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Vad har hänt? 
E BÅDA SAKKUNNIGA, hrr Ham- De rin och Marcus ha lagt fram si 

förslag till kaffemonopol, som innebär 
en importreglering i stort sett efter 
spannmålsorganisationens mönster, vilket 
framgår av följande: Staten förbehåller 
sig all rätt till kaffeimport. Denna rätt 
överlåtes genom särskilt avtal till en för 
ändamålet upprättad organisation, för- 
slagvis benämnd Föreningen Sveriges 
kaffeimportörer u.p.a. i vilken kaffeim- 
portörer av viss storleksgrad få ingå. In 
portörerna skulle erhålla importlicens för 
viss kvantitet av viss kvalitet från visst 
land, eventuellt mot särskild licensavgift 
om sådan bestämmes för att bereda sta- 
ten ökad inkomst av kaffet. Regeringen 
skulle äga rätt att beordra föreningen 
för viss tid inskränka inköpen av kaffe 
från visst land, respektive utöka den från 
annat land. Nyttan med ett statsmono- 
pol, förklara de sakkunniga, ligger i att 

det i nuvarande för exporten svåra tid 
kan bereda staten tillfälle att hos i 

kaffeexporterande länderna skaffa sig ge- 
hör för sina handelspolitiska intresse 
Men förslaget har inte fått mycket b 
r im.  Pressen av olika färg opponera 
sig. Kaffeimportörerna äro uppbragta 
över den stora apparaten, Kooperativa 
Förbundet - genom sin chef, dir. Albin 
Johansson - påtalar faran för prishöj- 
ning eller ransonering och tror f. ö. i n  
mycket på förslagets framtid som lag 

Vilket man får se, då det återkommit från 
den nu påbörjande remissvandringen, som 
skall vara avslutad före 9 april. 

REGERINGENS PROPOSITION c 
arbetslöshetsförsäkring har kommit 

Den bygger i huvudsak på sakkunnigför- 

stiga ii kr. pr da:. Kostnaderna skola 
uppgå till mer An 33 milj. kr. pr år, de- 
lade mellan de försäkrade. staten o 
arbetsgivarna. 

S HOLM har tippdragit At doktorer 
Rietz och Franzén att undersöka frågan 
om en kommunal sexuell upplysningsbyrå 
i Stockholm samt framlägga kostnads- 
förslag. Beslutet ä r  förvånande, inte ha 
därför att såvitt man vet, ingendera i 

de båda herrarna hittills visat något ii 
tresse för hithörande frågor. Utan även 
därför at t  kvinnorna - fast det är 
vanligt - hållas utanför. Upplysning 
byrån har kallats »för kvinnor». Vi an 
visserligen at t  den i lika hög grad borde 
avse både kvinnor och min.  Men o 
den skall upprättas för kvinnor borde 
varje fall deras representanter vara med 
om planläggningen. Varför icke förslag 
ställaren i Stadsfullmäktige, fru Anna J 
Hansson-Wisborg - eller någon av 
kvinnliga läkare i Stockholm, som ha e 
farenhet av frågan och som ägnat sitt i 
tresse åt den i många år. 

SJUKI-IUSDIREKTIONEN I STOC- 

Demokrati. 

Jag vägrar! 
Det individuel la  mots låndet  

m o t  kriget. 

Lis Tørsleff: 

Er den danske L. S. 
beviegelse en Lappo- 

bevægelse? 

S v e n  Stål: 
Grand Hotel. 

Hur den internationella 
kvinnohandeln bekämpas. 

Anna B j ö r k m a n :  
Småborgaren lever. 

ett samhällsintresse. 

En bostadsundersökning av stort prin- de bostadsundersökningar och därför 
cipiellt intresse har i dagarna blivit kunnat ge en ganska god bild av bo- 

tryckt och därmed överlämnad till all- stadsförhållandenas utveckling. Bostads. 
mänheten: professor Gunnar Myrdals och frågan i Göteborg uppvisar många mörka 
stadsarkitekt Uno Åhréns, på uppdrag av sidor. För det första ligger Göteborg 
inansministern utförda undersökning rö- främst av alla svenska städer ifråga om 
ande Behovet av en utvidgning av bo- antalet lägenheter på ett rum och kök, 
stadsstatistiken järmte vissa därmed för- enkelrum eller enkelkök, alltså Iägenhets- 
bundna bostadspolitiska frågor. Utred- typer som i stort sett m å s t e  anses otill- 
ningen avser egentligen frågan om en fredsställande, i varje fall som hostad åt 
eventuell utvidgning av den förestående familjer. Av alla uthyrda lägenheter för 
hyresräkningen - vilken skall utföras år 1928-29 utgjorde ovannämnda typer 
1933- som ett led i dyrortsgrupperings- inte mindre än 59.9 % medan motsvaran- 
arbetet. Men då denna statistik samti- de siffror för Norrköping, Stockholm och 
digt har till uppgift att bilda utgångs- Malmö är  resp. 72.4 %, 46.3 % och 
punkten för bostadspolitiken över huvud 48.2 %. Kommer därtill att ett-rum-och- 
taget, ha på samma gång vissa hostads. kök-lägenheterna till A5 % och enkelrum- 
politiska problem blivit föremål för ut- men, resp. köken till 37 äro bebodda 

redning och resultatet ä r  flera intressan- av familjer, får man en viss föreställning 
ta synpunkter på bostadsfrågan i sin hel- om trångboddheten i Göteborg, vilken för 
het, synpunkter som säkert komma att ge övrigt mycket noga klarlägges med hän- 
inledning till diskussion. s y n  till ekonomiska och andra omstän- 

Det konkreta föremålet för utredningen digheter. 

har varit Göteborg, valt bl. a. därför att Och här kommer man fram till den frå- 
det redan tidigare - 1911, 1921 och 1931 ga, som är  en av utredningens centrala 
- varit föremål för tämligen genomgåen- 

E . .  . 

(Forts. å sid. 4.) 

T Y S K L A N D S  NYA NATIONELLA 
högtidsdag firades på tisdagen då 

den nyvalda riksdagen öppnades I Pots- 
dam med stor ståt. Kommunisterna voro 
frånvarande - av laga skäl - av social- 
lemokraterna fattades de elva ledamöter, 
som förvaras i »skyddshäkte», och vilkas 
frigivning omedelbart krävdes av en so- 
cialdemokratisk talare. Göring återvaldes 
till riksdagspresident och konstaterade 
att det är  Potsdams anda som hädan- 
efter skall fylla oss. 

Regeringen har beslutat framlägga en 
ny fullmaktslag, som bl. a. berövar riks- 
presidenten hans vetoriitt och därmed - 
är Hindenburg i praktiken avsatt. 

REGERINGEN I OSTERRIKE försök- R te i det längsta hindra parlamentets 
sammanträdande, men det genomfördes 
trots allt - dock under häftiga samman- 
stötningar mellan kristligt-sociala och 
nationalsocialister och utan att den po- 
litiska situationen kunnat lösas. 

NÅGRA ENGELSKA INGENJÖRER N ha dömts för förment sabotage i 
Ryssland vilket givit anledning till ho- 
tande förvecklingar mellan England- 
Sovjet. Det förefaller nu som om Sovjet 
skulle ta reson. 

Mac 
rer 
I 
slutsamt tog 
sitt förslag 
om en utjämning 
sättningarna 
sök att rädda 

ur  dess trångmål. 
är  en kon 
första ett 
tivt begränsande 
så enligt 
europeiska 
till milisbasis 
ringstid på 
nas vidkommande 
bardemang 
stridskraft 
och bakteriologisk 
sjöstridskr 
till 1935. 

De viktigaste 
de, som i 
femårig k 
över konventionens 
tillsättand, 
kommission 
nedrustningskonferens 
tiden utgå 

Sedan 
néve, d ä r  
känslor, 
John Simon 
det uppges 
spänning , 

Mac Donald 
reser till Rom 
veckan var det MacDonald som 
fram på världsscenen och be- 

og händelserna i sin hand. Med 
förslag till nedrustningskonferensen 
imning av de allvarligaste mot- 
na gjorde han ett yttersta för- 
rädda nedrustningskonferensen 
trångmål. MacDonalds förslag 
kompromiss. Det innebär för det 
såväl kvantitativt som kvalita- 
begränsande av rustningarna - allt- 
hittills gällande princip - de 

landstyrkornas nedskärning 
milisbasis med fastställd tjänstgö- 
i 8 månader, för luftrustningar- M 
vidkommande förbud mot luftbom- lini 

samt begränsning av luft- di 
stridskrafterna; vidare förbud mot kemisk arbete 
bakteriologisk krigföring. Frågan om land, 

sjöstridskrafternas reglering uppskjutes et 

di 
viktigaste punkterna i förslaget äro fientliga 
innehålla bestämmelser om en F 
konventionsperiod med kontroll i 
konventionens genomförande samt pi 
et av en särskild permanent Iii 

kommission som skall förhereda en andra fastmer 
nedrustningskonferens innan konventions- det 
utgått. 

förslaget blivit framlagt i Ge- I det. 

25 MARS 

1933 

Mussolini. Kärnpunkten i det av Musso- 
ii framlagda, nu gemensamt diskutera- 
? förslaget ä r  åvägabringandet av sam- 
'hete mellan de fyra stormakterna Eng- 
land, Frankrike, Italien och Tyskland, 
t fyrmaktsförbund, som skall avvärja 

men hotande klyvningen av Europa i två 
fientliga block samlade omkring resp. 
Frankrike och Tyskland. MacDonald har 
sina kompletterande förklaringar till 

pressen efteråt understrukit, att det inga- 
lunda är fråga om ett ersättande utan 
fastmer om ett stärkande av Folkförbun- 
det genom det planerade fyrmaktsförbun- 
det. 
Mr Henderson har för sin del föresla- 

git nedrustningskonferensens ajournering det mottogs med blandade git nedrustningskonferensens ajournering 

till efter påsk - han vill vänta med de- 
Simon till Rom och förde tinder.  som hatten om nedrustningen tills diskussio- 
es, hjärtlig stämning de med nen om fyrmaktsplanen tagit fastare 
emotsedda förhandlingarna med form i resp. huvudstäder. 

fortsatte MacDonald och sir 

O 

För den 
onsdagens 
gen sina 

När ma 
höra att 
upp och tala 
rörande lantarbetarnas 
sociala ställning 

Han ville 
utredning 
hela dess 
ren på bordet 
blir fastställt 
roende av 
hr Beck. 

Det var 
bladet, ni  

glada när 
antarbeta 

Så steg 
en, det befanns 
och utskottsordförande. 
alls så där 
kunna tro. 
nu färdig 
nas sociala 
utredning, 
stora pen 
fogande. 
såg hr Lir 
respektive 

Ja, man 
ögon, när 
.om de socialdemokratiska 

Från riksdagsläktaren. 
Om lantarbetarnas levnadsförhållanden. 
vars vetande är  som ett oskri- nen bira. på hr Lindbergs rockuppslag. 

blad i lantarhetarefrågan hade Hr Falk ( s . ) ,  nyvald lantarbetarerepre- 
debatt i förra veckan verkli- sentant från Ostergötland, var inte hel- 

mänger. ler hänförd över motionen. Ville inte so- 
men kom in på läktaren fick man cialdemokraterna hjälpa lantarbetarna 

tala för sin motion om utredning Olovson i Västerås, sade talmannen. 
antarbefarnas ekonomiska och Och en spänstig herre steg fram och tit- 
ställning. Och det gjorde han. tade käckt ut i kammaren från talare- 
ha en skyndsam och allsidig stolen: »När man läser denna underbara 
av lantarbetarnas ställning i motion - då är det nästan så att man 

vidd - vi vilja ha alla pappe- vill gråta. Men, hr talman, man kallnar 
bordet, så det en gång för alla snart.» Hr Säfström såg mycket intres- 
fastställt huru lantarbetarna äro be- serad ut. »Om man verkligen hade velat 

att jordbruket här sig, sade hjälpa, så hade man kunnat hjälpa långt 
före detta. Det ligger inte ett spår av 

väl bra, tänke det oskrivna allvar i motionen - att genom en utred- 
nu blir väl socialdemokraterna ning förhindra positiva åtgärder som 

de får  hjälp med att hjälpa kunna göras nu med stöd av de utred- 
lantarbetarna. ningar som redan verkställts - det är 
en liten herre upp i talaresto- det enda allvar som ligger bakom.» 

befanns vara hr Lindberg i Umeå Han underströk vidare vad som sagts 
utskottsordförande. Men han var inte om lantarbetarnas nödläge, därtill är lö- 

där entusiastisk, som man skulle nen oskäligt låg och lantarbetarnas ho- 
Han sade att det ligger redan städer äro sämre än fattigkvarterens kyf- 

en utredning om lantarbetar- fen i storstäderna och så rättslösa äro 
sociala förhållanden och en bastads- de, att de oftast bli hemlösa den dag de 

som följts av ett förslag att bli arbetslösa. 
ningmedel skall ställas till for- »Här har sagts,, fortsatte hr Olovsson, 
Motionärernas initiativkraft an- »att lönerna kunna höjas endast när lant- 
Lindberg bättre kunde användas i bruksprodukterna betalas så att  lantbru- 

hushållninssällskap. ket här sig. Staten har under olika for- 
trodde faktiskt inte sina egna mer lämnat betydande belopp till jord- 
man såg det lilla röda märket, brukarnas hjälp - men av det har lant- 

socialdemokratiska riksdagsmän- 

bondeförbundaren Beck skulle längre? 

(Forts. å sid. 4.) 

Läckert och h ä l s o s a m t  
är smörgåsbrödet 

UPLAND SKUBBEN 
I hvgienisk förpackning hos E d e r  handlande.  

Undvik efterapningar? 

Begär u t t r y c k l i g e n  U p l a n d s k u b b e n  



D e n  2 5  M a r s  1 9 3 3 .  Carin Hermelin. 
ANSVARIG UTGIVARE: 

Demokrati 
A d a  Nilsson. 

. 
V ä r l d s k r i g e t  eller snarare världs-  

freden visade först sina följder ge- 

nom nöd, svä l t ,  f ö r t r y c k  och - et t  

al l tmer s t igande hat. Nu k o m m e r  
därtill  det  mest  b l o d i g a  o c h  g r y m m a  

vanvett. F r a n k r i k e  har hämnats  p å  STOCKHOLM 
Tyskland. Tyskland befläckar sig 

länder hata ,  f r u k t a  och rus ta .  Mas- 
sorna bestå likväl av enskilda män- 

na? Vem kan tro på mänsklighe-  
niskor. Vem kan t ro  på  människor-  

ten?  M a k t  och p e n g a r  - det är 
t idens lösen. M a k t  g e n o m  a t t  för- 
trycka andra och pengar genom and- 
ras fat t igdom f ö r  a t t  f å  m a k t !  Nu 

Och kanske 
ännu en tid framåt .  Det j u b l a s !  

T. o. m. vår h ö g e r p r e s s  f inner det  

het, råhet och alla onda instinkter 
som blivi t lössläppta hädanef ter  all- 
tid k o m m a  a t t  t j ä n a  reakt ionen? V i n -  

den vänder, Hur går det da? Bl ir  

sympatiskt .  Tror man då, att histo- 
rien plötsl igen s t a n n a t ?  Att  laglös- 

det et t  v ä r l d s k r i g ?  Eller en k l a s s -  

k a m p  på liv och död inom folken? 

En vedergäl lningens  d a g !  M e d  sam- 

kanske säga  »mänskliga» metoder 

a t t  låta blod flyta.  S a n n o l i k t !  Då 
ä r  bols jevismens stund.  

T y  det  f inns väl  i n g e n ,  som v å g a r  

hoppas ,  a t t  den d a g  skall k o m m a ,  då 
demokratin blir segrare och hämnas 

alla oförrä t ter  med at t  g e n o m f ö r a  en 
sann och verklig demokrat i?  Och 

D e t  är kravet!  En andlig 
oemotståndl ig  m a k t ,  som g å r  f r a m  

med sitt e g e t  blod.  Alla fo lk  och 

tr iumferar reaktionen.  
Förening. 

Fabrik och utställning: 

ma omänskliga eller - vi m å s t e  

Eldbegängelsen 
Svenska Eldbegängelseföreningens 

ändå! 

över  vär lden!  

för i annan begravningskassa inskrivna 

kostnader och bestyr med den dödes 

, 

förande). 

ner-skolan i Stockholm. Butiker: 

Bagars t u gan 

T I D E V A R V E T  

Hur den internationella 

en 22 mars avled i Stockholm konst- 
D e n  intressanta rapporten till N. F:s kvinnlig tjänsteman anställd vid domsto- D närinnan Hedda Björkman i sitt 

mission över den internationella handeln ments som en av de tjänstemän, vilka 
med kvinnor och barn i Asien kan inte anställas till kinesernas skydd. Samtliga Hon hade inte länge fått ägna sig åt 

det yrke, som i ovanlig grad tycktes ford- läggas å t  sidan förrän de positiva försla- försök ha gett goda resultat. 
gen till missförhållandenas avhjälpande Bordellväsendets avskaffande framhål- ra en frisk och stark kropp, förrän hon 
vederbörligen uppmärksammats. Som för- les vidare i rapporten som en åtgärd av vid helt unga år drabbades av den sjuk- 
ut framhållits ägnas ett rikligt utrymme den allra största betydelse. Det gäller dom, som snart förvandlade henne til l  in- 
I rapporten å t  sådana lagar och förord- at t  träffa »traffickers» egentliga handels- 
ningar som på något vis stå i samband organisation. Man måste komma åt mark- valid. Men med strålande arbetsenergi 
med den berörda frågan. SåväI offent- naden för trafiken. Och den säkraste förmådde hon under långa år övervinna 
liga som enskilda institutioners verksam- marknaden är den reglementerade eller de svårigheter sjukdomen beredde och 
het för en begränsning av kvinnohandeln, erkända bordellen. Enligt kommissionens utöva och bevara sitt konstnärskap. Med 
för de enskilda offrens skydd, uppfostran erfarenheter är förekomsten eller icke av sitt glada, modiga sinne var hon ett före- 
och utbildning är  också omnämnd och lagliga bordeller i ett land i hög grad av- 
ger en god bild av hur mycket som redan görande för trafikens utbredning till det- döme. 
I s jälva verket göres för en förbättring. ta land. Ett upphävande av bordellsyste- 
Men verksamhetsfältet är ju  enormt och met som skett på flera olika platser, har 
motståndet i form av gamla traditioner, i allniänhet medfört en omedelbar minsk- 
vinningslystnad och ekonomiskt betryck ning i den internationella införseln av 
självfallet mycket starkt. kvinnor. Det har t. ex. visat sig att fast- 

Kommissionen har själv, med stöd a v  än bordeller ännu bibehållas i Kina har F.d.statsminister 
de noggranna undersökningar den före- exporten av  flickor faktiskt minskats till 
tagit och efter samarbete med såväl of- vissa Söderhavsländer där bordellsystemet 

för hithörande frågor, kommit fram till dellerna kvar. 
tutioner och privatpersoner med intresse fullo för de länders räkning som ha bor- 

I korthet följande ståndpunkt. Slutligen betonas nödvändigheten av 
För det första är ett samarbete önsk- upplysning och för detta ändamål ett nä- en privat-officiella utredningen an- 

värt mellan de olika länder, som beröras ra samarbete mellan myndigheterna och D 
av den internationella trafiken, ett sam- enskilda organisationer, religiösa sam- gående f. d. statsminister C. G. Ek- 
arbete för vilket lämpligen vissa centrala manslutningar, kvinnoorganisationer etc. mans mellanhavande med Kreuger och 
myndigheter skulle svara. Redan den för- De sociala omvälvningar som för närva- Frisinnade Landsföreningen har utfallit 

överenskommelsen i rande pågå bland orientens länder och så, att hr Ekman slutligen avsagt sig 
denna fråga, som träffades 1904 upptog det framstegsarhete som äger rum icke ordförandeskapet i Frisinnade Landsför- 

eningens Verkställande Utskott. Hr Ek- 
principen om en central instans i varje minst bland kvinnorna är för denna frå- 
land för upplysningar rörande trafiken gas lösning av djup betydelse. 

Fastän uppfostrans och upplysningens man har — som många andra — fått er- 

'' fallet anställas som tjänstemän vid de heten för kvinnorna och i deras rätt till 
institutioner, som ha dylika frågor om utbildning, förvärvsarbete och medbor- kort tid sedan »den starke mannen», ej 
hand. Rapporten anför några exempel: gerligt ansvar, som den säkraste Iösnin- blott enligt sina meningsfränders utsago, 
Palestina hade en kvinnlig chef för väl- gen ligger. utan även inför andra partier och män 
färdsdepartementet; i Calcutta var en C. H. och kvinnor utrustade med s.k. gott för- 

lit, inte bara på Kreuger-affärerna, som 
det säges utan just på den politik, som 

V i d a r e  utalas som ett önskemål att väg ä r  lång ä r  det otvivelaktigt till slut fara människornas vanliga reaktion inför 
kvinnor i större utsträckning än vad nu i den sociala och ekonomiska likställnig- framgång och motgång. Han var för en 

Sådan är E n  ung värnpliktsvägrare, Sven Dahl- ga  om krigstjänstvägrarnas mobilisering. ingivit beundran och respekt. 
berg, som för närvarande fullgör ci- Vidare vädjas till regeringen, at t  den måt- 

viltjänst vid Statens vattenfallsverk i te taga upp till behandling frågan om världens gång!  Men - »det är i läng- 
Stockholm, har i en skrivelse till försvars- krigstjänstvägrarnas ; den ofarligare at t  tala sanning än att  
ministern påpekat hur vissa förberedelser krigstid. Och på sex maskinskrivna folio- ljuga». 
för värnpliktsvägrarnas mobilisering göra sidor klargör vidare den unge pojken för 
lagen om den civila värnplikten till en försvarsministern de moraliska, religiösa, 
tom gest. Samtidigt meddelar han sitt ideella kraven p å  den enskilde at t  göra 

akt  nu utspelas är i korthet följande: beslut att avbryta tjänstgöringen vid Vat- motstånd mot våldets idé. 
tenfallsverket. »Så länge civiltjänsten Vilken behandling denne vägrare kom- Henri Guilbeaud föddes av strängt katol- 
står under försvarsdepartementets över- mer att få  är ännu icke avgjort. ska, nationalistiska föräldrar, växte upp i 

ett jesuitkloster och ägnade s ig  efter tek- inseende och de påtalade mobiliserings- 
planerna ostört få smidas - - - för- Oxfordsstudenternas resoIution att »un- niska examina så småningom helt å t  lit- 
bjuder mig mitt samvete at t  under nu- der inga omständigheter slåss för s;= terär verksamhet. Han bosatte sig under 
varande förhållanden utföra någon som kung och sitt land», har väckt åtskillig många år i Tyskland, medverkade i tyska 
helst v ä r n p l i k t s t j ä n s t g ö r i n g  — — —. Jag oro och opposition. Ordföranden för den tidningar, verkade för fransk-tyskt sam- 
ä r  beredd», skriver han, »att taga varje organisation, Oxford Union Society, som förstånd, skrev artiklar mot militarism och 
konsekvens, som min vägran att  fullgöra med 275 röster mot 1 5 3  antog det beslut- imperialism. 1915 var han i Paris, blev 
vidare värnpliktstjänstgöring, kan med- samma uttalandet, har, i en f. ö. mycket mobiliserad men efter några månader fri- 

intressant orientering i tidningen The kallad från militärtjänst, varefter han flyt- 

»krigstjänstvägrarpromemorian» påpekas studenternas politiska inställning, närmare kretsen omkring Romain Rolland. Som 
bl. a. att  om lagen om den civila värn- förklarat resolutionens innebörd. utgivare av den pacifistiska tidskriften 
plikten ställer sig passiv i fråga om värn- — Diskussionen rörde s ig  ingalunda om Demain upprätthöll han ett nära samar- 

militärerna desto mera aktiva. Åtminsto- eller republik, skriver denne mr Hardie, Rolland. Redan nu blev han häftigt be- 
ne inom ett av de statens verk, som för fastän detta ju i och för sig är ett myc- kämpad av franska nationalister, som ho- 
närvarande sysselsätta krigstjänstvägrar- ket Iämpligt ämne för offentlig diskussion. tade honom med process om han återvän- 

att lämna militären uppgifter, som skola ras minne, som under 1914—18 gåvo sina Efter ryska revolutionen begav s ig  Guil- 
vara till hjälp för militären vid mobili- liv i kampen just för sin kung och sitt beaud till Ryssland. Antagandet at t  han 

föra.» 
I den till försvarsministern riktade New Statesman and Nation över Oxford- tade till Schweiz, där han anslöt s ig  till 

pliktsvägrarnas ställning i krigstid, så äro de eventuella fördelarna av en monarki bete med män som MacDonald, Masaryk, 

na, pågå utredningar, vilka ha till syfte Inte heller kastades någon skugga på de- de till Frankrike. 

sering av krigstjänstvägrarna. Vid slutet land. De stredo för det stora löftes skull skulle ha verkat som bolsjevikagent och 
av år  1932 utsände militären till värn- som man givit dem, nämligen att detta mot sitt eget lands intressen fick ny aktu- 
pliktsvägrare mobiliseringsorder, som på- var kriget som skulle göra slut på alla alitet, han dömdes frånvarande till döden. 
bjuda,, a t t  ifrågavarande värnpliktsvägra- krig. Vad Unionen i Oxford framförallt Vad var det nu som drev den rotlöse 
re vid mobilisering skall inställa sig till ville klargöra var hur detta löfte skulle mannen, som efter vistelsen i Sovjet-Ryss- 
tjänstgöring som expeditionsbiträde vid kunna uppfyllas. Den uttalade därefter land slagit s ig  ner i Berlin, a t t  återvända 
ett regemente. som sin allvarliga och uppriktiga åsikt at t  till Frankrike? Den vithårige mannen 

Det framhålles vidare at t  lagen om den bästa metoden för krigets avskaffan- med det bittra clownansiktet svarar: 
krigstjänstvägran stadgar, att de, som en- de är individuellt motstånd mot varje Hemlängtan. Men han uttalar ordet säll- 
dast vägra bära vapen men likväl tjänst- framtida krig. 
göra vid krigsmakten, skola tjänstgöra 90 Det ä r  utan tvivel två världsåskåd- 
dagar längre än den vanliga värnplikts- till krigsvägran har universitetsunionen i ningar som här kämpa emot varandra. 
tiden. För  den, som vägrar varje tjänst- Cambridge med 335 röster mot 218  utta- Denna kamp sträcker s ig  Iångt utöver 

den enskilde mannens öde, som här s tår  göring vid krigsmakten. stadgas 120 da- lat sig för socialism mot fascism. 
anklagad inför domstol och långt utan- gars förlängning av värnpliktstjänstgörin- 

gen. Men om krigstjänsktigraren, som Domare i uniform 
vägrar varje tjänstgöring vid krigsmak- faller i vår hand ett nummer av Neue sitta där med sina bruna, mustaschpryd- 
ten, vid mobiliseringen inkallas till lik- Freie Presse där den berömda journalis- da ansikten vända mot den anklagade och 
artat arbete som den s.k. »halvvägraren» ten Elisabeth Jahnstein skildrar en anti- säga: Fosterlandet - patriotismen. 
vad är det då för mening med, att den militarist inför militärdomstolen i Paris. Och en åldrad, trött människa står 
förstnämnde under normala förhållanden - Vilket underligt skådespel! Sabel- framför dem och håller en bunt gamla 
skall ha längre tjänstgöring än den se- skrammel, sporrar, kommandorop. Allt- tidningar i handen - tidningar med hi- 
nare? sammans för at t  döma en man,  som av drag av Romain Rolland, MacDonald och 

måtte undersöka militärens åtgärder i frå- litarism. »Affären Guilbeaud», vars sista 

kvinnohandeln bekämpas. 
råd från dess resande Orientkom- len som förundersökare. i Straits Settle- 72:dra levnadsår. 

fentliga myndigheter som enskilda insti- upphävts medan den upprätthålles till 

. ' 

internationella 

Jag Vägrar! 

Sedan Oxford givit uttryck åt sin vilja 

Ungefär samtidigt med detta dokument för processens ram. 

En vädjan riktas till regeringen. at t  den hela sitt hjärta avskyr uniformer och mi- Masaryk - och han säger: 
Mänsklighet — försoning. 



Grand Hotel. 
pojkar och folk av båda könen hade alla 
samma chanser att förstöra pjäsen, och 
tack vare regissören arhetades det friskt 
i alla vrår på scenen för att skapa ett 

Känslan av hotell för- 
nams inte, men den lurande kvalmigheten 
av revy-caharet. Dekorationerna fog för 
stor plats, hyttes för långsamt och age- 
rade huvudroller i varje bild. 

Hade herr Klintberg till fullo förstått 
en typ som till. ex. doktor Otternschlag, 
då hade pjäsen tillförts ett betydande vär- 
de, men eftersom han inte gjorde det, 
fick herr Björne inga som helst tillfällen 
at t  söka genklang hos vare sig publik 
eller medsperande. Hans ord förklungo 
ohörda, utan budskap till någon och allt 
hans arbete med, att trots en krigsskämd 
nuna gjuta hjärteblod och en sympatisk 

V a s a t e a t e r n s  nya program, »Grand förståelse in i sin teckning a v  doktorn. 

Hôtel» heter som roman »Männi- blev en privatsak mellan honom och i 
skor på hotell». en titel som säger mera, bästa fall sufflören. Läser man boken, 
förklarar mera, som naturligt ger en f i l -  får man ett starkt intryck av just denna 
matisk bild av sex människors ensamma, ensamma, lemlästade personlighet, som 
dagliga l i v  - ant ingen  har författarin- rör att bryta sin egen tystnad och re- 
nan tappat bort sig s jä lv  när hon satte signation varje dag säger upp sitt rum 
s ig  ned och medverkade vid filmbearbet- och varje dag bestämmer sig  för at t  
ningen eller också har hon uteslutande s tanna ,  leva vidare ytterligare ett dygn, 

med sin roman levererat råstoffet t i l l  både i väntan på telegrammet eller brevet som 
f i l m e n  och pjäsen. Talpjäsen verkar som aldrig kan komma. Björne hade alla rol- 
stuvbitar av f i lmscenar io t  och har inte lens nyanser upplagda, redo att spela ut. 
stort mer än huvudmomenten i gemen- men han fick aldrig så mycken ro, som 
skap med boken. »Grand Hôtel» fordrar behövdes för att ge  figuren sin tragiska 
av fantasien, filmen och teatern äkta utlösning. 
vara. Hur filmen behandlat stoffet vet Herr Ströms tolkning av direktör 
jag inte, men Vasateatern har inte ge- Preysing var helt vid sidan om de rätta 
nom sitt framförande av stycket på något konturerna, och i detta fall lika mycket 
sätt dokumenterat sin kännedom om bo- tack vare skådespelarens eget förvållan- 

Om över huvud ta- kens innehåll. d e  som regissörens. 

Lis Tørsleff: 

Er den danske L. S. bevægelse 
en Lappobevægelse? 

L a n d b r u g e r n e s  sammenslutning e r  op- slutning naa en saa vid udbredelse for- 
staaet i Nordjylland i november 1930. staar man hvor fortvivlede landbrugernes 

Ved et møde i  august 31 fastlagdes deres forhold i øjeblikket er herhjemme. Efter- 
arbejdslinje - deres forfatning. haanden som alle udveje til bedre tider 

I betragtning af  »foreningens» ungdom synes spærrede er det naturligt at man 
maa det siges at være ret imponerende, slutter op om en organisation, hvis ar- 
a f  den i dag møder frem med et  medlems- bejde gaar ud paa at  finde hjælpen. 
ta l  paa rundt  regnet 150.000 medlemmer, For at  g i v e  et par tal, der kan oplyse 
taget i procent af  landejendommenes an- l id t  om landbrugets s t i l l ing kan jeg næv- 
tal C :  75% af disse. 

Naa, nogen officiel statistik findes ikke, 
saa der er visse muligheder for, a t  dette 

GARN-, TRIKÅ- 

& SYBEHÖRSAFFÄR 
(Selma Eklund) 

Tel.: 62 A6 17. 

ne at sætter man 1914 till 1 0 0  e r  
23 Erik Dahlbergsgatan 23 landbrugets exportpristal nu 60 

tal er noget for stort, bl. a. er det ikke landarbejdernes pris . . . . .  RO 
sikkert, der kun findes eet medlem pr. saml. detailpristal . . . . . . . .  156 
landejendom, men selv om v i  skærer ned skattetallet . . . . . . . . . . . . . . .  214. 
og siger at over halvdelen af landbru- Da gælden i landhriiget ligger fast vil 
gerne er medlemmer, vil man ogsaa der- man forstaa, at det ikke er  muligt for 
igennem forstaa, at bevægelsen ikke er produktionen i øjeblikket at forrente den 

samlede pantebehæftede gæld, der er 4 ganske uden interesse. 
Den er fra forskellig side blevet omtalt milliarder. 

som den danske lappobevægelse, men 
selv om den maa siges politisk a t  vare  
ret højreorienteret, og skønt den selv i sit L. S. kräver: Nödför- 
program udtaler, at  den e r  dannet bl. a. 
som gavnlig modvægt mod fagforeninger ordningar med löne- och 
og lign. sammenslutninger, ligger der dog 
hverken nazisme e l le r  lappo i  dette. räntesänkningar - MUSIKSKOLA 

Ved landstingsvalget september 32 for- 
søgte L. S. nt stille sig som politisk parti '"' ophjælpning a f  landbruget opstiller 
i en enkel kreds. 
tragtes som en fuldstændig fiasko, i d e t  I .  Fremskaffelse af ligevægt mellem 
de kun opnaaede 7.000 af de i denne  landbrugets indtægter og udgifter. Dette 
kreds afgivne 200.000 stemmer Efter kan efter L. S.’s mening ske paa een af  
dette har de da ogsaa fuldstændig skiftet to maader 
taktik og optræder nu overfor offentlig- a) nødforordninger ligesom i Tysk- 
heden som en fuldstændig upolitisk sam- land idet staten skærer alle samfundets 

P r i m a v a r o  r - L å g a p r i s  e r  

JUVELERARE. ......................... ................ 

Etabl. 1884. 
Ringvägen 127 Schéelegatan 1 
Tel. 41 89 54. Tel. 50 17 95. 

.............................................................................. 
Aurora Molanders Musikskola 

Dette maa dog be- L.S. nu 5 programpunkter, 

Fru Bosses reentré vid en stockholms- get denne figur skall bibehållas i drama- menslutning af ren t  foglig karakter, uden priser og lønninger ned med en bestemt 
teater hälsades med ett minut långt  bifall tiseringen bör han omgivas av uteslutan- klasseforskel og uden partiforskel paa procent, ikke blot arbejdslønninger og 
och h o n  svek inte s i n a  trogna vänner de jämnbördiga aktörer. Preysings saglig grund, der vil virke i endrægtighed embedsmandlønninger, men tillige hus- 
Gripande tecknade hon den åldrande ba- bluffande kamp gentemot konkurrenter- for at værne landbrugets interesser. leje, bankrente og hutikspriser, der e r  

lettdivan, måttfullt fy l lde  hon konturerna na är ett mänskligt vittnesbörd, som med Naar man nu ser en saadan sammen- fastsatte af sammenslutninger af  hand- 
lende, haandværkere og industridrivende 
(lav, karteller og truster). prägel, men när hon f i c k  de riktiga, själs- tensitet och kraft hör kunna drivas upp 

blottande orden. då växte hennes tolk- till ett crescendo furioso. Såväl denna Denne fremgangsmaade kræver imid- 
lertid en meget stark regering, hvilket 

särskilt kommer jag att minnas  hennes »en början» och slutade utan klimax. fading En bok om män- D a n m a r k  ikke k a n  mulighed have. Den 

Det gör gott en gång emellanåt att få  se om sinnena i denna utformning. 

där rollen inte hade romanens sannings- god instruktion, klok ackumulering av in- 

ning till innerlig och stor konst. Alldeles tablå, som alla de andra,  hörjade utan 

telefonsamtal med älskaren-inbrottstjuven. F i lmteknikens  bländningar och 
Det var sublimt, ödmjukt och vackert out s verkade inte med det  rätta greppet niskor och arbete. eller valutadumping - 

b)  a t  lade værdien af  landets mønt i 
Den tacksammaste rollen i pjäsen, 

lig grace - det verkar som medicin för Kringelein, hade Ekman själv anammat. 
Om fyra dagar kommer den att utföras Nanny Johansson väckte en gång be- forhold til udlandets mønt synke til et 

Det var förvånande att se ett nytt namn a v  en annan aktör - men då är redan rättigat uppseende som på med ett sin sIående bok, saadant niveau, at landbruget ved at faa 
vårt tynande teaterhopp. 

i Flammans rätt vikt iga  roll. Den först intrycket förstört, rollen som figur utläm- En r ovälkommen, 

utkorade lämnade igen rollen och gick,  nad åt löjet och rena klowneriet. Jag mänskligt, klarögt och varmhjärtat sätt mere for sine varer i Udlandet opnaar 

den som borde haft den på grund av ut- v i l l  redan från början betona att j a g  be- skildrade svenska samhällsförhållanden den »rettefærdige» ligevægt mellem sine 
seende, och som det kunde tänkas natur- traktar herr Ekmans vantolkning av den- för omkring femtio år sedan, sådana de udgifter og indtægter. na roll som en förolämpning mot publi- upplevdes av ett fattigt och osedvanligt Dette punkt i L. S.’s program maa vel liga förutsättningar, fröken Schmiterlöw, ken, nota bene den kl ick  av publi- intagande flickebarn - henne själv. Den nok siges a t  være det, der har den største 

ken som har hjärta och förstånd, och mot första delen, vars första upplaga kom ut Interesse. 
Lika förvånande som glädjande ä r  det, medspelare och författare, Under denna 1925, följdes ef ter  ett par år av en andra Ved kriseforliget saa vi jo regeringen 
att få konstatera at t  den nya unga da- säsong har herr Ekman lekt teater, joll- del, och i vintras utkom på Lindblads för- give landbruget visse indrømmelser, idet 

rat och noltat och tack vare ett lyckokast, l a g  tredje delen av denna ovanliga lev- kronen som bekendt sænkedes til 22,50 men skötte sig ypperligt och med en är- 
lig hjärtlighet, vilken förtog allt det som Filip i »Kanske en diktare» fått namn nadsskildring, En ovälkommen i tonåren. overfor sterling. Trods denne handling 
kunnat bli simpelt. Själva ämnet ä r  kanske inte så märk- har  vi dog ikke hørt noget der tyder paa, 
god utformning. Jag tror fortfarande på att han besitter värdigt - en halvvuxen smålandsflickas at landbruget  siden er begyndt at rentere 

när som på Kringeleins, drunknade i ho- möjligheter at t  skapa mästerverk, men oförfalskade kamp för tillvaron. S ä k e r t  sig Dette kan naturligvis skyldes, a t  kro- 
telljäkt och otidsenlig regi. Det Iåter endast under en sträng, klok regissörs ha de upplevelser, som bokens hjältinna 

piskrapp, Herr Ekmans konst och hans tappert möter och genomkämpar, sin mot- nen skulde være sænket stærkere, men 
oförlåtliga självsvåldigheter tränger ti l l  svarighet i inte ffi människoöden. Men hvis  man tænker s ig dette foretaget, vil kanhända paradoxalt, men när en regis- 

sör som aldrig varit i kontakt med den stark och h ård aga. Hans dumma tilltag vad som är enastående är den oförstör- man endnu tyderligere end nu se, at der 
tid han levat i, helt plötsligt skall störta att spela Vita Hästen kan man kanske bara humorn. det starka skönhetssinnet, er  en del andre momenter at tage i be- 
sig in i det nyaste av nuet, då blir det glömma, men hans fräcka bollande med livsglädjen som spelar i den enkla, verk- tragtning, og der i første række den in- 

hjärtskärande andtrutet och lamt. Gun- för honom så gott som okända repliker i lighetstrogna framställningen och ger sin ternationale handelspolitik. 
nar Klintbergs meriter ligga icke inom »Mannen och hans omoral», hans tillägg särskilda glans åt varje litet äventyr, var- Man maa være klar over, at for øje- 
det regiella gebitet, han har ännu e j  mig blikket køber man ikke, der hvor varen 
veterligt, genom insiktsfullt kunnande och skrattfriande Filips roll, hans vidare je En ovälkommen i tonåren är först och produceres billigst. Tværtimod, man er 
lyckats att få en pjäs upp ur slentrianen dalösa deltagande i »Domaredansen» och främst en arbetsskildring med konkreta angst for billige varer, og slagordet 
och in i det pulserande livets atmosfär. nu denna  huvudlösa gestaltning av Krin-  bilder från olika arbetsfält och det mödo- dumping anvendes saa snart man over- 

För  det första lät han alla de olika gelein, som ständigt pratade och ständigt samma, inte alltid så högt skattade arbete hovedet ser at  eet l a n d  producerer billi- 
människorna få samma utrymme, samma sniket tilldrog sig hela intresset på de som en femtonårs tös med framåtanda gere end andre. - Hvor meget farligere 
luft, samma stamning! Ett starkt do- e r  det da ikke, a t  give dette en rigtig 
nyans i regin som hjälpte de  ledande andras bekostnad - det  smakade såg- och ansvar kan prestera. 

aktörerna at t  skapa den rätta nimbusen spån herr och Ekman urspårad Iängre tältcirkus. någon respekt för na från hem, d ä r  fadern varit hemfallen Dette maa ikke misforstaas derhen, at 

om sitt vardande. Hotellgäster, spring- konsten? Vad menas med denna trave- åt alkoholmissbruk eller från de små ho- valutasænkning efter m i n  m e n i n g  skulde 
stering a,, ett subtilt och l j u v l i g t  rollma- tell i Gamla stan där de mer eller mindre være forkasteligt, men blot derhen, at de 

för fa l la  offren för spritbegäret söka en heldige følger ikke  er saa sikrede, naar terial? 
tillfällig fristad. Framställt så utan alla man ved hvordan indstillingen er: for told. 

Men selv om vi n u  siger, at der fra 
på »Grand Hôtel» och blir föreställnin- påpekanden som i Nanny Johanssons böc- udlandets side ikke  gribes t i l  modforan- 
gen mot all förmodan en  framgång, är ker, framträder detta ännu aktuella ka- 

komlig skärpa. Stevens insatser. Även om minnena  i den sista delen av paa landbrugets produkter? Fører d e t t e  

serien i någon mån tunnats ut i jämförel- ikke til a t  den omlægning, der burde f in-: 

D e t  var en mycket om s i g  att vara vår bästa sceniska kraft. 

Det fanns inte en 
Har inte  minerande drag i boken utgör skildringar- baggrund gennem valutadumping? 

Ekman och Klintberg satte sin stämpel 

det uteslutande på damerna  Bosses och pitel i svensk samhällshistoria med ofrån- staltninger, er det saa rigtigt pa= denne 
kunstige maade, at holde priserna oppe 

.......... TANDTEKNIKERKURS ........ 
Tandteknikerelever 

mottagas. schuk-, Gedigen guld- utbildning och porslinsteknik. i modern kaut- 

Kurserna ledas av leg. tandläkare. 

CENTRALLABORATORIET. 
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TVÄTT .............................................................................. 

Vårby Tvätt 
garant. väl utförd tvätt m. soltorkn. vid sjö. 

linge, Rönninge, Södertälje m. fl. 

Ring Fittja 70. 

Obs.! Inga frätande tvättmedel. Hämtar i Sthlm. 
Äppelviken, Råsunda, Djursholm. Lidingö, Tal- 

Ingen hy är så dålig att den icke kan bli 
bättre efter behandling med 

L a n d e n s  lavendeltinktur 

Ingen h y  är så vacker att dess fägring 
inte skulle behöva underhållas genom be- 

handling med 

Landéns lavendeltinktur 

Skyddande, renande och uppfriskande. 
Erhålles hos parfymhandlare till 2:  -, 
4:- och 8:- kr. pr flaska. Den gam- 
malmodiga flaskan och etiketten garan- 

terar att innehållet är 

Landens  lavendeltinktur 

Dette programpunkt maa absolut siges 
a t  være det vigtigste, saavel for land- 
boerne selv, som for hele samfundet. 

moratorium och sänkta 

egendomsskatter - 
2. Er en nedskæring af ejendomsskat- 

terne, et krav som det store kriseforlig 
allerede har været inde paa at honorere. 

3. En praktisk moratorieordning for de 
daarlipst stillede landmænd. - Med dette 
arbejdes der stadig, idet man har prøvet 
forskellige ordninger, der har virket util- 
fredsstillende. 

4. At staten effektivt og systematisk 
nedskærer alle udgifter, indskrænker 

se med överflödet och färgrikedomen i de de sted forhindres? 
första volymerna, är En ovälkommen i 

Man kan naturligvis havde, a t  en om-, funktionærers o. 1.’s ta l ,  ophæver under- 

Rättelse: tonåren dock en gripande, underhållande lægning i øjeblikket er ganske umulig, skudgivende statsforetagender saasom na- 
I artikeln Det som sker i Österrike i och läsvärd bok, vars författare visar sig da det er Iigemeget hvorhen man vender t iona lscenen  (men ogsaa banerne) ned- 

föregående n:r av Tidevarvet förekom s om en människa med genomträngande si:: alle steder svigter rentahiliteten. Men sætter skoleudgifterne, samt sidst men 
ett missvisande tryckfel. Där stod: »Det f else för människor och en stor och er dette ikke netop tegn paa. at værdierne vigtigst: nedsætter stat- og kommunebi- 
nationalsocialistiska partiet i Österrike är varm lust att leva, overalt er opskruede til et niveau, de ikke drag til social forsorg, ev. ved overgang 

kan klare forrentningen af? Er dette til en folkeforsikring. icke svagare i sina maktpositioner lin det 
nationalsocialistiska partiet i Tyskland.. det rette middel herimod, ved en foran- 5. En »praktisk handelspolitik», hvor- 
Skall vara: Det socialdemokratiska partiet Nanny Johonsson: En ovälkommen i ton- staltning, hvis virkninger ikke er lang- ved den danske stat paa rent forretnings- 

Aren. Lindblads. 4:  75. sigtige, at søge at bibeholde værdierne? mæssig basis, gennem toldforanstalt- 

C. H. 



Från riksdags- Anna Björkman: Bostadsfrågan 
och 

läktaren. Småborgaren lever. äganderätten 
(Forts. fr. sid. 1.) till jorden. 

I ha I det yttersta av dessa dagar samma ar, vore det väl snarast en Iands- arhetarna inte fått något med. När jord- 

jobbarehänder gick stegrat V nationell ' bevittnat samling ingenting På samma mindre  rum än ha en Barbra Ring i hennes hurtiga flickböc- 
maninna till den nya forfattarinnan: 

jordvärde, Vad som behövs är  att skapa 
En stadsbyggare måste börja vid Och 

fackl iga  organisationer och medinflytande flockats moderna pudrade skolbarn och ker. Jag skulle överräcka k Sigrid Boo åt taga ställning till markfrågorna I ägan- 

gummor i sjalett, studenter i golvbyxor min 13-åriga dotter, om j a g  hade någon. derätten till marken bottnar varje stads- 
på arbetsförhållandena. 

Hr Elmroth i Tierp hade tänkt när han och unga arbetare i cap. Människor av Författarinnan är en god bekantskap - planeproblem 

först hörde om motionen att nu skulle bägge kön och a l la  åldrar ha gripits av visserligen hör man aldrig sluta från en U t t a l a n d e t  göres av arkitekt Sven Wal- 

det väl bli något av, Mlen, sade han,  när  samma iver att gå kjökkenveien. I som- bok till dess upphovsman. Alen i sina lander i Hyresgästernas Sparkasse- Och 

man Iäst mot ionen  och drunknat i det all- liga städer ha biljetter sålts i större tal böcker presenterar hon si!! i  varje fall Bost 

männa talesättet så förstår man att det an folkmängdens. Äntligen har nordisk som en behändig hurtig flicka av god att I 

hela  är ett partistreck, När  vi började film gjort en fullträff. Det har nämligen familj. Hon kan inte rå för sin succé ark i  

försöka att höja lantarbetarna, att få dem varit en hingrafprodukt samlingen gällt. Den ä r  fullt fair play. Hon har aldrig ket som bekant alltid envist hävdat den- 

att Iängta efter något bättre när v i  v i l le  Det lästa or- gett sitt ut för att vara mer :in det är. na ståndpunkt antecknar med glädje det 

organisera lantarbetarna var hade vi det, som länge förmodats dött  har åter Hon har icke framträtt med falsk preten- kraftiga understrykandet av densamrna 
blivit levande. boklådorna ha stormats, tion. Hon har presterat ett stycke god från en av den stora kooperativa bostads- 

bondeförbundarna den gången? 
sedan kom konsul Wallén som också och återigen ha vi fått bevittna en natio- sport på den litterära tävingsbanan med rörelsens ledande representanter vi an- 

kal lar  s ig  för lantbrukare och gjorde nell samling. 
föra vidare arkitekt Wallanders ord :  

några jämförelser mel lan  lantarbetarnas vittnat, ha alla samhällsklasser trängts Om någon ändå skulle erfara en  obe- Frågan Om samhällets övertagande av 

Iöner och industriarbetarnas, och så kom vid diskarna i samma ärende. Ändå stämd känsla av tomhet inför företeelsen, all äganderätt till jordbruksmark Och 

hr Bengtsson i Kullen,. Hjälp oss bönder bjuder sista boken ingen nämnvärd spän- en förnimmelse av lätt obehag. tränges tomtmark i striderna är ju gammal men 

att få en skälig ersättning för  vAra pro- ning. Redan på sid. 50 av bokens 182 denna strax undan av en uppriktig rörel- befinner sig d o c k  fortfarande l ika  långt 

dukter och ingenting i världen skall vara har den minst skarpsinnige läsare fullt se ,  en rofylld visshet: Småborgaren lever från sin lösning som någonsin förr Allt 

oss kärare än  att  ge våra lantarbetare klart för sig. utgången. Den mera skarp- trots allt oanfäktad i alla samhällsklas- det onda som följer med den enskilda 
sinnige måhunda tidigare. Huruvida män- ser. En mänsklighet i en störtande värld äganderätten till jorden marken v i  leva 

skälig ersättning. 
Hr Johansson i Ängtorp var skeptisk nen ställt sig i köerna är  ej bekant. Att som dömts anfrätt av kultur, förklarar på fördraga de olika samhällsklasserna 

beträffande motionen, då han under ett det gosselynne Zevs en gång skänkt dem att detta är vad den innerst längtat efter: stillatigande nu som förr överbelåning E 
långt l i v  bevittnat motionärernas inställ- fortfarandr lever Ar omvittnat. men för- Siffrorna tala. Över 86,000 ex. säljas av och spekulation i jordbruksjorden oför- f r  

ning t i l l  lantarbetarna. Nya utredningar modligen tillfredsställes dess litterära en bok medan Norges, kanske världens tjänt markvärdestegring i städerna och B 
komrna endast att försvåra genomföran- hunger genom konsumering av detektiv- starkaste författarinna, påtryckt odödlig- utsugning av de boende via  det alltid sti- 
det a" nödvändig, åtgärder, Vi  ha a l l t id  romaner. Det har nämligen varit en bok hetsmärke i form av nohelpris, fått nöja gande markpriset i en växande stad samt 
haft svårast att få komrna til l  tals med denna samling gällt eller rättare två, de sig med 15 tusen. Och så kallar man 
de medelstora jordbrukarna som stå i senare årens oöverträffade succéser Att blaserad en generation av så frisk glupsk- 
bondeförbundet. De ha på allt sätt sökt namna titlarna torde vara att förutsätta het. Selv tider som disse skänkas en viss 

trygghet genom småborgarens utbredda att slå ned på lantarbetarnas spröda eko- en okunnighet, som icke finns. 
nomiska sammanslutningar. 

Och så talade några bondeförbundare säga. Och runt om sitta nu de riktiga förfat- 

igen och en och annan  kommunist, 
måste fråga s i g :  vadan denna pessimism alster. Det finns otvivelaktigt skrihenter, som 
ute bland de 200,000 lantarbetarna då de Glynn. Betydligt bättre upp än Ruck. icke skulle vilja göra succé med liknande 

till den milda grad äro föremål för alla Det hon kommer med är friskt, sunt, rart produkter, även om de förmådde fram- 
partiers kärlek och omtanke, Känna de och käckt Skulle hon erinra dem som bringa dem. Alen det finns ingen, som 
möjligen att. de snarare bli behandlade nu icke äro alldeles unga om någon de icke vill göra succé  Alla vilja nä hennes 
soin pjäser i det politiska rävspelet älskat och njutit under mindre betänk- upplagor 
An som en grupp människor i niid? 

samt hristande jämvikt inom det äkten- 
Debatten pågick till framåt femtiden 

skapliga samlivet och mellan föräldrar 
och då hade det sagts statshjälp högre 
pris på lantbruksprodukter - naturligt- 
vis med stöd av tullmurar - men i n g e n  Min bostad. och barn samt mellan syskon å andra 

sidan, vilket skulle förtjäna mycket mer 
ingående studier än hittills gjorts på det- 

hade sagt: I vilket sammanhang står 
lantarbetarnas löner till det reella jord- 
värdet? Den onaturliga jordvärdesteg- 
ringen? 

äc a 

sförening, Stockholm, Och finnes 
i t idskriften Spektrums häfte om 

tur Och samhälle. Tidevarvet, v i l -  

Men icke endast detta. 

Efter vad bokhandlarna dess icke minst hårda konkurrens. 

de  oförtjänta gåvorna till enskildap som K 
detta stignnde markpris utgör svårighe- 
terna v id  gaturegleringar O c h  andra sam- 
hälleliga ingrepp i stadskroppen bli följ- 
der av ett system, som visserligen är  ur- 
åIdrigt men icke bättre av den anlednin- 
gen. Sedan tomträttsinstitutet genom- 
förts och kommit till användning egent- 
I i g e n  endast i Stockholm' måste man med T 
beklagande konstatera att dessa viktiga 
frågor tyvärr förlorat i aktualitet i  den . 
p o l i t i s k a  diskussionen för närvarande 
Detta är  så mycket olämpligare. då de. 

Om författarinnan är  ingenting a t t  förekomst 
Hennes böcker beteckna ingen ro- 

Man mantisk svindel à la forna Molly Bawn- tarna och tugga sura rönnbär. 
Hon är  ingenting så enkelt som 

"Kvinnornas (Forts. fr '  sid. 1). 
Punkter, nämligen: i vilken mån är  trång- ta  o m r å d e .  

tvång, fattigdoni, och i vilken grad beror allvarligt socialt ont, vilket det ligger i 
den på dåliga bostadsvanor, i sin tur för- samhällets intresse att på effektivast möj- 
orsakade av hristande upplysning. av Stockholm. , liga sätt bekämpa kommer man också 
osäkerhet för kommande arbetslöshet och lätt över på författarnas tankegång, att sin redogörelse för Amelie Posse- 

ninger, tiltvinger sig handelspolitiske for- river huvud taget ekonormisk otrygghet. just bostadsproduktionen bör bli ett av I Brázdovás bok »Den oförlikneliga fån- 
dele fra fremmede stater m. h. t. indfør- Med ledning av statistiska hearhetningar de områden, där det allmänna under nu- genskapena (n:r 11 av denna tidning) 
sel af  danske produkter til disse, og der- av insamlade uppgifter om 7,000 lägen- varande depression skall göra sina kraf- synes mig Elin Wägner göra s ig  skyldig s 
under ogsaa sikre d e  danske landbrugs- hetsinnehavare, utvalda, t i g a  insatser i form av olika slags sub- till en orättvisa mot krigsårens tyska 
produkter fremmede afsætningsmarkeder kommer utredningen fram till det resul- v e n t i o n e r i n g  och kontrolI. Genom en sti- kvinnor så till vida att hennes korta ut- 
under et planmæssigt gensidighedssystem. tatet att endast drygt en femtedel av mulerad bostadsefterfrågan och bostads- talanden om dem ofrånkomligt utlösa en 

Dette sidste punkt kan j o  ikke siges trångboddheten i Göteborg skulle vara produktion skulle man alltså mena de mindre grad av sympati för dem än för 
at være særlig forskelligt fra de bestræ- att hänföra till för låga inkomster, medan sakkunniga, 
belser, der i andre lande e r  fremme, for fyra femtedelar skulle tillskrivas andra nämligen dels avskaffandet av för de en- Elin Wägner skriver: »De fria, stolta, 
- i merkantilismens aand - at fremme orsaker. Den latenta köpkraftiga efter- skilda ödesdigra och för samhället i läng- fullt spontana sardiska kvinnornas raseri 

frågan på bostäder skulle alltså vara fyra den dyrbara brister ifråga om fysisk och mot ett krig, som de icke sanktionerat» , export og hæmme import. 
Skal vi da nu gøre op, hvorvidt der e r  gånger så stor som den latenta icke k ö p  psykisk hygien, dels åstadkommande av i och: »de väldisciplinerade, upplärda tys- 

nogensom helst mening i at sammenstille kraftiga efterfrågan. verklig mening »rpoduktvt» arbete. kornas forcerade krigsentusiasm». . 
lappobevægelsen i Finland med L. S.-be- Det förhållandet, att större delen av I Brázdovás bok står om de tyska 
vægelsen her maa man sige: trångboddhet bli emellertid inte mindre trångboddheten icke är orsakad av eko- kvinnorna. som se tågen föra bort sol- 

än de som följa av den påtvingade. För- nomiskt nödtvång, kan enligt de sakkun- daterna till fronten: »Kvinnornas stumhet 
fattarna framhålla särskilt de  psykiska nigas mening icke anföras såsom et t  skäl och deras t r ö g a  förstenade väsen, och 

men intet direkt bekäm- sidorna. för att samhället skulle ha minskad anled- vidare: »i deras hopplösa ögon läste man 
»Faktiskt förhåller det sig så, att  det ning att ingripa emot bostadsnöden. samma nöd som hos alla deras medsyst- 

åtminstone icke i första hand ä r  en lägen- Tvärtom innebär detta förhållande, at t  en rar världen runt». 
hets golvyta och luftutrymme, som ä r  av höjning av bostadsstandarden kan ernås Det står ingenting om krigsentusiasm . Der ligger i L. S.-bevægelsen, som den b 

fremtræder i dag ikke nogen direkte an- betydelse vid en riktig uppskattning av genom åtgärder, som i desto lägre grad hos tyskorna, men väl förstå vi, a t t  såväl 
tikommunisme, Maaske vil  det være dess värde såsom familjebostad, utan i förorsaka samhället direkta kostnader. deras ras som deras uppfostran »under 
vanskelig for  L, S at bevare det upoli-  Stället just antalet rum. Vad särskilt gäl- På grundvalen av den för Göteborg ge- Arhundradenn förmena dem lisan av li- 

tiske præg, og efter et grundl ig  gennem- ler sovluftrymdens storlek, måste beaktas nomförda provundersökningen har i ett delsefulla sorgutbrott, och att detta gör 
gang af de ovennævnte 5 punkter vil  man att i och för s ig  de rent andningsfysio- särskilt kapitel ett byggnadsprogram be- dem ännu mer till föremål för vår högsta 
ogsaa se, at nogen direkte arbejderven- logiska behoven mycket väl kunna tillgo- räknats och en subventionskalkyl utförts. grad av medkänsla, om man nu kan tala 

l i g  indst i l l ing  ikke findes. Men paa den doses även vid ganska små luftrymder, Byggnadsprogrammet förutsätter en full- om grader i kännandet för förtvivlade 
ständig sanering av bostadsnöden i Göte- krigskvinnor. anden side v i l  man se, at det, der i ferste blott luftväxlingen ä r  tillräcklig. 

række kæmpes for, er en forbedring af  För detta ändamål skulle en ny- 
bondestandens kaar, maaske indirekte kiska hygienen, trevnaden och vad man produktion av lägenheter om 2 rum och 
paa bekostning af arbejderklassen, men skulle vilja kalla bostadds- och fornilje- kök och däröver uppgående till nära 
ikke bevidst o g  direkte. 

Den ensidighed, der i dag præger be- på ett tillräckligt antal rumsenheter. Det  samtidigt inemot 13,000 mycket små lä- kr årligen 
vægelsen, grad vel nok nødvendig, for at finnes ett samband mellan trånghoddhet genheter skulle bli överflödiga. Den ho- Efter en  översikt av den hittillsvarande 
g i v e  kravene styrke, Saa længe man å ena sidan och psykisk ohälsa, allmän stadssubventionering av de mycket fat- utvecklingen av bostadsstatistiken i Sve- 

gaar frem a,, lovgivningsmæssig vej, vil  mindervärdighet och asociala tendenser tiga familjerna, som därvid skulle bli er- 
rige utmynnar  utredningen i ett förslag 
om att den förestående hyresräkningen 
göres till en intensiv bostadssocial under- faren for, at ogsaa rigsdagen skulde blive 

saa snæver ikke være overhængende. "BORTA BRA" sökning med huvudsyfte att utreda före- 
Men faar landbruget virkelig tropperne fintlieheten av trångboddhet och bofällig- 

het samt att utreda bostadsnödens sam- samlet er der maaske god grund til at 

hand med inkomstförhållandena. Så vente, at de vil udnytte deres magtposi- 

av undersökningen och Aven landsbyg- 

dens bostadsförhållanden utredas. 

övrige samfund. 

boddheten ett resultat av ekonomiskt Om man ser trångboddheten som ett stumhet". 
Elsa Svartengren Red. av Tidevarvet. 

Motionen avslogs. 

representativt 

uppnå en tvåfaldig vinst, deras medsystrar på Sardinien. . 

Vådorna a v  denna sa att säga frivilliga 

pande avarbetarklassen. 

Däremot är  det uppenbart, a t t  den psy- borg. 

livsmoralen ställer alldeles bestämda krav 16,000 lägenheter vara behövlig, medan forderlig uppgår till något mer än 1 milj. 

tion til ret kraftige indgreb overfor det Om man bor på REISEN Skeppsbron 12-14. många orter som möjIigt börja omfattas 

Rum från 6:  50, S t o c k h o l m s  modernaste  hotell, 
Lis Tørsfeff. 
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