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'Vad har hänt? 

I TIGT på u t r e d a n d e t  a v  den s t o r a  
Stavinskyskandalen, som sträcker sig högre 
och högre upp i samhället. Storsvindla- 
rens på mystiskt sätt tillrättakomna, möj- 
Iigen förfalskade checkbok, lämnar lika 
sensationella och skandalösa avslöjanden 

MOT S K A N D A L E R N A S  MÖRKA 
varstans världen runt demokratins Mene 
Tekel - Bliv hederlig eller du är dömd! 

MANCHUKOUS KEJSARE KRÖN- 
T E S  den första mars, efter tretu- 

senårig ritual. men klädd i fältdräkt och 
sporrar och med bombplan kryssande över 
kröningsplatsen. 

ETT ÅR HAR GÅTT, sedan Roosevelt 
Resultatet av  hans regering framlägges 
av härvarande amerikanske ministern i 
tjugufem punkter. Vi framhålla av dem 
följande: Bankväsendet har sanerats, för- 
budet avskaffats, kollektiva överenskom- 
melser införts i industrin, jordbruket re- 
organiserats fyra miijoner människor gi- 
vits sysselsätming vid reservarbeten, 
Ryssland erkänts och folket åter givits 
förtroende till statsmaktens duglighet. 

R O O S E V E L T S  sist framlagda förslag 
går ut på minskad arbetstid och tio 

procent ökad lön, ett förslag som stöter 
på starkt motstånd inom industrin. 

som på sin tid Kreugers bekanta dagbok. 

Icke skyldig! Spänningen i Frankrike. 
D e t  förefaller som om utlandet betyd- dag när han, tilljublad av tusenden, for 

ligt underskattade betydelsen av genom gatorna, som ännu buro spår av 
affären Stavisky - denna skandal, som de sista striderna, kunde man känna sig 
inte längre enbart är  en affär Stavisky frestad att hoppas, att  denne snövite, 
utan en blodigt allvarlig kris för parla- kloke, försiktige sjuttioåring skulle förmå 
mentarismen i dess nuvarande form. Det lugnet och förtroendet att återvända. 
är sant - Frankrike har under de sista Men Doumergue själv var av en an- för Sexuell Upplysning. åren upplevat en hel rad skandaler, där nan mening. - »Jag kan inte göra några 
de små spararna blivit skinnade och be- underverk,, var en av de första satser 
dragna. Det har förekommit polis- och han uttalade inför offentligheten. Och 

fter sju och en halv timmes över- andra sidan ha icke underlåtit a t t  stämpla domstolsskandaler, som aldrig blivit rik- ett under hade det varit, och därtill ett E läggning har juryn i tryckfrihetsmå- deras upplysningsverksamhet som enfal- tigt utredda - affären Daudet, Almazoff, farligt under, om hans återkomst genast 

let mot Tidskrift för Sexuell upplysning dig eller samhällsupplösande bolsjevism. Blanc - och där institutioner som varit hade medfört att orons vågor ebbat ut 
förklarat de åtalade uppsatserna icke va- Men här finns ingen skillnad mellan avsedda till medborgarnas skydd, kom- och den jämvikt återvänt. med vilken ge- 
ra tukt- och sedlighetssårande. Man för- borgerlig och socialistisk livssyn, utan prometterats på det mest betänkliga sätt. nomsnittsfransmannen i allmänhet betrak- 
s t å r  att  diskussionen varit ingående och striden står mellan gammal och ny sexual- Men affären Stavisky ä r  något mera. Här tar de politiska händelserna i landet, 
a t t  åsikt stått emot åsikt. - Tidskriftens pedagogik. Man möter lika ofta hos so- gäller det inte bara bedrägerier, som be- En av de veckotidningat, av vilkas 
sexuella upplysning skulle visserligen - cialister som hos s. k. borgerliga ett  reak- gåtts under myndigheternas mer eller spetsiga, ofta giftiga stickord man kan 
detta vare sagt ännu en gång - i vissa tionssätt emot de sexuella impulserna och mindre välvilliga Beteckningen få lära sig betydligt mycket mera än av 

sätt,  men man hälsar dock den frikän- åskådningssätt och kunskaper. Liksom skulle kunna tro, av några revolverjour- mindre tillrättalagda referat, sade sam- 

nande domen med ren och oblandad man finner en ny tids syn På Sexualite- nalister, utan av allvarliga och ansvars- ma dag som presidenten Doumergue kom 
glädje. ten, färgad av biologins och psykologins medvetna män, ä r  berättigad. En serie tillbaka: »Man har strött blommor för 

Det allvarliga uppsåtet hos tidskriftens landvinningar. hos den icke socialistiskt av förbrytelser, av bedrägerier, underslev, presidentens fötter - och han förtjänar 
tillskyndare torde ingen längre sätta ifrå- inställde. mutor och - som kronan på verket - dem. Men blomsterregnet kan icke dölja 
ga. De åtalade artiklarnas vederhäftig- Vad vi nu behöva är  den vederhäftiga två mystiska dödsfall, av vilka det ena hör den fruktansvärda stanken från kadavret, 
het i och för sig ä r  oemotsagd. Den fri- sexuella upplysningen och framförallt en t i l l  de mest gemena och fruktansvärda som vi tyvärr äro tvungna att luta oss 

kännande domen ä r  därför starkt moti- ungdomens fostran med vissa bestämda lönnmord som kriminalhistorien känner, över. .  .» Det vore felaktigt att  här upp- 
verad. En fällande dom skulle ur många ideal för ögonen. Och här mötas gam- allt detta har kommit i dagen. Och den fatta ordet kadaver i dess primitiva be- 
synpunkter ha varit beklaglig men fram- mal beprövad erfarenhet och unga bild- stora allmänheten vet, att  det bara be- tydelse och endast tanka på Staviskys dö- 
förallt därigenom, att den för  oöverskåd- stormare. som vågat dra ut konsekven- rodde på en tillfällighet a t t  dessa hän- da kropp. Kanske ä r  den döde, som nu 
lig framtid hade konstruerat fram en serna av sina nydaningsförsök. Vi citera delser drogos fram ur mörkret och att skall begravas under blommor, ingen 
skillnad mellan en borgerlig och en so- ur Komsomolskaja Pravda, de ryska ung- ännu mycket skuld, oärlighet och brott mindre än den parlamentariska friheten. 

Kanske ä r  det också sant vad pessimis- cialistisk sexualmoral, en konstruktion, domsorganisationernas komsomolernas, ä ro  höljda i dunkel. 
som skulle förryckt den sexuella upplys- reglemente: »Kommunen anser lösa sexu- I ett av de mest kritiska ögonblick som terna säga - att det gäller demokratin. 
ning, som samhället i sin helhet har ett ella förbindelser och ett tygellöst könsliv Frankrike under de senaste femtio aren Utlandet tycks nu tro, at t  upphetsnin- 
verkligt och omvittnat behov av. för fullständigt otilllåtligt. Som den enda upplevat, har man nu ropat på president gen i Frankrike har lagt sig eller splitt- 

Ty det har ingalunda fattats ansatser riktiga lösningen av det sexuella spörsmå- Doumergues hjälp. Den sjuttioårige man- rats sänder genom nya händelser. Detta 
att bedöma den sexuella upplysningen ef- let erkänna vi det bestående och fasta nen har efterkommit S. O. S.-signalen, antagande ä r  fullständigt felaktigt. Vis- 

ter politiska linjer. Sexuell Upplysnings äktenskapet, byggt på kärlek.» 
initiativtagare synas själva vilja förfäkta 
denna Ståndpunkt och se borgerlig efter- 
blivenhet eller kapitalistiska tjuvknep Anna Sörensen: 
bakom varje kritik. Deras vedersakare å 
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ögon. 
detaljer kunnat meddelas på ett annat företeelserna, som bottnar i gångna tiders »maffia», som präglats, icke som man de stora dagliga tidningarnas mer eller 

(Forts. å sid. 4.) men utan hänförelse och optimism. Den 

"En märklig världsväckelse”. 
Ett kvinnokrav 

som vunnit beaktande. 
id riksdagsbehandlingen på sin tid pande, då det snart visade sig hur den v av förslaget till den s. k. preven- vederhäftiga upplysning, som de begärde, 

tivlagen var det två grupper läkare, som hindrades av dessa lagparagrafer. 
- tyvärr förgäves - sökte påverka lag- Enskilda motionärer ha bragt frågan 
utskottet att  icke antaga denna lag, som gång på gång upp i Riksdagen, men nu 
föga kom att motsvara sitt syfte, men föreligger äntligen en regeringsproposi- 
som skulle få desto skadligare följder. tion i ämnet. Hr Schlyter är  värd en sär- 
Den ena läkargruppen var könsläkarna. skild eloge för att han e j  slagit dövörat 
De förstodo att här restes ett hinder mot till för detta kvinnokrav. Vi skulle vis- 
den personliga profylaxen, d. v. s. möj- serligen önskat, att  förslaget inneburit ett 

ligheten att på det ena eller andra sättet fullständigt slopande av mom. 2 i 18 kap. 
förekomma, att smittosamma könssjuk- 13 §. Detta lagrum har hittills icke mäk- 
domar ådrogos vid könsumgänge. Denna tat hindra den mest flagranta utställning 
linje fullföljdes senast i Medicinalstyrel- av föremålen i fråga. 
sens nyligen till justitieministern överläm- Klart ä r  även att om samhället accep- 
nade skrivelse. Den andra gruppen lä- terar födelsekontroll, måste det också ac- 
kare, som protesterade, utgjordes av nå- ceptera tillsaliihållandet av nödvändiga 

gra gynekologer. Men huvudsaken ä r  i alla fall 
ligt att lagens mening framförallt gick nådd genom propositionen. Spridande av 
ut på att hindra kunskap om antikon- vederhäftig kunskap kan e j  längre miss- 

ceptionella medel och metoder, nödvän- tänkliggöras. 
diga för den födelsekontroll, som en Måtte hr Schlyters goda exempel e j  
växande fordran på förbättrad mödra- lämna hr Engberg någon ro. Vi vänta 
och barnavård gjorde ofrånkomlig. på hans beaktande av Medicinalstyrelsens 

I överensstämmelse med denna syn- anhållan om igångsättandet av undervis- 
punkt togo åtskilliga kvinnorsammanslut- ning i sexuell hygien i landets skolor. 

T y  det var lika tyd- föremål. 

ningar upp kravet på preventivlagens slo- - 

ä r  en rörelse, som stilla går fram Rörelsen har öppna ögon för den splitt- erfarenheter, dels genom syndabekännel- N genom sin inre makt, samlar stora ring djupt ned i själarna, som finns hos se  inför en person eller inför den grupp. 
skaror av  människor i alla världsdelar, så många av vår tids människor; ofta som man slutit sig till för inbördes stöd, 
så måste den motsvara något av tidens stegrad till livsångest. Och den vill hjäl- dels genom att avge vittnesbörd om sin 
djupaste längtan. Detta är  fallet med Ox- pa dem till vad Kierkegaard kallade »det omvändelse. Naturligtvis har sådant be- 
fordgrupprörelsen. Dess historia kan be- att  vilja ett». Det gör den genom att kännande och vittnande sina risker. RÖ- 
rättas i få ord. En ung amerikansk präst, fordra ovillkorlig disciplin i andaktslivet. relsen betonar emellertid, att det egent- 
Frank Buchman, hade, fylld av inre otill- En stilla stund på morgonen, som aldrig liga skriftermålet bör ske mellan fyra 
fredsställelse, för ungefär 25 år sedan får räcka mindre än en halv timme, skall ögon. Gruppledningen försöker också 
kommit till England för att deltaga i ett  användas till bibelläsning och bön, till sovra, när det gäller bekännelser inför 
stort religiöst möte. En dag hade han eftertanke och lyssnande efter Guds vilja. gruppen. Att en människa i andlig nöd 
råkat komma till en liten kyrka, där ett Denna andaktsstund skall innebära, att kan få hjälp genom att anförtro sig å t  
par tiotal människor voro samlade till man överlämnar sig för varje dag å t  Guds en vän, som hon har förtroende för, tor- 
ett  möte. En enkel allmogekvinna ledde ledning. Man tar emot marschorder för de icke behöva framhävas. Jag  tror. att 
mötet och höll ett litet anförande. När man på det sättet ä r  stilla icke minst vi svenskar behöva erinras om 
nes namn och ämnet för hennes föredrag fur att inriktas på  dagens uppgifter, kan betydelsen av och plikten till öppenhet 
minns ingen nu. Men då hon talade om man bli påmind om att gå och besöka angående våra dyrbaraste erfarenheter, 
korset, såg den unge amerikanske präs- en viss människa, att  skriva e t t  brev eller för att vi skola kunna bliva andra till 
ten för sin inre syn den korsfäste och någon annan vardagsuppgift. hjälp. En viss sådan öppenhet, gärna 
gick från mötet som en ny människa. Han Men själens splittring skall framför allt knapp, j a  kärv, har i sig något av sjä- 

delade med sig åt andra, vad han för- övervinnas genom ett radikalt brytande lens generositet, av villighet att frikostigt 

värvat. Det var ingen ny lära han för- med synden. Kristus kräver av sina be- ge av sin tid och sina inre gåvor till an- 

kunnade, och han bildade ingen sekt. Men kännare, säger Oxfordsrörelsen, ingenting dras hjälp. Allt för många människor 
han hjälpte genom samtal människa med mindre än absolut ärlighet, absolut ren- gå med tyst ångest, och själarnas isole- 

människa den ene efter den andre till av- het, absolut osjälviskhet. absolut kärlek. ring är  en alltför stor nöd, för att  man 

görelse för Kristus. Nu är  rörelsen Det måste i den kristnes liv finnas en skall ha rätt till att  i självisk förnämhet 
spridd i Europa, Indien, Kina, Sydameri- ständig strävan mot detta, en ständig gå med sitt inre tillknäppt. Med större 
ka, Sydafrika, Australien, Förenta stater- rytm mellan omvändelse och helgelse. villighet till »sharing» följer förvis-o ock- 

na och Kanada. Alldeles särskilt har den Allra mest motsägelse möter grupprö- så större lyhördhet för andras inre nöd. 
vänt sig till studerande ungdom, som rö- relsens krav på vad den med en svär- Den som har öron att höra förnimmer, 

relsens anser vara de religiöst översättlig term kallar sharing, d. V. s. hur tiden ropar efter tröstare. Det kan 
att man ger andra del av sina religiösa mest nödställda i vår tid. 

Hen- dagen. 

ledare 
(Forts. å sid. 4.) 
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D e n 10 M a r  s l934. 

Låt gå för 
ut redning 
men på villkor.. 

ö v e r  de  motioner rörande begräns- 
ning av gift kvinnas arbete som vi 
förut omnämnt i denna  tidning, har 
ett  antal kvinnoorganisationer haf t  
tillfälle yttra sig. Som var a t t  vänta 
ta de starkt avstånd från d e  före- 
slagna åtgärderna, En inskränkning 
av d e  gifta kvinnornas anställning i 

mer för det första att vara verknings- 
lös som botemedel emot arbetslös 
heten. E t t  avskedande i en e l l e r  an- 
nan form a v  gifta kvinnor skulle 
uppenbarligen endast medföra att 

'arbetslösheten förskötes till andra 
områden, Många  av  de avskedade 
g i f ta  kvinnorna skulle söka  s i g  ut på 
den öppna marknaden i konkurrens 
med män eller ogifta kvinnor. Vi- 
dare  är det troligt a t t  d e  gifta kvin- 
nor, som avskedas, överta arbetet i 
sina hem, varvid den i hemmen sys- 
selsatta arbetskraften istället blir ar- 
betslös. 

Det  framhålles vidare, a t t  staten 
redan genom sin egen indragnings- 
politik ökat arbetslösheten. Inom 
skolväsendet t. ex. växer  arbetslös- 
heten bland folkskollärare och andra, 
men samtidigt s lår  man samman 
klasser och minskar antalet lärar- 
tjänster. Och detta fastän undervis- 
ningen naturligtvis måste bli mycket 
lidande på sammanslagningar, som 
medfört a t t  upp till 35-40 elever 
undervisas i samma klass. 

D e  föreslagna inskränkningarna 
skulle också ,  och detta understrykes 
med skärpa, komma att innebära för 
samhället betänkliga följder,  genom 
at t  framkalla en stegring a v  antalet 
fria förbindelser. Erfarenheter från 
privata företag, som ti l lämpa de av 
motionärerna förordade metoderna 
peka i denna riktning, Dessa risker 
för  ett  undergrävande a v  äktenska- 
pet som samhällelig institution, skul- 
le genom statens åtgöranden ytter- 
l igare ökas. 

Vad de  akademiskt utbildade kvin- 
norna beträffar ha  de  dessutom of ta  

allmän tjänst,  framhålles det,  kom- 

åsamkat sig betydande skulder för  
sin utbildning. För  många  av  dem 
skulle det bli praktiskt taget  omöj- Rätt att taga, 
för denna grupp höga åldern vid in- ansvar fröken Ingeborg Walin i år av- 
gående  av  äktenskap skulle genom 
statens restriktiva åtgärder ytterliga- e t  förefaller som om den unga lä- N "" från s'' befattning s ' ~  kon- 

sulent I Skolöverstyrelsen, förlora kvin- 
norna sin representant i detta verk, den re komma a t t  höjas.  En utveckling Det vid Eugeniahemmet, som 

enda som kunnat föra deras talan, när som säkerligen vore allt  annat än Tidevarvet omnämnde I sitt förra num- 
lycklig. mer, vilken blivit uppsagd från sin be- 

Slutligen erinras om lagens åläg- fattning på grund av att hon ingått äk- det gällt behandlingen av för dem vik- 
tiga intressen. Kravet på fortsatt kvinn- 

gande att var  och en skall  försörja tenskap, icke hade stora utsikter att få ligt inflytande i Skolöverstyrelsen är 
sig själv, oberoende a v  kön  eller ci- stanna kvar på sin plats. Tidevarvet har emellertid ofrånkomligt. Fröken Walins 
vilstånd och att den gifta kvinnans hört sig för hos en del olika myndigheter 

henne ett undervisningsråds befogenheter 
har visserligen icke inneburit rösträtt men lag ä r  betydligt mera omfattande än  på den uppfattningen att platsen ifråga 

den ogiftas. icke kan förenas med ett äktenskap och 
En allsidig och förutsättningslös att alltså avskedandet varit berättigat rätt att närvara v i d  a l l m ä n n a  i'ver"gg- 

ningar och att avge särskilda yttranden. utredning angående gi f ta  kvinnor i Med den rätt att uppsäga lärarinnor inom 
allmän tjänst godtages däremot av  de tre första anställningsåren som ett Ovisst är hur  befattningen efter hennes 
de  ifrågavarande kvinnoorganisatio- hem av Eugeniahemmets karaktär åtnju- avgång kommer att ordnas. Det ligger 
nerna. Därvid påpekas bl. a.  för- ter, kan den personliga uppfattningen från i sakens natur att det inom ett verk av 
delen av  a t t  äntligen kunna återföra ledningens sida om att en gift lärarinna Skolöverstyrelsens karaktär med dess 
alla påståenden om d e  »upprörande är  olämplig för platsen tydligen bli av- många Och stora för kvinnorna viktiga 
missbruk, som förekomma görande för en sådan uppsägning. Det frågor är av den allra största betydelse 
bland gifta kvinnliga anställda, till ä r  alldeles klart, att man här sitter fast att även kvinnliga synpunkter Och erfa- 

Kanske skulle också därigenom kun- 

på utredningskravet. Dock  endast ka konflikter och vilka vittgående, mer na uppnås att den segslitna frågan Om 

under vissa, oeftergivliga villkor. D e  eller mindre ödesdigra konsekvenser den- införande av sexualhygienisk undervis- 
som utredningen framförallt  gäller,  na inskränkning i mänsklig självbestäm- ning i skolorna bragtes till en tillfreds- 
nämligen kvinnor i allmän tjänst,  ningsrätt och rätt att taga ansvar inne- ställande lösning en sak inför v i l k e n  
måste för det  första bli starkt och här, har särskilt denna höst med styrka herrarna i Skolöverstyrelsen hittills stått 
mångsidigt representerade i utred- och allvar hävdats av kvinnor församlade mycket oförstående. Det vore ett lämp- 
ningen. Frågan måste vidare tas till protestmöten landet runt. ligt tillfälle att l ita dessa synpunkter gö- 

upp i hela sin vidd. Man skulle önska att ecklesiastikminis- ra sig gällande när vikarie för hr Björck 
ler a t t  också  andra s lag  a v  dubbel- tern, hr Engberg, som ådagalagt ett ospa- skall utses 
förtjänst böra  komma med in under rat nit och intresse för att skydda vissa 
utredningen. Alltså icke endast så- av franska skolans lärarinnor och deras vecka för svensk amatörteater i Viktoria- 
dana  fall ,  där  två makar  äro anställ-  rätt till arbete de som ändå äro vigda salen i Stockholm. 

d a  i statens t jänst,  utan också  så- till obrottslig lydnad mot sin orden Veckan behållning av ATR:s under 
dana ,  d ä r  en person genom arv  eller att han ville ägna nagon uppmärksamhet sommnaren planerade utbildningsverksam- 
andra biinkomster kan räknas till åt Eugeniahemmets vanföra barn. som het. »Veckan, är  uppdelad i fem före- 
»dubbelförtjänarna». kanske även vilja ha kvar en lärarinna, ställningar, omväxlande med föredrag av 

Slutligen bör  frågan om hela det  vars enda försyndelse är  att hon bytt ci- ledande Personer inom olika folkliga or- 
ganisationer. Varje föreställning börjar 
kl. 7,30 e. m.; söndagen den 11 mars gi- nuvarande lönesystemet,  som ä r  be- vilstånd. 

räknat icke efter individuell försörj-  ves dessutom ett extra barnprogram kl. 
ning utan efter familjeförsörjning, Amatörteaterns Riksförbund 4 e. m. 
göras  till föremål för  utredning, var- (ATR) anordnar i samarbete med Good- Biljetter erhållas hos tidningarnas de- 
vid en omläggning till individuella templarorden och Arbetarnas Bildnings- peschbyråer och hos ATR:s exp. tel. Ål- 
Iöner med särskilda åtgärder för förbund den 8 - 1 1  mars en propaganda- Sten 485 eller 41 6222. 

barnförsörjningen, bör  beaktas.  

En kvinnlig röst 
vore ligt a t t  avbetalade. ingå äktenskap Den förrän redan lånen förut i Skolöverstyrelsen. 

försörjningsplikter enligt 1920 års och institutioner, Överallt träffar man ställning, Som i vissa hänseenden gav 

lära 

i en gammal föreställning, om äktenska- renheter få tillfälle att höras. 
deras  rätta proportioner. 

F ö r  vår  del kunna vi även gällande med pets oförenlighet med yrkesarbete. Vil- 

Och  därvid gäl- 

Nordiska lärares fredsförbund 
sjätte sommarkurs 
kommer att hållas på Fana folkhögskola 

nära Bergen Föredrag och diskussioner 
Nationernas förbund, Nedrustningsfrigan, 
Skolungdomen och freden. 

Avgift för kursen: 40 norska kronor, 
kost och logi inberäknat. Norska järn- 
vägarna bevilja 20 % nedsättning för 
kursdeltagare. 

Svenska skolornas fredsförening utde- 
lar ett antal stipendier, vilka sökas hos 
Föreningens styrelse senast den 1 maj, 
Lilla Nygatan 4, 4 tr.. Stockholm. 



Ingeborg Wærn Bugge: 

Omkring ett nutida 
hushållningsproblem. 

>Den akademiska olusten» yttrar s i g  i 
psykisk trötthet och längtan bort  från 
studielivet. Den ä r  väl inte något nytt 

v de många faktorer, som inverka på A familjens ekonomi ä r o  väl f å  a v  
s törre  räckvidd än hushållsorganisationen 
och därmed sammanhängande byggnads- 
och inredningsproblem. Bostadsfrågan 
h a r  ju också sedan länge varit föremål 
f ö r  ett brinnande intresse. Men de tidi- 
g a r e  undersökningar, som utförts röran- 

bland d e  politiska fantasterna i det aka- 
demiska livet finner ytterst få personli- 
gen harmoniska och tillfredsställda män- 

d e  modernt bostadsbygge u r  social och 
ekonomisk synpunkt ha visserligen berört 
köket, men huvudsakligen stannat vid be- 
handlingen a v  värdefulla detaljer i dess 
inredning utan a t t  utreda hela ekonomiav- 
delningen. Icke heller - och det ä r  vik- 
t igt  - ha alla dessa f. ö. banbrytande 
undersökningar av köket ställts i rela- 
tion till familjens liv och arbete eller till 
byggnadskostnaden. Flera a v  dem ä r o  
dessiitom redan föråldrade, tekniken har 
sedan dess- tillfört oss många nya mate- 
rial och metoder, och byggnadskonsten 
h a r  undergått  en revolution. 

Man måste säga, a t t  de moderna köken 
lämna åtskilligt övrigt  a t t  önska. De in- 
r e d a s  mer och mindre fulländat i f r å g a  
om tekniska hjälpmedel och praktisk in- 
redning, men ofta luxuöst utan a t t  där- 
f ö r  en arhetshesparing ernås. Man ut- 
rustar också köket på måfå eller i rent 
spekulationssyfte utan a t t  ta någon vi- 
d a r e  hänsyn till typen av den hushålls- 
organisation, som köket i  f råga skall 
kunna betjäna. Resultatet blir a t t  eko- 
nomiavdelningen i många fall blir alldeles 
överorganiserad i förhållande till det  ar- 
bete, som d ä r  skall utföras, under det 
a t t  i  andra fall arbetet  oskäligt försvåras 
och stundom rent a v  omöjliggöres ge- 
nom otillräckligt eller fel disponerat  ut- 
rymme, frfinvaron av direkt dagsbelys- 
ning, otillfredsställande ventilation o. d. 
i vilketdera fallet f å r  man dyrt  betala 
hyra för någonting, som inte ger mot- 
svarande valuta. D e t  ä r  en ren slump om 
man kan få tag i ett kök som passar f ö r  
si t t  ändamål. Men i en brytningstid som 
v å r  är det av vikt a t t  utvecklingen inte 
överlämnas å t  slumpen och den privata 
spekulationen. 

Det borde ändå v a r a  ganska klart  a t t  
det kök, där  husmodern tillbringar en 
stor del a v  sin arbetsdag inte skall ut- 
formas likadant som köket, d ä r  nian h a r a  
arbetar  ett p a r  t immar om dagen. En 
undersökning, som visar hur bostadens 
utformning och hushållsorganisationen 
äro ömsesidigt beroende av varandra,  och 
som utreder det förnuftiga avvägandet 
av dessa faktorer under olika givna för- 
hållanden så a t t  bästa ekonomi och s tör -  
s t a  möjliga trevnad ernås - den under- 
sökningen ä r  just  nu e t t  verkligt behov. 

Det ä r  till e n  dylik undersökning Na- 
tionalekonomiska Föreningen ur Bank- 
direktör J. H. Palmes fond för ekononiisk 
upplysning och ekonomisk forskning an- 
slagit  medel. Undersökningen kommer 
att utföras genom arkitekt Kjerstin Gö- 
ransson-Ljungman och undertecknad. Vi 
tro att en sådan teknisk-ekonomisk utred- 
ning - systematiskt upplagd och sam- 
vetsgrant genomförd - skall bringa klar- 
het över vissa förutsättningar f ö r  famil- 
jens sunda ekonomi, hitintills foga utred- 
d a  och all tför litet beaktade.  Den kom- 
mer också a t t  kunna belysa viktiga av- 
snit t  av hemmets och kvinnans arbets- 
problem ur e n  ny synvinkel. 

Själva undersökningen h a  vi tänkt oss 
upplagd sålunda: 

Första delen bygges på statist iskt  ma- 
terial rörande kvinnans förvärvsarbete 
och arbete inom hemmet. E n  utredning 
av kvinnans förvärvsarhete kommer - 
också med stöd u r  Palmeska fonden - 
a t t  utföras a v  fil. kand. Carin Dahlberg- 
Bergman och det ä r  meningen a t t  vi skola 
få tillgodogöra oss den. 

Nästa etapp blir at t  skaffa jämföran- 
de uppgifter om kostnad för m a t  och 
halvfabrikat, tvätt  m. fl. arbeten, utförda 
inom och utom hemmet. Tidsberäknin- 
gar spela h ä r  en viktig roll. Vi h a  tänkt 
oss, a t t  hela detta arbete skulle utföras 
av e n  väl kvalificerad person i e t t  hem- 
kök, alltså under förhållanden sådana  d e  
ä r o  i et t  hem, e j  i  skolkök e. d. Under- 
sökningen a v  kostnad för hushållet h ö r  
utsträckas till fullständigt hemhushåll un- 
der någon liten tid i  jämförelse med köpt 
färdiglagat - d e t  går inte h a r a  a t t  jäm- 
f ö r a  den ena strömmingsflundran med 

En fransman ser 
Det moderna Ryssland, sett  med en Främst h a  hans studier gäll t  det  mo- 

fransmans ögon, miste förete e n  derna byggnadsväsendet i  Sovjet, men 
överväldigande anblick. T y  även om som han dessutom - som han själv till- 
fransmannen personligen ä r  aldrig s ? ~  s tå r  - ä g e r  ett  s t o r t  pedagogiskt intres- 
modernt Inriktad ä r  det väl svårt  a t t  fin- se, h a r  han inte kunnat undgå a t t  vid si- 
na ett par Iänder med mera olikartat an- na besök i de nyuppförda institutionerna. 
sikte ä n  just  Ryssland och Frankrike för barnkrubbor, mödrahem och klubbar, 
närvarande. kasta en blick icke blott på väggar, golv 

Det är också en mycket färgrik, myc- och tak, utan även på de mänskliga in- 
ket »förbluffande» - epatant - bild nevånarna - och naturligtvis främst på 
a v  det nya Ryssland som den unge fran- barnen. 
ske arkitekten André Lurçat målar upp — Vad som forst  av allt slår en, just  
för Tidevarvets medarbetare,  under det genom den stora olikheten m o t  franska 
samtal han beviljar oss vid si t t  Stock- förhållanden, säger arkitekt Lurçat, ä r  
holmsbesök i dagarna.  Mr Lurçat, som den strängt genomförda centraliseringen 
själv är  e n  av de främsta bland Frank- av industrierna och de olika institutioner 
rikes yngre arkitekter h a r  just  återvänt som uppförts till industriarbetarnas bästa. 
f r å n  ett  två månaders studiebesök i Ryss- Där ligga t. ex. de oerhörda fabrikerna 
land. Vi t r ä f f a  honom på Hotell Plaza, samlade å ena sidan, å den andra ä r  be- 
d ä r  han kommer e m o t  oss, själv okonven- byggelsen ordnad på ett  motsvarande sät t  
tionell nog med sin bjärtgröna kavaj och med gemensamma kök, barnkrubbor, sko- 
si t t  lediga satt  - åtminstone f ö r  a t t  vara lor, klubblokaler. Om man betänker a t t  
i det  mera konventionella Stockholm. allt detta åstadkommits på en tid av min- 

dre i n  20 år ,  att en modern s t a t  h a r  ska- 
pats med e t t  enda slag u r  förhållanden 
som i f lera avseenden v a r  medeltidsaktiga, 
kan man inte undgå a t t  bli oerhört intres- 
serad. I Frankrike finns inte e t t  spår  till 
liknande utveckling. 
- Den moderna byggnadskonsten. som 

genomförts på flera håll i Ryssland, h a r  
ju möjliggjort och medfört helt nya livs- 

a t t  se också kvinnorna talrikt samlade , 

den andra.  Detta ställ t  i relation till 
andra faktorer (inredningskostnad och 
arbetsorganisation) får  ge svar på frågan 
i vilket fall och i vad utsträckning det lö- 
nar sig a t t  förfara på det ena eler det 
a n d r a  sättet. 

Sedan kommer turen till en teknisk 
granskning rörande olika kökstyper och 
köksdepartement, deras konstruktion och 
storlek, lagom utrustning i tekniskt och 
ekonomiskt hänseendc s a m t  verkan där -  
a v  p i  bostadskostnaden. Priser komma 
a t t  r ä k n a s  så som till en byggnadsentre- 

annat håll. 

ras bästa hushållsorganisation och mot- 
svarande ekonomiavdelning, som gör det 
möjligt a t t  på effektivaste sät t  tillgodo- 
göra s i g  lejd arbetskraft  och e g e t  arbete 
inom hemmet. 

Att alla olika typer av hushåll ej kun- 
n a  karakteriseras, lin mindre tas hänsyn 
till vid bostadsbyggande, ä r  j u  självklart, 
men de största behovsgrupperna bör man 
kunna avgränsa och definiera. Man bör 
kunna få veta inom vilka inkomstgrup- 
per det lönar s i g  för en kvinna a t t  sköta 
hemmet a) ensam, b) med tillfällig hjälp, 
c )  med hembiträde. Skulle inte klarhet 
på dessa punkter vara ett stöd för mån- 
gen som tvekar i  valet mellan arbete i  
hemmet eller utanför det. Det är vår 
förhoppning a t t  denna undersokning skall 
kunna visa vad kvinnans arbete i  hem- 
met ä r  värt  - alla moraliska värden å 
sido! - i  reda pengar för henne själv 
och f ö r  famlijen. Och det vore väl om 
den kunde hjälpa till a t t  visa a t t  detta ar- 
bete får si t t  fulla värde först när d e t  ut- 
föres fackmässigt och som e t t  yrke av 
kunnigt och Iämpligt folk. Sen kanske 
den frågeställning vi nu Överallt möta:  
»Bör det v a r a  tillåtet för en kvinna vil- 
ken som helst a t t  bedriva förvärvsarbete 
utom hemmet?, i stället kommer a t t  va- 
r a :  »Bör det vara tillåtet för  en kvinna 
vilken som helst att bedriva ekonomisk 
verksamhet inom hemmet?» 

V å r  utredning vill inte befatta sig med 
a n n a t  än den rent ekonomiska sidan av 
saken, sen blir det vars och ens s a k  a t t  
ta ställning t i l l  problemen - en män- 
niskas val  av yrke och arbetsfalt  f å r  j u  
inte göras beroende av blott  ekonomiska 
kalkyler.. 

sina klubblokaler, till föredrag, diskus- 
sioner eller olika slags föreställningar. 
Här k a n  man tydligt följa sammanhanget 
mellan de rent tekniska anordningarna i 
hushåll och barnavård och kvinnans ställ- 
ning i samhället. 
- Intressant v a r  också, fortsätter M r  

Lurçat, a t t  iaktta alla små detaljer i den 
ryska undervisningen, i barnkruhhornas 
inredning etc. D e  hade t. ex. i en krubba 
byggt upp hela system av små trappor 
och små staket.  d a r  barnen fick lära s i g  
gå. på ett  ställe hade barnen bl. a. mo- 
rötter a t t  leka med. - Vad är  det ni 
h a r  där?  - Det ä r  morötter, svarade 
barnen, de ä r  nyttiga för oss, för de h a r  
s i  mycket vitaniiner. Ungarna var unge- 
fär  2½ å r  gamla! Men vitaminerna spe- 
lar en stor roll därborta,  för dessa män- 
niskor med sin enformiga kost. E n  an- 
nan s a k  som slog mig v a r  a t t  barnen sys- 
selsattes h a r a  med att  göra nyttiga saker,  
något som roade dem mycket. Hela Un- 
dervisningen s tår  ju också p i  e t t  helt an- 

tt i  levande kontakt med det verk- 
e t .  Barnen går I skolan anda ti´ll 17 

ar,  och får då undervisning också i  flera 
praktiska ämnen. I Frankrike, t. ex., ä r  
all t ing skilt och specialiserat, en skola 

varje fack, utan någon kontakt med 
varandra.  

— Det v a r  också en annan bild, som 
grep mig, fortsätter arkitekten, all denna 
ungdom i fabrikerna. I en s t o r  fabrik 
med hundratals arbetare v a r  ingen över 
trettio år. Som syn v a r  det vackert, d e  
nya maskinerna, de unga människorna. .  . 
De gamla arbetar  med mindre ansträn- 
gande uppgifter. 

Själv har arkitekt Lurçat bl. a. byggt 
en stor skola I Frankrike - ämnar han 
n u  omsätta något av de nya intrycken i 
sitt hemland? 
- Det får vi se, svarar Mr Lurçat. 

Casan. 

derlägsen individ, omgiven som han är på 
alla sidor av människor, vilka genom hårt  
arbete förtjäna sitt bröd. Studenten kan- 
ner i allmänhet beroendet av föräldra- 
underhåll eller studielån som ett  tryck, 
vilket s n a r a r e  blir starkare ä n  svagare,  
ju  närmare han kommer den akademiska 
examen han gått in för. Detta därför a t t  
han h a r  klart för sig,  a t t  denna examen 
inte för honom betyder en säker nyckel 
till den avlönade anställning han tänkt 
försörja s i g  genom. Han riskerar j u  att  
Iänge ffi g å  arbetslös med sin fina exa- 
men, om han inte h a r  särskil t  goda for- 
hindelser eller en faders företag a t t  bli 
engagerad i. J u  längre studierna fort- 
skrida,  dess mer märkbar blir for honom 
skillnaden mellan teori och praktik, stu- 
dierna s y n a s  honom allt mer torra och 
verklighetsfrämmande. (Detta gäller na- 
turligtvis ej i samma mån medicinaren, 
tandläkaren eller teknologen, s o m  desto 
mer, och alldeles speciellt, humanisten.) 
I tentamensboken hopa s i g  betyg, som 
han skaffat  s i g  genom svåra stunder hos 
den eller den akademiska läraren. Stu- 
denten känner det som om han skaffat  s i g  
kunskaperna blott för a t t  genom dem f å  
en död s i f f r a  i tentanienshoken och inte 
f o r  a t t  de skola hjälpa honom i det yr- 
kesarbete, vilket i de flesta fall ä r  något 
för honom synnerligen avlägset. 

A r  han av naturen mindre viljestark, 
kan den akademiska olusten föra honom 
in i den tomhet, som skapas a v  ett  hek- 
tiskt nöjesliv. Risken fur någonting så- 
d a n t  ä r  naturligtvis desto större,  om han 
ä r  bosatt  i e n  stad som Stockholm. Men 
det behöver inte alltid gå så illa. Han 
kan bli förenings- eller diskussionsfantast 
och sålunda komma bort  från den akade- 
miska olusten. 

De politiska studentföreningarna kunna 
väl knappast hjälpa honom härvidlag. I 
förhållande till den akademiska olusten 
måste det aktiva politiska arbetet  sägas 
vara av både ondo och godo. Det själv- 
uppoffrande arbetet  med propaganda 

allvar inträder i samhällsgemenskapen, 
kan man i högre grad ä n  av andra fordra 
ett lugnt och sakligt  uppträdande. 

Någon kanske anser idrotten och det 
härdande friluftslivet vara det bästa bote- 
medlet mot den akademiska olusten. Na- 
turligtvis a r  idrotten over huvud av stor 
betydelse när det gäller a t t  skapa har- 
moniska människor, den idrottsutövande 
uträttar dock ej något produktivt, som 
medför annat synligt resultat ä n  några 
siffror i tävlingsprotokollen. 

Alla studenter äro ju inte lyckliga nog 
a t t  äga en på det ena eller andra sättet  
konstskapande fantasi. Men den. som ä r  
andligt produktiv, antingen det nu är  lit- 
terärt, konstnärligt eller musikaliskt, han 
känner s i g  e j  sil ofta onyttig och bero- 
ende. 

Men det finns ju former a v  socialt ar- 
bete, som borde passa åtminstone huma- 
nisten, juristen och naturvetaren. J a g  me- 
n a r  den form av kursverksamhet och bild- 
ningsarbete, som g å r  u t  på a t t  studenter 
använda sina kunskaper till a t t  g e  ele- 
mentär bildning i diverse ämnen åt unga 
och gamla ur de arhetande klasserna. I 
Stockholm utövas sådan verksamhet av 
Humanistiska Föreningen vid Stockholms 
Högskola. Studenterna använda en del 
a v  sin fritid till att ge kurser, föreläsnin- 
g a r  och privatlektioner i d e  ämnen, som 
tillhöra deras respektive studieriktning. 
Denna form a v  social verksamhet bygger 
på ömsesidig uppskattning, så a t t  ingen 
av parterna anser den vara till särskild 
fördel f ö r  motparten. Jag vill absolut 
inte hävda, at t  dessa slag av socialt ar- 
bete enbart  skulle vara en direkt v ä g  
f ö r  den studielede studenten bort  från 

den akademiska olusten. Men j a g  tror a t t  
han därigenom skulle få en äkta känsla av 
egen nyttighet och eget existensberätti- 
gande, fastän han inte genom eget arbete 
sörjer för sin utkomst. 

Kurt Fröderström. 



Spänningen Studenter som folkbildare. 
i Frankrike. I anslutning demiska olusten» till artikeln i detta om nummer »den aka- har mellan o. s. v. litterärt Föreläsningarna språk och omfatta affärsspråk littera- 

(Forts. fr. sid. 1). Tidevarvet vänt sig t i l l  fil. stud. B r i t a  En- turhistoria, historia och praktisk juridik. 
serligen r å d e r  inte längre den oerhört hörning för att  få några upplysningar om På undervisningen i litteraturhistoria har 

vid första bästa exploderande automobil- Humanistiska Föreningen vid Stockholms betecknande fur hela rörelsen, man ger 
ring genast tänkte på skottlossning och Högskola. Fröken Enhörning verkar själv uteslutande orientering i litteraturen efter 
revolutioner Men oro och förbittring, av- såsom kursledare vid Humanistiska För- världskriget, därvid följande planen >mo- 
sky och vrede behärskar ännu den all- eningens kursverksamhet. Verksamheten, dernt samhälle i modern litteratiira. 
männa stämningen, och mordet på do- som startades i oktober förra året på ini- läsningarna i historia avse att  ge en 
maren har ytterligare fördjupat tiativ av kand. Sven Björklund, har en- sikt  Over Europas politiska historia 
den och gjort den mera brännande. Det ligt fröken Enhörning rönt en storartad världskriget, Den praktiska juri  
är  inte bara ett  visst parti, ett visst skikt, anslutning både bland arbetare och stu- innebär en serie föreläsningar, vari man 

en viss befolkningsgrupp, som ropar sitt denter. F ö r  närvarande ä r o  omkring 60 g e r  upplysningar i deklarations- och fa-  
Nu kan det vara nog - den här gån- studenter sysselsatta som kursledare och miljesaker. 

gen är det ett helt folk. Ända upp till 600 elever del- D e  undervisande studenterna ä r o  till 
tragiken och faran i det nuvarande till- taga i undervisningen, och tillströmnin- största delen humanister, men en del na- 
ståndet. gen har varit så stor, a t t  man av brist på turvetare och jurister deltaga även för 

Man föreställe s ig blott: i ett  land, där resurser har måst bortvisa en stor mängd matematiken resp. den praktiska juridi- 
humanitet, civilisation, personlig frihet intresserade. Eleverna ä r o  i allmänhet ken. Studenternas deltagande ä r  natur- 
nått en så hög utveckling som i Frank- i åldern 25 till 30 år men även äldre och ligtvis helt frivilligt, i allmänhet kunna de 

dock påräkna någon m i n d r e  gratif ikation 
är ordnad dels i som erkänsla för sitt arbete. Humanistiska 

rike, blir en genom anklagelsebrev för- yngre förekomma. 
följd svindlare funnen ihjälskjuten - Undervisningen 

och genast delar den allmänna opinionen form av kurser, dels i form av föreläs- föreningens kursverksamhet åtnjuter ett 
upp sig i två läger - de som tro på själv- ningar. Kurserna äro organiserade som visst understöd från Kronprinsessan 
mord och de som tro på ett  under myn- studiecirklar i engelska, tyska, romanska Louises hjälpfond. 

digheterna beskydd utfört mord - och språk, l a t i n ,  matematik,  nationalekonomi, Fröken Enhörning slutar med att om- 
den senare åsikten har de långt talrikaste dansk-norska och svensk grammatik. tala att  det ä r  sör j t  för närmare kontakt 
anhängarna. romanska sprak innefatta mellan arbetare och studenter genom då 
der senare hittar  man en domare, en av iranska på alla stadier, spanska och ita- och då återkommande anspråkslösa kam- 
de få som kände till hela sanningen i s& lienska p i  nybörjarstadiet, latin på sam- ratfester. Hon kan inte nog prisa det 
viskyhistorien - mördad. Nybörjarkursen i Svensk goda förhållandet mellan studenter och 

grammatik är avsedd att ge grundläggan- arbetare i arbetet  och hon framhåller, att  lar  man sig i två läger - men den här 

gången skilja de sig endast efter syn- de kunskaper fur studiet a v  främmande man hoppas mycket för framtiden, inte 
punkterna: Ä r  det kriminalpolisen eller språk. I anslutning till denna kurs g e r  minst genom den rekordartade anslutnin- 
den politiska polismakten, som begått man även kunskaper i olika slags skrift- gen. 
mordet? språk och Stilarter, klargör skillnaden 

Låt mig nämna några karakteristiska 
exempel: Det finns ett  konditori i Paris ,  
som åtnjuter en oerhörd popularitet. D e t  
ä r  varken b i t t r e  eller sämre än vilket 
ren konditori hänger som en helst väldig i Paris ,  skylt: men Deputerade Över dör- 

serveras icke. 
Ett Förbund för hederliga människor 

metallknapp, med ett  överkorsat parla- bibliotek”. 
ment i mitten. Runtomkring stå följande 
ord: J a g  ä r  inte deputerad. .  . 

em skulle Inte vilja veta Iite mera därvid får förf. tillfälle a t t  komma med 
om en herre på gatan vid något gatuupp- V om rikets finanser om man bara roliga jämförelser och paradoxer. » P å  
lopp visade det trikolorfärgade märke, kunde vara säker på a t t  få det serverat 1700-talet fick man här i landet betala 
som kännetecknar en folkvald represen- i e n  välsmakande och lättsmält form och »överflödsavgift» för nöjet  a t t  hälla s i g  
tant. N u  skulle han med detta endast helst kryddat med lite pikant sås och med ekipage eller att bära fickur på sig. 
åstadkomma ett större slagsmål, oavsett några extra smaksensationer här och där!  - >Hälleberget i de lappländska järn-  
i vilken stadsdel han befunne sig  och han Detta ä r  precis vad man kan få genom malmsfälten sviker som byggnadsgrund, 
skulle själv helt säkert  kunna rädda s i g  den i dagarna utkomna boken a v  prof. men spriten sviker inte.» - »Hur man än 
från en mer eller mindre ödesdiger lynch- G. Westin Silverstolpe, och hela anrätt- vänder och vrider på saken (det  handlar 
rättskipning endast genom att ta t i l l  flyk- ningen kostar där inte mera än 3 riks- h ä r  om statsinkomsterna på stimulanser, 

daler (vilket den ärligen ä r  värd). Den rec. anm.) ter  det sig föga .sympatiskt, 
ten. Det förakt med vilket befolkningen be- ä r  så långt ifrån någon torr ,  med siffror att  statshushållningen skall v a r a  beroen- 

traktar de nytillsatta parlamentariska un- och tabeller fullspäckad redogörelse för de a v  a t t  medborgarna konsumera så- 
dersökningskommissionerna, visar sig bl. rikets finanser, som den i stället ä r  en dant, som inte ä r  nyttigt för dem.» Av 
a. därigenom, att ett  antal privata under- överraskande lättläst och överraskande sådana humoristiska vindningar som de 
sökningskommissioner ha bildats, för att intressant ekonomisk roman. I 10 avdelning- förstnämnda och sådana tankeväckande 
utreda var skulden ligger till blodbadet gar behandlas >det allmännas> finansfrå- sanningar som den sistnämnda kan nog 
av den 6 februari. För några dagar se- gor, statens, stadernas,  landskommuner- var och en förstå, att  boken inte ä r  nå- 
dan offentliggjordes utdrag ur dessa pro- nas, och alla framlagda från synpunkten gon torr  nationalekonomi. Kapitlet om 

Där fick man bl. a. v e t a  att  dus- av den enskilda människans, samhälls- skattetrycket bör bl. a. kunna påräkna ett  
av förutvarande Frontkämpar,  medlemmens, intresse för och intresse i vidsträckt intresse i dessa dagar.  

som på långt h å l l  kunde kännas igen så- desamma. Romanen, el ler  kanske rättare Men även den långt mindre skara,  som 
som varande Frontkämpar, genom sina föredraget, formar s i g  ofta till en histo- på tjänstens vägnar eller av eget  speciellt 
fanor och sina dekorationer, hade blivit risk berättelse om uppkomsten av de nu- intresse brukar följa den så att  säga po- 
misshandlade av polisen p% det grym- varande förhållandena, och icke minst litiska ekonomin i våra d a g a r  och därvid 

maste sätt. Hur planmässigt denna miss- 
handel genomförts bevisas därigenom att 
just  fanbärarna blivit slagna och sårade 

överretade atmosfären, nervositeten, som den bildningsverksamhet, som bedrives a v  man lagt en synpunkt, som i viss mån är 

Prince 

Och däri ligger föreläsare. 

Ännu värre: Några måna- Kurserna i 

Återigen de- ma stadiiim. 

"Rikets finanser”. 
har bildats vars föreningstecken ä r  en En ny hörnsten i "K. F:s samhällsekomomiska 

Förr kunde det åstadkomma underverk, 

a t t  farorna rivits sönder. fall  förekommit F ö r 4 k r o n o r 
tades fanorna i Seine. 

De franska frontkämparna. anseende 
och politiska inflytande äro enorma och de 
här relaterade händelserna ha bidragit till 
att  sammansvetsa annars oliktänkande 
grupper. 

Med alla medel försöker president 
Doumergue att förmå de politiska par- 
tierna att sluta ett vapenstillestånd på sex 
månader. Man kan hoppas att  det måtte 
lyckas honom. Men man må inte låta sig 

skola kunna åstadkomma lugn och mild- 
rade förhållanden. En hel rad av de mest 
ofrånkomliga spörsmål väntar på sin lös- 
ning. Och det är omöjligt att  säga, om 
denna skall kunna åstadkommas utan oro- 
ligheter och våldsamheter. 

erhåller N i  

TIDEVARVET 
till årets slut om prenumeration 
sker direkt till Tidevarvets exp. 

före den 15 mars. 

frestas att  tro,  att  dessa sex månader 

Triewaldsgränd 2 III, Stockholm, 

P .  Leroux. Postgironummer 1544. 

En märklig Annonsörernas 
världsväckelse. spalt. 

(Forts. fr. sid. 1.) 

till och med vara en uppgift för den, som 

mitt ibland vimlet på torgen med sin sorg 

>tolk för de tyste, som lida, 
tiga och I i d a  blott». 

Ett arkitektkontor 
i c k e  äger mycket positivt att ge, att st iga 

på Nybrogaton. 

S e x  trappor upp vid Nybrogatan 46, i 
ett  stort  vindsrum med ljusgröna 

kräver emellertid icke kalkväggar, ha de båda arkitekterna Inge- 
blott bekännelse av synden utan också borg Wærn Bugge och Kjerstin Görans- 
gottgörelse. Den fordrar, att man gör son-Ljungman sitt arkitektkontor. Det 
upp sina mellanhavanden med andra har utsikt över en takterrass och ett stort 

avsnitt av Stockholmstak och a r  för öv- 
människor och detta icke blott med ord rigt  så ändamålsenligt och personligt in- 
utan i gärning. rett, som man just  vill föreställa s i g  att 

Just därför a t t  Oxfordrörelsen inte nö- en sådan tidsenlig lokal som ett kvinnligt 
jer s i g  med mindre än att föra människor arkitektkontor måste vara. Utom de sto- 
fram t i l l  f u l l  avgörelse och därigenom ti l l  r a  ritborden finns det andra vackra och 

praktiska möbler, till största delen hop- 
seger över synden, går  den fram me'' samlade från de senaste årens utställnin- 
den mest övertygande bevisning:  förvand- gar, kanariegult fastlagsris s t å r  på hor- 
lade l iv.  Den vil l  vara icke blott '' väc- det, och tekoppar a" genomskinligt glas. 
kelse till omvändelse utan en väckelse till Efter vad v i  veta, äro dessa båda unga 
helgelse. Orsaken till dess framgång har arkitekter de hittills enda kvinnliga i Sve- 
Nathan Söderblom uttryckt i följande ord: r ige,  som startat egen byrå. Vi be d d ~ -  

för att  fä  höra något om vilka erfaren- 
>Ett förvandlat liv är vältaligare än mas- heter som kan möta en kvinnlig utövare 
sor av predikningar». a v  detta viktiga och i det moderna sam- 

Norborg, Sverre. En märklig världsväc- - I allmänhet ä r  det så, svara arkitek- 
kelse. (Oxford-Grupprörelsen.) Inl. terna,  att  folk tycker det ä r  utmärkt med 
och övers av Hans Cnattingius, 60 s. kvinnliga arkitekter. A, så bra,  s ä g e r  de, 
Pris kr. 1: 25. Sthlm 1933. det  ä r  då verkligen ett  yrke, där det he- 

hovs kvinnor. En man vet  ju inte hur 
man skall inrätta ett  hem. - Det finns 

Från samma förlag,  på vilket den ovan- det nu visst män som gör, framhåller  ar- 
n ä m d a  skriften utkommit, De ungas För- kitekt Wærn Bugge. Men alldeles oav- 
lag, har startats en tidning >Kristen Ung- sett de individuella kvalifikationerna för 
dom», som vill utgöra ett samlings- och yrket, ä r  det tydligt a t t  allmänheten, alla 
kamporgan för Sveriges, eventuellt Nor- sina deklarationer till trots, i alla fall går 

till de manliga arkitekterna, när den vill 
dens, kristna ungdom. Den vill icke syss- ha något byggt. 

l a  med kyrkopolitik utan ägna s i g  åt  upp- Att vara kvinna i detta yrke ä r  i varje 
lysning, apologetik, bildningsangelägen- fall inte det lättaste. E t t  litet exempel: 
heter och uppbyggelse och sålunda >bli En a v  de b i d a  arkitekterna sökte med 
ett forum, där kristen ungdom och dess vissa utsikter en plats  vid e t t  större kon- 

vänner s a m t  ungdomsledare från alla reli- tor, svar men från f ick chefen i det att  avgörande platsen ögonblicket redan v a r  

giösa samfund fritt kunna mötas och av- t i l lsatt  Som motivering för denna s i n  
handla sina största gemensamma ange- undanflykt anförde han till en tredje per- 

son, a t t  man ju inte kunde h a  fruntim- 
mer p å  kontoret. F ö r  det första måste 
det då bli en annan ton där - visser- 

i riksdagsreferat och tidningsartiklar fin- ligen fanns j u  redan maskinskriverskor- 
ner ord och uttryck, vilkas innebörd han na, men dem behövde man inte ta  någon 
eller hon tyvärr inte ä r  fullt på det klara hänsyn till. Med en dom v a r  det d i r -  
med, kan använda Rikets  Finanser som emot en hel annan sak. F ö r  övrigt  
en förträfflig, lätthanterlig handbok, bl. a. kunde det ju hända a t t  också kvinn- 
tack vare det  utförliga sakregistret. Med liga arkitekter skotte sig i yrket, en sak 

Grupprörelsen 

Anna Sörensen. hällshyggandet så aktuella yrke. 

lägenheter,. 

Och så ha de nu satt  i gång med den 

En dåres dilemma. 

Kontorstid kl. 10-12 f. m., 1-4 
e. m. Postgiro 1544. 

För helår kr. 6: -, halvår kr. 3:25, 
kvartal kr. 1: 75. Lösnummer 15 öre. 

P R E N U M E R A T I O N S P R I S :  
med illustrationer. 

S t o c k h o l m  1 9 3 4  
Zetterlund & Thelanders Boktryckeri-A -B. 
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