
Vad har hänt? 
D I K T A T U R E R N A  BREDA U T  SIG 

land utan även i Ryssland kännetecknas 
läget av starkt skärpta diktaturåtgärder. 

och sktirpas. Icke endast i Tysk- 

Såsom införande sådana för stöld kan nämnas av offentlig dödsstraffets egendom 
samt ögonblickligt avskedande vid varje 
förseelse i arbetet. Detta innebär att ve- 
derbörande förlorar icke endast för sig 
själv utan för hela familjen livsmedelskort 
och husrum. 

Därtill kommer passtvånget. En icke 
önskvärd person i en stad t. ex., kan e j  
få uppehållstillstånd i staden ifråga, utan 
miste inom tio dagar vara borta ur sam- 
hället. Passtvånget är om möjligt ännu 
skarpare på själva landsbygden och sy- 
nes ha till uppgift att bryta motståndet 
mot det kollektiva jordbruket. 

Landet uppdelas i maskin- och traktor- 
stationer förutom de rena stadsdomäner- 
na. De förras antal uppges till 2,446, de 
senare till 5,000. Varje individ bindes 
genom passtvång vid den ena eller andra 
stationen - med arbetsplikt. 

Till övervakning fordras snart nog en 
stab pil 40-50,000 tjänstemän med sina 
övervakare, Trots allt klagar Stalin över 
tilltagande illegal propaganda. 

ROPET PÅ JORD höjes mer och mer, R men skymmande i vägen står allt- 
jämt begreppet >egna hem på landet, 
denna tro på att det skall vara så nöd- 
vändigt att äga jorden för att kunna odla 
den. Nu om någonsin borde samhället 
passa på att upplåta jord mot besittnings- 
rätt och årlig avgäld. Kanske det då till 
slut skulle gå att på frivillig väg ej 
med knutpiska få fram det koopera- 
tiva jordbruket som Sovjet med dödshot 
söker piska fram. 

GEN och sådan ändring i foster- 
fördrivningslagen att avbrytande av ha- 
vandeskap skall vara straffritt om det ut- 
föres av därtill kvalificerad läkare samt 
steriliseringsförfarandets ordnande efter 

.samma grunder, har begärts i skrivelse till 
regeringen av Socialdemokratiska Kvinno- 
förbundet och Stockholms fackliga cen- 
tralorganisations kvinnosektion. Skrivel- 
sen överensstämmer med den framställ- 
ning som för kort tid sedan gjordes till 
regeringen av Radikala Gruppen av 
Svenska Kvinnors Vänsterförbund. 

U P P H Ä V A N D E  AV PREVENTIVLA- 

MEDAN NITTONMANNAKOMMIS- 
SIONEN I N, F. utarbetat förslag 

till uttalande mot Japan för att återföra 
det till ordningen har Japan börjat eröv- 
ringen av provinsen Jehel och hoppas 
vara färdig med den till den 20 febr. 

Ut med alla pengarna 

Den allt överskuggande Lis Törsleff: 
frågan heter Hvem har 

Ungdoms- snydt hvem? 
arbetslösheten. Lidt om den politiske situation i Danmark. 

id Radikala Föreningens diskussion I den skrivelse till regeringen som T i d e v a r v e t s  læsere er alle veloriente- i tvunget dödvande. De faa industrier V om åtgärder mot ungdomsarbets- Social-Demokratiska ungdomsförbundet rede med hensyn til politiske spörgs- arbejdsgiverne havde skaanet, tog arbej- 
lösheten framfördes från de sakkunni- i förra veckan Överlämnade med begä- maal Sverige vedrörende. Mon enkelte derne sig af, ved hjælp af en strejkeær- 

. gas sida starka krav på att särskilda åt- ran om skyndsamt ingripande till den af dem ogsaa skulde have interesse i at klæring. Kort sagt hele landet vilde bli- 
gärder måste vidtagas just för detta arbetslösa bispringande, blive fört Iidt ajour med hvad det er, der ve lammet, endnu effektivere end de al- 
område av arbetslösheten, men på så- framhålles även uttryckligt att om man hænder hernede? mindelige verdenskonjunkturer i de sidste ' 

dant sätt att handlandet inte bindes av skall försöka bereda arbetstillfällen åt 
direktiv om bestämda former, utan att ungdom måste det ske med särskild om- delt dem, at vi har staaet overfor en Hvad en arbejdslöshedsprocent paa 
det står lokala områden och samman- sorg och med beaktande av den ung- yderst alvorlig lockoutsituasion, Og a t  re- c:30% af de organiserede och hvad et  
slutningar fritt att anpassa itgärderna domliga arbetskraftens möjligheter och geringen har været i fudt sving, for at kvartalsmæssig fallittal indenfor land- 
efter de olika fallens speciella art. Det behov. Förbundet föreslår alltså, att Pröve at slippe udenom. Arbejdsgiverne ejendomme paa c:800, ikke evnede, for- 
framhölls vidare att anordnandet av till- vid tillsättandet av det e v  statsmakter- forlangte C:20% generel reduktion i lön- maaede denne situation. 

. fälliga kurser inte kan anses tillfyllest na inrättade organet för arbetslöshetens ningerne. Arbejderne hævdede, at i tider 

som hjälpåtgärd, då en grundlig och bekämpande även måtte upprättas en som disse hvor kronen staar saa usik- 
livsinriktande yrkes- och arbetsutbild- särskild avdelning för ungdom. Man kert, Og nærmest med en faldende ten- tog regeringen ett kraft- 
ning är vad ungdomen framförallt be- kräver vidare goda bostäder i den mån dens, vilde en saadan handling være ens- tag med strejk, och 
höver - en oersättlig utrustning för Ii- 
vet, även om det icke kommer att bli 
just detta yrke på vilket man sedan för- Regeringen vaagnede op til stordaad! 

Selv socialdemokratiet, der som be- tjänar sitt uppehälle. fostran. 
kendt er vort regeringsparti, blev klar De stora påfrestningar som den ar- 
over, at landets frelse ikke var direkte hetslösa ungdomen i alla avseenden är  skyndsam utredning med förslag till 

utsatt för aktualiserar också kravet på riktlinjer för ungdomsarbetslöshetens begge grupper stod med stærke strej- afhængig af om vi maaske som Norge 
goda möjligheter till samlingslokaler bekämpande. kefonds, den forestaaende isvinter gjorde forrige aar ragede os ud i en arbejds- 
med Iämpliga sysselsättningar, med ett Ungdomsarbetslösheten har mitt i det arbejdsgiverne yderligere kampglade: standsning paa 6 maaneder med det re- 
ord ett målmedvetet tillvaratagande av allmänna nödtillståndet blivit den fråga kort sagt forligsmanden gav op overfor sultat at timelönnen reduceredes 6%, 
.fritidens. Att på detta område det en- som enträgnast fordrar att bli löst saa alvorlig en situation. Dermed var re- akkordlönnen 8%. 
skilda initiativet redan på sina håll till följd av de starka framtidshotande. geringen stillet overfor den situation, a t  Man hörte då de fölgende dage rygter 
åstadkommit efterföljansvärda anord- framtidsförstörande faktorer den inne- hele landet den förste februar vilde ligge (Forts. å sid. 4.) 
ningar är ju ett glädjande faktum, till bär. Man hoppas att allmänna åtgär- 
vilket vi hoppas att närmare få åter- der, med stort utrymme för enskilda 
komma. initiativ, måtte vidtagas utan uppskov. 

ungdomens 

I groveste træk har aviserne vel med- aar har formaaet, 

lockout förbud. de ungdomliga arbetslösa skola sam- betydende med den blodigste uretfærdig- 
manföras i förläggningar samt olika hed overfor hele arbejderklassen. 
möjligheter till fysisk och intellektuell 

Inför hotet om allmän 
Skrivelsen utmynnar i begäran om arbetsnedläggelse 

Elsa Björkman Goldschmidt: 

"Pfeifen - Pista" Helge Heerberger: 

Rikskansler Hitler. En kvinnohistoria från Ungern. 
- Nå jag må då säga, det var ett bil- dådet på uppdrag av de respektive 

Den unga och den gamla ligt pris för ett människoliv - sade do- hustrurna, och egentligen hade hon gjort 
maren och tog sig förfärad om pannan det mera som en tjänst, förklarade hon, reaktionen ha mötts. när den uppgjorda belöningen för mor- inte bara för förtjänstens skull. Lönen 
det på en bonde kom på tal: 5 säckar som hade utgjorts av ovanstående varor 

T y s k l a n d s  herrar ha för något tid slu- han fått Papen och Hugenberg jämte sig mjöl, en skinka och en sjöskumspipa,, . hade hon givit ti l l  drängstackarn som 

Beviskedjan kunde anses sluten och ha enat sig. De ha kommit överens om falla honom in att söka förverkliga några tycktes inte riktigt veta vad hon skulle 
att göra Adolf Hitler till rikskansler. Med- 

Den nationalsocialistiska pressen be- verkligen föresvävat honom emellanåt. ligare - men kunde hon blotta sig att hjälparen till livstids straffarbete. Ingen 
skriver denna händelse sålunda: >Hitler Såsom ersättning för att han fungerar det inte var första gången? Och för av parterna gick till högre instans och 
har segrat! Hela tyska folket enat i som populär skylt för den feodala reak- resten så mycket mjöl och en hel skin- domen på Pfeifen-Pista gick i verkstäl- 
stormande entusiasm liksom 1914!> Att tionen, far han fria händer att släppa lös 
flera millioner tyskar jubla över Hitlers sin blodiga terror över landet. Nu be- lighet. 

utnämnande är tyvärr sant. Men att Hit- höver han inte längre vara rädd för att att ha hjälpt till tyckte detsamma. Men saken är därför ändå inte riktigt 

hans S. A. skall revoltera på grund av >När Pfeifen-Pista sa vad gumman ville utagerad. Det framkommit 'alltför 

tat att intrigera mot varandra, de som väktare på det att det inte måtte Den anklagade, kallad >Pfeifen-Pista>, hjälpte henne, 

av de socialistiska idéer, som kanske svara. Under kriget var det ju ändå bil- Pfeifen-Pista dömdes till döden, 

segrat, det är lögn. 
Hur har Hitler skildrat sin kommande brist på lön och sysselsättning. S. A. får ge, så kunde jag knappt tro de va sant. många frågor vid denna process som 

seger under alla dessa år? Jo, antingen sin lön och frihet att slå ihjäl alla poli- 
skulle han göra en marsch mot huvud- tiska motståndare. 
staden enligt italienskt recept, eller också Varför fick Schleicher avsked på grått 
skulle han segra legalt med röstmajori- papper efter endast två månader? Hade 
tet. Vad som nu inträffat, ser annorlun- han befrämjat folkets intressen på be- 

* da ut. kostnad av junkrarna och storindustrin? 
Den nationalsocialistiska rörelsen var Ingalunda. Men han hade en liten, liten 

på återtåg, partiet splittrades, förlorade smula försökt dämpa junkrarnas storor- 
sin bästa man, Gregor Strasser, befann dighet, han hade uttalat att det för när- 

Av Sven StåI. sig i begynnande upplösningstillstånd. I varande vore det viktigaste att ge folket 
det ögonblicket hjälpte den gamla reak- bröd och arbete, och dessutom gingo vis- 
tionen upp Hitler i sadeln. Den behövde sa rykten om att han hade socialistiska Lis Törsleff 

som föreställes för Tidevarvets Iäsare honom, behövde de folkmassor han ännu åsikter. Därför miste han omedelbart 
med sin mycket belysande artikel om har bakom sig, för att kunna realisera störtas. Och i hans ställe tillsattes Hit- 

den politiska situationen i Danmark Hvem har snydt hvem? sina planer. Hitler, som väl trots Lippe ler. Något bättre bevis för reaktionärer- 
börjat frukta för sin karriär sade inte nej nas absoluta förtroende för Hitlers kapi- 

har till den hjälp, som erbjöds honom. talistiska inställning, är knappast tänk- 
radikalt orienterad. Hon variinder 1932 Hela makten, som han fordrat, har man bart. 
Studenterrandets ordförande inte gett honom. Som rikskansler har (Forts. å sid. 4.) 

på en gång! 

Förslaget till bereds 
skapsarbeten. 

Elmer Diktonius tolkarinna 

, Elli Tompuri. 

I 

så mycket tyckte jag det va>. . . Domaren voro av intresse att närmare granska. I 
såg upp mot bänkarna där en mängd ut- hela Mellaneuropa väckte fallet stort upp- 
ländska journalister sutto. Det här gick seende. 
då för långt. Det var nästan genant. Den första frågan. Var den ungerska 

Förhistorien är följande: Szegedin i bondkvinnan av annat virke än sina 
Ungern stod en kvinna, gemenligen kal- grannsystrar? Var hon onaturligare, 
lad Pfeifen-Pista, anklagad för att ha brutalare, råare? - Man mindes ännu 
bragt två bönder om livet. Hon brukade den vidunderliga processen häromåret 
utföra drängarbete och gick för det mesta mot elva ungerska giftmörderskor som 
klädd i karlkläder. Hon hade fullgjort (Forts. å sid. 3). 

Läckert och hälsosamt 
är smörgåsbrödet . 

UPLAND SKUBBEN 
I hygienisk förpackning hos Eder  handlande. 

Undvik efterapningar! 

Begär uttryckligen Up l a n  u b b e  n 
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de från förvärvsarbete, fått en närmare utformning i den prome- 
moria som 1832 års utredning angående 

Göteborgsavdelningen av Svenska Avskedandet i höstas av de gifta ser- beredskapsarbeten helt nyligen lagt fram 
Kvinnors Vänsterförbund och Föreningen vitriserna vid Restaurangbolaget i Göte- och som omedelbart utsänts på remiss 
Frisinnade Kvinnor ansluten till S .  K.  V. borg har föranlett en protestskrivelse till t i l l  myndigheter och institutioner för 
sammanträdde den 31 jan. å Göteborgs Restaiirantbolnget och Arbetsdomstolen, 
Idun under ordförandeskap av fru Bur- undertecknad av 9 olika kvinnoorganisa- skyndsamt besvarande. Den slutliga Or- 

ganisationsplanen för arhetenas genom- man-Andersson. Inledningsföredraget tioner i Göteborg. 
I skrivelsen framhålles, att bolaget i förande kommer sedan att föreläggas 

. Ut med alla 
pengarna på  en 

gång? 
Social-Demokraten kallar budge- med ovanstående formulering hölls av fru 

trots av kollektivavtalets bestämmelser av- riksdagen i särskild proposition. 
ten för >landsnödsbudgeten>. 
det betyder ,  att den nöd, 

Om Karin Kihlman. 
Talarinnan konstaterade att kvinnor- skedat kvinnliga anställda med längre an- 

redan nas lyckosamma kamp för likställighet ställningstid än andra, som fått kvar- Vad är ett produktivt 
finns i landet skall avhjälpas genom könen emellan måst föras icke blott mot stanna. Restaurangholaget har enligt 

Men sedan man och deras konservatism. Ehuru kvinnor- andra hänsyn och låtit avskedandena ute- 
budgeten eller därigenom skapas, männen utan också mot kvinnorna själva egen utsago, heter det, låtit leda sig av företag? 
står e j  uttryckt. Den utgångspunkt regeringen valt för 
ögnat igenom förslaget, får  man på sistone erkännas och slutande gifta kvinnor under hän- sitt förslag till arbetslöshetens bekäm- 

som om depression och arbetslöshet kom- lig inkomst för familjens försörjning: nämligen att med en kraf- klart för sig,  att  det senare är av- 
ras på arbetsmarknaden, tycktes det dock visning till att deras män ha en tillräck- 

sikten. - ö v e r  300 miljoner till att  me att hindra vidare Särskilt Bortsett från svårigheterna att bedöma tig insats av initiativ och penningmedel 
häva näringslivets förlamning. Det kringskäras de gifta kvinnornas förvärvs- vad som i olika fall kan anses som >till- skall så långt det är  den möjligt sätta liv 

räcklig inkomst> måste en bestämd gen- i det domnade näringslivet och genom att 

ifrån? att i detta fall en värde- öka företagsamhet och köpkraft inverka 
skall betalas ge- blott 370 kvinnor. Dispro- ring blivit gjord, vilken, om den allmänt 

portionen ar slående, även om man tar tillämpades på arbetsmarknaden, skulle 
ytter- 

ning av arvskatten. Vad som i föreliggande fall är  ägnat vering i den till promemorian fogade, av 
onekligen om finansministern utko- bete, sågverks- och jordbruksarbete och att väcka de största betänkligheter är, professor Bertil Ohlin författade bilagan 

rat dem,  som ska om pro- 
under de närmaste åren, så att amor- anser man då, att de gifta kvinnorna höra förbund, som förklarat sig intet ha att 

går  ihop. råde, hemmet. Men vad finns det kvar entledigandena, medverkat till att en Ohlins framställning kan också med för- 
Det är en mycket allvarlig invänd- av hemarbetet, när fabrikerna både väva, princip, som ej har stöd i avtalet, vinner del anföras som inledning till utrednings- 

ning, som kan resas mot detta bud- sy, spinna och sticka, baka och stoppa tillämpning. Avtalet gör ingen skillnad männens synpunkter och förslag, vilka i 
Av textilarbetarförbundets med- på gift och ogift personal, och den av första hand gå ut på att det är ange- 

getförslag. Hjälp behöves det veta vi. lemmar äro blott 59 proc. kvinnor och fackförbundet införda behovsprincipen, 
vi av livsmedelsarbetarförbundet 28 proc. som endast kan drabba en grupp inom s. i viss me- 
Men skall man hjälpa så, att  man Det är hemarbetet. kvinnornas enda till- förbundet de gifta kvinnorna måste ning produktiva, i viss grad brådskande 

låter bra. Men var ska de tagas  möjligheter. 
Av lånemedel till så gott som Av 146,000 arbetslösa i no- riktas 

konjunkturvändande 

nom en kraftig amortering med höj- hänsyn till att arbetslösheten är i leda till vittgående konsekvenser. ligare en teoretisk förklaring och moti- 

Man frågar  sig speciellt manliga yrken, såsom skogsar- 

jordelivet sjöfart. Inför de skrämmande siffrorna heter det vidare, att vederbörande fack- med synpunkter på 

ge sig iväg till sitt >naturliga> arbetsom- invända mot ett dylikt förfaringssätt vid duktivitetsbegreppets 

Nöden finns det veta korv? 
allmännyttiga, d. 

på en gång skär av alla möjligheter 
till fortsatt hjälp. Och det är, vad 
som nu sker, om förslaget går ige- 

vi  kunna knappast tåla större nom. 
skuldsättning. Det är en sak. En 
annan är arvskatten. (Var för  ska  
20,000 kr. arv i tider som dessa bli 

låtna förvärvsarbete, som kringskurits alltså sägas gå vid sidan av avtalet. arbeten, som först böra ifrågakomma som 
mer än alla andra både av männens upp- Vidare framhålles, att om den gifta beredskapsarbeten. 
finningar och av deras direkta intrång. kvinnan avstänges från förvärvsarbete F r å g a  om den lämpligaste inriktnin- 
Vad skola kvinnorna då leva av? Sä- utom hemmet, kan detta leda till att de 
kerligen ha fäder och bröder nu mindre friare former fur familjebildning, som re- gen av samhällets produktionskrafter har 
än förr lust eller ens möjlighet att draga dan n u  finnas, ytterligare gynnas på det alltid varit ett stridspörsmål, framhåller 
försorg om ogifta döttrar och systrar av staten sanktionerade äktenskapets be- professor Ohlin, beroende på den olika 
eller ännu mer avlägsna kvinnliga anför- kostnad. uppfattning man - med olika politiska 

Kvinnoorganisationerna protestera mot 
den godtyckliga tolkning, som givits av- 
talsbestämmelserna och gift Bagarstugan m o t i v e r i n g  k v i n n a  med äktenskapet som 

HORNSGATAN 37 Tel. Söd. 7000 tersom det i allmänhet vållar så myc- ras arbete utom hemmet varit en förut- berövas rätten att på ett sätt som svarar 
FOLKUNGAGATAN 65 73 37 ken träta. Men det tillhör likväl den Sättning för hembildningen, enär enbart mot hennes utbildning och förmåga full 

33309 privata dispositionsrätten över egen- mannens lön e j  räckt till härför. De få göra henne åliggande försörjningsplikt. 
En förklaring utbedes från Arhetsdom. 

GÖTGATAN 52 
då sköta sitt hem på fritiden. Andra 

och etiska utgångspunkter måste ha 
om vad som är Iämpligt och olämpligt. 
Här stöter man självfallet genast på en 
subjektiv värdering. På vad som anses 
>ekonomiskt> eller >produktivt> å ena Si- 
dan, kräves & den andra vissa avsteg, 
motiverade av att samhället eller vissa 

skattefria?) Men sedan Man 
kan om över huvud ta- 
get är egentligt eller oegentligt, e f -  

vanter. 
Tal. återgick till de gifta, .försörjdas, 

kvinnorna, som ha sitt arbete kvar trots 
giftermålet. För en del av dem har de- 

Sanitetsbyxor för damer - 
Allt i branschen. 

tisk regering viii använda andra me- nors intressen. Civilståndet måste vara 
toder. Men varför inte hellre ärligt en Privatangelägenhet och dugligheten . föreslå en verklig socialism om allenast vara avgörande. Arbetslösheten 

på den minskas ej genom de gifta kvinnornas 
och staten avstängande från arbetsmarknaden, utan 

a g a  jord och här  ordna ar- genom arbetets ransonering. Alltifrån 

en hel del högt avlönade manliga dubbel- så att nationalinkomsten efter deras till- 
tjänster och bisysslor. 

En ny stark solidaritetskänsla borde komst ökas mera än den skulle ha gjort 
genom investering i andra, ur privateko- skapas! 

Efter diskussionen uppläste fröken 
Greta Cardell en protestskrivelse med an- nomisk v. S 

tvätt, mangling och stryk- 
till Restauranter Hotell. Pen- utan också vidtaga så dyra åtgärder 

möjligt för att avhjälpa nöden, 
r som med ens göra slut på 

E-N. hiliteten inte alltid är liktydig med natio- 

Landskrona Husmoderskola med barnavård, 

Beredskaps- 

,----- . . . . 

Mottager inackord. även för längre tid. men ej  
Tryggt och ogen.. välrek. bruksfastigheter. som 

>hjälpas 
alla upptänkliga vis. Det blir för tala i varje fall för detaljarbetet i hem- kades bl. a., att den gifta kvinnans av- 
arvingen att  gå f rån gård och grund met. Man begär ju e j  av en man i god stängning från arbetsmarknaden innebar kan vara att Mad- 

och för staten att övertaga en inteck- ekonomisk stäilning, att han därför skall en bestraffning av det lagliga äktenska- komma en tillfredsställande definition på 
Detta är huvudlöst. övergiva ett yrke, som han trivs med. Det pet. Dessa kontrahenter finge också av- detta område, måste det dock först och 

gäller tydligen ej för kvinnorna, att den stå kanske halva sin inkomst till arbets- främst fastslås att begreppet produktiv 
Och vidare - Vem kommer att  spa- som icke vill arbeta ej heller skall äta lösheten medan en ogift sluppe undan . 
ra mer än 20,000 kr. hädanefter? El- utan i stället, den som har något att med vad uttoges skattevägen. Man samhällsekonomisk mening är något 

också den ofta mycket stora hell annat än i privatekonomisk mening ler kanske det är  meningen! hon hör ej arbeta. 

H u r  omöjligt 

, nad gård. 

Tel. 778 24. 

Parfymeri, och Sjukvårdsaffär 
STOCKHOLM 

Butiker: 

Hantverkaregatan . ... 
Sveavägen 109 - Tel. 31 7025. 
El. värmekuddar - Kattskinn 

synder på sitt samvete 

Kamelhårsartiklar behaila^( inte 

Lunda på den 

Tvättinrättning 
Rekommenderas .  

beten, som bli de billigaste, i stäiiet 

.. . . inte blott fråntaga de's. k. rika d e r a s  
Utför 

tidernas begynnelse har utvecklingen 
för att  bibehålla kapitalismen och fört mot allt större arbetsbesparing och borgs Restaurang A.-B. och för vilket re- komst, motsvarande ränta på 

ning .... , . . 
sionat och Banker samt familje- 

tvätt och strykinrättningar. 
Omsorgsfullt arbete och humana 

priser. 
Kläderna försäkrade under 

tvättningen. 
Innehavare: 

AUGUST GUSTAFSSON 
Telefoner: Drottningholm 20 och 120. 

se på 

slanten - 
drick 

som är stats- och kommunalt understödd. börjar årligen kurser den 1/4 , 
och 1/10. 

a )  Husmoders- och barnsköterskekurs 11 mån meddelar undervisning i mat- 
lagning, bakning, slakt, konservering, sömnad, barnavård, trädgårdsskötsel samt 
hemvård, födoämnes- och näringslära, hokfiiring, fysiologi, hälso-, barnavårds- 
och sjukvårdslära. 

Kursavgift: 60 kr. Kosthållsavgift 20 kr per månad. 
b) En 6 månaders kurs i hushållsgöromål 'med någon barnavårdsundervisning. 
c )  En 6 månaders specialkurs för blivande barnsköterskor. Avgift för de se- 

nare kurserna 40 kr. och 25 kr. i kosthållsavgift per månad. 
d) 1-3 månaders kuser  i matlagning m. m. Högre avgifter. 
Obemedl. eller mindre bemedl. elev erhåller i stinendier från staten cirka 15 

E. T.  

Il SÖDERMANLANDS I DEPOSITIONS KAPITAL & 

-35 kr. per månad. Genomgångna kurser i barnavård berättiga till inträde i 
Sv. barnsköterskeföreningen. Begär prospekt. Anmalningar motta as av före- 
stånd. Tel. 11 48. STYRELSEN. kooperativas SPARKASSERÄKNING B A N K  II 

SPARKASSERÄKNING Kungl. Hovblomsterhandel säg det med blommor! 

I H. F L AT O W Västerlånggatan 14. STOCKHOLM 
- Blomsterförmedling till in- och utlandet - 

Telegr.adr.: Flatow. Telefoner: 2117. Postgirokonto 549 

mot högsta g ä l l a n d e  ränta. 
Solidarisk Bank. Grundad 1865. goda kaffe 

I I  - 



Elmer Diktonius tolkarinna: 

Elli Tompuri, 
edan många år har jag  vetat, att Elli ning av denna kärva, rytmiskt egendom- S Tompuri var en betydande konst- liga lyrik, då trodde jag, att det Stock. 

närinna, en brinnande förkämpe för vad holm som skryter av sin förståelse för 
hon anser stort - och konstnärligt stort konstens förnyelse, skulle som en man 
- det förstår jag  nu sedan jag  njutit av slutit upp ikring henne. 
hennes konst - miste det alltid ha varit. Inför ett fåtaligt men andäktigt audito- 

En gång förr - i Berlin efter Tollers rium levde hon fram såväl Edith Söder. 
>Hopla wir leben> i Piscators geniala grans som Diktonius lyrik. En del kritici 
regi - kände jag  mig gripen ända till en säga, att hon >spelade>. Men när mar 
sjukdomskänsla in  i mitt innersta - jag  jämför detta kultiverade, sceniskt och 
mera kröp än gick hem till mitt hotell -. dramatiskt så fascinerande, stämnings. 
Samma övermäktiga gripenhet gav mig återskapande med vad vi äro vana vid at 
Elli Tonipuris återdiktning av Diktonius kalla >uppläsning>, till ex. De Wahl! 
diktcyklar: >Barnet>, >Tidsbilder, och manierade dramatisering efter sin eget 
>Jaget>. melodi till andras ord, då först förstå 

Vid fru Tompuris uppläsningsafton man storheten hos denna finska konst 
kom den nya finländska diktkonsten oss närinna. Hon är den förnämsta tolkarin 
direkt i famn, men ingen av de hemma- na av andras verstankar jag  någonsin 
svenskas yngre skara mötte upp. Alla upplevat - man ser henne inte enbart 
våra moderna tidningar ha publicerat man hör och förnimmmer med den delen 
Diktonius och hans skaldebröder - jag  av vårt jag, som har de finaste tentak- 
trodde, att denna tidsbetonade diktart lerna - de som gå likt trådar till hjär- 
inte enbart satt spår i våra asfaltdikta- tat. Jag tackar henne ödmjukt för vad 
res arbeten men också gått dem i blodet hon gav - för Edith Södergran - Elmer 
och nu, när en finsk konstnärinna kom Diktonius - för vår tid och för henne 
hit till oss som en förkroppsligad tolk- själv. Hon är stor. Sven Stål. 

nalekonomisk produktivitet kan belysas framtvingat den. Framhållandet av d 
med exempel: om ett privatföretag avske- tänkta beredskapsarbetenas angelägna 
dar arbetare, förbättras utan tvivel dess 
egen räntabilitet, men om arbetarna för- 
bli arbetslösa minskas i många fall na- 
tionalinkomsten. Det kan inte med fog 
påstås att räntabla utgifter alltid äro 
mera produktiva än indirekt produktiva 
utgifter - exempelvis utgifter för folk- 
skoleundervisning, vägväsende etc. 

Hänsyn till människor, 
nas kvalitet och levnads. 
villkor måste också bli 
aveörande. 

T I D E V A R V E T  

Pista". Allmän med- 
(Forts. fr. sid. 1.) 

dömdes till döden för mord på sina äkta 
borgarfostran. 

hade söndagen den 29  januari anordnat 

hållanden vara som åter och distrikt och Södermanlands länsförbund 

driver hustrurna ti l l  dessa dåd, Enligt Svenska Kvinnors Vänsterförbund 

den gamla tesen: ej mördaren - den möte i Flen, varvid rektor Honorine Her- I 
mördade bär skulden. melin inledde en diskussion om »Den 

Hur har folket det mäktiga skolan». 
i ett land där man är av den Under diskussionen framkom ett all- 

åsikten att ett människoliv ä r  väl betalt mänt missnöje med kurstvånget och exa- 
menstrycket, som hinder läraren och 

med fem säckar mjöl, en skinka och en hindrar barnets naturliga utveckling. Ge- 
sjöskumspipa? nom den ensidiga helastningen av min. 

Den andra frågan. 

net hämmas utvecklingen av barnets öv- 

Den ungerske bonden har ur- riga själsförmögenheter, och dess själv. 
verksamhet förlamas av examenstrycket 
och de nödtvungna repetitionerna inför 
avgångsprövningarna. Mötet enade sig 

minnes tider innehaft en medfödd privi- 
legierad härskarställning inom familjen, 
Han var pater familias; hustrun, barnen om att på grund av diskussionen göra föl- 
och tjänstefolket fick säga >Sie> till ho-' jande uttalande: 
nom eller tilltala honom med den unger- 1) Folkskolan bör ha sitt mål i sig 

så är det ratt - var en oskriven lag på 
de ungerska bondgårdarna. 
han som styrde med hus och hem.. . 

2)  folkskola, som strävar att bli en 
Det var ju självständig medborgerlig bildningsinsti 

tution kan icke fylla sin uppgift, om har 

nen efter flera års bortovaro kom hem minst på grund av att barnen i den ålder 
hände det att han medförde en hel del icke kunna tillgodogöra sig skolans kur 

natur skär sig sålunda betydligt mot ut-. oseder. Han söp och svirade. 
redningsmännens förslag till utdrygning gravarna hade han vant sig vid att långa garkurs i 18-20-årsåldern. 
av arbetena, så att de skola räcka så länge 
som möjligt dock utan onödig fördy- 

tider göra ingenting och de lata hade fått 

r ing räcka åt många som möjligt smak på den sysselsättningen. Muckade 
Medelpadskretsen av Fogelstadförbun- 

det hade sitt andra möte den 24 januari 
och inte ge obegränsade inkomster. Som hustrurna fingo de stryk. Det finns ett i samband med rektor Honorine Herme- 
exempel anföres avtalen vid statsbeställ- gammalt ungerskt ordstäv som säger lins besök i Sundsvall. Kretsen räkna 
ningarna av gatsten, där maximiinkom- >kvinnan är bäst ett tiotal medlemmar och har besluts 

Av de revolutioner som kriget fram- helst en gång i månaden - sterna begränsats till 130:- resp. 100:- 
kronor pr man och månad. Här har man 
dock snarare tänkt sig arbetsutdrygning manade ha vi lart en sak. Alla de sär- och aktuella Man har 

genom begränsad arbetstid. Vidare böra ställningar, där rättigheterna ej balanse- 
arhetena vara av sådant slag att så myc- rats av skyldigheter, voro mogna att Att deras tillvägagångsätt för att befri 

skall få sysselsättning. 
ket mänsklig arbetskraft som möjligt falla och de störtade genast samman. 

Att anskaffa en 
sig blev så ohyggligt måste skrivas på 

ultramodern grävmaskin ex vore där- Mot varje privilegium som ej varit be- den låga kulturnivå parad med det armod 
för olämpligt med det resultat att an- rättigat genom extra ansvar och plikter i vilket den ungerska lantbefolkningen le- 

I skytte- ser. Den bör ersättas med en medbor- 

tingen ett mindre antal arbetare finge riktades stormen. 
man med en viss allmän- sysselsättning eller att arbetet slutfördes revolter togo blevo oberäkneliga. Kriget 

giltighet kan säga är att det måste stäl- på kortare tid, än annars skulle ha varit hade inte gjort folk nogräknade med for- lantlivet skildrats Granna, färgrika dräk- 

ter och czardas-dans, joj-rop, mula las vida större anspråk på en kapitalin- fallet. 
vesierings förmåga att avkasta nyttighe- En eftergift åt tvånget, ur rent ratio- 

ter tjänster, om göres under hög- 
nalistisk synpunkt sett, är  också försla- en av dessa revolter måste man schak och tokayer.. . Men denna operett- 

konjunktur, då j u  vanligen eljest en an- get att inte endast yrkesvana arbetslösa räkna de ungerska mannamörderskorna. stämning hör inte till de äkta bilderna 
skola anställas - eftersom beredskaps- åtminstone inte till de vanliga. Vid pro- 

nan investering skulle ha kommit till arbetena äro avsedda att bereda syssel- 
stånd, än om en del produktionskrafter sättning 

cessen om Pfeifen-Pista kom ett stycke 

tagas i anspråk en depres- lösa, icke endast kroppsarbetare. Sam- 
sion, en stor del äro oanvända. Pro- tidigt framhålles - med 1930 års utred- 

fessor Ohlin understryker slutligen ytter- ordningen till s in  principiella innebörd reserv- eller nödhjälpsarbetena.Lönerna Vad 
ligare produktivitetsbegreppets konven- icke bör betraktas såsom en form av skola till yttermera visso utgå efter sam- 

De former som dessa ver. 
På en rad av filmer har det 

olika kategorier av arbets- nor,. är inte någon nyhet, men den tänkes 
nu,  som framgår av de äskade anslagens 

starkt utvidgad. Detta innebär 
fram. 

Pfeifen-Pista beträffar,så 
tror jag att ett mera kulturellt 

och att det hjälpverksamhet för de arbetslösa en ma skala som i öppna marknaden. Enligt land hade försökt att följa hennes öden 
den inventering, som företagits av arbeten, längre tillbaka för att få fram en psyko- 

andra linjer utan såsom en rationali- lämpliga att utföra logisk bild av den utvecklingsgång so 
seringsåtgärd inom den statliga verksam- kronor,s.k.A-arbeten, kunna sättas sättas lett fram till mörderskan. 
heten. Det är nu inte man vet om igång redan under 1933-34 ,  de s. k. 

B-arbetena, vilka tänkas utförda under henne. Hon var en gång en välbeställd 
en flerårsplan beräknas dra en kostnad bondhustru, det vet man. Stark och a 
av 320 miljoner och de mera svårbedöm- betsam som få. vacker dag gav hon 
da C-företagen en kostnad av 105 miljo- sig iväg hemifrån man och ner. Vid A-företagen skulle under det 
första året en arbetsstyrka på omkring barn och drog från gård gård. Hon 

Arbe- uträttade de grövsta och tyngsta sysslor 
som första gången föreslogs i 1930 års tena tänkas i första hand igångsatta ge- Vad som drivit henne bort från hemmet 
utredning angående arbetslöshetens mot- nom resp. statliga verks och myndighe- vet ingen. småningom. ju mera dräng- 

inte är den största möjliga tillgången till sådan bör bedrivas 
och tjänster som i och för sig kan 

eftersträvas som för samhällets 
strävanden, utan att inkomstens fördel- 
ning, den kulturella utvecklingen och be- 56,000 arbetare beräk- 
varandet av människornas kvalitet äro 
faktorer, som det inte är oväsentligt att nas få sysselsättning 
ta hänsyn till. första året. 
Beredskapsarbetenas 

karaktär. 
Anordningen med beredskapsarbeten, 56,520 man kunna få anställning. 
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R e s t a u r a n g  

Port Arthur 
B l e k i n g e g a t a n  40 
Telefon Söder 34784 

B r a  m a t s t ä l l e  , 
även tänkt sig inbjuda andra intresse- 
rade. 

Dagens diskussion rörde sig först 
kring >Gift kvinnas rätt t i l l  tjänst utom 
hemmet>. Man diskuterade livligt och 
hade delade meningar. - Enligt önskan 
från medlemmar talade sedan rektor Her- 
melin om >Teknokratin. Ämnet är  ju 
aktuellt och man sökte göra sig. en före- 
ställning om dess räckvidd. Arbetslös- 
heten börjar även för >tekniken> bli nå- 
got betänkligt. åtminstone tyckte man 
sig kunna utläsa något sådant ur >tek- 
nokraternas> förslag till planhushållning. 
- Men frågan är  hur, deras idéförslag 
skall genomföras och hur individen skall 
ställa sig till problemet den stora Iedig- 
heten. Rektorn hade ett par dagar förut 
här i Sundsvall talat om .Ungdomsårens 
psykologi>. - Man förstod hur starkt 
kravet på förstdelse för detta problem 
miste bli vid föreställningen om en 
mänsklighet, nästan fritt disponerande sin 
tid - med starka krafter och energi- 
mängder som fordra utlösning. 

Tyvärr måste rektorn resa redan kloc- 
kan 9. Man fortsatte dock att samtala 
till rätt sent. Mötet hade varit intres- 
sant och givande. 

passade bättre till hennes jobb och hen- 
nes liv. Hon trivdes med karlarna i 
drängstugan, rökte pipa och spottade den 
bruna strålen mellan tänderna på äkta 
karlmaner. Men någon >Mannweib> var 
hon inte. SI enkelt gick det inte att lösa 
gåtan. Då och då förälskade hon sig i 
någon av drängarna och hade sällskap 
med honom en tid. Tills hon drog vidare 
till nästa gård. 

Bönderna såg med delade känslor att 
Pfeifen-Pista kom. Hon arbetade visser- 
ligen för två eller flera och var mindre 
fordrande, men hon hetsade upp hela går- 
den mot bonden. Inte direkt med ord, 
men med miner och åthävor. Hon ryckte . 
ner den ungerske familjefadern från hans 
månghundraåriga piedestal. - >Stor i 
maten och stor i mun - det är vad han 
är! Jag är ett fruntimmer och gör tio 
gånger mera nytta än en sådan där!> - 
Sade och spottade. 

En gång klagade en av bondhustrurna 
att mannen slagit henne. 

Din man har slagit dig! - skrek 
Pfeifen-Pista. Slå ihjäl honom! Eller låt 
mig sköta om det. Ingen behöver få veta 
det. För 5 säckar mjöl och en skinka 
åtar jag  mig det. Och hans sjöskums- 

, pipa kan du gärna ge mig på köpet.. . 
E lsa Björkman-Goldschmidt. 



dant skridt skulde lykkes! vilde vore 
fængsler kunne rumme de masser af lov- 
brydere en saadan bestemmelse vilde 
fremkalde? 

Nu er der jo den velsignelse ved et 

naas enighed om en enkelt sag, derfor 
har nian altid et par forskellige for haan- 
den O g  hver af .de stridende parter op- 
naar saaledes at faa sin vilie sat igen- 

parlamentarisk styre, at der aldrig op- 

men det är icke lätt att 

yderligere 8%. 
Det vil naturligvis ikke medföre e 

fuldstændig tilsvarende indtægtsforögelse 
for vore landbrugs eksportvarer, idet ma 
maa regne med en væsentlig nedsættelse 
i eksportens omfang, men en hjælp vil 

det utvivlsomt be tyde !  opköb köd 
uddeling blandt de arbejdslöse, En 
saadan handling kan aldrig blive andet 
end direkte hjælp! 

denburg har inte längre varken förrätt 
en ärorika armen eller fosterlandet, utan 
, åter >vår vördnadsvärde 
marskalk och rikspresiden>. Vid 
en i Wilhelmstrasse den kvällen Hitler 

nem - paa et omraade. I begejstring Det maaske forekomme noget 

over at se sit eget lovforslag vedtaget 

ANTIKVITETER konstruerar man ett >statligt nödläge, 
och riksdagen avsättes. 

Hitlers regeringsförklaring i radio ut- 
märkte sig för en brist på innehåll, som ANTIKBODEN 
overträffade alla förväntningar. Huvud- MÄSTERSAMUELSGATAN 12 

bestod den av över Tel 192 27 

.............................................................................. 

blivit utnämnd, tog Hindenburg sida vid 
sida med Hitler emot S. och Stahl- 
helms hyllningar. >Det unga Tyskland 
och det gamla Tyskland ha mötts.> Ja, 
en unga reaktionen och den gamla ha 
mötts, Harzburgerfronten är  sluten igen. 
Och de millioner, som förra våren valde 
Hindenburg, veta nu, att de valde sin 
ende, Hindenburg som rättens väktare 
och iolkets förtroendeman existerar inte 
längre. Generalfältmarskalken har åter- 
vänt dit, där han alltid hört hemma. 

dyret Hvormeget kan man endnu kun 
gætte paa. . 
Den arbejdslöse faar sin krisehjælp og 

interhjælp. Han faar chanse for et af 
e offentlige arhejder, samt for arbejde 
en af de gennem valutabeskyttelse op- 

blomstrende bedrifter (hvis de blomst- 
er). Men samtidig staar han overfor en 
tigende leveomkostning, hans vilkaar er 
förringede paa bekostning av den be- 
skæftigede, gennem strejkeforbudet, der 
nindrer en ev. bedre Iöntilpasning, og den 
deraf fölgende bedre beskæftigelsestilpas- 
ning. 
In summa maa det da om arbejderen 

siges, at den kriseramte arhejder, den ar- 
bejdslöse, slet ikke har faaet den hjælp, 
t saadan kriseforslag burde indeholde, 

og ikke sagt at vi ikke er naaet et godt 
stykke videre end den sidste artikel i 
Tidevarvet tyder paa svenskerne er. - 
Ja  undskyld.) 

Affärsmän och arbets- 
givare äro oroliga och 

hjælpen til et arbejde. Dermed være 

missnöjda. 

værdi. Men samtidig staar han overfor 
en stærk usikkerhed med hensyn til den 
kommende prisudvikling. Man ser da og- 
saa grossistsammenslutningen komme 
med en kraftig appel til rigsdagen om 
endelig at se at faa kronen stabiliseret 
og valutamarkedet atter frigivet. 

Kontorfolk og alle fastlönnede ser de- 
res indkomst tabe i værdi samtidig med 
it de maa ud med ekstraskatter. 

Arbejdsgiveren föler sig absolut i öje- 
blikket stærkt snydt. Dette faar man da 
ogsaa bekræftet ved arbejdsgiverfor- 
eningens formands protestskrivelse. 

Men allerede nu er der j o  ting der ty- 

Handelsmanden ser sine lagrer stige i 

. . .  . 
>novemberförbrytarna> och de gamla 
vanliga, vackra fraserna om tredje rikets 
härlighet. Han lovade att slutgiltlgt lik- 
videra arbetslösheten, men hur det skulle 
gå till, förteg han nu liksom alltid. Han 
förkunnade bara, att det skulle ske inom Eleganta Salongsdockor 
loppet av fyra år. Inga som helst prak- från egen ateljé samt alla lösa delar 
tiska planer presenterades. Något slags (kroppar, huvud, masker och skor etc.). 
socialism var det förstås inte frågan om. Begär prisuppgift. E. Axelson 
Slutligen lovade han att hänsynslöst be- 
kämpa den samhällsupplösande marxis- Kungsgatan 15, Stockholm. Tel. I I  13 21. 
men. 

ANTIKVITETER, 

DOCKOR .............................................................................. 

kommunistiska demonstrationer ha . för- .............................................................................. ~- 
bjudits, kommunistiska möten och tidnin- Harmoni i hemmet 
gar förbjudas så snart den minsta anled- Man talar ofta om harmoni i hemmet. 
ning härtill kan uppletas. Även E n k l a s t e  sättet att nå det målet är givet- * 
demokraternas demonstrationsfrihet in- - att köpa hemmets grammofon- 
skränkes på det hänsynslösaste. Då Hit- plattor Största hos sortering. Harmoni. Alla nyheter. Lyssna 
ler förra gången begärde makten av Hin- utan köptvång i våra bekväma spelhytter. 
denburg, fordrade lian bl. a. också, att 
>gatan skulle utlämnas åt S. A. på tre 
dagar>. Det sades då vara en av orsa- 
kerna till Hindenburgs vägran. Nu är  
gatan praktiskt taget alla .dagar utläm- ....................................................................... 
nad åt S. A. Det förmäles, att till polis- 
president i Berlin skall utnämnas greve Radion ' i olag? 
Helldorf, som var ledare för judepogro- 
men på Kurfürstendamm häromåret. Po- 
lisen hand i hand med S. A.. . .  Oliktän- utföras. 
kande tillrådas att stanna hemma, annars 
kan staten inte garantera för deras liv Klarabergsg. 35, I tr.. ö. g. Tel. 23 04 10. 
och sakerhet.. , Under den närmaste ti- 
den komma de låga och råa instinkter, 

sina anhängare, att få taga sig ohejdat 
utlopp. 

finna sig nu i segerrus, känna sig som 
oinskränkta herrar i landet. De märka Tel. 749 02. 
inte torftigheten i Hitlers programförkla- 
ring. de anställa inga funderingar över 
hans vänskap med fienden av i går, de 

vel de börjat hysa de sista månaderna. 

komma de kanske att fråga sig, vad som 

Det har han redan börjat med. Alla GRAMMOFONSKIVOR 

... 

HARMONI Birger Jarlsgatan 1 
Ny regim! Tel. (1)1328O. 

RADIO 

Humana priser. 
RADIOVERKSTADEN 

som Hitler systematiskt uppeggat hos ................ KEMIKALIEAFFÄR ................. 
Siri Nilssons 

De nationalsocialistiska massorna be- K E M I K A L I E- & T E K N. A F F A R  
SKEPPARGATAN 74 

tro blint igen och ha glömt alla de tvi- ..... PLATSBYTESFÖRMEDLING ...... 
Men när det första maktruset gått över, Förmedlingsbyrån för platsbyte 

A. SUTTHOFF. blivit av Hitlers alla stolta Då 
kanske de börja fatta, att den man,  som Karlaplan 1, n. b. Tel. öst. (6)28337. 
de tillbett som en gud och vars seger de öppen: alla vardagar (utom Mändagar) 
n u  jublande fira aldrig varit någonting 
annat  än en politisk bedragare och sko- 
jare, som spekulerat i sitt folks olycka, 

Helge Heerberger. 

½ 12-½ 6. Lördagar till ½ 5. 

Landskrona 
husmoderskola 

terspörgsel, der fremkommer efter obl- 
Rationer, idet det ikke er særlig gunstigt brukets hjälp, 

glemmer man maaske lidt for ofte at kig- 
ge ud til siderne og se paa hvad det er 
de andre faar gennemfört. 

til at hjælpe vort allerede gennem lan 
tid nödstædte landbrug. Dette er dog 
saare forklarligt, idet man jo ikke kan 
se bort fra en saadan hjælps konsekven- 

nem, men for at opnaa dette, har det get forholdsregler, idet man samtidig 
været nödvendigt at give venstre saa sto- oprette et likviditetsfond. - Dette skal 

Lagen köptes med stora 
medgivanden jord- 

realindkomsten ~ 2 0 %  reduseret. slag. 
Men som vor kloge nationalökonomi- Dette forstærkes saa oveniköbet vi 

ser paa de andre felter indenfor vort e 
hvervsliv. 

Den mest direkte fölge stilles vore kr 
ditiiistitutter overfor ved den stærke e 

Tar vi  nu foreliggende situation 
er dette maaske særlig tydeligt. T h i  
ganske vist er lockoutloven gaaet igen- 

for likviditeten naar folk pluselig trækk 
deres midler ud for at investrere dem i 
saa Inngfristet papir som en obligation 

Men ogsaa mod denne fare er der ta- 

punkt, der i forvejen er karakteriseret af  
arbejdslöshed og pessimisme, vilde være 
en ulykke, synes menigmand temmelig 
nærliggende. Men mon ikke vi vilde have 

mera for dens initiativ paa dette omraa- 
de i fald den havde taget denne sag for 
sig, havde sagt s i n  m e n i n g  og fört den 
igennem uden at köbe modoarten til 

agtet og æret vor höje regering noget 

I 

ligere skatters gennemförelse. 

der er blevet snydt i denne sag, maa man 

bonden er blevet godt behandlet. So 

men til gengæld vinder han som debitor 
som eksportör og som skatteyder (ved 
ejendomsskatternes varieren med ko 
junkturen). 

Skal vi da endlig pröve at göre op hvem 

at 

formueejer vil han naturligvis have tabt 

tidevarvets 
mest  a n l i t a d e  
boktryckerier står 

Zetterlund & Thelanders 
de främsta 
fortfarande bland 

RADIKAL prispolitik, 
k o r t  l e v e r a n s t i d  och g e d i g e t  
utförande g a r a n t e r a r  våra kunder. 

stemmeafholdenhed? 
. Forlig er saa smukt - men farligt! 

Vi kan godt være tilhængere af plan- 

S K E P P S B R O N  40 . S T O C K H O L M  
T E L E F O N :  23 11 80 (VAX E L )  

Kronsänkningen medför 

höjda levnadskostnader 

Riksdagen skall upplösas, det är  Hit-) 

ökonomi, men naar vi hörer om vedta- 
gelsen af en kriseplan, der paa een gang 
skal genskabe landbrugets rentabilitet og 
ophjælpe erhvervslivet i byerne, ja ,  saa 
studser vi. Vi erindrer maaske ogsaa a t  
have set lignende overskrifter för - oven 
i köbet for ikke saa forfærdelig lang tid 
siden, og dog trænges der nu en ny! 

Naa, jeg kan nu godt lide at der sker 
noget, der er da altid haab om at der 
vil komme noget lykkeligt ud af et saa 
radikalt indgreb! Den sidste >landbo- 
reform, var j o  absolut kun noget lapperi, 
noget der udsatte sammenbruddet, ikke 
noget der kunde bringe varig bedring. En 
saadan har man dog lov til at se hen 

d nu. 

gav tillfredsstallande svar på en rad frå- 

Iönesänkning. 
Arbejderen er ikke blevet tilstrække 

godt behandlet. - Har han arbejde h 
han ganske vist beholdt sin lön, men det 

blir kun nominelt. Hidtil har vi m 
kronens forringelse ganske vist undgaaet 
prisstigning, men denne sidste sænkning 
der udtrykkelig gaar ud paa at hæve 
landbrugets priser, vil utvivlsomt sækte 
sig spor i forögelse af leveomkostninger 
ne. Alle importvarer stiger naturligvis 
pris, og selv om dette betyder en besk 
telse for vore egne varer, vil disse ikke 
kunne produceres saa billigt som den tid- 
ligere importvare. Saaledes vil saa 
klæder som fodtöj utvivlsomt blive för- 

gor angående författningens trygghet. 
Hitler vägrade att besvara frågorna. Han 
hoppas på en majoritet utan centrums (Forts. fr. sid. 1). 

Det många månader sedan hjälp. Vid ett val nu omedelbart efter 
sin regeringsstart, innan den stora besvi- 

Hitler och Papen-Hugenberg voro vär- kelsen hunnit komma, har han naturligt- 

Hitler. 

Maaske vil meget af det her sagte fore- 
komme en svensker temmelig uinteres- 
sant og uvedkommende, men jeg  tror, 
man i en tid som denne i virkeligheden 
er stærkt interesseret ethvert nok saa lille 
og betydningslöst lands forsög paa at 
klare krisesituationen. Det er jo muligt 
at vore erfaringer med denne lovgivning 
vi! være af allerstörste betydning ikke 
mindst for vore nabolande, hvad enten 
de nu vil animere til at gaa hen og göre 

a fiender. Då skälldes det i den na- vis chanser; obegränsade penningresur- 
zstiska pressen på de >folkfientliga ba- ser stå åter till hans förfogande och han 

har till ändamål att ge grundlig praktisk 
och teoretisk utbildning i husliga syss- 
lor. Undervisningen är  uppdelad dels i 
husmoders- samt barnsköterskekurser på 
12 månader, dels i lärlingskurser på f 
månader samt kortare ämneskurser i hus. 
hållsgöromål och barnavård. Skolar 
bygger på såväl folkskole- som annan 
skolutbildning och tar emot elever från 
15 år - direkt efter folkskolan. 

om Papen och Hugenberg. Och Hin- Och om han inte får  majoritet - nå, d å  

der paa at arbejderne gaar under tarif- 
lönningerne, for at faa arbe jde .  Og for- 
bliver Iönningerne over ligevægtsniveauet 
er der ingen tvivl om at en saadan trafik 
vil faa yderligere næring. Det kan kom- 
me til a t  betyde splittelse af arbejderor- 
ganisationerne, akkurat som strejkefor- 
bud heller ikke kan siges direkte at være 
en styrke for arbejdernes organisationer. 
- Der er vel heller ingen grund til a t  
tro arbejdsgiverne vil glemme denne lov 
naar talen bliver om Iönforhöjelse. 

Kungsgatan 55 
Klara Norra Kyrkogata 26 

Stockholm. Tel. 20 84 05. 

kring 18-22 år och större delen av ele- 
verna äro också över 15 år. 
- Mitt mal, säger rektor Weibull, är 

att ge  en verklig yrkesutbildning, så 
grundlig som möjligt, inte endast ett 
skummande på ytan. Det kommer också 
elever frän hela landet till Landskrona, 
bland de 35 eleverna i år har bl. a. varit 
två från Ådalen, en från Sorsele och en 
från Kungsör. Landskronaflickorna som 
genomgå lärlingskurs vid skolan fullgöra 
därmed lärlingsskolplikten inom Lands- 
krona samhälle. 

Skolan är  understödd av stat och kom- 
mun. Möjlighet att få stipendier finnes. 
Alla upplysningar hos rektor Annie 
Weibull, Landskrona. 

S t o c k h o l m  1 9 3 3  
Zetterlund k Thelanders Boktryckerl-A.-B. 
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