
V a d  har hänt? 
RIKSDAGEN HAR ÅTER samlats 

Tjugu nya ansikten i kamrarna - 

fru Vira Eklund från Ösmo Hr Tryggers 
eftertradare som ledare för förstakam- 
marhögern blev icke som väntat hr Bag- 
ge, utan hr Johansson i Fredrikslund. 
Centrumherrarna göra intet nytt riks- 
dagsparti Hr Christiernsson stannar 
kvar på personligt ansvar. 

EN SUCK AV LÄTTNAD dras all- 
mänt över att polisutredningen an- 

gående revolverattentatet mot nazistyng- 
lingen ger vid handen att  attentatet icke 
förövats av nazisternas politiska mot- 
ståndare, utan att han själv arrangerat 
överfallet Alltså synas starka skal före- 
ligga for att detta liksom en del andra 
företeelser ar provokation av nazi med 
ursprungsbeteckningen Heil Furugård 
Polisintendenten föreslår därför att det 
battongförsedda S A -hemmet vid Dö- 
belnsgatan upplöses. 

EN ANNAN MYSTISK HISTORIA är 
det flygande skenet over 

och Västerbotten Är det spritsmuggla- 
re, ar det ryska spioner? Ingen vet Har 
man tänkt på norrskenet? 

RIKSDAGSMAN ALBIN STRÖM från 
Göteborg har av den socialdemokra- 

tiska partistyrelsen uteslutits ur partiet på 
grund av sin >osolidaritet>. Beslutet var 
icke enhälligt och proteströrelserna äro 

och kvinnornas antal har utökats med 

i gång 

D ET VAR MED EN KVALJANDE 
KÄNSLA man i onsdagens aftontid- 

ningar läste meddelandet om Marinus van 
der Lubbes samma dag skedda avrätt- 
n i n g  Hindenburg hade alltså ej begagnat 
sin benådningsratt Lagen fick ha sin 

undermålige luffaren gjorde sina trenne 
brandanläggningar i Berlin, de två första 
utan större betydelse Vid den tredje slå 
lågorna högt i sky Men intet  männsko- 
liv spilles heller då Men varför brann 
det så bra i plenisalen? Rätten fastslog 
att Lubbe icke var ensam, men kunde ej 

få fram vilka medhjälparna varit Sedan 
fastslog man att Lubbe var fullt tillräk- 
nelig Och så dödade man honom Fall- 

frågan Och häri l i g g e r  det mest upp- 
bilan har nu för alltid avklippt svaret på 

rörande. 

gång, den lag som icke ens fanns, då den 
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På ofrånkomliga villkor - Trontalet 1934. 
et var första gången på länge, som D trontalet hade något innehåll Men 

ett fruktansvärt allvarligt innehåll Det 

Med anledning av den av Ecklesia- skulle också innebära okade möjligheter I en B-3-skola t ex med tre avdelningar, var också givet Världsläget och dar- 

gen beträffande vissa frågor inom folk- språk At de barn, som ha forutsattningar ämnen, med samma lärare Vad man e j  kan förstå ar daremot den 
skolevisendet, daribland särskilt frågan for det. Vadan denna? Om 
om e n  sjunde skolår, har Tidevarvet Ett års förlängning av folkskolan kan vara otänkbart. Man måste i så fall göra det menades i moraliskt avseende, så har 
vant sig till några erfarna kvinnliga pe- emellertid inte ersatta två Ars fortsatt- en anordning med koncentrationsläsning ju Sverige redan gjort den, men varför 
dagoger från olika delar av landet, då ningsskola, nar man betanker, att fort- i någon form under det sjunde året eller önska övriga nordiska länder samma 
man torde kunna förutsätta att det peda- sättningsskolan ar motiverad inte minst med en annan lärare än den som under- olycka 
gogiska intresset bland de kvinnliga lä- med vikten av att de unga stå under sko- visar i skolans övriga klasser Det bebådas ökad beskattning av >de 
rarna ar  minst lika stort som hos de lans moraliska omvårdnad under den anordning måste dock, anser fru Eklund, mest bärkraftiga förmögenheterna> Det 

vanskliga övergångsåldern > medföra så stora kostnader, att kommu- kan icke gälla annat än tillverkningen av manliga. 
Då det sjunde skolåret är en fråga, nerna icke skulle kunna bära dem själva, skilda slag av rustningsmaterial, efter- 

rensen vid Folkskoleseminariet i Stock- som framförallt berör landsbygden, över- utan staten miste hjälpa till Under som dess inkomst ar så stor, att den kan 
holm, som anför följande: lämna vi härefter ordet till dess repre- förutsättning att dessa frågor kunna till- understödja samtliga övriga näringar, 

sentanter 
Det talas om en viss förbättring inom 

näringslivet och okning av exporten, men > E v i s  ett steg i ratt riktning Det tanken på ett sjunde skolår har hennes stod 
skulle förstärka den bildning folkskolan fulla gillande. detta synes icke tillmatas någon bety- 
vill skänka, och det skulle minska den Dock endast under sådana forutsatt- Fortsättningsskolan kan icke delse 

Samma oförståelse for jordfrågor En- olägenhet, som 
med, att nödgas förlägga relativt ab- nytta av reformen Som det nu ar vore ersätta ett sjunde skolår. dast stödlån och statliga åtgärder for 
strakt stoff, t ex tros- och sedelara, ett sjunde skolar bra for A-skolan For Fröken Hanna johansson i Mosstorp, konkursmässiga jordbrukare Ingenting 
vissa delar av språkläran och samhälls- B -skolorna daremot skulle det endast be- Flen, som nu börjat undervisningen i sin till jordbrukets fromma Det enda man 
historia, till ett for lågt stadium Det tyda en klass till, utan motsvarande vinst trettioförsta fortsättningsskola, besvarar kan hoppas på ar att >nya grunder an- 

gående utarrendering av kronojord, samt vår fråga med följande ord: DE TYSKA KRISTNA låta sig ej o m k r i n g  1,500 män, har hållits kvar i N i gör innehavaren av en liten B 2- jord åt arbetslösa betyder en förnuftig 
skola i en fattig landsbygd för stor tillämpning av en ny aganderattslag till 

het som övriga grupper ära genom Edra frågor. Men då Ni icke jord, med ärftlig och förytterlig besitt- 
flera oppositionella präster tagits i for- EN NY DALAI LAMA är utkorad. Ett tar emot några undanflykter, miste jag ningsrätt på obegränsad tid mot årlig av- 
var i koncentrationslager Men det enda man får tydligt veta 

ar  att Kungl Maj:t ämnar visa sitt höga F R A N K R I K E  HAR HAFT sin stora de Dalai Lamans for ej så länge sedan lägg endast B 2-skolan. 

yonne, gör en pantbank, som äges av inträffade dödsögonblick Den nyfödde 
I förtäckta ordalag förespås påtagligen 

rektören. en halvryss vid namn Alexander tionen av Buddha Ti l ls  den lille blir m a n  kanske kommit till insikt om att  förslag till upprustning Och det är följd- 
Stavisky, ar starkt lierad med horgmäs- vuxen styra de tibetanska prästerna lan- fortsättningsskolan icke kan ersätta det- riktigt, ehuru fruktansvärt och ovärdigt 
tare, parlament och ministrar ta, icke heller kan fylla de fordringar, den kultur V I  sakna, att ett krig ar det 
bubblan, starkt hotande den sittande mi- enda som skulle kunna för en kort tid av- 
nistären, som dock tycks klara sig En Ä NNU EN PRESSKONFERENS har V i d  e n  B 2-skola -  fyra Arsklasser un- hjälpa arbetslösheten och hjälpa produk- 

dervisas dar samtidigt av en lärare, eller tionen minister offras, men resten sitter kvar hållits hos Överståthållaren, denna 
och Stavisky går rättvisan i förväg med gång icke för att likrikta tidningarnas 
det sedvanliga revoIverskottet uppfattning om Sexuell Upplysning, utan N EDRUSTNINGSKONFERENSEN för att bereda opinionen for Stockholms 

tet av januari månad, men Frankrike och gasskydd luftanfall genom Befolkningen elektriska skall sirener varnas Of- för Rasens ära är visserligen uppskjuten till slu- 

England hålla beslutsamt på N F För- 
bundets vedersakare ha triumferat for fentliga skyddsrum anordnas vid viktiga 

EN PAN-AMERIKANSKA KON- pas man fastighetsagarna skall ordna. D GRESSEN, som sammantradde i En ny utexperimenterad gasmask skall 
Montevideo i slutet av december beslöt tillhandahållas för 12 kr pr styck. 
antaga en resolution om l i k a  rätt för 
man och kvinnor i nationalitetsfrågor 
Vilken skulle underställas de olika stater- ståthållarens fönster? 

ett sjunde och åttonde skolår. 

stikministern igångsatta utrednin- att i folkskolan ge undervisning i ett läser alla tre klasserna olika kurser i alla igenom landets läge kunde ej förtigas 
Där skulle 

ett  sjunde skolar med helt nya ämnen nordiska konkursen 

En sådan 

Vi vanda oss först till rektor Anna Sö- 

fredsstallande lösas ger dock fru Eklund vilka utlovas hjälp. 
n sjunde klass i folkskolan ar givet- Fru Vi ra  Eklund, Ösmo, forklarar att forslaget till sjuårig folkskola sitt fulla 

folkskolan nu kampar ningar att landsbygden kan få verklig 

likriktas med samma lekande lätt- fängelse, men alla ha ända tills nu varit 
Det uppges att berövade sin fulla medborgarratt 

bar,, som föddes i den förutvaran- ju svara Dock galler mitt diskussionsin- gäld. 

Att man åter hittat det borttappade Intresse för produktion av ägg m m. 

staden, de mest fantastiska affärer. Di -  skulle alltså vara den fjortonde inkarna- sjunde skolåret, a r  enbart glädjande. Har 

S å  sprack det Och det göra de nog gärna 

(Forts. å sid. 4.) Dåraktiga människor! 

tidigt trafikleder, och privata skyddsrum hop- och domaren Lynch. 
För tredje gången har en dödsdom vidare. >tillämpas också i praktiken av F fällts i Scottborosaken - ett av det andra folk Sålunda är det bekant att 

Hur ter sig mänskligheten från Over- amerikanska rashatets typiska fall - må- t ex de amerikanska sydstaterna upp- 
let mot de sju unga sydstatsnegrerna, rätthåller en mycket sträng skillnad mel- 

som anklagats för övervåld mot två vita lan den vita befolkningen och den fär- 
kvinnor. For tredje gången har juryn gade såväl I det offentliga som I det en- 

ternas delegation sin röst vid beslutets 
fattande och bord funnit den unge Haywood Patter- Låt oss se litet närmare p i  hur denna 

son skyldig och med honom hans kam- uppfattning verkar och ta Scottsboromå- rostade aven 

rater Det återstår att se om en allmän let som exempel, dar de närmare om- 
emot forslaget 

opinion ännu en gång skall lyckas av- ständigheterna i korthet voro följande. 
att den Inter- 

amerikanska värja domens verkstallande och fram- År 1931 företogo sju arbetslösa neger- 
sionen, som ar- tvinga en i verklig mening fordomsfri pojkar på 13-20 år - bland dem de 

rattegång Det ar ovisst, då en sådan båda bröderna Wright, vars moder se- betar for kvin- 

opinion har att kampa mot den mest dan reste till Europa for att söka väcka nornas lika ratt, 

kompakta mur av fördomar och rashat en opinion till deras förmån - en resa 
skulle fortsatta 

På ett sätt har hela denna sak kommit till staden Memphis for att söka arbete 
Förenta stater- 
nas hållningvar 
tydligen påver- oss närmare genom den återspegling den På samma tåg som pojkarna fast I en 

fått i den nya tyska lagstiftningen Så annan vagn befunno sig två vita prosti- kad av den rikt- 

har rasärans sirande fått sin egen Para- tuerade Under resans lopp råkade neg- ning, som hiller 

graf i preussiske justitieministerns, har rerna i gräl med ett par vita pojkar, men 
på skyddslag- 

kvinnor. för förut omnamnda, förslag till nationalso- de hade inte sett de båda flick orna, kan- 
de ännu mindre till något våld mot dem cialistisk straffratt 

>Rasärans kränkande måste bestraffas, -Hade jag gjort det, svarade Patter- 
heter det Sålunda innehar det ett hån son inför domstolen, skulle jag ha gått visat sitt fram- mot folkkanslan, nar vita kvinnor skam- av tåget 
löst inlåta sig med negrer.> - Denna Därefter följde den vanliga historien, stegsvanliga 

sinnelag genom bestämmelse galler dock framförallt en av de vita flickorna vittnade mot neg- 

att medborgeli- överträdelser i det offentliga av rasärans rerna, varefter dessa med tortyr tvangs 
begrepp, som t ex >oanständig dans i att erkänna. Men när f l i c k a n  senare tog 

offentlig lokal med negrer> 
Straffet tillbaka sitt vittnesmål, var hon-en pro- ga rättigheter- 

stituerad - plötsligt Ingenting att lita na åt samtliga 
skall dock tillämpas uteslutande på den på, och då hon efter denna bekännelse krigstjänstväg- 

rare från världs- färgade partnern i förseelsen >Sådana försvann brydde man sig inte om att söka 
åtg ärder till ras ärans skydd>, heter det 

krigets dagar 
Ingen av dessa 

trots bristande och motsagande vittnes- skilda livet > 

Amerikas förvåning nedlade Förenta sta- 

PRESIDENT 

(Forts. å sid 4.) 
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Längs horisonten. 
Suveränernas nyårshälsningar Om kontroll över 

rustningar Japan och freden. 
D e n  13 Jan. 1 9 3 4 .  I. säger att Sovjet har goda eller drägliga 

B l a n d  de suveräner som talat till sina förhållanden till andra stater utom med 
och andra folk omkring årsskiftet Japan, men han varnar Japan för varje 

raknas kung George av England, presi- oklokt steg, ty Sovjet skall veta att för- 
denten Roosevelt, den tyske propaganda- svara varje tum av sin jord. En stridande skola. minister Litvinov. och Sovjets utrikes- k e t  skickligt l i tet  tal .  D e t  höll ett myc- 
dunkla år med en tämligen förhoppnings- det brittiska imperiets när- och fjärrbe- 
full hälsning, och om de inte voro nöjda lägna länder men handlade - i rak strid 

Engberg  har  tillsatt parterna: barnen-föräldrarna, lära- med mycket annat, voro de åtminstone mot Goebbels tes - om nödvändigheten 
fyra sakkunniga herrar a t t  inom eck- ren, distriktets skolstyrelse. nöjda med sina egna folk, och det sätt av att utsträcka de mänskliga sympatier- 
lesiastikdepartementet biträda med Det  ä r  sakkunniges sak - even- varpå de låtit sig styras eller själva na i den mån som de moderna uppfin- 
utredning och avge förslag i några tuellt - och icke vår, att utfinna styrt. Särskilt Goebbels var nöjd i sitt ningarna kommit alla skrankor i tid och 
viktiga frågor inom folkskoleväsen- de  detaljerade formerna för en så- radiotal som hölls på tyska och återsän- rum att falla. Och han fastslog att im- 
det:  Skatteutjämningsberednin- dan frivillighetens fortbildningssko- des på engelska. Det var en tacksägelse periets framgång och framtid berodde på 
gens  förslag a t t  folkskoleväsendets la. Men låt oss dock f ö r e s l å :  Att  en för revolutionen och den nya andan och de moraliska dygderna: orubbligt för- 

ten. 
sättningsskolan helt eller delvis er- för fortbildningsskolans bedrivande, den fattigaste och ringaste tysk - i n o m  
sattes med ett s junde skolår. 

g å r  herr Engbergs  statsrådsdikta- samt  undervisningsämnena och de-  bra, men man kunde inte låta bli att Iämpliga äro inte utan sin betydelse. 
men i riktning mot a t t  kommunerna ras behandling. Distriktets folksko- tänka på att i samma drag den hemliga 
fortfarande borde behålla byggnads- lestyrelse s k u l l e  a l l t s å  bli beslutande polisen upptäckt och brutit upp en ny Frankrike har nu officiellt svarat Tysk- 
och a v  myndighet, skolöverstyrelsen - l i k -  antinazistisk röd kamporganisation och land på dess upprustningskrav och sir 
skollokaler och lärarhostäder - om som hittills genom sina inspektörer fängslat dess ledare samt funnit nödvän- John Simon har träffat Mussolini. Men 
ock  med möjlighet till statsbidrag - inspekterande. Och vem skall be- digt att häkta nya socialdemokrater och da uppgifterna variera så mycket om det 
- för a t t  undvika onödigt slöseri tala kostnaderna? förra svarets innehäll, och då sir John 
och därjämte en ny stor och dyrbar vore nödvändigt. staten - i form av Både Roosevelt och kung George glad- Simon inte när detta skrives ännu redo- 
förvaltningsapparat. fortbildningsstipendier de sig i sina tal åt en begynnande eko- gjort för resultatet av herrarnas över- 

Det  kan väl knappast råda  något till barnen - till alla som sökte - nomisk återhämtning i sina länder, men Iäggningar, så är det för tidigt att spå 
tvivel om at t  skatteutjämningsbered- som skulle betala s in  avgift  till folk- Litvinov ser de borgerliga staternas något om verkan på avrustningskonfe- 
ningens förslag innebär risk för slö- sko estyretsen^ vars sak det blev att framtid mycket dyster, som han ju måste. rensens framtid. Ståndpunkterna synas 
seri med allmänna medel över huvud avlöna en eller två, eller flera,  lärare Och man måste säga att Englands och oförenliga, men det är  alldeles märkligt 
taget. Frankrikes i dessa dagar foretagna nya vad ståndpunkter kunna växla och skri- 
över skolväsendet vore där jämte  ett Nyligen yttrade s i r  John Simon i 
ödesdigert s teg  mot den i alla detal- billigaste ä r  nog ofrånkomligt. Det  sel över Europa egentligen ge honom engelska parlamentet: >det sista vi skulle 
j e r  uniformerade och monopolisera- ä r  sannolikt a t t  en skola med frivil- vatten på sin kvarn även om det också tänka på vore en särskild kontroll bara 
de  skolan - at t  observera ock- lighetens krafter inom sig åtminsto- finns tecken till produktionsökning och för e t t  land>. Men det var ju på den 
så ett välberett tillhandahållet red- ne till a t t  bör ja  med skulle med glatt minskning av arbetslösheten. Men Sov- särskilda kontrollen på ett land som Ver- 
skap  för  varje diktatur. mod utnyttja de ordinarie skolloka- jetunionens tillständ och framtid beteck- saiilesfreden byggdes, och denna idé har 

nar Litvinov som lysande och under den sen dess lett världspolitiken ända till helt 
uttalar statsrådet a t t  han i kravet på Men vad mera är :  härmed skulle svenska timmen från moskvaradion fick nyss även under mänga stadier av det 
lärotidens ökning till s ju  å r  ser  det kunna skapas  ett tänjbart ,  lltveck- man det ytterligare bekräftat. Sovjet förberedande avrustningsarhetet. Aven 
förnämsta målet för pedagogiska l ingsdugligt redskap för ungdoms- som nu går in i andra femårsplanens an- makternas syn på kontrollens art har 
reformsträvanden på folkundervis- bildning. Vad hindrar att folksko- dra år är, förklarades det, under okande ändrats inom några månader. Förr hette 
ningens område under den komman- lans lärare - och även andra per- produktionsmöjligheter och ökat välstånd det att ett land skulle kontrolleras endast 

lång övergångstid kommer att bli ställas som speciallärare inom fort- komliga kommunistiska staten. Litvinov tänkte det för att bryta ett nedrustnings- 
nödvändig. Detta dels a v  ekono- bildningsskolan i sina special->älsk- fördrag. Nu är den automatiska och pe- 
miska skäl,  dels >på grund av  den lings>-ämnen. V a d  hindrar vidare riodiska kontrollen, som naturligtvis är  
mera känslobetonade obenägenheten att denna fortbildningsskola kan den enda möjliga, accepterad av de flesta 
mot en förlängning a v  skoltiden, som komma at t  öppna s ig  även för  ung- Ur Radikala Gruppens tidigare motståndare även av Tyskland. 
otvivelaktigt ä r  för handen på dom i långt senare åldersperioder än programuttalande i * 
många håll>. I det nyss citerade talet inför parla- 

Statsrådet 

1. 

kostnader skulle övertagas av  sta- lärare skulle ha rätt att inför en enigheten. En bekännelse att tyska riks- I nuft, okuvligt tålamod och outtröttlighet 
2. Lämpligheten av  a t t  fort- folkskolestyrelse framlägga en plan regeringen kände sig mera samhörig med i god vilja. 

N u  vet man ju vad a l l a  sådana officiella 
en plan som omfattade hur han - landets gränser och utom? - i n  med tal som hållas inför världen äro värda, 

Vad beträffar den första frågan eller hon  - tänkt sig lokal,  tider s i n a  jämlikar i andra länder. Ja, det var men nyanserna i det vid varje tillfälle 

* 

förvaltningsskyldigheten 

I den mån det kommunister. 

personliga 

Statens i allo ökade  makt  - allteftersom behovet påkallade. 

Att detta bleve det för alla parter inskränkningar i importen med nytt tras- da. 

Beträffande det sjunde skolåret lerna under dessas ledighetstid. 

de tiden. Dock  anser han a t t  en soner - inom distriktet kunde an- på väg mot förverkligandet av den full- på anmälan av ett annat land som miss- 

tiden s t rax  efter det s jä t te  skolårets 
V a d  hindrar a t t  den i allo - 

da fixerade svårigheterna och den vad yttre lokal och inre arbete be- Skol frågan mentet ar Japan förklarade som erbjuder sir John de egentliga Simon att svå- det 
nödvändiga långa  övergångstiden träffar - kan bli e n  bygdernas ar- 
- ä r  inte detta ägnat  a t t  inbjuda betsplats,  d ä r  offervil ja och nyska- 

S k o l u n d e r v i s n i n- righeterna när det gäller att " en av- 

de  sakkunnige a t t  göra en dygd av pande kraft kan samlas och alltfort g e n b Y g g d p å d e n 
nödvändigheten: at t  å ter  för en bryta nya  vägar. Men sådant kan v ä x a n d e m ä n n i s k a n s T I D EVA RVE T S 
gångs  skull l å ta  den hårt beträngda, endast ske  inom en stridande skola v e k v i n g s s r ol e ka u t- 
men kraftladdade frivilligheten f å  den som strider för  sitt  liv, sin Möjlighet för alla till examens- 
pröva sina krafter. Frivillighet allt- växt och s ina  idéer i ett  samman- f r i  åtta- eller tioårig skolgång 
så från a l la  parter,  i detta fall  de  hang. med avgångsbetyg. Skolplikt un- 
lika viktiga och ofrånkomliga tre Nu ä r  tid a t t  handla i de  goda  der  å t ta  år. 

krafternas och den stridbara andens 
tecken. En sådan fortbildningssko- jämställda i fri tävlan med s t a -  drag på kr. 50:- från ytterligare sex 
l a ,  som kan bör ja  i smått och pröva tens. Den fria tävlan och den f r ia  givare. 

HORNSGATAN 37 - Tel. Söd. 70 00 starta snart, utan så l ånga  utrednin- en för skolpenning, avgiftsfria skolor d. v. s. en i statlig stället stedt, Stockholm, Harry Martinson, Salt- 
FOLKKUNGAGATAN 65 ,, ,, 73 37 g a r  och för  framtiden bindande poli- insats för varje barn användbar sjöbaden, Gusti Förstberg, Varberg, E. 
GÖTGATAN 52 “ “ 333 90 tiska beslut. endast för uppfostrings- och ut- Wallander, Stockholm, O. Forslund, 

bildningsändamål,  vare s ig  i Karlskoga. 
statsskola eller privatskola. Möj -  Den sammanlagda summa vilken in- årens skolpennig under en sista kommit till reklamfonden uppgår nu till 
re åldersperiod, om den blivit kronor 2,118: 35 vilket med tacksamhet 

obrukad under en föregående. erkännes. 
Den statliga inspektionen 

Rättelse: 
måste  visa respekt för  olika sko- 
lors arbetsmetoder. 

D e  a v  ecklesiastikministern sålun- slut. 

REKLAMKASSA 
postgironummer 55160. 

T ill Tidevarvets reklamkassa har un- 
der den gångna veckan influtit bi- Fria skolor 

Bagarstugan sina . möjligheter,  borde kunna f å  s k o g å n g e n  möjliggjord genom Anna Lundius, Västerås, Eva Ram- 

Leksands Bad- och Kuranstalt 
är utrustad med alla badformer enligt Skodsborgs metod. Helinackordering, även 
diet, emottages Aret runt. 

Enskilt rum pr dygn 9: 50, delat 8 kr. Obs. inklusive behandling. 

I artikeln om åtalet mot Sexuell upp- Kungl. Hovblomsterhandel 

H. F L AT O W 
Säg det med blommor! 
Västerlånggatan 14, STOCKHOLM 
- Blomsterförmedling till in- och utlandet - 

Telegr.-adr.: Flatow. Telefoner: 11 0506 20 21 17. Postgirokonto 549 

S t ö d d e  t r a  d i k a l a lysning, Se till saken, i Tidevarvets förra 
nummer förekom ett beklagligt tryckfe p r og  r a m m e t. I stycket >- - doktor Alma Sundquis 

Bliv medlem a v  Radikala För -  själv författare på detta område ,- - 
eningen i Stockholm. hade årtalet 1910 fallit bort. Där skull 

Expedition Triewaldsgränd 2 ,  
3 tr., telefon 20 48 42. N GS STUVLAGER 

, Barnhusgatan 4, Stockholm. 
NOR 
Ingen butik. Al våra bill priser 



Brev från 

Det moderna Island. 
et är väl ingen som vill tro det, men läsår har den översta klassen i Flicksko- D i går morse klockan ½ 9, då jag l a n  fått 3 timmar svenska i veckan i stäl- 

gick till skolan, var det så varmt att jag let för danska och undertecknad har fått 
var tvungen att taga av mig kappan och hedern och nöjet att sköta undervisningen. 
gå i bara klänningen! Det var inte ännu Det är en pigg och intresserad flock som 
alldeles ljust, men gatlyktorna voro tän- redan plöjt igenom ett par hundra sidor 
da, så att jag kunde undgå de värsta gro- svensk litteratur och nu äro i stånd att 
parna och polarna. Luften var mild, skratta på riktiga ställen åt de oskyldiga 
inte en vindfläkt rördes, inga bilar  susa- skolhistorier, varmed jag kryddar under- 
de, endast svanorna, som majestätiskt visningen. Om mina läsare hörde dem 
simmade omkring på stadens lilla insjö, läsa högt, skulle ni tro, att de allesam- 
läto höra sitt ablakandes i morgonens man voro från Tjörn,  mera har jag inte 
sublima ro. 

Aven Folkskoleseminariet har fått sven- 
charmanta stenvillorna på m i n  väg - en- ska på det redan överfyllda schemat, och 
dast i källarvåningarna skymtade svaga där har jag det tämligen sällsynta nöjet 
ljus. Där bor enkelt folk, som stiger tidi- att bl. a. undervisa ett nygift por i 3:dje 
gare upp. Är det nu inte fördomsfritt? 
der som till och med ligga under jord- Men rektorn torde väl få anses som en 
ytan - nästan alla nya hus ha källarlä- frisinnad man, ty det är han, som skän- 

na bostadsbristens tid lejas ut till ocker-. översättning, en >kulturgärning>, som i 
pris - ett praktiskt, ehuru mindre sym- varje fall säkert tacksamt uppskattas av 
patiskt sätt fur husägaren att få sina rän- det uppväxande släktet. 
tor be ta la  och ändå praktiskt taget ha Det sommarblida vädret har hjälpt oss 
hela huset för sig själv. Reykjavik är över den värsta mörktiden. Och det 
minsann inte >bagefter>, ånej man har extra Alting, som nu sitter, ämnar visst 
en hyresfråga också här, men den natt- lätta litet på importförbudet - vi tacka 
svarta högern är i majoritet i stadsfull- för sylt och saft och grönsaker och smör, 
mäktige så att det går trögt med refor- ost och ägg! Men f. ö. står man fram- 

for bodfönstren, undrande vad det egent- merna. 
Alla fönster och dörrar stodo på vid ligen kan vara, som gått under namn av 

gavel i Flickskolan - för att lufta ut lyxvaror och varit förbjudet. Ty  man 
värmeledningsvärmen - välshinglade kan gå från fönster. till fönster utan att 
flickor stodo i klungor och dryftade vä- upptäcka annat än rena lyxvaror. Italien 
derleken; ingen snö, inte ens frost, ut- har bl. a. sänt miniatyr-Balbo-flygmaski- 
slagna smörblommor på Nordiandet. - ner, som sväva i fönstren på ett av varu- 
Mina läsare trodde kanske inte, att Reyk- husen och fresta hundratals småpojkar.. . 
javik ägde någon flickskola ens. - Jodå, Många medborgares hjärtan klappa nu 
och den är inte så ny och inte så liten av fröjd vid tanken på att förbudet mot 
heller: ett stort tvåvåningshus - den re- starka drycker nu skall helt upphävas. 
naste skola jag någonsin kommit i, man Folkomröstningen visade - tack vare 
skulle närmast tro, att eleverna svävade städernas befolkning, att isländaren inte 
ett par centimeter ovanför golven. Flic- längre vill nöja sig med bara spansk- 
korna äro modernt smala, många tämli- vinet, man vill ha konjak, wisky och 
gen väl förtrogna med läppstift och pen- brännvin också. Sedan skall man dricka 
sel. så varsamt, så varsamt så, och fylleriet 

de Island med ett besök, kan man märka 
ett stegrat intresse for svenskan. Detta 

lyckats uppnå på tre månader... 
Det var mörkt och nedrullat i alla de 

Här får man hyra ut bostä- klassen! 

genheter, mörka och osunda, som i den- ker Island alla nya schlager i isländsk 

Sedan den svenske kronprinsen hedra- skall helt försvinna.. . 
Estrid Falberg-Brekkan. 

rustningskonvention till stånd, emedan arme eller flotta. Folket vill ha en del 
detta land absolut motsätter sig kontroll av de pengar som gå till rustningar för 
av sina rustningar. Eftersom denna ar- produktiva ändamål.> 
gumentering kommer igen överallt, och Emellertid erkänna de fredsvänliga i 
Japan alltså göres till situationens herre, Japan själva att det icke finnes någon 
kan det kanske vara lämpligt att här re- opposition, duglig att efterträda den nu- 
dogöra något för innehållet i en artikel varande regeringen. Man måste arbeta 
om Japan och freden som nyligen statt i på Iång sikt for att uppfostra en sådan. 
Internationella försoningsförbundets or- Ingen i Japan tror emellertid, ej ens 
gan Reconciliation. Den är  skriven av pacifisterna, att all skuld i det som skett 
en medlem av förbundet, Devere Al len,  mellan Japan och Kina ligger på Japan. 
som studerat frågan på ort och ställe. De påstå att den tidigare liberala regi- 
Han säger att i Japan finnes en växande men i Japan gjorde flera försök att vän- 
opposition mot den militaristiska regerin- ligt närma sig Kina men blev avvisad. 
gen, ehuru den icke tillåtes att organisera Japans bittra inställning till Nationer- 
sig och komma t i l l  uttryck. Det man- nas Förbund förklarar m a n  ut från en 
schuriska äventyret, så lyckat det såg ut, händelse som vi i al lmänhet ha glömt, 
tyckes inte erbjuda Iösningen på Japans men icke så japanerna. I Versailles hem- 
stora problem: befolkningsfrågan. Staten ställde Japan och Kina gemensamt att 
Manchukuo som japanerna själva skapat, Förbundspakten skulle uppta en princip- 
börjar t i l l  och med bli  en farl ig rival mot deklaration om alla rasers likaberättigan- 
vilken man måste skydda sig medels tul- de, men västmakterna sade nej! 
lar. Alla fredsvänner i Japan säga att lan- 

Regeringens politik att för sina militära det inte  kan komma ur  s in  nuvarande 
rustningar år för år ge ut långt mer än politik utan hjälp från den övriga värl- 

allmänt som alltför riskabel, Många an- ledande japansk pacifist, vilket har sitt 

talistiska systemets undergång i Japan. tiska intresse. 
I en japansk tidning läses följande: >fol- >Det lönar sig icke>, säger denne, >att 
ket är  emot de väldiga militära utgifter- söka tvinga Japan till någonting, minst 
na, emedan detta är emot folkets intres- av allt att göra om vad det gjort i Man- 
sen. Militärerna tro att ett lands ställ- schuriet. Skall en sinnesändring då 

landets finanser kunna bära, kritiseras den. Artikeln slutar med ett citat från en 

se att den kommer att leda til l  det kapi- stora såväl folkpsykologiska som prak- 

ning i världen bestämmes av de miljoner komma inifrån? Det är ingen utsikt att 
det använder på sina rustningar. Ett folk krafter inifrån på länge kunna kasta mi- 
i nöd är icke hjälpt av en aldrig så stark litärpartiet ur sadeln och återinsätta vid 

K. F:s Samarbete Fascism i U. S. A. 
småskrifter. i N orden. F a s t ä n  marxismen aldrig i någon 

ämnvärd grad vunnit insteg i Ame- 
K o o p e r a t i v a  Förbundets förlag utgi- et nordiska samarbetet har åter ta- rikas politiska liv, börjar dock national- 

småskrifter, behandlande i populär form gits upp till diskussion, denna gång s o c i a l i s m e n  sticka upp huvudet, iförd 
den ena efter den andra av livets viktiga med anledning av professor Bertil Ohlins olika slag av skjortor. 
och intressanta frågor. Den ena serien intressanta föredrag i Köpenhamn vid The New Republic ger en ganska 
kallas direkt K. F:s småskrifter och nyår. Professor Ohlin påpekade att roande skildring av den mångfald orga- 

nisationer som med olika >frhetssträ- 
kostar alltid 75 öre per volym. Den an- samarbetet i Norden var på tillbakagång vanden> på sina program bereder väg för 
v ä x l a r  mellan 6 5  ö r e  o c h  1  krona per och uppehöll sig  framförallt vid den  eko- fascismen i Förenta Staterna. I sin över- 

nomiska sidan av saken. >Antingen måste enskommelse med Sovjet var den ameri- bok. 
Har man råkat bli ägare till en eller samarbetet organiseras efter en radikal kanska regeringen synnerligen noga med 

två av dessa små billiga böcker på i all- linje, med officiella organ för skötandet garantierna för att Sovjet icke skulle be- 
driva någon kommunistisk propaganda. 

mänhet högst 100 sidor - f. ö. en Iämp- av dess olika uppgifter eller också måste Men fastän femtioelva o l i k a  fascistorga- 
man avstå från att uppnå något resultat. nisationer äro verksamma hos oss, säger 

lig storlek i vår starkt upptagna t i d  - 
är m a n  genast mera nyfiket intresserad 
av varje nyutkommande häfte. Ty man Särskilt har professor Ohlin påpekat fa- tidningen, några t. o. m. finansierade av 
har funnit, att de första man skaffade sig, ran av att avgränsa alltför små områ- H i t l e r  och åtminstone en som propagerar 
kommit att tillhöra den ej alltför stora den för självhushåll. Marknaderna böra trohet har inte ett och hans barbariska 
avdelningen på bokhyllan, som man då i stället göras så stora som möjligt. I överenskommelse träffats med den rege- 
och då plockar fram och bläddrar i, för detta fall skulle en mellanskandinavisk ring, som utgör ett sådant hot för världs- att  slå upp en siffra eller annan uppgift, 
som man har behov av. 

Iwan Bolin: Varukännedom for hemmet sig. 
och främst Khakiskjortorna, en rörelse 

och Thorsten Odhe: Det ekonomiska många väl utvecklade specialindustrier som Washington i fjol, men s o m  under  
skulle den ömsesidiga handeln bli av in- hösten 1933 bragtes t i l l  en viss tystnad. livets matare. 

Varukännedom för hemmet är helt en- tresse för samtliga parter. Ett samfällt En del av deras ledare äro i fängelse och 
kelt en förklarande och beskrivande för- Skandinavien kunde även ha sin betydel- man hör för tillfället i n t e  mycket av dem. 
teckning i alfabetisk ordningsföljd Over 
de varor, som förekomma i ett hem eller se v i d  eventuella underhandlingar med En mindre offentligt framträdande Or- 

i det personliga bruket. Om somliga sä- andra regeringar. ganisation är Sjuttiosexornas orden, som 
ges blott en rad, t. ex. >Bomolja, är min- De båda statsministrarna Stauning och bedriver ett underjordiskt arbete för att 
dre renad olivolja), eller >Fruktsalt, 2 dl. P. A. Hansson ha yttrat sig i intervjuer hålla sig beredda för Dagen. 

Silverskjortorna är en annan nationell 
om dessa synpunkter och därvid fasthål- sammanslutning, som sett dagens ljus i torr, pulvriserad vinsyra, 3 dl. torrt bi- 

karbonat,. At andra ägnas 2 till 3 ra- der exempelvis >Gurgelvatten, kokt ljumt l i t  vid sin förut framlagda mening ,  att Nord-Carolina. Dessa uppges stå i nära 

vatten försatt med något koksalt. Om de nordiska länderna visserligen böra förbindelse med Hitler och hans repre- 
så önskas, kan det forsättas med några samarbeta, men icke under formen av ett sentanter och ha som en central pro- 
droppar av en lösning pepparmyntolja i statsförbund. Vidare ha de framhållit grampunkt satt upp bekämpandet av ju- 

darna. Med utgångspunkt från Zions 
vises protokoll. ren sprit,; eller >Nysilver, en samman- det ekonomiska samarbetet som för när- 

smältning (legering) av koppar zink och 
nickel. Så är det Korsfararna. the Crusaders, 
alltid med en tunn hinna av äkta silver>. En gemensam skandinavisk tullpolitik med anti-inflation på sitt program. Kors- 
Åter andra ha fått sig tilldelade beskriv- förefaller att vara ett mycket berättigat fararna har rikligt understöd från den 
ningar på upp till en hel sida över deras önskemål och helt säkert har det sin be- högre affärsvärlden och tycks framförallt 
sammansättning, tillverkning i fabrik el- vinna sina anhängare i de högre sko- 
ler i hemmet och anvandning för olika tydelse att denna tanke tas upp "" lorna. 
ändamål. Vid orden Föda, Födoämnenas olika håll Förkämparna för ekonomisk frihet eller 
pris och Vitaminer förekomma utförliga Med detta nummer av Tidevarvet Vitskjortorna äro helt skilda frän före- 
tabeller över olika födoämnens bestånds- följer en giroblankett. Vi uppmana gående grupp. De ha sitt stamtillhåll i 
delar, näringsvärde, priser och vitamin- våra ärade läsare att fortast möjligt Chattanooga i Tennesse och deras patos 
halt. Då ett par hundra ord förekomma insända prenumerationsavgiften på är guldmyntfotens bekämpande! De vill 
och äro lätt framtaghara på grund av densamma, så att Tidevarvet utan av- i stället ha en myntsort som bara är pen- 
bokstavsordningen och häftets litenhet brott må komma på Tidevarvet för gar. Deras hälsningsrop är Hail! 
(64 sidor) får man säga att detta varu- Slutligen finns en sammanslutning som 
lexikon i fickformat och till billigt pris 1934! 
fyller ett behov och är till påtalig nytta. heter Nationella väktarna, med Och mel- 

Thorsten Odhes bok: Det ekonomiska Exp. Triewaldsgränd 2 III. Tel. 20 48 42 lan alla dessa olika nationella skiftningar 
existera ytterligare mellanformer. Fa- livets mätare, med underrubriken Vad 

märkt hjälpreda för dem, som utan egent- ningarnas handelssidor, i telegramavdel- artikelförfattarna staterna väntar, säger 
liga förkunskaper vilja lära sig förstå och ningarna eller annorstädes. Inlednings- ledaren som ännu fattas. 
följa med de nionetära, finansiella och kapitlet om konjunkturväxlingar genom 

tiderna försöker leda den oinvigde till en 
god förståelse av händelseforloppen vid 

makten män av liberala idéer. Påverkan dessa for varjom och enom särskilt nu 
utifrån måste hjälpa till. Så har det va- så viktiga, för att icke säga skickelse- 
rit genom hela Japans senare historia. digra, omsvängningar i de s. k. konjunk- 
Vårt folk är egendomligt känsligt för turerna. Och kapitlen om de numera så 
varje förvandling inom den övriga värl- ofta publicerade produktionsindex, 
den. Om er avrustningskonferens skulle slags varuprisindex, levnadskostnadsin- 
lyckas uppnå resultat, om makterna ville dex, m. fl., äro minst av allt några torra 
överge sin ekonomiska nationalism och redogörelser och vad de innehålla. över hur  dessa Förf. har komma i stället t i l l  

lyckats utföra det konststycket att skriva något hände i västerlandet, så skulle det 
ändra hela situationen hos oss. Det är på en gång lätt, medryckande och sakligt 
sant att ni säger att ni överge imperia- därom. Aven för den som är ekonomiskt 
lism och militarism och att en annan anda skolad är den lilla överskådliga boken 
rör sig  ibland er. Men var äro de prak- (71 sidor) värdefull att ha till hands, bl. 

tiska bevisen på denna hjärteföränd- a. tal därför varuslag, att en antal del sifferuppgifter arbetare, o. d., om som an- 

ingår i indexen, förut varit svira nog att ring?> 
. I betraktande av att Japan tagit sin finna reda på i en handvändning, när 
imperialism och militarism från Väster- man behövt dem. 
landet och noggrant kopierat dess värsta I dessa tider, då flera gamla ekono- 
sidor, måste man erkänna att det l igger miska axiomer blivit suspenderade på 
något i detta öppenhjärtiga uttalande om viss tid eller för alltid och då mycket - En vacker bok 

om ej precis allt - flyter på detta om- 
den japanska folkkaraktären. I så fall råde, är sunt förnuft, engelsmännens 
ar det inte värt att bara skylla på Japan common sence, den viktigaste egenska- som angår 
som ett hinder för en avrustningsöver- pen hos den som skall skriva i de ekono- 

miska frågorna. Att författaren av den- OSS alla 
na lilla skrift innehar en särskilt stor enskommelse. 

portion därav, bidrar i hög grad till att 
göra boken köpvärd och läsvärd. 

till den orientaliska situationen i Väster- 
landet. 

ver oförtrutet tvenne olika serier D . . . . 

självförsörjning ö bli mycket mera räntabel freden. . ä 

N:o 6 och n:o 7 i småskriftserien heta än en svensk, norsk eller dansk var för Bland de uppräknade kårerna är först 
Och tack vare de tre ländernas 

Föremål av nysilver överdragas varande viktigare än försvarsfrågan. 

Postgiro 1544. 
Helår kr. 6: -. Halvår kr. 3: 25. 

Alla sätt äro bra 
utom de tråkiga. 
Alla tidningar äro 
också bra utom 
Söndagsnisse-Strix, 
som är bättre. 

Helår 17:50 
m. Grönköpings 
Veckoblad...... 21:50 

å 

Ty då l igger ju nyckeln 

Hans Fallada E. W. Nils Simonsson. 

DET GÅ 
Handmålade lampskärmar på särskilt preparerad oljeduk utföres på 
beställning i alla storlekar och modeller (valfria motiv) exempelvis 
egna välkända platser o. s. v. Rullgardiner målas. Amatdrfoton för- 

K. W. Lindbergs Konstateljé 



ligen aven ett åttonde folkskolär egent- 

På ofrånkomliga villkor redan eftersom är verklighet, den i städerna utgår i jag de frän flesta lands- fall 

bygdens förhållanden, där det vanliga är 
att folkskolans lärare undervisar fyra 
klasser samtidigt, eller ibland två, om 

låt oss säga fyra årsgrupper det blir Fröken Sanna Rådström, från Bjurholm barnantalet är stort. Det gör, att en ny 
mera modernt och säger något om hur i Södra Västerbotten tar framförallt hän- 
arbetet bedrives - där kan man inte syn till förhållandena i den norrländska lärarkraft måste träda in med ilet sjunde 
utan vidare lägga till en femte klass, landsbygden: 
även om man häller på detta, att nuva- Fröken Rådström påpekar först bety- Denna nödvändighet ger en naturlig ut- 
rande kurser ej få utvidgas. endast för- delsen av att skolundervisningen, gångspunkt, som måste gripas, även om 
djupas. Men olösligt är inte problemet. som redan nu förefaller många barn som den kanske kommer något för tidigt, för 
en Och utvikning nu måste från Redaktören sjunde skolåret tillåta mig till en grottekvarn av plugg och åter plugg att ge det sjunde skolåret prägel av att 

första. Mer än en gång har det förvå- givande måtte frihet, och detta välsignad, vara inledningen till en ny livsperiod - 
nat mig, att våra skolläkare aldrig, så om den skulle utökas med ännu ett helt ungdomstidens, den dyrbara, den vansk- 
vitt jag vet, opponerat sig mot att 6-7- år. Vidare kan det i många fall vara en liga. Där måste verkligen givas plats 
åringar ha lika långt läsår som 12-årin- svårighet för föräldrarna att hålla bar- och tid för de ämnen och de sysselsätt- 
gar. Nog är det bra drygt för dessa nen ännu ett år i skola, då det ofta i för- ningar, som på allra bästa och rikaste 

skolvägar. 8 Vi ha en liten 7-årig pys vid börja arbeta för att så tidigt som möjligt sätt kan befordra andlig - och natur- 
denna skola, som under gångna termi- torft. Däremot äro de unga i brytnings- ligtvis även kroppslig - växt, hälsa, mod, 
nen under sin väg till och från skolan åren starkt i behov av en intresserad, produktivitet. - Slöjd och gymnastik 
tillryggalagt 90 mil. Och flera stå ho- personl igt  stark ledare och det kan just icke, såsom oftast nu i fortsättningasko- 
nom nära i vägmätning. Är det inte för läraren vara. lan, bannlysta. Och för övrigt: Huvudvik- 
många mil? Vad själva undervisningen beträffar, ten lagd på de >humanistiska> ämnena, på skulle säkert inte märkbart inverka på säger fröken Rådström, ha vi nu äntligen 

fått igång de slöjd- och hushållskurser, odling av den gryende ungdomens i den- 
kunskapsresultatet. Men 5:e, 6:e och 7:e som inrangeras under fortsättningssko- na period genombrytande andliga kraf- 
klasserna - när vi nu få den 7:e - tåla l a n  och på den punkten synas mig för- ter. Dikt, biografi, drama, språkets fria 
nog vid en ökning av skolåret. - Men hållandena vara sådana att de i l u g n  och levande behandling, muntl igt  och 

Den tid fortsättningsskolan tar kunde böra betjänad av de praktiska färdighe- skriftligt, handaslöjd av olika slag, ar- 
läggas till de äldre klassernas läsår. ter dessa bibringar - t, ex. sömnad, beten med färg och form och med för 
Medan 1:a och 2:a klass ha ferier, kun- matlagning, stickning, lagning - än av klassen gemensamma företag, där gemen- 
de läraren vid småskolan undervisa 3 : e  sam stämning, påhittighet och skapande 

Hade jag däremot minsta möjlighet att förmåga får uttryck och träning - inget och 4:e klass, så att läraren vid folksko- torr boklig kunskap. 
lan under 2 á 3 månader icke behövde 
ha mer än 5-7:e klass. lagstiftningen, slutar fröken knussel med tidsutrymmet för sådant! 
måste bredvid 3-7:e klass lärosal fin- Rådström, skulle jag återinföra slöjden i Och stor frihet för läraren med avseende 
nas ett arbetsrum, där barn, som ha s. k. liga flyttningsmöjligheter inom hela riket på tidens disposition. 
tysta övningar, kunde få arbeta i ro. 

Redaktören ger några frågor angående och främst söka fostra fram ett släkte Lärarfrågan - ja,  kanske är den här- 
fortsättningsskolan. verkliga pedagoger. vidlag det viktigaste. Måtte I sanning 

Ja, den som kunde få den reformerad Holgersson i Johannishus, Blekinge, som alla utredningar, diskussioner, yttranden 
så, att dess läroämnen anpassades efter också undervisat i fortsättningsskola en och beslut se stort och fördomsfritt på 

att den, som börjat s in  31 :a fortsättnings- del är. Fröken Holgersson yttrar: T y  här borde det uteslutande fil 
elevernas ståndpunkt! 

skola, som jag nu gjort, inte som tjänst- E tt sjunde skolår måste anses oerhört gälla att f inna bästa vägen att locka fram 
görande lärare får uppleva en reform. Skall fortsättnings- och sätta på rätt plats dem som har hå- 
Ännu länge skall det med 13-14-åringar skola följa något år därpå, så borde den gen, kraften och kärleken just för barn i 
läsas om kommunalstämmor. kommunal- vara frivillig. Folkskolan - om den denna ålder, då alla möjligheter och alla 
och Må dessa lä- 
alla nämnder etc. 
examinera även i samhällslära vid kur- vilken hela vår folkbildning vilar och då rare sedan vara att f inna bland distrik- 
sens slut, måste mycket av detta för b a r  måste i främsta rummet räknas med det tens ordinarie, bland pensionerade eller 
nen onjutbara pluggas in i deras minne. >mått> av kunskaper och fostran som unga, >arbetslösa> lärare, gärna av olika 
- De, som nu styra våra kommuner, staten anser sig böra bjuda varje med- utbildningsgrad, ja,  t. o. m. bland >van- 
läste som barn icke en rad s. k. med- borgare och som också för det stora fler- liga människor>, som prövas lämpliga. 
borgarkunskap men ha likväl skaffat sig talet blir den enda egentliga skolan. 
den erforderliga kunskapen. Så få nog Det ligger i luften i vår tid att folksko- 
kommunalpamparna i framtiden ock göra, bygga vidare på för dem som så kunna lan skall göras yrkeshetonad. Det är 
trots allt de nu i några veckor i unga är ytterligare en styrka, men kan aldrig arbetslöshetens skugga som skymtar 
år svida för den. - Kommunal- och komma annat än i andra rummet. man bakom detta. Denna opinion har även 

kommit till uttryck i det program för 
statskunskap som undervisningsämne bä- må vara hur varm hottenskolevän som 
ra sparas till Medborgarskolan. Den skall helst. 
komma som en överbyggnad på sjunde Vad fortsättningsskolorna beträffar, så >samhällets stöd för ungdomen> som ny- 
skolåret men icke före 18-årsåldern. har det säkerligen från lärarnas sida ligen fastställts av Socialdemokratiska 

Modersmålet borde få de timmar, som gjorts mycket för att tillrättalägga det Ungdomsförbundet. Där yrkas nämligen 
samhällsläran nu tar. Litteraturläsning lärostoff, som egentligen passar 7 - 8  år på att fortsättningsskolan organiseras 

skattas. D e t  ä r  denna ålder börjar upp- ningsskolan kostar teoretiska fortsätt- som ett mellanled mellan folkskolan och 
de unga att ge dem stenar, när vi ha så för vad den ger, och har man inte råd yrkes- och lärlingsskolorna, samt på yr- 
mycket bröd, som de verkligen längta till ett sjunde skolår, utan genom offer kesorientering inom folkskolan. Jag tror 
efter och så hungrigt ta emot. Pojkar- av fortsättningsskolan - de praktiska att i detta önskemål, i denna opinion, och 

naturligtvis mest i dess förverkligande na läsa lika gärna som flickorna i de kurserna bör undantagas - så borde 

ligger en mycket stor fara: Att skuggan 
antologier, vi ha i skolan, men de älska likväl ingen tvekan råda. 
inte medborgarhoken mer än flickorna. Det är därför glädjande att ett slo- 
Rakning är ett ämne, som mycket roar pande av fortsättningsskolan i och med av arbetslösheten sveper in över barn- 
fortsättningsskolans elever, men moders- hr Engbergs direktiv nu åtminstone ifrå- doms- och de tidiga ungdomsåren, att det 

krampaktiga fixerandet av detta hotande målet med dess olika grenar behövde gasatts från auktoritativt håll. 

onda kommer den viktigaste källan för 
mångdubbelt flera timmar. 

Praktiskt arbete - skolkökskurser och 
slöjd - är vid de flesta fortsättnings- Slutligen ha vi tillfrägat rektor Hono- dess övervinnande att sina ut: uppfin- 
skolor ordnat för flickorna, För pojkar- rine Hermelin, ordförande i Julita skol- ningsrikedom och modig produktivitet. 
na är det sämre ställt. 
tyckas ej så allmänt haft blick för, vilken Ett sjunde och ett åttonde skolår! - dessa krafter, har sin egentliga växttid i 

de blivande kommunalmännen nödvän- villkor, ett ofrånkomligt: Att något tyd- 
digt måste läsa sin medborgarbok under 
12  veckor, under det att f l ickorna kunna ligt och kännbart nytt kommer in under 

ten av denna tid. 

ligen komme att beröra landsbygden, 

ett sjunde och åttonde skolår. 
(Forts. fr. sid. 1.) 

skolåret. 

Om varje termin kortades 

ingen okning av hemarbetet! 

Naturligtvis påverka 

den. Men det ar givet, 

mycket bättre. 

municipalfullmäktige, kommunens skall göra skäl för sitt namn - måste vanskligheter yppar sig. 
Och som man skall främst syfta till att vara den grand på 

Att så denna grund även passar att 

Ebba Holgersson. 

Ty det är dock så, att dessa egenskaper, Skolstyrelserna styrelse: 

glädje handens arbete ger, eller kanske Vad vore önskligare. Men på ett åren efter de fyllda 14. Men all växt 
förhindras av oro för morgondagen. 

Det är att önska - och att hoppas - 
reda sig med vad de inhämta under hälf- dessa fjortonde och femtonde levnadsår att ett sjunde och åttonde skoIår skulle 

kunna bidraga till att så att säga ge  folk- - ungdomstidens första är. 

Hanna Johanson. Då en reform med ett s junde och möj- skolan åter till sig själv. Att det skulle 
minska på trycket från kommande inträ- 
desprövningar och examina och ge den 
fr i  att arbete med det enda målet för 
ögonen att för varje dag och åt var och 

upptagas och bli  till växt och utveckling. 
Måtte då icke oro för morgondagen i ny 
form - eller i dubbel form - pressa s i g  
i n  och förrycka och förhindra detta od- 

Fr a n ska S k o l a n 
en ge så mycket och just det som kan Döbelnsgatan 9 

8-klossigt läroverk för flickor med förberedande klasser. 
Kindergarten för gossar och flickor. 

Vårterminen börjar den 16 januari 1934 kl. 9 f. m. 

Tel.: 2 0  78 11, 2 0  75 08. 
Mottagningstid: Måndagar, onsdagar och Iördagar kl 10-12. 

Iingsarbete. 
Honorine Hermelin. 

Rasens ära. Villa- och Uthyrningsbyrån 

Örnen (Forts. fr. sid. 1). 

reda på henne för vidare undersöknin- 
gar. 

Emellertid har genom ett intensivt ar- 
bete från olika organisationer och en- 
skilda, rättegången två gånger tagits 
upp på nytt, i n~~~~ och december 1933. 
Med den upphetsade, lynchningshungri- 
ga, hatfulla massan utanför och väpnade 
vakter vid rattssalen skulle den utsedda 
juryn skipa rättvisa. Åklagaren var ung 
och ambitiös och angelägen om sin kar- 

ligen stalla upp sig som underguver- av alla storlekar. 
riär - vid valen i maj skulle han näm- 

nörs-kandidat. Försvarsadvokaten var 
nog bra - men han var jude och 
från New York, en nordstatare som bara 
i denna sin egenskap uppväckte den syd- 

sakkunnigt och billigt. 

statsfödda juryns misstro. Några för- 

och domar hantverkare mot negrer heller skulle aldrig dessa vidgå farmare - 
men, som ett ögonvittne berättar I The 
New Republic - de är vita och negrerna 
är svarta och mellan dem är en klyfta 
som bestått i Sydstaterna i över hundra 
år. Man vill givetvis inte vara orättvis 
mot negrerna - m e n  negern tillhör dock 
en lägre ras och luktar illa och är en av 
de förbannade sönerna av Ham.> 

En av de båda vita kvinnorna, mot 
vilka det föregivna övervåldet ägt rum, 
kommer med en historia, full av motsä- 
gelser och osannolikheter. Den veder- 
läggs med klar logik av försvarsadvoka- 
ten. Och visserligen är  hon en prosti- 
tuerad, som de oförvitliga jurymännen i 
och för sig inte sätter stor tilltro till. Men 
försvarsadvokaten är jude från New har avslutat s i n  första årgång med ett 
York! Juryn förklarar sitt skyldig och innehållsrikt dubbelnummer. Bland med- 
dödsdomen blir uppläst. Pojken Patter- arbetarna märkas flera kända namn, så- 
son svarar med ett blygt leende, som lektorerna Oscar Olsson och Gun- 
domaren tackar juryn för de tjänster den nar Bohlin, författarinnorna Margit Pal- 
gjort rättvisan och staten Alabamas he- maer och Ingeborg Björklund, hrr Nils 

Inne- der. 
Samma uppfattning om den egna ra- hållet ä r  koncentrerat till samhällsfrågor 

sens >ära> kommer till uttryck i den av aktuell betydelse, t. ex. nationalsocia- 

ohyggliga lynchning som i förra måna- I i s m e n  och socialismen i deras förhållan- den ägde rum i Columbia, där en ader- de till olika samhällsgrupper samt skol- 

tonårig negerpojke, endast några tim- och ungdomsfrågor av vidsträckt sam- 
mar sedan han av domstolen frikänts för hällelig innebord. Tidningen som såväl 
>tillämnat> våld mot en v i t  flicka, över- stilistiskt som ifråga om innehållet står 
fölls och hängdes av en grupp vita män. på en hög nivå kan ge uppslag till in -  
Och detta f a l l  är endast en upprepning gående diskussioner i de berörda frågor- 
av händelser, av l iknande art, som under na och ar säkerligen en välbehövlig mot- 
den senaste tiden ägt rum i ol ika delar vikt till den ensidiga, reaktionärt betona- 

de inställning, som i allmänhet tycks rå- av Amerika. 
Så se alltså de åtgärder ut, med vilka da vid läroverken. - Redaktionen med- 

man i Amerika skyddar sin ras' ära, och delar att  Kontakt under ar 1934 utkom- 
som nu det nya Tyskland tagit till sin mer med 8 nummer t i l l  ett prenumera- 

tionspris av kr. I : 20. Postgiro 83782. 
Adr. Box 46, Jönköping. 

KORNHAMNSTORG 47, 1. 
Tel .  20 64 17 och 20 65 17. 
- S t o c k h o l m  - 

lägenheter, större och min- 
dre, i alla stadsdelar. 

Uthyr 

På Söder, 
över 1,000 moderna 
och omoderna 

ORS.' Avgiftsfritf  för hy- 
resgäster. 

Förmedlar 
köp och försäljningar av 
stadsfastigheter. villor, lant- 
ter egendomar, och affärer bostadslägenhe- I alla bran- 

scher. 

taxeringshesvär, bouppteck- 
ningar, testamenten, äkten- 
teckningar, skapsförord, uppskov mantalsför- med 

fullgörande av värnplikt 
samt alla övriga juridiska 
skrivelser uppsattas diskret, 

Deklarationer, 

Gymnasisttidningen 
Kontakt 

Beyer och Herman Stolpe m. fl. 

- 
förebild. - 

Frisörerna och de 
Tidsfrågor. tekniska framstegen. 

örbundet for Kristet Samhällsliv fort- 
tt yrke som hårt fått känna '' kri- F sätter under januari-februari 1934 E sen är - mot vad man kanske kun- den föredragsserie i Tidsfrågor, som in- 

leddes under höstterminen. Sålunda ta- de tro - frisörernas. 
- Ännu har vi inte märkt någon lätt- lar tisdagen den 23 januari kyrkoherde 

nad, svarar fru Helny Eriksson, som in- Sam. Thysell över ämnet V a d  s k u I I e 
nehar Damfriseringen Västerlånggatan d e m o k r a t  i s k n y o  r i e n t e  r i n g 
21, på vår fråga. Visserligen har vi mest i n n e b ä r a? Måndagen den 29 januari 
tjänstemän bland våra kunder och har talar kyrkoherde Sigurd Westman om 
kanske därför fått känna på de tysta t i -  F o s t e r l a n d s k ä r l e k o c h  n a t  i o- 
derna mindre än andra, men strökunder- n a I i s m och tisdagen den 6 februari 
na är nästan alldeles borta. Arhetslös- chefredaktör Allan Vougt om D e t  i n- 
heten inom yrket är också stor Man kan t e  r n a  t i o  n e I I a s a  m a r b e t e t o c h  
få upp till femtio svar på en annons om d e m o k r a t i n .  

Samtliga föredrag äga rum i K. F. U. 
e n  ledig p l a t s .  och hovharheraren K. M:s hörsal, Birgerjarlsgatan 35 - in- 
Andersson, Centralbadet, Drottninggatan, gång Snickarbacken - Stockholm, kl. 
vill inte heller gå med på att frisoryrket 7,30 e. m. Biljetter till enstaka föredrag 
skulle stå över konjunkturernas växlin- I krona. 

apparater som tekniska preparat talar 
emellertid hr Andersson om och v i  kan 

finningarnas mångfald vid en liten rund- 
vandring i K. Anderssons frisersalonger, 

avdelningar. 

de när det gäller permanentning och hå- 
rets vård i allmänhet är  oljorna, säger 
hr Andersson, som själv bedriver tillverk- 
ning av håroljor och hårvatten. Han bör- 
jade i liten skala för den egna raksalon- 
gens behov, men rörelsen har utvidgats 

Med falska oljor kan man riskera att få 
håret alldeles förstört. Hr Andersson, 
som under 40 års tid varit intresserad av 
hårskötsel och prövat allt möjligt i hår- 
medelsväg, vill n u  särskilt rekommende- 
ra Seborin, framställt på hans tekniska S t o c k h o l m  1 9 3 4  
fabrik och av erkänd god verkan. 

gar. Att det går framåt såväl ifråga om 

själva förvissa oss om de moderna upp- 

raksalong samt manicure- och pedicure- T I D EVA RVE T 
- En mycket viktig teknisk detalj bå- 

och är numera känd över hela landet. - 

Zetterlund & Thelanders Boktryckeri-A.-B. 
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