
Vad har hänt? 

Gandhi. 

R Ä T T E G Å N G A R N A  I ÅDALS- 
AFFÄREN ha börjat. I förhö- 

ren med kapten Mesterton och i 
vittnesmålen utläsa de olika uppfatt- 
ningarnas representanter två dia. 
metralt motsatta verkligheter: Den 
ena an  demonstrationståget varit en 
beväpnad fiende. Den andra att del 
var ett fredligt demonstrationståg. 
Här väntar man på avgörandet. 
Frän militärens sida har man handlat 
militäriskt. som mot en fiende vid 
dödsfara. Den uppfattningen torde 
ligga innesluten i systemet. 

Målen äro uppskjutna t i l l  27 okto- 
ber. Juryn har under tiden förklarat 
redaktör Engberg skyldig till tryck- 
frihetsbrott. Redaktör Kilbom har 
fått 2 månaders fängelse. 

N VÄPNAD REVOLT har satts E i scen av österrikiska hemvär- 
net. Offentliga byggnader, järn- 
vägsstationer, viktiga pass besattes 
av maskingevärsrustade hemvärns- 
trupper. Författningen förklarades 
olaglig, hemvärnsledaren Pfriemer 
utropade sig till statsledare. Öster- 
rike skulle befrias från svält bero- 
ende och förtvivlan. Några män- 
niskor dödades vid ett  angrepp. Kup- 
pen möttes av regeringstrupper i 
fältutrustning. Den är avvärjd. 

Samtidigt med hemvärns-fascister- 
nas dåd ha kommunister begått 
bombattentat mot expressen Ruda- 
pest-Wien. För att befria folket 
från nöden och kapitalisterna. 22 
dödsoffer. Borgarkrigets fasa, stän- 
digt latent, hotar så nära att marken 
under Centraleuropa skakar. 

F Ö R H A N D L I N G A R N A  OM IN- 
DIENS OBEROENDE ha  tagit 

sin början kring det runda bordet i 
London. Gandhi har kommit, hyllats 
och uppträtt tigande på sin lystnads- 
måndag. Kärnpunkten ligger till at t  
börja med i fastställandet av vilka 
förändringar regeringsskiftet medfört 
i ställningen till Indien. Med sir Sa- 
muel Hoare i spetsen, ha de förbere- 
dande sammanträdena gjort sitt 
bästa att lugna den indiska oron. 

S T O R L O C K O U T E N  I NORGE - 
omfattande 86,000 man — ar 

äntligen upphävd. Den största ar- 
betskonflikt Skandinavien rett är 
därmed slutförd, resultatet är 6% 
Iönereducering i genomsnitt. För- 
lusten för arbetarsidan beräknas 
uppgå till 100 miljoner kronor. Men 
arbetsgivarna gjorde lockout för att 
genomdriva en Iönenedsättning på 
12—15 %. 

FOLKFÖRBUNDSFÖRSAMLIN-  
GENS U T S K O T T  ha valt sina 

vicepresidenter. Fröken Kerstin Hes- 
selgren utsågs med acklamation till 
sociala utskottets viecpresident. 

Längs horisonten. 
Östern och den Vita faran × Underhandlaren 
Gandhi ¤ »Folken vilja nedrustning» ¤ Har 

sparar England? 

et föreligger många förslag att D rädda världen ur den nuva- 
rande depressionen. denna ekono- 
miska blodpropp, varav vi lida. 

Det är möjligt att problemet och 
proppen kan lösas på ett enkelt, lek- 
mannamässigt och mänsklig sätt: 
genom att skicka världens hinder- 
samma överflöd av vete och bomull 
t i l l  Kina och förmå kineserna att äta 
det. I en del av världen äro 30 mil- 
joner människor hemlösa, hungran- 
de och utblottade, och på andra häll 
i världen väldiga lager av vete och 
bomull som det inte finns använd- 
ning för. Dessutom ligga skeppen 
sysslolösa i hamnarna och sjömän- 
nen stå i kö framför rederikontoren 
för att få hyra. Detta är den ona- 
turliga Situationen av i år, i de goda 
kommunikationernas. den världsom- 
spännande organisationens århund- 
rade 

Det var inga nådegåvor som kom- 
mo från Amerika år 1919 då Hoover 
organiserade den centraleuropeiska 
bespisningen. , Centraleuropa fick 
matvaror på kredit å t  sina barn, det 
var allt. Dessa barn lärde sig då i 
nödens stund att äta kokt ris alla 
dagar för att uppehålla livet. Kan- 
ske att kinesiska barn kunna lära 
sig äta välling i en ännu värre situa- 
tion. 

Under dessa år vom kväkarna det 
verktyg som utförde uppdraget att 
under en abnorm mellanperiod till- 
fälligt hålla barnen vid liv. De ha 
även nu satt sig i gäng inför den 
mångdubbelt svårare uppgiften att 
bistå Kina. Det verkar som om de 
tänkte sig att man skulle gå tillväga 
på ungefär samma sätt nu som då 
den gången för tolv är sedan. 

Situationen är emellertid väsent- 
l igt annorlunda. Den är värre på 
mänga vis, men har den fördelen att 
nu finnes Nationernas förbund. 

Den första fråga som kom upp 
för Nationernas förbund och kanske 
den viktigaste, var också hjälpen till 
Kina. Den framfördes av Englands 
representant, lord Cecil, och vann 
allmän tillslutning, principiellt. Bland 
de mänga goda förslag som stannat 
på papperet är också Nationernas 
förbunds internationella hjälpfond, 
avsedd just för sådana situationer 
som den nuvarande. Nu om någon- 
sin vore tiden inne a l l  föra idén ut 
t i l l  förverkligande. Om vi väster- 
länningar kunde resa oss i jämnhöjd 
med til lfället nu och bevisa att det 
existerar en allmänmänsklig solida- 
ritet på jorden, så är det troligt att 
många svårigheter varmed vi  nu 
kämpa, skulle lösa Sig av sig självt. 
I Östern talar och skriver man nu 

om Den vita faran, särskilt med an- 
ledning av vad som når dit bort om 

försöken att ekonmiskt sammanslu- 
ta Europa. Författaren till en så- 
dan varningsbok. liknande dem vi  
känna t i l l  om den ryska, resp. gula 
faran, rekommenderar Asien den 
samfällda ekonomiska bojkotten mot 
Europa som ett motdrag mot de ho- 
tande planerna därifrån. »De väs- 
terländska staterna skola läggas på 
den ekonomiska bojkottens städ, och 
där hamras mjuka., heter det. Där 
kommer något av den Gandhiska 
metoden in, men utan Gandhis sin- 
nelag. Om västerlandet komme med 
mat och kläder till Asien nu, så skulle 
det visa att det av Gandhi lä r t  det 
vapenlösa anfallets konst i dess för 
asiatisk nationalistisk hets mest far- 
liga form. 

et är ett underligt sammanträf- D fande att Gandhi är i Europa 
just v id denna tid, då vi stå inför av- 
rustningskonferensens stora avgö- 
rande. Del  faktum att han är här 
som underhandlare på sina egna 
villkor, med fullmakt för ett parti 
som för några månader sedan för- 
klarades olagligt och upplöst kan 
kanske ha något att säga oss. 

nder generaldebatten som in- U leder varje Folkförbundsför- 
samling och där alla delegations- 
chefer yttra sig, har det blivit klart 
för den värld som lyssnar på för- 
handlingarna att alla ansvariga 
Statsmän utmärkt väl veta vad vi 
borde göra nu och vad som borde 
bli  resultatet av avrustningskonfe- 
rensen. »Det kan e j  längre vara 
tal om kapprustning eller upprust- 
ning, ly folken vilja nedrustning», 
sade Briand. Men han har sagt så 
mycket. 

(Forts. å sid. 2). 

Samarbete. 
Det är som am naturen i år med ett 

grått exempel ville lära mänsklig- 
heten att stävja sitt rödflammande tu- 
mull. Aldrig har man sett ett mera års- 
tidslöst jämnkallt, stelfruset är. Barm 
liga skräckbilder från Grimbergs histo- 
ria dyka upp i minnet. Det måste hi 
tett sig så här på Karl den XI:s hemska 
lid. när det snöade på sommaren och 
smultron och sädesax mognade bara för 
att klädas i is - jag minns inte mer un- 
der vilken onaturlig järtecknande månad 

Om det är sant att naturens stränga 
tecken och människornas felsteg och olyc- 
kor stå i förbindelse med varandra, vill 
r ä l  detta år ha sagt, att alla krafter nu 
måste samlas för att  binda ihop rad som 
störtar isär 

Ett l i tet  frö till sökande och prövande 
samarbete har helt självständigt växt upp 
mellan Hemgården I Norrköping, indu- 
striens studiehem och Medborgarskolan 
vid Fogelstad. Rätt som det ar beordras 
två röda bussar fram i Norrköping. Och 
ett femtiotal SY Hemgårdsfolket anslår en 
söndag till besök på Fogelstad, där de 
tillsammans med skolans kursdeltagare 
diskutera någon brännande fråga. 

Kvällen innan den senaste Norrköpings- 
söndagen på skolan hade den nu pågående 
höstkursen samlats framför brasan i fest- 
salen och daltagarna berättade om sina 
yrken och livserfarenheter. För min egen 
del vet jag ingenting så högtidligt som 
att få kasta en blick in i ett främman- 
de yrke. VU blir spänning och äventyr 
omkring de skickliga händerna. de t r i -  
nade ögonen, de övade hjärnorna under 
utövandet av den konst, åt vilken de 
ägnat sin kraft. Men inte alla de, som 
berättade, ville själva på med på att 
äventyret var vackert. Ett litet hembi- 
träde som får höra av frun, att  du talar 
inte förrän du blir tilltalad, eller en ung 
spinnerska i en gammal och dammig tex- 
tilfabrik äro medvetna om att något be- 
höver ändras. 

Det lilla hembiträdet, som vid 25 års 
ålder som gift fru övergick till textilin- 
dustrin, lade fram några av de kvinnliga 
arbetarnas problem. Vid en viss fabrik 
ha kvinnorna helt nyligen fått börja sköta 
två vävstolar, ett arbete som hittills va- 
'it förbehållet männen. Det behöver emel- 
lertid inte vara svårare I n  det gamla 
rid en vävstol -det beror på vilket slags 
arbete man lär. och det är inte särskilt 
överraskande att höra, att kvinnorna vid 
den enda vävstolen mycket ofta fått det 

sämsta arbetet på sin lott. Arbeterskor- 
nas ackordsförtjänst får inte överstiga 75 
öre per timme. Arbetarnas däremot If 
höet 104 öre per timme. Det förekom- 
mer inte sällen skiftarbete. då t.ex. en 
man står vid vävstolarna mellan kl. 6 
och 2, sedan en kvinna från 2 till 10. På 
bokstavligen in i minsta tråd samma ar- 
bete vid samma vävstolar får alltså h in -  
nan till arbetsgivarens onekliga glädje 
29 öre mindre per timme. Är inte detta 
upprörande? 

Emellertid är del inte bara männen, 
Som äro likgiltiga inför detta. Del finns 
undantag också bland dem. Kvinnorna 
själva måste ännu i många fall läras vad 
kamp betyder — — —. 

En ung danska var bibliotekarie vid 
en barnbokstuga i Köpenhamn. Hon be- 
rättade om den vänskap för livet, som 
kan uppstå mellan »fröken» och barnen. 
omkring böcker och muntliga sagor. En 
av bokstugans pojkar blev sjöman och 
for till Amerika. Efter långa lider stod 
han på nytt framför fröken. Efter en 
lång stunds samtal sade han: Jag måste 
gå hem nu - har kommit direkt från 
båten, men ville hälsa på i bokstugan 
innan jag tog ett steg till i Köpenhamn ... 

D U  var som en direkt fortsättning på 
lördagskvällens samtal,, när rektor Her- 
melin på söndagen inför Norrköpings- 
gästerna talade om Kata Dalströms liv. 
Oden och äventyr, så som Fredrik Ström 
framställt dem i sin roliga, under utgiv- 
ning varande krönika. Det underbetalda 
kvinnoarbetet, eggelsen till solidaritet, den 
varma, otröttliga agitatorns kamratskap 
med människor i alla öden. brytningsti- 
der, kamp för ideal, segrar och neder- 
lag, allting i Kata Dalströms historia var 
aktuellt rom från I dag. Och Norrkö- 
ping hade varit hennes hjärtestad, där 
hade hon sina små textilflickor, bleka 
om nosen, som hon ville lära samman- 
hållningens makt. 

Samarbete var också ämnet för diskus- 
sionen mellan kamratgrupperna på sön- 
dagseftermiddagen. Klasskamp och iso- 
lering eller gemensam strävan? Frågan 
ställdes av fröken Holgersson i ett in- 
ledningsanförande och svaren kommo 
från olika håll: Broderskapet förstördes 
under världskriget och kan väl aldrig 
återuppstå — men om vi  i framtiden för- 
mådde att göra det levende, vore det 
rätta vägen. - Arbetarklassen har gjort 
försök till samarbete, nu skall den härs- 
kande klassen räcka handen. Den tycks 
vilja samarbete. bara när d u  gagnar 
dess egna intressen. - Ytterst är sam- 
arbete målet. Men samarbete kan endast 
vara mellan jämnbördiga. 

Casan. 

Förvärvsarbeterskan. Den stora arbetslösheten i Sve- 
rige har huvudsakligen drab- 

bat män. Vid arbetslöshetsräknin- 
gen 1927 utgjorde de arhetslösa 
kvinnorna endast omkring 2,7 % av 
hela antalet beräknade arbetslösa 
Enligt Arbetslöshetsutredningens 
uppgifter äro förhållandena likartade 
åtminstone under de sista tio åren. 
Från och med 1920 kan man näm- 
ligen med en viss säkerhet bedöma 
den kvinnliga arbetslösheten, efter- 
som det under massarbetslöshetens 
är förekom utdelning av kontantun- 
derstöd även t i l l  arbetslösa kvinnor 
När t. ex. arbetslöshetssiffran i okto- 
ber 1921 var uppe i 98,300 visade re- 
dovisningarna på endast 900 arbets- 
lösa kvinnor. i januari 1,400 av 
163,200. Sedan sjönko siffrorna 
hastigt, de arbetslösa kvinnorna för- 
svunno snart helt och hållet ur ar- 
arbetslöshetskommissionens statistik. 

Tydligen hänger delta tillsammans 
med att kvinnorna ha det husliga ar- 
betet att tillgå som en reserv. An- 
tingen det är gifta kvinnor eller hem- 
madöttrar, som avstå från förvärvs- 

arbete och stanna i hemmet eller det 
är förvärvsarbetande unga flickor, 
som söka sig t i l l  de husliga tjänster- 
na, så betyder tillgången på sådant 
arbete en säkerhetsventil. vilken av- 
leder den kvinnliga arbetslöshetens 
mest katastrofala verkningar. Detta 
låter fördelaktigt. Men det finns 
nackdelar. 

Som alla veta är det allra oftast 
t.o.m. brist på arbetskraft till det 
husliga arbetet. Arbetslöshetsutred- 
ningen understryker de skäl härtill, 
som ju ofta diskuterats, inte minst 
under del Senaste året. För det för- 
sta att hembiträdenas arbetsförhål- 
landen, jämförda med andra yrken, 
äro så i l la ordnade alt denna syssel- 
sättning i regel inte kan jämställas 
med ett verkligt yrke. Vidare a n  
bristen på utbildningsmöjligheter 
försvarar för unga nybörjare att slå 
in på banan. Förutsättningen för 
dem är ofta alt husmodern själv 
skall vara villig at t  lära upp dem. 
Det är ett osäkerhetstillstånd. 

Sedan arbetslöshelsutredningen 

(Forts. å sid. 4.) 
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D e n  19 Sept. 193 1. 

Stadsmakternas 
hjälp. 

Den 31  aug. betalade Spannmåls- 
föreningen u. p. a.. d. Y. S. storkar-  
narna, av regeringen fastställda pri- 
ser för »fullgott» vete kr. 18,50 pr 

dan en säker majoritet, och det kam- 
mer genom utomordentliga åtgärder 
på sidan om den vanliga parlamen- 
tariska ordningen att hastigt gå 
igenom. Oppositionen, inom vilken 
m a n  märker den gamla uppdelnin- 
gen mellan den moderata arbetar- 
flygeln under Henderson och den 
radikala flygeln för vilken Maxton 
förde talan, kan inte göra något åt 
den saken. De radikala säga också 
öppet ifrån. att de ämna arbeta utan- 
för parlamentet. arbeta med massor- 
na och dessutom på att göra färdigt 
ett handlingsprogram til l den dag 
då massorna tagit makten från ban- 
kerna som n~ regera landet. 

Budgeten upptar en besparing på 
5 miljoner pund på de militära ut- 
gifterna. 10 miljoner på anslaget för 
undervisning och 25 miljoner på ar- 
betslöshetsunderstöden. Försvaret för 
nedskärning av dessa understöd är 
att penningvärdet stigit, så att de 
arbetslösa genom denna minskning 
komma tillbaka t i l l  den levnadsstan- 
dard de hade 1929. 

Märkvärdigt synes då, att inte 
samma argumentering kunde gälla 
ör militärutgifterna! Utfodring av 
män, djur  och maskiner i Englands 
här, flotta och f lyg måste också ha 
blivit billigare, och varför kunde inte 
försvaret återföras t i l l  sin standard 
av 1929? 

Men inte ett ljud har hörts om 
den saken. 

Förstakammarvalet. Längs (Forts fr. sid horisonten. 1). 

Arets förstakammarval ha ägt rum Den gamla franska formeln: sä- 
i den borgerliga samlingens tecken. kerhet, skiljedom, avrustning, behär- 

Högern, Bondeförbundet och D e  skar dock inte längre det politiska 
Frisinnade var den gemensamma be- tänkandet. Ordningen kastas om, 
teckning. under vilken de t r e  borger- och avrustningen kommer först, sa- 
liga partierna gingo fram vid valet som det som ger säkerhet. 
för Södermanland-Västmanlands Italien har, som man antar i sam- 
län. Högern återerövrade här sina förstånd med-Amerikas Förenta Sta. 
två mandat. Landshövding Seder- ter, kommit upp med förslaget att 
holm och jägmästare Tamm i Fa- staterna skulle förbinda s ig  att icke 
gersta blevo omvalda. De frisinnade vidtaga några ökningar i sina rust- 

bundet. Den liberale professor Kobb avrustningskonferensen fattat ett 
blev utslagen til l förmån för bonde- beslut. Hittills ha, som bekant, de 
förbundarin löjtnant von Heland. praktiska förberedelserna til l konfe- 
De frisinnade ha sålunda behållit en- rensen (vi tala icke om de idéella) 
dast ett mandat: med hjälp av bon- i många länder bestått i forcerad 
deförbundsröster omvaldes jord- tillverkning och lagring av krigsma- 
bruksminister v. Stockenström. So- terial. Det är väl antagligen detta 
cialdemokraterna bibeböllo sina fem som Italien vill åt och syftar då när- 

förlorade ett mandat till bondeför- ningar från och med nu och til l dess 

100 kg. - ifall det numera, sedan mandat och återinsatte sina hittills- 
staten lagt sig i spannmålsförsälj- varande representanter i första kam- 
ningen, finns något vete, som är maren: överdirektör C. E. Svensson. 
»fullgott»! Den 1 september, då undervisningsrådet Björck, härads- 
prisbildningen enligt de nya förord- hövding Åkerman, folkskollärare Da- 
ningarna, åter blev fri, sjönk priset vid Norman och riksdagsman A. J. 
ti l l 15 kr. pr 1 0 0  kg., t. o. m. ända Bärg. 
ned t i l l  14 kr. Spänningen inför detta val gällde 

De sakkunniga säga. att jordbru- jordbruksministerns osäkra plats. 
karna ska hälla ihop och inte sälja Ifråga om bytet K o b b - v  Heland 
ti l l underpris. de ska lagra på säden är väl inte skillnaden på högernyan- 
och låna på den. Det agiteras t. o sen så stor. 
m. för att uppmuntra de skuldbelas- Något besvärligare tedde sig si- 
tade jordbrukarna, an skuldsätta sig tuationen inom Blekinge-Kristian- 
ännu mera. Det förefaller som ett stad väljande landsting. Sedan val- 
grymt hån. Men - ett faktum är, kretsen förlorat ett mandat, skulle av 
att jordbrukarna behöva pengar. de nio återstående fyra -mot förut 
Därför sälja jordbrukarna och måste tre - ha gått ti l l socialdemokrater- 
sälja. Noden har ingen lag. Det na, under förutsättning att borgerlig 
är inte alla, som förstå sig på låne- samverkan inte kom t i l l  stånd. Men 
och lagringssysfemet, utan som i efter mycket fram och tillbaka gingo 
stället insett dess nackdelar. Och när de borgerliga. t i l l  val under kartell- 
statsmakternas bestämmelser blivit beteckningen Jordbruk och näringar. 
sådana, att det ytterligare försvårat De frisinnade, liberala och bonde- 
för jordbrukarna att sälja, få jord- förbundarna samverkade inom kar- 
brukarna ta vad som går att f ä  - tellen och de frisinnade förhjälpte 
de måste ha pengar.. bondeförbundet til l ett nytt mandat. 

ingen kan heller förvåna s ig  över Hjälpen frän bondeförbundet t i l l  hr 
a n  kvarnarna begagna de rättigheter, Y. Stockenströms återval i Söder- 
som statsmakterna tillerkänt dem, manland kvitterades i Skåne-Ble- 
för att pressa ned priset. Det är kinge med invalet av hr Pettersson i 
mycket mänskligt handlat. Och ex. - Västerås! En bondeförbundets 
perter äro anställda - kanske på tjänsteman och säker protektionist. 
statens bekostnad - (d. v. s. även Resultatet av denna egendomliga 
på jordbrukarnas) för att uppfinna överenskommelse blev sålunda: för 
fel på brödsäd. Statistiska tabeller högern tre mandat (förut fyra), de 
komma att för eftervärlden kunna frisinnade ett (förut två), bondeför- 
utvisa beskaffenheten av varje sä- bundet två (förut ett), socialdemo- 
deskorn i Sveriges land under nå- kraterna som förut, tre. De valda 
dens är 1931 med procentuellt an. äro från högern landshövding Nils- 
givande av repor på skalet, redan san. konsul Forssberg och borg- 
grodda och möjligen grobara korn mästare Ehrnberg, samtliga omval- 
m. m. sådant, allt sett genom veten- da. Från de frisinnade riksdagsman 
skapliga och ekonomiska förstorings- Andersson i Fältenborg, omvald, från 
glas. Men del förhindrar icke, att bondeförbundet riksdagsman Nilsson 
jordbrukarnas ställning blivit syn- i Fredriksfält, omvald. och förre 
nerligen försvårad. riksdagsmannen Anton Pettersson, 

Det behövdes således icke mänga Västerås, nyvald, samt från social- 
dagar för att uppenbara innehållet demokraterna borgmästare Linder, 
av det förslag, som socialdemokra- riksdagsman Östergren, omvalda, 
terna med hr  Orne i spetsen talade och riksdagsman L. Borggren nyvald 
och röstade emot och högern talade Den borgerliga samlingens princip 
emot men röstade för, den frisinnade är stadfäst i landstingen. Så är det 
regeringens förslag. för väljarna til l landstingen ännu 

När ha jordbrukarna fatt nog av mera omöjligt att veta vilken riks- 
den frisinnade hjälpen åt jordbru- dagsman de ytterst rösta på. Det kan 
het? - Påtagligen och förunderligt lika väl bli en bondeförbundare som 
nog inte ännu - av förstakammar- en frisinnad. 
valen att döma. De skedde i den Utöver Svenska Morgonbladet. 
borgerliga samlingens tecken. Däri- som är belåten med att hr Y. Stocken- 
genom återbördades också jord- ströms mandat blev säkrat, och bon- 
bruksministern t i l l  riksdagen, vare deförbundets organ, vilka kanstate- 
sig de t  skedde på grund av hans re- ra den för bondeförbundet särdeles 
dan visade förtjänst om modernärin- lyckosamma utgången av Blekinge- 
pen eller för de tjänster, han väntas Kristianstadvalet höras även bistra 
göra som protektionismens nitiske kommentarer t i l l  den genomförda ko- 
anhangare. handeln. 

Vi Citera ur Social-Demokraten: 

mast ät Frankrike och dess östeuro- 
peiska klienter. 

De Skandinaviska staterna till- 
samman med Holland och Schweiz, 
denna självfallet bildade lilla neu- 
trala femmaktsgrupp, ha enat sig am 
ett resolutionsförslag som de inläm- 
nat ti l l församlingen, och där de 
föreslå att Nationernas förbund ge- 
nom Rådet skall utverka hos respek- 
tive stater att de i avvaktan på kon- 
ferensen avstå frän varje åtgärd 
som avse att öka rustningarna. Vårt 
svenska flygvapen får tydligen vän- 
ta med förstärkningarna av luft- 
värnsartilleri och jaktplan. Ty inte 
blir det möjligt efter detta för vår 
försvarsminister att komma med 
några nya anslag i sin huvudtitel. 

Englands nya regering har inte E haft tid att ägna sig verksamt 
åt detta folkförbundsmöte. Det har 
haft sig uppgiften förelagd att möta 
det urtima parlamentet med pro- 
gramförklaring och budgetförslag. 
För detta förslag har Snowden re- 

»De frisinnade ha icke blott av- 
böjt att medverka till valet av en ''- 
cialdemokratisk småbonde. Det kan 
liga partierna, vilka tydligen icke av 
de frisinnade blivit underrättade där- 
om. att hr Ekmans parti även för- 
handlat med socialdemokraterna om 

frisinnad i i Kristianstad-Blekinge i 
den förvissningen att bondeförbun- 
darna under inga omständigheter 
skulle våga vägra att medverka t i l l  
v. Stockenströms, < /  görares, val det i Sörmland- stora jord- 

brukets Västmanland. väl ö Vårt partis vägran 
att utan vidare falla t i l l  föga för de 
frisinnade vågmästaranspråken ledde 
till att de frisinnade försatte sig i ett 
tvångsläge Det kan kanske också 

de borgerliga, att socialdemokrater- 
na föreslogo de frisinnade, om dessa 
nu till varje pris viIIe manövrera bort 
den socialdemokratiska vinsten, att 
gemensamt välja en person ur den 
pålitliga namn sådana borger l i ga  som fröken vänstern, Tamm varvid på 

Fogelstad, advokat Andén m. fl. 
nänmdes. 

Men hellre en socialreaktionär och 
tulltokig ombudsman för bondeför- 

lare! Så hjälpa de frisinnade under 
vågmästeriets ledning t i l l  att skapa 
den reformvänliga majoritet i riks- 
dagens kamrar, utan vilken icke ens 
de beskedliga reformer, de frisinna- 
de enligt sitt program, sina vallöften 

debatterna vilja främja, kunna för- 
verkligas. Krokiga, övermåttan kro- 
kiga äro vågmästeriets vägar!. - 



För de nya hemmen. 
Skall man t i l l  1 oktober inreda en färgade tyger till överkomliga pri- 

ny  våning -och annars också for- ser. Den som någon gång försökt 
resten - har man skäl a t t  besöka att få tag i ett trevligt otromantyg 
F i rma Svenskt Tenns utstäl lning på till skapligt pris vet, hur svårt det 
Galleri Modern. är. 

Et t  genomgående drag hos ut- En hel del saker är förbluffande 
ställningsföremålen är raff inerad bil l iga. T. ex. ett l i tet björkbord 
enkelhet, gedigenhet och smakfull- med hylla för 37 kr. Tyvärr är nog 
het. Det är ett fullföljande av r ikt- i alla fa l l  det mesta för dyr t  för fler- 
l injerna på Stockholmsutställnin- talet människor. Men - det vä- 
gen, inte djärvt kanske. men lugnt sentligaste med en sådan utstäl lning 
och säkert. Små, låga bord, där nia- är a l t  man får ideer, som man kan 
terialet, oftast björk. får verka själv. omsätta i sitt eget hem. . Fastän 
Långa, smala hord. Laga, breda kanske i förenklad form. Därför har 
ottomaner. Låga, mjuka soffor med denna utstäl lning något att lära var 
låga kuddar. Vackra, enkla lampor och en som är intresserad av mo- 
i tenn eller glas. Och härl iga, en- dern hemkultur. L. A. 

I Polanco. Av HARRY MARTINSON. 

Jag vill omtala hur vi levde i hyn Po- fatet r id  floden (regn och flodvatten upp- 
lanco, uppe i det ödsliga Paysandu. samlades där före torktiden och stenfatet 
\'i arbetade där. byggde en bro där, var det enda kommunala i byn). Varför 

skrämde boskapshjordarna med våra levde överhuvudtaget människorna i den- 
sprängskott; men de kommo 'alltid till- na klunga på trettiotvå hus och kallade 
haka. det Polanco? Husen uppförda av gräs- 

När vi rest huvudspantet och vi lågo torvor, flådda av pampan, skurna till ku- 
på d e s  upphöjda båge i solhettans cen- ber, murade till templet hem. Innanväg- 
trum, svängde v i  oxhamrarna och drevo gar av grästorv. Golv av stampad jord. 
tiotumssprintarna in i trät .  Därvid föll Husets enda dyrbara öga ett fönster av 
en BY oss, en chilensk f. d gårdfarihand- blåsskinn tittande mot det värmande norr 
lare, ner och slog ihjäl sig mot de (ty det var på södra halvklotet). Bräns- 
glatta. äggformiga stenarna i flodbädden. let - den gråbruna, torkade kospillnin- 

När hela bron var spänd och sprintad gen: runda kakor, uppsamlade miltals 

J 

gåvo vi den en tjock smörjelse av asfalt- omkring i solhettan, efter estanciornas bo- 
tjära. Chilenarens flicka kom och grät skapshjordar. 
stilla och var nästan nöjd, hon trodde att Jag har rett frysande boskapsvaktare 
vi tjärade bron svart av sorg. bryta dessa rukor vid elden, högtidligt 

som Vid en nattvard. Och elden har för- 
Oplanco ligger vid en pampaså som vandlat gödseln I rök och sinnena i dröm- 

skryter med namnet Rio Negrita - mar. Det blir ofantligt mycket aska efter 
precis som den vore en stor flod. Den detta bränsle och i plötsligt solheta pam- 
har kvicksandsbotten och bevattnar snålt pasmorgnar kunde man få se dem sovan- 
en ödslig pampastrakt så att ett mini- de - tre, fyra herdar kring en geting- mum av kål och majs blir möjligt, men bovit askhög, stor som en halv höstack. 
inte me,. Varför bodde man i Polanco? Inte 

lilla floden åt och vass finns, a v  en in- V var det för svårflyttbara möblers  
diankvinnas längd, med gula ax. pasfolk i Uruguay och Argentina och Pa- 
och där sväller buskaget ut (det är d i r  tagonien var möblemanget koskallar. Sil- färdats hundra är gödslad med slam- som stäl- vervita koskallar, med vita vittrade horn, 
len står en lund. Slammet och dyn bär tagna från slätternas solgnagda boskaps- 
alltid med sig ide" till e" lund. kadaver. De stora åskvädren döda ute 

Den största lunden där hette »Granda på slätterna med slumpens lag och slag 
klungor av genomvåta, frysande boskaps- 

Madre» och det betyder bara »stora mor». 
Jag satt ofta i Granda Ma adre som en djur, då de tränga sig samman med hu- 

kyckling under h hönan och såg den smala vudena mot vinden för att skydda sig. 
floden dra förbi och önskade en båt en I Polanco satt man, liksom i hela provin- 
bara den minsta lilla smala båt. Men sen Paysandu, på dessa olyckans efter- 

någon båt fanns inte i Polanco. 
Det lämnade ben. Skallpallarnas breda pann- 

var en båtlös flodby. Och när jag en hin blevo glatta av sätenas vridningar. 
dag efter arbetet tog mig en simtur i Mest var dessa pallar för männen. Kvin- 
strömfåran blev jag tagen av Polancos nornas breda höfter hade det trångt mel- 

polis - en sextioårig man med halmskor Ian kopannornas krokiga horn. 
Ingen 

och en urgammal kavallerisabel, som panna är så bred som kvinnohöften, inte 

hängde vid hans rida utan balja. 
»Här i Rio Negrita var d i t  förbjudet Polanco pampasby, liksom i Paysan- 

att göra försök a t t  drunkna.. - Han I dur alla fattiga hus, var dyrbarheter- 
tummade på sin sabel: körde tummen in nas dyrbarhet en skiva av järnek (ibland. 
i dess största hack - märket efter nå- ett fattigare träd), husets bordsskiva. 
gon vedhuggning - och vädjade. Och Om gästen var aktad. eller om hans an- Det blev en högtidsstund, en kan- laren l iksom intuit ivt hade til lägnat jag såg ögonens glans och förstod att sikte var en öppen läsebok, då lades ski- 

van fram vid sidan av gödselelden. Maten 

v i  från scenen åter kände en f läkt ne och gav oss med ful la händer av Jag förklarade badningens fördelar, sattes fram. Man At av den framsatta 
av Hjalmar Bergmans säregna och sin upptäckt. Herr Sandborg, som dess etiska sidor. dess estetiska: mörkret lökhögen på skivan, och med breda horn- 
virtuosa snille. Få ha som han förut givit den kanske bästa tolk- föll på och jag stod där naken och frös. skedar smaskade man i sic maccaron- 
trängt ända t i l l  batten i vårt svenska ningen av Swedenhielm, spelade på Men gubben var inte rädvill; ur färje- soppan, med senor och pampaskryddor, ur 
kynne, få ha så levande förstått att ett stort register, från sublima små skjulet vid vadstället, dar en forkärra jättestora vattenmelonskal liknande mån- 
lägga fram våra svagheter i en allt scener med dottern Blenda och sitt knirkat sig ned i kvicksanden och stod där vaggor. Brödet var halvmogna majskol- 
försonande och förlåtande dager. allt i allo Vickberg til l kraft iga och evigt hjälplös och skev, hämtade gubben var som spetsades på en käpp och bryn- 
Som få förstod han vår svenska hu- stora scener med sin syster Julia - ljus och vid skenet från en urgammal tes i elden. 
mor, vår bisarra humor. som genom »hans köttsl iga oväder,! Liksom i andra delar av världen levde 
hans ögon blev obarmhärtigt blot- tiden njöt man av att få studera hans i gräset lade han sic på knä och läste för kvinnorna på pampan kvinnovärldens 
tad och dragen fram i ljuset t i l l  vår tre månader mitt pass. liv, förtrycktes och höllo sig förtyckta. 
egen överraskning och smått gene- inte. Polisgubben för- Ju fattigare huset, ju mera kväst kvin- 
rade glädje. Han kunde förstå ilet gång att drunkna och nan. I hela Paysandu har jag sett henne 
storslagna i våra svagheter, en Swe- lika försagd, hon har aldrig tid att röra 

denhielm, en Markurell ,  en baron ännu en stund vid flo- vid guitarren, som hänger på träsprinten 
Roger Bernhusen de Sars - alla komma fram vita som i jordväggen. Hon gör allt grovslit och 

voro de en Hans nåd, adlade genom Månen skymtade mel- under måltiderna tassar hon ängsligt om- 

en stor författares stora och bl ixtran- n framåtgående guld- kring på jordgolvet och ansvarar också 

de tanke. rände sakta sin krok- för att barnen äro dödstysta medan män- 

Vad som utom den rol iga iscen- ju en r ik t ig t  snäll trollgubbe i en sabel i Granda Madres buskhöfter. Jaa nen tala, äta och klinka sin guitarrme- 

sättningen främst bidrog t i l l  kvällens bisarr saga handla! 
framgång var g ive tv is  O lo f  Sand- Hon stöter majs i den jättestora trä- 
borgs tolkning av Hans Nåd själv. la gott sina platser och bidrogo t i l l  by Polanco, vars polis och hans sabel morteln (det är e t t  tungt arbete). Hon 
Det var rol igt  att se, hur  skådespe- framgången. var jämnåriga med det gemensamma sten- vågar sällan eller aldrig le mot en främ- 

En remsa av buskage följer troget den 

ens tänkarpannan. 

Hans nåds testamente. 
ske vemodig högtidsstund. n ä r  sig något av Bergmans härl iga kyn- han ville se mitt pass. 

Och hela hornlykta som utsände ett urinfärgat ljus 

föll i tankar över denna hy. härute på den lankoli. 
De  övriga skådespelarna fyl lde al- ödsliga uruguayska campan. Denna lilla 

Johan Falck. 

En bok, som anbefalles. 
Vad många ivrigt efterlyst ha r  

äntligen kommit, i det a l t  från »Sven- 
ska Biblioteket F r i  Läsning. har  ut- 
givits ett illustrerat häfte på 80 si- 
dor om Nationernas Förbund. För- 
fattare är fröken Mathilda Widegren, 
som lyckats ge en på samma gång 
enkel och saklig framställning om 
N. F:s verksamhet. Man  får den 
yttre ramen genom en kort beskriv- 
ning av Genève och Folkförbundets 
lokaler och därjämte redogörelse 
för uppkomsten av förbundet, hur  det 
arbetar och vad det Vill. - Själva 
uppläggningen av ämnet har dess- 
utom stora förtjänster rent pedago- 
giskt sett, varför baken på det var- 
maste rekommenderas inte bara åt 
alla våra barn- och ungdomsskolor 
utan även t i l l  enskilda personer. Den 
kan erhållas genom Skriv- och Rit- 
boksaktiebolaget, Stockholm, Arlöv, 
Gävle, samt direkt från Lärarinneför- 
bundet, Brunkebergstorg 15, Stock- 
holm. Priset är ' kr. 

Jenny Johansson. 
landstingsseminarium. 

Lärarinna vid Älvsborgs läns 

ling även om han skämtar. jämt är hon 
allvarlig, försagd. D e t  förekommer ofta 
alt  hon dödar mannen och flyr med bar- 
nen över den ödsliga hundramila pam- 
pan, om sådana f a l l  talas mycket i W- 
sandu. 

O ch dock är hon värdig och långt ståt- 
ligare än mannen, i Paysandu såg 

jag aldrig en kvinna rida i trav, hon red 
alltid i galopp, och gränsle på hästen 
sitter hon aldrig. Jag har sett en Pay- 
sandukvinna gråta, när en estanciadotter 
som inspekterade boskapshjordarna satt 
gränsle. 

Själv får hon slakta de stora pampas- 
strutsarna, dessa långbenta, muskelstar- 
ka springfåglar, som finnas vilda och 
halvtama i hela Paysandu. Dit  II ett 
arbete både för hjärta och kropp an kallt 
döda dessa muskelstarka fåglar. 

Men barnen får hon befalla över. Man 
kan höra att hon också har ''" hund na' 
hon skickar ut dem att jaga bältdjur i 
skymningen. Men bältorna ha blivit lis- 
tiga, de flytta längre och längre ut på 

lan de glest liggande gräsoceanerna mel- 
saktmodiga djuren fred med pampashöns, 
boskap och de halvmeterlånga gräsödlor- 
na. Nu får en pojke med moderns olycks- 
bådande hot i ryggen springa långt för 

Själva jakten är den enklaste i värl- 
den, en bälta springer ytterst långsamt: 
man trycker d in  hårt på skölden och 

stryper huvud bakåt. Bältkött och bält- 
soppa är som guds egen mat i en jord. 
koja i Polanco. 

Efter en misslyckad bältjakt slår ,,,o- 
dern barnen, skyller på att när det finns 
så många ugglor kring kojan så måste det 
också finnas bältor. Slår dem obevekligt 
och deras skrik är som en hård tjutande 
vind i krossade guitarrer. 

Så var seden i Polanco och många byar 
i Paysandu. 

Varför hade Polanco gyttrat sig sam 
man till an kojornas hy. en tröst 

lös kojornas hy med polis? Det berodde 



tar antalet förvärvsarbetare igen - den och med en sådan utveckling VO- 

FÖRVÄRVSARBETERSKAN hustruns avlönade arbete inte utan 
re ett stort fält för ekonomisk ned- 
gång och förödelse öppnat . . . 

Det har ofta gjorts gällande att 
ganska kortfattat fastslagit dessa nen efter revolutionen 1918 bekräf- kvinnornas intrång på arbetsmark- 
för den kvinnliga arbetsmarknaden tats - också i juridik. Österrikes naden bidrar t i l l  arbetslösheten. Ock- Kvinnorna i Österrike l ida mycket 
säregna förhållanden, lämnas den första kvinnliga juris d:r blev sedan så påven har anslutit sig ti l l  den upp- hårt under arbetslösheten. allra helst 
kvinnliga arbetslösheten - som är utövande advokat. Framförallt har fattningen och uppmanat kvinnorna som de äro sämre ställda än ,,,an- 
svår att fastställa och så föga om- hon ägnat sig at familjerätt. a t ~  återgå t i l l  hemmen! Antalet för- nen ifråga om arbetslöshetshjälp. De 
fattande - åsido. värvsarbetande kvinnor i Wien äro som på grund av äktenskap för en 

f. n. nästan dubbelt så många rom t id lämnat förvärvsarbetet ha sedan 
så mycket svårare att åter få en plats. 

Vid affärs- och yrkeskvinnornas organisationsarbete bland kvinnorna Beth. männen glömma bort att kvin- Märk l i g  är att självmordsstatistiken 
internationella kongress i Wien i internationella spörsmål på olika om-- norna ofta arbeta inom yrken och ti l l  visar ett betydiigt överskott för de 
somras förekommo ett par föredrag rådens med blicken öppen för de sto- löner som männen varken kunna el- arbelande kvinnornas del. Medan 
av den österrikiska advokaten Ma- ra krav som den nya världen sätter ler vilja ha! Skulle nu kvinnan å ter  den allmänna statistiken ännu upp- 
rianne Beth om kvinnornas roll i ar- på sina kvinnliga medborgare. gå t i l l  hemarbetet uppstode en ännu tar ett större antal självmord för min,  
betslösheten och inom förvärvslivet. Från krigsåren hade Marianne ohederligare konkurrens. Utom att äro självmorden bland de sjukför- 
som fastän de egentligen behandlade Beth kvar erfarenheterna av ett för- köpkraften minskades för varje icke säkrade. d. v. s. vissa slag av yrkes- 
österrikiska förhållanden, kunna ha tvivlat. övergivet, tåligt och samman- arbetande kvinna V i  skulle få en arbetande kvinnor, dubbelt så talrika 
ett visst intresse som belysande ma- bitet kvinnosläkte som i skriande motsvarighet t i l l  Gandhis spinnrocks- som bland motsvarande grupper av 
terial. kampanj. Om .kvinnorna återförvi- min. De högsta siffrorna hänföra 

Jur. och fil. d:r Beth är själv en dagen. utan framtidshopp, utan in- sades t i l l  hemmen för att utveckla si- sig ti l l  hembiträdenas kär och bland 
intressant representant för de kvin- flytande med sin gråa jämmer sam- na produktiva krafter där. skulle de dessa visa de yngsta årgångarna den 
nor. rom släppts fram i offentliga lades dag efter dag i de långa köer- bli tvungna att återgå til l handaslöj- allra värsta statistiken. 
yrken sedan de hindrande skrankor- na. — »Jag såg — skriver hon i en 
na rasat efter kriget. Hon är advo- liten levnadsteckning - deras out- 
katdotter. Från sin spädaste barn- härdliga pina. såg dem vända sitt 
dom blev hon utpräglad »manligt» sammanpressade hat mol ordningens 
uppfostrad Fadern hade önskat sig upprätthållare, ödsla sina sista S v e n s k  och tysk film av i dag. i 
en son och gjorde det bästa av den ter på blotta uppehållandet av sina 
sorgliga verkligheten genom att ge Skådespelarna och skådespelerskorna 

förstörde ink sina roller. om an talet på sin dotter en utomordentlig boklig ransvärda uppfinningsrikedom och Det visar sig vara en filmfars med vissa händer var affekterat. Där var Ingert 
uppfostran. Själv var hon vetgirig offervillighet kom ti l l  korta, t. o. m. fullständigt vansinnigt innehåll. Men ro- Bjuggren som den lidelsefulla ryskan, 
och energisk intill det otroligas när det gällde bara att skydda dem rolig! Man måste släppa sin kritiklusta Uno ennning som den vite brodern och 
gräns, Hon studerade kulturhistoria själva och deras närmaste för den och skratta. Björn Berglund som den rede. Gerda 

Tekniskt är filmen ett svagt framsteg Lundquist som den förgrämda. patetiska 
Viserligen pratas del fortfarande nästan överstinnan. 

med orientalisks språk, filosofi. juri- allra bittraste nöd.» 

hela tiden. och där förekommer uråldriga vitsar för vitsandeds egen skull! Men Sturebiografen har på sin program förödande arbetet att under Wiens 
värsta hungerår dra försorg om sin D:r Beth ger i sina föredrag en då och då får man i alla fall se spår av S fyra filmer. tre kortare och en längre re 

familj, hon gifte sig ung och hade två kort översikt över kvinnornas inträde en modern kameraföring t. ex. i scener- som alla mer eller mindre skilja sig från 
små barn - med väntan i livsme- i det industriella arbetet. 
delsköer inpå halva nätterna, sjuk- sitt gamla husliga arbete, när det för- förvecklingar groteska filmgenre 
dom, nöd och förtvivlan - log hon flyttades frän hemmet och förlades fått nog av unga män som vinner ära 
doktorsgraden i filosofi och - se- ti l l  fabrikerna. Därmed uppnåddes och berömmelse genom att komponera en dansUngersk Fischingers 
dan kvinnans likställighet med man- en stark ökning i produktionen. Hem- schlager! iIlustreras här med vita figurer på svart 

arbetet hade alltid försiggått med holten. rytmiskt dansande. svingande fi- 

på färjstället Vid ett färjställe rasta alla bristfälliga hjälpmedel och verktyg 
foror köpa kött och majs och mate, sätta eller utan verktyg alls. Ofta i l la or- På ett vida högre plan än de andefat- Det stora numret är den omtalade tyska 

strängar på sina guitarrer och laga sina ganiserat gav det rent ekonomiskt 
jättestora forvagnar (de stora husbygg- tokroligheterna finska ljudfilmen Sången tidigare rapsodi 

sett dåligt utbyte. Det var kvinnans deskriget En natt på Röda Kvarn, Här filmen till sin tendens ha varit sådan att 

tvåhjulskärrorna, uppgift att utföra ansträngande och har svensk film tagit ett stort steg framåt säges det. en kvinna efter att ha sett 
till hjulens nav), Framför dessa pam- föga lönande arbete I och med hen- i fråga om innehåll och. I n  mer. teknik. den aldrig skulle ha vågat gifta sig Nu 
pasfraktare gå tolv par oxar eller sex nes förvandling från hem- ti l l  för- Finska inbördeskriget som motiv for är den närmast en hymn till livet, till det 
par: oxarnas namn äro an. som Ar- värvsarbeterska drog hon liksom en svensk film efter alla de menlösa idyl- grymma men sköna livet. till ungdomens 
Argentina pampero. Santa Maria La Reine mannen nytta av de tekniska uppfin- idyllerna Man gick till biografen med en kärleksliv. till Iäkarvetenskapens förbund 

viss bävan för rödgardisternas öde med livet i kampen mot döden samtidigt Viktoria. och dessa oxar känna sina namn 
och rycka till när de ropas och oxmuskler ningarna. hennes arbete blev produk- Vitgardistisk är dock inte filmens ten- som den mynnar ut i en rad sarkastiska 
ler lägga mil till mil. De revolutionära äro i stort sett kupletter om den tilltagande ålderns des- 

Sinande till häst framför den flåsan- nom arbetsfördelning och effektiv 
de oxkolonnen dirigerar kusken dem med organisation blev det värt mera i Antagligen beroende på omarbetnin- 
en tjugofots spikskodd bambustav Diri- hushållningen. Men den gamla före- gen år kompositionen ytterligt löslig I 

själva verket sönderfaller filmen i flera. oxorkester en färdeslaveriet stäiiningen om att kvinnoarbete var är ingen riktig bolsjevik. därtill är han förbundna endast genom huvudpersoner- 
Först förlovnings- ror. på detta lever Polanco. na, Han och Hon, sämre arbete levde kvar. 

en nu slog vi en bro över Rio na avlönades fortfarande sam om de- Han blir fångad av de vita och dömes festen med det vidriga societetssällskapet M Negrita. en träbro som knirkade ras arbete varit mindre värt. Och till arkebusering. Som en ynnest utber skildrad med ett överdådigt montage och 

i soltorkan, och målade dess spant med Sedan kär- 

tjock tjära. Nu skulle alla foror fortsätta lönerna ytterligare ned genom den älskade hedersord at^^ havssaltfriskt 
över bron och rasta i La Cano - och underbetalda kvinnliga arbetskraf- att han skall återvända. Och den döds- djur — ständigt hane och hona — och 
Polanco skulle M. Dess åldriga polis i tens inträde på arbetsmarknaden, dömde håller ord efter en hård kamp med människomenageriet Därefter operatio- 

även om det fanns några insikts- flickan Döende, på återvägen av miss- nen kejsarsnittet på sjukhuset, en scen halmskor och urslö sabel skulle dras in 

fulla kvinnor som förstodo faran i tillbaka skjuten av sina egna. kommer han med poesi av blanka instrument och ve- och Polancos folk skulle få tigga estan- 
ciorna om herdeplatser. tillbaka. 

London eller Budapest liksom på sin tid nen alt hjälpa ti l l  för att få en för- av motsättningen mellan rad och vit. Men lilla hemmet med baby och de nyckfullt 
de ryska godsägarna. de talade pimpinett ändring ti l l  stånd Av prestigeskäl problemet har är motsättningen mellan antydningarna om sjömans- 

franska och föraktade mer eller mindre ville männen fortfarande tt kvinnor- plikten och kärleken. mellan »en mans 
det Castilianska herdespråket. Skulle nu na skulle stanna kvar i sitt ekono- heder» och »en kvinnas kärlek». Till Alexis Granowsky — rysk teaterman 
Polancos hy få gå och tigga deras dry- varje pris har man velat undvika in  ta och regissör — synes huvudsakligen ha 
ga tyska förvaltare — Helt säkert. Det miska beroende. som i själva verket politiken på allvar Inbördeskriget blir företagit en rad experiment Vissa sce- 

till stora delar var omöjligt att upp- staffage. Andemeningen är trots strä- ner ha blivit fasinerande. andra mindre fanns ingen annan lösning 
Estanciorna hade det sista halvåret hål- rätthålla och som dessutom hade va- van till opartiskhet i grunden konserva- lyckade. Realism omväxlar med symbo- 

Mot de »hävdvunna» rättsföreställ- lism. Det har blivit ett styckverk men lit en armé på 350,000 hornboskap i bet 
kring Rio Negrita Det Iiknade ett oer- rit mest outhärdligt för männen tiv. 

ningarna så ungefär har man velat säga inget fullgånget konstverk. Förkortnin- 
hört undersamt fälttåg och Negritas snå- själva betyda de »flyktiga» politiska drömmar- garna i den svenska upplagan äro delvis 
la vatten blev beskt av kospillning. Och Den österrikiska statistiken visar na sist och slutligen föga eller intet. Och ti l l  fördel (förlovningsfesten), delvis till 
långt bort över långa långa slättland, att kvinnorna inte alls i främsta rum- det hela mynnar ut i »Athenarnes sång» skada (operationen). 
bortom Cuchilla Hiedo rökte slakterier- Utmärkta äro sångn och musiken. 
bas Iånga skorstenar. väntande flodgrä- 
sens, buskgränsen och flodvattnens om- 

Tekniskt If filmen utmärkt med snab- Aribert Mog och Margot Ferra framställa 
ha. suggestiva scener Äntligen har man på ett flärdfritt sätt utan starkare indi- 

vandling i boskapskött satt den tröga svenska filmkameran i Vidualisering det namnlösa människopa- 
kalvar föddes och diade. pampan födde Antalet kvinnliga arbetare i åldrarna rörelse Äran härav tillkommer regis- ret Och trots sin ojämnhet. trots sin 
arm4 på armé och det blev biff - mil- 26—30 år eller de åldrar då de flesta sören Gustaf Molander och — än mer — Oklara ideologi. är filmen genom sin tek- 
miljontals boxar med biff som fraktades över äktenskapen ingås. avtar emedan fotografen Åke Dahlquist. Dock e l~  par niks djärva ansatser e t t  löfte om fram- 
haven. Hamburg äter mycket, London äter 
mycket och kulturella galliska Paris äter kvinnorna när de kunna välja, gärna anmärkningar! Den konstnärliga oskär- tida Utveklingsmöjligheter för den mo- 

uppge yrkesarbetet och ägna sig åt 
Den är i hög 

mycket. 
hemmet. Efter trettioårsåldern t i l l -  ning utan tendens. , 

(Forts. fr. sid. 1.) 

Vid sidan om sitt yrkesarbete har 
hon med brinnande intresse arbetat . för lösningen av olika kvinnofrågor antalet arbetslösa. Men, säger. d:r 

brist på andliga ledare, på bröd för 

usla liv. Jag såg hur deras beund- Den första svenska filmen för säson- 

gen är Trötte Teodor. 

dik, teologi. Vid sidan av det nästan 

De följde na utanför hotell Babylon. dan gängse filmtypen. 

, 
L A.  

gurer, briljant gjort 

tivt i en helt annan utsträckning, ge- dens. 
sympatiskt skildrande Hjälten, som till- illusioner. 
hör en gammal aristokratisk ätt överger 

världsrevolutionens ideal ryska 
Kvinnor- för litet saklig. för mycket sentimental. 

så trycktes de låga industriarbetar- han sig att en sista gång få besöka sin en symbolisk skelettdans. 

Alla estancieägarna levde i Paris d e t t a  försökte de förgäves få män- Filmen skildrar en tid, som skakades lilla precision. Och slutligen det 

met åta sig förvärvsarbete av »själv- och de vita soldaternas uppbrott. 
ständighets- eller lyxbegär» utan för 

Djuren avlade att nöden och familjen driver dem, 

pan har använts till övermått 
taget blir stundom självändamål beskriv- grad sevärd i hög grad diskutabel. 

Och mon- dernaste av konstarter. 

Harry Martinsson Nils Beyer. 
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