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Vad har hänt? 
D E N  S T O R A  BERLINKONFEREN-  

S E N  har ägt rum. Simon och 
Eden blev hjärtligt hyllade. Men resulta- 

tet av förhandlingarna? Hitler framhöll 
gång på gång de Sovjet-ryska rustnin- 
garnas hot mot Tyskland. Men even- 
tuella tyska expansionsplaner mot öster 
talar hon inte om. Han vägrar att gå med 
på Östpakten och varje kollektivt för- 

dragssystem, men sill i stället ha non- 
aggressionspakter med sina grannar och 
rn särskild överenskommelse med Öster- 
r ike. Sovjet nekar han över huvud taget 
att ha något att göra med. Med detta for- 

beredande besked togo engelsmännen 
adjö, Eden fortsatte som förut bestämts 
tisdag kväll till Moskva, Simon for hem 
onsdag morgon för att rapportera för 
Underhuset på torsdag. 

Engelska tidningar sammanfatta Tysk- 
lands fordringar: Samma styrka i luffen 
som England och Frankrike», fastställd vid 
hög nivå med hänsyn till Sovjet. 

En flotta om 400,000 ton. Jämlikhet 
med Frankrike i f råga om slagskeppen. 

Delning av den ryska armén i två de- 
tar, av vilken den ena skall stationeras i 
Asien. Högst 500,000 man skola finnas i 
Europa. 

Ekonomisk förening med Österrike. 
Erkännande av, o f f  den nuvarande 

tyska östgränsen icke är permanent. 
Nästa konfrrens skall hållas i Stresa 

mellan Frankrike, England och Italien. 
T O R  F Ö R B I T T R I N G  råder i Tysk- S land över utslaget i Memelkonflikten, 

från Litauens sida. Memel, en fristat lik- 
som Danzig, ör begärlig för Litauen så- 
väl som för Tyskland. Klaga för N. F .  

säger England. 
K A M P  M O T  K R I S E N  är kärnpunkten 

I regeringen Nygaardsvolds pro- 
gramförklaring. Åtgärder för ökade ar- 
betsmöjligheter, förbättrad organisation 
och ökat ekonomiskt utbyte inom nä- 

ringslivet, lättande av kommunernas hör- 
dor, som hora fördelas på somhället i 
dess helhet. Regeringsförklaringen är  
inte farligare, än att alla partier vilja 
vara med om dess förverkligande. Men 

när det gäller finansierandet at' planerna 

kanske meningarna bli mera delade. 

ARIERPARAGRAFEN K0MMER A H Ä D A N E F T E R ,  enligt vad som 
meddelas, att tillämpas så strängt inom 
den tyska pressen, att inte endast jour- 
nalister och redaktörer utan även tid- 

Om Ni har en anförvant på sjuk- 

Tryggs hus, Engelbrektsplan. 20 20 70. 
Ingenjörsfirman Martin Lundqvist, 
hus så hyr en radio åt honom. 

M ed b o r g a r s ko l a n Pier Gudro: 

vid Fogelstad 10 år. Grekland - 
en I april detta år  är  ett märkligt de kämpande klanmännens land. D datum i den kvinnliga medborgar- 

bildningens historia i vårt land. Då har 
nämligen tio år förflutit sedan Kvinnliga 
Medborgarskolan vid Fogelstad öppna- 
des. Skolan har i dagarna utgivit en 
publikation - Tillbakablick över Aren 
1925-1934 - som kan  ge allmänheten 
en föreställning om arten och betydelsen 
av det bildningsarbete som utförts under 
dessa tio år. Under pingsthelgen kom- 
mer tioårsjubileet att högtidlighållas i 
samband med Fogelstadförbundets tionde 

den tid då grekisk politik dryftades Kavala, sveket från ett par av de office- På agoran var varje diskussionsdel- rare som skulle i Saloniki lett upproret 
tagare först och främst medlem av en vållade att hela planen brast sönder. Det 
klan. Perikles, den störste statsmannen insågs av både rebeller och regering. 

under repuhlikansk period, dikterade han Ingendera gitte möda sig på allvar. Och 
inte själv för sin gravsten följande in-  som följd blev de tolv inbördeskrigsda- 
skrift: Perikles, av acamantidernas stam, garne realiter något helt annat än som 

väntats och på sina håll tydligen fortfa- frdn Cholargues’ kvarter. 

Föga tyckes förhytt i Grekland nu sek- rande tros. 
ler därefter. Allt framgent gäller anta- Ett faktum som emellertid icke uteslu- 
gonismen mellan individer mer i n  anta- ter att situationen i Grekland ä r  långt 
gonismen mellan idéer. Venizelos, kre- ifrån fridfull. Det berättas att den gre- 

Kvinnliga Medborgarskolan vid Fogel- tensaren, chef för revolutionsliga! Det kiske krigsministern. vilken som bekant 
låter som inledningskapitlet till en pica- var den som ledde försvaret mot rebel- 

reskroman. Det ä r  i själva verket förkla- lerna, redan under en av de första för- 

stad begår sitt tioårsjubileum vid en tid- 
punkt som är ägnad att på ett dramatiskt 

ringen till en tragedi. virrade dygnen skulle ha sagt att han sätt framhäva dess betydelse. När detta 

bildningsinstitut startades kunde dess led- D. v. s. - om man inte rätteligen hor- ingalunda oroade sig för segern men väl 
de såga tragikomedi frestas man att för vad som komme att ske efter segern. 
undra, då man lyssnar till vad från Grek- Det är  utan tvivel riktigt. Det ä r  nu de 

ning, om den sökt att tyda tecknen på 
himmeln, ha känt sig f'örvissad om att 
kvinnornas medborgerliga utveckling inte Re Rektor Honorine Hermelin. land hemvända pressmän ha att förtälja. verkliga svårigheterna taga sin början. 

skulle komma att möta några yttre hin- så betydande som det ådagalagts genom Givetvis, litet var har haft skäl att tindra, Icke parti mot parti men väl sekt mot 
der. Den kvinnliga rösträtten hade några dem, vilka av skilda anledningar eller när han läst om dessa »väldiga krigsför- sekt stå fientlig mot varandra i Grek- 
år  tidigare blivit genomförd, de första tillfälligheter kommit att samlas på sko- beredelser», dessa »orimligt blodiga da- land. Eller ännu enklare uttryckt, veni- 
kvinnliga representanterna hade blivit l a n s  kurser, säger r e k t o r  Honorine Her- gar», detta »lejonmod varmed regerings- zelister mot antivenizelister. Klyftan mel- 
valda till Riksdagens båda kamrar. Kvin- melin, som Vi med anledning av tioårs- trupperna brusat fram» o. s. v. o. s. v. Ian dem ä r  av de tvenne första marsvec- 
norna tycktes stå inför förverkligandet av dagen ha uppsökt. Och knappast anade Och sedan lagt två och två samman och kornas händelser oroande fördjupad. Fa- 
sitt fulla och fria medborgarskap. m a n  heller vilken rikedom och skapande konstaterat att med största ansträngning ran är  att den snarligen breddas och för- 

Vi har fått uppleva en reaktion som ingen möte mellan människor på n y  grund, där Men vad dessa journalister berätta om Numeriskt äro de förra ungefär lika 

för tio år sedan hade kunnat förutspå - man förhand visste något om soldater som funnos endast i kommuni- många som de senare. Därför kan ju icke 

en reaktion som hotar att tränga tillbaka varandra. kéer och tidningsspalter. om gevär utan alla skjutas A t  sidan, de komma fortfa- 

kvinnoinflytandet i samhället och hindra - Medan vi sysslat med ungefär sam- ammunition, om »bomber» som snarast rande att finnas mest överallt. Samtidigt 

den kvinnliga medborgaren i hennes fria ma ämnen och frågor har det också varit voro fyrverkeripjäser, om hridgepartier kan dock regeringen icke låta detta. trots 
utveckling. inför sådana ofärdstecken ä r  så starkt kännbart hur mycket som under mellan regeringsparlamentörer och rebel- det relativt smärtfria förloppet, mycket 

det en trygghet och en källa till kraft att tiden hänt, vilken intensiv världsföränd- ler etc. etc., det överträffar dock det skrämmande revolutionsförsök likvideras 
veta att en fri kvinnlig medborgarskola ringsperiod, det är  vi lever i och som ock- mesta man misstänkt. Framförallt säges re- 

har verkat i tio ar  i vårt land och att den sa avspeglat sig i arbetet under kurserna. e j  på appellen», förklarade Venizelos, när geringen komma att slå ned p& Venizelos- 
med varje år  som gått har natt allt vi- Man känner alltid tiden så nära Kanske han tillfrågades om orsaken till nederla- vänliga riksmän, vilka kunna tänkas vilja 

dare lager. 
motstås och dess förödande verkningar domen. Den förefaller sil medveten och 
hämmas, så kan det ske endast i kraft av beredd på att finna en mycket allvarlig 
den vakna medborgarandan hos kvinnor- tid att ta sig fram i. Den första tiden Devinez: 
na själva. Att stärka denna medborgar- på skolan ter sig nu nästan som ett 
anda hos kvinnorna, at t  väcka dem till slags sorglös barndomstid jämfört med 
insikt om medborgarskapets ansvar och de senare årens arbete. - Men fastän 
förpliktelser och att hos dem utbilda de det ofta är  starka motsättningar ifråga 

tt resa är bland annat at t  utsätta sig rernas och hotellvärdarnas uppfattning färdigheter och det tekniska kunnande om åskådningar och uppfattning, som 

för det starka intrycket av tidens om, hur storfurstar och lorder ville ha som dess rätta utövande förutsätter - göra sig gällande under kurserna, har A 
detta var från början den uppgift Med- detta aldrig hindrat den starka gemenska- gång och världens förvandling, som skym- det, samt om dem som önskade att de 
borgarskolan vid Fogelstad gjorde till sin. pen och samhörighetskänslan, som är nå- mes därhemma av några stabila horison- varit storfurstar och lorder. Det var en- 
Det ä r  gott att veta att den står på sin got av skolans märkligaste erfarenheter. ter. vanor. vänner och träd. ligt denna uppfattning som den fredliga 

post i dag, mitt i tidens tumult. Nu om Och intresset med arbetet blir ständigt i Ryssland inpräglade i mitt hjärta som blå kusten lades om till en enda samman- 
ande lack den vissheten att det skede hängande turistort och vanpryddes av 

någonsin ä r  det nödvändigt att den full- större. jag  växte upp i är dött. Också det mot- aperitif-annonser och betongpalats, det 
följer sin uppgift. länge det är  människor i ständigt nya kom- ståndskraftiga gamla Frankrike bekräftar ena vidunderligare än det andra. 
- Man anade knappast vid skolans be- binationer och så levande inställda mot på sitt sätt denna tes. just därför at t  där Denna vulgära blomstring var dömd 

gynnelse, att kvinnornas samhälleliga in-  livet omkring oss, som utgör arbetets le- alla gamla vissna grenar på trädet sitta från början till undergång tillsamman 
kvar bland det nya, växande gröna. Här med det system, som skapat klientelet för 

tresse och handlingsvillighet skulle vara vande innehåll. ser man icke som i Ryssland de blödan- dessa hotell och casinon. Men det visste 
de snittytorna av avhuggna grenar, här endast få och ingen drömde väl om att 

ningsförsäljarna på gatan måste ha k l a r a  FOLKPARTIETS K V I N N O R  ha varit rasslar det förgångna sa torrt som de dess öde s i  snart skulle fullhordas. Alla 
härstamningspapper. Inte ens f. d. front- F samlade till konferens och beslutat gula palmbladen. när mistralen blåser vid som levde på turismen trodde till en hor- 

j an  att den goda tiden skulle vara för 
soldater - fosterlandsförsvarare skola gå organisera en kvinnogrupp inom partiet. Rivieran. Det var förresten om den jag  skulle evigt, sen drömde de om dess återkomst 
fria. M I N D R E  SKOLKLASSER är folk- des ett uttalande för ett understrykande av helhet. Den himmelsblå kusten har, som Men den kom inte och nu stå hotellen 

skollärarkårens paroll - fram- partiets programpunkt om att fred och viii är, mycket litet att göra med Frank- antingen helt övergivna och förfallna eller 
förd vid Sveriges Allmänna Folkskollä- rätt skall upprätthållas mellan folken och rike, eftersom den ä r  inrättad för en in-  de gå för halv maskin eller en kvarts 

rarförenings centralstyrelsemöte i Stock- Sverige därför måste insätta all sin kraft ternationell vagabonderande klass, som maskin för att ackomodera en handfull 
holm. 20 barn i småskolan och 30 i folk- på att hindra upprustning och främja en förr brukade stanna här i stora skaror gäster. Somliga söka hålla s i n  storfurst- 

och avnjuta det bästa vinterklimatet i liga standard. Där ser man kvargliimda 
skolan, säger man, men inte mer om un- allmän nedrustning. Europa. Men detta sällskap har dragit specimen av den utdöende klassen leta 

sig härifrån de sista Aren, inte bara där- efter eller kringgå varandra i öde vesti- 
för att här inte finns skidhackar eller buler och matsalar. Andra ha sänkt sin 

dervisningen skall bli effektiv och indi- 
viduell. nog bra golfbanor, utan därför att ett standard, så att endast portierns magni- 

skede är  dött. fika hållning är kvar av forna dagars 
De ta för resonliga priser emot Kom ihåg vår Herres hand detta stycke natur, skyd- en brokig skara: folk i sjunkande, vilka 

dat av Alperna som behagfullt s inka sig darra för alla ändringar i valutaläget, kvartalsprenumerationen på T I D E V A R V E T !  ner mot den buktiga kusten. Fisklägena som skulle kullkasta en budget utan niar- 
Till årets slut kr. 4: 50. och de små grå städerna och byarna på ginal, enkelt folk i stigande, som i efter- 

sina kullar skämde inte landskapet. Men hand leka storfurstar for en semester, 

årsmöte. 

I dag ä r  situationen i grund förändrad. kraft som kunde frigöras genom detta de döda dock e j  natt det tredje dussinet! djupas ännu mycket mer. 

icke på 

»Saloniki svarade enbart militäriskt. 

Om reaktionen skall kunna ä r  det särskilt fallet när det gäller ung- get. Flottans försening på vägen upp till (Forts. A sid. 4.) 

Den blå kusten. 

Det kan aldrig bli gammalt så i flyt 

(Forts. å sid. 4.) 

Förutom föredrag och diskussioner gjor- 
tala i dag o c h  inte om Frankrike i sin efter kriget igen. 

Underbart måste en gång ha varit av glans. 

Pren.-pris: 1 kvartal kr. 1: 75. 

Postgiro 1544. v a d  som nu förstört det är nöjesdirektö- (Forts. å sid. 2.) 



!. I Måste sjukhus- Den blå kusten. 
bokhållaren (Forts. fr. sid. 1.) 

folk med pension, med reumatism, med 
nerver el ler sorger. 

Jag kan inte låta bli at t  småle, då jag 
tänker på dem som skickas t i l l  Rivieran 
för att pigga upp s ig  och glömma sina Ännu ett fal l ,  där behörighetslagen sorger. Det lyckades kanske för r  och i 

kringgåtts, har nyligen inträf fat ,  då vissa fall, men jag undrar, trots min kär- 
en kvinnlig sökande til l befattningen s~~ lek t i l l  det turkosbl.? havet och apelsin- 
sjukhusbokhållare vid S:t Lars  Sjukhus i träden, om något kan vara  mindre lustigt, 
Lund, fröken Anny Henriksson blev för- mindre stimulerande i världen i n  spökpa- 
bigången, utan at t  sjukhusdirektionen, då raden på strandpromenaderna v i d  den blå 
den avgav sitt förord, ens brytt s ig  om kusten. Massorna i de ryska storstäder- 
att uppta ansökningen t i l l  prövning. na, som streta f ram k lädda i arbetets och 

Sysslomannen vid sjukhuset hade näm- fattigdomens grå uniformer verka på tu- 
ligen förklarat att  det vore nödvändigt r isten som en energiladdning jämförda 
a t t  befattningshavaren närmast honom med dessa gengångare från döda tider, 

Bostadsfrågan har glädjande nog vore en nian. på grund av de åligganden som man möter under det obarmhärt iga 

grunden vid innevarande års riks- av personal. övervakning av reparations- Som vanligt är de t  kvinnorna som dr iva  
al l t ing längst och göra  s i g  t i l l  symboler, 

dag, framförallt genom regeringens När fröken Henriksson, som f. ö. är groteska och tragiska symboler. Där vag- 
propositioner om olika slag av åtgär- kassör vid Ryhovs sjukhus i Jönköping, gar  Självbedrägeriet segerstolt f ram på 
(ler till bostadsstandardens höjande i besvärade s ig  över Medicinalstyrelsens t jocka hen, platinablont, med nyponröda 
landet, Under de senaste veckorna beslut vid til lsättningen, svarade Medici- rosor på sina feta kinder och blå skugg- 
har det kommit icke mindre  än tre nalstyrelsen med att hänvisa t i l l  ovan- ningar av fettkrita k r ing  ögonen för a t t  

nämnda uttalande. Enl ig t  vilket kvinnor antyda möjl igheter till själ  och passion 
kungliga förslag berörande olika si- alltså skulle vara prakt iskt  taget uteslut- djupt, d jup t  innanför pälskappans siden- 
dor av bostadsproblemet. D e l s  de i na som sökande t i l l  platsen. För -  
denna tidning förut i korthet om- Den principiel la faran a v  ett sådant tvivlan berusar SIC på ett strandkafé, me- 

nämnda propositionerna angående t i l l vägagångsät t  har  med rätta framhål- dan Narraktigheten stryker rö t t  på viss- 
anslag t i l l  Iånefonden för bostads- l i ts i en skrivelse t i l l  Konungen från De nade läppar o c h  Egenrättfärdigheten grå 

Kvinnl iga Kårsammanslutningarnas Cen- och nyk te r  ogillande betraktar dem över 
hyggande i städer och stadsliknande t ra l råd,  som för det första påminner om tekannan hos Rumpelmeyer. 
samhä l l en  och anslag till främjande behörighetslagens bestämmelse om att Själva karnevalsnöjena äro så fadda 

av bostadsbyggande på landsbyg- dugligheten skall vara avgörande, icke och gamla, a t t  det är modernt at t  an- 
den, samt om förbättrad bostadsin- kön eller civilstånd, och fö r  det andra på- skaffa en t iger eller ett lejon t i l l  sådana 
spektion på landsbygden (ändring i pekar. att något på erfarenhet grundat fester, om man kan. Det  berättas a t t  v i d  

stöd för uppfattningen att en kvinna icke et t  sådant t i l l fäl le t igern kom lös ur bu- 
hälsovårdsstadgan), dels den på bo- skulle kunna handha personal eller över- ren  och skrämde slag på alla utom l ady  
stadssociala utredningens hetänkan- vaka reparations- och andra arbeten icke Oxford, Asquiths änka, som är ännu mera 
de - för vilket vi även tidigare re- har  anförts. fruktansvärd. Hon hittade på att kon- 

dogjort - byggda propositionen an- Argument, som m a n  hoppas måtte be- centrera hela belysningen i ögonen på 
tigern, varpa den blev oskadlig. Sen gick 
hon efter ett par  väl valda ord  åt kaval- 
jererna, som lämnat damerna och sprun- 

gående anslag till främjande av bo- aktas. 
stadsförsörjningen för mindre be- 
medlade, barnrika familjer. git .  

Den handlingsvillighet på detta i Ib land händer att havet bry ter  s i g  löst 
vart land alltför länge försummade MÖTESPLATSEN. och råkar  i raseri som tigern. Då kastar 

det s ig  över harrifirerna. över promena- område, som kommer till uttryck i 
regeringens konkreta förslag och Östergötlands länsförbund av Svenska den, ända upp mot husen. Spökparaden 
som för övrigt numera torde f i n n a s  i kvinnors vänsterförbund höl l  den 16 mars  skingras och springer, den som inte hin- 
ganska vida kretsar, har säkert i viss årsmöte i Husmodersföreningens lokal i ner undan blir genomdränkt. ')" person 

Norrköping under ordförandeskap av fru som vågorna slogo omkull en dag rä t t  
mån väckts och' ytterligare stimule- Märta Nilsson Linköping. Års- och re- under ögonen på m i g  var visst För tv iv -  

rats genom två andra aktuella före- visionsberättelserna godkändes och an- lan, ostadig på benen som vanligt. Den 
teelser: arbetslösheten och barn- svarsfrihet beviljades. Till ordförande gången blev jag själv nästan rädd för 
minskningen. Återskenet från dessa omvaldes f ru  Mär ta  Nilsson. Samtliga havet, med varenda vitskummig våg 
båda för samhället livsviktiga pro- övriga styrelsemedlemmar omvaldes med kastade det en handfull småstener in över 

Hedvig Tengzelius, promenaden och på somliga ställen bröt  

blem har fallit på bostadsfrågan. val. i det sönder kajen. När man såg hur  det 

Och när den ses i den belysningen Holm- bar sig åt, som en ondskefull mobb, kun- 
de man lä t t  tänka sig f ram till den t i d  då 

medger n ian .  att en reformering av ttning: havet, vindarna och växtligheten fått bukt 
., frö- på denna fula betongvärld och återstäl l t  bostadsförhållandena är ofrånkom- 

lig. Både ur synpunkten anskaffan- r, och den serena skönheten på nytt. Det går 

de av arbete och ur synpunkten in- A n n a  så lä t t  a t t  tänka i väldiga tidsmått här, 

dividernas trivsel, fysiska och psy- Lizzie när m a n  går under De Röda Kl ipporna,  

funnit skeletten av förhistoriska 
det allmänna medvetandet tvingats Lyd ia  människoraser med rester av smycken, 
in i ett större sammanhang. Till revisorer omvaldes fröken Anna eldar och målt ider, lager under lager, ar- 

hållandena till den nuvarande tidens köping. Till ordinarie ombud v id  cen- Varför ska framtidens arkeologer inte 
allmänna hygieniska standard och tralstyrelsemöte utsågs f r u  Mär ta  Nils- en gång kunna gräva ut ruinerna av det, Grahn, Linkö- som n u  för t i l l fäl let l igger på ytan? fra- 
arbetsformer mer och mer erkännes son och fröken Lena 
vara nödvändig framgår f .  ö. på ett Holmberg, Norrköping, samt fröken Hil- praktiskt och hatar extravagans även med 
mycket intressant sätt i de yttran- ma Holmqvist. Motala.  tidsåldrar förklarar det torrt. a t t  vad som 
den, som avgivits av myndigheter Ef te r  årsmötet hölls ett offentl igt före- 
och sammanslutningar över bostads- dra: av  förfat tar innan Hagar OIsson över 

sociala utredningens förslag. Det allvarsfyl lda föredraget åhördes 
mycket få undantag uttalas en stark med intensiv uppmärksamhet och gav an- 
tillfredsställelse över de föreslagna ledning till en mycket Iivlig diskussion de kunna aldrig mer tjäna det kl ientel de 

voro byggda för. Men varför,  frågar m i t t  
sällskap, förvärvar sig inte franska sta- 

bostadsförbättrande åtgärderna. Sta- vid den supé som avslutade mötet. 

ten dessa öde domäner för b i l l ig t  p r i s  tens byggnadslånebyrå h a r  också i 
annat sammanhang vänt sig emot Smålandsförbundet av S. K. V. hade pi och sätter dit sina trötta, utarbetade, s ju-  
den uppfattningen, att s. k. mo- söndagen sitt årsmöte i Jönköping, d i t  ka medborgare, vi lkas arbetskraft kunde 
derna bekvämligheter är  lyx. Efter- fröken Maja Åkesson jämte tre andra fr i- räddas At staten, om d e  finge vård i t id?  

frågan på bostäder försedda med stående medlemmar inbjudi t .  
exempelvis värmeledning, e lektr iskt  middagens förhandlingar, t i l l  vi lka utom- 

ljus, w. c., varmvatten, badrum och Ada Nilsson ett orienterande föredrag om Vaha l l sa len .  D:r Ada Nilsson talade 
hiss är snarare ett uttryck för ett Vänsterförbundets uppkomst och utveck- om Positiva åtgärder i Abortfrågan. I 
stort behov av sparsamhet med arbe- in^ samt dess uppg i f t  i nuvarande läge. den därpå följande diskussionen gjordes 

tet i hemmet. Dessa anordningar Helga Sjöstrand, Eksjö. Övriga medlem- fängelseassistent a v  doktor Axel Pejner 
böra icke betecknas som lyx, fram- mar i styrelsen blevo: Fru Ingeborg Ro- m. fl. I mötet deltogo över 200 personer. 
håller byggnadslånebyrån, utan sna- 
rare som värdefulla hjälpmedel till 
det tunga hemarbetets underlättande. 

D e n  30  Mars 1 9 3 5 .  vara man? 

Årets 
bostadsre- 
former. 

kommit a t t  st^ ganska mycket i för- han hade at t  sköta, t. ex. handhavande solskenet. 

arbeten etc. 

foder, där möj l ig tv is  ett hjär ta  är. 

- 

undantag av fru 

kiska hälsa. Bostadsfrågan har i 
köping, les Rochers Rouges, i vars djupa klyftor 

Nilsson och Hilma Holmqvist, Motala. 

Att en anpassning av hostadsför- Holmberg och fru A l fh i ld  Claësson, Norr- tusenden under årtusenden. 

Med ämnet *Kvinnorna v id  skiljevägen». 

V i d  för-  

intresserade inbjudits, hö l l  d:r 

Devinez. 

M. J. 

De anslag  regeringen begär för 

fullföljandet av de föreslagna ho- 
stadsförbättringarna uppgå till Lit- 

Men sä- 
kert kunna de betyda stora bespa- 
ringar ifråga om svenska folkets ar- 
betsduglighet och hälsa. 

skilliga miljoner kronor. 



' 

an skiljer på öppen sjuk- och hälso- nämnderna för att få rättelse i missför- M vård, som bedrives i hemmen, och hållanden, som hon iakttagit; lyder inte 
sluten, som bedrives på anstalter. Den hälsovårdsnämden skall hon rapportera 

slutna sjukvarden har i vårt land under saken vidare. Hon skall övertaga den tu- 
de senare decennierna haft ett oerhört berkulosvård, som hittills omhänderhafts 
uppsving, och sedan lasarettsskräcken av de specialutbildade dispensärsköter- 
ersatts av en kolartro på anstaltsvårdens skorna. Hon skall övertaga spädbarns- 

iiverlägsenhet har den blivit föremål för varden, som enligt hittills gällande Kungl. 
det allmännas synnerliga omsorg. Sär- reglemente under barnets första levnads- 
skilt inom landstingen spela sjukhusfrå- år omhänderhafts av barnmorskorna. 
gorna numera en så oerhörd roll, att man Hon skall övervaka kolt- och skolbarns- 
skämtsamt har påstått att de  nästan bli- vården. Hon skall även kunna användas 
Vit »lasarettsting». Den slutna sjukvår- i övriga grenar av förebyggande vård, 
den i vårt land står också på en - även och man har en liten aning av att medi- 
internationellt sett - synnerligen hög cinalstyrelsen därvid syftar bl. a. på den 
nivå, inte minst ur synpunkten att först- förebyggande moderskapsvården. Ty i 
klassiga prestationer erbjudas varje med- styrelsens första förslag intog denna en 
borgare. Detta är  inte bara de anslags- mycket bemärkt plats, men sedan Sve- 
beviljande myndigheternas och den sven- tiges barnmorskeförbund inkommit med 

ska läkarekårens förtjänst; äran tillkom- en kraftig protest, förklarade man att pro- 
mer i mycket hög grad även den under- testen i denna del berodde pa ett miss- 
ordnade sjukvårdspersonalen, främst då förstånd, och så slopades uttrycket »mo- 
avdelningssköterskor, operationssköter- denkapsvård» ur det definitiva förslaget. 
skor, laboratoriesköterskor, röntgenskö- Men frågan är  nog, om inte en hel del av 
terskor och barnmorskor. Emellertid har den gamla surdegen sitter kvar, ty man 
den slutna sjukvarden ett fel. Den är  hör då och då från medicinalstyrelsehåll, 
dyrbar, och den är onödigt dyrbar varje att barnmorskekåren är  en kår i avskriv- 

bra - och i synnerligen många full t.  o. alla förlossningar så småningom skola 
m. bättre - skulle kunna omhändertagas bli anstaltsförlosningar. d. v. s. över- 
uv  den öppna sjukvarden. flyttas till den slutna sjukvarden. Om 

Den öppna sjukvården har hittills varit det nu skall vara någon fördel, att alla 
mera styvmoderligt behandlad. Redan i landsbygdens hustrur tvingas resa miltals 
organisationen brister det. Den idealiska från sina hem för att genomgå den för- 

organisationsformen synes innehållas i lossning, som lika bra kan skötas i hem- 
det redan 1915 av hälsovårdsstadgekom- met! (Ur  synpunkten: »Bort med alla 
mitten framlagda förslaget, att varje specialister ur den öppna sjukvården» 
tjänsteläkaredistrikt skall bilda sitt eget vore det givetvis en fördel, men.. .). Na- 
hälsovårdsområde med vederbörande turligtvis skall slutligen distriktssköter- 

tjänsteläkare provinsiallläkare, extra pro- skan också ägna sig åt den sjukvård, var- 
vinsialläkare) som självskriven ledare. till huvuddelen av hennes utbildning gjort 
Medicinalstyrelsen har också principiellt I henne kompetent, men skulle hon få 

uttalat sig för en dylik organisationsform. knappt om tid därtill, så kan hon i sjuk- 
Men eftersom fältherrn inte vinner slaget vården delvis avlösas av amhulerande 
ensam, så hör givetvis tjänsteläkaren - skriterskor! Hon skall slutligen vara so- 
liksom lasarettsläkaren - få sjuksköter- cial kurator inom sitt område 
sketrupper till sin hjälp. Att sjuksköter- Hur oerhört stark distriktssköterskans 
sketruppen vid ett lasarett (liksom t r u p  kompetens kommer att bli inom alla de 
perna inom en armé) ä r  sammansatt av områden, som icke hava med den direkta 

olika »specialvapenslag» och så måste sjukvarden att göra, framgår därav att 
vara, är  något, som man för länge sedan man anser sig kunna ombilda en nuva- 
accepterat. Lika  nödvändigt är det, att rande distriktssköterska, som icke genom- 

tjänsteläkarens trupp inrymmer olika Spe- gått distriktssköterskeskola till distrikts- 
riolister. sköterska av denna modell, genom att 

Äntligen ligger emellertid på riksda- kurs omfattande e j  mindre än summa 50 

gens bord en proposition i några av den undervisningstimmar! - Den numera my- 
öppna sjukvårdens vitala frågor. Kungl. tiske hedersmannen Relling hade ett spe- 
propositionen n:r 213 med förslag till cialuttryck om sådana projekt. 
ändring i häslovårdsstadgan samt omor- Den ordinarie utbildningen blir dock 
ganisation av distriktsvården m, m,, given mera omfattande. Först vanlig treårig 

Stockholms slott den 1 man 1935, alltså sjukvårdsutbildning för den del av det 
20 år efter hälsovardsstadgekommitténs blivande arbetet, där sköterskan kan få 
av medicinalstyrelsen förordade förslag, hjälp av ambulerande sköterskor, och så 
Den bygger på ett av medicinalstyrelsen sammanlagt 1/2 år far  allt det andra. 

ä r  1933 framlagt förslag. Den icke Ini- 
tierade drager en tillfredsställelsens suck; 

Stackars öppna sjukvård! I stället för 
efter 20 ars förarbeten kan sålunda änt- blott ett stel: fram mot den organisation 
ligen marschen framåt börja. 

Men fastän man kunnat vänta i 20 år som måste bli framtidens, tröstas Du med 
(eller kanske därför att man väntat i 20 uttalandet, att »utredning snarast bör 

igångsättas» och begåvas med ett provi- 
år, så framt förklaringen inte helt enkelt sorium; vad ett svenskt provisorium plä- 
är. att man 1933 hade glömt, vad man 
sagt  1915), så måste det nu införas ett gar bli, torde Du veta! 
provisorium. Ett provisorium där di- 

Stackars tjänsteläkare! I stället för att 
få behålla Dina nuvarande specialtrup- 

striktssköterskan skall bli »lelle faciet» per: distrikssköterskor, dispensärskiiter- 
Och tvärt emot utvecklingen inom alla skor och barnmorskor, i stället för att få 
andra områden, så har provisorieförsla- dem organisatoriskt fastare knutna till 
get som första och största grundprincip: Din verksamhet, i stället för att få trup- 
»Bort med all specialisering!,. D. v. s, perna utvidgade med eventuellt ytterli- 

gare specialvapen såsom ex. hostadsin- 
man erkänner givetvis, att specialkunska- spektriser och hemkonsulenter, skall Din 
per äro nödvändiga, men för den skull armé bestå av ett enda vapenslag. 
skall distriktsskiiterskan genom relativt Stackars barnmorskor, Ni äro, för 
korta specialkurser göras t i l l  specialist ännu överskådlig tid, nödvändiga kug- 
inom alla områden på en gång. Hon skall gar i samhällets hälsovårdsmaskineri. Ni 

ha stora kunskaper och när Ni gå ut en 

egenhändigt vända sig till hälsovårds- både förtunnas av minskad nativitet och 

. 

gång den omhänderhar ett fall, som lika ning. Och man torde därvid mena, att 

låta henne genomgå en kompletterings- 

sluten förlossningsvård och kringskåre- 
av  föreslagna bestämmelser Såsom skäl 
för att Ni inte - i enlighet med Eder 
förbundsstyrelsen förslag skulle få om- 
händerhava åtminstone vården av det nor- 
malt uppfödda spädbarnet, anför medici- 
nalstyrelsen. att det är svårt »draga n& 
gon gräns mellan naturligt och onaturligt 
uppfödda barn». Ni ha visserligen lärt 
Eder att endast den uppfödning. som ute- 
slutande sker vid bröstet är naturlig. och 
Eder styrelse har föreslagit införandet i 
Edert reglemente av en föreskrift, att om 
modern blir »oförmögen att p i  naturligt 
sätt genom a m n i n g  uppföda sitt barn», N i  
skola Edra förmän ha skyldighet som då rapportera ha att avgöra saken om till 

Ni eller distriktssköterskorna skola över- 
taga varden. Men om nu medicinalsty- 
relsen inte förstår innebörden därav, eller 

ju lätt kunna skriva »oförmögen att på 
naturligt sätt genom enbart a m n i n g  upp- 
föda sitt barn». Och om Eder utbildning 
är otillräcklig härför, så hade Ni säkert 
med glädje tagit några undervisningstim- 

nom något ökad utbildning kunnat få Ert 
arbetsfält ytterligare utökat 

Stackars distriktsskiiterska! Från att 
ha varit en uteslutande välkommen gäst 
och hjälpa i lidande och nöd, en hugsva- 
lande ängel, s k a l l  N i  nu också bli en 
»ängel» med det »bart huggande svir- 
det», när lägenhetsinnehavare, husägare 
eller hälsovårdsnämder inte ha sina ho- 
städer i sådan ordning som Ingen före- 
skriver. Och stödd på+ medicinalstyrel- 
sens indtruktioner skall N i  tvista med di -  

övervaka spädbarnet,ty ", är skyldig 
följa sitt Kungl. reglemente, som ålägger 
henne denna sak. SA framt man inte i 
sista minuten - ty man har hittills om- 

påtalat förhållandet - låter Kungl, Maj:t 
andra sitt reglemente för barnmorskor, så 
att det överensstämmer med den instruk- 
tion för distrikssköterskor, som medici- 
nalstyrelsen senare kommer att utfärda' 

instruktion färdigt redan nu? Både Ni 
och jag och alla andra spör jade hade 
då betydligt lättare kunnat sätta oss in i 
vad detta provisorium kommer att he- 
tyda för den öppna sjuk- och hälsovår- 

skall bestyra allt, allt,allt som har med 
upplysning och rådgivning om kläder, 
föda, hus och hem. hälsa och sjukdom 
bland 3,000 individer att göra, varvid Ni 
samtidigt skall aktivt utöva hälso- Och 

sjukvård. Jag vet att Ni är oerhört am- 
bitiös och hyser den allra största hög- 
aktningen för Eder. Men just därför fruk- 
tar jag att Ni, trots det Ingen föreskriver, 
att Edert arbete skall ordnas så att nö- 
dig vila Och ledighet beredes Eder, dock 
måste tillgripa åtskilligt av den vilotiden 
for det arbete, som inte direkt syns. Och 
att Ni ändock måste erfara förödmjukel- 
sen. att icke känna tillfredsställelsen av 
ett i allo fullgjort arbete. 

* 

sorgsfullt förtigit denna omständighet, 

Och varför denna brådska? Mot di- 
striktssköterskornas omhänderhavande av 
bostadsinspektionen ha uttalat s ig  inte 
färre än: Socialstyrelsen, Byggnadssty- 
relsen Lantbruksstyrelsen, Statens Egna- 
hemsstyrelse. Linsstyrelserna i Göte- 
borgs och Bohus län, Uppsala, Jönkö- 
pings, Hallands. Örebro och Söderman- 
lands län, vissa icke specificerade lands- 

läkare samt häslovårdstjänstemannaför- 
bundet och Centralstyrelsen för Sveriges 
Läkareförbund. Länsstyrelsen i Värm- 
lands län och två 1 :ste provinsialläkare 
ha såtillvida lämnat ett ljumt medgivande, 
därigenom att de anse att en viss över- 
vakningsskyldighet kan åvila distrikts- 

riterskan, medan länsstyrelserna i Öster- 
tlands och Norrbottens l än  anse saken 
rd ett försök, och blott tre I:ste pro- 

vinsialläkare samt några hushållnings- 
sällskap direkt uttalat sin anslutning till 
förslaget. Men när inte ens ett så starkt 
mptstånd inger betänkligheter, är  det fö- 
ga underligt, att i de övriga delar, där 
meningarna varit mera delade, oppositio- 
nens röst blivit föga beaktad. 

Med hänsyn till denna starka opposi- 
tion, och med hänsyn till att hälsovårds- 
kommitténs förnämliga förslag av år 1915 
kunnat få sova ostört i 20 år, hade dock 
säkerligen medicinnlstyrelsens förslag av 
år 1933. varit väl förtjänt av ytterligare 
någon tids bearbetning. Inte minst med 
hänsyn till att fru Nordgren m. fl. vid 
årets riksdag motionerat om utredning 
angående iiiidrade grunder för moder- 
skapsundlerstöden. vilken fråga intimt 
sammanhänger med den öppna sjukvår- 

. I  skäl härför. 



Kvinnliga Medborgarskolan . . . 

Skolans 1 I 

Sommar kurser n 193 

Till den berättelse som skolan givit ut 

över de l tagarnas  antal .  yrken, å ldrar  och 
hemorter. Den h a r  mycke! a t t  berätta. 
Och hur ha kvinnorna reagerat  inför Med- 
borgarskolans idé? 

Vi finna till a t t  börja med a t t  Med- 
borgarskolans arbetare hittills omfa t ta t  
trett iotre kurser på högs t  t re  månader 
och lägst två veckor vardera.  Det sam- 
manlagda antalet kursdeltagare har  varit  
648. Vad som da  särskilt faller i ögonen 

ä r  den rika variationen i å ldrar  och yr- 
ken. Talr ikas t  representerade ä ro  Åldrarna- 
na mellan 25 och 45 Ar. med sammanlagt 

470 kursdeltagare.  Men ungdomarna  
mellan 20 och 25 å r  - minimiåldrar för 
de längre, resp. d e  kortare kurserna - 
ha varit  med till e t t  antal av  94. Vilket 
ju  s ä g e r  en hel del om ile ungas allmän- 
na intressen. Åldrarna mellan 45 och 60 
å r  ha  h a f t  sammanlagt  78 representan- 
ter. Och slutligen uppvisar rubriken 

Grekland och 
klanmännen. 

»över 60 år» 4 del tagare  - varav  den 
är  83 år. 

Vad så yrken’ och stånd beträffar  är 
det första som s lå r  en. a t t  hemarbetarna 
av olika kategorier varit  så talrikt  före- 
t rädda:  husmödrar, hemmadöttrar, barn-  
sköterskor  och hembiträden. De uppgå 
till 126 stycken och iiro också som grupp 
n : r  t re  i  s torleksordningen. Vilket man 
kanske knappast skulle ha  väntat. Den 
störs ta  gruppen utgöres a v  l i r a r e  av 

olika slag - vid folkskola,  flick- och 
samskola, realskola, seminarium och 
praktiska skolor — de iiro 179. Därnäst  
komma industr iarbetare  från bageri, 
choklad-. bokbinderi-, litografi-. sko-, 
textil- och tobaksindustr ierna:  127. Bland 
övriga yrken ha de anstäl lda varit  före- 
t rädda av 70 del tagare .  

Därefter komma de fria yrkena, advo- 
kat, affärs idkare,  leg. l äkare ,  författare,  
lournalist,  gymnast, musiker, o rganis t  
och skådespe lare  med 34 del tagare .  Före 
s t ånda re  för arbetshem, barnkrubba,  
hemgård, lanthushållsskola m.  m. ha va- 

rit 14. Viktiga grupper  är också social-  
a r b e t a r e ,  som haft  35 representanter 
och sköterskor  n i  olika slag som haf t  25. 
Även jordbrukare och Iadugårdsskötare  
ä ro  företrädda.  Under  denna rubrik fin- 
na vi 9 del tagare .  S tuderande  vid uni- 

versitet. seminarium och Socialpolitiska 
Institutet ä ro  18, konsthantverkare,  korg- 
arbetare,  fotograf,  sömmerska, modist  

gefär lika s ta rk t  represeii terade.  
Det uttalande som gjordes  i skolans 

första prospekt h a r  alltså fått sin mot- 
i praktiken: Skolan måste ar- 

beta genom att samla människor från 
olika arbetsfält och livsområden, från 
landsbygd och till gemensamma 

studier och ömsesidigt utbyte. Den vill 
lägga undervisning och så, 

att vinnes mellan handens, hjär- 

och det allmänna. 

(For t s .  f r .  sid. 1.) 

finaiisiera ett nytt  uppror.  Men även 
många andra  i olika klasser to rde  hår t  få 
umgälla sin tilltro till den sluge gamle  
kretensaren. Och så ,  som sagt, ökas 

fiendskap. bitterhet, hämndlust. 
Och ännu mer  vidgas naturligtvis klyf- 

tan, om regeringens »starke man» Me- 
taxas får sin vilja f r a m  och Grekland blir 
mili tdrdiktatur med en kung som toppfi- 
gur. Och e n e r g i s k  orienterad mot  v i n -  
skap för Tyskland .  »Balkanpakten» h a r  
visat sig fungera ypperligt», säga f. n. 

I tidningarna både i Jugoslavien och i  T u r -  
kiet och peka som huvudbevis på Bulga- 

r i e n .  Vad nu i n  de t ta  lilla missnöjda 
land hade f o r  förhoppningar  om a t t  kun- 
na med deltagande i revolutionen skaffa 
sig sin ef ter längtade hamn vid Egeiska 
havet, fick det lov a t t  inte bara draga  

riktade protest hos folkförbundet  Men 
sanningen torde vara att den som f ram-  
förallt tog Bulgarien i upptuktelse och 
därigenom tvang Sof ia  a t t  slå till re t rä t t  
v a r  Italien. Italien ä r  alltför 
upptagen av sina af r ikanska  planer och 
samtidigt  h a r  en alltför pessimistisk syn 
på Europas  läge för att vil ja att någon 
minsta skall t ändas  varhelst detta 
vara må. Och slutsatsen av detta ä r  a l l t -  

att man e j  få r  invagga sig i för s t o r  
säkerhet om a t t  Balkanpakten skall  kun- 

na hålla Grekland samman med s i g  själv 
och samman med övriga paktmedlemmar  
ifall  Athens utrikespolitiska l injer svän- 
gas för s ta rk t  i ny riktninq. 

Liksom man givetvis e j  heller bör vara  
för lugn för vad  Venizelos kan företaga.  
Han f lyr  i det ta  nu, låt vara  som omhul- 
dad passagerare  ombord på Italiens 
luxuösaste ångare .  Men han ä r  mannen 
som icke r i d e s  s j u  dolkar  eller s ju  slags 
gift. Under  kriget,  då Venizelos för- 
skansat s ig  i Saloniki och d ä r  upprättat’ 
en egen reger ing  pick en dag en  märklig 
procession genom Atens gator.  Före t räd-  
d a  a v  poliser i galauniform och präster 
i guldbroderadc  kåpor förde en väldig 
grupp »gammalgreker» till en grav utan- 
för s tadspor ta rna  e t t  oxhuvud som sym- 
boliserade Venizelos. Då begravningen 
skett defilerade samt l iga  processionsdel-  
t agare  och v a r  och en  kas tade  på kullen 
en svar t  s ten  under ropet:  Må han fö rgås !  

Venizelos förgicks e j  då.  Liksom e j  
heller 1933, då hans  bil besköts och hans 
hustru s å r a d e s  vid hans sida.  Och de 
som trädande honom i dessa nyss förlupna 
daga r  på Rhodos  förtälja enstämmigt a t t  
trötta och modstulna voro  hans  vänner 
och medrevolutionärer, spiin-tig, lugn, 
beredd at t  kampa på nytt var  den  sjuttio- 

ettårige Venizelos. 

Vad vill egentligen denne  värdige ritt- 
ling av  Ulysses? A r  de t  sant att han. 
öarnes  friare son, vill mot  de t rångsynta  
gammal-grekiska jordägare,’ s o m  äro  d e  
turkiska bejernas e f t e r t r ä d a r e ,  for t fa ra  
a t t  kämpa för den dröm om Storgrekland. 
som bl. a. förskaffade Grekland  det just 
av Venizelos - d e t  bör ej förgä tas  - 
erövrade  Macedonien? Eller ä r  det så, at t  
han fors t  och sist å t r å r  egen  makt?  Klan- 
män äro nu en gång sådana att de hetsas 
främst av denna  sin längtan.  Det ä r  min- 
d r e  terri toriets omfång eller underså ta r -  
nes antal som mät ta r  dem, än det ta  att 
vara  härskare,  ahsoluta.  ohes t r idda  här-  
skare över vad  de t  vara  må, om också 
de t  allra minsta och torft igaste s o m  tän-  
kas han. 

Rom i m a r s  1935. 

Marknad i radio. 
nn Lindhagen - icke. som ibland A blir fallet i pressen, a t t  förväxla 

med sin s t o r a  namne Anna Lindhagen - 
ä r  en mångsidig ung dam men t rots  de t  
l ika init ierad på alla de områden,  inom 
vilka hon gör  en insats.  Hennes hem- 
stad minns henne från ett vackert  fram- 
t rädande tinder en dansafton på Akade- 
miska föreningen för  några  Ar sedan .  At t  
hon speciell t  hade  hand med barn visade 
hon under den tid hon ägnade  sig åt un- 
dervisning i dans  och rytmik, bl. a. i  
Lund Det är där för  icke att undra  över, 
att hennes barnprogram i radio på grund 
av deras  konstnärlighet och uppfinnings- 
rikedom tillvunnit sig ett al lmännare in- 
tresse de t ,  som brukar  komma dylika 
a r r angemang  till del. 

Bland de många tidigare programmen 
er inrar  man s ig  med särski l t  nöje en  liten 
lustig leksaksfantasi om ark .  På 
söndagsprogrammet  stod en marknad.  
Ja!: vill lova. at t  barnen inte h a d e  t råkigt  
under detta evenemang, då d e  fingo åka 
karusell och köpa ballonger, äta peppar-  
kakor  hos  en häxa, jaga en t juvaktig 
hund, som försett  s i g  på e t t  korvstånd, 
för at t  till sist  vara  med om en cirkus- 
föreställning i miniatyr.  Nyt tans  talan - 
alltid mindre  uppskat tad - fördes a v  de 
damer ,  s o m  pläderade för  s ina  varor  vid 
grönsaks-  och husgerådsstånden.  

Som behaglig pr imadonna  hade  Ann 
Lindhagen denna gång som a n n a r s  Anna 
Lisa Ericsson, men jag undrar  i alla fall, 
o m  inte den  lilla unge - en  riktig hjär te-  
knipa,  säker t  inte mycket  gammal  till 
Aren - s o m  s jöng  j u s t  om de friska ro- 
da och vita karamellerna,  denna  gång 
tog priset. Ann Lindhagen skr iver  både 
ord  och musik till s ina  små spel och bru-  

Det ä r  med dessa program som med 
var je  god underhållning för barn,  a t t  d e  
s m a k a  l ika bra för vuxna .  Förmodligen 
observera d e  »stora» mera  d e  nätta nyan- 
serna  i de, små verken, i tal och ton he- 
hagligt  fria t ran  den pjollriga centimen- 
tali tet ,  som anses passa barn. 

Det  synes önskvärt ,  att dessa spel Sven 
gjordes  t i l lgängliga i tryck. var igenom 
e n  lucka i reper toaren  för barnfester  
skulle utfyllas på angenämas te  vis. Sä- 
kert  tåla dessa s tycken  icke bara a t t  hö- 
r a s  utan lika mycket att ses. 

själv ackompanjera .  

A. B-n. 

Pier Gudro. 
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