
V VÄLFÄRDSUTSKOTTET, som enligt  
uppgift a rbe ta r  natt  och dag ,  h a r  

ändå  inte få t t  någon f a r t  på  besluten och 
det hotas med a t t  r iksdagen skall  förbli 
s amlad  hela juni En arbetsduglig demo- 
krati  a r  inte betjänt med så tungvinta 
former, händelserna hinner bes tamma 
over oss, innan vi a r  färdiga a t t  ingripa 
mot  d e n  

Omröstningen om arbetslöshetsförsäk- 
ringen är emellertid fullbordad och h a r  
lämnat det uppseendeväckande resultatet  
av 14 rösters majoritet  for  regeringsför- 
slaget mot  9 emot  Utom socialdemokra- 
te rna  röstade d e  frisinnade och h ö g e r  
mannen hr  Wohlin for  förslaget. 

F FACKFÖRENINGSMAKTENS OVER- 
G R E P P  ha fåt t  en  s k a r p  dom genom 

interpellationsdebatten i Stockholms stads- 
fullmäktige om den berömda blockadhi- 
storien mot  en  av s tadens  fastigheter,  som 
av borgar råde t  Sandberg  betecknades som 
upprorande  okynne. Ja, maktmissbruk 
blir  inte ursäktligare därför a t t  de kom- 
mer  från dem, som en gång  haf t  under- 
tryckta ratt igheter a t t  bevaka 

E N  NYA TYSKA JORDREFORMEN D erb juder  s a m m a  syn  som mänga  
andra  den nya regimens reformer.  Man 
vill å t  e t t  odisputabelt  missforhållande, 
men i stallet  for  a t t  genomfora en verklig 
re form g å r  man ti l lbaka till en  längese- 
dan  overgiven ståndpunkt.  Avsikten ar 
nu a t t  avlyfta skuldbordan f rån  bondejor- 
den och a t t  over huvud taget  komma bor t  
f rän  den i romerska ratten införda prin- 
cipen om jorden som handelsvara.  Men i 

stallet  for  inforandet av en ny  ägande-  
rattslag,  som g å r  ut  på ärft l ig och  for- 
ytterl ig besit tningsratt  mot  ä r l ig  avgäld,  
h a r  man ti l lskapat bondefideikommiss 
med arvsrä t t  endas t  for  någon av  - d e  
ras rena  - sönerna D e  övriga syskonen 
skall  erhålla uppfostran och någon sor t s  
försörjning mot  arbetsvederlag Hur  man 
skall  kunna uppfylla loftet  om hypote- 
kens avskaf fande  a r  ännu oklar t  och blir 

Hugenberg, som a r  emot  en  alltför s ta rk  
räntesänkning, och den nationalsocialis- 
t iske jordbruksledaren Darr6  

Ö S T E R R I K E  HAR MORSKAT U P P  
SIG emot den tyska nationalsocialis- 

men och med s törs ta  s t ranghet  tagit  emot 
d e  båda tyska ministrarna i Wien Be- 
söket  blev en ovanlig underhållning med 
officiella tal om os ter r ikes  befrielse f rån  
turkarna ,  där  den tyske talaren då och 
då fick tillhållas att icke överge ämnet 
- varefter österrikiska regeringen utta- 
la t  sin önskan a t t  gästerna måt te  lämna 
landet De  tyska protesterna kunna for- 
modligen icke återkalla en  vänskap som 
tycks ha  slocknat 

T I L L  FYRTIOFYRA PRESIDENTER 

om nedrustningskonferensen lyckas a r  det 

OCH KUNGAR har  Roosevelt r iktat  
en  varm vädjan att d e  icke skola genom 
k o r t s y n t a  och själviska å tgärder  ho ta  
v ä r l d e n  Roosevelt  föreslår alla natio- 
ner  a t t  avstå f rän  anfallsvapnen. Fors t  

någon mening med den ekonomiska 
världskonferensen, vars  nodvandighet be- 
lyses a v  det faktum, a t t  världshandeln nu- 
mera  praktiskt tage t  avstannat.  Man f å r  
hoppas  a t t  Roosevelts förs lag leder till 
s törre  resultat  än det nedrustningsforslag,  
som hans föregångare president Hoover 
utsände på dagen  for  e t t  å r  sedan 

-- 

väl närmast en uppgörelse mellan h r  

Från kvinnornas opinionsmöte i Sthlm den '* maj. D e t  tredje riket festar.  
korpralskäpp fick följa med Vilket öm- 

Överväldigad av dagliga skrän-  kansvärt och barnsligt  upptåg, utan 
Yrkesinspektrisen ekon och fyrverkeriglimtar f rån  den vak- statssanktion, utan polistillstånd, utan 
L. F. K. Kerstin Hesselgren: nande Michels nöjesfält måste jag saga  en festtalande minister! 

som Alida Knös - när Agnes Geijer be- Det  enda som s tor  min njutning av  A Attackerna mot g i f t  kvinna i s ta t s -  ra t tade  a t t  hon hade  valsat med prins förra weckans korrekt anordnade mord- 
tjänst har alltsedan behörighetsla- Carl  under de t  prins Gustaf vid pianot brandsscener är det beklämmande fak-  

gens tillkomst återkommit i form av mo- 
tioner I andra  kammaren. I f r å g a  om bestod musik av egen tillverkning tum a t t  Sigrid Undset har  låti t  sig inter- 
»frivillig avgång l igger saken i å r  lika- »Cela passe la r a i l l e r i e  vjuas  om dem Ack, hon hade  ju beva- 
dant  till som 1931. Kvinnorna s t å r  Ja,  det  övergår all t  gyckel, har  finns r a t  en så enastående karaktärsfull håll- 
har  Inför ett rörande samförstånd mellan ingen dold komik a t t  lyfta i dagen, ingen ning! Lyckades hon inte vid alla tillfäl- 

allvarligare problemet ofullgången löjlighet a t t  med karikaty- len frälsa sig undan bladsnokarna så 
närer haf t  klart  for  sig Den g i f ta  kvln- rens hjälp förtydliga Detta nakna och sörjde hon åtminstone for  a t t  skicka av 
nan måste själv få bestamma over vad kompletta mästerverk sät ter  satiren ur  dem ännu mindre kloka än de  var  förut. 
hon anser  ratt ,  liksom andra  vuxna man- funktion och påkallar bara  en mekaniskt Hon förstod a t t  anlägga en diabolisk 

samvetsgrann reporter.  Det  a r  p å  sam- menloshet som måste ha  s tör ta t  prejar-  niskor. 

D:r Karin Kock: m a  vis skyddat  f o r  dräpande parodi na  i sinnesförvirring. J a g  läste i höstas 
som Johan Nyboms berömda rader:  en sådan hemfridsbrytares rappor t  om 

Har de  g i f ta  kvinnorna t rängt  in på 

beths auktor någon synpunkt på denna arbetsområden som inte forut till- 
hört dem? Tvärtom. D e  arbetsfalt ,  som 
tidigare tillhört kvinnorna tillsammans Inte alldeles tillfälligt och obehörigt roman, vilket utmynnade I ungefär des- 
med männen berovades dem genom i n t e  sa repliker: »Fru Undset lär vara  svär 
strialismen tills d e  delvis återerövrades mot  in t e rv jua re .  - »Nej, hur  så? J a g  
av  d e  ogifta kvinnorna Men arbetslös- 
hetsproblemet blir inte löst genom att 

släppte ju in en i f jor  också » 

några tusental kvinnor tvingas lämna sina 
Men nu h a r  alltså Sigrid Undset fal- 

platser. E t t  så s tor t  o f fe r  som uppgivan- lit ur  sin stilfulla roll och - sannolikt  

det  av ratten a t t  välja a rbe te  fordrar  akademiska repertoaren, h a r  han  tilldelat per telefon bestått  Arbejderbladet e t t  
absolut bevis f ö r  a t t  de t  hjälper. vi h a r  universitetsungdomen en övermåttan S. k uttalande. J a g  vill dock inte for- 

från råd hindra kvinnorna 

V ä r  nya aktenskapilag innebar inga- 
lunda säkrad försörjning för kvin- tyska kulturcentra med lekamliga ögon Om hela två begrundansvärda åsikter 

nan utan tvärtom ökad försörjningsplikt, s e  l jusets r iddarvakt stå s ta rk  under si- lämnar intervjuobjektet klart  besked. 
Motionärerna vill tillåta henne bidra till na fosterlandska fanor  omkring det har- Hon a r  »inte obetingat och principiellt 
en n ö d t o r f t i g  försörjning» - men hur  liga bål på  vilket sagda  riddare medelst  emot a t t  man konfiskerar skrifter f rån  
skall  en sådan  behovsprövning kunna ge- symboliska föremål begick de t  s törs ta  biblioteken och bränner upp dem» Och 
nomföras rättvist? Gäller den nödtorf- och Ijuvaste av offer, sacrificium intel- hon finner det i n t e  orimligt, a t t  en  par- 
t iga  försörjningen n a r  det a r  f råga  om tidiktatur vilken som helst vill på  detta hustruns inkomster men andra  grunder,  lectus. 
när mannen försörjer Dessutom eko- Fordom brändes böcker efter mer  el- sä t t  utrota tryckalster av misshaglig art .  
nomisk ofrihet a r  grunden till annan  . ler mindre laga dom av bodelshand Nu Et t  p a r  bekymrade frågor tränger Sig 

osjälvständighet. har  man hunnit  så långt I blodig civili- f ram:  har  Sigrid Undset något  Princi- 
sation a t t  man anser detta for fa rande  piellt emot partidiktaturer, och efter vil- 
osmakligt ,  och envar  torde medge a t t  ken princip skulle hon i så fall  gilla eld- Fru Eva Wigforss: 
ingen a r  närmare till a t t  överta denna censur? Hon ringde naturligtvis av in- 

bransch av skarprät taryrket  än den stude- nan journalisten hann sticka in så nar- 
rande  iingdomen, vars  kontakt med böc- gångna  spörsmål. 
ker ofta a r t a r  sig en smula smärtsam 

Och detta ä r  inte forsta gången tyska 
studenter har  foranstaltat  litterär eldbe- 

hindra dem från att göra sln insats. 

Advokat Märta Wikström: 

M a n  säger  så h ä r  Om vi inte kan 
skaffa a rbe te  å t  alla få r  vi skara  

några rätten på ena 
s idan ,  alla andra medborgare på den I varje fall har  nu en hög auktoritet  

andra Men varför är det just den som - med storsint  glömska av egna och 
försörjs av sin man, som skall  förbjudas kollegers intressen - get t  si t t  opåkalla- 
at t  arbe ta?  Varför inte i så fall  också gängelse De kacka Burschen i Schil- de  bifall till d e  tyska kattarhålen Men 
d'' som försörjs av sin f a r  eller sina for- le rkragar  som anno 1817 jubilerade for  tror man på nyttan av bokbränning bor 
fäder?  Off re t  kräves bara  av den, som 
vill ha en Iegitim f a r  åt sina barn Luther på  War tburg  matade likaledes en det inte finnas något  psykiskt hinder fur  

brasa  med diverse trycksaker Men des- a t t  skrida till en långt  effektivare metod 

D:r Andrea Andreen-Svedberg: sa romantiskt-patriotiska ynglingars en- a t t  avliva forfattare.  Man knådar  en 
tusiasm var  tuktlös, felriktad och for- vaxfigur som skall forestalla vederbö- D et a r  en fantastiskt oekonomisk och kastl ig de  tordes med sina små medel rande och kor så under rituella besvär- 

opsykologisk tanke att först ge flic- trotsa en  allsvåldig överhet och kasta jelser en nål genom bröstet på  den: i 
kor systematisk utbildning och sedan  låta 
dem välja mellan äktenskap och arbete. p å  elden politiska skrifter som uttryckte samma ogonblick uppger han ofelbart  

Låt oss minnas  att vi kvinnor inte behöver eller stöttade den oupplysta despotismens andan  varhelst  han  befinner sig. Det  a r  
vara  I minoritet o m  vi håller samman. principer;  e t t  löjtnantssnörliv och en gammal beprövad magi. 
Låt oss genomskåda vilket slaveri det  

vår  nyvunna mark  och dyrköpta frihet - Kvinnornas opinion emot d e  upprepade gifta eller ogifta kvinnors ra t t  a t t  Utföra 
låt oss visa a t t  vi frihet väl kan bära!  försöken a t t  inskränka deras  a rbe ts ra t t  avlönat a rbe te  visar på en viss solidari- 

tog  sig ett  overtygande uttryck vid d e  tet  Men - det  a r  icke tillrackligt a t t  
D:r Gulli Petrini: två s tora  moten som forra fredagen ägde kvinnorna på den utomparlamentariska 

skulle betyda for  våra  döt t rar  och dotter-  
döt t rar  om man nu skar  bor t  bitar av 

N Nu ha r  alla partier uttalat sin lojali- rum I Stockholm på inbjudan av  sex olika vägen g e  sin åsikt  tillkänna. så länge 
ter mot  demokratien Men dess  kvinnoorganisationer - och vid vilka bl. de  inte ha  en tillracklig representation I 

fo rs ta  hud, l ikhet inför lagen, a r  man far -  a de  har  bredvid återgivna synpunk- den Iagstiftande församlingen och inom 
dig a t t  bryta emot Med olika lagstift-  terna framfördes I utomordentliga anfö- d e  politiska partierna får deras  menings- 
ning for  man och kvinnor a r  det inte var t  
att tala om demokrati v i  kan inte lita 

randen av  d e  på samma sida avbildade yttringar aldrig tillräckligt inflytande 
Har  a r  en fråga om obruten solidaritet på männen i något parti  Kvinnorna f å r  sex talarna 

själva slå vakt om demokratien och på- 1 Två fullsatta lokaler samma kväl l  vitt- Ur den synpunkten efterlyste man också 
varken lag, sed  eller allmän na gott om kvinnornas intresse for  den de  politiska kvinnoorganisationernas med- 

a någon i ekonomiskt av- viktiga frågan och den enhälligt an tagna  verkan vid fredagens möten 
resolutionen emot varje inskrankning av  
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Jord åt 
arbefande. 

Ungdoms- 
arbete. 

Från riksdagsläktaren. 
ar  riksdagen den 10 maj behandlade servation var ett steg tillbaka från det lilla 
ett ärende, som på föredragnings- framsteg som regeringens förslag ändå D en arbetslösa ungdomen i frivilliga listan hette: Konstitutionsutskottets utlå- innebar. Hr Reuterskiöld fick heller icke 

tande, i anledning av Kungl. Maj:ts pro- majoriteten med sig utan kammaren följ- 

med allmän undervisning och fysisk fost- vention för  lösande av vissa konflikter Debatten förra lördagen kring Första 
ran, det är  andrakammarledamoten d:r mellan medborgarskapslagar, så var det tillfälliga utskottets utlåtande, i anled- 
Ivar Anderssons motionsvis framförda den gamla frågan om gift kvinnas natio- ning av väckt motion om utredning angå- 

förslag, över vilket ungdomsarbetslöshets- 
nalitet, som Tidevarvets läsare förut bli- ende frågan om åtgärder mot statsfient- 
vit införsatta i genom flera brev från lig verksamhet, utlöste en sådan talförhet 

sakkunniga i dagarna ha uttalat Sig gan- Genève och andra artiklar. Kamrarna i båda kamrarna, att huvudstadens son- 
ska gillande. Motionären anhåller först biföllo regeringens förslag om godkän- dagstidningar inte fingo bara spaltfyll- 
och främst om utrednirig beträffande nande, med visst förbehåll, av den i Haag nad. utan text till hela sidor. Kamrarna 
möjligheterna at t  införa ett system med avslutade konventionen för lösande av blevo så småningom eniga om att bifalla frivillig arbetstjänst och önskar förslag vissa konflikter mellan medborgarskaps- utskottets förslag om en förutsättningslös 

lagar och om ändring i samband därmed utredning, beträffande behovet av vidare Den heter »jord å t  arbetslösa,. 
statsmakterna ha så Iänge framhär- om detta framlagt till nästa års  riksdag. i den svenska lagen om förvärvande av åtgärder mot statsfientlig verksamhet. 
dat med att inte vija göra något för Men med hänsyn till ungdomsarbetslös- medborgarskap. Reservation hade gjorts Var denna verksamhet vore att söka, om 

hetens allvarliga omfattning föreslår han av hr Reuterskiöld, som ansåg att hustrun på vänsierkanten eller högerkanten voro 
a t t  lösa jordf rågan  åt de  arbe tande ,  a t t  vissa försöksanordningar redan nu till man, som blir svensk genom naturali- de däremot icke eniga om, men det är  väl 

så att n ä r  en privat förening bildas i måtte vidtagas, inte bara som ett under- sation, också bör bli svensk medborgare det som utredningen skall visa. Hr Lind- 
utan vidare. Regeringens förslag till lag- mans gamla yttrande att d e t  ä r  svansen 

liknande syfte måste den kalla sig lag för en ev. kommande utredning utan, 
»jord åt arbetslösa» för att vinna ge- ändring innebär att hustrun icke utan sitt som styr» fick han nu igen och ombads 

som det heter i motionen, så Iångt som samtycke kunde bliva svensk medborgare. se till att han inte själv blev styrd av 
hör. 

Det är ett farl igt  tecken, som un- 
den arbetslösa ungdomen ger sin anslut- Bakom min reservation, förklarade hr svansen inom sitt eget parti. 

Reuterskiöld, Iigger den europeiska upp- Kamrarna enades, som sagt, om att en 
der  s is ta  tiden gjort sig gällande, a t t  ning därtill fattningen av äktenskapet, att de tu äro utredning skulle komma till stånd. En 
samtidigt, som landets styrelse blir Uppslaget är prövat vid den frivilliga ett, men bakom konventionen “står den del avslagsyrkanden avgåvos dock. av 

mer och mer byråkratisk, uppstår arbetstjänsten i Tyskland, där man upp amerikanska uppfattningen Det finns bl. a. hr Orne, som i ett storsti lat  stats- 
olika former av laglöshet, som låter rättat arbetsläger av olika storlek och för inget skäl att frångå en gammal svensk mannaanförande för att använda hr Holmgrens uttryck, klargjorde motiven 
privatföreningar regera, Den nybil- olika arbeten, öppna för arbetslös ung- ståndpunkt 

dom företrädesvis mellan 18--25 år — Hr Undén, som tillsammans med fröken för sitt 
d a d e  riksföreningen är ännu blyg- Hesselgren i riksdagen representerar Ge- mest va 
sam i sitt slag, men den kan bli ett såväl manlig som kvinnlig. Arbetena néve, framhöll att förslaget innebär en i världen 

hinder för en verklig och praktisk skola vara mer eller mindre allmännyt- eftergift för  de krav som på senare tid lojal mot staten och höll dess lagar, men 

Iösning av jordfrågan, Man har yt- tiga De bekostas av resp. uppdragsgi- framförts om större självständighet för nu fordras det att man faller ner och till- 

varierar alltefter arbetenas allmännyttiga 
kvinna begär icke att f å  behålla sin na- avsäger sig sitt eget sunda förnuft. Men 

då man ser med vilken välvilja för- ionalitet om inte verkliga skäl föreligga, han trodde inte att svenska folket vore 
eningen mottages både av ämbets- karaktär., Enligt motionären t~~~~~ man t. ex. en utbildning för ett yrke i hennes sinnat for  något diktatursvärmeri ännu 

verk och jordbrukare samt andra för  Sveriges vidkommande kunna över- hemland, som hon skulle mista möjlighe- på mycket länge. Den verkliga demokra- 
kända, men inom jordbruket föga er- låta åt de lokala arbetslöshetskommittéer- ten att använda, för den händelse hon tin ligger i ett folks vilje- och kiinsloliv. 
farna personer. Den anses påtagli- na i samarhete med arbetslöshetskommis- skulle bliva ensam, med försörjningsplikt Låter svenska folket sig påverkas av en 

skock vettvillingar så ä r  det också värt 
gen som en ofarlig förening. sionen att organisera arbetstjänsten. vil- mot sina barn o a' skäl 

Fröken Hesselgren redogjorde for  frå- att bli styrt av dessa vettvillingar. Hr 
Men det  är verkligen bedrövligt ken för övrigt i stora drag skulle kunna gans ställning a n d r a  länder och fram- Oscar Olsson trodde inte på undantags- 

Här har under en följd av år landets anordnas efter det tyska mönstret. höll med skärpa att hr Reuterskiölds re- lagar utan på självuppfostran. Hr Ture 
Nerman var också med på avslaget, lik- Debatten hrr Klefbeck och Norling. s törs ta  värden ståt t  på spel — dit Det är  intet tvivel om att ungdomens 

mås te  jorden  räknas ,  man kanske t. arbetslöshet är  en fråga, som inte tål att 
o. m. kan säga dess högsta men vänta Iänge På sin Iösning, Medan den 

mas, när det gäller vilka åtgärder det Debatten hade givit ett utsökt tillfälle 
a l lmänna  bör vidtaga t i l l  sin arbetslösa att i kamrarna f å  lufta sina anti- och 

u tan  a t t  kunna  väcka s ta t smakternas  ena veckan, den ena månaden går efter 

intresse f ö r  s jä lva  problemet. Det  h a r  I Andra kammaren hade ecklesiastik- den andra, går så och så många tusen- 
avgivits massor av propositioner och tal av ungdomar i den mest dådkraftiga åtgärder inte har så tillfällig karaktär att ministern börjat dagen med att besvara 

lat jordbrukarna att de blivit hjälpta, sikt att komma in i ett arbete. För febru- hopplösheten utan betydelse för  framti- ställd interpellation angående utredning i 
Och staten har lurat sig själv, den ar i  månad i år hade inte långt ifrån sex- den. Korta kurser utan någon vinst i fråga Om t i l l s t römningen  till universitet 

form av yrkes- och arbetsträning förefal- och högskolor eller som frågan populärt 
kallas det akademiska proletariatet. lider sina o n d a  gärningars lön och tiotusen ungdomar mellan 15 och 25 år  

blir dränkt i vete tack vare inmal- anmält sig hos arbetslöshetsorganen. Det ler bortkastade för  ungdom, som just Hr Engberg satte i utsikt en väl plane- 
ningstvångets reglerande bestämmel- ä r  33 procent av samtliga anmälda, Vad skall grundlägga sin inställning till ar- rad upplysningsverksamhet, ägnad att för 

detta utestängande av ungdomen f r å n  a l la  betet och den skapande förmågan för de unga klargöra de eventuella risker de 

så stor ,  a t t  regeringen framlägger en möjligheter till försörjning och framtids- För det andra at t  den arbetslösa påtaga sig vid valet av olika levnadsba- 
ser. Men när arbetslösheten blivit livet 

ungdomen in te  får prägeln av en klass 
nor. samt att denna upplysningsverksam- 

begäran  om över et t  och ett halvt hopp innebär för en fara  både för dem het genom rapporter till undervisningsan- 

h u n d r a t a l  miljoner till dess avhjäl-, själva och för  samiiällets hela framtid, 
för  sig, en  grupp utanför de normalas stalter av skilda slag om efterfrågan på 

pande, föreslår man att endast en behöver man inte särskilt påminna om, samhälle. Det gäller ju a t t  uppöva de arbetskrafter med högre teoretisk utbild- 

bråkdel därav skall gå t i l l  arbetet På med det tyska dramat och dess aktiva andliga och kroppsliga färdigheter som ning,  skulle f å  en V i s s  permanens. I ett 
tillsammans ge en människa stadga och senare anförande framhöll han också hu- 

jorden, Medlen få icke i större ut- förmåga att hålla sig uppe - såväl i ru önskvärt det vore att man kunde be- medspelare - en arbetslös ungdom, som 

s t räckning  användas  till produktivt bragts till förtvivlan - så nära inpå livet. rova studentexamen dess sociala övervär- 

arbete, fast dessa i sin tur kunde Man behöver inte diskutera nödvändighe- 
tider av större eller mindre  arbetsfrihet dering, så att icke föräldrarna enbart av 

skaffa föda åt ännu flera, Missför- ten av att något sker, Men det är  två som efter en lång dag av mekaniskt och missriktad ambition låta sina barn ta stu- 
denten. 

hållanden i besittningsrätten av jo rd  synpunkter som framförallt inte får  glöm- enformigt arbete. 

ha vi! Det  får vara. Skuldsatta går- 
dar, som ramla den  ena e f t e r  den  
andra ,  h a  vi! D e  få ramla. Obru- 
kad  jord  h a  vi! Den får ligga. Odi- 
kad skogsmark  ha vi! Den f å r  för-  
sumpas .  Allt detta, f a s t  arbetsbris- 
ten är så stor. Men som välgören- 
het genom en privat förening ä r  de t  
utsikt a t t  få ans lag  till a rbe te t  på 
jorden. Egnahemsstyrelsen ställer 
Sig välvillig, he te r  det. Föreningen 
begär  e t t  o rganisa t ionsans iag  av 
5,000 kr. och 5 miljoner kr. till jord- 
anskaf fn ing .  Det  säges  a t t  de t  i 
f r ä m s t a  rummet  är fråga om inköp 
av egendomar,  »vilkas åker jord  ä r  i 
svag växtkraf t  och byggnader  brist- 
fälligt underhållna». Det blir ma- 
ger t  för d e  arbetslösa. 

Varför  tar  inte statsmakterna frå- 
g a n  i egna  händer?  Varför  inte g ö r a  
d e  a rbe ts lösa  a rbe tande?  Icke ge- 
nom arbetslösa jordbruk  utan genom 
arbetande. E.  T. 

När 
arbetsläger, där arbetet förenas position angående godkännande av kon- de regeringens förslag. 

En ny riksförening h a r  bildats. 

terligare anledning att antaga detta, vare med bidrag från staten, vilket bidrag kv innan  i medborgarefrågor. En gift beder staten som e t t  gudomIigt väsen och 

ungdoms hjälp, För det första att dessa 
sympatier - kanske mest de för ra  

motioner av politisk art, som inbil- och arbetskrävande åldern utan någon ut- 
de endast verkar som ett kort avbrott i en av hr Andersson i Norrköping fram- 

Och det är  också något att tänka på  
Elsa Svartengren. 

—— 



Selv naar en krone er en 
krone - hvad den icke er 
nu - er en krone dog icke 

Ilerede ved at studere valutakurserne ikke gan ud fra, at silkekjoler og biler A vil det vise sig,  a t  en svensk, norsk er billigere der end her. 
og dansk krone ikke e r  a f  samme værdi. Ser vi nu først paa levnedsmidlerne, 

Den store forskel, der lige i øjeblikket finder vi naturligvis en ret stor variation 
gør sig greldende skyldes dog specielle i priserne i de forskellige lande. Det kan 
politiske forhold, som sikkert ikke er af nu ikke nytte a t  tage e t  raat gennemsnit; 
varig karakter (jvf. d e n  s t æ r k e  diskus- i stedet maa vi vide noget om hvilke va- 
sion der allerede nu er fremme om, hvor- rer, der er vigtigst i budgettet. 
vidt Sverige skal følge Danmarks eksem- Der findes for Stockholms vedkom- 
pel med devaluering a f  mønten). mende en meget morsom tabel, der viser 

Men ogsaa før disse politiske forhold konsumen a f  forskellige varer i en arbej- 
greb ind, saa man, at Sverige satte sig derfamilie paa 5 personer og en indtægt 
imod vor skandinaviske møntunion, idet paa 4,000 kr. 
de hævdede, a t  det lighedstegn, der gen- Idet man nu lægger dennes forbrug til 
nem denne var sa t  mellem svensk, norsk grund og indsætter priserne for de for- 
og dansk krone, ikke svarede til de vir- skellige varer i de tre lande, finder man, 
kelige forhold. idet vi sætter K ø b e n h a v n = 1 0 0  a t  pri- 

Denne klage resulterede i møntunionens serne i Stockholm ligger paa 96,8, i Oslo 
ophævelse, hvilket bevirkede, a t  vore for- paa 109,6. 
skellige kroner igen fik lov a t  boltre sig Moden er altsaa i Stockholm 2-4% 
med udsving fra den normale paritet. billigere end i København - i Oslo c:  

Det er dog slet ikke alle disse valuta- 10% dyrere. 
mæssige problemer, j eg  havde tænkt a t  Gaar  vi nu over til gruppen lys & 
trætte og kede Tidevarvets læsere med. brandsel, finder vi igen Stockholm, som 
Det er derimod det meget mere spenden- en dejlig billig by (i  alt fald relativt). - 
de: Baade  dens gas- og elektricitetspriser 

Hvor meget kan jeg købe fo r  min kro- ligger betydelig lavere end de to andre 
ne? byers. 

Vi ved alle a t  dette afhaenger a f  pri- Efter forskellige manøvrer, som jeg 
serne paa  alle de forskellige varer, der ikke skal gaa  nærmere ind paa, naar vi 
indgaar i vores budget. - Vi ved ogsaa, da til, at lys & brændsel i Stockholm er 
a t  nogle a f  disse ting e r  billigere i den c :  8% billigere end i København - i 
ene by end i den anden, og tænker man Oslo c: 13% dyrere. 
paa  de tre nordiske hovedstæder, vil man Beklædning e r  det ikke saa  nemt, at 
vel ogsaa  have et vist indtryk a f  Stock- sige noget generelt om. Derfor regner 
holm, som noget dyrere end de andre, jeg med a t  den ikke er væsentlig dyrere 
København som noget billigere. det ene sted end det andet. (Jeg haaber 

Nogen rationel opgørelse af,  hvor me- ikke, de svenske damer, der plejer at an- 
get dyrere den ene er end den anden er føre overfor deres mænd, a t  naar de e r  i 
dog aldrig foretaget. - Det maa ogsaa København maa de virkelig købe en kjole, 
paa forhaand indrømmes, a t  det e r  me- da de e r  saa førtjusande billige her, bli- 
get vanskeligt, og a t  de resultater man ver vrede over denne udtalelse!) 
naar til, selv om de  e r  naaet ved brug a f  Men huslejen! Om den er det ikke 
den allerstørste forsigtighed, maa betrag- vanskeligt a t  sige noget, da der findes 
tes som noget usikre. ganske udmærket statistisk materiale. 

T i l  opgavens løsning er det først og Svenskerne har mærkværdigvis ikke for- 
fremmest nødvendigt a t  vælge en »homo- søgt a t  skjule de ganske overordentlig 
gena indtægtsgruppe, d. V. s. folk med en skandaløse forhold, der gælder i Stock- 
indtægt paa omtrent samme niveau. holm (og for øvrigt i Sverige i det hele 
D a  min undersøgelse er foretaget særligt taget). - 
af  interesse for hvordan en student vil De stockholmske huslejer ligger helt 
være stillet med samme antal danske kro- igennem paa et niveau der er to-tre 
ner i de tre byer, e r  j eg  gaaet ud fra e t  gange vort hjemlige. 
leveindex for arbejderfamilier paa 2- Ser vi nu f. eks. paa prisen paa en to- 

værelseslejdighed de tre steder, den i KØ- 3,000 kr. 
Naturligvis betyder det, at man fægger benhavn: 459 kr., Oslo: 483 kr., Stock- 

saadan en gruppe til grund dog ingen- holm: 1,189 kr., dette vii alltsaa sige, at 
lunde, at de resultater, der naaes for den- sætter vi København 100 blir prisen 
ne, e r  ganske interesseløse for personer for boliger: 
med en større indtægt; det betyder kun, Oslo: 105, Stockholm 259. 
a t  der ikke er foretaget nogen undersø- Mens Oslo ligger 5% over København 

gelse over forskellighederne i luksusva- ligger Stockholm 159% over. 
rernes priser, saaledes a t  selv om man fin- Ti l  forsvar for disse vanvittige priser 
der prisniveauet for nødvendighedsvarer paa stockholmske boliger kan naturligvis 
lavere i Stockholm end her, kan man dog anføres adskilligt i retning a f ,  a t  de til 

gengæld er af en meget bedre kvalitet 
o. I.  

Maaske e r  der noget sandt i dette, men 
a t  det ikke ganske e r  tilstrækkelig for- 
klaring vil kunne ses, naar man sammen- 

tralvarme med en gennemsnitslejlighed 
de andre steder. 

Vi finder da at selv i dette tilfælde lig- 

ligner en lejlighed i Stockholm uden cen- 

Ebba Hugoson: 

Farmaceuternas 
lönefråga. 

D e t  är  n u  snart  ett år  sedan, det på ceuterna, på sina håll med bistånd av 
allvar började glunkas om avtals- manliga kolleger, ganska avsevärt öka 

uppsägning för farmaceuterna. »Etapp och stärka sin representation såväl inom 
3», det sista av de tre taxesänkningsför- de flesta kretsstyrelserna som inom full- 
slagen, hade trätt i kraft fr. o. m. I jan. mäktige och avtalsdelegerade. Det är  

I932 och dess ödesdigra verkningar för troligt att  just denna aktion blev orsak 

apotekens ekonomi blev så gott som ome- till att  likalönprincipen kom att bibehål- Li 
delbart konstaterad av apoteksinnehavar- las i apoteksinnehavarnas ovannämnda 1:a 

na. Den osedvanligt ringa sjukfrekven- avtalsförslag, i 'farmaceutförbundets mot- 
sen under året samt den allmänna depres- förslag samt i det slutliga kompromiss- D 
sionen i övrigt var dessutom företeelser, förslaget, vilket just i dessa dagar kontra- E D  

av 
rad som, ehuru av övergående art,  dock med signerats. 

fördel skulle kunna utnyttjas i en Iöne- I detta slutliga avtal fastslogs Iöne- av 
konflikt och den 30 dec. kom också av- sänkningen för farmaceuterna till i ge- Tull 

Det kan möjligen tyc- Fö talsuppsägningen. 

En dylik uppsägning inom vårt yrke kas att vi farmaceuter sluppit undan för 
skall samtidigt åtföljas av ett nytt avtals- billigt pris och att vi hade all anledning 
fö . förslag och det var med ett alldeles sär- att lojalt foga oss. Ändock är det säker- 
skilt intresse, som de kvinnliga farmaceu- ligen med mycket blandade känslor som Sk 
terna tog del av detta. Från ganska auk- detta nu skett. Det måste nämligen på- 
toritativt håll hade nämligen försäkrats, pekas, att  redan de nuvarande lönerna 
att en eventuell lönesänkning huvudsakli- med hänsyn till det ansvarsfulla arbetet Tr 
gen skulle komma att gli ut över de kvinn- och arbetstidens längd ingalunda varit 
liga farmaceuterna och särskilt då de försedda med någon prutmån. Från le- 
kvinnliga apotekarna. Skälen härför an- dande innehavarehåll har ju detta också 
sågs vara de kvinnliga farmaceuternas offentligt medgivits. Särskilt för de yng- 
förment större sjuklighet och sämre ar- re generationerna med den å r  1926 fast- - 
betsförmåga. Den sjukstatistik man som ställda lägre kandidatlönen och den nu- .... 
bevis hänvisade till befanns emellertid vid mera avsevärt förlängda utbildningstiden 
närmare granskning vara fullkomligt vär- är den ekonomiska situationen ytterst öm- 
delös för detta ändamål. Vad angår det tålig. Det finnes också berättigade skäl 
ena eller andra könets överlägsenhet i ar- för den åsikten att lönesänkningen ej  
betet ha åsikterna härom hittills varit kommer de innehavare till godo, vilkas 
mycket divergerande, möjligen beroende ekonomi på grund av »etapp 3» och tids- 
på, att man förbiser, att de egenskaper, läget i övrigt bäst behöver stöd. Dels - 
som inom yrkets alla grenar mest kom- på grund härav, dels även på grund av, 
mer till användning, ambition.. precision, att  den stora apotekskommitten, om intet 
praktisk händighet, fantasi, seghet och oförutsett inträffar, väntas vara färdig K 
uthållighet, äro dylika som mera äro ut- med sitt arbete före 1933 års utgång, 
märkande för individen än för könet. kunde var och en haft anledning förvänta, 

De i Iönefrågan gjorda uttalandena att apoteksinnehavarna med sin monopol- 
jämte den ovederhäftiga motiveringen ställning genom att avvakta resultatet av - 
åstadkom emellertid en ganska stor oro denna kommittés arbete å sin sida visat ... 
bland de kvinnliga farmaceuterna. Hit- lojalitet. Apotekskommittén arbetar näm- 
tills har ju yrket varit ett av de få inom ligen f. n. just med en hel del av de pro- 
vilket män och kvinnor äro jämställda, blem, som berör apotekens ekonomi. 
ett  förhållande som säkerligen också bi- 
dragit till farmaceuternas starka organi- väl knappast finns något annat yrke - 
sation. 

dygnet är  bunden vid arbetsplatsen från skulle därför, icke blott ur humanitär syn- d 

punkt, betyda en tillbakagång, utan även i lyckligaste, sällsynta fall 50 upp till över 
sannolikt ha till följd farmaceutförbun- 90 veckotimmar. Den  ordinarie dagtjän- 
dets sprängning. Vid valen sistlidne höst sten är bestämd till minst 42 högst 48 

lyckades emellertid de kvinnliga farma- veckotimmar. Få ett litet apote:  med 48 veckotimmars dagtjänst tillkommer dess- 

fuld pension er det noget gunstigere tal, utom 13 timmars nattjänst exempelvis F 
her spiller *Stockholms billigere madva- ett dylikt apotek är synnerligen lindrig 
rer altsaa ind. är  man dock bunden och skild från sitt 
Gaar vi nu endlig over til skatter, fin- hem över 19 timmar vartannat dygn, 7 Ef 

der vi for disse arbejderfamilier, at de timmar vartannat. På ett storstadsapo- 

slipper lettest i Sverige, mens de beta- tek med 44-46 veckotimmars dagtjänst 
ler mest i Oslo. Vi finder, at skatteud- till två nattjänster dessutom, i veckan. 
giften er 2 - 3 %  lavere i Stockholm end Dessa nattvakter kunna dock ofta vara 
her, mens den i Oslo er c: 80% større, lika effektiva ifråga om arbetsintensitet 

som dagtjänsten på ett litet apotek. Icke end Københavns. 

iiomsnitt 4,4 %. 

Till sist torde böra framhållas att det U 
Likalönprincipens övergivande det skulle i så fall vara sjömansyrket å 

där den tjänstgörande en så stor del av 

Til slut diverseposten. 
Det er naturligvis ikke nemt at sige 

noget generelt om denne, men ser man 
Paa poster, som sporvogn, post, tog o. 1. 
finder man a t  Stockholm ligger c :  10% 
Iavere end København, Oslo C: 10% hø- 
jere. 

Summerer vi nu alle disse resultater op, 
idet vi tar hensyn til de enkelte posters 
vægt i biidgettet, finder vi, idet vi sætter 

100, a t  det bliver i Oslo = 112, i Stock- 

Selv om en krone altsaa er en krone 

Ieveomkostningsniveauet i København = 

holm = 124. 

"Ett heligt år". 

Avlärningsk liniker. 

Re s t au r ang  

Po rt A rt h u r 
Blekingegatan 4 0  

B r a  m a f s t ä l le 
(Hörnet av Götgatan) . 

ger Stockholm 120% over, mens Oslo (guldpari) er en krone langt fra en kro- 
altsaa ligger 5% over. ne, idet man efter disse beregninger naar 

For  a t  kontrollere om dette nu ogsaa til a t  den svenske krone kun er 81 danske 
gjalt  for studenternes bolig: hybelen, har ører værd, den norske kun 89 -. 

absolut fejlfri, men universitetet har dog 
Atter her viser det sig a t  Stockholm sagt god for dem, for saa  vidt som der 

m. h. t. værelser ligger paa et niveau der ikke er blevet kritiseret noget i dem, a f  
er over dobbelt saa  højt som vort; med den professor, der har gennemrettet dem. 

j e g  g e n n e m  annoncer f u l g t  p r i s e n  paa Naturligvis er disse beregninger ikke 



Tysklands isolering "Kampen mot 
demokratin" 
var ämnet för en diskussionsafton, som Tyska revolutionen framskrider obön- en grundlig Reinigung. D. v. s. bort icke T hörligt och målmedvetet. Völkischer bara med de ur rassynpunkt olämpliga Norrköpingskretsen av Svenska Kvinnors 

Beobachter, vars utgivare ä r  Adolf Hitler utan även med alla marxister O c h  de- Vänsterförbund den 27 april anordnade 
med älskvärt bistånd av kyrkoherde och 
fru Sam. Thysell ,  vilkas hem ställdes till 

och huvudredaktör Alfred Rosenberg och mokrater, kvinnor, pacifister och interna- 

förfogande, Till  mötet hade inbjudits 
ur vilken man sålunda hör få  faktiska tionalister. Vid universiteten synes de 

upplysningar om revolutionens mål och medlemmarna av Kvinnornas Fredsför- nationalsocialistiska studentkorporatio- 
mening, framhåller oupphörligt att  ända- bund och Förbundet för Kristligt Sam- nerna ha tngit denna rensning i sina egna 

målet är  att befria det tyska folket ur hällsliv, samt andra intresserade. händer med införande av skampålar, där 
Sedan ordf., fröken Betty Olsson, hälsat 

de närvarande välkomna, höll kyrkoher- 
materialismens grepp, ur partisöndring de misshagliga lärarna får schavottera, 

de Sam Thysell ett med spänd uppmärk- 
och splittring och i stället ge  det nya and- med rensning av biblioteken, offentliga 

samhet åhört inledningsföredrag. Berö- liga värden. Såtillvida kan allt vara gott som enskilda, och de symboliska bokhå- 

och väl. Men betänksamheten infinner len. Alla sammanslutningar, Röda Kor- den lyckades endast skulle bringa nya rande de nya problem som de nazistiska 
sig då det uppenbaras, att de »eviga vär- set, läkare, jurister, lantbrukare, arbe- konfliktämnen, Och han förklarar sig v+ omvälvningarna medfört för  Europa, be- 

svenska demokrati befästes genom at t  
den» som folket nu skall bekänna sig till, tare, vilka det vara månde, infogar sig i 

rustning i fem år. dess brister bortarbetas. Hans tro var  a t t  framförallt ä r  blod och jord, ras och tor- nationalstaten och ställer sig under na- 

De överraskande fredliga tonerna från det lönar sig att genom en s tark  vädjan va. Därav rasförföljelserna i alla former tionalsocialistisk ledning. De socialde- 
med den berömda arierparagrafen, som mokratiska fackföreningarna som upplös- detta håll innebära måhända en ljusning till Sveriges folk arbeta för  att  den må 

motsvara idealet av verklig demokrati: 
personlig frihet och verklig folkgemen- 

gör åtta miljoner människor i Tyskland i det kritiska världsläget. tes redan dagen efter det nationella ar- 
mer eller mindre rättslösa. T y  när ras- betets dag, första maj - då propagan- 

skap. Lektor Knut Wickman gav  därefter 
en värdefull och utförlig översikt över 

daministern högstämt utropade Låt oss 

Tysklands politik under Bismarck och och morfiiräldrar kommer man upp till räcka varandra händerna - har fullstän- 

över demokratin i Tysklands och i Sveri- denna höga siffra. digt förintats genom att deras kassor be- Siljansskolans 
på alla olika livsområden, från Röda slagtagits och deras ledare fängslats sommarkurser 1933 ges  historia, samt över rättstanken i vårt 

Korset till filmen, från universiteten till icke utan den sedvanliga kroppsbehand- De trenne kurser i fysisk och psykisk land. Som slutledning uttalade lektor 
arbetarsammanslutningarna, företas nu lingen. Wickman sin övertygelse att vi e j  ha  hälsovård av barn och ungdom, som 

'Konsten i alla dess olika former skall förra sommaren höllos vid Siljanskolan samma orsak som andra folk att frukta 

fällen vanligtvis 1½ dygn med a v b r o t t  institution motsvarande Svenska akade- även i å r  a t t  avhällas jämte ytterligare sionen framhöll fröken Ebba Pauli nöd- 
vandigheten av  intensivt och målmedve- 

dast för måltidsraster. 
Utbildningskursen i lek och idrott. som tet arbete mot nationalsocialistiska ten- 

av missförstånd bör  meddelas att utöver 
Iönen utgår ersättning för nattjänst med nationalsocialistiskt sinnade medlemmar nu för femte sommaren ledes av gymna- denser och ansåg att förslag borde fram- 
belopp som räknat i timpengar kompen- tillsättes, som i litterärt avseende ä r  lika stikdirektör Helge Lindau, hålles tiden 2 komma om lärarnas neutrala hållning i 
serar 2-3 timmar av nattjänstens 13. De okända som de förra var världsberömda. -23 juii i samråd med Sveriges Skol- politiska frågor i skolorna 
förslag, som under Iöneförhandlingarna ungdomens uppfostran går främst ut Ungdoms Gymnastik- och Idrottsförbund. 

Samtidigt med denna kurs ger d:r kade a t t  demokratin, utan stark ansvars- 
framkommo från farmaceuternas sida för på att höja landets värn- och försvars- Ragnar Berg en tre veckors kurs i nä- och rättfärdighetskänsla e j  kan bestå, på 
at t  åstadkomma lindrigare tjänstgörings- 
förhållanden, avslogs av motparten På det kraft. Kultusministern har inför chefer- ringshygien, Docenten med. d :r  Urban behovet av att mera respekt visas de  

bestämdaste, Säkerligen kändes detta na för resp. delstaters undervisningsvä- Hjärne, Uppsala, och med. d:r Jakob andliga värdena samt a t t  den demokra- 
avslag för de flesta av oss mycket bittra- sen fastslagit, a t t  uppfostran framförallt Möllerström, Stockholm, medverka med tiska pressen upptar frågorna Om demo- 

kratiens fel. Slutligen citerade talaren ett 
re  än själva lönesänkningen. borgmästare Lindhagens hugnesamma ut- 
meddelats m i g  att en telegrafassistent ef- 
te r  nattjänst vanligtvis åtnjuter 2 hela ligt duktig, a t t  g e  den Mut und Ent- kökslärarinnor utan för alla intresserade, talande: .Demokrati ä r  odödlig och man 
dygns frihet från tjänst. För en farma- schlusskraft. ingen kroppsövning har nä- manliga och kvinnliga, särskilt med tanke bör därför e j  tappa m o d e t .  

Kyrkoherde S. Asklund, Kimstad, uppe- ceut ter sig en dylik kompensation som gon betydelse, om den icke såsom evig på medicine studerande. 
Kursen i psykisk hälsovård av barn och höll  sig vid judefrågan och judeförföl- 

en underbar saga  och ur själens djup sti- förebild har den tyske soldaten. 
ger denna önskan: Eja vore ock vi stiger I kampen för dessa mystiska blods- ungdom hålles denna sommar under tiden jelserna i Tyskland och direktör Åke 

23 j u l i - 6  aug. av ledaren för Wiens Für- Hugo trodde e j  a t t  vår  demokrati var  i 
och nationella värden har man icke aktat sorge-Anstalten, August Aichhorn, upp- fara, men ansåg det viktigt a t t  de demo- tens tjänstemän. 

för rov att offra positioner, som räknats buren och känd b l ,  a ,  genom sin föreläs- kratiska rörelserna genom inre själv- 
till kulturens eviga förvärv, såsom respekt ningsverksamhet vid Wiens universitet. rannsakan förebygga anledningar till an- 

tionens vinst att ingen person skall kunna känd i intresserade kretsar såväl genom 
de svenskar, som haft tillfälle höra ho- 

dömas utan en bestämd anklagelse, som nom i Wien, som genom sin bok .Ver- Waldorfskolekurser. 
måste bivisas. För  nationalsocialisterna wahrloste J u g e n d  med förord av prof. 
tycks sanningen ingalunda ha ett värde i Sigmund Freud. Liksom föregående som- För intresserade av Rudolf Steiners 
och för sig. Ändamålet synes helga med- mars kurs anordnas detta års  i samråd pedagogik (Waldorfskolan) hålles en pe- 

med Svenska föreningen för psykisk dagogisk kurs i Viggbyholms internatsko- 
len ifråga om allt. hälsovårdu. la den 28 juli-I3 aug. Ledare och före- 

En i sitt slag n y  kurs hålles den 6-20 läsare blir C. Englert Zürich. Herr Eng- 

tillkännagivna militaristiska instäiiningen aug. i ledarskapets psykologi och etik, lert talar flytande norska och ä r  en ut- 
ä r  det icke underligt a t t  Tyskland isole- Den ledes a v  professor Adolf Friedrich märkt föreläsare intressant Och levande 

rats som aldrig förr, vilket tydligt fram- Vid Tekniska Högskolan i Karlsruhe, en med rik pedagogisk erfarenhet Föreläs- 

kommit i Genève, Den redan förut med av de främsta banbrytarna i Europa på ningarna åtföljas av seminarieövningar 
detta område, som även i praktiken haft F ö r  det konstnärliga svarar fru Edit 

stora svårigheter arbetande avrustnings- tillfälle att se sina idéer til lämpade i stort Knaffl-Granström. Wien, välkänd frän 
konferensen har varit nära att sprängas inom olika företag, Kursen anordnas i föregående kurser samt fru Karin Flack- 
genom Tysklands obenägenhet till under- samråd med Sveriges Industriförbunds Selling Stockholm Och fröken Marga 

handlingar, innan deras fulla jämlikhet i arbetsledarinstitut, foreningen »Socialar- Tuschoff Fru Flack-Sel l ing musikdi- 
rustningsavseende var erkänt, Konferen- betare inom industri- och a f färsvär ld  och Svenska sektionen av .Förbundet för n y  merad lärarinna i toneurythmi från Geo- 
sen uttalar mot Tysklands röst att  de uppfostran Dessutom håller förestån- theanum, Dornach, liksom fröken Tuschoff 
nazistiska S. A. och S. S. äro att betrakta daren för sveriges Industriförbunds Ar- i Ijudeurythmi. 
som militär. Tysklands svar på detta betsledarinstitut, fil. d:r Gösta Ekelöf en K'ursen lovar att bIi intressant Och gi- 

kom i form av Hitlers tal till den för en föreläsning över: Vad göres i Sverige vande liksom den föregående 1931 var- 
med avseende på utbildning för ledar- för det ä r  a t t  hoppas a t t  den blir välbe- 

dag inkallade tyska riksdagen, där han skap? och rektorn för Uppsala folkskolor sökt. Alla upplysningar liksom anmäl- 
vidhåller Tysklands krav att icke vara Erik Bjelfvenstam en föreläsning över ningar genom fröken Lisa Svanberg, 
diskvalificerat för evigt. ämnet: Några synpunkter På skolledar- Skeppargatan 18, Stockholm. Tel.  6021 39. 

ternationella samarbetet. Men oväntat Fullständigt prospekt erhålles frän 
nog uttalar Hitler Tysklands respekt för medinbjudande organisationer eller från 

Siljanskolan, Tällberg. 
de nuvarande gränserna och understryker 
starkt a t t  en ny våldslösning - även om 

lig att uppskjuta en ohämmad tysk upp- 
tonade talaren bl. a. vikten av  a t t  vår 

A,  N ,  
renheten skall prövas ända bort på far- 

förty tjänstgör farmaceuten vid dessa till- inordnas under nationella ändamål, I en och då vunno Så Stor tillslutning komma de antidemokratiska rörelserna. I diskus- 

F ö r  undvikande mien avsättes alla medlemmarna och nya 
en kurs i Psykologi. 

Kyrkoherde G. Thorén Krokek påpe- 

Det har har till mål att göra ungdomen kropps- enstaka föreläsningar. 
Kursen står öppen ej blott för skol- 

Ebba Hugoson 
leg, apot, 

O. för oliktänkande och den franska revolu- Här i Sverige är August Aichhorn väl- grepp 

Med denna ideologi och den kraftigt 

I så fall kan det icke deltaga i det in-' skapets problem. 


	33-20-1.pdf
	33-20-2.pdf
	33-20-3.pdf
	33-20-4.pdf

