
v a d  har hänt? 

gen. fnr Enligt andra polisens pangen uppgift rum förra med mindre sönda- 

H OGERNS MEDBORGARTAG ägde 

deltagare an fcirra året,  enligt högertid- 
ningarnas uppgift med nästan dubbelt så 
Stor anslutning, I talen furmärktes e j  
längre nagot avstandstaganae från na- 
zismen men desto starkare front mot SO- 
cialismen. pi ett systemskifte i den IIII- 
varande riksledningen vill svensk konser- 
vatism frimodigt satta i n  a l l  sin kraft! 

Socialdemokraterna, som uppfunna 
masstag och massmöten, ha vanligen där- 
igenom velat markera sin fordran pa n i -  
got som de icke hade, exempelvis för- 
eningsrätt, strejkrätt, åttatimmars arbets- 
dag, arhehlöshetsfiinnkring. Hiigern de- 
monstrerar i st.illet för att  hli av med 
ndgot ,?om de ha, nämligen Kungl. Maj:ts 
regering. 

M T R E D J E  MANS R A T T  kommer 0 det säkert icke att lagstiftas denna 
riksdag. Utskottet har avstyrkt höger- 
motionerna därom, Men bondeförbun- 
daren professor westman har nu i stäl- 
let framkastat förslaget om at t  en urtima 
riksdag skulle sammankallas för frågans 
behandlina undel höste's lopp. Reg* 
ring'partiet 'erkar icke särski1t tilltalat 
av forslaget. 

NDRA KAMMARENS BESLUT om A utredning av  statstjänstemännens bi- 
sysslor och gifta kvinnors innehav av all- 
mhn t jänst biträdes av Första Kammarens 
första til1fälliga utskon, dock !ned den 

::::::: , " ~ r , " t " ~ r ~ ~ " ~ g s ~ ~  ,ch 
utan nagra bindande direktiv, ~ l l ~ ~ ~  nå- 
gon förbättring. Fast avslag hade j u  varit 
det bästa. T y  den utredning som verk- 
['gen hehövs anf!aende l i k a  lön* 'bar'fö'- 
sbrjning och statsfinanser, den far nog 
kvinnorina gdra sj8lva. 
ETT MORDDRAMA har ater utspe- 

lats, utpressning och sinnessjuk- 
dom. Mest upprörd blir man i alla fall 
över den intensitet med vilken tidningar- 
na Och framforallt polisen 'ökte utreda! 

till Sitt offer, Aven om sh varit fallet, vii- 

om halles ket ge  anledning mördaren av för den osannolikt, dödades eller stått förklaring i vänner kunde intimt det och förhållande till j u  bekanta varken mord- 

gärningen. 
ID RODA K O R S E T S  nyligen ha lha  v arsmöte meddelade Prins Carl, att  

han i höstas hemställt till presidenten för 

lägren skulle ställas under Röda Korsets 
inspektion. Presidenten hade da förkla- 
rat att denna inspektion redan ägde rum. 
dock endast beträffande maten, icke rO- 
rande fångarnas hehandling. Den till 
Prins Carl riktade inhjudningen att hese 
ett f,jngläger och som han, sj31v fijr- 

hindrad att resa, ville ha iiverförd p i  en 
annan person, strandade p5 att tyskarna 
icke ville tillåta någon inspektion av f5n- 
Carnas individuella hehandling. 

RU ILSE S E G E R ,  som - sedan hen- F nes m a n  lyckats,. ta sif! Ut fra' ett 
tyskt koncentrationslager - sattes in i 
stället, har nu tack vare engelskt ingri- 
pande hlivit lössläppt igen. 

tyska Röda Korset att koncentrations- 

Akfueli statsman: 
Soi,jets ufrjkesminj,~fer, ,2ifvinov, 
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Nedrustningskonferensens Vi protestera 
fortfarande mot omvandling. 

. nattarbetsförbudet! D e t  föreföll ett Slag som om Nationer- den civila befolkningen. För  det tredje 
nas forbund hade helt förlamats ge- omnämnde han det tvingande kravet pA 

nom Japans och Tysklands utträde, och infernafionell konfroll av vapenfabrikdion 
dess nedrustningskonferens, ur vilken och vapenhandel. Här instämde Norman ragan om nattarbetsförbudet ä r  iiter full liksfällighef mellan manliga och 
Tyskland, men icke Japan. astormade Davis, Roosevelts representant, och fram- F högaktuell. Vid Internationella ar- hinnliga arbetare bli omöjliggjord för 
ut,, upphörde även för en lång tid att förde dennes budskap att U. S. A. ä r  be- betskonferensens sammanträde i början mycket lång tid framat. 
arheta. Mången förutspadde att konfe- rett att  i samband med en allmän ned- av juni skall nämligen ett par förslag till Nu ä r  Sverige visserligen inte berört 
rensen vid sitt nästa möte, den 29 maj, riistningskonvention förhandla om en all- ändring av Washingtonkonventionen be- av dessa olägenheter. Men med hänsyn 

till det ofta framställda yrkandet att ock- s k u l l e  dra S i t t  sista andetag. niäii nonaggressionspakt, 
Men utvecklingen har tett sig helt an- vill icke bli indraget i nigon krigisk kon- Med klar uppfattning om vilken ödesdi- sa Sverige måtte ratificera Washington- 

norlunda. flikt. ger betydelse varje laglig inskränkning i konventionen vill Open Door gruppen pa- 
Det starkt fredsintresserade Ryssland Ryske utrikesministern Litvinov höll rätten att arbeta har för den kvinnliga ar- peka faran även för vårt lands vidkorn- 

anses nu vara berett att  inträda i Natio- dRrpa ett starkt uppm3rksammat tal. Han betskraften 0 th  hur viktigt det .ir att mande av ett fastlasande för Iång tid av 
nernas förbund med permanent plats i påpekade först, att Sovjets standpunkt just nu, inför den alltmera överhandta- en dylik konvention. 
rådet. Även Internationella Arbetsorganisatio- 
N. F. öppnar sig gärna för det förut illa nedrustning och ansåg att da konferen- rätt, ha kvinnor fran olika hall framlagt nens 
ansedda Sovjet under franskt fadderskap sen avvisade detta f6rslag och hörjade krav Pa en fullständig revision av Wash- för frågor om kvinnligt arbete, där en hel 
och Sovjet å sin sida avstar frän sin kri- fürhandla om minskningar inom de olika ingtonkonventionen. del olika kvinnoorganisationer äro repre- 
tik av N. F. som ett kapitalistiskt organ vapenslagen, underskrev den sin egen En grundlig ufredning a v  och förnyaf senterade, har inkommit med en skrivelse 
och framhåller atf dess betydelse för fre- dödsdom. Han ansåg, att  vissa staters sfdllningsfagande till naffarbefsförbudet i rörande den föreslagna revisionen. Skri- 
den icke far underskattas. Det likaledes förklaringar a t t  de icke vilja veta av n ig-  hela dess vidd ä r  det önskemal som Sven- velsen a r  riktad till Arbetsbyrans direk- 
utanför N. F. stående U. S. A. anmälde ra reduceringar av rustningarna äro nog ska  Open Door gruppen med anledning tör och har särskilt tagit sikte pa den 
även ett livligt intresse för nedrustnings- för att inregistrera konferensens bankrutt av fragans aktuella läge framställt i en förestaende behandlingen av fragan om 
konferensen. ifraga nedrustning. Pärfiir vore det lo- skrivelse till socialministern. Gruppen fyrtiotimmarsveckans införande. Ett even- 

Sa kom den 29 maj och presidenten giskt att  avsluta koderensen och ersätta hemställer att  Kungl. Maj:t  matte bemyn- tUellt införande av fyrtiotimmarsveckan 
Henderson sag Europas samtliga utrikes- den med en permanent fredskonferens. diga den svenska regeringens ombud att kommer med Stor sannolikhet att med- 
ministrar samlade i sin konferenssal. Hen- T y  genom en sadan kunde man astad- vid den internationella arbetskonferensen föra Stora omvälvningar inom arbetets 
derson framhöll att  det ä r  tre huvudpunk- komma undra posifiva åtgärder för freden 'själv föresla eller ocksa stödja eventuellt Organisation och arbetstidens fördelning, 
ter, som nödvändigt maste avgöras: över- - för vilka fullständig enighet icke vore fran annat hall ,kommande förslag om av- framhalles det, och i manga fall dra med 
enskommelse om rustningar på land och i nildvändig. Litvinov paminde t. ex. om slag p& den nu föresla'gna partiella revi- Sig ökad användning av  skiftarbete. Med 
luften kunna icke träffas utan betryggan- det ryska förslaget till definition av an- sionen av Washingtonkonventionen. Detta hänsyn till nattarbetsförbudets bestäm- 
de nationell säkerhet. ändringsförslag gir ut pa, dels att natt- melser för kvinnliga industriarbetare, kan 
rustning i luften kan endast undvikas ge- Han framhöll även att tidigare freds- arbetsförbudet inte skall äga tillämpning en utvidgning av skiftarbetet komma att 
nom ett snabbt ordnat internationellt av- konferenser ha sammankallats efter krig p i  kvinnor i övervakande ställning eller betyda a n n u  Sämre villkor för den kvinnli- 
tal. Def finns icke nbgof verkligt försvor för att fördela krigsbytet. Men den p& förmansposter inom industrin - som ga arbetskraften. 1 själva verket, påpekar 
mof c f f  luftangrepp, säger presidenten, staende fredskonferensen skulle förebyg- i regel inte utföra manuellt arbete - dels kommitten, ä r  b ide  fyrtiotimmarsveckan 
och maii maste befara att luftkriget i stor gu kriget och dess ohyggliga verkningar. sadana ändringar a t t  den förbjudna och nattarbetsförbudet tva sidor av sam- 

omfattning blir en rad repressalier mot tiden skall kunna bestämmas till kl. I I  ma problem och bör behandlas ur den 
pa kvä l len-ö  p i  mo&onen i stället för synvinkeln. Och därvid bör utgan- 
som det nu är,  mellan 10 pa kvällen och punkten vara lika arbets- och lönevillkor 

~ 5 pä morgonen. för män och kvinnor. 

Svenska Open Door gruppen anser vis- Om allts5 ett förbud mot nattarbete be- 
serligen dessa ändringar i och för sig be- finnes nödvändigt, bör det tillämpas för 
hjärtansvärda. Men den p h i n n e r  om att män och kvinnor lika, med de undantag 

hindra konventionens olägenheter för in- ofrankomliga. P 5  det sättet skulle natt- 
dustrins kvinnor. Salunda skulle andra arbetsförbudet komma alla arbetare till 
vid industriella företag anställda kvinnor, nytta. Den föreslagna revisionen av 
som i regel inte utföra manuellt arbete, Washingtonkonventionen är  även enligt 
men som inte ha förmansställning fortfa- kvinnokommittbns uppfattning otillfreds- 

Konkordatet mellan staten och Den Heliga Stolen* rande vara underkastade förbudet, t. ex. ställande. Enda lösningen är  en revision 
kvinnliga kemister, bakteriologer, ingen- av nattarbebkonventionen i hela dess vidd. 

D e t  ä r  ingen lätt uppgift att folka in-  uet är ju  knappast överraskande att jörer och sekreterare. Men det ä r  ocksa Kvinnokommittfn siutar sin framstäii- 
nebörden av det nyligen offentlig- kyrkan tagit för sig Atskilliga förmaner. en annan fara förknippad med den före- ,,i"g med en ganska spydig och säkert 

slagna revisionen: om den enligt fönla -  mycket nyttig erinran till Arbetsbyrh, gjorda konkordatet., Rent historiskt hör Staten garanterar den fri makt- och re- 

för det första nhmnas, a t t  det sista gällan- ligionsutövning och tillerkänner prästerna get ändrade konventionen nu antages och beträffande förbudet mot kvinnors arbete 
de  konkordatet upphävdes å r  It374 av kej- under ämbetsutövning statens skydd. En sedan ratificeras skulle en mera O,,,fat- under jord - en erinran som äger sin 
sar  Frans Josef - alltsa för sextio a r  viktig nyhet ä r  också att kyrkan har rätt tande revision, med syfte att  åstadkomma 
sedan - under inflytande av  de ditida att s jälv utnämna sina höga kyrkliga be- 
liberala strömningarna. Rättsförhallande- fattningshavare. 
na till kyrkan ha alltsedan dess reglerats Men vad som framförallt intresserar 
av en ensidig statlig förordning, som vis- allmänheten är  reglerandet genom kon- 

ganska langt, särskilt i äktenskapsfragan, frdgun. 
men som i alla fall tillförsäkrade staten 
en v i s  suveränitet, t. ex. i skolfragor, näst sin Ilverhöghet. Hädanefter förekom- 
beträffande biskopsval etc. mer endast kyrklig vigsel för de öster- 

hallandet till kyrkan. Det nya fördraget äktenskapsfragor enligt den kanoniska 
mellan stat och kyrka undertecknades i rätten. Ocksa den i praktiken s i  viktiga 
Vatikanen redan i juni förra aret av 3 ena fragan om skilsmässa kommer endast och 
sidan Dollfuss och Schuschnigg, 5 andra allenast att  behandlas enligt den kanoni- 
sidan kardinal Pacelli. Men innehållet i ska  rätten. Aktenskapet ä r  för kyrkan 
detta fördrag har sedan hållits hemligt ett  sakrament och kan sasom sadant icke 
och offentliggjordes inte förrän första upplösas. Inte ens endera makens utträ- 

före sin död givit regeringen tillstand där- cip. Hemskillnad kan v isser l i t9  beviljas Arsavgifter upptaga,. 
till. o c h  nägra viktiga bestämmelser i - .Scheidung, betyder i österrike en- Nyo medlemmar vinna 

det nya fördraget ha ocksd införlivats dast upplösande av  det gemensamma hm- intrade, G~~~~~ f6 med. 
med den österrikiska författningen. (Forts. a sid. 4.) tagar.  ~ e s u p e  (i Kr. 1:50 KARIN KOCK. 

Men U. S. A. handlas. 

Sinnesförändringen ä r  ömsesidig. alltid varit fullständig avrustning och icke gande reaktionen, Slå vakt om kvinnornas 
korresponderande kvinnokommittb ' 

F a r a x  av kapp- griparr. 

(Forts. a sid. 3.) 

Alex von Muralt: 

Rea k t i 0 n e n b e fä S t e S de äro långt ifrän tillräckliga för a t t  som pa grund av  vissa yrkens natur äro 

i Österrike.. 

(Forts. a sid. 4.) 

serligen tillmötesgick kyrkans anspråk kordatet av den brännande äktenskaps- Radikala Föreningen 
Ocksh p i  detta omrade har kyrkan be- i stock h Olm med Om n e i d 

iamrnanMder toradagen den 7 juni 1934 
kl. 8 e. m. & Restaurant Montmartre, 
Mosebacketorg (samma ingtrng som 
Södra Teatern) 

Diskussion över tkmnet 

. 
Republiken ändrade inte mycket i för- rikiska katolikerna. Kyrkan avgör alla 

Lika lön, barnförsöt+ 
ning och statsfinanser. maj i ar, sedan bada kamrarna dagen de ur kyrkan ändrar något i denna prin- 

Den utredning som behövs. 
Kort inledningsanförande av Docenten 
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I. 

e' 
Den 2 J u n i  1934 .  

c- 

; Ä n  är 

- 

E D e t  är  en fiirvånande sorg löshet ,  
I som utmärkt  de borger l iga  par t ierna  
I under de s e n a s t e  åren .  Man h a r  med 
E g l a t t  mod gått i borger l ig  saml ing  i för att rädda landet för kommunis- - - . t e r  o c h  -'man k a n  l ika  väl säga - k socialdemokrater,  Mellanpartierna 

h a  ädelt f o g a t  s i g  i att för den g o d a  
,t sakens sku,l mista mandat och riis- 
r ter, Att tlen borgerliga samlingen 
a var en orättfärdig utmaning t i l l  

k lasskamp,  som m å s t e  f å  ödesdigra  
- fö l jder ,  brydde  man sig inte om. 
[ N,, börja följderna att visa sig. 

Den borgerliga hänförelsen och na- 
i. tionalismen h a r  g iv i t  rum f ö r  nazism 

o c h  fasc i sm,  i så h ö g  grad att den  
t. o. m. f ö r o r s a k a r  en del oro i d e t  

,t borgerliga lägret, M~~ b8rjar i ,,A- 
- gon mån f rukta  varandras  säll s k a ^ .  

Högern vill inte v a r a  ihop med S. N. 
U. e l ler  S. N. U. O. N. F. eller v a d  
de heta. K a n s k e  kunna  dessa bl i  hö- 
gem för starka, och framför allt  
kunna de kasta en skugga över hö- 

n. gern i va l röre l sen ,  som kommer  a t t  
minska  deras mandat. Samtid igt  

- f ramhål les  v i lke t  bevis  pa v& .effer- 

blivenhet, d e t  är att vi, som det enda 
land i världen, ha en socialdemokra- 

ir t i sk  reger ing .  

I- Mel lanpar t ierna ,  som så tryggt 3 gått f r a m  i den borger l iga  samlin- 
1- gens hägn, vaknar ocksi upp i för- 
'1 skräcke lse  med tanke  på valen ,  o c h  

hur  det .  ska l l  ta s i g  u t  att g g  ihop 
- med en något nat i s t i sk t  be tonad hö-  
1 g e r ,  B leve  det i så .fall möjligt att 

längre u p p e h ~ l l a  ,,igot sken av fri- 
5 sinnad l iberal ism el ler  liberalt fri- 

s inne !  T ä n k  om d e t  då rent  av vore  ' bät t re  att f å  Ben soc ia ldemokrat  av 
- h r  Per Albin Hanssons typ,, ~~t 

kanske inte vore så samhällsvådligt, ' Så resoneras  det nu. 
Beträ f fande  soc ia ldemokraterna  

h a r  man inte riktigt k lar t  f ö r  sig, om 
*' de e j  v i l j a  låtsa om, h u r  nazismen 

spr ider  sig, e l le r  om d e  in te  e n s  tro 
- det ,  men d e  h a  d o c k  m e r  o c h  mer vi- 

Sat sig b e n ä g n a  fiir demokrat i sk  
b saml ing .  

B e k y m m e r s a m  är tiden. S ä k e r t  
= bekymmersammare  än vi ana. In te  

ar d e t  Väl så far l ig t  med några syn-  
! liga nazis t i ska  hråks takar ,  som po- 
II. lisen tar hand om, värre är med 
= den mer eller mindre dolda, men 

färdig  att blossa upp, så snart ett 
ti l lfälle gives. Därf i i r  ä r  d e t  Iibera- 

- - - - - 
. def tid. 

- - - 
- - 
- - 
- - 

: 

överallt befintliga nazistanda, som är 

z. _ _ _  ~ - -  - 

~ ~~ 

Hur ett !Arbetslöshet sförsäk. 
nyM Parti I ringen beslutad. 

fter en Iång och ingående dehatt an- delar, icke minst begränsningen av statens 
vA politiska partier, som utgör rester- E tog Första kammaren i lördags med risker, och ett positivt beslut skulle nu 

tio rösters iivuvikt det av utskottet till- verka lugnande pb stora delar av det T na av ett f. d. parti, vilka seda' un- styrkta förslaget till arbetslöshetsforsäk- svenska samhhllet. 

Aven hr Homrin var inne pb denna tan- der några Ar gått var for sig, ha sett r i n g .  
sina leder glesna och därfiir hesliitat bil- Sa som frlpan nit var iiivlagd t.vcktes keg3iig, d3 han påmindc om allt vbrt tal 
da >ett nytt partir. nagra iwerraskningnr knaplinst .;annolika. om folkpemen*kal> - oc~l att det .ir ,,,A+ 

*epresentanter från bägge hail sam- Stiimnin!!cn i kammaren it'rcfi'll ocks' Ra som n u  Ined hopp för framtiden se 
tämligen resignerad, d v t i l  frbn försvara- framåt mot ett g,.nomforande av <jetta 

manträda fiir att stadfästa det gamla, rm som motstbndnres sida och Socirrlmi- fijrclag, a l f i t  oss ij,,er part ierna r:icka 
hopkompromissade programmet. Man vet nisiern påpekade frbn början, att  mycket varanlira hZnderna,» 
hur det kan gå. >Ingen slär nytt vin i nytt icke vnre att till3gga I saken. Han 
gamln l äg lar ;  om nsgon S A  gjorde, sI:ulle pnminde emellertid om, att medan h«gern 

Kanske gjorde h r  Wo''inS med stor 
i vbrt land fortsatte att motsätta sig re- övertvgelse framförda yttrande i alla fall 

läglarna sprängas sönder och vinet spil- formens Fenomförande, hade dess me- det starkaste intrycket. Hr Wohlin an- 
las lit.> ningsfränder i andra Iänder för Iinge se- såg, att man avgjort överdrev faran av 

dessa länder icke haft den erfarenheten Förs"k 
att försäkringens införande bidragit t i l l  vara en gard av aktning för den svenska Nordisk kultur, ekono- att öka eller - som det heter - konser- storindustritis ar'etarestarn, sade han, 

n i n , o o m - , ~ ~ " ~ ~ " " ' ~ ~ r ~ p ~ ~ ~ ~ ~ ~  "d: ~ : ~ ? å s d ~ k ~ a v h ~ ~ , ~ ~ o ~ r ~ ~ ~ a ~ t a  

bildas. 

dan g l t t  med därpb. Och man hade frin ndena R " s a ~ ~ ~ ~ f ö , B " y r , ' , " O C , s a ~ ~ ~ ~  - 

som gjort sig känd och aktad i hela vZrl- 
vera arbetslösheten, 

mi och krispolitik. 
form Z n  fattigvård, hr, a, därför a t t  den Att försskringen icke ensam kan lösa 

iskadalens Folkliiigskoln I Seglora i minsta miilliCa utsträckning helastar dpt arbetslBshetsprohlemet ä r  bekant för alla V 'inbjuder tiii en nordisk kors under allmanna och icke heller hinder arhets- fortsatte hr Wohlin. Men man skall ha 
n,l"n"me5a~ttd~,e,l,~,n,jr~~,'k~~ kraftens rörlighet. Mot utskottets nndrin- en "Ycket Pessimistisk uPPfattning av 

par hnde h a n  visserligen Pi en del punk- den svenska arhetareklassens disciplin, 
tur, ekonomi och krispolitik, samtidigt ter invändningar att göra, men ville icke när man som hr Bagge kan säga att det 
som den vill vara ett led i strhvandena därmed y t t e r l i g a r e  forhala fragan. hlir en automatiskt verkande apparat för 
att  analysera och befästa mijjligheterna h,otståndet i kammaren sköttes av utbetalande av kontantunderstöd för ar- 
fdr nordisk kulturell och ekonomisk sam- höger och bondeförhundare, som även i betsföra människor. 
verkan. I Andra Kammaren var frågan före på 
tagare frän surniliga dc nordiska länder- tre frisinnade, Hr Nerman, socialistiska onsdagen och foranledde även där en 
no. Som föreläsare och diskussionsinle- partiet, ansåg förslaget för knapphfindigt flera timmar Iång dehatt. Men efter be- 

slutet i Fdrsta Kammaren kunde utgån- dare har skolan lyckats fiirvärva ledande och avstod från att rösta. 
folkbildningsmän och ekonomer fr&n D~ huvudskäl som framfördes av oppo- gen anses given. Det hlev också bifall 

sitionen där bl. a. hr Tomm i F o p r s f a  med tjugu riisten Overvikt. deEi preliminära programmet ä r  iöijan- och prAfessorerna K, G, Wesfmon och Det n u  antagna förslaget berör omkring 
de: 5 fürei.isningar med åtföljande för- Rogge ,,,cd vältalighet kämpade emot för- 700,000 svenska arbetare, därav cirka 
handlingar om nordisk kulturutveckling säkringen VOTO att  man med denna RaVe 50,000 skogsarbetare och ungefär lika 
och nordisk kulturell samhörighet av rek- sig u t  p;l et t  farligt experiment med svår- många lantarhetare. Utskottet hade av- 
tor Jens Rosenkjer,  Borups Hiiiskole, Kij- över$kf,dliga konsekvenser för framtiden styrkt propositionens fürslag om hidrag 
penhamn. 5 fiireltisningar med4tfiil jan- i form av konserverad arbetslöshet, väl- frbn arbetsgivarna på tre kronor pr an- 
de forhandlingar om de nordiska kinder- diga apparater för litdelande a" Linderstöd stAlld arbetare, och utskottets bsikt seg- 
nas nsringsiiv och dess föruts.ittningar av åt  arbetsföra människor samt därmed ett rade. 
professor Gunnar M y r d d ,  Stockholm. 2 opåkallat partitagande fran det allmän- Från och med nästa hr skall alltså ro- 
foretisningar med Btfiiljande forhandlin- nas sida för arbetarorganisationerna i gen om erkänd0 arhcfslöshelskossor samt 
gar om dansk krispolitik av cand. pol. konflikter på arhetsmarknaden. Des+ om arhetsförmedling träda i kraft. Man 
Knud Korst. Köpenhamn. 2 föreläsningar utom anmärktes ,,a förslagets otillr$ck- har dock heräknat en organisationstid på 
med åtföljande f i rhandl inw om norsk liga avgrsnsning emot fa t t iFv~rden .  fyra Ar, innan den kan vara tillfullo ge- 
krispolitik av stortingspresident lohon M~~ hur övertygat dessa farhågor s,, nomförd. Därmed skulle vi alltsi  ha upp- 
Nypards iwld ,  OSIO. 2 f~ j re l~sningar  med framfördes 'kunde man icke underlbta att nått en tidrymd på jämnt trettio å r  me!- 
itfoliande f<irhandlingar om svensk kris- finna dem 'i ,,agon ,,,.in likna de ohotfär- lan den fiirsta motionen här i landet i 

frågan och tankens slutliga förverkligan- politik av finansminister Ernst W ? f o r s s .  digas förhinder, 

st~o$:,den fiir llela kursen inhegripet 
mat och l o g i  samt kursavgift'men cj ev. den segerrike motion'wns, 'sikt, då han 

kostnader fiir I:in:re utflykter, iitpiir kr. bestämt uttalade sig för' att de eventuella 
35:- ,(trettiofem). 

I skolans elcvheni ofullst:'ndighetcr i fiirslagetx soni plita'atS' 
tillhandahållas madrasser, kuddar och fil- l inde rara anledninfi att  motsntta 
tar eller tticken, medan deltagarna själva shget. vd hade niYckct stora fiir- 
måste medfiira sanglinne och Iianddukar. 

Anmälningar s2ndas i god tid till 
Viskodalens Folkhbgskolu, Segloro. 

NXrmare upplysningar I h n a S  vid hän- 
vsndelse till skolans forestindare, post- 
adress Seglora, tel. Seglora n:r 1. 

lers, f r i s innades  o c h  radika lers  O v i U -  
korligu p l ik f  at t  i närvarande  stund 
r ä c k a  Iianden åt soc ia ldemokraterna  
fiir att g e n o m  demokrat i sk  saml ing  
fiirhindra, a t t  ett dylikt ti l lfälle nå- 

STOCKHOLM. STOPGATAN 41. gons in  tippstår. Än är det tid! Hö- S A M S K O ~ - A ,  
g e r n  må svara fiir s i g  s jä lv .  Men nu Skolan star under inseende av Kungl. Skolöverstyrelsen. 
s t å r  va le t  odferkU/&?f inellan hiiger PROGRAM. Koncentration i arbetet, självverksamhet, samverkan mellan skilda 
o c h  vänster.  D e n ,  Som e j  g å r  t i l l  3mnen. Sluten arbetsdag (barnens arhete i huvudsak förlagt till skolan), rik- 
vänster ,  går till höger .  D e n ,  som vill l ig  tid till praktiskt arbete och friluftsliv. 
vara och är deniokrat, ,,,åste gå i n  ELEVER mottagas för nästa läsår i :  småbarnsavdelningen (3-6-&ringar), 4 för- 

för demol<ratin med all tro och all  beredande klasser, 5-årig mellanskola samt realring I av  4-årigt gymnasium. 

GUSTAF MATTSSON.  
saml ing  åt vänster.  V i  upprepa  det- 
ta, o c h  vi komma att upprepa  det !  

Ven står därfiir iippen fiir del- den s l u t l i g a  omröstningen f ingo  hjälp av 

Det var nog också hr Som Larssons. de hos Oss. -1 i?F. *t-ek'am# 

Rudolf Steiner 5 Skolan 
Sturcparkcii 11 

mottager flickor och gossar till de fyra första läsaren. Jämte vanliga skolämnen 
meddelas irån burjan undervisning i tvenne frammande språk samt målning, mu- 
sik och eurytmi. 

tipplysningar genom fru ida Ohman, FryxellsCatan 3, tel. 20520R, 1 G 1 1  och 
3-4. 

Olofsk01agi 

handl ingskraf t ,  
Deinokratin kräver "OTTAGNrNG 'ardagar kl' 12'3G-1 (e i  lördagar)' Te'ef0n G0 22 80. 

Herrsätra Internatskola, 
CARLRERGA. SODERTA L / E .  R-klaisirf I/icA-/orni~crk rindr'r K. Skoliisersfvrelsens 



Rustningsindustrin 
är en skandal. 

F l e r a  uppmärksammade frågor äro un- 
der denna vecka föremål för riksda- 

gens slutbehandling. Första Kammaren 
avgör på lördag frågan Om utredningen 

önskade utredningen hade som bekant va- 
rit full av förutfattade meningar 

Tre frågor rörande bevarandet från 
olika syiipiinkter av den sociala fre- 
d?,, Stodo på onsdagens föredragnings- 
listor nämligen förbudet mot väpnade 
kärer, vapenförordningen och åtgärder 
mot Statsfientlig propaganda. 

Kungl Maj:ts proposition om en lag 
mot väpnade kårer, den s. k. Lex Munck, 
hade til lstyrkts av utskottet som ansåg 
den innehålla mycket betydelsefulla me- 
del att motverka för samhället farliga 
våldstendenser. Förslagets huvudpunkt 
är  förbud mot sammanslutningar som 
avse att t jäna som skyddskbrer för visst 
politiskt parti och som genom sin orga- 
nisation och verksamhet kan jämföras 
med polisstyrka eller militär trupp. Själv- 
f a l l e t  stadgas även förbud mot uppläg- 

gande av vapen- och ammunitionsförråd 
det förbjudet att upplåta mark eller skän- 
ka  penningar till dem. 

Den nattliga onsdagsdebatten i Första 
Kammaren gav en ganska god bild av 
den anda mot v i l k e n  förslaget indirekt  
kommer att vända sig genom ett par 
anföranden från högerhåll ,  som bergsä- 
kert hävdade »hyggligt folks» ty bara 
hyggligt folk organiserar sig i väpnade 
kärer rättighet att göra sig själva till 
privat ordningsmakt för egna intres- 

Från 
riksdagen. 

en medarbetare i T h e  New Republic Europa, samt det olyckliga, av långvariga En gjort en undersökning av den och blodiga strider plågade Syd-Amerika. 
triumferande rustningsindustrin och i två Visserligen äro uppgifterna om vapenex- 
artiklar publicerat det Iärorika resultatet. portens verkliga omfattning sällan exak- 
Det ä r  allvarliga och ofrånkomliga tanke- ta. Man måste komma ihåg att varor 
ställare författaren kommer med. Man som gevär kulsprutor etc. i allmänhet 
får se hur de skickligaste och framsyn- transporteras i förpackning, som icke för- 
taste finansmännen, storbankerna, indu- rider innehållet och att ammunitionsleve- 
striledarna återigen med god affärshlick. ranserna ofta omges med en hemlighets- 
liksom före 1914, börjat öka sina kapital- fullhet. som inte ger den internationella 
placeringar i företag, som förse världen smuggeltrafiken av narkotiska medel myc- 

med vapen och ammunition eller råvaror ket efter. 
för krigsmateriel. De förnämsta rust- Enligt de officiella siffrorna för år 
ningsindustrierna såsom Vickers, Arm- 1933 skulle sålunda till Kina ha expor- 
strong, Skodaverken ha också haft gläd- terats endast för sammanlagt 97,000 dol- 
jen att för varje år under den sistförflut- lars revolvrar pistoler, maskingevär och 
na femårsperioden kunna öka sina vinst- ammunition. Motsvarande siffror till Ja- Kanske ä r  emellertid vapenexporten till också att franska vapenfirmor aktivt un- 
siffror. Vickers vinster t. ex. ha stegrats pan voro omkring 7.000 dollar. Att de de sydamerikanska Staterna för närvaran- derstödde Hitlers val, med det resultatet 
med i genomsnitt 12 procent om året verkliga beloppen voro mycket större äro de den mest tragiska. Kriget mellan Bo- att de franska stålfirmorna nu arbeta i 
Skoda, som 1920 hade en utdelning på 5 alla experter eniga om. 

procent gav 1930 28½ procent. Vad man bör man tänka p å ,  att Japan samtidigt par år just med hjälp av krigsmedelsim- 

nu upplever är alltså ett exakt återupp- förser sig med vapen dels från Frankrike Porten. För närvarande är  det också hög- Tidningen påminner i detta samman- 
repande av händelserna före 1914. en- och Tjeckoslovakiet, dels själv har en väl konjunktur för vapen- och ammunitions- hang om en god historia från Rumänien 
dast med den skillnaden att utvecklingen utvecklad inhemsk produktion under I i -  exporten till Columbia och Peru, Som för- som förtjänar att omnämnas. 

Som man kanske minns, pågick det nu tycks gå i ännu större skala. 
Vad Amerika beträffar är  det egentli- Vickers, Kina å sin sida köper från Eng- sa Iänder förses med de mest förstklas- 1930 en stor aktion i Rumänien f ö r  rust- 

gen på tre olika marknader, som dess land, Frankrike, Tjeckoslovakiet, Tysk- siga moderna krigsmateriel få deras ar- ningar emot Sovjet-Unionen enbart i 
rustningsindustrier skördar sina vinster: land, Italien och Japan, alltså fullkom- méer, som till Stor del bestå av mestizzer syfte att skydda landet för den påstådda 
Fjärran Östern närmare bestämt japan ligt oberoende av de eventuella politiska och indianer, reda sig med synnerligen pri- oerhörda faran av de ryska rustnings- 
och Kina, det trots sina egna framgångs- intressen, som förbinda eller skilja dessa mitiva hygieniska och medicinska förhål- ökningarna Ryska trupper, sade man 
rika krigsindustrier på vapen omättliga länder åt. ' landen, ja, själva verket har varken BO- koncentrerades vid Djnestr, färdiga att in- 

livia eller Paraguay någon sanitetstjänst tränga på bessarabiskt territorium 
att tala om. De sårade i Chacostriderna En parlamentsledamot i Rumänien, d:r Enligt de uppgifter socialministern in- 

Men dessutom Iivia och Paraguay pågår j u  sedan ett dubbla skift. 

cens från den engelska firman Armstrong- bereda sig för krig. Samtidigt som des- 

för besvärligt för de föga deklarations- 
vana svenska lands- och skogsbygdsinne- sens bevarande. socialministern i bästa form för- vånarna att deklarera sina jaktvapen. 

svarade förslaget med flera goda argu- Men trots dessa och andra invändningar 
ment, Kärnpunkten i hans anförande var mot förslagen blev de slutligen bifallna. 
den att det framförallt sägs ifrån i tid, 
att vi i n o m  det svenska samhället icke På ett helt annat område rörde sig den 
önska den privatväpnade utveckling, som interpellationsdebatt, som i fredags ägde 
ägt rum i andra länder Det gäller att rum med anledning av hr Olssons i 
pacificera sammanslutningarna i n o m  sam- Golvvasta fråga till socialministern om 
hället och detta förslag är åtminstone »ett han uppmärksammat i Pressen synliga 
sätt att  förhindra hetsporrar att försöka uppgifter om missbruk av det allmännas 

verkSamhet till bekämpande av arbetslös sig på statskupper,. 
Statsministern själv tog även till orda, heten? Och om statsrädet hade för av- 

framhållande den synpunkten, att  om vi sikt att låta undersoka dessa uppgifter 
anse att det demokratiska samhället icke och om de visa sig riktiga vidta åtgärder 
skall ge rum för väpnade strider mellan för att avlägsna missförhållandena? 

tionen var de bekanta uppgifterna från ifrån med allvar. 
Liknande skäl framförd- från rege- Kronobergs län om att lantbrukarna inte 

olika medborgartrupper måste v i  Säga Den närmaste orsaken till interpella- 

hämtat och delgav kammaren skulle verk- äro därför på nåd och Onåd utlämnade Goga, som hade låtit övertyga sig av den 
intensiva propagandan, interpellerade re- ligen en viss liknöjdhet hos de lokala ar- åt ohyggliga lidanden. 

geringen om vilka åtgärder den tänkte 
företaga, då den rumänska armén var 

Amerikas vapenfabrikanter oförberedd att möta attacken från Sovjet. 
s ina  goda förbindelser både Men samma dag jag beviljades au- 

Naturligtvis är det också av Stort in- inom det egna landet-och med stater värl- diens hos ministerpresidenten, berättar 
tresse att  få veta v i l k a  arbetsförhållan- den runt, inhösta glänsande vinster, ha de d:r Goga, slutade de hemska ryktena som 
den Som råda inom det »fria» arbetet europeiska kollegerna inte heller legat på genom ett under. De väldiga manövrer- särskilt beträffande bostäder etc. Den na som förorsakat fullständig panik u p p  frågan kanske vore värd s in  egen under- latsidan. 

The  New Republic påminner om, den löstes, med ett slag. Ministerpresidenten 
skickligt organiserade skrämseltaktiken, mottog mig med följande ord: Varför all 

sökning 

som rustningsindustrierna förstå att  sätta denna oro? N i  kan vara fullkomligt lugn, 

Nedrustnings- i scen en snart de behöva stimulera mark- allt kommer att ordnas till det bästa Vi 
Iandena nu jämförliga med åren före en stor order på k r i g s  m u- 

ringsbänken I fråga om vapenförordnin- kunde få tillräckligt med arbetskraft där- konferensens världskriget. Under tiden 1906 till 1909 
t. ex. led England av en ganska svår ar- gen d8r socialministern även underströk för att de unga männen hellre blevo väg- 

vikten av en p a c i f i c e r i n g  medan mot- byggare med bestämd arhetstid vid re- betslöshet, som särskilt drabbade skepps- 
ståndarna gjorde gällande att det vore servarbetarna än de togo drängplatser omvandling. byggnadsindustrin. Emellertid uppenba- 

rade sig i brittiska amiralitetet underrät- 
Meningen vore heller icke att den skulle telser om fantastiska rustningar i Tysk- 
uppträda som en konkurrent till N. F. land och villiga vittnen funnos färdiga att 
'utan arbeta i nära samförstånd med detta underblåsa och bekräfta dessa rykten. T io  
och sålunda utgöra en ständig vakt för dagar sedan man fått bevisen framlagda 

de visade sig sedan vara falska fredens bevarande. 
På onsdagen kom sedan turen till Eng- ökades det engelska flottanslaget med 

lands och Frankrikes stora uppgörelse, omkring tre miljoner pund och därmed 
där det dock visade nig att Frankrike var den ödesdigra kapplöpningen mellan 
vände sig nistan skarpare mot England England och Tyskland inledd. 
än mot Tyskland. Detta på grund av Den nuvarande ekonomiska ljusningen 
Englands förslag att i någon mån accep- framhåller tidningen, är  säkerligen till 
tera Tysklands upprustning, som Barthou stor del betingad av blomstringsperioden 
vände sig särskilt skarpt emot. Litvinovs inom rustningsindustrierna: högkonjunk- 
försök att få konferensen in på nya ha- turen inom nickelindustrin, Som givit nytt 
nor endast i förbigående av liv åt  Kanadas export, den belgiska ex- 
engelska och franska utrikesministrarna, porten av järnmalm till Tyskland som un- 
som väl, då detta skrives, fortsätta sin der det sista året fyrdubblats, Japans köp 

av flera hundra utmönstrade fartyg som duell. 
Men när de väl talat ut ä r  marken skola skrotas ner till järnskrot intet 

kanske färdig för en omvandling av ned- av detta skulle ha varit möjligt utan upp- 
gången inom krigsindustrierna. Man vet rustningskonferensen. 

(Forts. fr. sid I . )  

berördes 

teriel till Skodaverken. 
Efter den underrättelsen, säger den 

rumänske parlamentsledamoten, förstod 
jag att jag, liksom alla andra, fallit offer 
för en ovanligt skicklig intrig. Och sedan 
den dagen mottar jag alla rykten Om 

»omedelbar krigsfaran med mera misstro 
och försiktighet. 

Sådana händelser äro i varje fall ty- 
piska för krigsindustriernas metoder. Med 
sin smygande propaganda och ett skick- 
ligt framskapande av den speciella krig's- 
psykosen har det internationella kapitalet 
i allmänhet och det internationella rust- 
ningskapitalet i synnerhet störtat stor- 
makterna in i en kapprustning, som gör 
krigsfaran mycket större. 



Lördagen den 2 Juni 1934 N:r 21 t o l f t e  årgång 

Herbert Lindberg: 

Vi protes Reaktionen 
tera i Österrike.. 'Ett svårskött pastorat 

(Forts. fr. sid. 1). (Forts. fr. sid. 1 . )  eller Hitler och asarna. 
tillämpning också på andra områden av hållet men äktenskapsbandet förbliver 
skyddslagstiftning gentemot kvinnorna. och ingen av parterna kan ingå nytt äk- M a n  har liksom länge haft på känn, där som en fluga i killen hade allt varit 

att den gamle gode Guden förr el- frid och harmoni. Men Johansson var 
stiftning för kvinnor brukar ju i allmän- Och med de av statliga myndigheter ler senare komme att avskaffas i Hitler- asket och föraktade överliggaren Calle 
het vara moral, giftermil och kvinnornas utdelade dispenserna från äktenskapet, tyskland. T y  inte kunde väl detta pånytt- Kula, som han ansåg var alltför populär 

»särskilda uppgift», står det i skrivelsen, som hittills kunnat erhållas, är det nu en födda Tyskland tåla en gud, som var för- i socknen och därför sökte motarbeta på 
Alla dessa förevändningar användas när gång för alla slut. Gud fader har e j  längre de styrandes Calle beslöt a t t  hämnas. Han skulle 
det gäller förbud för kvinnors arbete un- meningsskiljaktigheter inom de högre nåd Han ä r  för tjabbig, och hans son, beröva herden hans får  han skulle om- 
der jord, dock utan att äga giltighet här domstolarna ha för övrigt förhållandena som kom till oss här på jorden, duger e j  vända den kristna hjorden till den allena 

lika litet som på andra områden. Vi på detta område varit tämligen kaotiska, heller med sitt evangelium och sin upp- saliggörande asatron. 
skulle därför till Sist utan att  ingå på Sålunda kunde ett äktenskap förklaras höjda etik. Nej, här blåser friska vin- Han började med gårdens folk, till vil- 

dar genom nationen. Låt oss skaffa en ket han med av  Patos darrande stämma 
religion, som mera passar för tidens krav. talade om vår härliga nordiska jord och några särskilda detaljer i denna fråga vil- giltigt eller icke giltigt beroende på vil- 

j a  med ett par ord framhålla en allmän- ken domstol man hade vänt sig till. Men Låt oss få en arisk, en germansk religion, om den fosterländska väckelse som nyli- 
giltig sanning och litet vanligt sunt för- hädanefter kommer alltså staten att över- som kan ge  oss kraftigt bistånd i vår gen gått genom landet. Han själv hade 
nuft, som kan vara bra att använda ock- lämna dessa avgöranden åt kyrkan. Själv kamp (Min kamp). Låt Oss få en gud, ju visat sitt fosterländska sinnelag genom 

så beträffande andra hithörande frågor reglerar staten endast förmögenhetsför- som är karl för sin hatt. Så ungefär att inrätta en »livskraftig försvarsför- 

Men trots det han gjort för fädernes- hållandena i de fall, där kyrkan verkligen Tyskland och den nya religionen har 

landet var han ändå e j  nöjd, det var n i -  
det är nödvändigt f ö r  dem att göra det, sådana möjligheter, nämligen där äkten- Man funderade inte länge på vilken re- got. som tryckte honom och det var reli- 
måste det j u  bero på någon sorts idé hos skapet kan bevisas vara »icke fullbordat». ligion man skulle stanna för i stället för gionen. Det var alldeles fruktansvärt på 

dem, som - även om den är  oförklarlig 
Han tillfrågade de 

de bestå provet - den gamla asaläran församlade, om de e j  var svenskar och 
Och - i alla fall inte kan förbjudas på laglig staten och kyrkan kan få nästan oöver- med Wotan (Odin) som gudarnas konung svarade själv, att visst var de det, 

väg. T y  den innebär inte någon social skådliga konsekvenser och i och för sig och så alla hel- och halvgudar och gudin- trots detta så lät de sig nöja med en ut- 
fara. Iändsk, en tysk religion, när de hade si- 

Vilken härlig syn, när de i striden för na fäders urgamla tro inom räckhåll. 

ta arbete i gruvor om det finns annat ar- komma båda instanserna att spela en roll fäderneslandet fallne med blänkande, fin- »Ingen skall förmå mig till att  avfalla från 
bete öppet för dem, som är fördelakti- - och kyrkan kommer ju i varje fall polerade stövlar Och klirrande sporrar våra inhemska gudar. Ingen!!Ingen!!!!*, 

träder fram för Wotans tron och med ar- ropade Calle ut över församlingen. Calle 
gare, exempelvis därför att  det ä r  bättre inte att  avstå från statens världsliga arm, men lyftad på nazistiskt sätt tillropar ho- förklarade till slut, att  han smed betyd- 
betalt eller lättare att utföra. Om man när det gäller. nom ett »Heil Wotan!! - Denne Wotan ligt blidare blickars skulle betrakta de 
förbjuder kvinnor att arbeta under jor- Att katolska troende underkasta sig det var en gud det, en riktig dundergud. underlydande, som omvände sig till den 

den, betyder detta att de tvingas antingen kyrkans dom i äktenskapsfrågor kan man Och allt »Ariens land» jublade. Man ha- allena saliggörande asatron. 
Efter talet utdelades till var och en av 

till större fattigdom eller till ett arbete, knappast säga  något om. Men vad som En känd fältmarskalks hustru trädde de församlade en bok benämnd »Nordisk 
som de själva finna svarare eller otrev- stöter den moderna uppfattningen ä r  att fram och förkunnade, att  hon ville göra theologi seu Theologia Nordien,  innehål- 
ligare att utföra. även de, som ifråga om övertygelse för slut på »Jahwes herradöme, som varat ett  lande »allt som ni behöver veta om vår 

tänkvärda skrivelse, ä r  det inte Interna- som katolicismen, fortfarande skola vara bedragare, full av falskhet och ondska. Därefter blev det saft- och toddydrick- 
Men så s lår  det ned som en bomb, ning på gärden och Calle gick omkring 

tionella Arbetsorganisationens avsikt eller fängslade i dess bestämmelser. Också att asaläran förbjudits enligt telegram till och styrkte de underlydande i den nya 
syfte att förmå kvinnor att ta det minst protestanterna bli vigda av Sina präster, dagspressen: tron. 
fördelaktiga arbetet! Det är därför vi judarna av Sina rabbiner - den borger- Den nya tron grep omkring sig med 
tagit oss friheten att påminna om de syn- liga vigseln används endast för konfes- domsledare meddelar har förbundet tysk ofantlig hastighet. Hela trakten krälade 

punkter, som framlagts här ovan. sionslösa. Dessa religionssamfund ha gudstroende ungdom i Preurssen förbju- snart av både »hovsamma asatroende och 
emellertid icke gjort några anspråk på att dits av hemliga polisen och dess förmö- fanatiska asaläsare» Man antog forn- 
få avgöra äktenskapsfrågor särskilt efter genhet beslagtagits. Förbundet har på sitt nordiska namn och språket blev Eddans. 

program som främsta punkt haft återupp- Man kallade hammaren för »Mjölner» 
sina principer. De underkasta sig den livande av Wotankulten i enlighet med potatis, för »ldunas äpplen» och byns barn- 
statliga rätten, d.v.s. den allmänna öster- general Ludendorffs idéer. Det bekäm- morska för »Frigga». *Astundar åsen åka 
rikiska civilrätten, som erkänner äkten- pade varje form av kristendom såsom till traktens tempels tjänare», tillfrågades 
skapets upplösning under visa omstän- otysk och utövade även skarp kritik mot Calle en dag, när han sagt till Om vag- 
digheter och därmed möjligheten för en nationalsocialismen, emedan denna rörel- nens förspännande. Calle stod på höjden 

se icke tillintetgjort den kristna kyrkan., av makt och härlighet - men Pastor JO- 
frånskild att gifta om sig. 

I härvarande protestantiska kretsar 
känner man sig ganska oroad genom kon- Ajaj, de som makten haver är rädda 
kordatet och den politiska utvecklingen för asatron med dess ariska riter var 
överhuvudtaget. Man ser den katolska den reflektion, som inställde sig och Det höll emellertid på att ta en sorg- 
kyrkans makt växa och fruktar att l i k a -  associationerna drog en till vår odödlige lig ände. Mor Greta och Höder infunno sig en dag och anhöll, a t t  oxen Balder 
berättigandet skall gå förlorat och ett åter- Axel Wallengrens (Falstaff fakir) lilla och kon Freja skulle få byta namn, eme- 
fal l  ske i förhållande från 1861 då den berättelse »Ett svårskött pastorat,. 

det möjligt, att Hitler  genom hemliga in-  dan deras nuvarande ansågs som en, hä- 
protestantiska kyrkan endast tolererades. formationer blivit  underrättad om vilka delse Calle gav genast med sig och 

De religiösa motsatserna b l i  ytterligare hemska öden, som kan drabba en fram- overlämnade åt dem själva att bestämma 
förstärka genom de politiska motsatser- stående åse och stämt i bäcken i stället de nya namnen, vilka blevo Knasper och 

na. De härvarande protestanterna känna för Calle i ån? Kula Vem berättar vet? Fakiren, Detta retade emellertid ladugardsen- 
sig naturligt nog ifråga om religionen 15 års idog sysslolöshet v i d  universitetet härjen Balder Jönsson, som i namnför- 
starkt förenade med Tyskland. Genast ärvt herrgården Asatorp efter sin farbror, ändringen såg en ringaktning av sitt eget 
gälla de, med rätt eller orätt, för natio- som äntligen förstått sina plikter mot namn, varför han begärde restitution av 

de föregåendlla namnen och asaläsarnas 
nalsocialister. Det säges att de protes- brorsonen och dött knall och fall Detta Balders pockande sätt 
tantiska prästernas predikningar redan kom väl överens och njöt tillsammans uppväckte asaläsarnas synnerliga harm, 
börjat kontrolleras av regeringens utskic- detta livets goda i mat och dryck Och och de begärde Balder Jönssons utläm- 

om bara inte vice pastor Johansson varit nande för blotning. Utom sig av skräck gav Calle sitt bifall. Men Balder lycka- 
des rymma till skogs. Nu insinuerade 

kade. Likaså hör man rykten om att asaläsarna att åsen förhjälpt Balder till 

den katolska kyrkans och dess ordnars På natten hade Calle en elak dröm Han 

drömde, att  han satt i Valhall och sam- händer. 
- Vi kunna inte veta, om vi inte sta talade med Odin, som var nöjd med ho- 

,vid början av  en motreformation, sade ny- nom och hans missionsverksamhet. Men 
iigen till mig en känd präst vid en av de strax intill stod Loke och rätt som det var 

Asynja: »Allt det där ä r  mycket bra! Men 
Calle kommer själv att blotas en dag av na. 

Förevändningen för särskild skyddslag- tenskap. 

dragsam till och med mot judar. allt sätt. 
på grund av vissa 

har det väl resonerats i våra dagars eningsfilial» i trakten. 
Alltså: 
Om kvinnor arbeta i gruvor utan att medger skilsmässa - ty det finns Vissa anammats av massorna. 

Att denna samtidiga inblandning från den gamla Det fanns bara en som kun- tok med r e l i g i o n e n .  

är ägnad att skapa en viss rättsosäkerhet nor grupperade omkring honom. 

Kvinnor lika väl som män låta bli att är tydligt. T y  för varje praktiskt fall 

Helt säkert, slutar kvinnokommittén sin längesedan lösgjort sig från såväl kyrkan årtusen» och förklarade Kristus som en kära, kära asalära» 

»U. p. Enligt vad Hitlerjugends ung- 

hansson var utom Sig av förtvivlan. 

Adeligutta. 

hade efter 

Kyrkoherden i församlingen och Calle näpsande. 

samtliga flickskolor skola överlämnas i att  fly och betraktade honom med syn- 

härvarande protestantiska församlingar- hörde Calle honom viska halvhögt till en 

Alex von Muralt. asaläsarna» 

"Utan mål 
och mening". 
En varelse, utan för- E måga av självständig livsföring - 

utan Positiva och aktiva livsmål» - Så 
karakteriserar Professor Olof Kinberg 
»den människotrasa», Som »reflexmäs- 
Sigt» sköt sin man den 14 mars inneva- 

Karakteristiken ä r  träffande av fru Ek- 
dahl och mänga äro hennes gelikar, vilka, 
liksom hon, genom »ansträngande for- 
stroelser och umgängesliv» - möjlig- 
gjorda genom arbetsfri inkomst - söka 
dölja livets brist på mål och mening. 

Då amiral Lindman i sitt tal förra sön- 
dagen vid högerns stora majdemonstra- 
tion framhöll, att  vi människor måste ha 
något att leva för - icke endast att leva 
av uttalar han därför en obestridlig san- 
ning. Men da han viii låta gränsen mel- 
lan de människor, som ha ett mål och de  
som äro utan ett sådant, sammanfalla 
med for eller mot bolsjevismen, gör han 
sig skyldig till en demagogisk fras,  som 
ställer fakta på huvudet. 

Hr Lindman har rätt att  bekänna sin 
tro på kristendomens större livsvärde, ja,  
även att leva efter dess grundsanningar. 
att tro på betydelsen av hem, obesmittade 
av a l l  kollektivitet och på det egna lan- 
d till påståendet att livet för dem, som be- 
känna sig till andra andliga värden, för 
vilkas förverkligande de uppbjuda sina 
yttersta krafter, att deras l iv  saknar mål 
och mening, Hr Lindman liksom pastor 
Krook, också talare vid mötet, tycks ha 
glömt sint katekes, där det står om »hed- 
ningarna som icke hava l a g e n , .  .» De 
h ha även glömt vilken publik deras egen 
och var han fick förståelse för sina revo- 
lutionerande tankar. 

rande år. 

X-Ray. 

Calle såg sig själv kringvärvd från alla 
häll av rasande asamethodister, bunden 
till händer och fötter och bestruken med 
hönsblod på näsan, föras ut till ön för 
att  blotas. - Och när han vaknade beslöt 
han sig för att  fly, fly. 

Från sin tillflyktsort gav han order till 
den i hast anskaffade förvaltaren att sän- 
ka alla asatroendes löner och att inför- 
skaffa en skicklig kolportör a t t  hålla före- 
drag tre gånger i veckan, tills det e j  mera 
fanns en enda asatroende i socknen. För- 
valtaren fick dessutom order att inköpa 
ett handklaver å t  Calles faktotum, den 
gamle soldaten Lantz, för a t t  han genom 
att spela melodierna till Sankeys, sånger 
skulle kunna understödja kolportören i 
dennes verksamhet. - Calle ämnade e j  
på sju år återvända till trakten. 

Har kanske Hitler haft en liknande 
dröm Som Calle Kula. Har han möjligen 
drömt, att  han befunnit sig i Valhall och 
samtalat med Allfader Om läget i världen 
och Allfader har berömt hans mission och 
varit glad åt hans verk. Men så har der 
Führer plötsligen upptäckt Lokes listiga 
ögon, som vilat På honom och hört ho- 
nom säga  till en åsynja: »Den där Hitler 
han ä r  nog bra. Det ä r  sådana män vi 
behöver för utbredandet av  den allena 
saliggörande asatron. Men var säker på, 
att  han kommer att blotas en dag av  de  
fanatiska asaläsarna». Ja, vem vet? 

Det besannar sig ännu en gång, at t  
verkligheten är underbarare än dikten. 
T y  ingen kunde väl i sina djärvaste fan- 

skulle bli till en så levande verklighet. 
tasier föreställa sig, a t t  Fakirens dikt 
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