
Obs! Etiketten 

V a d  har hänt? 
G O D E G Å R D ,  DENNA LILLA AVSI- 

DES belägna stat on. hor plötsligt 
fått storpolitiskt rykte genom generaltull- 
direktör Nils Wohlins söndagstal som 

troget ar speglar hans nuvarande ställ- 

ning rom hondrforhundare, invald i Riks- 
dagen med socialdemokratiska röster och 
som ordforande i befolkningskommisio- 
nen 

S P Ö K F L Y G N I N G A R N A  O V E R  NORR- 
L A N D  1933-34 var verklighet for- 

klarar generalstabschefen som nu hunnit 
grundligt bearbeta de hundratals rappor- 
terna i inken Flera flygplan lär ho upp- 
frätt samtidigt Deras nationalitet fort- 
farande okänd 

T Y S K L A N D  B L I R  OÖVERVINNE- 
L I G T  I ÖSTERSJÖN och de baltiska 

staterna &ro skrackslagna, påpekar 
M a n  c h e s t e r  G u a r  d i a n med 
anledning av det tysk-engelska flottför- 
dragets nybyggnadsprogram Det är be- 
tecknande säger tidningen, att I hela Öst- 

Europa råder stark tillit ii11 den upprik- 
tiga fredsvänligheten i Stalins politik. 
men ingen tror på Hitlers och Tredje 
Rikets fredliga avsikter E ENGELSKA A R B E T A R P A R T I E T  ho- 

tas av nederlag vid de stundande 
parlamentsvalen - i höst eller till nyår 
- anser Oavhängiga arbetarpartiet, ty 
Labour Party har förlorat sin inre spänn- 
kraft. Medan kungajubileet och krigsho- 
tet svetsat samman en nationell enhets- 
känsla till förmån för nationalregeringen 
vars dåliga aktier på sista tiden rusat i 

höjden, har arbetarpartiet förfuskat sin 

ställning som oppositionsparti I rust- 
ningsfrågan är det snart ingen skillnad 
mellan nationalregeringen och labour 
Med knapp nod lyckades det rösta emot 
den nyligen slutade förstärkningen av 

skulle den bli I regeringsställning 

VÄDJAN T I L L  U S A såsom upp- V hovet fil! Kelloggpakten vilken som 

bekant förbjuder de undertecknande sta- 
terna att tillgripa krigets medel for sina 

tvisters slitande vor Ahessiniens nästa 
step Hövligt avvisande svar - D e  engel- 
ska medlingsförsöken ha för ögonblicket 
upphört Medlingskommissionen hor 
spruckit och rest från Scheveningen Folk- 
förbundet, Som I sådant fall skulle in- 

gripa, tvekar inför sin eventuella prestige- 
förlust Abessinien utsänder nödrop Och 

begär folkförbundsrådets omedelbara 
sammankallande Samt vädjar till flera 
länder däribland Sverige om rätt att få 
inköpa vapen D e  italienska trupptrans- 
porterna pågå och Mussolini håller mer 

och mer krigiska tal och förklarar öppet 
ett protektorat över Abessinien som Ita- 
tiens mål Det  ä r  väl med honom som med 
Karl X Gustaf. som motiverade ett an- 
fallskrig mot Polen med att man m å s t e 

k o n s u m e r a d e e i a k a h u m ö r e r- 

na I r i k e t  

luftvapnet En så dålig opposition - hur 

"Var ar Ni, vad gör Ni? Har Ni tagit sommarferier svarta molnen Barn och hundar sökte Italien ha båda riktat sin expansionslust 
Japan ak- 

jag kom att tänka tar sig for Ryssland och fortsätter att äta 
Italien har övergivit 

Bidrottningen, en automatisk ma- tidigare planer och riktak sig mot Abes- 

eller är det annat arbete som uppslukar Er? Bara Ni inte skydd för bullret som vid åska och ändå mot omodernt rustade stater 
gått och blivit modlösa. - 

för sådant! Stå på Er spotta i händerna Och ta i på nytt värv som flyger utan hemanning Offi- sinien, som general Virgin till trots tor- 
ciellt hette det \id nya planets första of- de ha ganska låg militär standard hur illa det an ser ut. -" 
fentliga fiygning a t t  den skulle tjäna som Allmän oro råder denna sommar för 

For en gångs skull ska val både de m å l t a v l a  vid luftvärnsövningar Men det följderna av ett Italienskt angrepp p i  

deras arbetsgivare ha sluppit gno och tror ingen på Alla radas de situationer. 
Iiiftrohotir. som under sin flykt kunna som kunna fora krigsfaran over till sträva förgäves! 

Vi har en söndagsgäst - en av hu- ta emot och lyda order från en apparat Europa Men man vet, att aven om 
vudstadens mest framstående läkare och pi land eller till sjöss varför skulle den kriget kunde begransas till Abes- 
vetenskapsman som a r  husets van Vid då riskera letande människor \id bomb- sinien, så hade Nationernas Förbund 

lunchen berättar han om ett sammanträ- anfall över fiendeländer? En robot har knäckts och med det hoppet om att kunna 
de dit alla de andra professorerna av den inga nerver, inget samvete och ingen sjal. fora in en ny mellanfolklig ordning I vår 
medicinska fakulteten också varit kallade han behöver inte heller nödvändigt vän- värld och få bukt med kriget I tid Medan 
for att  ofordröjligen diskutera en hög- da tillbaka efter forrattat värv kan till vi dag for dag Iäsa nyheterna tycks det 
viktig fråga Enligt de upplysningar som och med I själva sitt nedstörtande döda som om det trots denna rädsla inte exi- 
från krigsministeriet ingått till fakulte- och förinta Men nar en man kan skota sterade något motstånd mot odet, ingen 
ten har nämligen grannstaten nu hunnit ett luftanfall genom att sitta och spela vilja till räddning ur den hotande situa- 
en sådan grad av fullkomning I kultive- på en klaviatur av elektriska knappar, tionen Men I själva verket finns ändå 
ringen av vissa asiatiska epidemibaciller då har man nått krigsteknikens höjd- en stark reaktion mot kriget och önskan 
samt deras effektiva och hastiga utbre- punkt Det stora pro- 
dande at t  det vore oförsvarligt och lätt- kriget? Ja,  troligen Men den for oss blemet a r  hur man skall samla denna 
sinnigt av  de hotade länderna att längre alla ödesdigra frågan är  om kriget skall fredsvilja till en kraft som formar de  av- 
uppskjuta förebyggande åtgärder rasa slut i ett krig eller dessforinnan görande besluten Löses inte det proble- 

De  allvarligaste matt och steg hade be- falla på sin orimlighet met, driver fredsviljan onyttig förbi som 
slutits - och bland dessa att Professorer- Att det förefinnes en stark rädsla for en ström vars kraft icke utnyttjas 
na skulle specialisera sig på dessa farso- vad som skulle hända om två Iikvär- ( for t s  å sid 3 ) 

Zàmek Lickow, Tjeckoslovakien 2 juli ter och fortast möjligt söka uppfostra en 
1935 stab av unga medicinare och sjukvårdare 

L a n t l i g  fridfull söndag - den första i som var vetenskapligt rustade att uppta 
år  med bägge pojkarna hemma De kampen mot dessa fiender in spe - mera 

har kommit med goda betyg från lant- fruktansvärda än några andra 
bruksskola och målarakademi och nu Vad vår vän berhttade stämde tyvärr 
har de före lunchen gått agorna runt med blott allt for val överens med vad VI hört 
sin pappa och konstaterat att allt var från annat och trovärdigt håll om de val- 
ganska gott Skördeutsikterna ar  betyd- diga cementerade kallare pi andra sidan 
ligt bättre än under de sista torra åren gränsen sex mil fågelvägen från oss. där 

rågen står manshög i blom, humlen miljoner råttor avlas och godas, färdiga 
skjuter raskt i höjden med den ratta att  vilket ögonblick som helst ympas med 
frisktgröna färgen Folket som arbetar pestbaciller och skickas över på i år sida 
med den på ackord, är  lika tillfreds De som a r  kapabla att slappa ut sådant 
i år ser det verkligen hoppfullt ut - otyg i världen lär val också vara klipska 
nu ska  det väl äntligen kunna bli en spa- nog att ha utexperimenterat något me- 
rad slant över nar hösten kommer - (Forts å sid 5 )  

var allt så oskyldigt 

För Guds skull, för allas vår skull släpp inte efter på engelska militärflygets senaste för- sig in i norra Kina 

Om en armèledning äger Ahessinien 

Betyder det också ett slut pi att freden måtte raddas 

F 

Strike again! 
Stockholm - hon har talat vid två eller 
tre stora möten varenda dag Officerar- 
na bedja också for henne på plattformen 
Giv D i n  nåd at qeneralen. giv henne styr- 
ka och kraft att  vara nyttig for Dig 

Själv gör Eva Booth allt för att  kom- 
ma de stora åhörarskarorna nara Efter- 
som det är  i Frälsningsarmèn kan man 
skämta och tala hur enkelt som helst till 
varandra Och generalen sticker helt 
glatt inte under stol med att hon ibland 
kunde ha kant sig bättre till mods På 
Stadion a r  åhörarna för långt ifrån hen- 
ne och hon är rädd de skall förkyla Sig 
i kvällsluften Dessutom är det ett  elän- 
de att tala i högtalarapparat I Blasie- 
holmskyrkan tycker hon att talarstolen är 
placerad allt for högt over åhöranas  hu- 
vuden 

tan Men är vad varma gör och allt nara detta varandra nar våra hjär- Och 
mitt hjärta klappar nara ert! 

Trots  den väldiga anslutningen till mö- 
tena - varken 1 Templet eller Blasieholms- 
kyrkan räckte till och i Lidingölägret var E Efter underhandlingar, vilka bedrivits i personalens krav, som kunnat egga dem Slå till igen strike again! 

upp alla avfällingar alla Ijumma Och den naturliga amfiteatern överfull kan 
nöjda som tycker det är bra som det man inte v värja sig for känslan att den 

nu äntligen det nya kollektivavtalet för arbetsgivarhåll mott inte bara ogillande ä r  a l l a  som förlorat glädjen i hjärtat omedelbara tandande kontakten med pu- 
Sveriges hotell- och restaurangpersonal utan av en bitterhet. Visst fanns det intresse, 

klart att undertecknas den 16 juli Egendomligt nog är det denna gång Striden måste vara ny för varje dag men samman knappast en församling av den till sort en som enda smälter hand- 
man tro personalens ombudsman Kurt inte lönefrågan som trängt i förgrun- Strike General again! Eva Strike Booth again! a r  onekligen en Iingsmäktig vilja Folk såg ut som de 

Restaurangpenonalens ekonomiska fängslande gestalt på plattformen Hela satt och tänkte på litet av varje Och ge- Olsson råder det nämligen ingen tvekan den 
om att så kommer att ske villkor kunna ju inte heller under nuva- hennes varelse präglas av intensitet och neralen är bra, men hon får arbeta inten- 

Karin Schultz: 

Restau rang personalen 
och det nya kollektivavtalet. 

ändå sedan november förra å r e t  är till en stridslystnad, så hätsk, att den från 

o c h  barn trampar på av gammal vana bliken uteblev 
Får 

Det ligger långvariga och heta strider rande lonekonjunkturer väcka några be- väldisciplinerad kraft Hon ror sig med sivt 

bakom det nya avtalet, strider u r  vilka de rättigade invändningar 
anställdas representanter kunna sägas ha förra kollektivavtalet har man lyckats len rige för finns en så 286 väldig kårer armè och 1,200 Bara utposter i Sve- n i s k o r a  gått Om i de dag gamla kräver parollerna en terminologi, att män- me- 
avgått med segern Förhandlingarna ha kvarhålla med smärre ändringar av posi- med 1717 officerare och anställda - ra anpassad efter dagens språk och ak- 
förts med en dramatisk intensitet, som tiv ar t  Och med erkännande av 
mer än en gång kulminerat i kommunikèn nimilönen per månad varierat från 160 sig sannerligen inte, hon pressar sin kraft den nuv arande sociala bakgrunden så 
S t r a n d a t :  strejk l o c k o u t !  Det är här kronor för första kock, kokerska och kall- till det yttersta Stämman som är  vacker olik den då armèn startade Man tänker 
inte meningen att följa deras gång, för skänka, 110 för andra d;o ned till 50 kro- och låg blir i de mest intensiva ögonblic- t ex. på appellen för världsfred, som 

Evangeline Booth själv utslungade strax 
vilken ju utförligt redogjorts i dagspres- nor för diskerska och Personalstäderska, Det är ett väldigt program generalen efter sin utnamning till general förra Aret 
sen, utan at t  i stället söka klargöra vad 

Lönerna i det en säkerhet och stil, som anstår genera- Kan det vara så att tiden i alla fall 

För  ekonomipersonalen har mi- Hon är samlad och spänstig och sparar tuella frågor 

ken till och med nästan ansträngd 

genomgått under årskongressdagarna I (Forts. å sid. 6.) (Forts å sid 5 )  



rel- en del hygieniska anvisningar. I s ina nyli- 
nat gen avgivna metodiska anvisningar berör 

sina respektive förslag till vidgad och överstyrelsen dessutom undervisningen i 
förbättrad undervisning och upplysning, köns l ive t  biologi och hygien på ett s?~  

inom och utom skolan. som de den 24 utförligt sä t t  att någon vidare ändring 
september 1934 fingo I uppdrag att i sam-  i kursplan ej ä r  nödvändig. Huvudun- 
rad med  varandra och respektive preven- dervisninqen bör komma i samband med 
tiv och abortsakkunniga utarbeta.  biologin i realskolans avslutningsklass och 
Som ett allmänt intryck av  skolöversty- I de andra  skolformerna i motsvarande 

Bland de säkraste sätten för en sak relsens tämligen digra betänkande kvar- klass. 
att bli bemärkt och vinna aktning s t å r  känslan av att  Styrelsen. pressad av Här skulle sålunda allt vara  väl be- 
hos den stora allmänheten är att bli utvecklingen och i betraktande av att sto- ställt,  enligt skolöverstyrelsens förme- 

t i l l  ö v e r d r i f t  n e d e r g j o r d .  dern har i dagarna kommit Natio- med flera tagit saken i egna händer, utan Vad gymnasierna beträffar torde d e r a s  
nernas Förbunds Arbetsbyrå i Ge större entusiasm n u  finner tiden vara mo- elever redan I realskolan fåt t  sin under- 
néve till del. En av delegaterna från gen för ett mera allmänt införande av visning i de sexuella f rågorna,  men för 
årets arbetskonferens (en arbetsgi- undervisning rörande könslivets biologi säkerhetens skull har  överstyrelsen i s ina 

metodiska anvisningar uppmärksammat v a r e )  har t a g i t  t i l l  o r d a  och b r y t e r  och hygien 
staven över Arbetsbyrån och Arbets- , Kanske f ramträder  denna halvhjärtade ifrågakommande behov för första ringen. 
konferensen. Han finner ej  ord nog inställning s ta rkas t  om man bredvid detta Den mera utförligare kurs  som av  sakkun-  
för att ondgöra sig över det okun- svenska skoliiverstyrelsens förslag lägger niga önskats.  vill skoliiverstyrelsen tillgo- 
niga, det dilettantmässiga, det miss- ett motsvarande dokument från en av dose  genom obligatorisk undervisning i 

Oslo skolestyre tillsatt »spesialkomité» ärftlighetslära innefattande rasbiologi och 
v i s a n d e  o c h  d e t  p a r t i s k a .  s o m  präg- 
lar deras arbetsmetoder och beslut. rörande f o r t p l a n i n g s l ä r a n  som fack i rashygien samt av biologiläraren eller 

Den närmaste anledningen t i l l  detta skolan. Planen är visserligen närmast annan lämplig lärare  eller läkare särskil t  
utfall är principuttalandet vid kon- utarbetad för Oslo men kommitterade hållna föredrag.  

ferensen 1935 angående 4 0 - t i m m a r s -  framhåller att de även tänkt sig den som 

veckan, 
A r b e t s g i v a r d e l e g a t e n  har ett mönster för andra skolor i landets Lärarkompetensen fullbordas 

genom en särskild kurs un- 
der provåret i sexualhygien 

emellertid fått s v a r  på ta l  för s i t t  olika delar.  
angrepp, och hans ton är varken 
ö v e r t y g a n d e  eller s y m p a t i s k  utom Icke ett särskilt ämne utan 
möjligen på arbetsgivarhåll. Men i samband med biologi, avsedd icke enbart  för biologiläraren 
han har,  som sagt, ehuru ofrivilligt kristendom och samhällslära. utan även för blivande undervisare i kris- 

gjort reklam f ö r  A r b e t s b y r å n  i Ge- Svenska skolöverstyrelsens framhåller 
néve  och A r b e t s k o n f e r e n s e n .  att undervisningen rörande dessa frågor 

Det f inns  många arter av reklam. 

Den he- ra skolområden som Hälsingborg, Malmö nande. 

tendom och psykologi 

B e k l a g l i g t  ä r ,  att a r b e t s g i v a r n a  skall  ingå som ett naturligt led i skolans 
a l l t id  äro så s e n f ä r d i g a .  Det hör biologiundervisning men även tas upp i  

kanske til l d e r a s  u p p g i f t ,  att v a r a  et t  samhand med kristendomen. samhällslära,  
å t e r h å l l a n d e  element, m e n  jämnvik- medborgarkunskap och psykologi, vida- 
ten icke genom ett r e  utgår man från den av  1921 a r s  sak- skolan med sin fortsättningsskola är det 

s t ä n d i g t  nejsägande. Det vore klo- kunniga framställda fordran  på att un- som betänkligheterna riktigt komma 

k a r e  och säkert v e r k s a m m a r e  at t  i dervisningen bör vara  dels av  förbere- fram. Givetvis måste en undervisning 
stället vara förekommande. Det ä r  dande natur I första skoldren, dels en mi- komma till stånd men de t  ä r  så ömtåligt 

k a n s k e  inte n ö d v ä n d i g t  med så in^- nimikurs I övergångsåldern (14—15 a r ) ,  och lärarne äro inkompetenta och läro- 

ken strid på a r b e t s m a r k n a d e n ,  som dels en utvidgad kurs för ungdom i åren hiickerna sakna  de t ta  kapitel. Och för- 
äldraopinionen är emot Alltså, givetvis nu är f ö r h å l l a n d e t .  Med större vid- 18—19 år. 

s y n t h e t  medan t id  ä r  vore det tänk- Överstyrelsen genomgår nu våra olika kan e j  skolan undandraga s ig  denna upp- 
b a r t  at t  möta m e r a  t i l l m ö t e s g å e n d e .  skolformer för a t t  tillse I vad mån dessa gift men tiden är ej mogen för att göra 

den obligatorisk. Den må komma till 
s tand  I s törre utsträckning än nu - ef te r  delegaten s l u t a r  m e d  att c i t e r a  det 

gamla ordstävet: »skatorna skatta, Vad realskolan, kommunala det ändå sker  - och med vissa försiktig- 

mellanskolor, högre folk= hetsåtgärder såsom at t  sådan undervis- t y  de v ä n t a  f r ä m m a n d e » .  Det finns 

skolor och praktiska mellan= ning alltid meddelas gossar och flickor e t t  annat ordspråk, som heter: s k r a t -  

skolor, kommunala flicksko- skilda åt och a t t  den sker med omdöme, t a r  häst, som s k r a t t a r  sist. 

lor samt enskilda flickskolor finkänslighet och allvar.  — Något som 
man ju hoppas ä r  nödvändigt för all un- Genom ett tryckfel 

iden ej mogen f ö r  obliga 
torisk undervisning i folk= 
skolan. 

När överstyrelsen sen kommer till folk- 
u p p r ä t t h å l l e s  

Artikelförfattaren och a r b e t s g i v a r -  önskemål äro eller kunna förverkligats. 

i förra numret av Tidevarvet uppgavs 
prenumerationspriset för halvår vara k r .  i stort sett vara realiserade. Just vad bottenskolan beträffar ä r  

beträffar anses önskemålen dervisning. 

3: 75. Alen så dyr t  är det inte. Tide- 
varvet kostar fortfarande endast k r ,  3: 25 
för halvår. 

Vederbörliga läroböcker omnämna även emellertid en jämförelse med det norska 

urligt att de båda 

ntliga l ikheter,  men 
S i l  oerhört  mycket 

mer  positiv och bestämd under det att i  
de t  svenska förslaget man oupphörligt 
möter ordet givetvis, men - - -. 

de mänskliga fortplantningsorganen med förslaget intressant. 

Det norska förslaget gå r  efter samma 
motivering som den svenska skolöversty- 
relsen förebragt  resolut in för :  Under- 

visning i fortplantningslære gjöres fra 
folkskolens olens förste klasse obligatorisk. 

Kommittén finner icke några betänk- 
l igheter mot a t t  denna obligatoriska un- 
dervisning ävenledes börjar f o r  2:dra och 
3 :d je  klassens barn, sålunda omedelbart 
kommer till stånd för småskolans samt- 
l i r a  barn.  För d e  högre skolklasserna 
i folkskolan vil l kommitten ej ha under- 
visningen omedelbart obligatoriskt införd 
utan under framhållande av a t t  den an- 
s e r  det »meget uheldig om elever f ra  d e  
höjere folkskoleklasser fremdeles skall 
forlate skolen uten envar  orientering på 
disse områder» lägges saken i vederbö- 
rande  överlärares  eller skolstyrelsens hand 
som i mån av tillgång till lärarkraf t  hor  
ta upp saken. Framför allt skall  denna 
undervisning s k e  genom skolans  egna  Iä- 
r a r e  men i nödfall  kunna andra  kraf te r  
an l i t a s  

Svenska skolöverstyrelsen s ä g e r  visser- 
ligen att den »finner icke svårigheterna 
att meddela s idan  undervisning ( i  små- 

skolan) vara  alltför s tora  - - —», »att 

på e t t  enkelt  och naturligt  s ä t t  sannings- 
enligt berät ta  om dessa saker  (ba rnens  
tillblivelse och könens olikhet)  to rde  icke 
s töta  på a l l t för  s tora  svår igheter  för  e n  
lärarinna,  om hon blott söker  övervinna 
sin f ruktan  a t t  bryta en tradit ion,  som 
förbjuder henne att öppet tala om dessa  
f rågor» ,men konklusionen blir i alla fall 
att i kursplan insättes e t t  »om möjligt 
bör Sven en första förberedande sexual-  
undervisning ha meddelats». Detta i 
samhand med hembygdsundervisningen 
Sålunda helt  beroende av vederbörande 
lä rares  godtycke. 

Den norska planen synes 
mig bygga på en fastare 
grund genom att göra be- 
gynnelsen obligatorisk 

och sedan låta överbyggnaden komma 
följdriktigt i  mån av tillgång till l ä ra r -  
k raf t .  

Den grundläggande synen på fortplant- 
ningen som skall  plantas in i den t idiga 
skolåldern och underlätta v idare  kun- 
skapmeddelande. den  kan nu i  h u r  s tor  
utsträckning som helst sahoteras  i små- 
skolan. SA kommer barnen upp i storsko- 
lan, för att använda  den gamla termen. 
Där  stå l ä ra rna  på e t t  helt annat sätt in- 
för de t  ofrånkomliga att gr ipa  s i g  an 
med det ta  ämne men d e t  få d e  d i  göra 
utan denna  så viktiga grund och kanske  
ha barnen redan fått d e  fä rgade  kunska- 
per man vill skydda  dem ifrån.  

Det ä r  sant att folkskolans läroböcker  
ä r o  på dessa punkter hristfi l l iga.  Men 

än tvi  böcker som omnämna även fort-  
plantningen. I samhand härmed tillåter 
jag mig att hänvisa till Otto Mohrs mo- 
t ivering till att ämnets  namn skall  vara  
fortplantningslära och ej undervisning i 
sexualhygien eller släktlivet som allt f ö r  
vida begrepp. Professor Mohr v a r  ord- 
förande i den norska kommittén. 

överstyrelsen framhåller dock icke mindre 

http://allm.int


I Norge har man mera till 
tro till lärarkårens kunskap, 
förmåga och villighet än vad 

folkskollärarkåren till del I England och Amerika har man väl för Nationernas Förbund, för avrustning, 

från dess högsta myndighet. hunnit längst i att organisera fredsviljan. för avskaffande av den privata rustnings- 
Lärarkårens utbildning förklaras utan beviset från England är den väldiga fri- industrien och för sanktioner mot freds- 

en stora rättegången mot Norrgårds vidare otillräcklig. Överstyrelsen för- villiga folkomröstningen som igångsattes störare Om Englands regering ville 

skyddshem avslutades till sin för- bigår helt enkelt den utbildning som och genomfördes av Föreningen för Na- föra en vågsam fredspolitik för att stop- D 
vid flera seminarier givits studentklas- tionernas förbund bl. a. och som resul- pa kriget innan det hunnit hryta ut, d sta del pil måndagen, efter att ha på- 

serna. Seminariestadgans § 116 mom. terat i ett överväldigande votum för av- skulle det kunna trygga sig till en stor gått från morgon till kväll i fyra dagar. 
12 har iiven möjliggjort att extra under- rustning, för folkförbundet och för so- opinion inom landet. Det skulle betyda Processen kommer att fortsätta Men re- 
visning i detta ämne på 8—9 timmar gi- lidariskt upptriidande för fredens skydd att få med Nationernas förbund att för dan pil detta stadium har den kastat ett 

skarpt ljus över några mycket viktiga vits liven den avgående fjärde klassen. mot angripare. Även cle mäktiga frikyr- första gången uppträda mot en mäktig 
Folkskollärarinneförbundet har i många korna i England ha nyligen börjat en fredsstörare och bereda sig på att gripa förhållande vid skyddshemmet, 

För det första har med all tydlighet a r  även anordnat särskilda kurser i äm- väldig politisk fredskampanj med sylt- till sanktioner mot honom, om det inte 
net. Överstyrelsen omnämner även med ning till de stundande nyvalen. Och över lyckades att nå en godvillig uppgörelse frångått de tre åtalade befattningha- 
Killande de handledningsböcker rörande Förenta staterna går en pacifistisk våg som tillgodosedde båda parternas rimliga varnas brist på utbildning och övriga 
undervisningen i detta ämne som under rapporteras det, så kraftig som kanske krav. Det har spekulerats mycket i och kvalifikationer för sin uppgi f t  som upp- 

som kommit den svenska (Forts. f r  sid. 1.) 

fostrare. Assistenten Milton var före sin våren utkommit. (Se nedan.) 

anställning vid skyddshemmet utbildad 
seminariesakkunniga får i uppdrag att blemet att påverka sina kinder till en ak- en fredshrytare och hur de skola genom- för jordbruk och militärtjänstgöring. 
iitarheta förslag rörande folk- och små- tiv fredspolitik. I Förenta staterna in- föras. Vårt nuvarande samhälle ä r  myc- Hans intresse för ordning  och skick tycks 
skollärarnas utbildning i detta ämne men riktar man sig i stallet på en lagstift- ket för blygt gentemot det privata kapi- ha varit helt förhärskande på det psyko- 

logiska intressets bekostnad. Om Elman, det ä r  betecknande att för de fortbild- ning som skall hålla landet och med- talet för att hindra det att söka profit 

som visserligen är  utbildad folkskollärare. ningskurser för redan färdiga lärare som borgarna utanför, om krig utbryter någon var det viii, även om det vill gå över 
både det norska och svenska förslaget annan stans. Det kommer att bli olagligt gränserna och med pengar och råvaror framhölls det, att han pil grund av sin 

aldrig förr. Men inte ens dessa två län- utanför Nationernas Förbund om arten 

Det är  ingenting att anmärka emot att ders mäktiga fredsrörelser ha löst pro- av de sanktioner som skulle tillgripas mot 

finner nödvändigt nöjer man sig i Norge att låna pengar eller sälja krigsmaterial hjälpa en granne att föra krig. Därför ringa kompetens som Iärare blivit alltför 
med 8 timmar och i Sverige fordrar man till krigförande, till och med att nalkas är det också tanken pil ekonomiska sank- beroende av Miltons vä lv i l ja  — det gäll- 

de ju att få behålla sin plats. Detta åbe- 20 timmar. krigszonen. Amerikas order åt sina tioner som stött på väldigt motstånd och 

ropades också av försvarsadvokaten som Det ä r  gott och väl a t t  överstyrelsen medborgare att lämna Ahessinien är en alla slags tekniska svårigheter ha tor- 
satt sin hand till plogen men genom att reflex av denna tendens att hålla sig nats upp för att bevisa att de äro oge- förmildrande omständighet. vad husmo- 

dern beträffar hade hon visserligen en allt för starkt fascineras av svårigheter- utanför världens förvecklingar. Det lir nomförbara. Men förmodligen fattar inte 
na kan man göra saken en björntjänst. inte säkert att Amerika därmed gagnar de miljoner engelsmän som röstade för sex månaders samaritkurs bakom sig, 

som skulle kvalificera henne för  hennes Ty i så måtto finns där en björn vars fredens sak, tvärtom. Kanske reser just sanktioner mot angripare. lika litet som 

Mig synes dessutom att den s. k. mi- självskriven medlem i den gränsunder- att strypa tillförseln av för krigföring förtjänster försvarsadvokaten drog fram 

till hennes förmån bestod framförallt i att nimikursen i de högre läroverken kom- sökningskommission Ahessinien begär. nödvändiga råvaror till ett land som öp- 
mer allt för  sent — i all synnerhet om Vad man skulle vänta av Amerikas verk- pet bereder sig på att angripa ett an- 

ingen undervisning i detta ämne före- liga fredsvänner, vore att de sökte förmå nat land. Den satsen drives nu av engel- 
kommit i hottenskolan eller avgång från sin regering att ställa sin auktoritet till ska experter att man endast behöver de tekniska, i oviljan att försöka nya po- 
hottenskolan skett redan efter fjärde förfogande, när det giller ett samlat stoppa all tillförsel av mineral till ett litiska linjer som hryta med det gamla 
klass. Det åtskiljande av de båda kö- uppträdande mot de makter som nu hän- land för  att göra det omöjligt för det att systemet, att riskera något för freden. 
nen, som göres till en kardinalpunkt kan synslöst hryta mot dess egen kellogg- gå till krig. Och det ä r  väl inte omöj- Och för Englands del också i den kyliga 

stämning som dess flottavtal med tyst- i vissa fall försvaras, men erfarenheten pakt. Om den amerikanska pacifismen ligt om man viii. 
visar a t t  just den sensationsfrihet man förblir flyende till sin natur kan den kom- Under alla de Ar man i folkförhundet nad skapat i Frankrike, ty mindre än nå- 
åsyftar vinnes bäst genom bibehållande ma att skada freden i stället för att gag- diskuterat åtgärder mot angripare i vän- gonsin är  Frankrike hågad att följa Eng- 
av samundervisning. där den ändå finns. na den. tan pil den stund som nu ä r  nära, har land i en folkförhundspolitik som skulle 

I England är fredsrörelsen mera direkt man oroat sig för svårigheten att som det skaffa det Italien till fiende. 
inställd pil en folkförbundspolitik som hette kunna »definiera angriparen». Det De som arbeta för en aktiv folkför- 

fag i våre skoler og instillingen fra går ut på att hindra krigsutbrott. Under faller ett visst ironiskt skimmer över hundspolitik som skulle sätta igenom re- 
Oslo Skolestyres spesialkomité. J. W. åren efter kriget har man på ett före- denna oro, ty i de båda stora fallen för- spekt för folkförhundet och dess institu- 
Cappelens forlag, Oslo. bildligt sätt genomarbetat de breda lagren bundet haft att ta ställning till, har det tioner för undersökning, förlikning och 

och drivit in folkförbundstanken i dem. icke mött någon svårighet att definiera skiljedom, ha å andra sidan rätt i att 
Även om Italien har rätt i vinsten bleve enorm om en sådan politik 

miljonerna röster för  en folkförbundspo- sina anklagelser mot Ahessinien för dess lyckades. Därmed skulle folkförbundet 
Iitik. Det är  ändå ganska märkligt att barbari, så kan Italien inte finna någon återvinna sin prestige, det skulle visa sig 

Johan Wintzell: Den elementära sexual- samtidigt som krigspolitiken tar herra- punkt i folkförhundspakten som ger en att den dugde som fredsinstrument och 
väldet och krigscynismen breder sig i annan kollega i förbundet rätt att därför att kriget verkligen icke tolereras längre. 

Karl Breggren—J. Axel Höjer De unga världpressen på det mest skandalösa sätt, ta landet med våld. 
så röstar en stor del av engelska folket 

yrvakenhet man blir rädd för. nu den amerikan iväg som borde varit vi andra, varför det skulle vara omöjligt sjukvårdsuppgifter vid hemmet. Men de 

Ada Nillson. 

Otto Lous Mohr: Fortplantningslære som 

angriparen. Handledning Nu har detta arbete burit f rukt  i de tolv Siri Wikander-Brunander: 
för undervisare i sexualkunskap. Nor- 
stedt. 

undervisningen. Natur och Kultur. 

En ny tid skulle begynna. 
och släktlivet. Bonniers. Svårigheterna ligga på andra håll än 

hon vävt alla mattor och gardiner och så 
gott som alla lakan på hemmet och att 
hon sytt pojkarnas skjortor och lagat de- 
ras kläder. 

Många upprörande detaljer i behand- 
lingen av pojkarna ha kommit fram ge- 
nom vittnesmålen. SA t. ex. att Milton 
slagit med både batong och träribba, så 
att pojkarna ofta varit blåslagna och 
randiga pil ryggen efter bastonaderna. 
En pojke hade gått i aderton dagar med 
märkena. Ibland hade en särskild trupp 
av pojkar tagits ut och fått stryk under 
en gemensam exekution Att Milton givit 
örfilar sil hårda, att pojkarna farit långa 
stycken åt sidan omvittnades också. T. 
o. m. domaren tyckte många gånger un- 
der vittnesförhören att det gick för långt 
- detta är  ju upprörande, sade han. 

Om den beryktade tvångsmatning av 
en pojke, som Elman låtit komma sig till 
last, framgick, att pojken, som ofta bru- 
kade vara hungrig gått och ätit på en 
brödkant. Elman som fått se honom ha- 
de gått ner i köket och sagt till om att 
sillpuddingen skulle sättas fram, varvid 
han själv stått bredvid och befallt pojken 
att fortsätta att äta, även sedan denne 
förklarat sig vara mätt. Sedan hade han 
rått pojken att springa ett slag i parken 
för att maten skulle sjunka. Pojken. som 
hade någon magilkomma, fick snart svå- 
ra magplågor och måste lägga sig till 
sängs. Elman brukade också örfila poj- 
karna. ett av de fall, som Medicinalsty- 
relsen skall utreda gäller en pojke, som 
haft öroninflammation och fick ilterfall. 
troligtvis beroende pil för hårda örfilar. 

Om husmodern berättades det att hon 
var barsk och ganska sur och också själv 
ibland brukade aga pojkarna. En liten 
åttaåring t. ex. hade långa tider jämnt 
varit blåslagen. För att bota sängvätare 
brukade husmodern hälla kallt vatten ef- 
ter ryggen på dem. 

Ett synnerligen ohyggligt intryck gör 

skildringen av pojkarna själva Elmans inbördes metod, att låta framtvinga be- 
kännelser genom misshandel. Vid såda- 
na tillfällen brukade pojkarna bindas 
fast med remmar och sedan bearbetades 
med ribbor och läderbälten. En förut- 
varande lärare vid skyddshemmet berät- 
tade också att han en tid försökt med 
självstyrelse bland pojkarna. men måste 
avstå från det försöket, eftersom pojkar- 
na dömde varandra efter Miltons princi- 
per och staffade för hårt. 

De anklagade ha visserligen bestritt a t t  
de skulle ha använt misshandel, men er- 
känt att de agat barnen och därvid för- 
klarat att de ansett sig ha rätt  till detta 
för disciplinens skull. 

Undersökningens nödvändighet har allt- 
så tillfullo ådagalagts genom denna för- 
sta handläggning av malet, som återupp- 
tas i september. 

Illustrerad! Pris i: 25. Omslag i tvåfärgstryck!  

Tandläkarinstitutets 
tandsköterskekurser. 

Två kurser hållas årligen med högst 8 elever i vardera. 
Kursavgiften utgör 300 kronor för varje elev. 
Varje tandsköterskekurs omfattar en undervisningstid av 14 mil- 

nader. Ny undervisningskurs börjar den 15 september och den 15 
mars. Tiden fur jul- och sommarferier bestämmes av lärarrådet 

Den som vill bliva antagen som ta augusti, respektive februari till tandl 
gande av elev fattas, efter kursföreståndarens hörande, av tand- 
sända lingar ansökan därom samt läkarintyg med bifogande angående häls 
läkarinstitutets inspektor inom en vecka efter ansökningstidens 

länge medel finnas disponibla, utdelar lärarrådet vid avslut- 

göra såsom tandsköterska vid institutet. 
skall lärarrådet lämna särskilt vitsord. 

Av Anna T. Nilsson. 
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Mellanfolkigt samarbete för fred. 
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Sten af Geijerstam: 

Marthas del. 
I novellen Marthas del berät tar  Anna framställning plågorna oss så rent fysiskt 

Lenah Elgström om bibelns Martha påtagliga som vid läsningen av en skild- 
och Maria. I öknen, utanför staden sit- ring av metoder och instrument i  en me- 
ter d e  båda sys t ra rna  vid sin hydda. Lar- deltida tortyrkammare eller en d e t a l j b e  
met från staden, där pesten rasar, tränger skrivning från en ope ra t ion  
fram till dem. Oberörd av all t  sådant, Livets grymhet verkar of ta  meningslös, 
blickar Maria i sin gudshängivelses still- 
het med klara ögon ut mot horisonten. 

kanske är det hela meningslöst. Vad har 
Martha, som skall  kunna bjuda förintel- 

Men Marthas  tankar  kan  inte lämna det sens skoningslösa makter spetsen? Inte 
mänskligas bekymmer: »Hör du inte vad någon t ro  på en förnuftig världsordning 
som kallar;  det  ä r  sorgen som ropar på eller på ett l i v  efter detta,  inte egentligen 
mig, all t  livets elände, som aldrig ger heller någon t ro  på livet - bara sin 
mig ro. Jag kan inte tillsluta mina öron;  heroism »quand même» och sit t  medli- 
jag måste minnas. Det ä r  därför jag dande. Den lilla gumman i Stockholm ( i  
aldrig h a r  r o .  . . Sant  sade mästaren, berättelsen Hennes lä ra ) ,  som mist allt 
jag har  utvalt den sämre delen » Förgä- och som bara lever för att uppmuntra 
ves söker Maria trösta henne. 

Nya bud från livet når dem. Karava- och öm du förmår - förstå och älska. 
ner med kameler, bärande svepta lik, Det gör kanske nytta,  kanske icke - men 
drar  förbi, och skaror  ar  sörjande med vad det :iii gör tir det  det  enda du kan.» 
höjda ryggar. men även barns  skrattan- — »Man lever i en värld av slump och 
de röster och källors porlande höres. Och dröm, men man skall bara skoningslöst 
då,  med ens d r a r  ett  ljust skimmer over följa det man drömmer är rätt , så fur- 
Mar thas  t rö t ta  ansikte. »Min del!» säger  mulerar en annan av författarinnans per- 
hon, och nu är det jubel i s tämman. — soner samma bud. 

Maria si t ter  kvar, i grubbel över systern: Heroismen och medlidandet lyser ge- 

»Marthas del - sorgesångens trumma, nom mörkret. Offret är det naturliga och 
änkornas klagan, sl i tande hjärtat  ur brös- oundgängliga för. dessa M a t h a s  systrar,  
tet, men ochså barnens okuvliga skratt  — som Anna Lenah Elgström skildrar.  Stun- 
det var hennes del, alla d e  futtiga, små, dom är det ett Iivslångt, tålmodigt o f f e r  
sällsamt stora t ingen. En 
nes del, men också modet a t t  bära den. av författarinnans böcker heter beteck- 
Vanmakten var hennes del, men också nande Mödrar. Lika o f t a  är det ett  offer 
kärleken .. .» 0ch Maria tvivlar och frå- utan påtagligt praktiskt mål åtminstone 
gar: »Är det icke Mar tha  som utvalt den skenbart  meningslöst Den stolta unga 
bättre delen?» aristokratdottern,  som lyckas dölja skräc-  

I denna episod har  Anna Lenah Elg- ken för giljotinen under e t t  leende och 
Ström, uppenbarligen fullt medvetet. för- så ger  sina olyckskamrater mod a t t  dö 
klarat  mycket av  sit t  författarskap. Mar- ä r  ett  sådant  exempel på hjältemod, som 
thas  del eller »medkänslan med och öm- inte har  något stöd av  nyttosynpunkter.  
heten för kamraterna på den hårda vä- Anna Lenah Elgström är  socialt in- 
gen», som det  heter på ett  annat s t ä l l e  tresserad. Det visar sil: också i henne? 
är också hennes hjältinnor? — det är böcker, där nöden ofta ä r  av sådant  slag, 
verkligen nästan alltid fråga om hjältin- som vi talar om i  samband med vad vi 
nor - och Marthas ångest ä r  hennes kallar sociala problem. Hon har  mycket 
egen konsts förnämsta inspirationskälla av revolutionär i sin natur.  Men det ä r  

Of ta re  later hon oss lyssna t i l l  pest- också typiskt för henne, a t t  hon i s ina 
s jukas  klagan är till barns  klara skratt .  revolutionsnoveller av sin medkänsla med 
Lidandet, tycks hon vilja säga oss, fä rgar  mänskligt l idande var helst det uppträder 
livets väv med s ina  svar ta  och dunkel- tvingas a t t  ta parti  för aristokraterna - 
röda färger I dess tecken har vi att leva. d e  lidande. 

Var så god 

Ångesten var hen- för andra :  familj, sjuka, nödställda. 

T I D E V A R V E T  

t ig vändning, som då  han  t. ex. ger en De flesta a v  Ronald Fangens  bästa si- 
för fa t ta re  rä t t  mot  belackarne med den d o r  f inns  kvar  i romanen Mannen som 
korta,  upplysande och allvisa satsen: »Li- älskade rättfärdigheten (Bonniers. 6.75). 
vet är så.» Hans  tnakegång ä r  riktig, Där ä r  den lugna sti len,  säkerheten i 

och man vill kanske även till fullo instäm- känslan.  nyanserna  i karak tärerna  och Som många av Iärdomens stormän är ma, men man avkyls faktiskt a v  den ove- si tuationerna.  Men åtminstone f ö r  un- 
Ragnar  Josephson tillika konstnär.  derhäftiga och skumögda envetenheten. I dertecknad är det som det saknades nå- 

Detta ä r  inte blott a t t  fa t ta  så, a t t  han boken finns emellertid en hel del givande got mycket väsentligt: förmåga att väcka 
utanför sin konsthistoriska insats även synpunkter och en nog så god vilja till intresse. Detta är den första bok av  
skriver goda skådespel, och a t t  hans  entusiasm, uppskattning och rättfärdig Fangen, som jag läst i etapper, som l ugn t  

om hans  dagliga gärning. t v ä r t o m  ä r  svårt a t t  komma utom det personliga, at t  mitt bord Den självtagna rättfärdighe- 
det just h ä r  man skymtar hans  genialitet. vandra under tankekärpa i de stoiska tens problem ger så föga, åtminstone i 

Han ä r  den store älskaren a v  a l l  skön- pelargångarna för  a t t  nå den lugna in- den ne  låter form sig det här väl föreligger. förklaras  a v  Valet d e  av vägar ,  äm- 
het. intellektets rikedom, humanismens sikten och rätta graderingen. 

Fangen  på senare t ider slagit  in på, och 
och kulturkravets knutna näve, som P ä r  
Lagerkvist så oförglömligt givit uttryck At. Sven Barthel har gjort några större respekten för sitt allvarliga sökande hål- 

Den, som s t å r  uppe på vidderna och och mindre skärgårdsskisser, som han ler han  alltid uppe, därför att han  som 
s e r  orsakskedjan blåna i f jä r ran .  som s e r  sammanfört under titeln Kust (Bonniers. författarpersonlighet hör till det förnäm- 
stjärnorna över sig och känner den mo- 4.75). Hans friska och levande s t i l  till- ligaste i nordisk l i t t e r a tu r  för närvaran- 
raliska lagen inom sig,  får till skänks  samman med hans omät l iga  kärlek till de. Hans stadigt stigande kurva som en 
icke blott vidsyntheten utan kanske fram- skärgårdens stämningsdagrar har fram- verkligt utomordentlig författare — jag 

snit t  ä r  små mästerverk av  iakttagelse kvinnas v ä g  - bildar m e d  Mannen som 
hörighetens djupgående lagar. konsthistoriska och expressivitet som jag tror måste älskade rättfärdigheten en p l a t å  en "'- 

teckningar i Nationalism och humanism rycka med även d'' i skären obevandra- sats - för kanske nya språng. Ämnes- 

(Bonniers. 6.50) har detta levande ele- de. Att boken därför också hos alla valet är här till tid och s lagkraf t  knap- 
ment av kulturepokernas samband och skärgårdsä lskare  f ramka l l a r  en intensiv, past av den ar t  a t t  vi andra k a n  känna  
entusiasmen för de drivande kraf te rna ,  sugande längtan efter fjärdar, vind, kob- oss fångade. 

skaparna, ledarna, tätmännen. Uppsatsen bar och skärkarlsliv är givet. 
om Stockholms stadshus,  »Hans Alienus’ 
hus», ger  läsaren en hänförande inblick 
i konstnärligt skapande. både arkitektens 
och författarens. Det ä r  en essaykonst 
av ii tomordentligaste matt .  Likaså ka- 
pitlet »Det svenska Rom», dä r  Ragnar  
Josephson med ömhet och glöd t ränger  in 
i Tess inarnas  — f a r  och son - och Ser- 
gels idékrets. I snabbteckningar ger han  
oss »Fem svenska målare» (Carl  Larsson, 
Karl Nordström, Wilhelmson, Arosenius, 
Leander Engström) och »Nio nordiska 
män» (Tor Hedberg, Hjalmar Bergman, 
Karlfeldt, Nathan  Söderblom, Gallén- 
Kallela. Söderhjelm. Joakim Skovgaard,  
Höffding, Fridtjof Nansen),  alla länkar  i 
de t  nordiska kultursammanhanget.  käm- 
par för  skönhetens, humanismens och hu- 
manitetens innersta,  ohönhörliga krav. 
Porträt te t  av  Nansen ger i all sin korthet 
just  de t  väsentligaste av  hans  ande  och 
gärning, och jag her a t t  till slut  få citera 
följande: 

»Hans predikan, fylld av okuvad för- 
tröstan,  var  handling. I ord  löd den: 
'Aldrig h a r  den l idande mänskligheten 
väntat  med s tör re  längtan efter freds- 

Johan Falck: 

Böcker. 

konstnärskap sålunda ligger vid  sidan kritik. som dock alla t re  än Sa länge h a r  h a r  fått ligga och avvakta lämplig tid på 

f ö r  all t  känslans generositet  och sam- kallat b i lde r  av hög vaIör. Många av- v i l l  påminna om förra årets roman En 

Ragnar Josephsons 

Johan Falck. 

Köp 
lott 
i 

I SIMFRÄMJAND 
TOMBOLA 

Er stora chans att byta ut 
I den utslitna hästen »med ögonen nästan 

monument över livet. Hennes berät tar-  
s k a p  söker ögonblick i människors liv, då 
deras krafter sålunda pressas till brist- 
ningsgränsen. Det  är ingen tillfällighet, 
a t t  en av novellsamlingarna bär 

ur kraniet  av ansträngning» s e r  hon ett 
Stilen hos Anna Lenah Elgström är  fursten,  människokärlekens furste,  som 

Författare. De starka orden skjuter det,  lysande i gyllne skrift :  arbete.  Var 
ofta över målet. Det händer, a t t  allt och en av oss kan bli medkämpar  i hans  
detta lidande lämnar oss skäligen obe- här  på dess  segergång Over jorden f ö r  
rörda.  Omdömet gäller även, ehuru min- att uppresa e t t  nytt släkte,  som äger kär- 

hennes senare böcker Inte minst ur lek till nästan och ärlig fredsvilja, a rbe ts -  

inte , nivå med hennes betydelse som lyfter de t  vita baneret med det enda som or- en krona mot 12.000. Tag den ! 

Högsta vinsten . 

härjningar. detta ä r  samlingen represen Anna Det Sven svenska Stolpe geniet berät tar  (Bonniers. i essaysamlingen 5.75) a t t  

Revolutionsnoveller och att även andra  stilistisk synpunkt borde de både äldsta 'vil ja och a rbe tsg läd je  som tror på mor- 
herättelser är  förlagda till denna tid av novellerna, som upptagits i det  nyligen gonrodnaden.' 

upprördhet och lidanden. Martha-novel- utgivna urvalet, ha lämnats ute tt 
Iens bakgrund är pestens 
Andra berättelser för oss till Boxarupp- Lenah Elgströms författar'; 

vil- han på sin vägg har  två porträtt ,  Nathan  
rorets Kina,  t i l l  nöden och lasten i en ket värde man än må tillmäta det konst- Söderblom och Harry Martinson »Båda 
storstads värsta slumkvarter, till svältan- närligt sett ,  i varje fall  är valgörande äro präglade och bärare av det ädlaste 
de mödrar och barn i Tyskland under ett präglat  av personlighet och ädel vi l ja.  mänskl iga värdet — kärleken, generosite- 

Sten af Geijerstam ten.» Och med varm hand och milt sin- 
av d e  sista kr igsåren  Vi får bevittna 

nelag ta r  han korten från väggen och 
döendes plågor: sjukdomens, svältens,  

lägger fram dem f ö r  OSS till kärleksfull 
giljotinens offer. 

I titelkapitlet 
in te  heller läsaren. Ibland blir i hennes Bonniers 1934. 

drar blom han  upp paralleller mellan Söder- Frälsningsarméns Handelsdepartement blom ifrån och Geijer, en i och för sig långt 

Författarinnan skonar  Anna Lenah Elgström: Noveller i urval. 

förståelse och inlevelse. 

ointressant uppläggning, men un- 
dersökningen kan knappast sägas ha  bli- ÖSTERMALMSGATAN 71, STOCKHOLM. 
vit särdeles  givande Om var och en  av 

BÖCKER personligheterna u tsäges  egentligen in- 

FEMTIO ÅRS FÄLTTÅG. Frälsningsarmén i Sverige 1882- genting nytt, och enbart  sammanställnin- 
Överstelöjtn. E. Malmström. 2:dra uppl. 6—8 tusendet. Häft. 6.— gen i vad mån d e  överensstämma eller 

WILLIAM BOOTH A v  kommendör G .  Railton. Häft. 2.-. d i f fe rera  ger  inte berikande utsikt åt nå- 
CATHERINE BOOTH. Levnadsteckning över Frälsningsarméns moder. gotdera hållet 

Bäst och roligast är kapitlen om Ey- Av Kommendör \\'. Elwin Oliphant. 2:dra uppl.  Häft. 3 -. 

vind Johnson ( h ä r  få vi en utomordentlig HANNA CORDELLA OUCHTERLONY Intressanta skildringar om ban- 

SLUMMENS ÖVERSTE. Av utredning över denne l i k e  utomordentlige 
Överstelöjtn. Alma Petri 3:dje uppl. Häft. 2 50. kons tnär ) ,  Wilhelm Peterson-Herger,  som 

MINNEN OCH UPPLEVELSER av KIRE. äntligen fått  en entusiastisk försvarare i 
en representant av  det unga gardet.  och 

Häft. 2 25. 

Hjalmar Bergman, av vilken Stolpe har  
Av G E N E R A L  E V A N G E L I N E  BOOTH På engelska: 

stolpeska stilen går  mot en all tmer väl- 
LOVE IS ALL. Klotb. 1.25. 
SONGS OF THE EVANGEL. 

ibland väcker leende vid en snusförnuf- 

Av 

b r y t a n d e t  i Skandinavien. A v  d: r  Laura Petri.  Häft. 4 50 

En kor t  Teckning av Elisabeth LiIjegrens liv. 

(Brigadör  Erik Liljedahl.) 

TOWARD A BETTER W O R L D  Klotb. 3.75. 
två ganska krumeliiriska minnen. Den 

görande behärskning, även om den ännu 

12.000 kronor 
i Svenska Statens Premieobligationer 

Bland övriga vinster märkas: 

Volvobil, Sportstuga, 

Högsta 
nitvinst , 

Lottpris 

Kanske just Ni 
har "SIM-TUR"! 
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ner som satt där  och slevade jordgubbar 
i sig med hälsans strålande brunröda 

färg blekt på av kinderna bad och sol. och det De var vågiga lika håret hög- 

vuxna och livskraftiga som skördarna 
därute på marken, lika sprängfulla av 
obegränsade förhoppningar och Iöften.. . 

del som skyddar dem själva för  smittan. kriget var oss närmare än någon egent- 
Det finns ju andra murar än de av tagg- ligen visste. DA kom en officer hitfaran- 
ståltråd och betong - för dem som i tid de för att för gammal bekantskaps skull Den äldste blir nitton till hösten - 
inrättat sig på sådant . . . sätta oss in i situationens allvar och sam- han gläder sig redan åt sin tvååriga mili- 

tärtjänst, ty då blir vi äntligen tvungna 

att låta honom få börja flyga. Det har 
Vår vän hade åtskilligt mer att berätta tidigt undersöka om våra källare dugde 

varit hans dröm sedan många år till- 
— men det ä r  kanske bättre a t t  icke åter- som skyddslokaler vid ett eventuellt plöts- 
giva det på tryck. Det ä r  inte uteslutet ligt luftangrepp. Enligt hans och mångas 

att Tidevarvet har sina nyfikna läsare mening ä r  det därmed nästa krig skall baka - egentligen alltid. Bruka jorden 

bland motståndare t i l l  dess åsikter i främ- börja - denna gången kommer den an- ä r  nog bra - men att lämna den under 
sig och behärska luften a r  bättre. Ma- mande länder — — —. fallande parten säkert inte att förlora en 

Så mycket kan jag i alla fall säga att dyrbar tid på ultimatum och sådana onö- 
det bl. a. var tal om gaserna varav det diga formaliteter. härligare? Hans yngre broder invänder 

på sin - att måla, där har man också vingar, 
varje månad uppfinnes och utprövas en Våra källare ä r  uråldriga, nedsprängda 

bömiska — men avfärdas med ett vänligt överse- 
ny och ännu mera destruktiv sort - allt- i klippgrunden under huset - den ena Amelie 

efter som hemligheterna kring de gamla under den andra. I den första har vi alle- balkong sl ende leende, såsom s a k n a d e  sinne för 
sipprat u t  och de andra länderna hun- handa syltburkar och förråd - den har 
nit skaffa sig därtill avpassade masker. vackra valv och skjutgluggar för medel- Jag invände att så vitt jag förstod livets realiteter. De skojar sorglöst och 

Redan av det skälet framgår hur full- tida vapen - det ar  tydligt att den då- skulle vi inte kunna förmå oss att söka smågnabbas, men aldrig har väl två brö- 
komligt Iönlöst det är  för civila att köpa förtiden var nedre botten i den ursprung- skydd därnere ens om alla våra arbetare der varit så obotligt kära i varandra som 
gasmasker och inbilla sig ha något skydd liga borgen. Under den ligger källaren fick plats - ty hur skulle vi med kallt dessa - från första stund. Deras soli- 

av dem - man kan aldrig hinna följa nummer två från vilken flera underjor- blod kunna se våra grannar, bönderna daritet är  rent löjlig ... 
Vi sitter ute på en balkong i skuggan med den svindlande hastiga utvecklingen. diska gångar leder åt olika håll - men och byborna och deras barn och gam- 

mersen med dem gar friskt undan - i och nu  användes som kloak, ar  de alla släppta? De var väl lika mycket män tiga pelare. Utanför oss strålar högsom- 

Stockholm?) Men det allra sista påhittat mer eller mindre  igenrasade — så dem niskor som vi och de våra - även om marsolen åt alla håll och åkrarna längre 
är  så djävulskt att Tidevarvet måste få skulle vi inte ha någon nytta av, För- många av dem var av tysk ras? Så det ner på slätten börjar redan vitna och 

reda på det! Det ä r  en långsamt men resten är  luften därnere redan så pass föreföll mig Som om hela planen ramlade mogna — ljuset står och dallrar över de- 
säkert dödande gas som nästan inte alls dålig att man inte kan uthärda där Iänge på sin egen orimlighet och den absoluta ras böljande hav, där vindkårarna lek- 

omöjligheten att sätta gränser för vilka fullt sveper fram och tillbaka. Men mitt har någon lukt och därför inte märks i taget. 
förrän det är för dent. Och den är  be- Och i den tredje och understa källaren som skulle plockas ner i arken och vilka i all fullkomningen lägger sig plötsligt en 

mängd med ett tungt och klibbigt fett- är  det direkt farligt, så den har helt över- som hårdhjärtat skulle lämnas utanför att kall skugga för mina ögon — en rysning 
skär tvärs igenom mig och det känns som ämne som genast tränger in i maskernas givits och mestadels blivit igenfylld. En- förgås i syndafloden . . 

filtreringsapparater och täpper till alla dast på några ställen finns det öppningar Men då exploderade den bålde ridders- om en kniv vreds om i mitt hjärta. Jag 
dess minimala hål Den olycklige som där våra pojkar och deras vänner — och mannen av föraktfull ilska och nekade SER med outhärdligt bitter påtaglighet 
bär masken har alltså att välja på att andra före dem — varit nere och rotat att stå där  längre och lyss till sådan alla de namnlösa fasor som hotar mina  

kvävas innanför den eller att kasta den efter den legendariska skatten. Ty na- smörja. När man som han egenhändigt söner - i Ar. kanske först nästa - i 
av sig — och gör han det senare är  han turligtvis måste en sådan finnas på ett hade nedskjutit flera tjog fiender redan alla fall närapå säkert om två Ar. Längre 

lika ofelbart dömd till en kvalfull död. sånt här gammalt ställe. Enligt en 1500- innan man hunnit fylla 18 år då kunde fr is t  vågar inte ens de mest optimistiska 

Det effektiva medlet är  stora dykar- talskrönika antydde den dåvarande äga- man verkligen inte annat än med väm- förespegla oss. Då ä r  de flesta staterna 
klockor med oxygen i — men med sådana ren, Popel Lobkowiz, gömstället för  sin jelse skratta u t  en sådan efeminerad obe- färdiga med sina rustningar - då ä r  poj- 
otympliga tingestar kan  ju ett regemente dotter innan han blev halshuggen här- slutsamhet och blödighet. »När det gäl- karna också alldeles lagom gamla. Fär- 

inte manövrera. Och ännu mindre kan nere vid Eger-ån (med silversvärd på ler mitt liv eller ditt är  det ju självklart diga - också¨ de! 
vilket man väljer!» Nej och tusen gånger nej - dem kan 

jag inte offra, vad jag än råkade säga 
den civila befolkningen utrustas därmed grund av sin höga börd!). 
— redan ur ekonomisk synpunkt vore det Men hans ord var så dunkla att hon 
ju omöjligt. Sådant har man inte råd till ingenting begrep — och de h a r  inte he- 

ag hade den gången stegrat mig i in- till den där  professionelle krigaren i hos- J dignation och högfärdigt avfärdat tas - när det gäller dem blir jag primi- 
— fast man kan ösa ut hur många mil- ler givit senare ägare någon ro. 

Källare har  vi alltså tillräckligt av  — honom med att jag till Gud hoppades i en tiv och vild och inte ett dugg lik mitt 

nog och övernog. Men det ä r  som sagt sådan situation få styrka nog att välja dagliga resonliga jag. Det är inte för ningskapplöpningen ! 
Vi vet ju  h u r  ynkligt lite den enskilde endast den översta som skulle kunna tjä- rätt - men då tänkte jag förstås bara att låta dem bli lemlästade eller mör- 

dade i nästa krig som jag med sådan 
individens livhank räknas med i sådana na som uppehållsort för månniskor ni -  på mig själv —. 

Nu i söndags stod hela den där dis- möda födde och uppfödde dem under det 
fall. 
det under världskriget brukade sägas att rymd när  han  såg vilka stora och relativt  kussionen upp for mig igen medan vi lyd- förra och sedan i alla dessa Ar älskat och 
oxkött var alltför kostbart för att ätas av luftiga lokaler vi där ägde och så att om des till vad vår vän doktorn hade att för- följt dem, steg för steg. Det är ju först 

tälja. För honom som vigt sitt liv At att nu deras generation skulle börja leva och 
hjälpa och hela medmänniskornas lidan- visa vad den duger till, infria sina löften 

onyttiga civila. hästkött från fronten var vi bara tätade till dörren och de små 

den var ju allt detta absurdare och - hur är det bara möjligt att deras 
inte fullt så dyrt - men det enda man fönstren med tygremsor skulle vi här få 

fäders Arsklasser, som ännu minns hur alls inte behövde spara med var mänsko- den förträffligaste refug. Militärveten- 
kött. Billigt var det i levande vikt och 

låter denna blodsynd förheredas på nytt, 
det slaktats..  . 

stånd står stilla och vägrar att fatta en 
sådan himmelskriande absurditet, 

Upp till kamp! 
(Forts. fr. sid. 1.) 

skiner och motorer — finns det något 

sakta - med ett förklarat uttryck - »ja . 

(Jag ser av Svenska Dagbladet att kom- med undantag för  den som uppränsats lingar stå utanför och tigga att bli in- a' tunga barockvalv som bäres av mäk- 

jarder som helst på den olycksaliga rust- 

Jag har ännu i friskt minne hur gon längre tid. Vår officer blev helt upp- 

fullkomligt värdelöst i samma ögonblick 
det var den gången fegt och undergivet 

i större skala än någonsin? Mitt för- 

är v å r  doktorsvän beskrev dessa 
olika gashelveten kom vi osökt a t t  sig skaplig i värsta fall i flera dygn - 

tänka på förra hösten och de där  kri- fast gaserna vanligtvis brukade driva bort 
tiska dagarna efter Marseille-morden då för vinden redan efter några timmar. 

Jag påpekade att så utomordentligt väl- 
beställt var det väl ända inte. t y  om än 

vi och tjänstefolket var jämförelsevis få- 
taliga, så tillkom ju självfallet förvaltaren. 
rättarens och lagårdsfogdens familj och 
medhjälpare. För att inte tala om träd- 
gårdsmästaren och snickaren-chauffören 
med familjer. och tvätt- och hönsgummor- 
na med deras talrika illegitima barnbarn. 
överhuvudtaget alla de som bodde här- 
uppe på huvudgården... . 

I början var officeren med på vissa 
undantag - åtminstone för sådana som 
på något vis kunde räknas till överhets- 
och uppsyningspersonal. Men ju längre 
jag rabblade desto mörkare blev hans 

Strike again! 
(Forts. fr. sid. 1.) 

Skulle hon inte fått människor att lyssna, 
genom att ge dem detta mål utom dem 
själva, utöver de egna personliga angelä- 
genheterna att arbeta för? Det får inte 
bli något nytt världskrig, sade generalen i 
höstas. Frälsningsarmén skall starta en 
aktiv kamp för fred Over hela jorden. Vi 
vill med all vår kraft understödja dem, 
som verka för detta mål 
Man väntade under det stora Lidingö- 

mötet förgäves på ett ord till åhörarskara- 

line Booths ord direkt till varenda män- 
budskap är  de flammande parollerna till 
alla, som försöker komma lindrigt un- 
dan, gå utomkring och spara sig själva. 
— Det hjälper inte för dig unge vilse- 
gångne man att åberopa din moders fik- 
böner men själv fortsätta på dåliga va- 
gar. Det går inte an för dig och för  dig 
att komma undan med att din pastor eller 
din kapten her för  dig eller att din f i n -  

samling - och ditt parti, kanske referen- 
ten vågar tillägga - har tagit hand om 

enda dag. 
Generalen berättade hur hon en gång 

fått tillåtelse att gå in  i lejonkulan i co- 
losseum I Rom, där man fordom förva- 
rade lejonen. som skulle användas i gla- 
diatorspelen. 

Med stark dramatisk kraft framställde 
hon hela scenen, skildrade hur gallergrin- 
darna gnisslades, när lejonen släpptes u t  
- det mest tragiska ljud i ljudens värld 
- och ljudet av lejonets törstiga tunga 
mot den torra gommen. hur den unge 
gladiatorn störtade in med sina vapen och 
striden började. Just när det sårade le- 
jonet med sina vassa klor r'' sönder 
gladiatorns skuldra, så att blodet ström- 
made ner på sanden, hördes ett rop från 
översta galleriet: Slå till igen. pojke, slå 
till igen! Det var gladiatorns f a r  som 
ropade. Och samma ord upprepades av 
hela den väldiga åskådarskaran, som fyll- 
de Colosseum - de översta tycktes sitta 
ända uppe på molnens rand. Hela Rom 
genljöd av ropen: SI.? ett slag till, strike 
again! 

På samma sätt, säger generalen, är det 
vi  ska möta svagheten och frestelserna, 

när vill sjunka tillbaka och Upp, n i  alla 
Come on! Slå ett slag till! 

rorna om denna sak, som ju gäller Iivet. 

niska, Den röda tråden i hela hennes 

dig. Det gäller dig själv i dag och var- 

C. H. 

Men annars finns det vid Gud ingen 
stillhet i mig — jag ser rött och det en- 
da hat jag någonsin känt i mitt liv flam- 
mar upp med förnyad styrka. Det vän- 
der sig mot alla de lättsinniga eller av- 
siktligt skroderande frasmakarna som av 

dess ungdom för att sedan lättare få i 

fagra ord och tomma ideal, bakom vilka 
endast döden och livsförintelsen lurar. 
Den vänder sig i främsta rummet mot de 
förbannade krigsprofitörerna som nu går 
runt med svällande plånböcker och belå- 
tet blinkar till varandra att Guskelov - 
det artar sig industrien ä r  på uppsving 
igen. Visserligen ä r  det ju vapen- och 
ammunitionsfabrikerna som just nu arbe- 
tar for högtryck i alla länder - men 
man får ju ta förtjänsten som den kom- 
mer och inte vara för  nogräknad och sen- 
timental. Business is business! 

påstådd kärlek till sitt land hetsar upp 

väg den ut på slaktfältet, sviker den med 

M e n  min vanmäktiga ilska vänder sig 
också mot de ljumma som likgiltighet 

ser det förfärliga nalkas och ändå inte kan 
lämna partikäbbel och privatintressen åt 



sidan för att slå sig ihop till ett gemen- sig.' T. o. m. i de värsta fasciststaterna 
samt bekämpande av eländet. Om nu de är det väl, bortsett från de krigsindustri- 
allvisa männen håller på att koka ihop ella kretsarna. endast en jämförelsevis Ii- 
ett nytt helvete åt sig själva och oss alla ten minoritet av ungdomliga fanatici och Restaurang personalen 

om de envisas med att riskera Euro- storkäftiga. kortsynta politici som i grun- 
pas kultur och hela existens bara därför den av sitt hjärta verkligen önskar ett varjämte hela gruppen åtnjutit fri kost bättringar i de ganska ogynnsamma ar- 
att de med sitt petrificerade vanetänkan- ' krig. [ varje fall lär man inte ens där samt fri bostad, vilken arbetsgivaren kun- betsföreskrifterna ha införts, sålunda är 
de .inte kan lista ut något sätt att för- kunna uppdriva några kvinnor som inte nat ersätta med 35 kronor. Med tillfreds- inte serveringsfracken nu längre obliga- 
hindra det oundvikliga ( k r i g  har alltid med fasa tänker på den eventualiteten ställelse konstaterar man, att avtalet torisk. 
funnits och kommer alltså alltid att fin- hur kuschade Och bedövade de än hunnit åtminstone i de högsta Iöneklasserna Men den mest brännande frågan, den 
nas!,) så är det Väl inte något skäl för bli av den aldrig upphörande propagan- ger samma förmåner åt manlig och kvinn- som satt sinnena i den häftigaste svall- 

lig innehavare, en princip som persona- ningen. har varit det s. k. logisystemet. 
lens representanter sträva att genomföra. Detta innebär, att ekonomipersonalen 

oss kvinnor att vara lika slappa? Det dasvadan. 
är ju redan ganska länge sedan vi vak- 
nade ur vår långa sömn och började röra 
på oss nu om någonsin är väl ögon- 

När vi nu vet. med oss att vi som inte För serveringspersonalen ställer sig ju inom ett restaurangföretag är skyldig att 
viii krig ar I en så oerhörd majoritet Iönefrågan på ett helt annat plan, efter- som hyresersättning bo inom företaget el- 

blicket inne att *' upp Och visa män- - runt alla jordens länder, skulle vi väl som de avlönas direkt av allmänheten och ler ock i annan bostad, som anvisats av 
nen att vi inte längre ämnar finna oss i arbetsgivaren. Hur missbrukad denna kunna organisera oss på ett sådant vis av  arbetsgivaren endast erhålla f r i  kost. 

att inget motståd i längden var möj- Det är allmänt bekant, att denna grupp rätt blivit å  arbetsgivarhåll framgar deras bedrövligt tilltrasslade och inkon- 

ligt? Karlarna behöver ju oss kvinnor, kan komma upp till en högst avsevärd för- bäst av en liten skrift, Restaurangper- sekventa sätt att handhava makten. Allt 

vad politik heter har ju urartat till det t. o. m. nazisternas massamfunds kan tjänst. på en ordinär restaurang torde sonalens bostadsförhållandens, som förra 
vämjeligaste schackrande och börsspel, . , JU inte bestå och fortsätta utan vår med- den genomsnittliga månadsinkomsten gå året utgavs av Sveriges Hotell- och Re- 
där den som bjuder högst eller bluffar verkan åtminstone vad det rent fy- upp till m kronor, ett belopp, som na- staurangpenonals förbund. Den är illu- 
bäst är den som för ögonblicket har över- 
taget - naturligtvis med rustningarna i 

siska beträffar (det andliga bryr de sig turligtvis flerstädes överskrides, Från ett strerad med fotografier från de anställdas 
JU mindre om!). Om de än är beväp systembolag i landsorten berättas det, att bostäder, vilka vittna om en höggradig 
nade intill tänderna har vi ju andra vapen bolagets servitriser hade större årsin- vantrevnad. bakgrunden! Världen är ju full av an- 

ständiga och ansvarskännande män - 
när man betraktar dem som individer, 

som väl i längden - och konsekvent an- komst än verkstälIande direktören! Logibestämmelsen bottnar i något för- 
åldrat patriarkaliskt system, som fortle- 

Trots detta är det karens uttryckliga vat sedan den tid, då källarnästaren och 
vända, skulle kunna visa sig lika effek- 

varför måste summan av det de kollektivt 
tar sig till bli Sa anskrämmelig? Där tiva' som deras. 

Det är ju deras eget fel om de tvin- önskan att hellre avstå från drickspen- hans biträden voro som en familj, och då 
gar oss att sätta hårt mot hårt och ta garna Och lytta en fast månadslön på 300 särskilt de arbetande kvinnorna väl knap- måste något vara fe l . .  . 

Men världen är ännu fullare av mödrar till något slags generalstrejk de far kronor. En sådant begäran möter dock ett past kunde tänka sig att föra en helt, 
som känner precis likadant som jag i skylla sig själva. vi har ju  i det Iäng- absolut och enigt motstånd från restau- självförsörjande tillvaro. Med den nya 
detta ögonblicket - som är fast beslut- 
na att till varje pris försöka rädda sina sta velat vara deras vänner och lojala ranginnehavarna såväl a' anslutna till tidens starka individualitetskrav ha för- 

medarbetare men ska vi, som de tyska Sveriges Arhetsgivareförening för Hotell hållandena på många verkat rent olidliga. 

förintelsen Är om mödrarna från första stund få inplantat 
Och Restauranter (de privata restauran- En del självständiga naturer skulle na- 

sa otänkbart att summan av alla deras I oss att de barn vi nådigast tillåtas föda gernas förening) Som av Restauranternas turligtvis under alla omständigheter sett 

lidelsefullt starka känslor skulle kunna och uppfostra endast är e t t  lån som till- Arbetsgivareförening (systemrestauran- dem si. men med de bostäder, som nu 

fälla ett utslag som vägde tyngre i vag- hör fäderneslandet,, och att det för dem gerna). Bland annat tycks man anse den statt till huds, har snart sagt varenda lopp men ur den sista medlingen fram- 

skalen än krigsivrarnas negativism, där normala och önskvärda är att i förtid förslagna minimi lönen alldeles för hög medlem av karen rest sig till protest. När gick förslaget % kronor i månaden i 
dö för detta begrepp då är det verk- särskilt i jämförelse med den som utbe- man föser in fyra eller fem människor, Stockholm samt 25 kronor på övriga or- 
Iigen på tiden att vi ställer till med en talas till en kokerska med hennes an- som inte ens tillfrågas, om de trivas till- ter. Med denna seger återstar för hotell- 

källorna? svarsfulla arbete. Och restaurangpersonalen n' närmast 
' 

sammans, i ett ohemtrevligt rum, och 
Jag har själv en gäng på nära håll 

upplevt hur en handfull män drev sin vilja Naturligtvis är idealet att heliga mål Men servitöryrket bjuder dock alldeles tvingar dem att antaga denna bostad som endast ett önskemål att slippa ha "- 
igenom därför att de hade den brinnande kräver heligare medel, - vi har väl lite speciella vanskligheter och speciella krav! en beviljad Iöneförmån, da måste det de- betstiden uppdelad i skift' Mycket i ar- 

tro - kunde försätta berg, Det som var gått och hoppats på att Gandhis non- Vilken kort del av livet varar inte yrkes- mokratiska rättsmedvetandet reagera. betsförhållandena återstår ju Också att 

de till slut realiserade föreföll från bör- violence principer segrande skulle visa att tiden! Skickligheten är direkt beroende Det förefaller nära nog otroligt, att jämka på En i mitt tycke utmärkt "- 
jan allt förnuftigt folk fullkomligt van- den vägen var den enda rätta, och i läng- just av Sadana egenskaper, som främst man från ett flertal hall p i  arbetsgivar- betsordning har införts vid systembolaget 

sinnigt och omöjligt, rena verklighets- den t. o. m. den som bäst lönade sig! Men höra de yngre Aren till. En stor del av sidan så segt velat kvarhålla detta inne- i Eksjö. Där har var Och en av de 

främmande utopien. Då gällde det ett li- är det nu verkligen Sa illa ställt med inkomsten måste anslås till den rent per- boendesystem. Anledningen är givetvis restauranganställda var femte dag helt 

tet folks befrielse men det finns ju inte mänskligheten just nu att den inte är mot- sonliga varden. 
När bostädema en ledig Ett arbete som kräver fyra per- 

något plausibelt skäl varför inte samma un- tagiig för den sortens påverkan blir väl lighet till befordran till platser, som krä- gång iordningställts, måste kostnaderna soner skötes sålunda '' fem av vilka 

derverk skulle kunna upprepas nu då det också vi tvungna att tjuta med ulvarna va mer av de mogna årens egenskaper, för deras underhåll bli minimala i jäm- fYra tjänstgöra åt gången. Om en ser- 

gäller hela mänsklighetens framtid, Det och till en viss grad använda oss av deras finnes inte. En manlig servitör anses of- rörelse med en hyresersättning av 35 kro- vitris sålunda slutar sitt arbete låt Oss 

där lilla folkets föregångsman fick själva brutalare och ovärdigare medel. Man tast slutarbetad vid 5 0 - 5 5  års ålder, en nor i månaden per person. Men när sko- säga en onsdagskväll kl. 12 behöver hon 

skaffa sig lysnare och bundsförvanter kommer till slut till ett slags desperation kvinnlig vid 45 i 50 år Någon pension la vara affärsföretagare lära sig inse, att ej träda i tjänst förrän fredag middag 

bland stormakternas motvilliga och skep- där man tycker att vad som helst duger ha de inte, De engångsbelopp som vid ingen sund ekonomisk bas skapas på en kl. 12, o. s. v. för var femte dag' Det- 

tiska statsmän det var ingen lätt sak, så bara det är effektivt, att allt är bättre än slutad tjänstebana utbetalas av en eller oriktig princip? Sådana ekonomiska vär- samma gäller var Och en '' de anställda 

annan arbetsgivare kunna ju inte hän- den äro endast skenbara, förr eller senare Oavsett ställning upptagna som dessa just då var av sina ett nytt krig! 
egna Iänden överhängande problem, Det finns ju bland oss många färska föras dit. Vid S. A.  R. A. ha sålunda kommer en reaktion, desto kraftigare, ju . En arbetsgivare som redan länge va- 

Men de som kämpar mot kriget har j,, och obrukade, explosiva krafter - skulle servitriser med ungefär 20 års- arbetstid starkare orättvisan varit. De miljonut- rit betänkt på att självmant avveckla lo- 

faktiskt redan den stora majoriteten för de inte kunna kanaliseras och koncentre- en gång för alla erhållit m kronor, me- gifter restauranginnehavarna ställas in- gisystemet är direktör Mild i SARA 
ras på detta mål - det enda nödvändiga dan 30 tjänsteår belönats med 1,150 och för, när de nu tvingats att avveckla logi- Detta kan tyckas egendomligt då väl bo- 

Det är  som om välordnade som inom detta bolag, men in- 
i detta ögonblick? Skulle inte ur kvin- 35 med 1,575 kronor. 
nornas egna led en enande, oemotstånd- Men pensionsfrågan är j u  ännu i sin av felaktiga inkomster. 
ligt rivande Duce eller Führer kunna upp- helhet ett problem som väntar på sin lös vederbörande handskats med rätta siff- nebär å andra sidan ett betydelsefullt in- 

stå? Eldigheten och tron har vi väl - ning och berör sålunda inte bara de re- ror, men ej kunnat urskilja positiva och lägg mot själva systemet såsom sådant 

ska inte tanken på vara söner också kun- stauranganställda. De otillfredsställande negativa värden och plötsligt ställts in- Personalförbundets förut omnämnda lil- 

na ge oss den nödvändiga styrkan? existensmöjligheter samhället bjuder sina för det faktum, att de bokförda beloppen la skrift betonas särskilt att de anmärk- 
ningar som framställas ej drabba Restau- 
rantbolaget, som tvärtom erhåller lovord 

I en följande artikel 
får så påtagliga bevis på hur överhän- talar om det arbetande folkets s t o r a  Att bostäderna skulle tjäna som något för sina bostäder, 

I prak- skola vi behandla personalförhållandena gande faran fortfarande är, kan man inte löner! 

vid SARA samt även beröra de fördelar låta bli att slå alarm, skicka ut S. O. S. För hotellpersonalen innebär det nya  tiken har det visat sig, att de ofta varit 

avtalet, att för hotell med över 30 rum raka motsatsen. I detta avseende lämnas en sunt och frivilligt kollektivsystem på Och vart ska man vända sig om inte 
till Tidevarvet? Det får inte lov att för- fasta betjäningsavgifter skola införas, om naturligtvis inga upplysningar från per- bostädernas område kan innebära. 
tröttas Och dåsa till det borde tvärtom minst hälften av personalen så kräver sonalens förbund, men från ledande per- 
knyta flera och starkare band med lika- detta mot nuvarande avtals två tredjede- soner har bekräftats, att ordningen läm- 
tänkande utanför Sveriges gränser, i de lar, Sjuk- och semesterföreskrifter, be- nat åtskilligt att önska. Från fullt trovär- 
länder där dessa frågor är som mest ak- träffande vilka hotell- och restaurangper- digt håll hörde jag omtalas, att en nyan- 
tuella och brännande och där var och sonalen intar en jämförelsevis gynnad ställd diskerska vid ett större företag gick 
en känner sig personligt hotad, ingen kan ställning, ha vidmakthållits. En del för- brandvakt en hel natt, emedan företräder- 

skan i den anvisade bostaden överlätit sätta sig au dessus de la mé l é e  

inte bara sin säng utan också lämpligt Ada Nilsson, Elin Wägner och alla Ni 

andra duktiga Och oförfärade var är släpp inte efter för sådant! Stå på Er, sällskap under natten. Sådant kan det 

(Forts. fr. sid. 1 , )  

rashat och maktbegär är de enda värme- 

radikal revolution 

Någon som helst möj- ekonomiska fördelar. 

systemet, äro helt enkelt återbetalningar stadsförhållandena ingenstädes varit så 

Detta är ju inget nytt, men när man åldringar böra hållas i minnet, när man sta med minustecken 

slags skydd får anses uteslutet 

Karin Schultz. 

Ni vad gör Ni? Har Ni tagit sommar- spotta i händerna och ta i på nytt, hur skydd bli, som påtvingas en ung arbets- 
ferier eller är det annat arbete som upp- illa det än ser Ut vi behöver En mer sökande! 
slukar Er? Bara Ni inte gått och blivit än någonsin nu. Tänk på hur många Enligt det nya avtalet skola alla per- 

miljoner vi är som i denna stunden är sonalbostäder inom .företagen ha vveck- 
modlösa - också Ni, de modigaste - 
och låtit Er nedtryckas av någon sorts färdiga t i l l  precis vad som helst utom lats intill den i oktober 1937; de förhyr- 
inbillning att Ert tändande verk skulle till ett fortsatt undergivet accepterande da bostäderna skola utrymmas, s& snart 
vara Iönlöst Och förgäves i de onda tider av det öde som nu igen förberedes oss. nu gällande kontrakt utgått, dock senast 

intill ovannämnda datum. In i det sista som på sistone gar fram över världen? 

stod striden om hyresersättningens be- Ameiie Posse-Brázdová För Guds skull, för allas var skull 
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