan fysiskt lösslitande från 1,300 %. 
Ett visst jordområde i Klara för- vetande. Emellertid inträffar icke längd- och nya bli de ideal som tyckas kunna allt med vilket jag förut bildat en enhet. samling i trakten av Sveavägen sål- och viktökningen samtidigt. Längdtill- föra vidare framåt. Från denna nya Jag befann mig plötsligt ensam, utstött. 

växten kommer först och når sin höjd- idealsättning utstrålar opposition Och Jag förnam detta som något underligt 
des 1889 för ett pris av k r .  1  16: 22 punkt i gossarnas femtonde och flickor- självbelåtenhet. - De nya kraftörnim- OCh anade dunkelt att det hade försig- 
pr kvm. och år 1927 för ett pris av nas trettonde år, och har vanligtvis t i l l  melserna ha stegrat självmedvetandet, gått något betydelsefullt inom mig. Där- 
kr .  799: 80 pr kvm Uppför och utför för förblev också detta ögonblick, rum- 
gen utgjorde sålunda 588 proc. un- Men nästa år när vikttillväxten sin höjd- I vilda lekar stormar den unga kraften, met, tvärvändningen i sängen och sedan 

punkt, och krafterna komma åter i jämn- men stöter i sill övermod snart huvudet den knäböjande ställningen skarpt inpräg- 
der en t id av 38 år. Dock tycks just vid samma tid- mat muren Vill del då lätt växa fiend- lat i min metvetande. Det var som hade 

Dessa exempel äro endast nor- v i k t .  de uppsamlade krafterna tagas i skap och hat ur sammanstötningen, så plötsligt en andlig blixt slagit ned i mig. 

mala fall och kunna mångfaldigas. besittning av könsmognadsprocessen, vil- kan å andra sidan ett klokt ord i rättan - På en gång hade den gamla världen 
Det första år, som taxeringsstatisti- ket har en ny avslappningsprocess till stund lösa och befria. Heder - om det med sina blodsband - med begreppen 
ken i sin nuvarande form omfattar, följd, som varar tills den så kallade ung- ordet av en vuxen eller en ungdom slun- far och bror - inte mer någon mening. 

domstiden, romarnas adolescentia, brln- gar ut i en klass av tolvåringar - det Hela hemmet och hembygden med sin 
är 1862. Det året veta v i  att sam- gar alla krafter och möjligheter på sam- tänder. Hedern, eller äran. Sam för tolv- djupt fängslande makt föll bort och låg 
manlagda fastighetsvärdet i Stock- tidig höjdpunkt. åringen ofta är något rent yttre, som Sam en avkastad klädnad djupt under 
holm var 125 miljoner kr. 1928 Könsmognads- eller pubertetstiden in- man drar på som en dräkt, blir i ung- mig. - Den första upplevelsen av jaget 
hade det stigit till 3,720 miljoner ledes alltså av ett skede som utmärker domsåren den borg onom vilken jaget är en andra födelse. Den andliga navel- 

kr. Det är börjar känna sig levande och oantastligt. strängen är avsliten. Vi bli inte längre 
gits värdet av vissa inkorporerade det skede då gossar och flickor passa Min heder eller min ära blir ett av dessa halvt omedvetet närda av blodet som 

bäst för varandra. Vilda lekar och kraft- ungdomens eviga talesätt, Sam förargar strömmar igenom oss från omvärldens 
områden samt av det inom staden prov älskas lika mycket av dem båda. de vuxna men som är uttryck för ett moderorganism. Vårt eget blod måste 
uppkomna tillskottet av byggnader, Och ett hänsynslöst trotsande på sin egen djupt lnre behov. Bakom delta ordande bilda sitt eget omIopp.» 
återstår en jordvärdeökning på nära kraft bildar underlaget för ett nytt slag om hedern ligger att ungdomen börjar ta Säkerligen ha inte alla en så utpräglad 
2 miijarder kronor, som under dessa av självmedvetande som bebådar mog- sig själv på allvar. Men det är karak- och tydlig upplevelse av detta slag. Men 

nadsperioden. Stegrad kraft och stegrad täristiskt att denna heder eller ära först tänker man efter kan nog de flesta av oss 
knappa 70 år direkt kommit och vilja gå hand I hand. Övermodigt och ter sig som något så yttre, att den mest minnas ögonblick, då plötsligt en förut 

okänd ensamhet grep om medvetandet, en komma enskilda jordägare till godo. barnsligt skumma de först över alla bräd- är lik barns älsklingsleksaker. 
Avkastningen på jordvärdet i Stock- dar och förarga de vuxna. Det är uppfostraren, som skall vända känsla av lösgjordhet från alla andra. 
holm motsvarar - sedan rimliga av- Men i samma skede sticker pubertets- den till något inre, del är hans oerhört Denna upptäckt av jaget har många 
drag gjorts för risker och riskräntor tecknen fram och grumlar bilden. Från den yttre världen 
etc. - efter 4 % ränta en summa kommer och osäkerheten. Självsäkerhe- är inte ovanligt att en hel klass i över- som förut fängslat allt intresse vändes 
av 72,000 kr. pr år År 1928 upp- ten löser upp sig. Stundvis ger den vika gångsåldern kan bli fullständigt förvand- blicken mot ens eget inre. En värld av 

för stark självmisstro och självförakt. lad av den som förstår att rikta in he- högsta intresse blir funnen. Till denna 
gick den sammanlagda kommunal- Ti l l  sist kan detta hävas endast av de dersbegreppet på rätt sätt. Jag känner en vändning mot den inre världen kan hi- 
skatten för t i l l  knoppande pubertetsinstinkterna: fåfänga pojkklass där en lögn blev en omöjlighet draga en omtändighet, vars betydelse 
68,000 kr. på jordvärdet OCh behagsjuka. Osäkerhet och säkerhet, sen en lärare förmått att på den punkten knappast förut blivit beaktad, men som 
skulle alltså mer än väl täcka den- båda lika överdrivna, avlösa varandra. resa hederns banér. Övergångsålderns ur uppfostrings- och social synpunkt är 

Stockholms invånare kunde be- Bilden blir alltmer förvirrad. Nya krav hela trängtan att få ge kärlek och dyr- av allra största betydelse: det egna  om- 
Med fin iakttagelse skriver Anatole 

na. 
frias från kommunalskatt om sam- sig till vänner, lärare och andra person- förmådde lösa de inre krafterna, som France i Le petit Pierre: »När jag fick 
hället Stockholm, som genom sina ligheter. Gamla värden skattas inte läng- förstod att vända kraftströmmen från det ett eget rum fick jag också en egen inre 
omkostnader för gator, parker, he- IC. föräldrarna duga inte mera. Något yttre mot del inre, att för första gången värld. 

I de flesta dagböcker spelar det egna lysning och kommunikationer skapat nytt Som är mer av nöden tränger undan låta ett yttre värde ersättas av ett inre 
jordvärdet, finge inhösta belöningen dem: behovet efter det mest motsatta och personlighetsvärde. Det är svårade med rummet en liknande roll. Hermann Hesse 

för dessa. Som det nu är måste v i  tat och förut själv var. De gamla vän- längre kvar i de yttre tingens värld. let» »Det var det enda av värde som 
hela examenhistorien förde med sig -- i de höga hyrorna dessutom betala 

dem en gång til l - ju högre tomt- värde dess högre hyra - på det att övriga omkostnader av underordnad redning som föranleddes av motio- ett eget litet rum där han var sin egen 
herre och inte blev störd. Här hade han fastighetsägaren må få en skälig betydelse, arbetslöner, byggnadsma- ner i Stockholms stadsfullmäktige i fört sin kamp mot trötthet, sömn och 

terial, t. o. m. krediten, ehuru den, fjol. undertecknade av hrr Branting, huvudvärk under långa kvällstimmar över ränta på jordvärdet. 
I jämförelse med tomtpriset äro enligt den redogörelse, som arkitekt Lindhagen och Ström samt hr  Grim- Cesar, Xenofon och matematik, segt, trot- 

Wallander lade fram på kongressen, lund m. fl. Dels genom ett nytt för- sigt och ärelystet, men ofta bragt till 
kommer som god tvåa i tävlan. Det slag från fastihetskontoret, gående förtvivlan. Men här hade han också haft 
gäller att få fram bi l l ig  jord, bil l iga u t  på upplåtelse av tomter mot tomt- än alla 

T I D E V A  R VET pengar, standardiserade byggnads- rätt til l Hyresgästernas Sparkasse- än alla förlorade lustbarheter, de par 
metoder och -material. och Byggnadsförening och Stock- hänförelse, stolthet och segerrus, då han 

REDAKTION: Telefon N. 48 42 Mottagningstid Frågan om jordvärdestegringens holms Kooperativa Bostadsförening drömt och längtat sig bort från skola, 
förbehållande åt det allmänna har mot förbindelse t i l l  viss maximihöjd examen och allt annat till en värld av 

Med denna vändning från det yttre livet 
ju som bekant v id  upprepade ti l l fäl- på hyrorna. EXPEDITION: 

Telefon 182 43. len varit föremål för behandling Ehuru denna upplåtelse snarast är följer också ett avståndstagande från den 
Kontorstid kI. 10-12 f. m., 1-4 inom olika myndigheter, men har för tänkt som ett försök vore den ändå gamla omgivningen, som man inte tillror 
e. m. Postgiro 15 44. varje gång fått sjunka tillbaka i ett framsteg, genom att också en förståelse för delta märkvärdiga nya inre 

PRENUMERATIONSPRIS: olustens och motståndets töcken. gang i praktiken försöktes vad man l i v  och för vilken man också blygt göm- 
För helår kr. E-, halvår kr. 3:-, För närvarande är den emellertid i så många år förgäves talat om, mer den skedda förvandlingen. et är 

kvartal kr. 1: 50. Lösnummer I5 öre. åter aktuell. Dels genom den utred- det som fastighetsägare och andra en antisocial, individualistisk våg. som 
ning, som pågår inom fastighets- motståndare saga är ogenomför- kanske I. o. m. skolkamrater och som ANNONSPRIS: 

I text 25 öre per millimeter. nämnden Om möjligheten för staden hart, men som i trädgårdsstäderna medför djup ensamhetskänsla och hitter1 
att bevara Sin tomtmark i de inre prövats med så mycken framgång. lidande i den nya tillvaro, som d andra 
stadsdelarna på samma sätt som Vi komma att med intresse följa sidan öppnar sig vid och lockande OCh 

känns som ett oundvikligt öde. Läng- 
tansfullt men förgäves önskar man ibland 

om tomträtt och jordvärdestegring. framlagt i sin bok 

Siffrorna gälla fastigheter i Stock- vilka ett 80-tal ställts till hennes förfo- 

Värdestegrin- följd en svaghets- och slapphetsperiod. och stegrat energien. 

Sedan från denna Summa dra- sig för ökat kraftmedvetande. 

Oron viktiga pedagogiska angreppspunkt. Det viktiga följder. 

Stockholms del 
Räntan 

på kärlek tränga sig fram: man söker kan vänder sig mot den lärare Som först met. 

mest olikartade mot vad man förut stat- gossar än med flickor - gossarna stanna skildrar det också i sin bok »Under hju- 

högre verkligheter.» 10-12. 

Stockho lm I 9 3 0  
Zetterlund & Thelanders Boktryckeri-A.-B. sker i vissa trädgårdstäder, en ut- förslagens öden. 

Pris 6 Kr. per år. 

? 
Råd 
HÄM O 

botas lättast med 

à 2,95 pr tub. Bruksanvisning medföljer. 
Generalagent för Skandinavien 

MEDISANA. Malmö. 

"Deras verkan 
var överraskande god. Tröttheten för- 
ökades betydligt. En känsla av arbets- 
glädje och välbefinnande inställde sig” 

skriver bl. a. en känd kontraktsprost och 

hovpredikant om Sanokapslarne. tillför- 
litligaste sättet att ernå fullkomlig nerv- 
och muskelkraft, energi och arbetsförmå- 

ga, samt att undgå vårtrötthet, sömnlös- 
och intyg ang. Sanokapslarne. Sändas 
gratis och franko. 
A.B. SANOKAPSLAR Hälsingborg 

Drick 
Ram 
Vårt lands enda na- 
turligt alkal 

lösa 
iska vatten 

tillbaka den gamla 
Men ödet driver en v 

verkligt kompletterande människan. Ty 
att göra vännen, ur de gamla ban- 
den definitivt och oåterkalleligt. De byg- 
ga nya former för samhörighet genom att 
bygga en ny slags själslig förståelse med 
bindande kraft. Men innan sådana hand 
blivit knutna, står jaget ensamt i den 
ofrånkomliga isoleringsupplevelse, var- 
ifrån ingen återvändo gives. 

Följderna av jagets lösgörande och iso- 
lering kan te sig på många ran: sorg 

ensamhetskänsla och hjälplöshet å ena 
den andra. Ett trotsigt avstånstagande 
och avvärjande BY alla väntade ingripan- 
den på den egna personlighetens område. 
Allt delta är välbekant som företeelse, 
men dess orsaker äro alltför litet ut- 
tydda och förstådda. (Forts. följer. 
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