
Herr Engberg 
åker karusell. 

är Värner Rydén i konseljen nyårs- misk uppoffring kunde komma fram till N afton 1918 drog upp riktlinjerna för studentexamen, som öppnar icke endast 
den då tillsatta skolkommissionen, var universiteten utan även en hel del yrken, 
den ena av de bägge grundprinciperna, så inrättades i Stockholm, Göteborg, 
att »staten tar sig an flickornas utbild- Malmö, Hälsingborg och Örebro flick- 
ning i samma utsträckning som gossar- gymnasier. Stockholms flickgymnasium, vad har hänt! nas, Denna princip förverkligas genom inrättat på erkänt bästa sätt, står färdigt FÖRSVARSDISKUSSIONEN PÅGICK privatskolornas regelmässiga ombildning och invigdes med pomp och ståt härom- 

hela onsdagen och fortsatte på fors- till stats- eller kommunala skolor,. dagen. Men vad händer vid invigningen! 
dagen. Statsministern meddelade från »En sådan ombildning,, heter det vidare, Den nuvarande ecklesiastikministern, 
början att regeringen tänker lojalt accep- »får givetvis ej avse att ensidigt omskapa liksom Värner Rydén socialdemokrat, 
tera riksdagens beslut i försvarsfrågan flickskolan efter mönstret av gosskolan.» förklarar i sitt invigningstal att hela den- 
om bara kravet på dyrortspensioneringen Kommissionen hade sedan mycket de- na bildningsväg med alla dess framtida 
samtidigt bifalles. lade meningar om huru detta skulle till- möjligheter begåvningarnas tillvarata- 

E T  N Y A  SKATTEFÖRSLAGET, gå. gande, förbättrad ekonomi och socialt Det betingat av de ökade kostnader för En hård strid utkämpades mellan för- höjande är något för kvinnan både 
försvaret, som riksdagen är i färd med kämparne för samskoleidén och vännerna olämpligt och skadligt. 
att besluta, har framlagts av finansmi- av den speciella flickskoletypen. Resul- Herr Engberg har tvivlat på student- 
nistern Den extra inkomst- och förmö- tatet blev en kompromiss. Flickskolety- examens nödvändighet och nytta. Ja, det 
genhetsskatten skall tredubblas, den or- pen skulle bibehållas, men samtidigt real- har många före honom. Bland andra 
dinarie inkomstskatten skall utgå med skolor och gymnasier öppnas för  flic- framhöll sv. Läkarsällskapet i sitt yttran- 
155 i stället för föreslagna 150 enheter korna. de av den 22 januari 1923 över skolkom- 
och en justering uppåt företagas av tidi- Man uttryckte i huvudbetänkandet flick- missionens betänkande examensväsendets 
gare föreslagna skatteskalor. Samman- skoleundervisningens mäl på följande faror men, märk väl, för både gossar och 
lagt beräknas detta ge ytterligare 44 sätt: satt meddela allmänt medborgerlig flickor och pekade särskilt på pubertets- 
milj. kr. bildning och skänka kvalifikationer för periodens vanskligheter, men även där 

stort sett av statsutskottet. Full »denna undervisning särskilt bör inriktas Flickskoletypen som ger kompetens 
enighet har dock icke uppnåtts om an- på utbildning fur hemmets uppgifter och med fullgoda avgångsbetyg bör öppnas 

även för  gossar. På så sätt kan examens- 
läggning. En tillfällig majoritet på åtta I kommissionen var det särskilt de SO- tvångets skadegörelse över huvud taget 
talet studentseminarier och deras för- krav». 

personer kommer fram med det barocka cialdemokratiska ledamöterna som käm- minskas. 
förslaget att slopa studentlinjen i Stock- för flickornas krav på möjlighet »till Herr Engberg går nu in för samma 
holm. lika kvalifikationer för vissa levnadsställ- ideal som yttersta högern i 1918 års 

ENTAURN HAR, OM BLOTT för ningar». Ett krav, som givetvis är av skolkommission som även talte dunkla 
20 minuter och i compoboard. fått särskild betydelse för de mindre bemed- ord om »det fur den kvinnliga ungdo- 

mens psykiska och kroppsliga konstitu- resa sin båge mot skyn på Observatorie- lade samhällslagrens kvinnor. 
kullens krön. Stadskollegiet beslöt där- Slutresultatet blev som bekant öpp- tion egendomliga,. Tiden rider fort, 
efter med 12 röster mot 6 att Stockholms nandet av en hel del pojkskolor mel- märker man i våra dagar, ja, så fort att 

går nu till stadsfullmäktige. kor och inrättandet av kommunala flick- marknadens förlustelseplats, inför fartens 
LAPPLAND, SVENSKA LUFTTRAFI- skolor i tämligen stor utsträckning. För obehag: Stanna karusella --! 

kens KENS FINASTE FARTYG, störtade att vidare i de större städerna, vars gym- 
i tisdags vid uppstigandet alldeles intill nasier förbehölls den manliga ungdomen, 
Bulltofta. Alla fyra motorerna stannade möjliggöra att flickor utan större ekono- 
på en gång Varför? Ingen vet. Man 

uppdykande notisen om möjligheten att regeringens medlingsingripande bilagts land ha i detta sammanhang begärt fria 
varvid arbetarnas krav i stort sett bifal- tomter Iängre in i landet, dit de skola ta LEON BLUM har presenterar sin rege- lits. De nödvändiga lagförslagen äro sin tillflykt om deras hemstad kommer 

att ligga inom den blivande gas- granat- 

EN VÄLDIG OKNING AV FOR- 

erinrar sig ovillkorligen den flera gånger 

på avstånd stanna motorer. 

till kammarpresident. Yvon Delbos blev V I D  ARBETSKONFERENSENS och bombzonen. 
utrikesminister och Daladier krigsminis- SAMMANTRÄDE I GENÉVE, där 
ter. Icke mindre än tre kvinnor uppträd- även 40-timmarsveckan diskuterats kan SVARSANSLAGEN har framlagts 
de för första gången i Frankrikes parla- däremot Enighet icke uppnås. 
ment som understatssekreterare för ve- M R EDEN HAR I EGENSKAP AV kratiska partistyrelsen Var beredd att till- 
tenskap, hälsovård och barnaskydd. De FOLKFÖRBUNDSRÅDETS ORD- styrka men mötte motstånd från kongres- 

EMINARIEREFORMEN tillstyrkts i vissa levnadsställningar och att vidare för bägge könen. S 

K 

stud skulle inköpa konstverket. ärendet lanskolor och gymnasier även för flic- man får lust att säga som bondpigan på 

ring, sedan först Herriot blivit vald omedelbart framställda av regeringen. 

f ö r  schweiziska parlamentet. Socialdemo- 

tre voro M:me Iréne Joliot-Curie, M:me FÖRANDE inkallat rådet till den 26 den- sens sida, som med obetydlig röstövervikt 
Léon Brunschwig och M:me Suzanne La- nes och president Benes har bestämt da- motsatte sig förslaget. Större delen av 
core. 

Den GENS program är på arbetsfron- Hemliga diplomatiska överläggningar alla nybyggnader lär på initiativ av 
ten införandet av 40-timmars arbetsvec- pågå under tiden. upphävas icke sank- danska luftvärnsföreningen komma att 
ka, kollektivavtal och avlönad semester tionerna, hotar Italien att lämna N.F. föreslås av Danmarks inrikesminister. 
på fredsfronten förstatligande av rust- och Orienterar Sig då kanske åt Tyskland. Motsvarandc institution i Sverige är inte 
ningsindustrin, på det ekonomiska FÖRBUNDSKANSLER SCHUSCH- ohågad för  förslaget. 
det starkare stadsinflytande på. Banque NIGG har under en resa till Italien N VÄDJAN TILL VÄRLDENS 
de France, en första revision av dekret- konfererat med Mussolini. De båda län- En KVINNOR har utsänts av Interna- 
lagarna och prishöjningar på jordbruks- derna ha j u  kommit överens om att föra tionella alliansen för rösträtt och lika 
produkter, samt slutligen på uppfostrans en gemensam utrikespolitik. Men det blir medborgarskap, som bönfaller dem om 
område en förlängning av skolgången. väl Österrike som får rätta sig efter att betänka att kvinnosak, demokrati och 

fred höra tillsamman de äro alla grun- Den är fortfarande olöst. Vander- TJECKOSLOVAKIET SKALL BE- dade på samma principer, aktning för  in- 
Velde hur återlämnat uppdraget som för FÄSTA SINA GRÄNSER enligt be- dividen, rättvisa mellan klasser. kön och 
andra gången går till van Zeeland, slut av högsta krigsrådet. En »effektiv» nationer, personligt ansvar och gemen- 

EN STARKT REVOLUTIONÄRA fästningsgördel ligger visserligen utom samt arbete. Omkring dessa ideal måste Den STREJKRÖRELSEN i Frankrike, landets ekonomiska möjligheter men nå- kvinnorna enas 
som spontant flammat upp och gripit vi- got kan alltid göras. Kommunaltjänste- 
dare och vidare omkring sig, har genom männen i en av gränsstäderna mot Tysk- 

tum för  förbundsförsamlingen inkallan- partistyrelsen avgår på detta. 
EN NYA FRANSKA REGERIN- de till den 30 juni. O B L I G A T O R I S K A  BOMBKALLARE i 

EN BELGISKA REGERINGSKRI- Italien. 

I 

Människan i diktaturen. 
och demokratins bestående värden. 
Diktatur och människovärde gå de milj och som lever under trycket av en 

begreppen över huvud taget ihop? ständigt vakande misstänksamhet, som 
Finns det någon plats för människovär- måhända redan genomlevat en tid i ett 
det under en styrelseform, som fordrar arbetsläger eller ett fängelse, men som 
den enskildes absoluta underkastelse un- ända förblir lojal mot revolutionen; eller 
der det hela? en medlem av ungdomsrörelsen, som 
Ett av de många bidragen till diskus- berusar sig med arbete och studier; eller 

sionen om detta tidens stora problem har en bondkvinna, som med desperat all- 
nyligen givits av en medarbetare i The var hänger sig åt sitt kall som konduktör 
New Republic, Edmund Wilson, som i en eller lokomotivförare; eller en gammal 
serie artiklar behandlat den sovjetryska läkare eller lantbrukare, som berövats 
diktaturen, principiellt och utifrån sina allt det han ägnat sitt liv åt att förvärva, 
personliga erfarenheter från ett besök i men som ändå hederligt håller fast vid 
landet. Hans Slutsatser ge åtskilligt att sitt arbete i namnet av en framtid, som 
tänka på han aldrig kommer att uppleva och av 

Det starkaste intrycket man far av vars välsignelser han aldrig kommer att 
Sovjet, säger han, sedan man lyckats bli delaktig; eller en bildad och intagan- 
komma förbi de motsägande företeelser- de ung kvinna, som vuxit upp mitt i m- 
na på ytan, är intrycket av ett oerhört bördeskrigens kaos och de spartanska 
hjältemod. Och detta verkar avkylande åren under revolutionens första skede, 
på den okritiska entusiasmen. Bara den utan dans eller vackra kläder, en ung 
mest tanklösa människa kan tillåta sig människa, som bryter ner sin hälsa och 
en översvallande beundran för Sovjet. sina nerver för att genomdriva Sovjet- 
Och bara den tanklöse kan låtsas som statens program vilken uv alla dessa 
om livet där vore lätt för männniskor människor man än möter, vart man än 
att leva. Antingen man träffar en kom- vänder sig känner man ofrånkomligt det 
munistisk funktionär, som håller på att fruktunsvärda allvaret i vad som sker i 
arbeta ihjäl sig för socialismens seger Sovjet och det fruktansvärda pris, som 
över trögheten i hans eget land och det måste betalas. 
fientliga motståndet från utlandet; eller I en enda liten episod fångar Wilson 
en yrkesarbetande man eller kvinna av en av diktaturens mörkaste sidor, osäker- 
den gamla adeln eller bourgeoisien, som heten som människa, ångesten för att 
har förlorat egendom, ställning och fa- (Forts. å sid. 4.) 

Vår rättsvård 
inför riksdagen. 

En effektiv. kontroll över den svenska 'av riksdagens egen kontrollerande befo- 
rattskipningen for att förhindra dess genhet gentemot Högsta domstolen. Mo- 

stelnande i byråkratism och döda former tionerna understryka de klagomål, som 
det var det huvudsakliga önskemålet för närvarande då och då riktas emot by- 

i hrr Christiernssons och Flygs resp. råkrati och slentrian inom domstolarna 
högervilde och socialist motioner, som och påpeka svårigheten, för att inte säga 
behandlades i Andra kammaren i lördags. omöjligheten att vinna rättelse, om någon 
Stor uppståndelse väckte därvid professor gång ett misstag blivit begånget. Den 
Lundstedts anförande till stöd för de båda faran hotar att J.O. blir ett tomt ord och 
motionerna och den inom det avstyrkan- Högsta domstolen själv stelnar till en 
de konstitutionsutskottet avgivna reser- ofelbar institution, höjd över varje kritik. 

Enligt motionärerna bottna dessa bris- 

grepp, mot högsta domstolens domar ut J.O. som Högsta domstolen. Den förre 

vationen. 
Vad gick hr Lundstedts s.k. »grova an- ter bl. a. i sättet för rekrytering till såväl 

på? Kort uttryckt därpå, att den enskil- utses, framhålles det, enligt en fast praxis 
da människan måste ha ett betryggande bland jurister, som sikta till »högre pas- 
värn emot en hotande byråkratism och ter», ofta just inom Högsta fomstolen 
att demokratins levande anda måste upp- J.O. är därför själv ofta en byråkrat 
rätthållas på rättskipningens för demo- tillskuren efter i hovrätten stipulerade 

mått och står i beroende, i varje fall av 
De ovan omnämnda motionerna åsyfta i ämbetsmannakretsarna gängse ton och 

närmast en utredning med förslag til l  åt- betraktelseätt. Vad Högsta domstolen 
gärder för stärkande av Justitie- och Mi- beträffar tillämpar den en praxis enligt 
itieombudsmännens fria ställning, alltså 

kratin livsviktiga område. 

(Forts. å sid. 4.) 

RADIKALA FÖRENINGEN 
kallas till årsmöte fredagen den 12 juni  kl. 8 e. m. å Källhagens Värdshus 
(buss 69 och 70 från Nybroplan kl. 7.40 eller 8 e. m.) 

1. Årsmötesförhandlingar och val. 

2. Ev. uttalande med anledning a v  ecklesiastikministerns skolinvig 
ningstal. 

Sup6 à Kr. 2:75 inkl. kaffe. 

Vid kaffet kåseri av DOKTOR ADA NILSSON: 
G E N O M  TRENNE D I K T A T U R E R .  

N y a  medlemmar vinna inträde. Arsavgifter upptagas. 



Den 13 juni 1936 

En relativ 
Och sämre 

l trygghet 
Försvarsdebatten pågår ännu när 

Tidevavret g å r  i press. Men det 
råder intet som helst tvivel om dess 
utgång. Resultatet blir ökad krigs- 
beredskap och ökade kostnader. vi 
kommer efter fattig förmåga att del- 
ta i världens kapprustning. Samti- 
digt som vi kominer att med till- 
fredsställelse tala om vår egen be- 
prövade fredsvilja och de andras 
vanvettiga krigshets, Kommer inte 
våra stora ord om fredsvilja och 
samförstånd att klinga ihåligt, ute i 
världen när de endast dokumente- 
ras med ökade rustningar? vi träf- 
far alla nödiga förberedelser för ett 
framtida krig från anskaffandet av 
bombplan till utsändandet av själa- 
sörjare. Tror  någon, att inte de her-' 
rar, som ha denna ökade krigsbe- 
redskap På sitt ansvar, skulle gått 
ännu längre, bara Vi med våra be- 
gränsade tillgångar hade haft råd. 
Det som bestämt deras ståndpunkts- 
tagande i frågan: större eller mindre 
krigsberedskap är främst den ekono- 
miska sidan av saken Sverige har 
gått till sin gräns, Tyskland och Ita- 
Iien till sin Vari ligger skillnaden? 
I varje fall inte P å  det moraliska 
planet. 

Ha vi nu med denna ökade krigs- 

också fått en ökad trygghetskänsla? 
Finns det några som helst garantier 
för att vi kunna antingen undgå eller 

är väl ändå det som är meningen. 
v i  Sitter Väl inte här  Uppe i Norden 

i och leker i hemlighet med vårt lilla 
försvar precis som pojkar med tenn- 

~ soldater. Naturligtvis finns det inga 
garantier Lägg märke till vad d e  
olika myndigheterna och Partierna 
förkunna! Naturligtvis har vi inte 
fått tillräcklig trygghet, säga militä- 
rerna det skulle kostat oss ytter- 
ligare ett 50-tal miljoner. I varje 
fall har Vi inte fått samma trygghet 

beredskap och dess ökade kostnader 

segra i ett framtida krig för det 

Som vårt förslag skulle skänkt, sä- 
ger högern- Endast en relativ trygg- 
het, svara de ärligaste bland den nya 
organisationens tillskyndare. 

En sämre trygghet svara slutligen 
vi som anse, att ju mer rustat ett 
land är, ju mer utmanande blir det. 

Om tryggheten för ett land och 
folk ä r  betingat av vad vi i forna 
idylliska tider, kallade »försvar», så 
har Vi hunnit långt bort från den lin- 
jen. Det är numera humbug att 
bara tala om vårt »försvar» T y  det 
vet vid det här laget den okunni- 
gaste,  att  i ett modernt krig, där 
flygvapnet spelar en så oerhörd roll, 
ingår anfallet Som den främsta fak- 
torn i försvaret Det gäller att  an- 
gripa först- Hela vår krigsbered- 
skap går till den grad ut På anfall, 

T I D E V A R V E T  

synliga spår i riksdagstrycket. Bland 
de förslag, som regeringen ansett sig 
kunna lägga fram, är avlöningsförhållan- 
dena för kvinnlig befattningshavare vid RIKSDAGEN vår synpunkt av stor vikt. 
Detta innebär i huvudsak följande förde- 
lar för de kvinnliga befattningshavarna. 

Skolhemmen skola inte göras större än Under sjukdom som står i samband med het, att Else Kleens bok om skydds- för högst 30 barn. I dessa skola barnen havandeskap eller barnsbörd skall den 
hemspojkarna tillkommit ungefär samti- undervisas upp till 7-årig folkskola med k v i n n l i g a  befattningshavaren åtnjuta sam- 
digt med socialminister Möllers proposi- fortsättningsskola. Dessutom skola har- ma löneavdrag som vid annan sjukdom- 
tion om ändring i deras liv och uppfost- nen få möjlighet till utbildning i lantbruk, detta avdrag är under nuvarande förhål- 
ran. Innan man något stannar inför herr trädgårdsskötsel, husligt arbete och i spe- landen betydligt större för dylik sjukdom 
Möllers förslag, som enligt kamrarnas be- cialämnen. för vilka de visat särskilda än för. »vanlig» sjukdom Vidare har de 
slut i förra veckan blivit lag, kan det vara anlag. I yrkeshemmen för pojkar skall kvinnliga befattningshavarnas avlönings- 

mycket lämpligt att citera fru Kleens meddelas ytterligare undervisning i de förhållanden förbättrats under den tid då 
förstnämnda yrkena jämte andra, i hem- de åtnjuta tjänstledighet för barnsbörd. slutord i boken: 

»De som tro, att vårt liv, det vi själva skolorna för flickor yrkesundervisning i Förut voro dessa befattningshavare skyl- 

sin utveckling ödesbestämt på samma sätt För att möjliggöra denna differentie- i vissa fall hela lönen eller det s. k. 
som ett landskap ör underkastat vädrets ring av klientelet har det ansetts Iämp- D-avdraget Enligt de nya bestämmel- 

växlingar, kanske säga sig. att allt det ligt att staten övertager det ekonomiska serna har detta avdrag begränsats till 
elände vi här skildrat och all denna till ansvaret för skyddshemmen. Men de en- detsamma som gäller för all sjukledighet 
synes meningslösa mänskliga förnedring skilda sammanslutningar och stiftelser, el ler  det s. k. A-avdraget 
har sin plats i ett sammanhang som V i  som ha möjligheter att utöva sin verk- En i praktiken föga använd paragraf 

samhet efter de uppdragna linjerna skola att kvinna som har vårdnad Om minder- icke mäkta fatta 
Det är kanske görligt att med en så- fortfarande kvarstå. En ytterligare vik- åriga barn kan tvångsvis meddelas 

dan livssyn finna sig i sådana förhållan- tig ändring gäller den utvidgade vården tjänstledighet, har även borttagits Av 
den som framgå av de dokument vi i det utom skyddshem. Men man hör mer än vikt är emellertid att socialministern un- 

hittills försöka med fosterhem för »mind- derstryker. att borttagandet av denna be- föregående framlagt. 
Åter vi alla, som tro att de former vi re vanartade, ungdomar. De skola då gå stämmelse inte får leda till att myndig- 

giva vårt liv och vår nästas i den mån i traktens folkskola och lämpligen stå un- heterna intaga en strängare hållning än 
vi kunna tvinga honom! äro sprungna der särskild övervakning av en lärare, till hittills när det gäller att meddela tjänst- 

ur vårt eget väsen ock gestaltade av oss vilken särskild ersättning för denna över- ledighet för kvinnorg som ha att fullgöra 
sin vårdnadsplikt mot minderåriga barn. själva kunna icke slå oss till ro med att vakning skulle utgå. 

acceptera det som synes oss vara av ondo. Sist men inte minst viktigt är att skydds- »Staten bör som arbetsgivare icke undan- 
Fur närvarande vet jag i Vårt land icke hemspersonalens skola draga sig att bära sin del av de olägen- 

något område som så kräver allas vår höjas genom en längre utbildningstid, heter* som möjligen ur arbetssynpunkt 
gemensamma goda vilja att utrota det såväl teoretiskt som praktiskt. Det är kunna följa av att kvinnlig arbetskraft 
onda som den i det stora samnianhanget föreslaget en praktisk och teoretisk kurs har vårdnad Om minderåriga barn» heter 
sä lilla men som symtom på hyfs och på ett och ett halvt år för personal i le- det i statsrådsorden till denna fråga. 
milda seder så viktiga skyddshenisupp- dande ställning jämte kortare kurser för 
fostran.» den övriga fostringspersonalen. 

Ett led i detta utrotningskrig är utan Kanske kommer skyddshemmen så 
tvivel den nya lagen om skyddshemmen, småningom att göra skäl för sitt namn. 
aven om dess tillskyndare säkert icke till- I en annan viktig social fråga har ock- 
tror sig att skapa ett idealtillstånd. Låt så riksdagen fattat ett glädjande positivt är den nya franska kammaren sam- 
oss i korta drag skissera upp de nya för- beslut. Detta gäller vräkning vid arbets- När lades till sitt första sammanträde i 
hållandena på området. konflikter. Under hittills rådande för- förra veckan, var både läktare och korri- 

Först och främst vill man få till stånd hållanden har hyreslagen gällt, men då dorer packade av folk, nyfikna att se hur 
en differentiering av elevmaterialet. Detta det hänt, att vräkningsåtgärder tillgri- de nya parlamentsledamöterra och fram- 
skall ske genom att inrätta skolhem för pits som stridsmedel i arbetskonflikter, förallt de 52 nya kommunisterna skulle 
de skolpliktiga barnen, yrkeshem för har regeringen föreslagit en särskild lag ta sig ut. De kvinnliga rösträttskämpar- 
äldre pojkar och hemskolor för äldre flic- till skydd mot sådan vräkning. En vräk- na fick härvid ett gott tillfälle att göra 
kor, vilka omhändertagits före 18 år. Psy- ning ur hemmet, säger utskottet i sin mo- propaganda för rösträtten. Trettio eller 
kiskt abnorma elever av alla åldrar ända tivering, drabbar nämligen inte endast ar- fyrtio kvinnor hade samlats utanför kam- 
upp till 21 år skola sammanföras i sär- betstagaren själv utan även hans familj, maren och gav varje deputerad en liten 

den är ägnad att skärpa motsättningarna bukett förgätmigej med ett kort på vilket 
mellan parterna i konflikten och att, krän- stod skrivet: Lycka till med 1936 års riks- 

skilda hem 

ka rättsmedvetandet hos vida kretsar av dag. Men glöm inte oss. Hälsningar från 
att det passiva skyddet inte ens med- allmänheten. Det skulle föra för långt Den Ny U Kvinnan. 
tagits i den nya planen. Den att redogöra för den nya lagen. vi får Efter ett tal av en av de deputerade 
tära apparaten har blivit för dyr för noja oss med att konstatera, att den skri- om nödvändigheten att bevara freden, 

vits så att arbetaren under en arbetskon- friheten och demokratin kastade några 

kosta på civilbefolkningen ett pas- de sinas hem, utan att arbetsgivarens rätt ner affischer där det stod i stora röda 
sivt skydd. Man vågar helt enkelt trädes för nära. bokstäver: De franska kvinnorna måste 
inte gå frågan inpå livet. Det har 
vi fått veta genom herr E.Lindbergs la, att det föreslagna förstatligandet av innan man hade hunnit lägga beslag 

barnavårdsförbunden inte lett till någon på affischerna hade redan flera av depu- 
reservation till försvarsutskottets be- åtgärd. Man väntar på befolkningskom- teradena nere i salen givit sitt bifall till- 
tänkande. Man vägrar ihärdigt, sä- missionens slutliga resultat, i vilket just känna med ljudliga hurrarop. 
ger reservanten att ens meddela Sve- dessa barnavårdsförbund spelar en stor Tre av suffragetterna blev anhållna för 
riges folk det rätta sammanghanget, roll. att inför kammarpresidiet svara för sitt 

det nämligen att det s. k. civilskyd- Befolkningskommissionens arbete har tilltag, men de gick med högburet huvud 
som vi redan förut påpekat satt mycket genom korridoren och tog stolt emot den 

det 
statsutgifter, att  det är otänkbart att  
kunna uppbringa de erforderliga 

Ruth Hamrin: 

I 
et ar  väl knappast någon tillfällig- 

leva och det vi låta vår nästa leva, är till husligt arbete och i specialämnen. diga att avstå ett icke Obetydligt belopp 

kvalifikationer 

Rösträtt och förgätmigej. 

I 

att Vi samtidigt skola h a  råd att även flikt får erforderligt skydd för sitt och kvinnliga rösträttskämpar på läktaren 

För kontinuitetens skull vilja vi medde- rösta. 

måste medföra Så betydande få spår i varje fall mycket få direkt utdelade varningen. 

medlen särskilt sedan riksdagen 
godtagit den nya dyrare organisa- 
tionen. 

Det vill med andra ord säga,  a t t ,  
vi inte har råd att skaffa ett effektivt 
skydd å t  alla de av civilbefolkningen, 
som kommer att dragas med i det 
krig, för vars förande vi offrar 148 
milj. kr. om året. Men om nu ett 
passivt skydd i form av masker, 
skyddsrum etc. över huvud taget kan 
skänka en civilbefolkning trygghet, 
vilka få d å  bland oss förmånen att 
leva under denna trygghet? Och vii- 
ka kommer att stå utanför? Den 
frågan har vi rätt att  ställa och vi 
kommer att ställa den tills vi får 
svar. vi vill inte vara med om ett 
försvar för vårt land, oss själva, våra 
hem och våra närmaste medan an- 
dra svenska hem, män, kvinnor och 
barn offras. Vi har fått den poli- 
tiska bekräftelsen att vi hade rätt, 
då vi ifrågasatte möjligheten att 
skydda alla medborgare i ett land 
Det är bra att veta i de dagar då 
det i vart enda samhälle propageras 
för källare och skydd och det ä r  inte 
minst med den utgångspunkten vi 
höjt vårt rop N e d  med vapnen i 



T I D E V A R V E T  

det kommer att ske i form av någon sorts 
maskformigt bihang» till en stormakt. 
Jag vill då fråga: Finns det någon rimlig 
anledning att förmoda att Ryssland skulle 
anfalla oss? Eller ä r  det meningen att 
vi skola anfalla dem? 

Före världskriget kunde man gott tän- 
ka sig att Ryssland var intresserat av en 
utfartsväg till Atlanten över vår riks- Nu då första episoden i det sista abes- ingen eller ringa nytta försökte skjuta på gränsbana. Men nu sedan Stalinkanalen 

sinska äventyret är fullbordad kan de italienska bombplanen. Och det be- blivit färdig, kan ett sådant önskemål 
man blicka tillbaka, döma och bedöma rättades icke minst Om hans stolta utta- icke föreligga. Man kan n u  frakta prak- 
vad som borde ha gjorts och vad som landen, att det var bättre att dö för ett tiskt taget hur stora lastbåtar som helst 
från början borde ha varit häst för Abes- fritt Ahessinien än att bli slav under de utan omlastning från hav till hav. Ryss- 
sinien, ty man blir j u  alltid klok efterst. italienska erövrarna. Men när det Stora land tillhör j u  också de fullkomligt »mät- 

En högtstående abessinier, som fatt sin rövarpacket visade sin verkliga styrka, då ta» nationerna och har mera land och 
militära utbildning i Europa, påstod vid flydde den »siste mannen» på slagfältet, större naturtillgångar än de egentligen 
krigets början att Abessinien skulle kun- medtagande landets guldreserver och ha användning för. Av dessa skal kan 
na hålla ut och försvara sig i 30 år. De uppmanande sitt eget folk till plundrin- inte något expansionsintresse föreligga. 
europeiska auktoriteterna voro ju icke gar. Storrövarna hade knappast hunnit Men kommunismen anses av många hota 
fullt så optimistiska, men alla ha menat installera sig i de erövrade områdena, som ett svart spöke, och för att hålla det- 
att de gott skulle reda sig fram till den förrän de anställde massarkebusering på ta spöke borta behöva vi en stark vapen- 
stora regnperioden och då skulle Abes- de smårövare, som fått Negus tillåtelse makt. Men spöken bruka ju inte vara 
sinien bli en hårdknäckt nöt för Italien, att röva. farliga, så Iåt oss titta litet närmare även 
som ingenting skulle vinna på ett fort- Nu säger visserligen världsopinionen, på detta spöke och låt oss få göra detta 
satt krig. att Negus icke hade något annat val och utan att vi måste beskylla varandra för 

En sak är åtminstone nu fullt klar: alla att han n u  bättre kan stödja Abessiniens att vara besmittade med någon sorts -ism 
' auktoriteter utom de italienska ha sak, än om han fortsatt slaktandet och av ena eller andra slaget. 

grundligt räknat fel. Nu skyller man offrat sig själv. Om nu detta Var det När den amerikanska money-maskin- 
en beryktade Antikainenprocessen i visserligen på att orsaken till samman- bästa som kunde göras nu, varför kunde kulturen var i vardande, så ryckte de Finland har låtit tala om sig på brottet berodde på giftgaser och förrä- icke samma sak ha varit lika bra vid flesta i Europa på axlarna och menade 

nytt. För andra gången har ett livstids deri. Men båda dessa vapen eller »för fientligheternas början? Om Negus re- att denna »uppkomlingarnas» kultur pas- 
tukthusstraff ådömts den sedan två år svarsmedel» voro ju mycket omtyckta un- dan från början hade bestämt sagt ifrån, sade möjligen i Amerika men icke i våra 
tillbaka häktade Antikainen. S ä r s k i l d  der världskriget. Under krig råder mora- att de såsom vapenlöst land icke kunde gamla europeiska kulturländer, och följ- 
uppmärksamhet ha de besynnerliga om- ständigheter väckt, under vilka målet be- torium på mänsklig humanitet, och var- eller ville försvara sig, så undrar jag om aktligen var det ingenting att bry sig om. 

Utan att någon handlats. 
Kanske kan en kort tillbakablick över med även i det abessinska äventyret? göra nu? Saken hade då redan från bör- eller åtminstone ytterst få  personer ha 

denna ofta omtalade, i många avseenden Skriftliga överenskommelser äro ju un- jan kommit på sin spets inom Nationer- märkt det, har den amerikanska mam- 

nas Förbund och då hade man utan sling- mon-maskinkulturen slagit så pass djupa synnerligen dunkla affär ha sitt intresse der krig blott »a scrape of paper». 

Under första delen av äventyret berät- ringar fått se om överenskommelserna rötter i Europa och därvid inte minst i 
inför de* senaste uppseendeväckande hän- 
delserna. 

Toivo Antikainen var född i Finland, tas det i detalj om den abessinske kejsa- hade varit något mera än »a scrape of Sverige, att det kanske blir svårare att 
där han från sin tidiga ungdom tog aktiv rens eller negus stora mod och om hans paper». För min del tror jag icke att bli av med den här på denna sidan av At- 
del i arbetarrörelsen, först som medlem skicklighet att handskas med en kulspru- Ahessinien ens får skenbart oberoende lanten än i upphovslandet Amerika, där 
av den Socialdemokratiska ungdomsrörel- ta. Han brukade roa sig med att med med mindre en uppgörelse kommer till den för övrigt är  starkt på retur och kan- sen, senare under revolutionen som 
medlem av Helsingfors Arbetares Exe- kulorna från en kulspruta skriva sin stånd mellan England och Italien, och ske först kommer att helt försvinna. 
kutivkommitté Under inbördeskriget del- namnteckning på en måltavla. Det berät- skulle England militärt besegra Italien så Europas folk ha visserligen därigenom 
tog Antikainen på de rödas sida. På tades också, hur han med dödsförakt komma de säkerligen icke att göra detta kommit på en betydligt högre levnads- 
våren 1918 måste han fly ur Finland och kastade sig bakom en kulspruta och till utan kompensation. De ha alltför Stora standard, men har gemene man eller ens 

traditioner i den vägen att åberopa sig de rika därigenom blivit lyckligare i verk- 
begav sig till Sovjet-Unionen, där han 

på. Men lika säkert tror jag att en dylik ligheten? om bl. a. arbetade för de finska flyktingar- domen fastställdes av Åbo hovrätt. Här- 

uppgörelse icke skulle ha blivit sämre för nu den ryska kulturen kan skapa fram 
nas placering. Ett par år senare, 1921- vid är att märka att det brott, för vilket 
22 deltog Antikainen, som under tiden Antikainen anklagats, skett på ryskt om- 

svaret av det till Sovjet hörande Karelen, 1918 är rysk medborgare. Ja, så ser åtminstone saken ut för när- mande släktled lyckligare eller åtminstone 
som då utsatte för ett vitfinskt angrepp. Antikainens försvarsadvokat lyckades varande, om man försöker vara objektiv. ge dem en känsla av större rättvisa, då 

Tack vare Nationernas Förbunds fiasko må man väl ändå få lov till att anse den 
Han omnämnes med utmärkelse och lär på grund av nytt bevismaterial få  målet 

samt bidragit till de vitas tillhakaträn- år fick Antikainen tillåtelse att inkalla 
ett antal sovjetryska vittnen, som sam- krigs- eller försvarsrustningar i alla län- och idioter, om de icke acceptera en dy- gande. 

För min privata del ä r  j ag  
rekommenderande för Antikainen ur den kainens sak ansågs så gott som räddad. svara sig j u  endast. Hur beslutet än blir säker på att det finnes ingenting, varken 

tanks, kulsprutor, giftgaser 
nuvarande finska regimens ögon, med 

ändå aldrig våra auktoriteter militä- m. m., som i längden kan hindra en så- 
dess starkt antirevolutionära och .anti- tidigt, 
Sovjet-färgade inställning. Ar 1934 på 
hösten blev Antikainen också häktad av den finska domstolen inkallats att vittna rerna att anse det som tillräckligt för dan kulturs framträngande, eller vilken 
finska polisen och anklagad för högför- i målet och finska regeringen hade till- vårt försvar. Man bör då ha rätt att kultur som helst, som visar sig vara livs- 
räderi Vid rättegången som fäljde efter försäkrat honom lejd och full säkerhet fråga sig: vad skall då denna stora ne- befrämjande, 
tre månader erkände han utan omsvep: under uppehållet i Finland. 

vi  i vår nationella högfärd vilja ju »Jag är inte Oskyldig utan skyldig till re- blev Matveiev snart utsatt för påtryck- 
jag har ännu aldrig sett någon av våra gärna skryta med att vi icke endast till- volutionär verksamhet, ty revolutionens n ing  från vitgardister och polisagenter. 

sak är  min högsta lags. Under regel- auktoriteter öppet och ärligt Säga ifrån höra »frihetens stamort på jorden» utan 
Enligt freden i Dorpat kan emellertid rätt hot till livet tvingades Matveiev av mot vem vårt försvar är  avsett, eftersom dessutom äro ett mycket högtstående kul- 

ingen deltagare i inbördeskriget anklagas finska fascister att vittna emot Antikai- man sil noga vet när det är  tillräckligt turfolk, ja ,  kanske rent av det högsta. 
Han fick eller ej. inte kan det vara mot våra skan- Hur skulle det vara om vi ytterligare för- 

för vad som hände då med mindre han nen efter deras föreskrifter. 

sökte höja vår kultur, och då först och 
varit »ledare och uppviglare eller delta- slutligen icke ens kvarstanna i rättssalen. dinaviska grannar och knappast mot nå- 
git i »röveri och mord,. 

Återstår så främst så att de flesta människorna i Vårt 
Antikainen fast följde även en anklagelse ryska legationen Tyskland arbe- land kunde slippa ifrån fruktan för mor- 
för ett med synnerlig grymhet utfört mord. Till sist lyckades det Matveiev över- tar ju ganska öppet för en expansion, och gondagen. För närvarande synes det 
Det skulle ha ägt rum i Karelen 1922 då lista sina övervakare och undkomma till det skulle därför kunna tänkas att Tysk- mig som om de rika lida mest, 90 % av Antikainen enligt anklagelsen skulle ha 

inträffar emellertid det märkliga: det går han sitt förut avgivna vittnesmål emot Antikainen vara honom Påtvingat samt Sverige skulle önska sig e n  kontroll över rent av panisk skräck för morgondagen. 
inte att få fram några vittnen. De som anhöll att fortast möjligt f å  hjälp att läm- Öresund. Men i så fall kommer säkerli- Bankerna ge ingen ränta som är tillräck- 
av polisen skaffats att vittna mot Anti- na Finland och komma över gränsen till gen deras expansionslusta att först eller Iig för att kunna leva på samma standard 

hörsägner, »fått veta», »hört talas om», Sovjet. Finska utrikesministeriet vägra- samtidigt gå ut över Danmark. Och detta som förut olika företag, stora som små, 
»senare hört berättas, etc, om det på- de till en början att visera Matveievs torde heller icke kunna ske utan en upp- kunna ramla omkull av olika orsaker 
stådda mordet. Trots de uppenbart brist- pa protester Detta förfarande föranledde skar- görelse med England. Men om vi skulle varigenom aktier, som i dag ge en till- 

fälliga vittnesmålen dömdes Antikainen ansträngningar blev slutligen utresetill- bli tvungna att med vapenmakt möta räcklig utdelning att leva och roa sig på 
av underrätten t i l l  livstids tukthus Och ståndet beviljat och Matveiev återvände Tyskland vid Öresund, tror då någon att i morgon kan vara tämligen värdelösa. 

vi med den ringaste framgång skulle Om inte de rika frukta morgondagen för 
Den oerhörda behandlingen av vittnet kunna försvara oss? Jag har hört exper- egen del, så göra de det för barnens skull 

Antikainen- Vad Negus borde 
processen. ha gjort. 

Toivo Antikainen 

för skulle icke dessa vapen vara att räkna aktierna skulle ha stått Sämre än Vad de Men hur  har det gått? 

Ja svara den som kan! 

fått en grundlig militär utbildning, i för- råde samt att Antikainen själv sedan Abessinien på ett tidigare stadium än nu. någonting, soni kommer att göra kom- 

såsom chef för karelska styrkor ha verk- återförvisat till underrätten och i mars i i denna sak, så yrkas det n u  på starkare övriga världen vara befolkad med dårar 

Denna historia är uppenbarligen föga stämmigt vittnade till hans fördel. Anti- der, ty alla länder även Italien för- lik kultur. 

Men hans vänner hade hoppats för för vårt lands vidkommande, så komma kanoner, 

En man från Sovjet, Matveiev, hade av 

Emellertid gativa utgift och ansträngning tjäna till? 

Men sedan polisen väl hade fått Men han förbjöds att uppsöka sovjet- Under 24 timmar hölls gon av de b a l t i s k a  staterna. 
Tyskland och Ryssland. 

bränt en ung finsk vitgardist på bål, Här Sovjetryska legationen Där förklarade land, trots den påstådda vänskapen till a l l a  s. k, rika som jag känner, gå i en 

hem. 

En judisk 
elitorkester. 

en store violinisten Bronislaw Hu- 
berman, som 0ckså i Sverige vun- 

nit en många av sina beundrare konsertresor besökte Palestina, nyligen där på 
han bildade Palestinas filharmoniska or- 
kester. 

Gerechtigkeit, irene Harands tidning, 
berättar närmare Om händelsen. Huber- 

konstnärer man hade själv i Warschau i ett tal förklarat, t i l l  musiker varför Och 

det låg honom så varmt om hjärtat att få 
den judiska orkestern till stånd 

Under aderton dagars uppehåll i 

sert var besökt av mellan 1,500 och 3,000 

Palestina sade han gav jag tolv till 
sista plats utsålda konserter. Varje kon- 

åhörare. Bara i den enda staden Tel 
Aviv finns det 9,000 människor, som går 
på konserter. Det är  ett rekord, som 
slår världens mest musikaliska städer. 

kant När min plan om orkestern av värl- 
den en mängd brev från framstående mu- 
siker och dirigenter, förstklassiga konst- 
närer och Solister, som varit tvungna att 
för sin ras skull lämna vissa barbariska 
länder Och då blev jag mer Och mer 
overtygad om att man i det lilla landet 
Palestina skulle kunna skapa en orkester, 
som skulle fästa hela världens uppmärk- 
samhet på sig. 

Huberman uttryckte den förhoppnin- 
gen ,  att hans plan inte bara skulle bi- 
draga till att hjälpa rashatets offer, utan 
också skapa ett musikcentrum av högsta 
klass, 

Att man redan är på väg däremot be- 
visas bl. a. av att världens största nu le- 
vande musiker och dirigent, Toscanini 
lovat att resa till Palestina för att där 
ställa sig i spetsen för musikfestkommit- 
tén samt för att dirigera fyra konserter. 
Av dessa skall en givas uteslutande för 
arbetare och kolonister 

Gerechtigkeit påminner om att Förenta 
staterna på sin tid förgäves ansträngde 
sig för att få behålla Toscanini, att Eng- 
land Utan alltför stor framgång bemö- 
dat sig om att f å  honom till sig och att 
han med den största bestämdhet avböjt 
att under nuvarande förhållanden över 
huvud taget dirigera i Tyskland. Genom 

D 

att uppträda i det lilla judiska nybyggar- 
landet Palestina visar Toscanini sin 80- 

lidaritet med de människor, som fallit 
offer för rashatets förbannelser. Varje 

kestern kommer att ge skall b l i  inte bara 
en musikalisk tilldragelse av första ord- 
ningen, utan även en anklagelse och en 
protest emot hakkorsregimen, som för- 
nedrar hela den judiska människogruppen 
och utrotar konstens och musikens ju- 
diska utövare i Tredje Riket. 

heller icke bli så stor marginal för alla 
dessa Parasiter, som leva på att spekulera 
I aktier, och då borde även de rika kun- 
na släppa sin fruktan för att med liv och 
lust och glädje kunna deltaga i det ge- 
mensamma kulturarbetet. 

vår kultur har ju  redan i viss mån fäst 
världens ögon på sig, och vår nation an- 
ses ju i den stora världen vara den, som 
bäst har klarat sig igenom världskrisen. 
Om vi i stället för att offra våra pengar 
på negativa förstörelseredskap, använde 
dem för att ytterligare höja vår kultur, 
så att största möjliga antal av våra med- 
borgare kunde känna sig lyckligare och 
mera rättvist behandlade, då undrar j a g  
om vi inte på den vägen skulle få ett 
effektivare försvar än om vi använda na- 
tionens pengar på kanoner, pansarvagnar, 
kulsprutor och giftgaser? 

konsert som den nya Filharmoniska Or- 

sugeN. 

över Antikainen Men nekande ter säga bestämt nej på den frågan. Mot 

trots otillfredsställande bevisning kvar- Ryssland skulle det gå lättare att försva- 
står ra sig ty då räkna vederbörande på att 

åtminstone låter det så 

Hur skulle det t. ex. vara om staten 
eller den stora allmänheten på ett elter  
annat satt bleve ägare av aktiemajorite- 
ten åtminstone i de största företagen med 
ett visst minimibelopp i aktievärde 
gärna efter kooperativt mönster? Då 
skulle icke aktiemajoriteten i våra företag 
genom bulvaner kunna fa l la i händerna 
på kulturellt ointresserade utlänningar. 
Det skulle även visa sina verkningar i re- 

Därigenom skulle det ducerade skatter. 



I 

I Människan En jubilerande Vår 
husmoderskola. rättsvård.. 
se Maria tillbaka på en lång och rik arbetsdag. själv. Regeringens lagliga taget rekryterar rätt och plikt sig någon mot systemet, skall komma angiveriet. på mig med et t  fel 

i diktaturen. 
(Forts. fr. sid. 1.) 

Tidevarvet har sökt upp dess förestån- att utnämna justitierad har i verkligheten Han hade gått till ett hotell för att säga 
adjö åt en amerikansk vän och träffade darinna under alla dessa år, fröken Anna satts åsido. 

Höglin, som vid jubileet erhöll Illis Quo- På dessa punkter var det bland annat där också en ryss, som han kände. Man rum för sin insats i skolarbetet som professor Lundstedt i sitt så onådigt slog sig ner vid ett glas vodka och wil- 
till och växte fram, tills den fick den ge- upptagna anförande gav motionärerna son berättade för de båda andra om ett 

Han tillade dessutom yt- stort möte för Röd-armister, som han be- stalt den nu har. 
Livet pulserar fram i det stora 6-vå- terligare några synpunkter av största in- vittnat och där en gammal svartskäggig 

ningshuset, som rymmer ungdom från tresse för det föreliggande området. veteran bl. a. hade yttrat: Antingen so- 

sitt ful la  stöd 

Från 
De geogra- riksdagsläktaren 

romantik. 
fiska namnens Vad man begär av oss är  att vi 

skulle g å  med på en ökning av 
försvarsutgifterna med 30 miljoner 
men svara de gamla på dyrorterna att vi 
inte ha råd med dyrortstillägget till dem. 

åren ä r  kommen och med den far- Förstår man inte att det är  omöjligt!» tygen från de främmande Iänderna, Man hörde regeringschefen Per Albins 
kappsärkarna med sina färggranna re- myndiga röst från Andra kammaren ända 
klamlappar, namnens romantik som kom- ut i trappan.- in På läktaren var det 
mer våra tankar att dröja i Valencia och nästan omöjligt att komma på Onsdagen 
Chicago. De geografiska namnen äro då försvarsanslaget skulle behandlas 
sedan gammalt Omvävda av romantik »Man begär nya miljoner till försvaret 

Blotta Fjärran namnet Östern på kommer en stad oss långt att borta falla i i Och regeringen så stryker begärt man för de de 5 gamla miljoner pensio- som 

fjortonde årgång 

spädbarnsåldern till 17-åringar Och dof- 
ten av liljekonvaljer och rosor ger skolan 
en festprägel. Fröken Höglin är som en 
god mor för en stor skara barn, som hon 
alla känner och kallar vid namn. 

Skolans upprinnelse är att söka un- 

der storstrejken 1909 doktorerna Iwan 
Bratt, Ada Nilsson, MathiIda Lundberg 
och fröken Betty Hirsch startades på Sö- 
der en bespisning av barn under skolål- 
dern En förening bildades, och medel 
samlades in på frivillighetens väg. På 
några få dagar hade man fått in 20,000 kr. 

I en enkel Iägenhet vid Brännkyrka- 
gatan fingo så 150 småbarn dagligen ett 
mål mat. Matsedeln alltid två rätter 

sammanställdes av d:r Nilsson och 

maten folkskolan Redan från början är 
det en skola flickorna äro elever som 
sköta matlagningen under ledning av en 
skolkökslärarinna. Uppgifterna ge var- 
andra, ett badrum i lägenheten fyller ett 
stort behov. Alla 150 barnen skola var 
vecka badas, deras kläder tvättas och la- 

En gas, och nytt sys där så behövs. 
slöjdlärarinna anställes som med elever- 
nas hjälp ansvarar för hela kläder åt 150 
små slitvargar. 

För att göra undervisningen effekti- 
vare och roligare började man låta ele- 
verna laga samma mat för mindre grup- 
per och så beräkna maten för ett litet 
hushåll. I början dukade man direkt på 
bordsskivorna, och det gick bra, för de 
voro skinande vitskurade, men nu har 
rna' ett stort förråd av duktyg som al l t  
ä r  vävt på skolan. 

När strejken upphörde, blevo arbets- 
uppgifterna andra men ej färre, tvärtom, 
arbetet växte och fick nu helt karaktären 
av en skola. En viktig del av hemarbe- 
tet togs upp: spädbarnsvården. Till en 
början praktiserade eleverna i församlin- 
garnas barnkrubbor, men år 1914 fick 
skolan en fullständig spädbarnsavdelning 
med prof. Jundell som läkare. Barnavår- 
den är  nu fördelad på fyra avdelningar. 
I den sista, friluftskolonien, komma bar- 
nen året innan de börja skolan. Då få 
de dagligen vistas vid skolans stuga vid 
Arstaområdet, vara ute i det fria hela 
dagen utom vid måltiderna och få genom 
spårvagnsresorna till och från kolonien 

uppfostras Mer vikt till än förut att reda kunde sig Iäggas själva. vid den 
teoretiska undervisningen. Nu får ele- 
verna undervisning i hem- och sjukvård, 
barnavård, näringslära, svenska m. m. 
Inte minst viktigt är  att eleverna få lära 
sig att sköta pengar och kassabok. Öv- 
ningshushåll ha inrättats, där eleverna en 
i taget under en vecka självständigt få 
sköta ett hushåll på fyra personer. De 
få själva göra upp matsedel, organisera 
arbetet och föra matsedels- och kassa- 
bok. Och så vid veckans slut e j  förr 

kommer kritiken. Fröken Höglin talar 
om vilken stor betydelse dessa försöks- 
hushåll ha för elevernas uppfostran till 
självständigt arbete, hur det ökar intres- 
set och ger ansvarskänsla. 

T i l l  årets s lut  kr. 3:75. 
Lördagen den 13 juni 1936 N:r 23 

Det finns fem ohyggliga tilldragelser cialism eller fascism. Säg inte så drömmar. Det låg. förtrytelse och Öm 
inom den svenska rättskipningen, påpe- där, utbrast den närvarande ryssen. Shanghai Singapore. Nagasaki Oro i rösten det är den rösten och .folk- 

kade hr Lundstedt, som framförallt på- Varför inte? Jag den lilla geishan vinkar farväl a t  sin hemmet' som gjort statsminister Hans- 
kallar vår uppmärksamhet, nämligen citerar ju  bara ett tal vid festen för Röda älskade. Hon dröjer länge på tempel- son till en av de populäraste statsminist- 

landsförräderimålet 1916, Hammarbymå- Amen. Ja. men man skall aldrig tala viskar sitt sayonara åt det vita seglet, Svenska folket borde alltså förstå att 
let, affären Mannby, Marsjömålet och politik i ett hotellrum, svarade ryssen och som sakta försvinner utåt havet. 
Högbroforsmålet. Fem fall under en period tillade: mikrofoner. Jag gick strax Shanghai kammaren kunde inte fatta, att om rege- 
på 20 år kanske inte förefaller så myc- därefter, slutar Wilson. och har därför med kulsprutor och gåtfulla ryska g läd ja  ringen anser förslaget riktigt det då kun- 
ket. Men för det första är  det fem fall aldrig fått veta, varför en sats, som otvi- flickor Trotsigt smällande engelska och de vara rimligt att säga nej därför att 
för mycket betänk vad det innebär för velaktigt h ö r  till de mera allmänna i det amerikanska flaggor Och Kinas smilande en större summa icke beviljats i en annan 

Fjärran Östern Nagasaki närerna!» 

Är det inte tillåtet? 

gården bland körsbärsblommorna och rar vi haft- 

det var omöjligt. Men hr Bagge i Första 
Bom, bom, ratt-tatt-tatt-ta. 

söner, lastens opiumdoftande hålor. Stil- fråga. 
en människa att bli dömd och straffad nuvarande Sovjet, ansågs fullkomligt rik- la Havet, Indien, Hawaii, Honolulu idel Det är  kanske ändå på det 
för ett vanärande brott, som hon aldrig tig för ett kommunistiskt tal, men farlig namn som dofta romantik, smekas av lilla ordet om som det hela hänger upp 

monsunerna och viskas medan s/s Mari- sig fast det Säges naturligtvis inte i begått. För det andra hade just dessa för en privat konversation. 
fem mål fallit inom talarens eget erfaren- 

mot Honolulus huladansande flickor på För övrigt eldade hr Bagge upp sig in- 
»O Söderhavets för regeringens snara fall och kallade sin 

hetsområde, vilket icke behöver bevisa att dömena, vad kommer på diktaturens kre- Waikikis palmstränder. 
det icke kan ha förekommit flera. Wilson framhåller att likaväl Måne Oh my little hulahulagirl in Ho- egen åsikt för den stora massans och sin 

Naturligtvis kunna misstag någon gång som det är  fullkomligt omotiverat att ut- nolulu.» egen stämma för folkets röst. Men det 
begås Långt borta där väst möter öst, där blev naturligtvis Iite för mycket för stats- 
Lundstedt, är att den gamla fördomen att i Ryssland, är  det dumt att som utlän- draga kamelkaravanerna fram med guld- rådet Wennerström som i ett kort men 
domarmakten är  utrustad med helig ofel- ning bara fastslå diktaturens dåliga kedjor för tjerkessiskornas bruna anklar, bestämt mellanlägg sade ifrån att hr 

Bagge med den magisterala tonen var 
barhet måste försvinna. Domarna äro sidor: bristen på demokratiska former, där glimmar lyser Fatimas österlandets mörka måne ögon medan trolsk och ka- lite för tidigt ute: ministären Per Albin 
människor, med vanliga människors för- undertryckandet av politisk opposition, meldrivarnas rop förtona i nattens djup Hansson står alltjämt den stora massan 
tjänster och behäftade med vanliga män- tvånget under den officiella terrorn. En Bakom bergen, bakom sandkullarna vän: Och den svenska jorden närmare än nå- 
niskors brister låt oss icke anse dem medborgare i Sovjet skulle alltid på detta ta 

som ofelbara augurer. 
över de vita minareterna. Blås inte ut maren sina önskedrömmar, som de nu 

rättskipningen måste baseras på verkliga. na, trots sitt demokratiska Samhällsma- din lampa än Aladdin, vänta, ty än klin- hoppas få förverkligade: Hr Bagge h o p  
icke på vidskepliga grunder. Men efter- skineri. har kommit till korta när det gar sången i Stambul, dansar en ouled Pas få en luftskyddsbyrå och tillräckligt 
som det ä r  fråga om vanliga människor, gällt att förse alla människor med kläder Neil i Kairo. Flygmaskinerna dåna öster med minor »för nu ha vi inte tillräckligt 
böra de också vara underkastade någon och föda, hus och hem. Samt att de före- om Suez och i Moskva, revolutionernas till minsvepning Om det skulle bli något 
form av kontroll, utan vilken egentligen givna demokratiska institutionerna inte stad, gyllda de Mecka, klassmedvetna startar den Proletärernas Röda Flygav- för- elände» ha längre sa' värnplikt han Och mycket hr Trygger längre ville för 
ingen människa kan arbeta. Det är  ge- äro någonting annat än illusioner, ägnade delningen Dimitrow för att flyga bort underbefäl. Hr Ossbahr i Andra kamma- 
nom J.O.-institutionen denna kontroll att dra Vår uppmärksamhet från det vik- över Samara över den sibiriska taigan ren ville ha någon slags apparat så man 

kvickt kunde i en handvändning mobili- skall kunna utövas. Herr Lundstedt på- tiga faktum att regeringar och lagar mot Bajkal och Semipalatinsk. 
minde till yttermera visso om att enligt egentligen äro till för ett enda mål: att Det är  namn, som kommer tonårens sera upp »hela tillgången av Sveriges le- 

regeringsformen domarmakten ä r  lik- bevara åt de besittande klasserna deras flickor att sucka av romantisk längtan vande nästan material.. sadistiskt. Fy Men katten, hr Vougt det sade, låter 
ställd med regeringsmakten. Hur skulle egendom och profit. och hamnstädernas ynglingar att mönstra att det hr Ossbahr yxat till inte alls går 

att omsätta i praktiken. Vilket gläder det gå,  om regeringens beslut inte finge 

ens argumentationsvis nämnas vid riks- gar den invändningen att det trots allt ganda ha på ett utmärkt sätt utnyttjat Hr Hamrin fann det upprörande att en 
dagens överläggningar? inte är  hela sanningen. Jag är överty- de olika geografiska namnens s. k. ro- 

gad, säger han, att det republikanska mantikvärde. »Börja er dag, den första regering hellre avgår än använder de an- 
San Francisco, säger en amerikansk slag som riksdagen ställer till förfogan- 

med att Iäsa tidningarnas de för militära ändamål. I samma veva 
Amerikas institutioner, trots det gängse i 

skyndade hr Hamrin sig dock att dekla- talet om deras fruktansvärda brister, ha broschyr 

rera, att dessa anslag icke alls innebär 
någon ansats till deltagande i världens 
kapprustningar. 

Om, ja !  

Men för att återgå till de allmänna om- posa stävar fram i passadens kölvatten kammaren 

ditsida? 

Men vad det gäller, framhöll hr gjuta sig i hänförelse över allt som sker 

Damaskus, Karakorum och sagans gonsin hr Bagge. 
Vördnaden för kunna svara att de demokratiska stater- Samarkand. Se, hur halvmånen skimrar För övrigt hade herrarna i Första kam- 

Ja, så kan man svara. Men Wilson vå- till sjöss 
Amerikansk Och engelsk turistpropa- mig, om det också är  ofosterländskt. 

Man måste ge hr Lundstedt rätt. 

Ar 1914 kunde skolan flytta in i vackra ett absolut Och bestående värde. Jag tror skeppslistor 
Till denna hamn inkomma: och ändamålsenliga lokaler vid Lång- inte att de nödvändigt måste raseras un- 

holmsgatan. Nu är skolan en fullständig der arbetet för ett nytt samhälle lika Nosa Chief from Manzanillo 
Kosel Maru from Yokohama. lärlingsskola som står under skolöversty- litet som vår framstående »teknik». 

Jag Golden Coast from Sydney. 
av relsens staten, kontroll Stockholms och som stad har och understöd enskilda tror i stället att de demokratiska institu- U. S. S. Ramapo from COCO Solo.. 
kommuner. Men från början fanns inga tionerna liksom den framstående tekni- namn, ord, som låter er  uppleva en dag 
anslag utan skolan levde och växte på ken, skola bidraga till socialismens för- såsom ni endast kan uppleva den i San 
frivillighetens grund. Hur som helst vi hu 
tiden allra roligast, säger fröken H.. ty ingenting att förebrå Sovjet så länge vi Vartenda geografiskt namn runt om- 
ingenting svetsar så samman människor inte i vårt eget land förmått skapa en so- kring oss är en ton i världsorkestern som 

talar till vårt hjärta och som tänder vårt Första kammaren biföll sent på ons- som gemensamt lösta svårigheter Det 
gav så många glada överraskningar, som cialism fri  från det ryska systemets fel. romantiska sinne Nu är  det nog så att dagskvällen utskottets förslag med 83 

alla platser förlora sin romantik då vi röster mot 63 En avstod och två voro t. ex. när föreningens sekr., fröken Betty 
Hirsch en mästare i att ffi folk att ge med samma trofasthet skänkt skolan sitt besöka dem eller med andra ord, »blå frånvarande. Andra kammaren fortsatte 

är fjärran blott, så länge den ä r  fjär- debatten på torsdag f. m. med ett stort utan att tigga fick en 1,000-kr.-sedel intresse, 
antal talare och den pågår då tidningen i knäet som present en middag. Fröken Det bästa på jubileet ja ,  det var att ran». 
går i press. Höglin talar med rörelse om Kronprin- 600 av de gamla eleverna kunnat samlas 

sessan Margaretas stora insats för arbe- trots avstånd och skilda livsuppgifter och 
tet, hennes personliga intresse och aldrig att de kommo med en sådan glädje, Akt- 
svikande initiativkraft för att stödja och ningen för hemarbetet har  stigit under 
hjälpa och hur Kronprinsessan Ingrid dessa 25 år, men ännu måste man arbeta 

bort den tron att så snart en flicka är  
arbetslös, så kan hon ta en hembiträdes- 
plats, vare sig hon varit kontorist eller 
småskollärarinna förut. Skola kvinnorna 

Hm! 
Det ä r  22 talare anmälda redan på för- 

middagen 

Det märks att det är  valår i år 

Kanske var den verkligande. Francisco.» EIsa Svartengren. 

* 

J. Harry Walterson. 
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