
Lis Tørsleff: 

Rentefri Laan. 
V a d  har hänt? 

konflikten, I söndag DAGGRYNINGEN ljusnade Ett nytt det till även medlingsforslag, sist i byggnads- förflutna 

accepterat av samtliga berörda organisa- 
tioners och fackförbunds styrelser, utsän- 
des till omröstning. Svar skall Iämnas 
före den 14 februari. Murareförbundet 
tvekade i det Iängsta, men lockouthot och 
påtryckning från L. O. och regering mat- 
tade till slut ut dess motstånd. Försla- 
gets innebörd belyses närmare i vår le- 
dande artikel. S SPÖKTIMMEN I RIKSDAGEN, d, v. s. 

Statsministerns besvarande av hr 
Lindmans interpellation om spökflygaren, 
medförde intet sensationellt nytt, annat 
än a t t  man fick reda på a t t  intet officiellt 
konstaterande av flygning över Bodens 
område och knappast annorstädes hel- 
ler ägt rum. Fast t, o, m, regeringen 
trodde att något ligger ändå under 
det hela Spökeriet synes de sista da- 
garna ha upphört i Nord-Sverige, men 
härja kraftigt i Nord-Finland, Finnarna 
se ryska spöken, vilket föranlett Stalin 
till en kraftig reprimand. 

N N Y  STATSSEKRETERARE skall E socialministern ha om två månader. 
Den förutvarande, hr Bo Hammarskjöld, 
blir då regeringsråd och undervisning sr^- 
det Wilhelm Björck är efterträdaren. Hr 
Möller har fått mycket påskrivet för den- 
na utnämning, men Upsala Nya Tidning 
torde ha rätt: Ar hr Björck så dålig, är 
det ju värst för hr Möller själv. Det bör 
icke vara svårt för hr Björck att över- 
träffa förväntningarna. 

SVENSK PRESS OGILLAS av tyska S regeringen, Tidningarna Fönstret 
och Metallarbetaren är förbjudna och nu 
senast har en representant för Tidningar- 
nas Telegrambyrå blivit utvisad, D~~ se- 
nare åtgärden uppges vara repressalier 
för att en tysk jur,  d:r Ohling, som under 
tio månader rest omkring i Sverige och 
enligt vad Svenska Dagbladet uppger, be- 
drivit nitisk nationalsocialistisk propa- 
ganda, vägrats uppehållstillstånd. Enligt 
polisintendenten Zetterquist har detta 
skett, emedan Ohling icke ställt sig  gäl- 
lande förordningar t i l l  efterrättelse. S SVERIGES NATIONELLA UNG- 

DOMSFÖRBUND vill ej Iängre vara 
ungdom hos Lindman, utan har utfärdat 
s in  självständighetsförklaring, Med eget 
program, som kommer, men vid val här 
och där samverkan med Allmänna Val- 
mansförbundet - som emellertid tänker 

sation Konservativ ungdom. D E PÅSTÅDDA OEGENTLIGHE- 
TERNA vid Stockholms stads gatu- 

arbeten tyckas lyckligtvis vara av be- 
gränsad art. 

lägga sig till med en ny ungdomsorgani- 

UPPHÄVANDET AV TYSKA DEL- 
STATERNA har redan stött på 

hinder. Bayern vill fortfarande vara en 
enhet och Göring som preussisk minister- 
president vill icke subordinera under riks- 
inrikesminister  Frick, Enligt Völkischer 
Beobachter får han emellert id en särskild 
position och ställs direkt under rikskans- 

tygla den krigiske Göring, vi låna en 
bild ur norska tidningen Mot Dag: , 

lern. Alltså: den fredssälle Hitler får 

Upprustningskrav . 
nder verdenskrisens tryk opstaar ad- og forretningsdrivende ved dannelsen af U skillige bevægelser. i tiden. En fælleskasser afløse deres gamle 4-5% 

i svenska riksdagen 
en allmänna kapprustningen världen Hr Wohlin begär ökade anslag till flyg- af disse, som synes at skulle faa ret be- gæld med en ny men rentefri er det ind- D över har icke lämnat Sverige utan- vapnet, varvid han föreslår det i stats- tydelige følger for Danmark er bevægel- lysende, at staten paa enhver tænkelig 

maade maatte støtte disse kasser i deres 
för. I ett stort antal motioner om ökade verkspropositionen upptagna anslaget på sen for rentefri laan, 
anslag till olika slag av nyanskaffningar 10 milj. kr. till statsbestallningar ökat 
for arme, flotta och flygvapen, avspeglas till 25 miljoner kr. 
rustningshetsen också i den svenska riks- Mest avskräckande i sin omedvetna gå- visse fælleskasser med dette formaal i Men her kniber det paa de to afgøren- 
dagen och tar sig många gånger tillräck- påarton är  måhända hr Ossbahrs motion England, Og Amerika, men særlig blom- de punkter. 
ligt cyniska uttryck. Andan i den tyske om ökade anslag till statsbeställningar för strede de frem under de fortvivlede øko- Først og fremmest dette med rentefri- 
professor Banses bok, som i allting från försvarsändamål på sammanlagt 22 nomiske forhold i Tyskland efter ver- heden. Den er absolut nok, hvad med- 

lemmernes indskud angaar, idet der ikke 
himmel, regn, moln och jord. till växter, milj. kr. Hr Ossbahrs nit gäller snart 
djur och människor ser ett redskap för sagt alla detaljer i militärväsendet, från denskrigen 
och medel till att förverkliga krigets fin- 10,5 cm.-kanonen, vilken torde fullt mot- en tid, hvor renten er Oppe Paa to- tillægges disse nogen som helst rente, 
damål, synes då och då komma till ut- svara moderna k r a v ,  till infanteristräns- sifrede tal. forstaar man jo ogsaa frem- men hvad tilbagebetalelsen angaar viser 
tryck även i de svenska riksdagsmännens l a r m  ersättande med ryggsäckar - för komsten af protest, men i en tid, hvor det sig  naturligvis, at det ikke er muligt 
till det yttre hyfsade framställningar. sammanlagt en halv miljon kr. Om den staten søger alle midler bra:: i anven- at holde den samlede tilbagebetalelse paa 

verade högermotioner - hr j .  B. johans- bahr att det ursprungligen var meningen 
son m. fi.  - som kräva ökningar i all- att erhålla anslag for anskaffande av en nugældende 4½ kan det maaske synes Forskellen mellem det ind- og udbe- 
mänhet av vissa anslag under fjärde hu- provpjäs, men sedan har några utländska mærkværdigere. talte kaldes imidlertid ikke rente men 
vudtiteln. Här påpekas bl. a. omsväng- makter beställt liknande pjäser vid Bo- Men naar disse .Omkast- 
ningen, ökat militärför- fors, och därigenom har ofoors lärt sig nomenet maa sikkert lægges paa krise- ninger i bedste fald (Tarif III) svarer 
svar, hos förut ickemilitaristiska befolk- att tillverka, denna även för våra för- psykosen. Skoen trykker netop nu, frem- til en renteydelse af 2½%, i tarif I til 
ningsgrupper i Belgien och Schweiz och hållanden fullt Iämpade typ,  
fastslås med gillande de liknande tenden- Naturligbis föreligger enligt hr Oss- tiden kan man efterhaanden sIet ikke 5½% tør man vel sige at rentefriheden 

ser som gjort sig gällande i Sverige - bahrs utgångspunkter ett synnerligen overskue. Kan man faa hjælb til at af- er saa som saa. 
bl. a. inom regeringen själv. stort behov av del viktiga skyddsmedel, skrive sin nuvarende gæld. kan man faa Ved sammenligning mellem kreditfor- 

föreslår ejendommene prioriterede paa bedre vil- eningernes omkostninger og kasserenes  
han uppges vägra att antna En annan av därför fabrikation vid den nyligen upp- kaar, synes man det lysner. Denne sta- har man da ogsaa fundet at disse sidstes 
det högre polisbefälet M. Thomé, som förda gasmaskfabriken vid Åkers krut- 
även var komprometterad, befordrades till bruk av 40,000 gasmasker till en sam- dige faste afgift til kreditforeningerne er 4½% gange de førstes. (En saadan 
chef för Comedie Francaise. Men för ho- manlagd kostnad av 600,000 kr. Gas- uden tilsvarende fast indtægt er et gun- sammenligning er naturligvis vanskelig, 
nom betacka sig komedianterna. maskfabrikationen utgör dessutom - en- stigt forhold under de opadgaaende tider, idet der p.g.a. afdragstidens store for- V VÅLDSAMMA KRAVALLER, som ''- Iigt hr Ossbahr - en lämplig form för  idet den da muliggør udnyttelse af hvert skelligartethed er tale om vanskeligt 

och 1,500 sårade utbröt i Paris samma Hr Westman motiverar sitt förslag om 
dag som regeringen första gången kon- 14  miij. kr. till statsbeställningar, avsedda tider hviler den, som en mare over be- Dette var rentefriheden. Men endnu 

mere brændende er næsten spørgsmaa- fronterades med den nästan till slagsmål för flygvapnets materialanskaffning, med driften. 
upphetsade deputeradekammaren. Ytter- de väldiga rustningsökningar som såväl Midlet herimod maa naturligvis først let om ventetiden inden laan kan op- 
sta högern, rojalisterna och kommu- Sovjet-Ryssland och Italien som Frank- og fremmest være, at undlade den alt- naas. 
nisterna funno varandra Och gingo till rike Och England företagit på flygets Om- for store gældsstiftelse i de gode tider, Den er i øjeblikket p.g.a. den umaa- storms emot den korrumperade demokra- råde. Hr Westman har kommit till det 
tin. Daladier fick visserligen i kamma- resultatet att flygstridskrafterna, om de men hvad hjælper det naar gælden førut delige tilgang af medlemmer overordent- 
ren tre gånger förtroendevotum. Men in- finnas på h s e  sidor, binda varandra, så er stiftet? lig lav (c:2 maaneder el. mindre) og 
för gatans hotande hållning avgick han 
för att förhindra ytterligare blodbad och 
förre presidenten Doumergue lär nu sko- 
la bilda en nationell sakerhetsregering 
till republikens räddning. Den franska 
landsorganisationen svarar med 24 tim- 
mars generalstrejk. 

EN INRE SPÄNNINGEN i Öster- 

cialisterna smuggla med tyska regerin- 
gens goda minne sprängämnen över 
gränsen och inspirera till oupphörliga 
terrordåd. Österrikiske förbundskanslern 
d:r Dollfuss vädjar till stormakternas 

FRENETISK KAPPRUSTNING VÄRL- 
DEN RUNT. Japan bekänner sig 

öppet till kriget och rustar med en fart 
av 800 flygplan pr år Ryska röda arméns 
befälhavare har omvittnat dennas effek- 
tivitet och spänningen ökas de båda län- 
derna emellan. Amerika har helt hastigt 

England utvidgar flottstationen i Singa- 
pore. Och Tyskland framhirdar i sitt 

Tanken er ikke fremmed, vi har set samfundsmæssige indsats. 

vi ha först och främst utförligt moti- förut nämnda kanonen meddelar hr Oss- delse for at nedbringe renten under de samme højde som laanet, 

Hovedvægten til forstaaelse af hele fæ- omkostning. 
fram emot 

dan första dygnet kostade 50 döda arbeten under arbetslöshetstider (!) teknisk fremskridt, men i nedadgaaende sammlignelige forhold,) 

(Forts. å sid. 4.) (Forts. å sid. 3). Ja, kunde alle vore nødstedete bønder 

D rike tilltar. De tyska nationalso- 

hjälp. 

beslutat bygga 101 nya krigsskepp och 

Folk högs kol or nas elevförbund. 

. . . . . . .. - 
D E N  NYA FRANSKA KONSELJPRE- 

AIIt detta vapen- 

gen av Sin regering fått skaffa sig tre larm ger eko i svenska riksdagen dar 
nya ministrar, i stället för tre stycken, som allehanda krigiska rekvisita såsom iång- 
icke ville vara med om att den allmänna skjutande kanonartilleri på Gotland, luft- 
upprensningen efter Staviskyskandalen värnskanoner. nya krigsskepp och under- 
sträckte s ig  ända upp t i l l  Paris, mäktige stödda frivilliga skyttar begäres Mot 
polismästare, M, Chiappe -som emeller-  Dag har en talande bild av den beträng- 
tid entledigades och befordradas till ge- da fredsduvan, som dock trots allt lever. 
neralresident i Marocko. Vilken post Veckovakten, 

SIDENTEN har redan På femte da- krav på upprustning. 

V id ett talrikt besökt och av festlig Redaktör Knut Länström framhöll i sitt som industriarbetarnas politiska inflytan- 
stämmning präglat samkväm i To- hälsningstal det nära samband som rätt de växte, kom folkhögskolan att formas 

baksmonopolets i Stockholm nya vackra och råder mellan folkhögskolornas arbete mera efter deras krav och utbildningsbe- 
matsal, bildades På söndagen en allmän och arbetet för den ansvarsfyllda demo- hov och kom därmed in i sitt andra ske- 
sammanslutning av förutvarande folk- kratins förverkligande. Folkhögskolornas de. Dess tredje skede, som vi just nu 
högskoleelever, Folkhögskolornas elev- första skede präglades av krav, som ble- uppleva, kännetecknas, framhölI hr Lån- 
förbunds Stockholmsorganisation. Over vo aktuella i samband med författnings- ström, av ett friare undervisningssätt 
fyrahundra deltagare, manlig och kvinn- reformerna på 1860-talet: då gällde det efter vidare linjer. Och den toleransens 
lig ungdom, voro närvarande, och elev- att skaffa bondeungdomen en skola. som anda, som råder vid folkhögskolorna blir 
grupper från fjorton olika folkhögskolor kunde göra den mera ägnad att åtaga sig det folkhögskoleungdomens egen skyldig- 
anslöto sig till det nya förhundet. sitt nya samhälleliga ansvar. Alltefter- (Forts. a sid. 4.) 
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Mot en ny 
dag. 

Sedan medlingskommissionen i 
byggnadskonflikten nu i över en må- 
nads tid arbetat natt och dag  för att 
finna en lösning på denna tio måna- 
der gamla strid, kunde kommissio- 
nen natten till senaste söndag änt- 
ligen framlägga ett förslag, som 
icke endast accepterades a v  parter- 
nas  förhandlingsdelegationer utan 
även försågs med ett  tillstyrkande 
från respektive förbundsstyrelsers 
sida, när det utsändes till omröst- 
ning inom de berörda fackförbun- 
den. Men inte heller denna fram- 
gång  vanns utan kamp in i det sista. 
Såväl Byggnadsträarbetareförbun- 
det som Murareförbundet önskade 
utsända förslaget utan tillstyrkande. 
Och det var  först inför arbetsgivar- 
partens hot om storlockout - riktad 
emot 200,000 av  till Landsorganisa- 
tionen anslutna arbetare - som de  
båda  förbundsstyrelserna bö jde  s ig  
för L.O:s allvarliga vädjan att an- 
taga  det av  medlingskommissionen 
uppställda villkoret och tillstyrka 
förslaget. 

Därmed ha  också  utsikterna l jus- 
nat för a t t  medlingsförslaget,  det 
tredje i ordningen i denna sällsynt 
långvariga och ödesdigra arbetskon- 
flikt, skall leda till fred. 

Det  skall  frän början framhällas,  
att arbetsfreden, om den kommer till 
stånd, icke kunnat vinnas utan stora 
uppoffringar från arbetarnas sida. 
Förslaget innebär en sänkning a v  
ackordspriserna med 15 procent för  
Stockholm, 8-9 procent för  Göte- 
borg och mellan 12 och 15,5 procent 
för övriga orter i Sverige. Alltså 
allvarliga lönesänkningar. Jämfört 
med de  båda  föregående förslagen 
betyder det en kompromiss. Det  
först framlagda, av  arbetsgivarna 
antagna medlingsförslaget innebar 
ackordsprisernas sänkning med icke 
mindre än 20 procent, medan det a v  
regeringen i höstas framlagda för- 
slaget,  vilket arbetarna i sin tur god- 
kände, g ick  ut på 11 procents sänk- 
ning. 

Det  är  uppenbart att en arbets- 
fred icke skulle kunna förordas, om 
den måste köpas med orimliga efter- 
gifter från arbetarnas sida. Den m å  
sedan vara  aldrig så önskvärd från 
samhällets sida. Men man m å  kom- 
m a  ihåg a t t  byggnadsarbetarna, i 
varje fall vissa kategorier bland dem, 
innehaft en monopolställning, som 
ställt dem i särklass bland svenska 
arbetargrupper. Deras  strid har 
icke så mycket varit en strid i den 

Kan ej den 
vapenlöse 
hälsas stark.. . 

Det blåser mot-' 
vind mot kvinnor- 
nas änskemål. 

För de lands- 
flyktiga 
intellektuella. 

Fler fa ld iga  gånger har man hört exem- 
pel på Knud Rasmussens stora för- 

måga, att genom sitt vänliga och kloka 
uppträdande förebygga varje ansats till 
våldshandlingar från obekanta infödin- 
gars sida, I lördags höll  fil. lic. Sten 
Bergman ett föredrag på radio om Ras- 
mussens femte Thule-expedition. D:r 
Bergman berättade, att Rasmussen i sina 
böcker omtalar, att han alltid brukade 
lägga ifrån sig vapnen, när han stötte på 
en stam av okända och ociviliserade eski- 
måer. Enligt d:r Bergman hör f.ö. en 
forskningsresande ta för regel, att alltid 
uppträda obeväpnad, när han ämnar ut- 
forska en okänd stams seder och bruk 
Det är ju inte givet, att han alltid blir an. 
gripen, om han uppträder beväpnad, mer 
säkert är, att infödingarna i så fall för. 
hålla sig mycket reserverade, och att har 
inte får reda på så mycket av intresse 
Ett modigt uppträdande inger f. ö. alltid 
en ociviliserad niänniska mera förtroen- 
de, än massor av vapen. 

En sanning att ta lärdom av! , 

Tidevarvet har ofta haft anledning att 
framhålla, hur den nuvarande, till 

namnet demokratiska regeringen i Sve- 
rige, försummat att taga kvinnorna 
med, när det gällt kommitteer och 
utredningsarhete - vårt senaste exem- 
pel var den nyligen tillsatta ungdoms- 
arbetslöshetsutredningen. Denna vår upp- 
fattning har kraftigt understrukits i 
ett intervjuuttalande i N.D.A. av advo- 
katen Ruth Stjernstedt, som med anled- 
ning av kvinnornas uteslutande ur radio- 
utredningen framhåller att »det tycks nu 
en gång vara så här i landet, att kvinnor 
uteslutas ur alla kommissioner - det är 
ju nämligen det faktiska förhållandet från 
barnmorskestyrelserna till teaterutrednin- 
gar o.d. Det blåser för närvarande en 
mycket stark motvind mot alla önskemål 
om kvinnligt inflytande i kommittéer och 
utredningar», fortsätter advokat Stjern- 
stedt och - säger hon vidare - »jag 
måste tyvärr slutligen framhålla, att den 
nuvarande regeringen är den njuggaste 
regering v i  haft (kurs. av oss), då det 
gäller att tillgodose dessa kvinnors in- 
tressen.» 

Konserthuset har en soaré varit an- I ordnad for att uppliva hjälpverksam- 
heten bland de intellektuella lands- 
flyktiga, som nu kämpa en bister 
komp för sitt livsuppehälle och ha en 
hopplös tid att se fram emot. Soaréns 
båda talare d:r Manfred Björkquist och 
fröken Kerstin Hesselgren talade varmt 
för det Internationella ansvar för lidan- 
det, som är det starkaste bandet folken 
emellan. Vår tid är ingen lycklig tid, 
men vi kunna göra den storslagen, vi 
måste göra vårt yttersta för att hjälpa. 
Fröken Hesselgren redogjorde för det in- 
ternationella hjälparbetets organisation. 
Flyktingarna beräknas till 80,000— 
100,000. Av dessa har Frankrike tagit 
emot omkring 35,000, Holland 6,000 à 
7,000. Självfallet känns det för de mot- 
tagande länderna med rådande arbets- 
löshet som en svär hörda och intet land 
har vågat erbjuda sig som nytt hemland 
för de olyckliga utan endast som tillfällig 
vistelseort. Vad Sverige beträffar liar 
Kommittén för landsflyktiga intellektu- 
ella hittills insamlat omkring 45,000 kr. 
och lyckats hjälpa omkring 200 personer 
men den har 2,000 på sin lista - av vil- 
ka många skulle kunna få omedelbar 
hjälp om det lunnes medel. 

samfällda arbetarsolidaritetens in- 
tresse som en strid för att bibehålla 
den egna  gruppens maktställning. 
Därtill kommer a t t  prissättningen 
inom byggnadsfacket till stor del 
varit byggt  på otidsenliga beräk- 
ningsgrunder. Så har j u  också  slag- 
ordet om de höga murarlönerna bli- 
vit ett  av  motståndarnas mest effek- 
tiva tillhyggen, då  det gällt  propa- 
gandan för en sänkt lönestandard. 
Kan man med den nya  ackordspris- 
sättningen - som omfattar dels nya  
prislistor, d e l s  vissa bestämmelser,  
ägnade  a t t  medföra större smidighet 
i avtalen - kan man med d e n  kom- 
m a  dessa missförhållanden till livs ä r  
det otvivelaktigt en stor vinst. 

Genom byggnadsindustrins karak- 
tär av  nyckelindustri har den l å n g -  
variga konflikten utövat en förla- 
mande verkan av  särskild omfatt- 
ning på hela det svenska närings- 
livet. Dessa  olyckliga verkningar 
ha  ytterligare skärpts genom att 
utförandet a v  det förra året be- 
slutade arbetsprogrammet spärrats 
så länge konflikten varat. Den  
har sålunda blivit i hög  grad  karak- 
teristisk för  hela den misstro, den 
stagnation och förtorkning som nu 
utmärker de  mellanfolkliga och eko- 
nomiska förhållandena över hela 
världen. B a r a  att konflikten kom- 
mer ur världen skulle medföra en 
psykologisk lättnad av  stor räckvidd 
för det svenska samhällslivet. 

Säkerligen är  det många ,  både  
på arbetarsidan och bland arbetsgi- 
varna, som icke ogärna  hade tagit 
en fortsatt strid. O m  resultatet av 
det tredje medlingsförslaget trots 
alla svårigheter blir bifall till med- 
lingen, måste man med g läd je  kon- 
statera möjligheten av  att på fredlig 
väg  lösa en så svårartad konflikt 
som byggnadsindustrins - även 
utan den lagstiftning som regeringen 
säges  ha  haft i bakfickan. 

Lojalitet i de svenska sjukkassorna. 
har i Tyskland och Holland gjort Man del undersökningar inom sjuk- 

kassorna, och då konstaterat, att antalet' 
sjuk- och olycksfall höjts i oroväckan- 
de grad. I Tyskland tycks det vara van- 
ligt, att medlemmarna i sjukkassan tar 
sig en veckas semester på dess bekostnad, 
och i Holland har man gjort den erfaren- 
heten, att ett olycksfall numera fordrar 
betydligt längre läkningstid, sedan all- 
män forsäkring genomförts. I Sverige 
har fil. lic. Erland Mindus gjort en jäm- 
förelse ifråga om sjuktid och arbetsför- 
måga hos försäkrade och icke-försäkrade 
patienter. Han finner, att understödsta- 
garandan el ler  »viljan till sjukdom» verk- 
ligen är ett faktum att räkna med. Under 
tiden 1921-I927 t. ex. Okade antalet för- 
säkringar med 15 %, medan samtidigt an- 
talet olycksfall steg med 90 %. Doktor 
Mindus varnar särskilt för överförsäk- 
ring, d.v.s. större inkomst genom sjuk- 
kassan än genom det vanliga arbetet. 

Efter dessa sorgliga avslöjanden är det 
en glädje att läsa byråchefen Theofil An- 
derssons försvar fur svensken. I stort 
sett är denne lojal mot sjukkassorna, och 
hr Andersson anser det vara en försvin- 
nande liten procent av dess medlemmar, 
som blivit angripna av understödstagar- 
andan, medan återstoden är absolut lojalt 
och hederligt folk. Att sjukhjälpen från 
kassorna stigit i betydande grad, förkla- 
rar han hänga samman med höjd lev- 
nadsstandard och ökad upplysning, och 
att man numera verkligen lägger sig vinn 
om att värda hälsan. Dessutom visar vår 
statistik, att »dåliga tider» icke medföra 
ökad sjukkassehjälp. Fastän vi nu äro 
inne i den verkliga depressionstiden, ha 

, d e  sista åren visat en nedgång i sjukta- 

let. Hos oss finns alltså intet samband 
mellan sjuklighet och depression, ett 
exempel på hederlighet. som är särskilt 
ägnat att glädja i dessa dagar, då vi stän- 
digt överhopas med avslöjanden av be- 
drägerier. 



Samhällsfred genom 
lagstiftning 
och andra önskemål vid årets riksdag. 
Byggnadskonfl ikten har, naturligt nog na fråga synbarligen kommer att spela 

riksdagsmän frän de borgerliga partierna Det är uppenbart att en tvångslagstift- 
att ännu en gång motionsvis dra i här- ning på arbetsmarknaden innebar en så 
nad för sin älsklingsidé, nämligen arbets- genomgripande omvandling av hela sam- 
fredens tryggande genom lagstiftning hallsskicket, då den ju  betyder ett stat- 
Sålunda begär hr Hamrin (f.) i F K ut- Iigt fastläggande i stort sett av Iöner och 
redning med forslag t i l l  ohligatorisk skil- arbetsvillkor, att den skulle föra oss ett 
jedom samt förbud mot arbetsinstallelser Iångt stycke fram emot absolut statsval- 
dels vid statliga och kommunala arbeten, d e .  Emellertid visar just det ivriga mo- 
dels vid sådana fall, dar en arbetsinstal- tionerandet om lagstiftning hur nödvän- 
lelse skulle medföra fara for betydande digt det ar, att en inifrån skeende for- 
samhallsintressen H r  Hamrin anser att nyelse äger rum av relationerna, och inte 
det frivilliga medlingsförfarandet bör bi- minst ifråga om förhandlingarna, mellan 

jedom, men framfor ett förslag om att heten, den tredje parten, kommer synbar- 
medlingsinstitutionen mätte starkas och Iigen icke länge att g e  sig till tåls med 
slutligen om utredning om en allmän re- sådana samhällsvådliga kraftmatningar 

glering av de fackliga sammanslutnin- som exempelvis byggnadskonflikten Men 
garnas stallning, organisation och verk- hellre än att drivas in på statstvängets 
samhet vanskliga vag, borde alla krafter uppbju- 

Även Bondeforbundet framfor i båda das att mjuka upp och effektivisera det 
kamrarna liknande forslag. samt motio- frivilliga förlikningsförfarandets möjlig- 
nera vidare, liksom några högermän, om heter 
lagstiftning t i l l  skydd for tredje mans ratt 
i huvudsaklig överensstämmelse med pro- 
fessor Bergendals förslag (F K n:r 
149, 150, 151 ) 

Föreningsväsendets maktstallning på 
arbetsmarknaden har bekymrat aven hr 

EIdbegängelsen har under det gångna 
Carleson m . f l  som föreslår att man i de 

året gjort stora landvinningar An- fall, dar parterna icke själva kunna träffa 

uppgörelse, skall kunna tillgripa en be- talet eldbegängelser i värt land utgjorde 
redskapslagstiftning, som ger möjlighet under 1933 1,910 emot 1,521 året förut 
att använda extraordinära atgärder Vi- Ökningen utgör 389 eller 25,5 proc. Allt- 
dare kommer högern i båda kamrarna sedan 1920 har det år efter ar fortgått 

en okning I antalet kremationer, men ingen 
n~~~ Omfattande förslag till lagstiftning gäng tidigare har okningen varit så stor 
mot blockad bl.a med inrättandet av en Sedan 1927, då de eldbegångnas antal var 
särskild blockaddomstol, huvudsakligen 453, har antalet kremationer Per år mer 
efter mönster av den 1928 inrättade ar- än fyrdubblats Det ar Svenska eldbe- 

betsdomstolen Emellertid skola mål som gängelseföreningen, som främst kan ta At 
sig aran härav Foreningen söker genom 

handläggas inför blockaddomstolen få intensiv propaganda i olika former intres- 
karaktär av brottmäl, brott mot blockad- sera såväl enskilda personer som kommu- 
lagen skola falla under allmänt åtal och nala myndigheter för sina ideer Det mest 

forresten, stimulerat ett stort antal vid Arets riksdag 

behållas jämsides med ohligatorisk skil- arbetsmarknadens båda parter Allmän- 

(F. K n r 148.) 

C.H. 

Eldbegängelserörelsens 
framgångar. 

en särskild åklagarmyndighet inrättas påtagliga resultatet av föreningens verk- 

Detta förslag som icke anser den Ber- samhet, kan man finna i Kiruna, där ett 
ståtligt krematorium för e j  lång t id sedan 

gendalska utredningen tillfyllest, innebär invigts Detta krematorium, som inom 
sålunda långtgående åtgärder till skyd- parentes sagt är det nordligaste i värl- 
dandet av tredje mans rätt, med införan- den, ar det tionde i ordningen i vårt land 
det av nya principer med vittgående Och det kommer säkerligen inom kort att 

verkningar på den svenska arbetslagstift- följas av flera, d' förslag t''' byggande 
av krematorium framförts i ett flertal or- 

ningens område (F  K n:r 241. A K ter. Sålunda ar krematoriefrågan aktuell 
n r 497, F. K n r 153.) i ett flertal stader, såsom Göteborg, Gäv- 

Låt oss så endast nämna hr Löfgrens le, Jonkoping, Borås. Kalmar, Karlshamn, 

(1.) motioner om statsingripande vid för- Nykoping, Landskrona m . f l  Fler och 
fler eldbegängelseföreningar bildas, for 

hastade och samhallsfarliga arhetsinstal- närvarande finnas i Sverige c a 110 Un- 
lelser samt om beredskapslagstiftning till der är 1933 ha ungefär 125 föredrag hål- 
förhindrande av arbetskonflikt samt hrr lits i Sverige om eldbegängelsefrågor, och 
Sigfrid Hanssons och Severins (s.) för- två utställningar ha anordnats, den Förenin- ena i 

slag till utredning beträffande byggnads- Stockholm, den andra i Borås. tidskrift, 
industrin - ett tilltalande förslag - så »lgnis» vilken under år 1934 utkommer 
är det redan tydligt, vilken stor rol l  den- med tio stora nummer 

Læs Kvinden og Samfundet. 

»Kv inden  og Samfundet. er Organ for den danske 

Kvindebevægelse - Dansk Kvindesamfunds Med- 
lemsblad. Tidsskriftet udkommer  to Gange om Maane- 

den. D e t  behandler aktuelle kvindesaglige Emner, er 
paa 16 Sider og koster 4 Kroner om Aaret i Abonnement. 

Aboner på 

Norges Kvinder 
Norges eneste aktuelle kvinneavis. U t k o m m e r  
1 g. ukent l ig  kr. 3.00 pr ½ år. Ekspedisjon 
Pilestr 1. Oslo 

T I D E V A R V E T  3 

Aktuella sjuk- Ni erhåller alla nummer 
s köterskekrav 
i Norge. 
De spörsmål inom sjuksköterskeyrket 

av Tidevarvet från årets början 
o m  prenumeration sker nu. 

som berördes i förra numret av 
Tidevarvet ha självfallet aktualitet också 
I andra länder Inom den norska sjuk- 

sköterskeföreningen, 
av föregående år en diskussioniverksam- 
hel i dessa frågor, som har stort intresse 
även för svenska förhållanden Det bör- 
jade n~~~ en polemik ' en daglig tidning, 

med håll 
betslösheten inom kåren, fritidsförhållan- 
den, men också om patienternas intressen 
i saken Norsk Sykepleierskeforbund I 

Oslo tog upp saken och anordnade en se- 

hullos med valdig tillstromning och hran- 
nande aktuella frågor pä programmet vid en skiljoväg. 

Ett av de fornämsta kraven gick ut Pa 
Ordnad Och hegransad arbetstid Det på- 
visades att intet yrke hade si stor sjuk- En intreSSant artikelserie av Carl Cederblad. 
Iighetiprorent som sliikskoter,korna Det- 

mera aggressiva fiender Det ar de de- ta är till stor del en följd av faktisk over- 
ansträngning i allmänhet ha sköterskor- sperata, brutala, som hylla sig till de 
na en genomsnittlig arbetstid på 60-65 diktatoriska åskådningar, och for vilka 

all folkblldningsverksamhet ar något, 
som hänsynslöst måste bekämpas 

eller ända upp till 70 arbetstimmar i vec- 
kan For nattsköterskorna blir den lang- 

Adjunkten Cederblad övergår därefter re, i allmänhet 84 arbetstimmar i veckan 
Åtta timmar, arhetsdag med regel- t i l l  att behandla de mera direkta och på- 

bundna och tillräckliga måltidsraster, tagliga svårigheter, som folkbildnings- 
även under nattjänstgöringen, tillräckiig verksamheten i vårt land har att kampa 
hjälp med grovarbete och helst en fridag med Anslagen från statsmakterna ha 
i veckan var de rimliga krav, som ställdes beskurits, och äro nu nere I ungefär hälf- 
under diskussionen Det hur påpekas att ten av vad förr ansågs vanligt »Bild- 
åttatimmarsdag för alla undersköterskor ning given teskedsvis ar det föga bevänt 
och elever ar införd på de offentliga sjuk- med», säger författaren och menar där- 
husen i Holland Översköterskor och av- med, att föreläsningsverksamheten måste 
delningsskiiterskor ha nio timmar Aven Carl Cederblad vara en fast och planmässigt ordnad or- 
i det »sociala monsterlandeta Nya Zee- ganisation, som kan ge' täta och regel- 
land ar 48-timmarsveckan genomförd - tre uppmarksammade artiklar i D N bundna föreläsningar. 
först I hela världen eller 1921 I har läroverksadjunkten Carl Ceder- En farlig konsekvens av minskningen 

Med reglerad arbetstid ansågo de nor- blad i Uppsala behandlat frågan om folk- av statsanslagen ar att de enskilda korn- 
ska sjukskoterskorna att mänga av svå- bildningsarbetet I Sverige och därvid munerna följa exemplet, t i l l  än större 
righeterna inom kåren, arbetslosheten, kommit med flera bärande och intressan- men for folkbildningen Adjunkt Ceder- 

blad t ro r  inte på den goda viljan till for- underbetalt hemarbete, elevproblemet, ta synpunkter. 
skulle Iösas Hela denna diskussion ger En farlig sak för folkbildningen är ,  ståelse hos de sparsamhetsivrare, som 
intryck av en samlad och mälmedveten framhåller han, att dess gamla stam av »sila mygg och svälja kameler» Han 
kår, som nu funnit för gott att ta saken folkbildare dör ut, utan att lika dugliga tror, att det hos dem finns andra skäl for 
I egna händer och uppoffrande krafter snabbt nog fylla sparsamheten än de, som uppgivas »hem- 

ut luckorna En del av de gamla, be- lig motvilja mot bildningsarbetet, all 
provade, tröttna dessutom, eller också ha hjärtats tröghet, som Soderblom skulle 
de svårt att finna sig tillratta i den nya saga, lust att visa makt, glädje I att for- 

Insänd avgiften till Tidevarvets expedition, 

Tr iewaldsgränd 2, 3 tr. Stockholm, eller pre- 

numerera d i rek t  på posten. Prenumeranter i 
Stockholm: ring 204842, så hämta vi av- 

giften. Helårsprenumeration kr. 6: -. 

Folk bild ning sar betet 

Upprustnings- tiden Den f r i a  folkbildningsverksamheten 
hundra år. Under denna tid har rorelsen ningrörelsens inre brister, vilka äro så 
burits fram av en stark våg av idealism betydande, att man for dess hasta måste krav. och en orygglig tro på framtiden Ad- hoppas på en genomgripande förnyelse 
junkten Cederblad nämner andra element, Adjunkt Cederblad preciserar också 

att (Forts det slutliga fr. sid. aygörandet 1 ) 
blir beroende som ingått i rorelsens program: politisk vad han anser behövas for att åstad- 

av utgången av dessas inbördes strider, frihetslängtan, kulturoptimism och demo- komma en grundlig fornyelse inom folk- 
kratiens idé Och mycket av bestående bildningsarbetet Först och framst bor- 

icke av anfallen på motsfåndar-landets varde har utrattats kring land och de man söka påverka statsmakterna t i l l  
känsliga punkter - Men märker ingen rike ha rests kulturhardar för vuxna män- att inse det behjärtade i kraven på ökade 
av dessa herrar motionärer hur de i sin niskors fria bildningsarbete. Organisa- anslag till folkbildningsverksamheten 
argumentering till militärförsvarets from- tionen har kommit t i l l  Kulturutbytet Dessutom borde man på nytt tillsatta en 
ma ständigt kommer in på ohållbar mellan den vetenskapliga bildningens och verkligt sakkunnig föreläsningskonsulent 
grund? Att resultatet alltid blir detsam- den folkliga bildningens sfär har nu fun- och etablera ett verkligt, ej endast for- 
ma, att »försvar» icke är möjligt annat nit välordnade former» mellt, samarbete mellan honom och de 
än till ett pris, som kommer att kosta De skador, som otvivelaktigt tillfogats olika föreståndarna för Iänens föreläs- 
kulturens Hr von undergång Helands förslag att sysselsätta folkbildningsverksamheten I vårt land, ningsförbund Men framför allt borde 
de arbetslösa med frivillig militärtjänst hero t i l l  stor del på angrepp utifrån, och man göra en sträng och ingående gransk- 

är lika betänkligt ur kultur- och utveck- orsaken de svagheter är ej enbart inom rörelsen. att söka i Stor begynnan- skuld ning blad av kan programmen av egen erfarenhet Adjunkten säga, Ceder- att 

från höger har den svenska overklassen i allmänhet, det är lättare att finna ämne för en före- 
som förhållit sig likgiltig och överlägsen Iäsning, än att finna en I alla avseenden 

liga skytteväsendet äro rörande naiva En gentemot strävandena att höja och ut- lämplig föreläsare En helt ny stab av 
av dem citerar b l . a  följande, motionsvis breda folkbildningen Adjunkten Ceder- föreläsare skulle behövas, skickliga män 
gjorda yttrande om den frivilliga skytte- blad framhåller, att folkbildningsarbetet med goda pedagogiska insikter och viljan 

uppburits av en liten grupp akademiskt att matta kunskapshungriga och sökande 

också en social betydelse Den fyller med med begåvade och behjärtade i de breda Man lyssnar med så mycket större in- 
glädje och tillfredsställelse mågen l e d ~  lagren Han är bitter mot de likgiltiga tresse till vad denne folkbildare i anda 
stund, som måhända eljest skulle ägnats och överlägsna ».. Hur griniga, strunt- och sanning har att säga, som hans sam- 
åt mindre förädlande förströelser, den förnäma eller njugga ha inte s. k ledan- manfattande och nyskapande syn på 
sammanför på frivillighetens väg till upp- de personer ofta stått mot folkrorelserna problemen uppbäras av en genomgående 
höjd tävlan mon av annars vitt skilda och bildningsverksamheten! Men ändå kännedom om de människor och förhål- 
samhällsklasser och förenar dem som go- har så mycket uträttats!» På senare tid landen han talar om 
da kamrater Om det mål, som heter fä- har bildningsverksamheten fått farligare, 
derneslandets fortfarande frihet och obe- 
roende » 

Funne, det för svenska man inte andra 
sätt att nä detta mäl vore det i sanning 
sorgligt beställt med vår svenska kultur STUREPLAN 

». 

rörelsen den frivilliga skytterörelsen har bildade vilka arbetat i broderlig förening manniskor 

Hôtel Plaza 
Moderna tysta rum fr. Kr. 5:- 
Betjäningsavgift. Inga dricks- 
pengar. Tel.: Namnanrop. 

Det Norska Stortingets Nobelkommitté 
har givit sitt stod åt den skandinaviska 
fredsrörelsen genom att för en tid sedan 
bevilja ett anslag av 3,000 kr åt tidskrif- 
ten Mellanfolkligt samarbete Denna tid- Fogelstadförbundets Stockholmskrets 
skrift utgives som bekant I Stockholm av 
Informationsbyrån för fredsfrågor och hemmet Sodergirden, Götgatan 37, 1 tr., Stockholm. 
mellar folkligt samarbete, bakom vilken 
står en förening som raknar medlemmar 
inom samtliga de nordiska Iänderna S i n g  av  Barbro Hermelin. Samkväm. 

samlas söndagen den 11 februari 1934, kl 7 e . m  p i  Studier 

Diskussionsinledning av  Ebba Holgersson. 



Medelpunkt 
för en dag. 

e senaste underrättelserna om Dimi- D troff och hans kamrater förmäla att  
Dimitroffs moder fortfarande förgäves 
anhållit hos statspolisen att få träffa sin 
son och att hon nu tror att de tre fångar- 
na bevaras i hemliga statspoliens central 
i Berlin. 

Med anledning av de tre bulgarernas 
kvarhållande i fängelse har Londontidnin- 
gen Sunday Times skarpt kritiserat den 
tyska ledningen. »Vi undra om nazistle- 
darna i Tyskland förstå», skriver tidnin- 
gen, »i vilken grad deras anseende i den 
engelsktalande delen av världen beror på 
deras behandling av Dimitroff och de två 
andra bulgarerna. Tyskland fick ett bätt- 
re rykte utomlands då de frikändes i 
Leipzig, men allt detta förverkas om de 
tre fångarna bli offer for ett sådant polis- 
övervåld som Göring hotade Dimitroff 
med under processen. Deras kvarhållan- 
de i fängelse kan icke försvaras, Och om 
de förlorade livet genom något fult trick, 
skulle det dröja Iänge innan den allmän- 
na opinionen i Storhrilannien åter ville 
betrakta Tyskland som ett civiliserat 
land.» 

Vi vilja i detta sammanhang anföra ett 
yttrande i senaste numret av The New 
Republic om van der Lubbe och det ode 
han mötte i Tyskland. 

»Mitt under en världskris händer det 
plötsligt,, skriver tidningen, ratt  allas in- 
tresse riktas på någon viss, underlig tids- 
företeelse, för att  så äter lika plötsligt dö 
bort. Marinus van der Lubbe var en Så- 
dan företeelse. Han kom vandrande över 
Holland och Tyskland. Under nätterna 
sökte han skydd bland hemlösa, och om 
dagarna, medan han grubblade över hur 
han skulle ,komma över nästa mål mat, 
diskuterade han världspolitikens mest 
brännande problem. Både kommunister 
och nazister var hans dagliga umgänge. 
I Europa finns väl flera miljoner unga 
människor sådana som han, förlorade exi- 
stenser, som inte ha någon rot i samhäl- 
let. Och så plötsligt blev just denne unge 
man medelpunkten för all världens blic- 
kar genom en rättegång, som över fem 
kontinenter dagligen avhandlads i tid- 
ningarna, och som framkallade demon- 
strationer ända frän Shanghai till Kap- 
staden. Han framställdes som en slö, 
idiotisk figur med stirrande ögon och rin- 
nande näsa. På alla frågor svarade han 
an ja, än nej, eller också brast han i 
gapskratt. Sina medbrottslingar angav 
han dock aldrig. 

Nu är det det egendomliga med van 
der Lubbe, att han före rättegången un- 
dersöktes av psykiatriker, och då befann: 
fullt normal, självmedveten och vid god 
vigör. 

Vad var det som så plötsligt gjorde ho. 
nom till idiot? 

Opartiska psykologer och toxikologer 
förklara denna förändring vara omöjlig 
utan yttre påverkan. Och nu på senaste 
tiden ä r  man ense med en berömd toxiko- 
log i Paris, som påstår, att van der Lubbe 
måste ha utsatts för ett visst giftämne, 
scopolamin, som genom sin verkan på 
hjärnan förvandlar en normal person till 
ett djur, sömngångaraktigt och med slöa 
muskler. Ett speciellt kännetecken är, att 
näsan rinner ymnigt. Och hos van der 
Lubbe fanns just dessa symtom typiskt. 
En annan sak, som bekräftar denna teori, 
a r  att tyskarna absolut vägrade att ut- 
lämna den döda kroppen till släktingarna 
i Holland, och i stället visade sig ytters 
förekommande, om de ville begrava der 
i Tyskland. Förefintligheten av detta 
gift», slutar den citerade tidningen, »kan 
nämligen konstateras mer än fyra vecko 
efter sedan det intagits., 

Rättelse: 

I förra numret av Tidevarvet förekom- 
mo ett par missvisande tryckfel. I fröken 
Mathilda von Kochs uttalande under ru- 
briken Sjuksköterskans koll ock yrke, 
stod: »när jag varit 2 år på gamla 
B. B.. . .» Skall vara 9 år. Och i stäl- 
let för »på 380 riksdagsmän vore bara 
fem kvinnor.. .a i artikeln Ar kvinnosa- 
ken på avvägar? skulle ha stått sju kvin- 
nor. 

i Rentefri Folkhög- 
skolorna 

(Forts. fr. sid 1.) 
Laan. 

(Forts. fr. sid. 1). 
herigennem lokkes folk naturligvis til, het, slutade han, att hålla vid makt och 
men vil alle medlemmer kunde vente laan utbreda. 

Vilka äro då det nya förbundets kon- 
kreta uppgifter? i aar? 

Den største af kasserne regner med en Denna fråga besvarades av redakttir 
amortisationstid paa c:30 aar. Var det Gösta Ronner, som i sin redogörelse för 
en »lukket» kasse (lukket for yderligere det förheredande organisationsarbetet på- 
tilgang) er det klart at  før sidste mand pekade betydelsen av att folkhögskole- 
havde indbetalt sit sidste beløb vilde ungdomen har ett organ, som kan föra 

dess talan hos statsmakterna och på an- 
sidste laan ikke kunne udbetales. Tæn- dra områden samt uppträda som rådgi- 
ker vi os saaledes at  vi har 10 mand, der vande vid folkhögskolornas utveckling. 
hver vil laane 10.000 kr. og alle straks De föreslagna linjerna vunno också 
indbetaler 15% (lovmæssig nødvendig- samtliga närvarandes gillande. Efter hr 

hed), samt at den ene mand faar sit laan Ronners anförande förklarades förbundet 
enhälligt bildat och stadgar antogos, en- 

straks blir den gennemsnitlige ventetid ligt vilka varje kollektivt ansluten grupp 
17 aar, i hvilka man altsaa stadig beta- representeras i ett gemensamt råd, vilket 
ler sine indskud uden opnaaelse af den företrädes av ett verkställande utskott på 
ringeste rente. tre personer. Dessa blevo hrr Knut Lån- 

N u  er forholdet jo imidlertid det at stram, Sigtuna, Gösta Ronner. Brunnsvik, 

fjorton rådsmedlemmarna, av vilka fyra 
lille eksempel vil vise, hvor stærkt den voro kvinnliga, nämna v i  Medborgarsko- 
fremtidig maa stige, om det skal lykkes lans vid Fogelstad representant, fröken 
laantagerne at  faa  laanet inden eet aar,  Elin Wickman, vårkursen 1933. 
hvilket naturligvis maa betragtes som Sedan själva förhandlingarna avslutats 
noget af en nødvendighed — i hvert fald fick man tillfälle att se sig vidare omkring 

bland kvällens unga gäster och värdfolk. 
i landbruget, hvis det skal hjælpe ud af De som stodo för anordningarna var To- 
den nuvarende krise. baksmonopolets Folkhögskolegrupp - 

Starter vi med 7 medlemmer, der straks och det är verkligen roligt att  få detta 
indbetaler de 15%, og af hvilke den ene tillfälle att  omvittna hur väl de förstodo 

straks faar sine penge, skal der 39 ny fest H e l a  sammankomsten inte en 
medlemmer til for a t  de øvrige 6 faar detalj hade försummats som kunde göra 
deres laan efter eet aars ventetid. Skal den vacker och glad, från de med stor 
disse 39 med eet aars ventetid faa  laan fantasi och smak dekorerade kaffeborden 
skal der 252 ny medlemmer til, stadig till musiken och de efter kaffet visade, 

folkvisedanserna - ufförda av Monopo- 

aar, altsaa efter 5 aar  kræves 63.000 var det också att skåda den klarögda, 
nye medlemmer, for  a t  de  foregaaende målmedvetna unga deltagarskaran och 
skal faa deres laaneklav opfyldt i Iøbet att  höra de olika skolornas respektive 

sånger, som i tu r  och ordning stämdes 
upp från olika hörn av borden: från Med- af eet aar. 

Man vil se, a t  som krisehjœlp kan disse borgarskolans Vaknen till Sigtunas kom- 
kasser komme til a t  virke overordentlig position av svenska folkvisor och alla de 
heldigt for de  første der er kommet med, andra sångerna från Wendelsberg, Tär. 
men for de, der kommer med paa et for na, Birkagården, Åsa och Wik och allt 

sent tidspunkt, kan det maaske nærmere vad glädje i skolorna ungdomars liv och 
virke med til dannelse af nye, og  meget som säkerligen alltjämt ha sin viktiga 
alvorlige kriser. Forholdet forvaerres uppgift at t  fylla i kulturutvecklingens och 
yderligere ved, a t  der hverken findes re- demokratins tjänst. 
serve eller solidarisk ansvar, som sikker- 
hed. 

Man vil saaledes se, a t  det hele e r  et 
temmelig farligt lotteri at spille i. Og 
her staar jo mere paa spil for den enkelte 
end almindeligt er ved en lotteriseddel. 
De indskud han præsterer til sin kasse 
er vel saa store, som indtægten overho- 
vedet tillader. Man har endogsaa set ek- 
sempler paa at  folk laaner til 8% for at  
opnaa »rentefrie» laan. 

Han risikerer saaledes, at  se sine gen- 
nem aar opsparede beløb forsvinde fuld- 
stændigt. Særlig farligt e r  her de meget 
usikre vurderinger, der muliggør store 
tab ved ejendomsovertagelser. I bedste 
fald er han i hvert fald udsat for  en 
stærk tilfældighed i tildelingen af laane- 

foreløbig stiger tilgangen stærkt, men et 
samt Göte Hallin, Jakobsberg. Bland de 

af 10.000 kr. og med 15% indbetaling. utomordentligt väl dansade och sjungna 

Næste aar 1.629, næste aar 10.526, næste lets eget folkvisedanslag. Uppbyggligt 

Casan. 

ne; særlig farlig er en bestemmelse om, 
at man gennem ekstra indskud kan for- 
bedre sit »tildelingstal», altsaa sin tilde- 
lingschanse. Herved ser man den mere 
velhavendes fordel paa bekostning af de 
fattigere. Dette fremkommer yderligere 
derigennem, at  man kan faa laan til en- 
hver størrelse. Den godsbesidder, der 
faar sit 200.000 kr. laan honoreret, vil 
altsaa helt alene faa, hvad 20 mand ellers 
kunde have hjulpet sig godt med. Endelig 
maa det vel ogsaa for de daarligst stil- 
lede betyde mest, a t  man nu pludselig 
skal give det hele selv gennem fælleskas- 
ser. ikke som tidligere kan faa sine laan 
fra de samfundslag, der er i stand til at 
opspare og derved stille kapital til raa- 
dighed for andre. 

Der er i løbet af det sidste halve aar  
her i Danmark opstaaet 3 foreninger med 
det formaal a t  yde »rentefri» laan, nem- 
lig B. O. K. A. S., D. S. B. F. og J. A. K. 
(Bygge og Kredit Aktieselskab, Dansk 

Annonsörernas 
spalt. 
H o t e l l  Plaza är ett litet, modernt och 

elegant hotell, beläget Biblioteks- 
gatan I I .  När det startades för åtta är 
sedan var det ett av de första i Stock- 
holm som förverkligade idén om det tysta, 
bekväma familjehotellet i liten skala men 
med en standard jämförlig med de stör- 
sta och bästa hotellens. Plaza är belä- 
get 5 trappor upp - det omfattar f. ö. 
aven 6:te och 7:de väningarna - är  för- 
sett med terrassliknande balkong och åt 
den ena sidan en mycket rörlig och un- 
derhållande utsikt över Stureplan. 
- Mitt stora intresse, säger Plazas 

äIskvärda innehavarinna, fröken Ragn- 
hild Lundberg, vid ett samtal med Tide- 
varvet, ä r  egentligen den amerikanska 
idén med våningshotell, där gästerna bo 
året om i enkelrum eller dubblett, äta i 
hotellets matsal och få allting, tvätt, upp- 
passning och städning ombesörjt frän ho- 
tellets sida. l Amerika framtvangs detta 
system genom svårigheten att fä hembi- 
träden till privathemmen. Men också för 
svenska förhållanden har det sina förde- 
lar. BI. a. kan man med en sådan an- 
ordning beräkna precis på Uret vad ens 
levnadskostnader komma a t t  gå till. 

Utom ett femtiotal vanliga hotellrum 
har fröken Lundberg inrett ett par 
dubbletter i en av våningarna till års- 
gäster och därmed gjort en lyckad bör- 
jan till »apartment»-hotellets genomfö- 
rande. 

Hotell Plaza förfogar över en trevlig 
restaurant, öppen även för andra än ho- 
tellets gäster. Den som vill s e  Stock- 
holmstaken från en ny sida bör ta  hissen 
de sju trapporna upp och pröva denna 
trevligt inredda, tysta och komfortabla 
restaurant. Inredningen i hela huset är 
f .  ö. förstklassig, med gröna marmorväg- 
gar, vackra färger i gardiner och möbel- 
tyg - särskilt måste vi säga ett uppskat- 
tande ord om sällskapsrummet, som är 
möblerat med stor fantasi och sakkun- 
skap! 

Och vad har fröken Lundberg vidare 
att  berätta om den stockholmska hotell- 
rörelsen just nu? Att depressionen åstad- 
kommit märkbara förändringar i männi- 
skors levnadsvanor, inte minst de lands- 
ortsbor, som förr brukade tillbringa flera 
månader i Stockholm om vintrarna. Att 
det också förekommer att  gäster helt en- 

kelt slå sig ned på hotellet för att  vila, 
hellre än att resa till något sanatorium, 
där man har tråkigt. Att utlänningarna 
fortfarande finna sig väl vid sina besök 
i Stockholm. Och så till sist ett viktigt 
önskemål: att hyrorna mätte gå ner. - 
Det är ett ofrånkomligt villkor för att 
priserna skall kunna sänkas, så som del 
allmänna läget fordrar det, säger fröken 
Lundberg. 

Och vi påminna oss den allvarsamma 
statistik, som visar att  stockholmshyror- 
na ligga c:a 159 procent över grannlän- 

Spare- og Byggeforening samt Jord, Ar- dernas huvudstäder och instämma tillfullo 
bejde, Kapital!) i det framförda kravet. 

mest vidtgaaende, og derfor farligst e r  
den sidste, idet denne gir laan til ethvert 
formaal. I Iøbet af sin to maaned- 
lige existens har den allerede været i 
stand til at  udlaane 2½ mill. kr. - i be- 
tragtning af, at  dens medlemmer særlig 
er at  finde blandt vore bønder, og at  disse 
ellers ikke har penge til noget som helst, 
specielt ikke til at  betale renter af den 
gæld, de allerede har stiftet, kan det jo 
synes mærkværdigt, a t  der pludselig kan 
fremkomme et saa stort beløb fra dem, 
idet de dog maa gøre sig klart, a t  de 
ikke paa den ene side kan faa henstand 
for forfaldne ydelser til allerede stiftet 
gæld, og saa paa den anden side kaste 
sig ud i nye forpligtelser. Men »rente- 
friheden» og andre smukke slagord saa- 

Deres struktur er ikke helt den samme, Ces. 

som »det arbejdende og produserende 
folk,, »fællesskabets time» lokker. 

Regeringen har nu nedsat et udvalg til 
undersøgelse af foreningernes lovlighed. 
Hvad resultatet blir af disse undersøgel- 
ser e r  endnu uvist. Det er vel nærmest 
a t  forvente, a t  man overfor medlemmer- 
ne forlanger udtrykkeligt oplyst, hvor 
lang ventetiden er, og hvor store omkost- 
ningerne ved laanenes ydelse er. Om no- 
get direkte forbud kan der saa vidt jeg 
kan se vanskeligt blive tale, da foreta- 
gendet næppe er direkte lovstridigt. 

Lis Tørsleff. 
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