
TIDEVARVET 
den I4 Vargatider. mars 1931 innehåller 

Ledande artikel 

Ett skriande nödrop från höns 
odlare 

Av Ida Bäckman 

Kvindernes Natarbejde og 
Open Door. 

Av Anna westergaard 
Byråchef i danska järnvägsstyrelsen 

I nästa nr. kommo inlägg i denna fråga 

Köpenhamn. 

En kort frist 

Föregångsarbete i Norge. 

Levande konst 
Av Lilly Arrhenius 

Den förlorade dottern. 
Novell av Margit Palmær 

Vad har hänt? 
Veckovakten har ägnat sin upp- 

nit mänga viktiga händelser i de 
medelstora frågor som avgjorts sista 
veckan. T. er. hr Fabian Månssons 
uppnått motion om genom förbud en småningom mot fattigdom. ske- 

ende förbättring av ungdomen 
fostran! Hr Månsson, som begärt 
utredning om möjligheterna att ti- 
digt bereda ungdomen tillfälle till 

kroppsarbete och uppfostran til sparsamhet, har i motionen påpekat 
rusdryckshanteringens kreditens och den flacka indi- 

vidualismens vådor och drömt sig en 
återgång t i l l  gammaldags nordisk 
och germansk kollektivism, disciplin 
och samhällssolidaritet. 

Kamrarna följde -som man kan 

förstå lysta motionen. företeelserna Inte utskottet för vore a n  som icke av avstyrkt ganska de be- 

oroande art, men därför att hr Måns- 
sons förslag voro för konturlösa, för 
att kunna bli föremål för utredning. 

Avslag var likaledes ödet som 
mötte socialdemokraternas motion 
om skydd mot vräkning vid arbets- 
konflikter, Frågan är dock icke 
bragt ur världen. De sakkunniga. 

som 6 febr i år tillkallades för att 
forbättring av lantarbetarnas bostä- 
der, skala även ta upp frågan om 
under vilka farmer lantarbetarbostä- 
der upplåtas av arbetsgivarna. At- 
skilliga exempel på olägenheterna 
med det nuvarande systemet fram- 
lades under debatten, men frågan 
väckte inte någon större intresse 

Ännu en jord- och arbetsfråga av- 
gjordes i lördags, nämligen höger- 
motionen om upphävande av lagen 
om upplåtelse under åborätt av viss 
jord. 

utskottet h ide bl. a. motiverat 

att det inte finns något intresse bland allmänheten att förvärva jord 
under åborättens villkor. Reservan- 
ter funnos dock Hr Åkerman m. fl. 
De gjorde gällande att lagen hittills 

varit för litet känd,förfarandet för 
Deras linje segrade i kamraterna 

Man får hoppas att de påtalade 
bristerna ocksså bli avhjälpta. 

märksamhet åt riksdagen. och fun- 

sitt tillstyrkande av motionen sålun- 

turerna bidragit att hålla efterfrågan 
nere på jord under åborätt 

Veckovakten 

Kring ett nytt 
kafé De sjutusen vilseförda. 

Svenska Morgonbladet har i en le- den Upplysningsverksamhet skulle individuellt Min långa erfarenhet 
dande artikel av den 7 mars gått i ordnas som stadgas i dess $ 27. inom hjälpverksamheten har lärt att I förra veckan öppnades en filial pi 
elden för regeringens förslag til l van- endast personlig påverkan och per- Kungsholmen Hantverkaregatan 7 
artslag, årgång 31, uppenbarligen På tio år k ingenting gjorts sonligt intresse kan verka fruktbä- a~ Vetekatten bageri och kafferum som 
irriterad av den opinionsyttring som rande. vårt arbete skulle ytterligare sedan ett par Ar drivit sin rörelse på 
väckts i samband med de av landets försvåras om vi finge med ännu en Klara Norra Kyrkogata i Stockholm. 

myndighet al t  göra. vetekatten har alltid varit väl besökt 
önskemålen beträffande lösdrivarla- av den förebyggande verksamheten ett önskemål a n  någon toge hand Om eftermiddagarna är det riktig träng- 
gens revidering. 7,000 protestanter tänkndet av 1921 angående åtgär- om pojkarna också Det skulle be- sel omkring det runda kaffebordet och 
på vilsna vägar, heter del. der för spridande av kunskap Om de hövas liknande möjligheter för dem alla platser skona. mjuka soffor och 

Tidningen anklagar petitionens smittosamma könssjukdomarnas na- som Unga Kvinnors Värn. -För dem vackra stolar som plockats ihop från vin- 
undertecknare för at t  ha lagt krok- tur och smittofarlighet Det är i dag är lösaktiga förbindelser något så dar och hönshus och gamla hem äro 
ben för den önskvärda lagen utan naturligt, att de inte ha en tanke på upptagna Det ar folk från posten och 
att ha klart för sig vad saken inne- på dagen tio år sdan betänkandet det orätta i att förstöra den ena flic- tidningarna och alla affärer och kontor 

kan etter den andra. Det kom upp i Klaras täta kvarter och det är skol- bär. Den har funnit alt  ojämförligt 
människor och fruar som söka sig en socialdemokratiska kvinnor och har realisera fönlaget. Vi  har arbetat i tre unga pojkar till möjligheterna 

därvid tydligen förbisett detstora åratal för att få vederbörande myn- När jag först kom till Stock- stunds förnöjelse 
antal tungt vägande namn från an- digheter att göra något i denna sak holm berättade den ene, var jag l7 Den nya filialen togs emot med glädje 
dra håll som återfinnas bland skri- Det har inte lyckats. därför att frå- år Jag var alldeles ensam och led- Detta är ett riktigt avslöjande av den 

gan om sexuell undervisning kopp- sen och olycklig och nar jag första goda allmänheten men ett nätt och 

da kvinnor får man sålunda räkna De höra inte på det sättet, tyckte jag nog attalldeles det utmärkta kaffets skull som Vetekatten 
sådana personer som professorerna är alldeles onödigt Jundell och Barany, överläkarna Till- ihop Upplysningrverksamheten kun- var sorgligt och låg och grät Om nat- fått sin vänkrets Det är för att män- 

lasarettsläkare de mycket väl ordnas oberoende av ten. Men nu har jag inte gråtit på niskor tycka så mycket om att någon gör 
gren och Holmin, sig besvär för dem och urskiljer dem ur Holst m, fl. Anmärkningsvärt är att preventivlagen och det är ytterst be- många år 

samtliga läkare anställda vid S:t klagligt att inte detta skett -Ja, men ni gråter nu, när ni tänker på alla stackars flickebarn massan och stil deras längtan efter Göran och sjukhuset Eira samt alla vid Stockholms könspolikliniker d:, Marcus, att först genomföra de som har blivit fördärvade genom er. Det står julrosor i skålarna till allhel- 
Det där har aldrig någon sagt gonadag och advent och påskliljor och 

tjänstgörande läkare på två när även bestämmelser vi har på området in- brokiga fastlagsris lysa upp i fastan 

med barnavårdsnämnden som be- utvalda blommor och ljus. Ensamma ung- 

några av petitionens undertecknare En tjänstemannakår har aldrig hövs Slutar syster Dagmar, större karlar känna sig d i  intagna i hemlika 
mångfald i möjligheterna för det en- traditioners gemenskap och trötta kon- och en del andra personer med erfa- 

renhet trän ungdoms- och barna- räddningsarbetet. flera ar- torsflicksögon vila ut i blommornas tav- 

vårdsarbete för att genom deras svar heter, säger också Syster Dagmar på betstillfällen, mera att välja på Men lornas gardinernas sköna färger Ur 
få saken belyst. Unga Kvinnors Värn. kan det vara en tjänstemannakår har aldrig räd- kanslan att vara en hedrad och sig väl 

s:t Göran d:r Karl Marcus som var nämnder? Vi  ha barnavårdsnämnden Vad stiga barnavårdsnämndernas och vänskapsfulla ton, som är naturlig så 

dessutom var förordnad som sak- råde Låt det stanna därmed Nämn- Vi  vända oss til l fru Gertrud Tör- tydelsefulla individer och inte bara för- 

D:r Marcus säger: 

Men jag har stora kvinnoorganisationer ingivna Min uppfattning om betydelsen 

Största delen av undertecknarna äro har det inte gjorts ett dugg för att 

velsens undertecknare. Till viiseför- lats ihop med preventivlagen Det gängen hade tröstat mig med flickor bra avslöjande Det är inte bara för det 

skrivit under. nan man försöker något nytt Det är frivilligt arbete i samarbete Varje dag har sin lilla överraskning med 
Tidevarvet har tillåtit sig tillfråga 

räddat någon 
- V i  ho redan lagar och befogen- skilda 

Vi  ha börjat med överläkaren vid nödvändigt eller nyttigt med liera dat någon tillrättafinnande gäst växer den höviska 

med om att utarbeta Lex veneris och med dess vidgade verksamhetsom- representanter? 

kunnig för att utreda frågan am hur der ha små möjligheter att inverka 

fort man känner att det är fråga om be- 

(Forts. å sid. 6). aktligt likgiltig aIlmänhet Det är det 
personliga intressets seger 

Men bakom Vetekattens lyckliga nymå- 

lade rum tränga sig andra bilder fram: 

Alla fula arbetsplatser kalgrå och 
dystra kontor och fabriker svartaktiga Danmarks avrustning drängstugor mörka fartygsskansar utan stolar och och gardiner, skönhetsstom- alla 

ma platser. där flickan i strutsfjäderssläp 
som man klippt ur en. filmjournal ar enda 

de dog aldrig har hørt havde ven- saa godt som udelukkende til Udta- Danmarks Anseelse havde været Och framförallt den mängd av avskräc- 
tet at de maanedlange, ja. aarelange leserne fra Partiet Venstre. De lod mindre under Regeringer, der er Til- kande ställen som särskilt äro avsedda 
Forhandlingar om Danmarks Afrust- intet tilbage at ønske i Retning og bængere af avrustningsförslaget end an ge fostran för livet. arbetsinrättningar 
ningsforslag skulde have ført til et Tydelighed. Det er uden for enhvær under andre Regeringer. Han pe- kaserner och uppfostringsanstalter Där 
saadant Resultat i Folketinget, at del Tvivl at Venstres overmaade skarpe gede paa, att Sveriges Militærvæsen kan det hända som på Hall att man 

ogsaa kunde have vundet Flertal i Tone er dikteret af Partiets Fører, gennem lange Perioder har været få middagen serverad genom att en tre 
Landstinget. den tidligere Statsminister Madsen forholdsvis meget stærkere end Dan- varje plats, direkt på det mörkvaxduks 

Den nye svenske Militler- klädda bordet. Och att sängarna stå så 
det været suspenderet, og i dets korn hjem fra en lang Udenlands- ordning vil imidlertid nedsætte Sve- tätt i sovsalarna att det är som en mar- 

Sted har der fundet, hvad man ,har rejse. 
kaldt »Samtaler» Sted mellem de 3 Venstres Ordfører udtalte i dag f lige Saa meget som vort Forslag vil kars grova skönhetslängtande och klumpiga människobarn ögon Stackars Dar 
partier: Socialdemokraterne, det ra- Folketinget, a l  avrustningsförslaget nedsætte vore Udgifter. Og den nye blir inte lätt att ge f o n  ht  en ideal 
dikale venstre og det moderate er utilstrekkeligt til Landets Beskyt- norske Ordning tilsigter at bringe Frälsningsarmén -som kanske av alla 

telse, Og frembyder en Fare for Dan- Norge »paa lige Linje med Dan- institutione har den grundligaste psyko- Venstre 
mark. efter avrustningsförslaget lagiska träningen när det gäller att ploc- 

konservative Folkeparti, har forgæ- »vi, sagde han sætter vore Stem- Det er ikke vor Opgave at være ka fram stilkänslan ur förgrumlade sjä- 

ves bedt om at være med. Det blev mer imod et Forslag. der nedsætter Portvakt i Østersøen, men derimod ø- har för länge sedan upptäckt konsten att skaffa sig bundsförvanter i döda ting. 
nægtet dem med den Begrundelse, os i Udlandets Öjne og isolerer os i ting 
at man ikke troede paa nogen ærlig det Nordiske Samarbejde. Forhand- Farvande og Ved  vore Kyster Der- AIIa våra hem äro vackra säga de 
vilje til Nedrustning fra den side. det är lika nödvändigt som att de äro 

private Møder er blevet ført, er ble- Tale maa være ja, ja eller nej nej, for Tiden er med det konservative 
vet holdt strengt hemmelige og har og hvad der er derover er af det Flertal i Landstinget, er der altsaa 

sagen har i Dag været til tredje 
Behandling i Folketinget men blev vil blive nej, nej. 
dog ikke afsluttet, hvilket først vil 
ske paa Tirsdag. Resultatet af Af- Udenrigsminister Munch Opposi- København den 6 marts 1931, 
stemningen er imidlertid allerede paa Iionspartieme Regeringens Svar. 
Forhaand givet. 

Av MARIE HJELMER, M. L. 

Mange. blandt hvilke undertegne- Interessen knyter sig naturligtvis et eneste Tegn i Udlandet paa, at prydnad. 

I lange Tider har Udvalgsarbej- Mygdal, som for nogen Tid siden marks. 

riges Udgifter med 60 % akkurat dröm av opersonligt fångenskap stac- 

Folketingets fjerde store Parti det mark. 

lingernes Tid maa nu være forbi. V i  til er vort Forslag vel egnet. 
De Samtaler, der ved disse halvt nærmer os det Tidspunkt, da vor Saadan som de politiske Forhold snygga och ren'a 

Den ger något att tänka pi,  denna 
ikke andet at göre end at vente til den fattiga arbetande och försakade 

vi ved nu alsaa at Venstres Svar Demokratiet har sejret i Landstinget Arméns förtröstan på skönhetens lyx 
Man ser så tydligt för sig hur förfärligt 

0g det vil næppe vare lange det har misshushållats med möjligheterna 
I en stor Og  Vægtig Tale gav eller til Landstinget hell er afskaffet. till själarnas apprättelse för varje gång 

man stängt in en människa att ensam 
kämpa sig igenom fulheten. 

ikke ført til noget som helst Resultat. onde.» 

Han sagde, at han ikke havde set Casan 



Ett skriande nödrop 
från hönsodlare med anledning av jordbruksutred- 
ningens förslag till fjäderfäskötselns främjande. 

Med bekymmer ha v i  läst Jord- per kg. Samtidigt betalar Mjölk. 
bruksutredningens förslag alt redan centralen och med den lämställda 
detta och nästa år inrätta en utbild- f i rmor 135 och ägg-grossister för 
ningsanstalt i fjäderfäskötsel för färska prima ägg 155. Allt fritt hos 
skötare och instruktörer, vilka sko- köparen. Äggföreningarna bli allt- 
lor tillsammans skulle kosta staten så blott mellanhänder och den lilla 
c:a 12,000 kr. samt t i l l  avlöning åt återbäring de lämna har. mig veter- 

Det parti, som skall svara för god tio av de från anstalterna utgångna iii- ligen, ingen haft särdeles stor eko- nomisk lättnad av. För oss som 
ton och välbetänkt uppförande, har Frågan är för tidigt väckt. V i  ha sitta på landet äro de alldeles bety- 
väckt skandal. Högern har spruckit. ännu inte på långt när hunnit smälla delselösa. Vi har ingen som kan 
Detta är i och för sig ingen skandal, all den lärdom v i  lätt från de in- ordna med våra prima ägg i de stora 
endast svaghet. Men tillvägagångs- struktörer v i  redan ha samt den litte- städerna utan måste sälja ti l l under- 
sättet blev skandal. Klyvningen har ratur som bjudits oss i S. A. F. F.s pris til l mellanhänder. På liknande 

sätt förhåller det sig med våra slakt- 
skett under allt annal än höviska for- Vad v i  för det första, för det an- produkter. Gäss såldes i nav. i fjol 
mer. En del av högern, som är mera dra, för det tredje och framför allt ti l l en fisk- och fågelhandlare i Öre- 
höger än högern själv, har riktat åt- annat saknat och som är hönsodla- bro för ända ned ti l l 1 kr. per kg. 
skilliga anklagelser mot Allmänna rens A och O är en tidsenligt ord- Vore¨ ägghandeln tillrättalagd 
Valmansförbundet, bl. a. för att vara nad ägghandel. V i  behöva verkligt skulle inga prima ägg behöva slum- 

praktiska åtgärder för den tid som är pas bort t i l l  underpris. Äggprodu- 
för konservativt, detta i samband och inte upplysning. råd och anvis- centerna visste vart de skulle skicka 
med en politisk programförklaring ningar i det blå. De förhållanden sina kvalitetsvaror och de lågt beta- 
och ett upprop till stadsfullmäktige- under vilka v i  nödgas arbeta äro så- lande uppköparna finge nöja sig 

valen. Den gamla högern tappade dana, att v i  måste sälja våra kvali- med sekunda ägg för sekunda pris. 
tetsägg för samma pris som betalas De mindre hönsodlarna som inte 

koncepten och en häftig strid uppstod för sekunda, d. Y. s. gamla ägg och ha möjlighet att skaffa sig goda kun- 
i pressen - inför alla andra partier. ägg från höns som inte erhållit det der befinna sig nu i ett verkligt nöd- 
Hur oklokt! för välsmakande ägg avpassade läge och den ena efter den andra, 

Det hela är dessutom från bägge fodret. De äggföreningar som finns hur intresserad den än är, måste ned- 
håll inte bara ohövligt utan oskick- inköpa äggen til l noteringspriset, lägga rörelsen. 

ligt gjort. Och det nya högerpartiet, vilket nu senast torde ha varit 116 
Vad tjänar det under sådana för- 

hållanden til l alt staten kostar ut  
som från högerns sida sett aldrig bort 
och ej heller behövt få karaktär av Med andra ord, demokratins avskaf- pengar till Vi ropa e f te r  de länge 
ett parti, vinner inga anhängare ge- fande. Sedan kan man tala om väntade och bittert saknade prak- 
nom ett sympatiskt framträdande, bred folklig och borgerlig grundval. tiska åtgärderna för att få näringen 

trots alla locktoner. Det är ett gan- Enligt vår mening har där  i pres- vs rätt bog för dess utövare. Fjä- 
ska besynnerligt upprop. Utgångs- sen alltför litet framhållits, hur anti- derfäskolor finnas ju ju redan och e n  
punkten är, att den konservativa demokratiskt och militaristiskt detta ver sådana förtjänster av den kun- 
stämning, som framkallade resultatet upprop i grund och botten är. För skap den kan bibringa dem, att de 
av 1928 års val, nu är borta. (Myc- övrigt är det anmärkningsvärt vilka blott behöva bestämma den inkomst 
ket glädjande om så vore men det fula ord och tillmälen en grupp av 

Varg at i der. 

Den enda möjliga form 
att driva jordbruk. 

Attack mot åborätten. 

högerns av första lagutskottet till- 
styrkta motion at t  skaffa äborätten 
ur världen. Det är ganska märkligt 
att man just från högerhåll vetat ut- 
plåna det enda steg som under se- 
nare år blivit taget för att verkligen 
lösa jordfrågan och hjälpa det nu i 
sanning betryckta jordbruket. 

Åborätten tillkom 1926, Som ett 
bland skälen för att redan nu slopa 
lagen ha motionärerna anfört, att 
den såsom omöjlig icke kommit t i l l  
användning. Men vad har gjorts för 
att sprida kunskap om åborätten? 
Alla jordbrukare och småbrukare 
studera tyvärr inte riksdagstryck och 
genom en kungörelse -om man t i l l  
äventyrs varsnar den - får man in- 
te vidare kännedom om vad åborätt 
innebär. Dess största och mest ge- 
nomgripande betydelse ligger likväl 
I ingenting mindre än att vara en väg 
ti l l lösning av jordfrågan av i dag. 

Sydsvenska Dagbladet kallar 'bo- 
rätten för ett fjasko. Det är snarare 
den heliga äganderätten, som gjort 
fjasko. Runt om i landet sitta jord- 
brukarna med sin »självständighets- 
känsla», sin äganderätt och sin jord 
intecknad t i l l  50, 60, 70 procent, 
kanske mera, lån som de aldrig kun- 
na betala. Och dessutom ger sla- 
ten i sin välgörenhet lån t i l l  s. k. eg- 
nahemsrörelsen för alt skuldsätta 
oskyldiga småbrukare upp över öro- 
nen, allt med bibehållande av ägan- 
derätten. Men åborätten, den av- 

Riksdagen avslog förliden lördag 

kan ej förmärkas.) Detta är anled- det vällovliga samhället kan tillåta 

som tro sig bättre veta, än den nu- förfasat sig, om det stått i F. D. 
varande ledningen, önska sätta sig eller T-v-t! Då hade allmänna 
vid styret. Och vad vilja de? - In- åklagaren bort  ingripa med åtal. 
gen kan undgå att förstå, att kärnan Beträffande undertecknarna, bestå 
i det hela är återupprättandet av ett de som vanligt av en del både kända 
svenskt Östersjövälde - Sverige som och okända namn. När man hunnit 
stormakt! Och detta naturligtvis t i l l  H. står där »Ebba Helldorff, 
riktat mot Ryssland - fast det inte Fru», såsom representant för den nu- 

står. Därmed är partiet, eller vad mera även av högern sam oundviklig 
det skall kallas, dömt. Det är ju full- erkända: »minst en kvinna». För öv- 
ständigt hopplöst att tänka sig nå- rigt finns där både en generallöjt- 
gon möjlighet ti l l fred i världen, när nant, en generalmajor, en major och 
t .  o. m. i ett så litet land som Sve- en löjtnant. Samt diverse civila 
rige där finnas mäninskor, som sys- tjänstemän. Det folkliga inslaget 
selsätta sig med krigsfantasier och saknas inte heller och återfinnes i 
storhetsvansinne. Men det är kanske egenskap av en polisöverkonstapel. 
följden av att ha militär, en kår, som Vilket inflytande har det skedda 

på svensk politik? För stadsfull- inte skall utöva Sitt yrke. 
När man läst om försvaret och mäktige och elektorsvalen är det ju 

Östersjön, är det ganska likgiltigt att möjligt, att det kan uppegga höger- 
fortsätta. Men naturligtvis skall intresset a l t  (i tre kretsar) ha två 
jordbrukets nödläge avhjälpas. Andra partier a n  välja på och att försöka 
vägar an tullar ska undersökas, och föra det egna til l seger. De l  är ock- 
handelspolitiken bör inriktas på en så tänkbart, att en del av liberalerna 
successiv nedskrivning av det världs- gå t i l l  den »fria högern-, och dess 
protektionistiska systemet. Detta tvivelaktiga frihandel. Men sedan! 
kallar man frihandel - ungefär i De frisinnade med sin halvproteklio- 
samma grad som nedrustning är av- nism påstås ju ska sluta förbund 
rus tn ing . -Dä r t i l l  kommer en punkt. med bondeförbundet. Men man har 
som låter ana diktaturen. »Riksda- svårt m tänka S i g  hur respektive le- 
gen bör vara en folkrepresentation, dare ska ordna saken. 
icke ett partiämbetsverk. Detta in- Tydligt är i alla fall att partisyste- 
nebär, att den verkliga ledningen, och met är på glid. sprängningen inom 
således även ledningen av riksdags- högern är att betrakta, dels som ett 
arbetet, bör utövas av regeringen.» utslag av den rådande reaktionen, 

dels som en begynnelse til l klarläg- 
gandet av partiernas upplösningstill- 
stånd. Det finns nog sprickor inom 

sumpning kommer antingen att ut- 
mynna i ett nytt världskrig eller 
måste det reformeras. Men före- 

måste göra klart för sig att nya for- 

ra. ligare Reaktionen vägar an har partisystem. andra och far- Till 

tradarna av en vänsteråskådning 

mer av reaktion alltid innebär en fa- 

synes har högern splittrats, men må 
detta bli vänstern en maning t i l l  sam- 
ling. Det stundar vargatider! 

ningen till, att några bland högern, sig offentligt. Tänk, vad man skulle 

detta exempel. 
Sekreteraren i S. A. F. F. är, skulle 1932 års val skall tala. 

jag tro, vaken för en del av de prak- Det var en gång - och det var tiska behov som här anförts och ge- inte så länge sedan - d e  frisinnade 
nomdriva dem. Han är inte för ung vilka som en självklar sak fällde ut- 
och inte för gammal och har inte förselbevisen. Var man frisinnad 

var man också frihandlare. Nu be- stirrat sig blind. 
Alltså varför i våra tryckta tider tyder frisinnet i stället, att man kan 

utpressa av staten, d. v. s. skatte- 
betalare dessa 32,000 kr. som för det tycka vad som helst, och ibland det 
avsedda ändamålet ännu äro obehöv- ena, ibland del andra. 
liga. Beträffande utförselbevisen har del 
ordnad ägghandel och vaka över att gått steg för steg. Först hjälpte de 
livsbetingelser skapas för det som frisinnade igenom dem som parti, St- 

muntra till nya företag tills det hun- dan framlade de som regering kungl. 
nit bli ordnat så att de ha större ut- proposition därom för viss tid, Och 
sikter ti l l ekonomisk bärkraft. nu i år, när man hunnit utröna att 

Jordbruksföreningens förslag om utförselbevisen gagna de danska 
15 tusen kronor til l äggpackerier etc. jordbrukarna och de svenska mellan- 

nelsebringande verkningar kan sträc- händerna, kommer den frisinnade re- 
ka sig längre an t i l l  ett fåtal odlare. geringen med en proposition om för- 
För det  anslag på 20 tusen kronor längning av denna institution. +. o. 
årligen som hitintills kommit Fjäder- m. Sv. Morgonbladet tar avstånd 
fäaveln t i l l  godo från staten har för härifrån. Då man inte vågar sig på odlarna i stort sett sett varit så gott som åtgärder, som från grunden kan 

Själv anser jag mig nödsakad att hjälpa, e j  endast jordbrukarna, utan 
tillsvidare nedlägga mit t  hönseri. jordbruket, kunde man åtminstone 
men avvaktar de väntade åtgärderna låta bli att skada. Men regeringen 
från statens sida som skall göra det möjligt för mig att med hopp om vet påtagligen inte, att folket ute i 
fördelaktigare resultat återuppta det. bygderna inte längre tror på utför- 

Himmer, Kilsmo den 7 mars 1931. selbevis. Regeringen kommer att få 

Giv oss först och främst en 

Ida Bäckmann. veta det vid 1932 års val. 

S Ö D E R M A N L A N D S 
ENSKILDA DEPOSITIONS SPARKASSERAKNINO K A P I T A L  & 

mot högsta gällande ränta. 
Solidarisk Bank. Grundad 1865. 



En  kort frist. Kvindernes Natarbejde og O.D.I. 
Frankrike och Italien ha gjort en störda nerver isolerar sig på en ö i Av ANNA WESTERGAARD. 

överenskommelse på fem år rörande Medelhavet med säkerhetsvakt och 
de respektive flottornas inbördes strålkastare om nätterna. Internationella arbetsorganisatio- Maal a l  sikre Kvinder samme Ar- Och visar sambandet mellan låga 

nens direktiv bejdsvilkaar som Mænd. styrkeförhållande. Det var som bekant efter ett besök 
Tyskland och Polen ha slutit ett av Englands utrikesminister i Rom 

Hvad nu Natarbejdet angaar, da löner och höga sjuklighetssiffror 

handelsfördrag med fastställda ut- 
Blandt de mange Eksempler, der i 

och Paris som den fransk-italienska af nisation» den internationale i Genéve er givet Arbejdsorga- ved Ver- er det, det at givet, Forbud og for Erfaringerne Kvinder alene viser er Genéve nu blev fremdraget overfor 
byten av jordbruks- och industripro- överenskommelsen slöts. men under- Traktaten er i ved Afsnit det F o r b u d  af en Beskyttelse er inlernationale Arbejdsbureau skal 

handlingarna ha pågått ända sedan bl. a. Traktaten at en Bedring af dem fardi det slaar dem ud i Kon- jeg bIot nævne et enkelt nemlig fra England: dukter. 
England har plötsligt beslutat sig femmaktskonferensen i London. Vad Arbjderklassens Vilkaar er nødven- kurrensen med den mere anvendelige 

för att betala Gandhis höga pris för då icke var möjligt, nämligen att dig ( t i l  Underbyggelse af Verdens- Arbejdskraft og derved presser dem Kvinnorna klarade sig under kriget 
hans och nationalistgruppens delta- finna en jämvikt mellan Frankrikes freden), og som bl. a. anfører at der over i andre, ofte daariigere betalte 
gande i underhandlingarna om Run- och Italiens flottor, det har nu lyc- bør arbejdes for »Beskyttelse af Arbejdsgrupper hvor igen det store Her havde ved Verdenskrigens Be- 

børn unge Arbejdere og Kvinder,, Tilbud af  Arbejdskraft trykker Løn- gyndelse Natarbejde Været forbudt 
Kvinderne i mere end et halvt Aar- da-Bordskonferensens författnings- kats. Italien har avstått frän sitt Til nærmere Uddybning heraf er (i nen yderligere. 

förslag och har därmed erkänt den krav på full jämlikhet till sjöss med Art. 427) — som Rettesnor for Be- hundrede. Under Krigen satte man 
Vapenlösa kampens länge förnekade Frankrike, medan Frankrike i sin tur stræbelserne for att naa dette Maal — Open Door begär utredning om sig udover dette. Engelske Kvinder 

gatt med på att minska sitt flott- opstillet 9 Grundsætninger, der dan- förbudens ekonomiska verkningar blev da beskæftigede i mange Indu- betydelse. 
Allt detta är tecken på en tillfällig byggnadsprogram från 1 2  till 8 en- ner Arbejdets »Magna Charta» og 

strier og i farlige Virksomheder og- 

vindstilla i den pågående stora makt- heter. Italien har med andra ord Arbejdsorganisations Det som O. D. I arbejdede for i Saa om Natten 
Resultaterne heraf var ifølge of- 

kampen i världen. 
som Tidevarvet ofta påpekat: när att det ekonomiskt inte härdade ut ler de tu om, hvorledes Beskyttelsen ventionen, fordi den har vist sig at  a) Kvindernes Krav Om Sygeunder- 

folkens ledare i sin nationella makt- därmed och har gjort det med en af den kvindelige Arbejder skal gen- have skadelige Virkninger for Kvin- støttelse gik ned. 
politik löpt linan nästan ut, sa a n  den gest såsom en frivillig handling för nemføres. Punkt 7 og Punkt 9, og derne søger at faa hele Spørgsmaa- b) Reguleret og overvaaget Natar- 

let klaret og undersøgt til Bunds bejde frembra te ikke den ven 
Yttersta konsekvensen: kriget. synes att flottfördraget skulle kunna gå i 
närma sig. då backa de alltid ett tag. k a p p r u s t n i n g a r n a  hejdas och ett anført og Kvinder skal inden man laver nye Bunds tede Træthed hos Kvinderne. 

have samme Løn for hej^^^ af sam- O D. I hævder at det aldrig i Den c) Ureguleret Natarbejde og slette 
Ty  väl vilja de hota med kniven i gott exempel ges åt den stora ned- me Værdi. internationale Arbejdsorganisation er Arbejdsvilkaar resulterede i Tæst- 
bakfickan och tilltvinga sig fördelar rustningskonferensen nästa år Ita- Punkt 9: Hver Stat skal organisere bleven diskuteret om Natarbejdsfor- hed hos baade Mænd och Kvin- 
eller värja sina vinster, men de äro lienska tidningar betona att detta et Tilsyn, som ogsaa Kvinder skal budet vilde s k a k  Kvinderne eko- der. 
rädda för kriget och våga ej ta an- icke betyder något principiellt avsteg tage Del i, for at sikre Gennemførel- nomisk. og at man ikke her har be- d) I de officielle Rapporter om Kvin- 

svaret för att det släppes löst från Italiens politiska mål och detta Love og Bestemmelser om Ar- skæftiget maal om sig det med er rigtigt selve det at Spørgs- forbyde 
ders Arbejde i Industrier med 
tungt og »farligt» Natarbejde er 

Må icke den stora allmänheten, sägs nog inte hora för att hjälpa den voksne Kvinder at arbejde om Nat- ingen ufordelagtige Bemærknin- 
ten. Vi  hævder nu, at man ikke kan ger gjort om Kvindernes Hel- som nyss var uppskrämd och med vid krigssignaler vana publiken över 

sin oro påverkade politikerna, låta det tillfälliga strategiska återtaget Ge inte rum för någon särslag afgøre denne Sag uden at tage Hen- bredstilstand. 

lura sig al t  fridfullt falla tillbaka i utan innebär en verklig sanning, stiftning för kvinnor syn til Kvindernes økonorniske In- e )  Det er officielt bekræftet. at ved 
sin apati igen, i tro att de senaste Emellertid, Italien som velat vara sig , Som det vil ses, giver Forudsæt- teresser. Man har i n t i l  nu blot Afslutningen af denne Periode af  

politiska händelserna äro ett tecken själv nog, har nu Iärt sig att intet ningerne for Arbejdsbureauets Virk- blindt optaget en Fremgangsmaade. abnorm industriel Anstrengelse 
somhed aldeles ikke Rum for nogen daterende sig fra en id, da Kvin- - i hvilken Kvinderne arbejdede 

på att fredsarbetet Iångsamt och sä- land kan blomstra i en tid av allmän Særlovgivning for Kvinder: er siges der næppe betragtedes som selv- om Natten baade i Ammunitions- 
kert går framåt. Ty  så är ingalun- nedgång, och att man icke kan lösa udtrykkeligt for Kvinder alene kun: stændige Personer - man har kodi- fabrikker og i almindelig Industri 
da den inre meningen i vad som sig från beroendet av andra länder i )  Bedre Løn og 2) Kvindeligt ficeret forhaandenværende Lappe- — var de engelske arbejdende 

skett. Fabriktilsyn skal Beskyttelse Love ikke arbejdet tilfældige Kvinders 
Men hvad gør Den internationale digt med hele dette vigtige spørgs- skyldes den høje Løn som disse 

Kvinder havde tjent. For første Arbejdsorganisation? Ja, den ud- maal. 
liten förlängning av den korta tiden nell teori. 
att verka p å  alt samordna de far- 

fører naturligvis nyttige og storarte- Men dette kræver Kvindernes Stil. Gang havde Kvinder her haft en liga krafterna och planera för rädd- 
ning ur krigsfaran. Det är utom- Om Englands arbetarregering kan de Arbejder i almindelighed. Men ling i det moderne Samfund, hvori Løn omtrent lig Mændemes. 

ordentligt värdefullt att ha fått en räkna på ökad prestige genom att med hensyn til Kvinderne slaar den de er politisk medbestemmende Bor- Restriktionerne Kvinder 
frist, men blir den inte nyttigt a n -  med flottöverenskommelsen ha fart ind Paa den skæbnesvangre Vej at gere 

vänd då skola vi snart åter stå inför en av sina stora utrikespolitiska upp- vilde »beskytte» dem først medens Begär att nattarbetsförbudet skall til Før-Krlgs-Niveauet i Sammenlig- 

den omedelbara krigsfaran. vi ha gifter i hamn, så kommer dess håll- A r b e j d e r b e s k y t t e l s e  genomföras efter arbetets art och ning med Mændenes. 
ingen trygghet i ett Europa, där fle- ning mot ile indiska nationalisterna føres internationalt. fordi de »beskyt- icke offer arbetarens k ö n  Men ha nu åter stängts ute från 
ra nationer finnas beredda att följa att väcka blandade känslor. Det ser tede Nationers industri ellers vil O. D I har overfor I. L. O. gjort ett stort antal yrken 
kejsarvansinniga diktatorer in i dö-^ ju underligt ut, att sedan man först knuses af »ubeskyttede» Nationers opmærksom paa, at Konventionen Og atter er Kvindernes Syge-Sta- 
den. Det är en händelse om en så med fängelsestraff och hugg och - saa vil man ikke der lukke øjnene om Natarbejde kritiseres og tilbage- tistik abnormt hø j  — 

op for, at hvis nian »beskytter.» det vises i de Lande, hvor Kvindernes I disse Krigsaar var Kvinder be- 
dan herre gör en militärkupp, som r!% sökt krossa den indiska frihets- ene Køn forud for det andet. saa vil Stilling i Erhvervslivet er bedst, og skæftigede i ikke mindre end 67 
leder til l allmänt krig, eller med för- kampen, så kapitulerar man för att det »beskyttede» Køn blive konkur- anbefaler Den internationale Arbejds- Virksomheder — der nu alle igen er 

få nationalisternas löfte att vara med reret ud av det ikke-beskyttede. Del- organisation at følge disse Lande, og lukkede for dem. — 

och diskutera villkoren för uppgö- te er dog klart: Erkender man, at ikke dem, der ligger tilbage i Udvik- 
relse, Nationalkongressen, som förut en Industri med en 9-Timers Dag lingen, og O. D. I. har peget paa, at At forsvare Ændringer i en Lov 

slaar en Industri med en 8-Timers ogsaa Arbejderklassens Kvinder i (Convention) der er principiell for- 
förklarades för m~ olaglig förening, Dag ud saa maa man ogsaa erken- flere Lande modsætter sig Natar- kert for derved at gøre Loven gen- 
blir nu med en gång en viktig insti- de at en Arbejder, der kan arbejde hejsforbudet. Dette er Tilfældet i nemførlig i større Omfang end før 
tution utan vilken ingen indisk-en- naarsomhelst i Døgnet, slaar den Ar- Danmark, og i det Memorandum som synes mig særdeles uheldigt. Og 
gelsk uppgörelse kan ha något vär- bejder ud, der ikke maa arbejde i de Stockholm ske m. fl. Fagforenin- hvis Forholdene virkelig viser, at 

ger i Jan, 1931 har sendt ti l  Den in- Kvinderne ikke vil gøre Natarbejde de. Salttillverkning och bojkott av ternationale Arbejdsorganisation i selv om de efter Loven har Tilladelse 
Nattimerne. 

monopolkrogar och engelska varor 
blir med ett slag lagliga handlingar Men arbetsorganisationen har trots Genéve, kræves Natarbejdsforbudet t i l  det, saa er der jo ingen Grund til 

gennemført efter Arbejdets Art og at have Lovforbud paa dette FeIt. 
efter att ha varit upprorshandlingar ikke efter Arbejderens Køn. altsaa Del er saare rigtigt, at mange 
med allvarliga straffpåföljder. ganske i Overensstemmelse med O. Forhold er ændrede siden Conventio- 

nen af 1909: Kvinderne er bleven 
detta utan att vara övertygat om att gængeiig for dette Ræsonnement, O. D. I udtalte overfor I L. O., at medbestemmende, 8-Timers Dagen 

liga, nämligen en överenskommelse »Sær-Beskyttelse» for Kvinder, hvil- Kvinrder. vel kan være en Beskyttelse; ge Kon - er traadt i Kraft, Sam- 
som gör det möjligt att bevaka och ket vil sige Forbud efter Forbud mod men naar de kun gælder Kvinder, færdselsmidlerne letter Vejen til og 
bevara sina ekonomiska intressen i Arbejde her eller der for Kvinder skader de disses ekonomiske For- fra Arbejdet -for begge Køn -. 
Indien M an maa erkende, at Ar- Og Tiden har vist - herom er alle 

at udvikle sig til en hel Fabrik for telsen (Forbudene) skal rette sig arbejde har skadet Kvinderne øko- 
dien i händerna eller hurudan styrel- Forbud rnad Kvindearbejde - ka)- efter Arbejdets Art og ikke efter Ar- nomisk. 
seformen skall bli, utan vem som dende denne Virksomhed for »Be- bejderens Køn, og at man nu enten Hvorfor skulde man da fastholde 
skall ha i sin hand makten bakom skyttelse af  Kvinder.. man gøre dette eller helt ophæve den- et System, der skader dem. hvem det 

mén När England lämnat den ifrån kelte Nationer i Retning af at rat;. alt Fald skylder den civiliserede Ver- stem, som hviler paa Principper, der 
ficere saadanne Konventioner og dens Kvinder nu at undersøge denne er umulige i del nuværende Sam- 

sig, har det, så anse alla politiker, derved bliver da »Den internationale Sag til Bunds. fund -? 
lämnat säkerheten för de kapital det Arbejdsorganisation. i Stedet for et 
lagt ner i Indien och de vinster del Værn til en international Fare for 
drar ur Indien som expotmarknad, Kvinderne i Erhvervslivet. Mod den- 
Visserligen har Gandhis politik visat ne internationale Fare arbejder »The 

vilken kraft som kan ligga i ett va- open internationalt Værn for 
penlöst uppror mot maktinnehavar- Kvinders Arbejdsfrihet, og med det 
na. Men varken England å ena si- 
dan eller den radikala nationalist- emellan två stora grupper som enas 
gruppen å den andra, ha därför blott i ett, nämligen i tron att den 
ändrat sin uppfattning av armens har makten, som kommenderar trup- 
betydelse. per och har nyckeln ti l l  ammuni- 

Gandhi har segrat, sägs det. Men tionsförråden. 
han står i själva verket framför sin Där stå med honom alla pacifister 
mest avgörande kamp. Han står mitt i hela världen. 

Forudsæætningerne fur Oprettelsen 

utan nattarbetsförbud 

för kvinnorna 

Genéve i Jan. 1931, er, at man nu 
fått ge upp i kapprustningen, därför Af disse 9 Gruniisætnlnger hand- da der skal ændres i Natarbejdskon- ficielle Undersøgelser følgende: 

Vinsten är på sin höjd en genom en aldrig så påstridig natio- 

nes Løn er Omtrent kommen tilbage 

detta blivit en fabrik för till 
verkning av förbud 

Som sagt - i Genéve er man util- D. I : s  Standpunkt. England kan icke ha gjort allt 

därmed vinna det för landet väsent- fremsætter F o r s l a g  Forbud Reguleringer og O v e r a r b e j d s r e g u l e r i n g e n  

Den stora frågan är icke alene. 
hold og er ingen Beskyttelse. 

vem som skall ha förvaltningen i In- bejdrorganisationen er i Færd med Derfor kræver O D. I at Beskyt- enige —, at Særforbudet mod Nat- 

författningen, d, v. s. den indiska ar- Heraf opstaar et Pres paa de en- ne »Beskyttelse» - samt at man i angiver at V i l l e  beskytte - et sy- 



TIDEVARVET 

moderna konst i än högre grad än 

En av Tidevarvets goda vänner i tetsföreningen räkning studera våra 
Oslo f ru Anno Dahl, är på besök i sjukhus i Västerås, Malmö och Lund 
Stockholm och v i  be henne tala om för reumatiska sjukdomar. 
litet nytt från Norge. Fru Dahl som i mer än 12 år varit 

Oslo har inte val förrän i höst då Sanitetsföreningens ordförande be- 
det väljs ti l l stadsfullmäktige. Det rättar om del storartade arbete den 
är alltså inte så aktuellt som hos utfört under sin 35-åriga verksamhet. 
oss, men en jämförelse mellan kvin- Den bildades 1896 av fru Fredrikke 
nornas stallning inom partierna där Marie Quam och hade til l att börja 
och i Sverige är i alla falt intressant. med ett trettiotal medlemmar. Dess 

Oslo Kvinneparti finns kvar be- uppgifter voro lramförallt att utbre- 
rättar .fru Dahl, men det kommer da praktisk kunskap om allmän häl- 
nog inte att spela någon stor roll vid sovård att arbeta för en god orga- 
kommunalvalen i höst. Det har emel- niserad sjukvård i städerna och på 
lertid åstadkommit en stor livaktig- landsbygden, att utbilda sjuksköter- 
het inom de övriga partierna. som skor, anskaffa sjukdvårdsmateriel och 
samtliga bildat kvinnoorganisationer främja upplysningen om sjukdomar- 
inom sig, starka och energiska kvin- nas bekämpande och förebyggande. 
noorganisationer Särskilt högerns Föreningen som bestar av en 
kvinnor ha arbetat intensivt men mängd små föreningar runt om i 
också de socialdemokratiska. Här hela landet växte raskt och lade un- 

der sig den ena uppgiften efter den 
andra. Den har nu Omkring 90,000 
medlemmar fördelade på 630 lokal- 
föreningar. Utom av årsavgifterna 

2 kr. finansieras arbetet av 
vissa anslag från staten genom lot- 
terimedel o. s. v. 

Tuberkulosen var 
Sanitetsföreningens 
uppgift, 
den mycket hån Emellertid upp- 

fördes snart genom tuberkulossjuk- 
hus, Inte mindre än 25 
hus och 13 ägas och dri- 
vas av Sedan 
togs undan för undan upp andra 
områden av hälso- och sjukvård 

spädbarnsvård 
kräftsjukdomarnas bekämpande o, s. 
v. Föreningen samlar bl, a. till an- 
skaffande av radium.. 

Den i Sverige aktuella frågan om 
har Kvinnepartiet uppgift, förbättrad mödra-och spädbarnsvård 
sa det finns kvar måste de har ackså länge stått på Sanitets- 
andra också anstränga sig man foreningens program. Den har UPP- 
ser ändå Kvinne- rättat 5. k. kontrollstationer, d. Y .  s. 

partiet och undrar vad det härnäst närmast vad som has oss skulle kal- 
las barnavårdscentraler, dar mödrar- kan komma fram med. 
na få anvisningar och råd om späd- 

är annars närvarande fosterför- barnens skötsel. Sedan i höstas har 
drivningen, är arbetet utvidgats til l barn över ett 
intresserad a" inom år men under skoldåldern. Det har 
karekåren och de olika förslag visat sig att det enskilda initiativet 

fram som re- här haft en mycket stor betydelse. 
dan omnämnt. tre Apparaten blir rörligare och mera 
äro på tal, lättskött än om arbetet skulle ligga 

äro övertygade om att något I det allmännas händer, Dessutom 
måste ske man vet bara vad, går det enskilda arbetet på detta sätt 
Det har dröjt för för- f ö r e  och visar det allmänna vägen. 
bud har som sprit- Kommunerna kunna sedan fortsätta 
förbudet och det tycks inte finnas på den inslagna vägen eller arbetet 
någon annan väg gå än att börja Skötas av enskilda med understöd av 

från början med upplysning och stat kommun. 
uppfostran. I samband med frågan om under- 

till Sverige stöd från det allmänna berättar fru 
för att för Norske Kvinners sani- Dahl om en distriktsläkare, som en 

gång med anledning av någon för- 
frågan från en landsortsförening, 
påpekade, att man omöjligt kunde 
vänta av staten att den skulle ge un- 

TIDSKRIFTEN derstöd åt en kvinnoförening! 
Fru Dahl kunde emellertid svara 

med en redogörelse för de miljoner QUO VADIS? staten redan beviljat Sanitetsforenin- 
gen! Där var alltså inte någon svå- 
righet. 

De reumatiska sjukdomarnas fö- 
individens problem världens problem rebyggande och bekämpande är för 

närvarande Sanitetsforeningens mest 
aktuella uppgift. Den skall nämli- 

Äktenskap och frihet gen i Oslo bygga Norges första spe- 
cialsjukhus fö r  sådana sjukdomar. 

Guds befriare I studieresan til l Sverige deltager 

Konsten att vara glad utom fru Dahl fyra Sanitetsforenin- 
gens delegater, bl. a. den kvinnliga 

Böneradion arkitekten, set, som skall bygga sjukhu- 

Vi  önska de norska gästerna väl- 
komna i förvissningen om att utby- 

N:o 1. årg. 4. pris 65 ör tet av färden blir ti l l ömsesidig nytta 

misstroget 

Det stora diskussionsämnet i 

själv har fru Dahl 

MOTTO: 

Fetmans tragedi 

C. H. och glädje. 

för den traditionella. är gemensam 
för samtliga. Likaså att de arbetar Konst motsättningar mellan varma och 

Föregångsarbete i Norge. Levande 
Han har gått från kalla färger, mellan plan i alika di- 

den ena färgskalan mensioner. 
ti l l den andra, frdn Mig tilltalar mest Esaias Thorén 
en formgivning til l Han har en harmonisk och diskret 
en annan. Lidelse- färgskala, mest i brunt grått och 
full sökarenatur, har gult. Han låter skugglika formatio- 
han aldrig slagit sig ner kontrastera mot antingen geome- 
till ro med vunna re- triska figurer eller realistiska två- 
sultat. Nya problem dimensionellt uppfattade föremål. 
har alltid lockat ho- Han har även gjort några geometri- 
nom. och han laser ska reliefer i gips. Rikast företrädd 
dem. Mig intresse- och, även han, utomordentligt skick- 
rar mest hans kubis- tig är Erik Olson. Blicken fångas 
tiska period. »Ku- av hans handsk-milningar, med 
bistisk kamposition våldsam koloristisk effekt. »Corrida 
ger intryck av mör- I» jämte två andra tavlor ha span- 
ka fabriker, tunga ska motiv: en svart donna, tjurfäkt- 
maskiner. Här do- ning, flygande rött skynke. Sven 
minerar grått brunt Jonson har återgivit stiliserade flyg- 
och Svart. Sedan maskiner och en lyxbilliknande geo- 
använder han, med metrisk »Vit konstruktion. så att 
bevarande av for- man känner fartens och äventyrets 
men. klara färger, tjusning. Wald. Lorentzon. frappe- 
rött grönt, blått rande genom sitt kunniga stoffmå- 

Georges Braque, leri, representeras av bl. a. »Fiska- 
Picassos vän och rer», som påminner om Per Kroghs 

Många och medelmåttiga konstut- kubistiske vapenbroder, har en an- målning med Samma motiv. »Saxo- 
ställningar är inget ovanligt i stock- nan färgskala så ti l l vida, att has ho- fonist och danspar. ger mästerligt 

Pablo Picasso Man och kvinna. 

Men så och däribland nom dominerar distingerat grått och jazzens synkoperade rytm. Mera 
så sevärda, som för närvarande på- blåa färger. Han har senare över- »naturlig» är Axel Olson, som målart 

flyttat den geometriska kubismens kvinnor, spelkort, Abdullah-askar, 
teknik på landskap, framför allt ma- tändstickor, buteljer. Särskilt fäster 

man sig vid .Dynamisk figur., en 
Fernand Léger blev något senare kvinna med öiverdriven muskulatur i 

en grupp franska moderna kubist. i hans tidigare saker är det varmt brun färg. Konstnärligt något 
ett myller av små former. De ger osäker är däremot Stellan Mörner. 
senare vika för en förenklad färg- sam har litterära saker och några 

Han vackra. drömliknande dubbelexpone- 

D e l  är prisvärt av Galleri Modern 
Han skildrar nöden, de politiska kravallernas och den att ha vågat ta upp denna friska, 
kriget Men hon re- syndiga. ungdomens livstempo. oförskämda, intresseväckande konst. 

är sällsynt, 
på Nationalmuseum utställer den riner. 

tyska konstnärinnan Käthe Kollwitz 

Mest fängslar 
Kollwitz Hennes 

är vapen, brandfacklor i storm. Här återspeglar vår tid, bilens, flygma- ringar. 
är ett stycke socialt samvete för- skinens. jazzens, funktionalismens, 
kroppsligat. 

är kamp skata och koncentrerad form. 

signerar 
hon revolterar mot den med en stark Inom 
tro på livets uppbyggande makter. syntesen bakom tingens yta. Att gå Halmstadgruppen till 

förhärligar Hon 
tror på freden. Konstnärligt når hon 
högst i litografierna. Figurerna är 
monumentalt uppbyggda. Då hon 
förtjänar en utförligare behandling, 
ber jag att få återkomma. 

Då man från Käthe Kollwitz kom- 
mer ti l l fransmännen och först mö- 
ter Henri-Matisse, blir man nedsla- 
gen av meningslösheten i dennes 
esteticism. Nakna kvinnor på divan. 
Kvinnor vid toalettbord och i syss- 
lolösa ställningar. Ett starkt intresse 
för tapeter, mattor, blommor och 
tillbehör. Vad har sådant med Ii- 
vets allvar eller vår tid att göra? 
Dock, denna synpunkt, hur stark vikt 
jag än lägger vid den, kan inte bli 
ensamhärskande vid bedömande av 
konst. Alla dessa fransmän har 
åstadkommit konstnärligt utomor- 
dentligt starka saker. De är tek- oerhört för ,yngre konstnärer, som man utställer, är att åter komma in 
niskt sällsynt kunniga. De har dess- nu fullföljer och utvecklar de franska i vardagens värld med sol och barn. 
utom haft en vittgående idealbildan- förebildarnas intentioner. Den 
de betydelse, inte minst f ö r  vår Fa- Dit hör Halmstadsgruppen på Gal- lilla hjälplösa, nyfödda ungen med 
lang. Men de är icke blott esteter. leri Modern. Badande pojkar 
Flera av dem är också genier. »Hampe» 
Sverige har vi  bara »blott esteter..) ration, sam anser en tavlas värde en mycket bestämd ung man. Hon 

Mera än Matisse intresserar André tigga i att »det är likt.. Har är alla målar också äldre, såsom »snickare 
Derain och Utrillo Den förre är en former söndersprängda i ett kaos av Stålberg» och »mulattflicka» Mollie 
av mästarna för Otte Sköld. Det är ytor och färger. Kubisten Adrian- Faustman tyckas bäst när hon åter 
sund kraft i hans porträtt och land- Nilsson har gett dessa rebeller den ger barn. Sam mor till de riksbe- 
skap. Ofta dominerar en mustig, inställning til l konsten, som de ut- kanta Putte och Tuttan har hon en 
rödbrun färgton. För Maurice Utrillo. vecklat under ledning av tyska och kärleksfull förståelse för dem. Hen- 
lärofader til l Hilding Linnqvist, har franska konstnärer. De är visserli- nes temperament behöver djärva, 
konsten varit utlösning för ångest- gen esteter men moderna I så måtto, starka färger. Hon kan ibland 
neuroser och skuldkänslor. 
teknik är förfinad med en diskret lämpliga på väggarna i funktiona- att låta en oväsentlig detalj störa 
färgskala i grått och vitt. Konflik- tistiska våningar 

Men han intresserar genom sitt 
terna har övervunnits i en harmonisk ytmåleri är mera i samklang med 

än friska humör och sin sunda inställ- 
enkelhet, såsom i landskapen från funktionalismens 
Korsika. konstnärliga själsbikter. 

företrädare är Pablo Picasso, Bra- ganska att från varan- Det gemensamma för dessa fyra 
que och Leger. Den förstnämnde är dra. Men så småningom framträder utställningar, hur olika de eljest är, 
väl företrädd med tavlor från individualiteterna. Den tekniska är deras konstnärligt höga kvalitet. 
olika perioder av sin utveckling. skickligheten, som kräves för denna 

tragiken, tvärtom, Tavlorna är släkt med Surrealismen Man hoppas att få Se mera av denna 
art. 

koderskärleken Picasso och Braque har Leger betytt Konstnärshuset, där Mollie Faust- 

Erik Olson. Corrida I. 

Hon målar barn i alla åldrar 

Den måste verka pin- si" stora huvud. 
( I  Samt oroväckande på en äldre gene- p i  en solig sandstrand. 

Hans att deras tavlor bör vara ytterligt göra koloristiska missgrepp 

Deras lidelsefria tavlans allmänna färgpåverkan 

nyttokonst 

Kubismens första och främsta Halmstadmålarna är i första taget 

Lilly Arrhenius 



TIDEVARVET 

Den förlorade dottern av Margit Palmær. 

Snö, snö, snö. , . 
Vera Trotte, medicinskan, käm- sjevikiska men dock huvud. 

Allah nedkalla sin f r id över ditt bol- och att de, som genomförde revolu- 
tionen själva trodde, att det var til l 

Jonas inföll: 
- Nä. berätta i stället hur stu- 

pade emot ovädret tappert och enve- dierna är ordnade. Måste de fattiga 
tet, och hon skratiade ibland så att ringad av Torsten. Tage, Jonas och Henning som också ryckte att studenterna studera på skuld som 
munnen blev full av snö Åt att van- Lizzie och halvt släpades, halvt bars Torsten klämt i väl häftigt, tillade: här eller får de stipendier? 

dra igen på dessa kära knaggliga in i »våningen», där hon sjunk ihop Och naturligtvis är det något Vera skyndade att svara, glad att 
Uppsalagator, som nu tycktes henne på ottomanen, medan frågorna hag- storslaget med en revolution: de rö- fä en konkret fråga: 

da fanorna, frihetssångerna massor- - Naturligtvis studerar alla på 
än trängre än förr, åt att träffa lade om öronen på henne. 
gänget ånyå, åt att vara hemma i -Ja, jag har löst världsgåtan nu! nas entusiasm. . , Man kan ju förstå statens bekostnad. Men trängseln 
allt det gamla nu sedan hon blivit svarade hon skrattande på någons det, d * .  . . är stor och staten är fattig, så stu- 
en ny människa. Egentligen vet man fråga! Eller åtminstone vet jag i Men Vera, som sett så mycken denterna får inte ha stora pretentio- 
inte hur djupt rotat ens nya jag bli- vilken riktning den skall lösas. järngrå vardag, så mycken slolt fat- ner. De får ofta bo två, tre, ja, fyra 
vit, förrän man konfronterat det - Genom att göra alla t i l l  fat- 
med dess gamla miljö, Och det var tiglappar, kapa huvudet av dem, som tigdom, sett en ny värld byggas UPP i samma rum i studenthemmen. 

under miljoners frivilliga försakel- Lizzie höjde sina välplockade just vad Vera Trotte var på väg att har något och låta alla, som är to- ser och sammanbitna tro på sin upp- ögonbryn. 

- Och det där anser du skulle 
göra. 

vara sig likt eller om också det för- plikerade Torsten. verk. - säg inte det, Lizzie! sköt Jonas 
ändrats. Hade Jonas äntligen gått -Nå, nu vet du, att du överdriver, lister mot detta, att en hel väldig in. Jag vet många fattiga pojkar, 
upp i straffrätten? Hade Torsten sade Jonas lugnt. Han var son til l klass kommit i rörelse, massorna -, som gladeligt skulle bo tio i ett rum, 
och Lizzie gjort slag i saken? Och en arbetare, som med otroligt slit Henning satte handen för munnen bara de fick en chans att studera! 
hade Henning lyckats få någon för- lyckades hålla sin son vid universi- för att demonstrera en leda han in- Salomon fyllde nu med stor sak- Tage-och Salomon? Nå, dem tetet. Låt oss i stället höra på Vera! galunda kande: kunskap sitt andra grogglas och ta- 

brukade aldrig något hända. kastad, och innan Vera hunnit följa han. Jag är övertygad, att de styran- - Och guskelov att de inte det 
i i gänget på den evighet, som gått se- jonas uppmaning hade Lizzie i Sin de i Ryssland struntar lika blankt i får! Det svenska folket blir snart 

retsamma nasalton tagit sin fästman massorna, som vad jag gör. Nej, till den grad överkultiverat att det 
dan hon sig dem sist, och hon greps i försvar: berätta i stället vad det blivit av de inte duger til l att slå i en spik en 
av en nyfiken längtan efter dem. Om - Jag för min del tycker det är enskilda intelligenserna, vad de stora gång, och samtidigt får vi världens 
de icke hade så mycket nytt att kom- förfärligt roligt, att Vera kommit hel- begåvningarna fått för möjligheter! största lärda proletariat! 
ma med, så hade hon i stället för brägda tillbaka, men jag inser inte -Jag vet inte varför ett lärt pro- 

i luckan i gamla gänget i kväll, och en trevlig kväll med att tala om vilda hon sett för sina kamrater, men inte Vera häftigt. Snarare bättre, ty det 
friska vindar skulle vädra ut in- barn eller statlig fosterfördrivning precis på att vara ett uppslagslexi- har ju större möjligheter att inse 
stängdheten! varför det över huvud uppstår något 
dande på allsköns teorier och speku- tat, - De har som alla andra fått den proletariat och råda bot på orsaker- 
lationer, nej, nya, intressanla fakta om den värld Vera hade gjort upp- ' - Seså, bräka nu inte. barn! sa- möjligheten och skyldigheten att ar- na. 
täcktsresor i. Skulle de ens nu kän- de Salomon, överliggarn, kretsens beta för samhället. Tage, naturvetarn, sade på sitt 

na igen den skygga Vera, som så äldste. Vad man än för resten an- 

problem, och som plötsligt, hux flux hel del idealism i Sovjetryssland, le vara befriade därifrån. hället. Om det visar sig, att de ar- 
betande klassernas barn är intellek- 

mitt i brinnande termin, givit sig ut tuellt bättre rustade än de övriga - 
på sin vansinniga resa. sitt stora ja, då må de slå ut dem. Men det 
äventyr, i en fantastisk förhoppning tror jag inte. 
att hon där, i denna nyn värld, skulle "Fa dershjärtat”. t” Men nu blev Vera utom sig, och 
finna lösningen på problemen? hennes blaskiga ögon flammade. - Nej, ser man på - själva Ve- - Kan ni då inte begripa, att del 

När ridån går upp t,,, Somerset Maug- tyst en stund. Nu först ana de, att d& inte är fråga om ett samhälle, där ra! Har d i  kommit tillbaka! 

och en smula missmodigt konstate- ner), befinna vi oss i ett engelskt svalt blivit lämnad kvar fast dess ägare gått. om ett där alla har samma rätt till 
rade han, att det var I Henning. hu- och estetiskt hem, där så småningom Men man hämtar sig snart, och med hust- livets möjlighets, både materiella 
manisten, han som alltid med sådan ramla sig Charles Battle’s hustru. son och run Margery’s replik: »Judy, jag glömde hetta brukade sätta upp de estetiska dotter, Battle's gode vän Granger - alldeles att beställa fisken i morse!» har och andliga - det kommunistiska 
principerna mot hennes sociala, för också med son och dotter. Endast mr. allt återgått till ordningen. Och ridån samhället. I sovjet är det massor- 

Battle själv saknas. Vännen berättar, faller. na - arbetarna och den fattiga lant- 
att icke säga socialistiska, i deras att Battle p i  börsen förlorat sina pen- Detta är , kort sammandrag pjäsens befolkningen - som bygger socia- 
debatter. gar och hotats av utklubbning, men att innehåll. Pjäsens grundidé är ej någon lismen. Endast de förstår den och 
- Jag kom i går, sade Vera en- några av hans vänner och gynnare voro strid föräldrar-barn eller någon slags har de enorma krafter som behövs 

analys av efterkrigsungdom. Utan det är t i l l  bygget. Och så kvinnorna! Om kelt, och Salomon hade på något villiga att hjälpa honom p i  fötter igen 
tack vare hans goda namn och rykte äktenskapets institution som sådan som . 

vis fått nys om det och ringde upp Med hårt arbete skall han säkerligen snart författaren vill ge ett hugg. Han vill ni hade en aning om vad de elän- 
mig. ha tagit upp sig igen. uppvisa det onormala i, att varken hustrun digaste av de elända, arbetarhustrun 

Fast Battle gått hemifrån i vanlig tid på eller mannen för ett ögonblick kunna gö- och den fattiga bondkvinnan, har 
raskning - det var således du det! morgonen har han inte varit synlig på ra vad de själva vilja. så länge mannen vunnit på revolutionen! 

till Salomon, och Henning berättade, en stund kommer mr. Battle själv. Han känner det som sin djupa plikt att i allt - Livsmedelsköerna! sade Lizzie 
har varit ute och tagit sig en promenad, lyda och vara honom trogen (även i sina hånfullt. 

att han under hösten gjort stort ra- och under denna har han fattat sitt orubb- tankar!). Det blir en boja som snör till - Nej, barnkrubbor och folkkök, 
balder med ett par litteraturkritiska liga beslut. Han tänker lämna hemmet. deras själar och nästan kväver dem, tills bättre bostäder och skolor, och fram- 
artiklar i en huvudstadstidning. genom att sätta av så mycket pengar, han förstår, att han miste bryta sig ut för allt fulla medborgerliga rättighe- 

ter och möjligheterna öppnade till 
stilla, fast inte du varit med i den. pass mycket att han inte behöver svälta Man satt Ibland och önskade att för- alla slag av utbildning och arbete. 
slutade Henning med klädsam blyg- ihjäl. De är, han har kvar BY sin liv. fattaren ej skulle låtit sig fördelas till en Och inga kommer heller att försvara 

vill han göra med vad honom lyster och del komiska effekter, utan verkligen lagt 
upp problemet med en större vidd och revolutionen ivrigare än kvinnorna - han vi l l  inte längre vara en arbetsmaskin 

samhet. 

nen. Han orkar inte Iängre arbeta för mer betydande än att lekas igenom - - Men kära du, allt det dar an- 
av de där gamla husen vid än var deras tennisbanor, bilar, nöjesresor och om man verkligen vill se till botten med går ju inte oss - vi hör ju inte dit, 
redan resten av gänget församlat vanda lyxbegär. det. Lars Hansons framställning av mr. fortsatte Lizzie, och jag förstår inte 
kring Salomons månadsranson. Sa- 

Hustrun och barnen har egentligen Battle drog till sig kvällens huvudintresse. 
lomon reste sig ovigt upp och slöt aldrig haft någon tanke på honom annat Stundtals försjönk man i formlig beund- hur man kan elda upp sig över så- 

än som en plånbok, och trots en relativ ran inför denna skapelse, som var så fin, dant där. Om ni tycker som jag, så 
Vera faderligt i Sin breda famn. harmoni (men en dödande sådan!) i hem- så genomförd och i d  äkta att man kän- 

-Välkommen åter til l vårt enkla met är det honom omöjligt att stanna. de, hur en ström av förståelse och sym- 

I samma ögonblick var Vera om- mänsklighetens bästa. 

talt renons på pengar, intelligens, gift, sade helt stillsamt: 
Hon undrade om gänget skulle uppfostran och god vilja regera! re- - Det där är ju ändå bara utan- vara något att stå efter! 

Vad betyder några få idea- 

Men stridshandsken var redan - Massorna och massorna! sade lade samtidigt: 

Vera teg ett ögonblick. Hon hade 
dem allihopa. A, det skulle b l i  luft varför vi därför ska behöva förstöra varit beredd på att berätta om vad letariat är sämre än ett olärt! sade 

Inte detta eviga vri- eller vad det nu är Vera har på hjär- kon. Ti l l  slut sade hon: 

stillsamma sätt: Torsten brast i skratt. 

sällan tog del i diskussionerna utan ser om kommunismen, så är det väl 
-Jo, det var just en skön möj- - Kampen för tillvaron är livets 

i stället satt försjunken i sina egna ingen, som förnekar, att det finns en lighet! Jag tänkte möjligen de skul- enda lag, både i naturen och i sam- 

Någon hade tagit Vera i armen ham’s »Fadershjärtat!» (The Breadwin- bultat ett hjärta under plånboken, som inte den ena slår Ut den andra utan 

- Han hostade något om en över- 

De gjorde sällskap den sista biten kontoret. Man blir orolig - men efter arbetar för huset och hustrun därmed 

- Så världen har inte precis stått de behöva, och själv tager han med så ut slentrianen 

_ - -  uppe i Salomons trevna kula i ett under arbetsgivarna - hustrun och bar- med en större allvar. Ämnet är dock arbetarklassens kvinnor' 

tjyvsamhälle! sade han. Och måtte Och s i  packar han - och reser. Det blir pati bands mellan scen och salong. Som 
hans estetiska hustru hade Renée Björ- 
ling gjort en liten fin studie, rom smekte 

- - 

v i  nu det här ämnet, som vi lämnar 
bara råkar i gräl över, och övergår 
till något, som vi kan samsas om. 
Prins Sigvard - - -. 
- Instämmer! sade Salomon, in- 

te för att jag inte tror, att inte Vera 
har mycket av intresse att berätta 
men för husfridens skull. N ä r  vi nu 

na, är det bättre v i  lämnar dem åt 
sitt ode än riskera att spränga vårt 

har så olika åsikter om de här saker- 

lilla gäng. Eller vad tycker ni? 
Salomon stod vid husaltaret med 

dryckesvarorna, Torsten hade tagit 
Lizzies hand i sin, Henning bläddra- 
de i en modernistisk diktsamling, 
Tage var i färd med att tända sin 
pipa och Jonas rynkade ögonbrynen, 
som om han knäckt ett problem. 
Alla såg förväntansfullt på Vera. 
Vera hade rest sig upp, stod tyst en 
stund och stirrade i golvet, och sade 
slutligen: 
- Kära vänner - gänget är re- 

dan sprängt. Jag kom hit i den nai- 
va tron, att jag hade budskap, som 
skulle glädja er alla, budskap att 
mänskligheten kommit ett steg när- 
mare framtidens idealsamhälle. N u  
förstår jag hur löjligt det var. Hur 
kunde jag inbilla mig, att framste- 
gen i savjet, som inte betecknar nä- 
got annat än arbetarnas seger över 
det borgerliga, skulle entusiasmera 
någon här! 
- Men du själv då - du hör ju 

i alla fall till oss! sade Lizzie. 

som vännen och de fyra ungdomarna 
GIVA 

i elden med frejdigt mod och god gingo VID R A K N I N G  OCH 

uppfattning. Alt Sjöbergs regi har man 
säkerligen att tacka den dämpade tonen, 

de vackra spel, grupperingarna som vilade över och det föreställ- kulti- 

Johan Falck. 

Citron, Cedro, Mandel, Vanilj och Saffran 

i i à 50 speceriaffär. öre. 



Vera log: 
- I själva verket är de intellek- 

öppna en lönndörr t i l l  en ny regle- 

tuella revolutionärerna klasskamps- DE SJUTUSEN VI LSEFÖRDA. -Vi är icke förda bakom ljuset, 
teorins inkonsekvens. Ja, jag hör (Forts. fr. sid. 1.) säger fru Woods-Beckman, det vill 
hit ti l l födsel och uppfostran, men nell, som är kretsombud i Stock- år, som är ute och slarvar, löper han jag verkligen säga statsministern. 
mitt självständiga jag har redan vuxit holms barnavårdsnämnd och har denna fara? Och, slutar d:r Strand- 

berg, det är mycket betänkligt att de 
halvprostituerade tagits med. Polissystrarna: Om det vore be- ur allt detta. 

dens råa luft in och man får stänga 
fönstret eller släppa in den. Hur Vanartslagen stämplar dem som Svenska Morgonbladet påstår med lagt med straff att köpa skulle 

visshet att Vita Bandets medlemmar det ink bli många kvar, som 
ville sälja. ej hade skrivit sina namn under peti- kan ni tro, att Torsten och Lizzie, 

som tillhör Nynationella klubben och 
jag, som är kommunist, skulle kunna - Jag anser, säger fru Törnell, tionen, om de haft klart för sig vad 
samsas under samma tak längre? att barnavårdsnämnden skall ha den aktion innebär, som de lånat sig 

och 2 1  år, men enligt barnavårdsla- om ett uttalande av Vita Bandets avdelning fästa också stort avseende rig, aldrig mer lappas hop. 
Och Vera nickade sorgset ti l l far- gen och inte enligt vanartslagen. ordförande, den gamla abolitionist- vid åtgärder förebyggande på ett så tidigt och uppfostrande stadium, att 

väl och gick ut i tamburen. Ingen Vanartslagen - det är för det första kämpen fröken Maria Sandström. det sedeslösa livet inte hunnit få 
reste sig, inte ens Salomon, när Vera ett otrevligt namn. och den stämplar Hon skriver: makt med de unga. Sexualundervis- 
gick. 

Ute hade det upphört att snöa. värdiga. Jag anser det synnerligen Tiden har ridit förbi artikelförfat- vändig för både män och kvinnor i 
men stormen friskade i. Alltjämt opraktiskt att ha en särskild vanarts- taren och Svenska Mogonbladet. tidig ålder. 
måste man slåss mot den, och Vera lag, där barnavårdslagen redan Vad beträffar nya myndigheter för 
tänkte med saknad på hur gott och finns. Men barnavårdslagen behöver ren för den 7 mars på ett hänsyns- de fallna kvinnornas omhänderta- 
ombonat de haft det däruppe i Sa- 
lomons krypin. Det var nära, att kompletteras och utvidgas för att löst sätt givit Vita Bandets medlem- gande anser Syster Elin de' vara 

kunna tillämpas på dessa unga män- mar en omyndighetsförklaring och absolut förkastligt an inrätta såda- 
hon fått t i rar i ögonen, och hon käm- tillika stämplat hela opinionsrörelsen na. Vi skulle önska att det funnes 
pade mot sin egen gråtmildhet lika- niskor. Det föreslagna skyddskollegiet mot prostitutionsföreteelsens sam- större möjligheter för dessa kvinnor 
väl som mot stamen. 

Då hörde hon steg bakom sig - kallar jag ett oting. Det kommer inte mankopplande med lösdrivarelagen att lära ett yrke t i l l  självförsörjning, 
det var Jonas, som kom ifatt henne. att finnas människor til l detta - som »en feministisk aktion,. Ja vad det vore mera lönt än att skicka dem - Inte heller jag stod ut därinne, man vet vilka svårigheter det är sär- skall man säga om sådant?! Troli- på anstalter. Vi stå också i kontakt 

sade han, jag måste ut, med dig. Och skilt på landet att tillämpa de lagar gen känner artikelförfattaren inte med Vita Bandet och Frälsningsar- 
alls till den stora, över hela den civi- mén -al l  hyllning åt dem och deras 

jag känner att för mig finna heller som redan finns. 
ingen väg tillbaka. Ser du dina ord har öppnat ögonen på mig: nu inser att det ar  mycket i det nya lagför- kvinnor uppburna rörelse, som sedan Så vi l l  jag tillägga ännu en sak: 

slaget som man kan vara tacksam decennier kämpat för att lyfta hela om det vore belagt med straff att 
jag varifrån min leda vid studierna för. Det kan nå sedeslösa männi- denna fråga upp på ett högre plan i köpa, skulle det inte heller bli många 
kommer. Det är gubben, som drivit mig att läsa, han säger: vi måste skor oberoende av om de försörjer sedlighetens och den allmänna sam- kvar som ville sälja sina kroppar. 

känna skrifterna för att kunna slå sig eller inte, och provokation beiv- hällsmoralens intresse. 

dem med deras egna vapen. Mer ras vare sig den gäller kvinnor eller Men när man synar artikeln i frå- Fanns det också en nämnd på 
jag har aIltid undrat vad straffrätt män. Att sedan en del kvinnor, som gan litet närmare i sömmarna så fin- varje gata så gagnade det inte. 
har med arbetarklassens kamp at fyllt 21 år, under vissa förhållanden ner man, att även socialministern Slutligen ha vi frågat två repre- 
göra. Nu inser jag, att gubben hade faller under lagen, kan man inte in- får en liten släng. Det erkännande, Sentanter för Frälsningsarmén, major 
fel, den vägen går det inte. vända något emot. Det är ändå så- som även motståndarna till hela lag- Östrand och adjutant Löfgren, som 

-Men vilken väg då? Veras röst dana som i många fall uppträda som förslaget givit dem, som inför den är föreståndarinna för räddnings- 
lät hård och sträng. Jonas såg mot provokatörer och dra yngre flickor in otacksamma uppgiften att snygga hemmet vid Grevturegatan. 

I det sedeslösa livet. upp den gamla föråldrade lösdriva- 
relagen strävat ti l l en humanise- 
ring av densamma, tycks inte artikel- 

måste börja från början - bli Vad de nya nämnderna skall tjäna författaren vilja instämma i. Så här 

Överallt tränger ti- många års erfarenhet. 

mindervärdiga. 

Syster Elin Söderström och hennes 

Nej, gänget är sprängt och kan ald- hand om ungdomen också mellan 18 till. Tidevarvet har därför anhållit kamrater på polishusets kvinnliga 

dem redan från början som minder- 

Svenska Margonbladet har i leda- 

Men fru Törnell framhåller också liserade världen, av både män och arbete. 

- Ingen i Sveriges land har så snön. 
- Jag vet inte. Kanske mar 

lång erfarenhet av räddningsarbete 
som jag, säger adjutant Löfgren, j a g  
har arbetat i det i 22 år. Min fulla 
övertygelse är, att det vore bättre om 
det finge fortsätta som hittills med 
barnavårdsnämnd i stället för 
skyddsnämnd. 

Både major östrand och adjutant 
Löfgren understryka kraftigt den fn- 
villiga räddningens värde framför 
tvångsingripande. Man måste vädja 
till det slumrande goda i de ungas 
sinne. Det är ofta inte mycket att 
göra åt dem som kommer från 
Landskrona och beträffande dem 
som vi  får hand om från skydds- 
hemmen miste jag saga, att de * 
mera svärarbetade än de som kom- 

mer frivilligt. pengar att hjälpa 
med och det fattas krafter som skulle 
kunna utföra räddningsarbetet. Fun- 
nes det också en nämnd i varje gata 
så gagnade detta intet, om där int' 
finns människor som vill offra sig 
för att hjälpa. slutar adjutant Löf-  
gren. 

Tiden har inte tillåtit oss inhämta 
flera undertecknares uppfattning. 
Men sällan har man mötts av en så 
samstämmig och medveten opinion. 

Det är underligt att just Svenska 
Morgonbladet, som på sitt program 
har andlig frihet och som så efter- 

tryckligt opponerat mot andligt stats- tvång - som ju näppeligen kan in- 

skränka sig till kyrkan- nu vill med 

statens maktmedel frälsa och rädda. 
l ikgi l t iga för samhällets olycksbarn. 
Stöd hjälp- och räddningsverksam- 
heten! Stöd den kraftigt! Men vi 
instämma i ordet: E n  tjänste manna- 
kår har aldrig räddat en sjunkande 
människa. 

kroppsarbetare igen. 

var och en stå på den post han fått - Vad alla dessa nya nämnder 
Massorna har sina utstakade linjer skall tjäna till. säger d:r James 
att följa, men de intellektuellas pri- Strandberg vid S:t Görans sjukhus, 
vilegium är att finna sin egen väg kan jag inte förslå. De är alldeles 
Du kan göra mycket mer för saken onödiga. särskilt som kvalifikatio- 
sam utbildad jurist och jag som fär- nerna för att komma in  i en sådan 
dig läkare än vad vi  någonsin skulle nämnd förefaller synnerligen nega- 
sam vanliga arbetare. Tänk på det! tiva. Låt oss i stället tillämpa de 
De båda unga hade stannat. Un- lagar v i  har, för det sker ju inte efter 

der dem gnistrade nu snön i tusen vad jag vet. Jag tycker det är myc- 
stjärnor, och över dem välvde sig ket viktigt att barnavårdsnämndens 
det riktiga stjärnvalvet i omätbar befogenhet Utsträckes til l ungdom på 
gränslöshet. Mot de eviga stjärnor. 21 Ar. Sedan hör de falla under 
na var de atomer, men mot snö- Strafflagen efter noggrant definiera- 
stjärnorna var de dock giganter. Jo- de förbrytelser. Vidare bör den en- 
nas räckte Vera handen och sade skilda hjälpverksamheten få höjt un- 
-just i samma ögonblick som Sa- derstöd. Den har gjort mycket nytta. 
lomon tog fram sin nya kortlek: Unga Kvinnors Värn t. ex. och Fräls- 
- Du har rätt, kamrat. Låt oss ningsarmén inte at t  förglömma. 

var och en stanna på sin plats och Lagen måste verka som en klass- 
göra vad hans krafter räcker till! lag, säger d:r Strandberg vidare, så- 

Margit Palmær, vida man inte vill att halva nationen 
skall sitta inne för vanart och andra 
hälften vara i nämnder och bevaka 
den. T y  var skall man dra gränsen 
för vad som menas med att löpa fara 
att icke kunna efter förmåga ärligen 

d försörja sig? En studentpojke på 18 

- Nej, gosse. Ser du i strid får 
till kan jag inte förstå.. . 
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låter det: »I olika avseenden har så- 
lunda hänsyn tagits till den från 
kvinnohåll städse framkomna kriti- 
ken. Det kan diskuteras om icke för 
mycken hänsyn visats denna kritik,» 
Och vidare: »det behövs sannerli- 
gen att samhället söker värna sig 
mot rötäggen». 

Det grämer rent av författaren att 
han inte riktigt får klämma til l som 
han vill, utan måste väja i någon 
mån för opinionen. Man undrar 
hur lagförslaget skulle sett ut om ar- 
tikelförfattaren fått plocka i paragra- 
ferna efter sitt tycke för dem »som 
sig icke ärligen försörja», eller »dem som kunna antagas icke komma att 
sig ärligen försörja», om samhälls- 
skadlig sedeslöshet och icke sam- 
hällsskadlig sådan. Då kanske att 
de s. k. »Föreskrifterna» av år 1875 
gällande för de Prostituerade h i n -  
norna hade förordats. Men tiden har 
ridit förbi artikelförfattaren och Sv. 
Morgonbladet. Del skulle emeller- 
tid vara högst intressant att få veta 
vilka individer och grupper som ar- 
tikelförfattaren inrangerar under ti- 
teln »Rötägg». 

Stockholm den I I  mars 1931. 
Maria Sandström. 

Lagen får inte öppna en lönndörr 

Den frän abolitioniströrelsen ack- 
så väl kända fru Louise Woods- 
Beckman, som med intresse följt lös- 
drivarlagstiftningsfrågan i alla dess 
olika årgångar, erinrar om striden 
mot reglementeringen, i vilken hon 
deltagit sedan 1903 och understryker 
att vanartslagen framför allt icke får 

till en ny reglementering. 
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