
Majorskan på Ekeby. 
svenska folket håller sig med en dra- möjligt. Och Gerda Lundequist är  och svenska teater. Det är för att främja förblir svenska folkets Majorska på Eke- 

verkligt god och framstående konst, för by. 
att få höra de bästa skådespelen och Det kanske skall invändas, att det är  
se de bästa skådespelarna. När Gösta av sparsamhetsskäl som dramatiska tea- 
Berlings saga nu gives i dramatiserad tern använder sin egen personal. Men 
form på dramatiska teatern, vartill varje inte heller det håller streck. T y  fråge- 
medborgare bidrager, har svenska folket ställningen blir inte här: har dramatiska V a d  har hänt? självklart räknat med att få se Gerda teatern råd att anställa Gerda Lunde- 

E HEMVÄNDANDE OLYMPIA- Lundequist som Majorskan på Ekeby. quist. Den blir i stället: har dramatiska DE deltogo i söndagens sto- Hon har för oss alla så levandegjort teatern råd att inte anställa Gerda Lun-, 

ra skidtävlingar och hemförde som rim- Majorskan i Gösta Berlings saga både dequist. 
ligt var segerkransen. genom uppläsningar, radio och film, hon Vi vilja säga ut kort och klart, att det 

BILTÄVLINGEN PÅ RÄMENS sjö har på ett så storartat sätt framställt ringa fåtal som nekar Gerda Lundequists Biltävlingen dag. Och det hennes gestalt och karaktär, att sven- vår främsta skådespelerska, att uppträda 

märkligaste som hände i samband där- ska folket haft rätt att när Major- på den scen hon mer än andra har rätt 
med var fylleri och onykterhet med över- skan på Ekeby skall uppträda På fol- att tillhöra, har icke den stora allmän- 
fulla finkor, bilkrock och tågbråk sve- kets egen scen, då få se henne i Gerda heten med sig. Tidningar och dylikt 

rige hedrade sig icke! Nu kan man säga, skriva som de skriva. Endast detta nå- STORLOCKOUT i DANMARK bör- att det finns många de olika slagens of- got som kallas den allmänna opinionen 

jade på lördagen inom transportar- ficersfruar inom officerskåren, således är där den är, ofrånkomligt och utan 
betarfacket och omfattar än så länge även majorskor. Men när det gäller vidare. Svenska folket har länge ropat 

105,OOO man. konst, även den dramatiska, brukar man På att få se Gerda Lundequist På scenen. 
inte särskilt sträva efter motsatta typer, Nu begär svenska folket att få  se Gerda MONOPOLUTREDNINGEN Staten utan man viii få en framställning så hel- Lundequists spela Majorskan På Ekeby 

skulle kunna förtjäna J J miljoner på im- gjuten, så levande och konstnärlig som på dramatiska teatern. 

port rasterier och partihandel. Detalj- 
affärerna skulle få sin bestämda procent. 
20. eller 24 % De fria blandningarna 
skulle upphöra: vilket bestämt bleve trå- 

kigt. 

ENGLANDS hållit sitt första stora 
parlamentstal i sin nya värdighet och 
därvid ånyo bekräftat sin och regerin- N ä r  ekot från den tyska kyrkostriden men hos nationalsocialismen, ä r  det en 

gens avsikt att låta England även i fort- 
då och då tränger ut till andra län- kamp mellan kristendom och hedendom, 

der, är det kanske framför allt ett namn, som nu pågår i Tyskland sedan novem- 
sättningen bli initiativtagare inom N. F. som väcker genklang i lyssnarnas sin- ber 1932, då trosrörelsen Tyska kristna 
för dess vidare frammarsch på freds- 
sanktionernas och de kollektiva säker- nen: Martin Niemöller, församlingen Ber- första gången uppträder vid kyrkovalen 
hetsåtgärdernas väg. Han Uttalade att lin-Dahlems kyrkoherde och en av de under olika Iösenord, såsom »avståndsta- 
ett starkt England är en nödvändighet främsta bland oppositionens förkämpar. gande från Gamla Testamentet,, *hjälte- 

för lugnets och ordningens upprätthål- Det står en särskild gloria av tapper- modig fromhet,, »kyrkan såsom folklig 
lande i Europa och tog bestämt avstånd het och ståndaktighet kring Niemöller, organisation, etc. Allt som allt betyder 
från det franska systemet - dock utan den forne U-båtskaptenen, som med ut- denna rörelse en avvikelse från den re- 

att kalla det ömsom för »inringnings- fosterland och lämnat sin tjänst för att i småningom alltmer till en »nordiskt-krist- 
systemet, och ömsom för »förkrigs- fredstid kunna tjäna sitt folk såsom sjä- lig världsreligion». Man har också kal- 

FRANSK-RYSKA PAKTEN debatte- mot en vrångvis överhet. Då och då blir representanter förkunna, »att vi egentli- 
ras alltjämt i franska kammaren han avsatt av de maktägande men åter- gen bara ha en uppgift: varen tyska, inte: 

höll i ett stort. tal att den föreslagna prästgården i Dahlem, den hamnar i barn- Mythus des 20 Jahrhunderts är höjd över 
pakten endast skulle fungera inom Folk- kammaren; där alla hans sex barn för all kritik. 

Allt under det de kristna församlingar- förbundets ram och vara öppen för an- tillfället befinna sig, men 
dra nationer, således ej  innebära någon pastorsadjunkten bär ut bomben i träd- na mer och mer inse den hotande faran 
inringningspolitik, Han bestrider att pak- gården, där den exploderar utan att an- och samla sig under beteckningen »ord 
ten skulle komma i kollision med Locar- ställa någon skada. - Hans församling och bekännelse,. Den första westfaliska 

noavtalet. vill Tyskland fortfarande gö- står bakom honom som en man' Man bekännelsesynoden den l8 mars 1034 för- 
ra detta gällande, är Frankrike färdigt trängs för att komma in och höra hans klarar sålunda: »Vi veta, att vi äro skilda 
att bringa frågan inför Haagdomstolen. förkunnelse, när han predikar, och en från kyrkans nuvarande styrelse, som ta- 

Debatten pågår dag marscherar en sluten trupp sjöoffice- lar om bekännelse men handlar både mot 
Där enhet endast YSKLAND OCH ITALIEN ha fört rare i full uniform in i kyrkan vid guds- ordet och bekännelsen. TYSKLAND men än så tjänsttid: det är  hans gamla officerskam- sökes i en yttre form, där upphör all frå- 

Kyrkans styrelse blir t i l l  rater, som på detta sätt vilja hedra sin g a  efter ordet. länge utan synbart resultat. 
N MILITÄRREVOLT I Japan - kamrat och betyga honom sin aktning un- ett världsligt våldsregemente.> EN nummer i ordningen är icke der alla förföljelser i den ojämna strid, Det är en tid av förföljelser. Biskopar 

lätt att säga, men denna tycks vara av som han nu för i den tyska evangeliska och präster avsättas och fängslas eller 
mycket stora mått - utbröt i tisdags kyrkans namn mot dem, vars rike endast suspenderas på obestämd tid, men för- 

och krävde på denna första dag 4 minist- är av denna världen. samlingarna ge sig icke utan stå emot 
rars liv och ett hundratal andra män- T y  trots alla neutralitetsförklaringar i hela den breda fronten av irrläror och 

Höjdpunkten är riksbe- niskors. Det anses att bakom ligger det »rent kyrkliga angelägenheter, och alla misstolkningar. 

starkt nationalistiska och militaristiska försäkringar om den positiva kristendo- 

parti, som icke skyr något medel för att 
genomdriva japans expansion på det 
asiatiska fastlandet och nu vill framtvinga som universiteten i Oxford och Cam- skedats från sina platser, och av dem 

brigde ställt upp till diskussion inför en tillhörde icke mindre än 40 Heidelberg. 
en omedelbar uppgörelse med Sovjet inbjudan till Heidelbergs universitet för För 200 lir tillbaka inbjöds juder, Spinoza 
Även Kina ligger i närmaste skottlinjen att fira dess 55-lirsjuhilrum. Skall ett av dåvarande Pfalzgreven att föreläsa i 
för denna inriktning. Och Genéve darrar, universitet tjäna humanitet elier inhuma- Heidelberg Skall nu Heidelberg gratu- 

skall efter sanningen eller vara mellan dessa tvenne vägar. J Tyskland 
uppges 1,250 universitetsprofessorer un- 

Det är frågan der- de sista tre åren ha avgått eller av- 

Lundequists person. 

MONOPOLUTREDNINGEN OM 

Martin Niemöller 
och den tyska kyrkostriden. ENGLANDS UTRIKESMINISTER, 

att nämna grannlandets namn genom märkelse kämpat i världskriget för sitt formatoriska linjen. Och den övergår så 

tidens allianssystem» lasörjare, och som utan tvekan uppträder lat den en ras- och blodsteologi, vars 

Den nya utrikesministern,Flandin, fram- får sin tjänst 
En bomb slungas in i varen kristna», samt att Rosenhergs 

den unge 

(Forts' å sid 4.) 

KALL ETT UNIVERSITET tjäna nitet? T y  det finnes ingen kompromiss leras till sin senare utveckling? 

en Propagandacentral? Veckovakten 

En stormakt 
med ett nytt slags försvar. 

n cirkulärledare har under den gång- pressade fronter med en mellanliggande En veckan uppträtt i den högerbe- distans av 10,000 kilometer måste upp- 
tonade provinspressen, riktad mot den rätthålla ett samtidigt försvar, har dri- 
ovederhäftiga opposition mot civilt luft- vit Sovjetunionens regering till den mest 
skydd, som särskilt de s. k. Tidevarvs- allvarliga revision av vår försvarsbered- 
kvinnorna skulle ha gjort sig skyldiga skap. 
till. Denna opposition ä r  enligt ledar- Är det inte nästan ordagrant samma 
skribentens mening ägnad att tjäna ett ord som ungefär samtidigt talades i det 
nedbrytande av Sveriges försvar och för- engelska parlamentet, liksom i den öv- 
svarsvilja och skulle därigenom i högsta riga världens parlament och tidnings- 
grad komma att motarbeta vad dessa press eller ur dess diktatorers mun. Kan- 
kvinnor uppge vara sitt mål: att förinta ske ä r  det dock icke så många, utom 
kriget. Göteborgstidningen Sverige Fritt Mussolini, som i så oförbehållsamma ord 
gör sin egen tillspetsning av ledmotivet som Voroschilov nämner det ofrånkom- 
och uppmanar »de oskuldsvita och lätt liga villkoret för att folken skall vilja 
rödmelerade Tidevarvsdamerna» att mitt och intill det yttersta orka bära de stän- 
i all sin rädsla för fascister och gas- digt ökade försvarsrustningarnas fysiska 
masker en smula fördjupa sig i den myc- och psykiska tryck. TY villkoret är: att 
ket försvarsvänliga sovjetryska pressen, militarisera folkens själ. 
som återspegla; hur allt i Sovjet går ut Det är mot denna militarisering av 
på fullföljande av den röde marskalken folkens och även av vårt eget folks själ, 
Voroschilovs nyligen uttalade paroll: Vi  som kvinnornas vanpenlösa uppror mot 
måste militarisera hela sovjetbefolknin- kriget innerst och ytterst kämpar. Vi ser 

den lika hemsk, lika fruktansvärt och ödes- gens själ. 

Tidevarvet vill till ytterligare belysning digert förgörande människovärde och 
av det läge vi nu befinna oss i peka på människoväsendet vare sig vi möter den 
ett anförande av en annan röd marskalk, i Sovjet, i Tyskland, England eller i vårt 
nämligen Toukhachevsky, vilken inför eget land, där den sakta och lömskt kry- 
Sovjets exekutivkommitté (riksdag) nyli- per över oss. Och vi tro att  denna mi- 
gen klarlade rustningsförloppet i världen litarisering i yttre och inre måtto aldrig 
i dess svindlande acceleration. Han fast- någonsin kan bekämpas med sina egna 
slår: budgeten för det japanska krigs- vapen utan med andens vapen, vilka en 
flyget har under åren 1931-35 ökat fem- gång för alla är motsaken till de militä- 
dubbelt för artilleriet tredubbelt Tysk- ra Praktiskt taget mena vi att Om en 
land är i verkligheten förvandlat till ett Stormakt som det förenade Norden i mo- 
fältläger. Enligt de underrättelser vi raliskt avseende kunde och skulle utgöra, äro i besittning av existerar en militär lade ned sina militära vapen och ginge 

överenskommelse mellan dessa båda län- '' för ett nytt slags försvar skulle där- 
der. Denna situation säger fältmarskal- med bildas epok i historien 
ken, som innebär att vi på två så hårt 

Tio åbor till de 
fem lotterna. 

sörmlandspressen har nu meddelats, om man har besittningsrätt på obegrän- 

K e r s t i n Hesselgren, tio anbud inkommit på de åborättslotter, 

som upplåtits under Fogelstad gård i Ju- ordförande för Svenska Kvinnors Vän- 
lita socken. Av de sökande äro tre från sterförbund, instämmer med fru vessman 
Julita, två från Hushy-Opplinda samt en om det glädjande i de många ansöknin- 
från vardera Floda, östra Vingåker, garna och tillägger att det måste anses 
Västra Vingåker, Flen och Gryts sock- bra att nu verkligen olika former för 

nar i Södermanland. Samtliga sökande jordäganderätt bli prövade. Och kunde 
äro jordbruksarbetare. detta nya intresse för åborätten leda till 

Inför detta faktum om det stora intres- en förenkling av den alltför krångliga 

set för åborättslotterna från dem det åborättslagen, vore, mycket vunnet. Jag 
egentligen vederbör och med en fråga har i riksdagen upprepade gånger 
om vad som månde hända för de Över- varit med om att man diskuterat en så- 

taliga fem sökandena, har Tidevarvet dan förenkling, fortsätter fröken Hessel- 
vänt sig till de båda donerande kvinno- 
förbundens ordförander samt t i l l  förut- 
varande ägaren av åborättsjorden för 
att få veta vad de nu tänka och önska. 

Fru Signe Vessman, Sveriges 
socialdemokratiska kvinnoförbunds ord- 
förande säger, att det verkligen måste 
anses mycket glädjande att så många 
förstått fördelen av att få jord med 
abårätt i en tid då det görs SÅ mycken 
propaganda för egnahemsjordbruk. Men 
kanske är det inte underligt att man bur- 
jat  inse fördelen av att starta sitt eget 
jordbruk endast med halv skuld, d. v. s, 
med skuld bara på byggnaderna men inte 
på jorden! Det kan undras om man är  
mera ägare då man har lånat allting än 

I att då ansökningstiden utgick hade sad tid, 

Fröken 

ju 

(Forts. å sid. 4.) 



Kvinnor och 

Husmorsarbetet. Till Tidevarvet I RIKSDAGEN 
huru jag ytterst ogärna vill förlänga Ehuru meningsutbyte ber jag dock om 

utrymme för nedanstaende: 
Jag vill för det första erkänna, att 

visste vad fru Arenholt framhållit heller ör att fä någon kontinuitet i dessa redning rörande gifta kvinnors förvänts- För meddelanden från riks- arbete och därmed sammanhängande 
inledande ord jag egentligen tänkte på kvinnor  och kvinnoorganisationer då det dagsarbetet är man tvungen att gå till- spörsmål Med det lät herr Larsson sig 
gällde »likhetstecken mellan hemhushåll baka och upprepa redan omnämnda frå- nöja. 
och kvinnans ära» (ej hem, hushåll och gor och motioner även o m  deras vag le- 
kvinnans ära som det bi ivit  feltryckt i 

der rakt ut i intet. Det vore för övrigt 40-timmars arbetarvecka ' 
artikeln) vilket ju var mycket kortsynt, 

ganska intressant att få uträknat hur princip Och Praktik. 

Men även bland männen i Sveriges just många förslag, författande med liv och 
40-timmars arbetsvecka har blivit ett 

nu år 1936 är det nog inte så många lust i riksdagens begynnelse som utmyn- debattämne såväl inom riksdag som press 
nar i något som helst positivt beslut. den senaste tiden. Inte så att förstå, 

Om Sverige i N* F* Och kvinnor i gruvor 
Av Ruth Hamrin. 

arbetare som offentligt, i intervjuer, press eller riksdag förklara att »kvinnans plats är 
i hemmet» ännu mindre tala om kvin- 

Regeringen h a r  tillsatt en kommit- nans ära i detta sammanhang. Makarna 
té för utredning om fastställande av Myrdal t i l lkommer ju den ovanskliga äran 
minimilöner för arbetare i jordbru- att ha varit de första, som inlett en ak- 
ket. Minimilöner! Man tar sig först tion för högre nativitet utan det traditio- 
en tankeställare, Och sedan man nella mottot: kvinnan tillbaka t i l l  hem- 

Många är det sannerligen inte. För en att någon människa funderar på att in- 
del sjunger motioniiren svanesången, an- föra denna begränsade arbetsvecka i lan- 
dra dö i tysthet. det. Nej, debatten är  helt principiell och 

Herr Flygs motion om Sveriges utträ- förhistorien följande. Vid internationella 
de ur Nationernas Förbund avslogs där- arbetsorganisationens sammanträde i G e  
emot under ett stort rabalder i andra néve förra året antogs konventionen om 
kammaren. Utskottet hade avstyrkt mo- arbetstidens förkortning till 40 timmar i 
tionen under den ganska intressanta mo- veckan. En ratifikation av denna kon- 

behöver inte vara N. D. A. för att 
tänka: valen! Det är hög tid att 
socialdemokraterna göra något för 
a t t  vinna lantarbetarna,;;; om det 
s k e  t.o.m. för sent. 
särskil t  är lämpligt  med minimilöner 
över huvud taget eller endast  för 
lantarbetarna,  är ovisst. Det är  ju 
en princip, som inte t i l lämpas h ä r  i 
landet och förefaller rätt otillfreds- 

Visst äro lantarbetarnas ställande 
löner låga, men det vore riktigare att 
d e  i stäl let  borde hö jas  i förhållande 
till jordbrukets ställning. O c h  d å  är 
man inne På jordfrågans lösning och  
därmed sammanhängande spörsmål. 
Det är en naturligare väg- Annars 
blir  de t  väl  p å  Samma linje Som för- 
ut, att staten skall  betala.  Ett för-  
farande l iknande det som nu skett  
med tillsättande av en kommitté för 
minimilöner är opraktisk och  mindre 
sympatisk. Den kan  inte heller till- 
mätas någon vidare betydelse.  O c h  
socialdemokraterna komma antagli- 
gen lika fullt  att förlora i valen. Det 
är mycket tråkigt men troligen ound- 
vikligt. Lantarbetsgivare-  och lant- 
arbetareföreningarna f å  väl göra upp 
saken angående  lönerna s jälva,  i år 
kommer sannolikt i varje fall någon 
reglering att komma till stånd. 

Nästa kommitté kommer väl at t  
tillsättas för faststäl lande av mini- 
milöner för kvinnor. Ty det är märk- 
värdigt att socialdemokraterna ej 
fått upp ögonen för kvinnornas be- 
tydelse i valrörelsen. En bör jan  här- 
till spåras  h o s  d e  borgerl iga.  Men 
socialdemokraterna h a  hittills varit 
både blinda och  döva, när det gäIler 
kvinnorna. 

Jag är fullt enig med fru Arenholt i tiveringen, att vårt utträde ur Folkför- vention innebär, att medlemsstaten förkla- 
att det ä r  meningslöst att kräva för de- bundet i dessa dagar innebär en fak- rar sig gilla, dels principen om 40-tim- 

taljerade husliga yrkeskunskaper av hem- tisk isolering. 
»Då ett kvarstannande marsveckan, tillämpad på sådant sätt att 

icke s nes innebära den inte medför sänkning av arbetarnas arbetande kvinnor, då man i stället bör större risker än ett utträde med därav levnadsnivå, dels vidtagande eller främ- 
industriell produktion av hemmens förnö- följande isolerad neutralitetspolitik» jande av åtgärder, som kunna anses 
denheter. Men att med dessa möjlighe- så bör vi stanna kvar. Hur vi bär oss åt, ägnade att leda till detta mål 

ter för hemhushållen och trots en tids- sitter vi på krutdurken vi också, med 
I den kungl. Proposition, som begär 

riksdagens medgivande att för Sveriges 
enlig utbildning, ofta byggd på självstu- Herr Flyg försvarade sin motion med del ratificera denna konvention påpekar 
dier, ändå fastslå, att man ej  kan kräva känd kommunistisk motivering och fick emellertid statsrådet, att en ratifikation 
»kvalificerat arbete av hemmens kvin- nor,, bl ir  dock att döma alla dessa mån- hjälp av nationalsocialisterna och ytter- av denna principkonvention inte medför 
ga kvinnor visst inte bara »på lan- sta högern. Många vägar här till Ge- förpliktelser att  även ratificera de speci- 
det» som nu och i framtiden åta sig néve och på skilda vägar gingo förvisso alkonventioner beträffande &timmars- 

hemhushåll, som ständiga dilettanter i på Sveriges utträde ur N.F. i sitt krav veckan som sedermera kommer att fram- läggas och som skulle leda till direkta 
praktiska förpliktelser för de olika sta- 
terna. Man kan alltså gå med i princip, Sverige säga många kvinnor, att sedan 

industrin övertagit så mycket av hem- När skall militärmanskap men slipper i praktik. 
Det må vara förlåtligt om en, av dessa mens forna arbete. har hemarbetet blivit hälsa 

en så lätt och enkel uppgift att den måste Avslag fick också de Lindhagenska princip respektive speciaIkonventioner 
vara otillräcklig för en kvinna. Och nu framtidmotionerna, dels därför att de och ratifikationer förvirrad lekmanna- 
sägs det å andra sidan att de ständigt icke som utskottet uttryckt det resulte- hjärna frågar sig, till vad nytta vårt 
stigande kraven På dessa uppgifter gör rade i något hållbart uppslag, som kun- lands anslutning till 40-timmarsveckan då 
hemarbetet för svårt Ja  'vad skall man de anknyta sig till praktiska politiska åt- egentligen är. Letar man sig fram i 
tro annat än att det riktiga ligger mitt gärder och dels för att de kort och gott skriverierna så f inner man, att arbets- 
emellan Här i Sverige ha dock inte voro oantagliga oantagligaDb Samma öde rönte en lösheten åtminstone inte vad vårt land he- 
kollektivhusen tillkommit för att hemupp- begäran om upphävande av lagen om ar- träffar anses göra denna sänkning av ar- 
gifterna blivit för komplicerade för den betsdomstol och lagen om kollektivavtal, betsveckan önskvärd. Det är alltså intet 
hemarbetande kvinnan, utan främst för jämte ett flertal motioner, som beröra ar- skäl. Men, säger socialministern, »kon- 
att nutidskvinnan ofta har annat arbete, memanskapet, bland dem en som avser ventionsförslaget innebär i stället ett fort- 
som tar hennes tid och krafter, eller för upphävande av gällande bestämmelser om sättande på den väg, som den interna- 
att hon hellre hor i kollektivhus än har skyldighet för militärmanskap att göra tionella arbetsorganisationen slagit in på 
hembiträde. Hon lämnar ej barnen i honnör för överordnad. 'Utskottet hop- genom konventionen om åttatimmarsda- 
kollektivkammaren för att få  dem bättre pas dock att man fortfarande skall sträva gen, vilken Sverige för övrigt inte har 
uppfostrade av en expert Utan för att ha till att nedbringa antalet tillfällen av häls- ratificerat Den tekniska utvecklingen 
dem i sakkunnig vård då hon är borta, ningsplikt utom tjänsten till ömsesidig har ansetts innebära sådana framsteg, att 

Ett från nationalsocialistiskt håll be- en timmar förkortning per vecka av arbetstiden skulle kunna ned ske till utan 40 eller för att de skola få leka med bekvämlighet och trevnad. 
åriga. 

Jag  har tagit till orda i denna sak en- gärt förbud för politiska partier att be- att sänka arbetarnas levnadsstandard. Å 
dast för att jag vet, hur bittert det är  gagna främmande makters rikssymboler i andra sidan vill man inte gå fram alltför 
för många hemarbetande kvinnor Som sin verksamhet, vill riksdagen inte vara bryskt och ställa upp konkreta regler 
i vårt land måste ha även en framtid med på. Det innebär, översatt på vår om arbetstidens förkortning inom. olika 
att höra både att de måste vara dilettan- vanliga svenska, att dom som inte kan arbetsområden. Alltså har man stannat 
ter inför sina överväldigande. uppgifter, hitta på något eget, får hålla på med för en principkonvention, vars betydelse 
och att dessa uppgifter ingalunda ä r o  hakkorset på sina fanor, om dom har ligger i att den ratificerande staten ut- 
överväldigande. utan obetydliga. Det lust. Herr Meyerhöffer måtte dock tycka, fäster sig att understödja frågans fort- 
värsta är  e j ,  att de känna sig sårade, att sammanblandningen mellan våra hem- satta behandling inom internationella ar- 
det Värsta är att de kunna bli reaktionärt manationella och de tyska nationaisocia- betsorganisationen och förklarar sig gil- 

la de åtgärder, som i framtiden komma installda och oförstående inför de stora listerna är  genant. 
gemensamma kvinnofrågorna. Eftersom vi högtidligt lovade att hålla att vidtagas för att föra oss närmare må- 

Eleonor Lilliehöök. 
Tidevarvet vill, till de värdefulla hans motion Om en utredning, huruvida Utskottet har emellertid inte biträtt 

inlägg som i föregående och detta num- familjebildningen genom Propositionen och motiverat Sitt avstyr- 
kvinnlig arbetskrafts användande inom kande med att ett godkännande av kon- 

ventionen skulle medföra en alltför stor 
mer från olika sidor belyst husmorsar- olika produktionsgrenar, så anse vi oss 

betets vanskligheter och möjligheter, en- förpliktade att meddela, att motionen av- motsats mellan teori och praktik. som 
Utskottet ha- stöd för sitt avstyrkande framhåller ock- dast foga ett observandum: 

Fru Lillihöök. säger att en mor lämnar de nämligen i sitt utlåtande låtit veta, så utskottet, att Sverige ännu inte rati- 

Vad skall man egentligen tro? 

I 

ett öga på herr Larsson i Örbyhus och let 40 timmars, arbetsvecka 

motverkas 

slogs Utan ett ords debatt. 

inte barnen i kollektivbarnkammaren för dels att befolkningskommissionen satt Och ficerat 48-timmarsveckan. 
att få dem bättre uppfostrade av en ex- arbetade med något ditåt, dels att det 

inom finansdepartementet pågår en ut- Förbud för alla kvinnor i 
pert, utan för att ha dem i sakkunnig gruvor. 
vård medan hon är borta Ä r  det inte emellertid så, att ur nödvändigheten att Bland de internationella konventioner, 

Iämna bort barnen till barnkrubbor eller 
barnträdgårdar har vuxit fram insikten 

net ha barnen även under denna ålder 
inte bara under skolåldern under 

inflytande av pedagogisk expertis. Så 
mena vi, kan och bör allt flera områden 
helt eller delvis läggas över frän hus- 
modern till experter för att hon, inom 
sitt hem eller utom, skall fä erfara det 
som gör en människa fri: att På någon 
punkt vara helt samlad, helt kunnig,  helt 
i sitt esse. 

Om betydelsen av att någon tid På dyg- 

som arbetsorganisationen samtidigt antog 
och som förelagts riksdagen till ratifice- 
ring finns också en som berör användan- 
det av kvinnlig arbetskraft i gruvor. För- 
slaget innebär, att ingen kvinna, av vil- 
ken ålder som helst, får användas till ar- 
bete under jord i gruva- Undantag får i 
den nationella lagstiftningen göras för 
personer i ledande ställning, som inte ut- 
föra manuellt arbete, jämte socialarbeta- 
re och några andra kategorier. För 
Sveriges del har en ratifikation av den- 
na konvention såtillvida ingen praktisk 
påföljd, att vi alltsedan 1901 har %för- 
bud att använda kvinnor till arbete under 
jord i stenbrott eller gruva,. Detta för- 



meningen med denna koloni för unga 
minniskor. inget annat avses. Ny verklighet 

Vad som kan göra en vistelse vid den IBIZA. 
Hillevi Svedberg: 

ödeläggande, aldrig av posi- baden den vitaminrika näringen - har 

tiv betydelse. naturligtvis sin betydelse, men endast 
Det är  denna avsikt och som bakgrund och underlag för den själs- Utvecklingen inom bostadsbyggandet 

innebörd, i förening med den liga och andliga vila och rekreation som U i landet går framåt.. Ja, så trod- 

bestämmelsen att en vistelse efter tre månader borde kunna sända en de man åtminstone tills för en tid sedan 

på Ibiza endast skall omfat- sådan kolonis unga gäster tillbaka t i l l  då en utställning anordnad av Stock- 
ta tre månader, som gör det sina skolor eller s i t t  förvärvsarbete med holms stads fastighetskontor och H. S. B. 
överhuvudtaget möjligt att nya krafter, Ett avbrott, ett i n s n i t t  i öppnades i gymnastiksalen till polishuset, 

vad man skulle kunna kalla tid på Ibiza innebära, två lägenhetstyper för mindre bemedlade 
en sagoö. Ja, inte bara möj- tänkt sig för kolonisterna ä r  mellan 1 O  barnrika familjer. Under sommaren kom- 
ligt, utan på sätt och vis och 20 år ma nämligen en del nya kvarter i Stock- 

nödvändigt. T y  avsikten och I varje f a l l  är det i n t e  meningen fort- holm att bebyggas med hus för sådana 
innebörden kräver att man sätter herr Fester med eftertryck, att en familjer 

för denna korta och inten- sådan tid skall betyda »ferier». Dess Stadens och H. S. B:s lägenhetstyper 

siva tid blir skild från alla  intensiva och arbetsrika liv skulle ha en skilja sig i huvudsak från varandra en- 
störande och ovidkommande helt annan karaktär. Detta missförstånd dast därigenom att H. S. B. vill inleda 
inflytelser, för att verkligen ligger nära till hands särskilt för Sve- varmvatten och förse lägenheten med 
nå det väsentliga. Det skulle rige med sina speciellt långa sommar- badrum under det att staden tänker sig 
ju aldrig exempelvis kun- ferier, Men för nordens barn skulle det möjligheten att slopa varmvattnet och 
na komma ifråga att place- aldrig vara sommarmånaderna, som skul- endast bestå lägenheten med tvättrum 

ra en internatskola på en le tillbringas på Ibiza, utan höst-, vinter- 
plats som vore både geografiskt och kul- eller vårmånader. Om sommaren har man den långa resan och all omvårdnad be- 
turellt så avlägsen som Ibiza säger herr nog med sol i Sverige. t inga? - Herr Festers svar på frågan 
Fester, som själv, liksom hans unga fru, Det vore meningen att skolstudierna i tycks i första ögonblicket sagolikt: 235 
varit elev vid en av världens mest be- koncentrerad form skulle fortgå under kronor för resa och vistelse under 3 må- 
römda internatskolor, Odenwaldsskolan, Ibiza-tiden. Och den levande övningen i nader. Det är  emellertid möjIigheten att 

grunda en sådan koloni på barns och ungdoms liv skulle en sådan Storgatan 23. Det gällde modeller till 

Den ålder man 

Balearernas ögrupp i Medelhavet. 

Ser du bort i vågens fägring 
dessa öar: Formentera, 
Ibiza med Conejera, 
Planas, Cañas, Tagomagu, 
Espuntel, Espalmador- 

C.J.L.Almqvist. Paul Geheebs skapel- 
se. Och han tillägger: 

resa som koloniungdom och de billiga 
levnadskostnaderna på en av dessa de 

n e u r o p  e i s  k ungdoms- Tanken på sådana 
den-högre-andens-sko- 

Det är  en ung pedagog, R i c k a r d  lor utan kontakt med 

ljumma vindarnas öar i Medelhavet som 
betingar priset. 

Billigheten ä r  ju ett av huvudvillkoren, 

koloni i på i b i z a !  

F e s t  e r ,  bosatt i Berlin, som nu är  här den kärva verkligheten säger herr Fester, om verkligen alla sam- 
hällsklasser skall kunna mötas där. Och 
nan tillägger: De nu så vanliga utbytena 
mellan olika Iänders skolungdomar har 
ju ur olika synpunkter en mycket till- 
fällig karaktär. Det vore att hoppas, att 
de vänskapsförbindelser, som knytas un- 
der samvaron på Ibiza, som alltså kan 

till fortsatt fördjupat umgänge däri både 

i norden för att verka för denna idé, och alla dess negativt 
som redan samlat så mycket intresse, Så uppfostrande moment, 
många framstående medarbetare. ä r  väl numera nästan 
- Marken äger vi redan, säger herr en övervunnen stånd 

Fester, och finansieringen av bebyggel- punkt. Men en ung- 
sen kan också sägas vara klar, tack vare domskoldni, som un- 
intresse huvudsakligen från Sverige och der så kort tid som 

kolonien äger redan 14 ständiga medar- ena en grupp unga 
Hotland,' och vad icke mindre viktigt är :  tre månader skulle för- ske efter de ungas eget val, kan lända 

betare, lärare om man så vill, från sju europeiska människor, föräldrar och barn kan bli delaktiga. 
olika europeiska länder: pedagoger, måste för Sin tillvaro Tidevarvet vill uttrycka sin glädje över 
konstnärer, vetenskapare, hantverkare, söka en Plats och en denna plan och det hopp om dess snara 
gymnaster, alla med betydande yrkes- inre gestaltning, som förverkligande - kanske redan till nästa 
kunskaper, de flesta med årtiondens pe- ger så mycket som löst - som herr Fester ger uttryck åt. 
dagogisk vana. möjligt av positiva Vi undra dock om det verkligen ä r  så 

att barndomsåldern, låt oss för nordiska 
länder säga upp till 14-15 är, ännu skul- 

- Iden har lika ofta missförståtts som stötar till kroppslig 
den har motttagits med entusiasm, fort- och själslig livsinten- e ha nytta av ett sådant »avbrott, in- 
sätter herr Fester. Man har trott den snitt i det vanliga livet,. Det ä r  väl gan- sitet och hälsa. Där- 

vara huvudsakligen ett led i ett pacifis- ka undantagslöst att vad barndomstiden jämte behövs frihet, 

iighet. Men ungdomstiden däremot, från lan olika folk. Den åsyftar något ännu pande verksamhet. Koloniens Ibizastrand. 
mera. Kolonin vill föra samman unga v i  Vet alla, att man några sådana månader kunna betyda! 
människor från alla Europas länder, av får en klarare syn på saker och ting på främmande språk liksom det levande in- 
alla klasser och alla konfessioner för att avstånd än på nära håll. Vi stora för- citamentet till intresse för historia, ge* 
under en levande och intensiv samvaro söka i vårt liv ofta skaffa oss en sådan grafi och naturvetenskap, som resan, vis- 

tiskt betonat arbete för samförstånd mel- inre och Yttre, till ska- behöver är  regelbundenhet, trygghet, van- 

16 till 20 år! Vad skulle icke för den 

(med samma yta som H.s.B:s badrum) 
med en porsllnstvättho i stäiiet för bad- 
kar. 

Under de senaste åren har det gjorts 
en mängd förbättringar vad beträffar in- 
redning av bostäder. Bland annat har 

som rostfri plåt, linoleum, gummi m. m., 

genom sopnedkast, gasspisar samt först 
och främst genom billiga badrum och 
varmvatten försökt att på allt sätt under- 
lätta mödrarnas hemarbete, vilket ju med- 
för en ökad garanti för det uppväxande 
släktets hälsa och rätta vård. 

Som ett slag i ansiktet verkar då sta- 
dens förslag att slopa varmvattnet och 
badrummet i de planerade bostäderna för 
barnrika familjer. 

Man hade ju  hoppats att de sexton år 
som förflutit sedan en utredning av 1920 
års sakkunniga för utredning av frågan 
om bostadssociala minimifordringar på 
med allmänt understöd tillkomna smålä- 
genheter avgavs, skulle särskilt ur hygie- 
nisk synpunkt ha inneburit ett framåt- 

man genom införandet av nya material 

skridande Dessa sakkunniga ansågo 
visserligen att regelbundna bad ej in- 
gingo i arbetarklassens levnadsbanor, 
men de räknade dock med varmvatten i 
lägenheten. trots att det den gången inte 
var fråga Om bostäder med centralupp- 
värmning 

När staden nu kommer med ett så re- 
aktionärt och bakvänt förslag som att 
utesluta varmvattnet och badrummet och 
kompensera detta med ett gemensamt 
badrum i källaren så väntar man sig åt- 
minstone att det ska finnas utredningar 

ekonomiska vinst man gör genom denna 
bakom som tydligt visa den Oerhörda 

sänkning av byggnadsstandarden. Men 
egendomligt nog tänker man först nu gö- 
ra dessa utredningar. I stället kastar 

man förslagsvis fram en siffra på kr. 
40:- som skulle utgöra hyresökningen 
per år  vid lägenheter med vamvatten 
Och badrum 

H.S.B. gjorde dock redan 1932 en 
utredning om den relativt ringa skillnad 
i hyra som varmvatten och badrum med- 
föra. Bostadssociala utredningen har ock- 
så gjort en del beräkningar som klart 

visa att  hyresökningen blir inte så stor 

ge & reell och praktisk, och därför för- 
blivande, erfarenhet av att alla gränser 
och skrankor mellan människor blott ä r  

bud är  till yttermera visso icke ens in- 
skränkt av några undantag, troligen av 
den anledningen att man inte för 35 år 
sedan förutsåg existensen av vare sig 
kvinnliga ingenjörer eller socialarbetare. 
Nu förefaller det emellertid vara ett 
lämpligt tillfälle att sätta till några un- 
dantag. Detta absoluta förhud verkar åt- 
SkilIigt antikverat i en tid, då det troli- 
gen behövs åtminstone sjuksköterskor 
och kvinnliga socialarbetare även i gru- 
vor. Men de får faktiskt inte finnas där. 
Ska vi ratificera denna konvention skall 
Vi väl i all rimligheters namn vara så 
tidsenliga att vi plockar in de internatio- 
nella undantagen i Vår egen lagstiftning 
och inte stannar på bakkälken. 

Betydelse får ratifikationen av denna 
konvention också i så måtto att den kit- 
tar fast en ny liten sten i den mur, som 
kringgärdar kvinnorna på arbetsmarkna- 
den. För kvinnor i andra länder kan den 

distans från våra Vanliga arbetsförhål- telsen och samvaron skulle ge till skänks, 
landen för att komma åter med ny klar- kan säkert ge ett tillskott till kunskaper- 
het och motståndskraft. Intet annat är  na i dessa ämnen, som ingen undervis- 

ning eller läxläsning under vanliga för- 

givetvis bli ett kraftigt handicap. Den hållanden kan ersätta. 
avlägsnar dem från ett arbetsområde på Tack vare det stora intresse som i oli- 
samma sätt som de kvinnliga typografer- ka länder - England,  Frankrike, Schweiz, 
na avlägsnats i vårt land. Därmed är in- 

galunda sagt, att gruvor äro särskilt Norden Holland Spanien o. s. v. - 
lämpliga arbetsplatser för kvinnor - lika kommit idén O m  Ibizakolonien till del, 
litet som för män. Open door, som kraf- kan man säga att de yttre bekymren är  
tigast hävdat den synpunkten, att inga hävda. Att  de S. a. s. inre vansklighe- 
speciallagar skall stiftas för kvinnorna terna, som alltid måste höra samman 
på arbetsmarknaden, hur välmenta och 
skyddande de än äro, har samtidigt gått med samuppfostran under internatskolans 
fram på den positiva linjen att arbetsför- form, kräver erfarna pedagoger och de 
hållanden böra förbättras både för män allra bästa medarbetare, det är  uppen- 
och kvinnor, när de äro hälsofarliga och bart och ofrånkomligt. Med 14 ständiga 
i övrigt svåra. Samt att det må ligga i och 4-6 växlande medarbetare på de 
kvinnornas eget fria val att arbeta under 
på eller ovan jord. Det blir något så 80-90 ungdomarna, alltså 1 : 4 i stäiiet 
godtyckligt över detta att förbjuda dem för skolornas Vanliga 1 : 20, måste väl 
att arbeta i gruva, när de i övrigt äger anses att säkerhet är  given för att ung- 
full frihet att slita hur ont som helst i domarna ej skall lämnas vind för våg 

Sjuksköterska och läkare hör naturligt- dagsljus. 
R.H. vis till koloniens fasta personal----.-.. 



och ett nytt och utvidgat riksbroderråd 
tillsattes, där Niemöllers anhängare ut- 

egentliga kyrkoledningen att hädanefter 
tillsättas av synoden,. varigenom det bi- 

kännelsesynoden i Barmen med sin för- skopliga elementet eliminerats och det 
ren synodala trätt i stället, Kort förut be- klaring. 

27 sept- 1934 bekräftar regeringen sta- känner Niemöller offentligt sin solidaritet 
tens vilja till neutralitet: »nationalsocia- med bl. =. den nyligen fängslade pastor 
lismen är uteslutande en politisk förnyel- Kruse, som förklarat, att Tredje riket 

serörelse, dess världsåskådning har en måste gå undcr, om nationalsocialismen 
politisk och social innebörd, men den vå- anknyter sig till Rosenbergs Mythus. Nie- 
gar på inga villkor kalla sig en religiös möller betonar också, att långt farligare 
rörelse,. än riksbiskop Mûller och Tyska kristna 

Under förra varit på sin tid äro nu männen i de stat- 

veckan har bekännelsekyrkans fjärde liga kyrkoutskotten och gamla kamrater, 
synod hållis i Bad Oeynhausen med Om- såsom biskoparna av Hannover, Bayern 

och Württemberg, vilka försöka framstäl- kring 1 5 0  deltagare och under ständig 

la bekännelsekyrkans kamp om den sanna övervakning av den hemliga statspolisen. 

De båda moderata biskoparna Wurm tron såsom betydelselös. Minister Kerrl, 
Württemberg Och Meiser, Bayern del- kyrkolagarna och utskotten rikta sig trots 
togo icke i förhandlingarna? Och det alla försäkringar mot bekännelsen, ty de 
rådde skarpa motsättningar mellan den kräva, att den kristne skall avlägga en 

Martin Niemöller göra majoriteten. Även kommer den 

(Forts. fr. sid. 1.) 

Men kampen fortsätter. 

Att det blivit så många sökande till 
äborättslotterna. trots allt motstånd, vi- 
sar bäst att det kunnat bli många fler 

rätt funnits till, säger fröken Tamm. Det 

nsdagens debatt kring kommunist- gren, men hittills utan resultat, fast alla var den socialdemokratiska regeringen 
erkänt vikten därav Om nu denna ef- som 1926 genomförde denna lag om ärft- motionen med yrkande om Sveriges 
terfrågan på åborättsbruk kunde göra lig och förytterlig besittningsrätt på obe- utträdande ur Nationernas förbund ut- 
slag i saken, så blev dessa fem åbolotter gränsad tid mot årlig avgäld. Det är mynnade i ett osmakligt käbbel mellan 
i dubbel bemärkelse banbrytande för att stor skada att den e j  förr kommit att, Sillénare och Kilbomare. De flesta a v  
en ny form för jordäganderätt, en Som tillämpas, utan att det i stället offrats kammarens övriga ledamöter sparade att 

framlägga sina tankar om N. F. till läng- 
utesluter skuldsättning finge göra s i s  miljoner på s. k. arrendeegnahem, som e j  re fram i vår d& sanktionsfrågan kom- 
gällande vid sidan av den gamla. mer upp. Att de, liksom åhörarna på Iäk- 

Den största fördelen med åborätten är taren, kände sig lite smått generade för 
ord från åbojordens förra ägare, fröken att den,  hindrar spekulation med jord, vuxna karlars pojkaktiga personliga Ut- 

E I i s a  b e  t h T a m m  på Fogelstad. fortsätter fröken Tamm. Den hindrar att fall i debatten skvallrade det samstäm- miga bravo som tillropades hr Ström i 
jordbrukaren under högkonjunktur, med Göteborg, då han till sist förklarade att 

plötsligt en dag en tanke, om jag skulle köpande och säljande under stigande han inte längre tänkte uppehålla sig vid 
byta yrke, skulle jag bli präst. Han har jordvärden, med skuldsättning på grund- vad hr Hagberg i Luleå sagt. 
skjutit undan tanken, men nu återkommer val av uppdyrkade taxeringsvärden för- På lördagen förekom en massa motio- 

den med förnyad styrka, och han förstår: bereder kraschen, d.v.s. ett nytt nöd- ner på föredragningslistan de flesta av- sedda att utan debatt avlivas. Man åter- 
han har känt sig främmande för sitt folk läge för jordbruket, när efter de höga såg också den omstridda motionen från i 
under de nya tider, som brutit in över jordprisen endast kvarstår skulder och fjol beträffande gifta lärarinnors bostads- 

Från 
åbobruk under de tio år  lagen om abo- riksdagsläktaren Tio åbor 

(Forts. f r .  sid. I.) 

kan bära sig. 
Till sist vill Tidevarvet även höra ett 

Lördagen den 29 Febr. 1936 - fjortonde e årgång 

radikala och den mera moderata riktnin- bekännelse icke blott till Gud utan även Tyskland. Han har velat draga sig un- 
till nazismen. Detta är  en irrlära liksom dan sin del av ansvaret, då han icke läng- gen inom bekännelsekyrkan. Majoriteten 

över huvud taget statens inblandning i re känner sig såsom ett med sina lands- uttalade sig emellertid för fortsatt kamp 

kyrkliga angelägenheter: »Kristus har inte män. Nu vet han, att han ä r  en annan, på den linje som utstakats vid synoderna 

sagt: gån ut i alla länder och anpassa att de sista månadernas arbete, som fört i Barmen och Dahlem, och man beslöt 

där mitt ord efter de politiska förhållan- honom i nära kontakt med hemlandets att under inga omständigheter erkänna 

de statliga landskyrkoutskotten som rätt- dena, utan han sade: gån ut och förkun- jord, åter kommit honom att känna sam- 
bandet och ansvaret. mätig kyrkoledning utan fasthålla vid neri mitt ord!» 

broderrådens krav på ledningen av hela Icke ens Niemöllers argaste motstån- Han beslutar sig för att bli präst, i den 
dare torde emellertid kunna betvivla hans övertygelsen att han på det sättet bäst den evangeliska kyrkan. Vidare fattade 

synoden beslut om en genomgripande för- 
ändring av bekännelsekyrkans ledning. fosterlandskärlek. 

Som ung sjöofficer skall kunna tjäna sitt folk i nödens tider. 

Den preliminära kyrkoregeringen med deltar han i världskriget med nit och 
Det unga paret bosätter sig i Mûnster, 

landsbiskop Mahrarens i spetsen avgick plikttrohet, tjänstgör som befälhavare på och Niemöller utbyter det friska livet på 
olika undervattensbåtar samt erhåller fle- åker och äng mot en trång studerkam- 

Enligt deras kalkyler, ra utmärkelser för sin tapperhet. Det ä r  mares mödor och pluggar hebreiska för 
han som när freden är sluten, kort och högtryck. De uppleva Kapp-kuppen, Nie- 

som staden tror. 
som utförts av byggmästare Olle Eng- kvist i samråd med Theorells ingenjörs- gott vägrar att i enlighet med villkoren möller deltar som aktiv i Ruhr-fälttåget, 

för vapenstilleståndet föra tyska under- och han grips allt mer och mer av tvivel 
byrAå blir driftskostnaden per år  och kvm golvyta för värme och varmvatten 1 kro- vattensbåtar till England, sedan han un- och ängslan för hur det i framtiden skall 
na och 20 öre. För dessa typlägenheter der tre års tid fört undervattensbåtar mot g å  för hans folk. 

Den ena terminen går efter den andra 
Om 50 kvm skulle det alltså bli 60 kr* nen för alltid, då han e j  finner sig till- under intensivt arbete och allt intensivare 
per år. För endast varmvatten - då beräknat även för badrum - blir års- rätta med de nya förhållandena, som rå- brödbekymmer. Nu gäller det att för- 

da i hans fosterland, och e j  anser sig sörja en familj på fyra personer, den lilla kostnaden 60 öre per kvm - alltså 30 
kr. per år Räknar man så med den oerhörda ar- regimen. Det är nu han umgås med pla- värdet sjunker, priserna stiga, livsmedels- 

ner på att lämna landet och slå sig ner i brist och bränslebrist göra sig alltmera 
Argentina som jordbrukare, men i stället kännbara. Den unge familjefadern arbe- 

betsbesparing som varmvatten och bad- 

beslutar sig för att ägna sig åt lantbruk tar vid sidan av studierna än såsom järn- 
rum i lägenheten innebär, då man slipper 

i Tyskland. vägsarbetare ute på linjen, än vid ställ- 
värma varenda vattenskvätt till bad, 

Påsken 1919 gifter han sig, och hans verk och i kassakontor, allt detta ett ar- 
tvätt, disk och rengöring m. m., så blir 
den extra kostnaden minimal om alls nå- Det måste också vara förargligt svärfar, som med bekymmer ser framti- bete som får stor betydelse för hans kom- 

den an för de båda ungas räkning, frå- mande gärning, då det för honom i nära 
gon. 

gar, vad de egentligen ämna gifta sig på. beröring med den grupp människor, som 
att  i ett hushåll på c:a 5 personer prak- 

De svara: vi ha en hel massa mod! kallas proletärer, och han själv som de 
tiskt taget jämt ha en av sina tre gas- 

lågor upptagna a' en varmvattenkastrull Att de också skulle komma att behöva får pröva vad det vill säga att med de 
När staden gjorde detta förslag borde de åtminstone ha inrett köket med en spis denna egenskap i sällsynt hög grad, vi- sina leva ur hand i mun. 

försedd med varmvattenbehållare eller på sar händelsernas utveckling. Icke minst »Till min egen förvåning» säger han, 
modig har Niemöllers hustru varit, som ,fortskrider dock-studierna ganska raskt., 

annat sätt ha sörjt för vattenuppvärmnin- 
gen inom lägenheten. Det är  också tyd- ligt att de, som funderat ut denna »varm- tians sida under de svåra tider, som stun- dels ämnet Var Paulus en äkta Kristi 

lärjunge? dels Mystiken hos Eckart och vattenbesparing, inte ha en aning om vil- 
ket arbete det är att utan varmvatten Den unge sjöofficeren börjar n u  gå i Bernhard av Clairvaux. l april 1923 är  

England. Kort efteråt lämnar han mari- 

\ kunna sta kvar i tjänsten under den nya pensionen minskas mer och mer, penning- 

utan att tvivla eller tveka trofast statt vid Hans skriftliga examensprov behandla 

dat. 

sköta ett hem och en barnrik familj. 
lantbrukslära hos en lantbrukare i West- han färdig med sin examen och prästvi- 

Här i landet propageras från stadens falen, studerar gödningsämneslära och ges 29 juni 1924. 

sida för ökad barnalstring och nödvän- kreatursutfodring, arbetar som vanlig Mer än en gång har Niemöller under 
digheten av bättre hygieniska förhållan- dräng från tidigt på morgonen till sent sitt liv ställts inför olösliga problem, där 

på kvällen, ryktar hästar, kör hö och göd- den enskilda människan känner sin liten- 
den för det uppväxande släktets skull. Då vore det onekligen barockt om sta- sel, medan hans unga hustru å sin sida het och hjälplöshet. »Gud överger icke 

på en gård en mil därifrån sätter sig in i en modig sjöman, men styra, det får han 
den skulle få bygga bostäder för barnrika 

en lantbrukarhustrus alla skyldigheter. göra själv,, säger ett gammalt sjömans- familjer utan varmvatten. 
Att snåla vid inredningen av bostäder Emellertid har inflationstiden kommit. ordspråk, som han själv citerar. Niemöl- 

för mindre bemedlade barnrika familjer Det visar sig snart omöjligt att för de till ler har också känt sig såsom föremål för 

är absolut förkastligt ur nationalekono- buds stående medlen kunna köpa en gård, en Providentia specialissima, som fört ho- 
misk synpunkt då avsikten med dessa eller ens arrendera ett mindre jordbruk. nom på alla hans vägar till målet, »så 
bostäder därigenom förvanskas och deras Själv prästson har Niemöller ända se- och icke annorlunda,, från undervattens- 
betydelse för folkhälsans höjande och en dan Sitt femte år alltid drömt om att få båten till predikstolen i Berlin-Dahlem. 
stegrad befolkningstillväxt förminskas. bli sjöofficer. Men under kriget kommer -rg. 

Låt oss hoppas att staden kommer till 
klarhet om att varmvatten och badrum 
inte är  någon lyx utan ett hygieniskt mini- 
mikrav. Särskilt när det gäller barnrika 
familjer Sedan blir det en enkel sak att 
byta ut den relativt dyra och i använd- 
barhet begränsade tvätthon mot ett bad- 
kar som mycket väl får plats i tvättrum- 
rnet och som duger både för barn, vuxna 
och för tvätt. 

p i  TIDEVARVET. 
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N:r 9 

skatter. Ett tjugutal herrar anhöllo i 
som nu - andra skattedragare som får denna motion »att äkta makar, Som båda 

sitta emellan och betala för jordbrukar- skola å samma plats icke må äga rätt 
na. Genom åborätten - förutsatt att att uppbära hyresersättning för mer än 
den tillämpas i tillräckligt Stor utsträck- en tjänstebostad tillsammans,. 
ning - blir det staten som bestämmer Utskottet hade framållit, att den fria 
jordvärdet genom den avgäld som utgår tjänstebostaden eller ersättningen där- 

den enligt gällande lönereglering fast- 
gäld beräknas efter gällande pris på jord- ställda lönen, varför en ändring härutin- 
bruksprodukter. nan icke torde böra ske utan i samband 

Känslan för jorden, om den är äkta - med en allmän Iönereglering för folkskol- 
fortsätter fröken Tamm - kan säkerli- lärarkåren, Och då ett bifall till motionen 
gen vara lika starkt rotad hos den skulle innebära ett ståndspunktagande 

frän statsmakternas sida till den inveck- 
som har statens brev på att  vara åbo lade frågan om gift kvinnas avlöningsför- 
och att bruka jorden för samhällets skull måner hemställde statsutskottet, att mo- 
i evig tid, som hos den som sitter med tionen icke skulle föranleda någon riks- 
ett lagfartsbrev i ena handen och ett dagens åtgärd 

skuldebrev i den andra. Herr lohansson i Tvärålund höll ett 
behövde två år att längt anförande för att beveka kamma- 

ren, han talade dock så lågt och otyd- att myndigheterna 

göra åbolotterna färdiga att tillträdas. ligt att man inte fattade det, hela, mer 
Hade åborna åtminstone hunnit lägga än att det rörde sig om »en koja och ett 
grund i höstas och komma under tak och hjärta» och att han även från IärarehålI 
så göra färdigt inomhus i vinter, så ha- fått mottaga tack för framförandet av 
de de varit i ordning att börja med jord- motionen. Utom hr Weijne talade fru Eklund för 
bruket i vår. 
tid på något sätt, åtminstone för dessa »Man hade väl allmänt tänkt sig att  
åbor. Sedan blir det statens sak att en diskussion i denna fråga skulle vara 

skaffa åbolotter å t  de överblivna sökan- överflödig i år allrahelst efter den av 
de. Och det är att önska att alla större utskottet framlagda motiveringen Och jag 

tror, att  det särskilt för motionärernas 
jordägare känna sin plikt att bidraga med del hade varit bäst, om den fått begra- 
åbolotter. Det skulle anstå Sverigesjord- vas i tysthet. Då de nu ändå tagit upp 
brukare att självmant lösa jordfrågan. ärendet till behandling och icke nöjt sig 

Får man nu bara fram några åbobruk med utskottets enhälliga Och kloka för- 

så tvivlar jag inte på att saken skall seg- de motion gett en en stark knäck åt min 
ra genom sin egen kraft, säger fröken gamla inlärda respekt för klokheten och 
Tamm till slut och tillägger: Först den logiken i det manliga intellektet. Ty här 
som kan ta sin gård med sig i graven är inte bara fråga om att en kvinna skall 

skall överbevisa mig om den heliga jord- straffas för det hon ingått äktenskap - 
äganderättens ofelbarhet och befintlighet. något som vi n u  kunnat vänja Oss vid, men här är ingen metod i galenskapen: 

det är  endast en viss grupp av gifta 
kvinnor som bli utsatta för denna Iöne- MÖTESPLATSEN minskning, nämligen den lärarinna som 
gifter sig med lärare vid samma skola. 

Föreningen Frisinnade kvinnor  i Göte- Om en lärarinna gifter sig med en lant- 
borg, ansluten till Svenska Kvinnors Vän- brukare i trakten som har en stor gård, 
sterförbund, hade årsmöte den 14 febr. frågas det inte efter om hon behöver bo- 
Därvid omvaldes till ordförande docent stad eller ej. gifter lärarinnan sig med 
Greta Hedin och till övriga styrelseleda- lärare eller lektor vid annan skola, får 
möter fröken Greta Cardell, fru Karin hon behålla bostadsersättningen, vilket ju  
Kihlman, fröknarna Nanny Lindström är del riktigt av lönen.» då bostadsersättningen ä r  en 

Julia fru Valborg Almström och till supp- Motionen avslogs, 
leanter fröknarna Greta Matell och Gud- 
run Nilsson-Stig samt fruarna Wilck- Elsa Svartengren. 
Haavimb och Hilma Bolmstrand. 

Vid ett därpå följande mycket talrikt 

ste assistenten i Stockholms fattigvårds- 
styrelse, fru Sigrid Eklundh, ett glänsan- 
de inledningsföredrag om Behovet av 
kvinnlig arbetskraft inom fattigvården. 
Ämnet har särskilt intresserat oss här i 
Göteborg sedan fröken Anita Brusewitz, 
enligt beslut av fattigvårdsstyrelsen av 
den 16 dec., i fjol blev dennas första 
kvinnliga assistent och detta beslut av 
tre manliga extra assistenter överklagats 
hos magistraten med motivering, att det 
icke finns något som heter kvinnlig assi- 
stent vid fattigvården. 

Efter fru Eklundhs föredrag blev dis- 
kussionen livlig och stämningen mycket 
god. Jag  tror att vi äro på väg att ska- 

Och då blir det återigen - lik- ersättning. 

för åbobruken och genom att denna av- för måste betraktas såsom en del a v  

Det var synd 

Men det reder Sig väl all- lärarinnornas sak: 

Fortsättning följer - nästa riksdag.. 

Hillevi Svedberg. 
på en opinion fur kvinnliga assistenter. 

Karin Kihlman. 
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