
Vad har hänt? 
TALIENS TRUPPER rycka fram i 1 Abessinien under oavbruten spanings- 

tjänst från flyget, medan de abessinska 
styrkorna, efter vad det uppges, på kejsa- 
rens order söka undvika större samman- 

drabbningar. A BESSINIENS TALESMAN I GE- 
NÈVE, den välkände Mr Tecle 

Hawariate, som f. ö. är ordinarie minister 
i Paris, har kallats till fronten, där han 
bekläder en befälspost som artilleriofficer. D E DlPLOMATISKA FÖRHAND- 

LINGARNA fortsätta mellan Eng- 
land och Frankrike och mellan England 

och Italien. Det är dock icke meningen 

att gå utanför Folkförbundet, försäkras 
det och inte heller alf  inleda tremakts- 
förhandlingar. D EN OMSTRIDDA TVÅ-KRONAN, 

d .v. s. förslaget till licensavgift 

för boklån från bibliotek, har åter debat- 
terats i Sveriges författarförening, vilken 
efter lottdragning antog ett uttalande för 
förnyad utredning av frågan. Författar- 
nas moraliska rätt till ersättning för ut- 
lånandet av deras verk underströks sam- 
tidigt med önskemålet om en kulturfond 

till den levande litteraturens främjande. 
N O B E L P R I S E T  I MEDICIN har till- 

delats den tyske professorn Hans 

Spemann i Freiburg för hans märkliga 
insatser på cellforskningens, den s. k. ut- 
vecklingsmekanikens, område. M INORITETERNA I TYSKLAND 

skall hädanefter liksom tyskarna 
själva vara underkastade arhelstjänst, 

Lis Tørsleff: Karin Boye: 

Stauning eller kaos. En bok om undret. 
Elin Wägner: Vändkorset. 

U n d e r  denne parole flokkedes man i venstre endnu e r  rigsdagens næststørste 
gaar om valgurnerne; natten igen- parti. om författarinna är  väl Elin Wägner heten och begränsningarna blir älskvär- 

nem hørte vi afstemningsresultater; og Af riksdagens 148 mandater ser man S för allmänna medvetandet mer än da? Är det möjligt,  att detta går man- 
Stemsedlene sagde Staiining! altsaa at socialdemokraterne nu besidder någon annan den första och den förnäm- liga kritiker förbi? Jag har måst göra 

c:46 %, der er ikke lang igen til absolut sta skildraren av den moderna, arbetan- mig den frågan förr och måste göra den 
majoritet. venstre har nu knap 19 %, mens de, kämpande och tänkande kvinnan. Det också nu, då jag hör, hur man på sina Havde vi ventet det? 

N a v  v i  skal være helt ærlige anede v i  konservative har knap 18 %. De radi- är  en position hon innehaft länge, och håll uppfattat romanens kanske mest 
det i k k e !  Vi vidste at det næst største kale beholder deres 14 mandater, og har var n y  bok hon ger ut befäster den. egenartade och förtjiisande silhuett, den 
parti, bondepartiet venstre, maatte gaa saaledes nu sammen med socialdemokra- Också Vändkorset. ingen mer än Elin självsvåldige, obehärskade arkitektslyn- 
tilbage, vi ventede, at det konservative terne 55,4 %, tar vi ogsaa kommunister- Wägner skulle så kunnat framställa den geln Jean le Fort, trots allt så tjusig som 
parti herefter vilde blive rigsdagens ne med c :  57 %. lugna, förnuftiga doktor Dagmar Udd bara ett geni kan vara. Det är  en sida 

med all  hennes skånska sävlighet och all av Elin Wägners människoskildring, som næststørste parti. vi ventede stillingen 
temmelig uforandret for de radikale, og 

vi vidste ikke meget om de andre partier. eller skal man frygte den kommende ud- väldiga i det lilla. det heliga I det pro- Detta om de enskilda människorna i 
Och inte mindre levande. snarare boken. De ä r  grunden. de är  skådeplat- men frygtede vel nok en nazirepræsen- vikling? 

tant  Paa den kommende rigsdag, og Der er jo altid grund til at nære ængs- mer, därför att det större avståndet sen för handlingen, men man får inte 
ventede maaske paa nok en tredje kom- telse! Ty de är  inte fristå- 
munist, vidste at det nya bondeparti I.. S.- ket ganske betydeligt. At sidde som re- samt anständiga madonnan Regina med ende. Minniskorna i Vändkorset lever i 

och genom sitt inbördes sammanhang, partiet, det frie folkeparti maatte opsuge g e r i n g  i 6½ aar, og derpaa vinde IM,,^ sitt dubbelliv. 

en del a f  venstres tab. Men S o m  sagt, vi stemmer, maa vel nok siges at  være ret Men vad man i allmänhet förbiser, ä r  och detta inbördes sammanhang är  det 
ventede vel nok alle, at regeringen vilde enestaaende. Men vil oppositionens blade Elin Wägners slående konst inte bara i kring vilket handlingen vänder sig. Vänd- 
gaa sejrrigt ud a f  valgkampen, vi ven- faa ret n a a r  de i dag paastaar at alvor- att teckna kvinnor - och barn, som det korset är berättelsen om den enhet, som 
tede stillingen vilde kun holdes, men vi ligere forsøg paa socialisering vil blive förtjusande barnporträttet Olle - utan i heter Gåtatorp och är  en liten ort i Små- 
frygtede vel nok den konservative frem- følgen? Vil regeringen ikke Iangt snarere l ika  hög grad då det gäller att skildra land - närmare bestämt herättelsen om 
marsch. sige: naar det er gaaet saa godt, maa män. Man har hakat upp sig på att hon Gåtatorps öden under några få dagar, 

folk altsaa være tilfredse med den førte inte idealiserar dem. Det ä r  sant, hen- vilka utgör en vändpunkt i dess inre 
Hvad skete? 

politik, hvorfor saa slaa ind paa mere ra- nes ögon är  skarpa, ibland oharmhärtiga. historia. 
Men I gengäld: kan någon verkligen und- Tillvarons flod flyter till synes ganska 

gå att känna den förälskelsens humor, trög och ganska ljum i den lilla orten, 
som vilar just över så många av Elin där en ung kyrkoherde, Malte Odelman, 

Hvad vil nu ske? 
Skal man glæde sig over valgresultatet, hennes wägnerska förmåga att se det inte blivit tillräckligt uppmärksammad. 

fana. 

Regeringen er i gaar blevet styr- ibland ger klarare konturer, är den smärt- stanna vid dem. 

Mens vi  sad og fulgte radioens medde- dikale baner? 
lelser, hørte vi, hvorledes forskydninger- 
ne i kredsmandaterna overalt skete ved Er socialiseringsmulighederne 
at venstre afgav mandater til socialde- forøget? Naar man staar paa det parlamenta- Wägners mansstudier, så att också svag- 
mokratiet. vi saa bondetogets parti, det 
saakaldte frie folkparti. vinde frem paa riske styres grund v i l  dette i høgste grad 

afhænge af oppositionens magt. Man 
kan her glæde sig over den splittelse, der 

landet, men vi saa samtidig, at venstres 

har fundet sted indenfor oppositionen. 
tab overalt var større end gevinsten for 

Man ser konservative gaa tilbage paa 
folkepartiet. 

nazisters bekostning, man ser venstre gaa 
venstre - 10 mandater . , . . . . . . nu 28 

socialdemokraterne + 6 mandater nu 68 kommunisterne forøge stemmetallet med 
konservative — 1 mandat . . . . . . nu 2 6  næsten 59 %, og man ser retsforbundet 
frie folkeparti + 5 mandater . , . , nu 5 stagnere. 

(Forts. å sid. 4.) 

Kvinnorna och 
Endelig¨ forelaa resultatet: 

tilbage paa L. S.’s bekostning, man ser med borgarskapet. 
. Wien existerar sedan några år  till- Men - de äro ännu politiskt oskolade. I haka en praktisk »medborgarskola» De rösta i stor utsträckning så som deras 

för kvinnor. organiserad i form av regel- män eller fäder föreskriva eller så som 
bundna föreläsningar med diskussioner, deras tidning, skriven och ledd av män. 

Kun valgkredsordningen medførte at (Forts. å sid 4.) 

enligt ett nyligen utfärdat beslut. Det Vi ö n s k a i c k e k r i g ! 
innebär alf såväl polsk som dansk ung- 
dam från resp. gränstrakter bl. a .  måste 

fullgöra en lids lanthjälp kas tyska bön- 
der. där de samtidigt fostras i »tysk 
världsåskådning». 

Europas kvinnor protestera. 
En gemensam manifestation för freden Betydelsen av att opinionen för freds- 

kommer att äga rum söndagen den arhetet hålles levande ligger i öppen 
tredje november då svenska Sektionen av dag. Det är  därför att hoppas att freds- 
Fred och Frihet har anordnat en stor dagen den 3:dje november måtte samla 
fredsdag över hela Sverige. Denna freds- en stark och bred front av aktiva krafter 
dag. till vilken kvinnor av alla riktningar bakom sig och bli ett led i det viktiga 
ha inbjudits, ä r  ett led i den internatio- arhetet på att genom folkens eget ställ- 
nella aktion som kallas folkens krav till ningstagande bannlysa kriget som argu- 
regeringarna, och utgör för Sveriges del ment emellan folken. 

Folkens krav - The People’s Mandate - 
kom från den amerikanska sektionen av 
kvinnoförbundet och ä r  redan i full gång följande brev från Genève: 
över hela den stora amerikanska konti- M u s s o l i n i s  hemska krigsäventyr upp- 
nenten. fordrar alla ärliga krafter till mot- 

Internationellt inleddes aktionen redan stånd och till förnyade ansträngningar 
den 6 sept. med radioutsändningar från att upplysa folkens djupa led om de verk- 
Genève och New York. liga orsakerna bakom detta äventyr. 

I Sverige har stort intresse visats för Folkfronten i Frankrike, ex., breder 
ett kvinnornas uppbåd för freden. ut sig alltmer. De franska kvinnorna äro 

Överallt förberedas nu  som häst mö- tydligen en starkt pådrivande motor för 
tena på små och stora orter och efterfrå- att  svetsa samman alla åtkomliga kraf- 
gan på talare ä r  stor. Ett femtontal ter. De organisera den ena demonstra- 
icke partipolitiska organisationer ha hit- tinnen efter den andra med tusentals del- 
tills anslutit sig till aktionen, som dess- tagare. Helt nyligen var ett möte med 
utom samlat instämmande från många, 4,000 deltagare, därav 3,500 kvinnor, ord- 
både Organisationer och enskilda. nat i Mutalité i Paris, mot kriget i Afrika , I Stockholm ordnas på fredsdagen ett och för ekonomiska och finansiella sank- 

, möte i Borgarskolans stora sal med före- tioner. 
drag av fru Ester Lutteman och uppläs- Här i Genève sammanträdde den Iii 

ning av fru Manda Björling. 

inledningen till denna aktion. Idén till 

Om kvinnornas aktivitet talar också 

(Forts. å sid. 3. )  

seminariearbete och studiecirklar. Det är  lär dem. De ha dessutom - på grund 
intressant att konstatera hur detta arbete av gällande traditioner - att kämpa med 
så att säga tvingat sig fram under det ekonomiskt beroende. 
dubbla trycket av en reaktionär regim Och ännu en sak: de veta fortfarande, 
och ett mer och mer utpräglat tillbaka- att det arbete de eventuellt önska ned- 
trängande av kvinnorna från deras sam- lägga på att skaffa sig politiska kunska- 
hälleliga medbestämmanderätt per och färdigheter för en insats i sam- 

De levande krafterna hakom denna Spi- hället aldrig kommer att inbringa dem 
rande medborgarutbildning för kvinnor någon betydelsefull politisk ställning. Ty 
är  några enskilda människor, inbördes de högsta politiska liksom de bästa eko- 
helt säkert ganska olika ifråga om ut- nomiska posterna äro fortfarande förbe- 

bildning och levnadsomständigheter och hållna männen. 
ifråga om graden av den radikalism som Vid läsningen av det dokument till fri- 
driver dem framåt. De ha samordnat hetens försvar, som denna redogörelse 
sina krafter i den nya ,  delvis internatio- för österrikiska kvinnors medborgarkur- 
nella, sammanslutning som kallas Kvin- ser utgör, måste man ovillkorligen göra 
nornas organisation för världsordning - en jämförelse med den praktiska utform- 
efter sitt engelska namn har den fått ning som kvinnornas medborgarbildning 
initialerna W. O. W. O. Denna livaktiga fått i vårt land. Här existerar ju redan 
organisation sammanträdde under sist- sen tio år  tillbaka den Kvinnliga Med- 
förflutna september i Genève. Den har borgarskolan vid Fogelstad. Det finns 
som sagt en målmedveten och arbetsdug- många slående paralleller, fast Sverige 
lig gren i Wien. Och denna har sänt ut var så många år före. Att Medborgar- 

en intressant kommentar till sin »med- (Forts.  å sid. 2.) 
borgarskolas» verksamhet. 

Utgångspunkten för denna är, att en 
ny och bättre världsordning där Männi- 
skan får bli den bestämmande faktorn 
och giltiga måttstocken för politik och 

ekonomi och där den individuella friheten 
- inom de av en nödvändig gemensam- 
het hetingade gränserna -- hrtraktas 

som människans värdefullaste rättighet, 
icke kan skapas utan kvinnornas aktiva 

medverkan. Kvinnornas bistånd är nöd- 
vändigt i utformandet av samhällslivet. 



Kvinnorna (Forts. fr. sid. 1.) 

och medborgarskapet. 
skolan i vårt land blev ägnad särskilt borgarskolans existens och arbete Ur att 
kvinnornas medhorgarbildnlng hörde fixera befydelsen uv mänsklig självbe- 
samman med det nyvunna kvinnliga med- stäminingsrätt och rätt att taga ansvar, 
borgarskapet I Osterrike är den snarast och icke minst betydelsen av kvinnornas 
ett försvar mot reaktionära attacker. Men fulla medborgarskap 
övertygelsen om vikten av en medveten Sanktioner urserna på Kvinnliga Medborgarsko- kvinnornas insats i samhällslivet är ge- 

K lan vid Fogelstad avslutades för mensam. 
Undervisningen vid Medborgarskolan året med höstkursens fullbordan i förra 

på Fogelstad har också vissa heriirings- veckan Härnedan följer en förteckning 
punkter med det nya försöket i W'ien, på samtliga deltagare i årets kurser: . VÅRKURSEN 1935. Den har självfallet grupperats kring 

Ringen börjar sluta sig omkring medborgarkunskapen - med historisk Fröknarna Anna Ahlberg, Stockholm, 
den fredsbrytande medlemmen av och praktisk-psykologisk bakgrund och Anna Andersson, Örebro, Sara Anders- 
Nationernas Förbund. Den ena sta- med belysning av aktulella sociala och son. Julita, fru Lotten Bergquist Stock- 
ten efter den andra ger tillkänna s in  holm, fröknarna Karin Carlgren, Gränna, politiska problem Men därutöver till- Gerda Carlsson, Laholm, Herta Ekholm 
anslutning till de av N. F:s sank- 
tionsförsamlingen föreslagna påtryck- 

kommer något, som de fristående före- Norrköping, Märta Frank, Kiruna, fru 
Iäsningarna i W. O.  W. O:s upplysnings- Nanny Grenander, Eskilstiina, fröknarna 

ningsåtgärderna mot Italien. För- , och studiekurser väl knappast kunna ge, Gunborg Gunnarsson, Vellinge (Skåne), 
slaget om förbud mot export av va- nämligen det tillskott av gemensamhet Åsa Hedström Essingen, Anna Helling, 

Rute (Gotland), Anna-Lisa Johansson, pen, ammunition och krigsmateriel I och utbyte, som betingas av att under-. Stockholm, fruarna Svea Johansson, 
har officiellt biträtts av 38 stater, i visningen bedrives inom en sluten skola, 
29 ha anslutits Sig till de finansiella 

Tranås, Maggie Johansson, Stockholm, 
en värld där de enskilda människorna för fröknarna Brita Kjellström, Malmö, Ellen 

sanktionerna, 24 till de ekonomiska några veckor kunna ostörda av sitt dag- Larsson, Nyköping, Sara Liljeblad, Nor- 
och lika många till förslaget om ex- liga enahanda upptaga de nya erfaren- berg, fru W ilma Linder, Stockholm, frök- 

narna Ann-Mari Magnusson, Stockholm, 
Gunhild Månsson, Malmii, Edit Rank, portförbud mot vissa råvaror. Åtta heterna. 

Betydelsen av detta gemensamma liv Munsala (Finland), fru Carin Nordkvist, 
ömsesidigt stöd mellan medlemssta- under någon tid framhålles mycket slå- Sörforsa, frökarna Sigrid Pensar, Kaskö 
terna. ende i Medborgarskolans i våras utgiv- (Finland), Malin Svensson, Örebro, fru 

Vad vårt eget land beträffar har na tioårsredogörelse, där det bland an- Alma Svänsson-Ågren, Eskilstuna, frök- 
narna Elsa Stjerngren, Stockholm, Mary 

regeringen, i likhet med Danmarks nat talas om hur Medborgarskolans ar- Wasmuth, Stockholm. 
och Norges, i dagarna officiellt un- hete under alla Ar har visat sig vara 
derrättat Genéve om sin anslutning betingat av den stora, levande insats, SOMMARKURSEN 1935. 
t i l l  de finansiella och ekonorniska som givits med kursdeltagarnas person- Fröknarna Anna Andersson, Kumla 

liga erfarenheter, sakkunskap, åsikter och Ragnhild Ahlberg, Malmby, fru Ebba 
sanktionerna. meningar. Det har karaktäriserats av Berg, Västerås, fröken Anna Bellan- 

Det väntas att fristen för deras mötet mellan människor från skilda ar- der, Roslags-Näsby, fruarna Jenny Berg- 
ikraftträdande skall bli mycket kort betsområden och samhällsklasser och av gren. Sundsvall, Sara Bergman, Stock- 
och underrättelserna från Italien g e  olika åskådningar, lösgjorda för en tid holm, fröknarna Anna Lisa Carlsson, Gö- 
Vid handen, att verkningarna redan från den vanliga omgivningen och arbets- teborg, Sigrid Carlsson, Hyssna, Ellen 

börjat visa sig i form av olika re- takten till stark koncentraiion i gemen- Erup, Stockholm, Helbertine Goethart, 
samt inhämtande och i fri och oförbehåll- Leiden (Nederland), fru Sylvia Hall- 

striktionsåtgärder för konsumtionens sam diskussion. Av skilda anledningar beck. Saltsjö-Järla, fröknarna Elisabeth 
vid kommande. eller tillfälligheter har deltagarna sam- Hallbeck, Stockholm, Karin Holm, Husa- 

Det stora problemet bakom de lats till kurserna. Men det aktualiserade hy, Alva Holmquist, Göteborg, Svea Kru- 
konkreta åtgärder, som nu vidtagas intresset, de olika livsödenas och inställ- set Oskarshamn, Linnea Lindgren, Halm- 

mot Italien från N. F:s sida har va- ningarnas reaktion - liksom på ny grund stad, fru Agna Lundgren, Charlotten- 
inför mänskliga och samhälleliga frå- berg fröknarna Maja Löfstedt, Storfors, 

rit och är i vilken mån sanktioner gor har utlöst en stark gemenskap, Den Hanna Möller Söderhamn, Alfhild Nord- 
måste bli liktydiga med krig. Det har blivit levande och fått färg, därför berg Torshälla, Néa Nyrén Skutskär, 
är  ofrånkomligt att Förbundspakten att någon slags förvandling skett inom de Bengta Persson, Malmö, Hanna Persson, 
i sin nuvarande utformning inom sig enskilda, så att det egnaste, det skapan- Forsbacka fru Carin Persson Lunnarh 
ger rum för två motsatta åskådnin- de, det modiga och vågsamma kommit till fröknarna Kerstin Peterson Göteborg Hanna Pettersson, Ängelholm, Inga Pet- sin rätt., 
gar,  nämligen den som avböjer tan- Att ett liknande försök brutit sig ige- tersson, Norrköping. Brita Ringqvist, Ny- 
ken pa krig som yttersta medel till nom svårigheterna och mitt i det sa gott köping, Naima Sahlbom, Stockholm, fru- 

arna Agda Schuhert-Ström, Malmö. Hulda uppgörelse av tvister och därför som diktatoriskt styrda Wien under någ- 
Skoglund, Essvik fröknarna Anna Sjö- 

ningsåtgärder, och den som erkän- medborgarbildning stöder även den sats, åker, Gunhild Widén Norrköping, Anna- 
ner våldet, i form av militära sank- som står att Iäsa i berättelsen över Lisa Winbladh, Östersund, fru Herta Wi- 
tioner, som straffåtgärd mot freds- Kvinnliga Medborgarskolans vid Fogel- rén Malmö. 

HÖSTKURSEN 1935. brytare 
dukt av önskan att avskaffa kriget, Fröknarna Ruth Andersson, Gävle, In- 

geborg Anthonson, Askloster, Ulla Da- parad med uppfattningen att kriget 
trots allt är en legitim åtgärd mot ligt inom de fredliga sanktionernas nielsson, Katrineholm, Edith Ericson, 

, den stat som framkallat krig. 
ram, medan man får hoppas att  Kel- Hofors, Anna Hedenström, Gävle, Mar- . 
loggpaktens bannlysande av kriget grete  Jensen, Öster-Marie (Bornholm), 

Denna ståndpunkt var förklarlig måtte inarbetas i förbundspakten Greta Johansson, Skene, Karin Karlsson, 
med hänsyn till världsläget vid pak- och därmed fövandla denna till ett Göteborg, Frida Krügel, Borensberg, fru 
tens tillkomst. Men utvecklingen Ester Svedell, Gävle, fröken Inez Thelan- 

har sedan dess gått vidare. Ett steg effektivt instrument för freden. der, Stockholm. 

mot krigets bannlysande av mycket 
mera bestämd art togs med tillkom- 
sten och det allmänna undertecknan- 
det av Kelloggpakten, som rent ut 
förklarade kriget som en olaglig 
handling. 

Sedan dess har åt en särskild 
kommitté inom N. F. uppdragits att 
söka bringa förbundspakten i över- 
ensstämmelse med Kelloggpakten. 
Men händelsernas utveckling har va- 
rit snabbare än kommittearbetet. 
När kriget utbröt var detta uppdrag 
ännu icke fullföljt. Nu är  tillfället 
för första gången kommet att pröva 
de ekonomiska och finansiella sank- 
tionernas möjligheter som påtryck- 
ningsmedel - med de brister och 
svagheter som måste vidlåda dem på 
grund av att ännu flera stater fattas 
i den solidaritetskedja, som annars 
så mycket starkare kunde ha dra- 
gits åt omkring den angripande sta- 
ten. 

Det tycks i nuvarande kritiska 
ögonblick endast återstå att utnyttja 
förbundspakten så långt det ä r  möj- 

C. H. 

eller krig 

stater ha biträtt propositionen Om 

stannar vid icke militära påtryck- ra år upprätthållit en folm för kvinnlig gren, Katrineholm, Maja Stigbäck, Ving- 

Förbundspakten är en pro- stad tioåriga verksamhet: Nerven i med- 



T I D E V A R V E T  

Svenska Missionsför- 
bundet tackar Sovjet. 

Ett drömspel. Vi önska 
et är en bisarr värld Strindberg för icke krig! Det är en oss in I genom »Ett drömspels, bi- (Forts. fr. sid. 1.) 

sarr som livet självt ehuru med tätare oktober på inbjudan av internationella 
Resan från gränsstationen började växlingar Det är drömmen, filmen som Kvinnoförbundet för Fred och Frihet re- sin sekreterare för den yttre missio- med en 12 kilometers ridtur till närmaste rullar s' snabbt att ögat fa t tar  bilderna presentanter för 12 stora internationella 

Och vem mäter tidsrymderna kvinnoorganisationer till en konferens om nen tillställt Sovjet-Unionens minister i biltrafikstation herlittar missionär Ro- som dubbelexponerade 
Stockholm, M:me Kollontay, ett proto- berntz Kallt var det och svårt var  det. sbabbt? Vid livets slut l i g g a  hän- möjligheterna att samla kvinnornas mot- 
kollsutdrag vari  Förbundet uttrycker sin Eftersom 
tacksamhet för det tillmötesgående som Öst-[iSt- och Väst-Turkestan äro mycket liv- delserna hopade i en enda fallande stånd mot det italiensk-abessinska kriget. 

Den röda fackföreningsinternationalens av Sovjetmyndigheterna visats en sjuk liga har  man här upprättat Trafikstatio- droppe 
svensk missionär under hennes resa från n e r  för bilar och en utomordentligt väl- »Vad led du mest av härnere?» frågar kvinnor voro företrädda likaså Världs- 

förhundet av kristliga föreningar av unga Turkestan eller som det numera byggd väg är lagd över den vidsträckta Diktaren Indras dotter vid slutet av hen- 
Sovjet-Turkestan t i l l  Moskva. Det högplatån Här fördes den sjuka över nes att jordevandring känna min syn 0ch försvagad hon svarar av ett kvinnor, Akademisk bildade kvinnors in-  

äga nästan fram till Moskva T y  floderna och bergspassen sittande på sa- 
den svenska missionären fröken En ng vall, delknappen hos karavanföraren eftersom öga min hörsel förslöad av ett öra och ternational, Kvinnornas världskommitté Från trafik- min tanke, min luftiga ljusa tanke bun- mot krig och fascism, de internationella 
som led av  svagt hjärta avled en dags- hon icke orkade rida själv 
resa från Moskva trots alla tänkbara stationen fortsatte man i bilar den 290 den i fettslyngors labyrinter.» Detta är kvinnogillena och Suroptimisternas klubb 

Kvinnornas Avrust- omsorger från myndigheters och läkares kilometer långa vägen till Osch. den för- dramats grundtema människolivets Ii- 
sida. sta större platsen på denna sträcka. som ningskommitté, med ett ord, ett stort an- 

Bakgrunden till denna händelse skildras annars går genom öde trakter. Denna t e ~ a s l l l t t a h l ~ n  rusa människorna förbi i tal betydande kvinnosammanslutningar. 
för Tidevarvet av en annan av v i r a  hem- väg som hela tiden här uppför bergs- 
vändande missionärer, GeorgRoberntz, passen fanns inte ens för sex år sedan en defilé, en del offra det som bundit Många deltagare beklagade att inte i 
Denne kom tillsammans med sin fru, yt- då jag reste ut berättar missionär Ro- d e m  vid jorden med vare sig plåga eller kretsen få hälsa även någon representant 

njutning andra kunna ej  förmå sig till för den svenska kvinnorörelsen Ned med terligare två kvinnliga svenska missionä- berntz. 
rer och sina två små ettåriga tvillingbarn 
för någon vecka sedan tillbaka till Sve- men tack vare tillmötesgående från G. f i n  förståelse hade regissören Olov Mo- Efter en mycket intressant debatt be- 
rige, efter en sexårig vistelse i det kine- P.U. klarades den saken och vi fortsatte lander, här även låtit en del andra figu- slöts att bilda en liten initativgrupp, 
siska Turkestan. Han berättar att fröken Engvall som i med egen hyrd omnibus på en två tim- soner, vilka stå endast frågande inför som dels skall ta emot och granska olika 

27 år arbetat som missionär i Öst-Tur- sätta med tåg till Taschkent. Nu är det livet och e j  ens fatta möjligheten av en förslag till stora gemensamma aktioner 
kestan under de 22 sista åren levat skild så att det endast följer en S. k. Annars drag Detta var ett teaterns för att få slut på det pågående kriget, 
från den svenska missionen och f. ö. från tionell sovvagn med varje tåg 
a l l a  européer Fastän hon var mycket f inns  det bara vagnar med hårda bänkar ställning vittnade om, att regissören dels söka popularisera Och sprida de nu- 

vi hörde oss trängt in i diktverkets anda och skapat mera på många håll diskuterade förslag 
sjuk och av Sovjetläkaren i Kashgar ha- och utan avskilda kupéer I dess egen atmosfär. Själva defileringen som framkommit från grupper av bety- 
de varnats för den långa resans strapat- för om sovplatser men fick till svar att 
ser, ville hon gärna återvända hem och det inte fanns några lediga. Som vanligt var annars knappast lyckad u r  regisyn- dande politiker, nationalekonomer, finans- 

punkt denna långa estradpromenad 
avreste alltså i sällskap med de övriga vände jag mig till G.P.U. har om- återgav föga minnets kaleidoskopbilder, och industrimän i London, Genéve Paris 
fyra svenskarna över gränsstationen Ir- bud på varje station. Man föreställer sig, att effekten ökats etc. De gå ut på att väcka en allmän 
kestan. Gränstrakterna äro belägna inte fall en ung, sympatisk tjänsteman, som om f i g u r e r n a  en och en kommit fram ur opinion för att förvaltningen och organi- 
mindre än 3,600 m. över havet och den utan vidare svårigheter ordnade så att mörkret in i en blixtbelysning Slutackor- sationen av kolonialländerna, råvarutill- 
tunna bergsluften ansträngde ytterligare vi fick sex sovplatser för nattresan till det väggen med de många spörjande gångarna och avsättningsområdena måtte 
hennes svaga hjärta. Taschkent. 

sämre och det blev nödvändigt att ge mycket mer levande och konstnärlig ut- Den stora frågan är nu: skall detta låta 
henne kamferinjektioner. Vid varje stör- sig göra inom det nuvarande kapitalistisk- 
re station mötte en tjänsteläkare, som Men dessförinnan hade man fått upp- militaristiska systemet? 
tillkallats telegrafiskt genom myndighe- leva mycket! 
terna och lämnade med största beredvil- tablån från Fagervik, 
lighet sina tjiinster. 
eller fyra gånger på dygnet. 

Svenska Missionsförbundet har genom 

Men vad är 

handelsförbindelserna mellan Vem 

danden i kampen mellan ande och ma- Rösträttsalliansen 

I Osch måste vi vänta på pengar, detta offer utan fortsätta kampen. Med Vapnen i alla länder. 

Fröken Engvall blev under tiden allt människoansiktena Det borde fått en frigöras från imperialismens Syften. 

Genéve, okt. 1935. En utsökt scenbild var 
Här firade regin 

Detta skedde tre en verklig triumf. Det var svenskt som- 
marsocietetsiiv, som mötte i koncentrerad 

i Moskva begrovs den döda missionä- form. och skolsalen kom insmygande så 

Gertrud Bær. 
* 

Kvinnornas protest mot kriget har fått 
ren på evangeliska kyrkogården. plötsligt och omotiverat som just i dröm- ett påtagligt uttryck även blund Italiens 

skärning av lönen; de människovärdiga 
bostäderna, det är vräkning av de ar- 
betslösas familjer, dömda att leva i för- 
hållanden värre än djurens. 

Din »civilisation» förråar och bringar 
oss försumpning. Det är hög tid, att det 
blir ett slut på allt detta Vi hava för- 
visso varit missledda, men i dag säga vi 
dig, att dina »historiska tal» ha fört oss 
till höjda skatter, t i l l  stegring av lev- 
nadskostnaderna till sänkta löner och 
nu berövar man Oss våra små barn för 
att kasta dem i fruktansvärda blodbad. 

Förenade med andra möd- 
rar, hustrur och systrar, säga vi dig: 
»Våra barn våra män vil l  vi ha hos oss 
i våra hem ej för att mörda dem, men 
för att älska dem och ledsaga dem på 
framåtskridandets väg 

Ned med kriget!» 
Brevet tir undertecknat av 52 kvinnor, 

av vilka flertalet tillhöra de fascistiska 
organisationerna. Namnteckningarna, gi- 
vetvis under pseudonym, ha insamlats 
bland kvinnor från alla verksamhetsom- 
råden 

Här är ett annat brev, som kvinnorna 
i en stor stad i Nord-Italien skickade till 
sin »podestat» (borgmästare ej vald av 
befolkningen utan av regeringen). 

Nej, Duce! 

»Herr Borgmästare 
Våra barn äro utan skor, under- 

närda och anemiska. Dessa oskyldiga 
varelser begära ej annat än att ra leva, 
och vi tro, att V i  alla äro ansvariga för 

deras Kriget friska mot och Abessinien starka berövar uppväxt. oss vårt 
stöd, rycker ifrån oss våra män, våra 
barn, och kostar miljarder. Det är där- 
för priserna höjas, och vårt liv svårt 
nog ändå blir mer och mer mödosamt. 
Nej, vi  önska icke detta krig såsom 
1914 års krig och värre kanske, skulle 
detta kräva miljoner människors liv samt 
förvärra vårt elände. 

Vi upprepa: folket vill icke detta krig! 
v i  avvakta Edert svar. I motsatt fall 

skola vi personligen förevisa Eder vår 
nöd och framställa våra sorger.. 

Ursäkta besväret. 

Vad som mycket frapperade mig vid men. spelet var smält i en utomordentlig 
denna resa genom Sovjet, framhåller mis- samklang. 
sionär Roberntz till sist, var den stora De projicerade bilderna på rundhori- 
skillnaden mellan förhållandena nu och sonten gåvo ofta en uttrycksfull inram- 
för sex Ar sedan. Scenerna i Fingalsgrottan fingo 
mat och stationerna var smutsiga och över sig en rymd, en skönhet och en 
fattiga. Nu var allting lika rent och fint stämning som svårligen gått att uppnå 

uppsyningsmän som gick och städade. av vrakgodset på stranden som säker- 
Likaså fanns det gott om mat. Det må ligen ej kunnat förekomma i andra dröm- 
nu vara svårt att i alla avseenden upp- mar än hos någon mycket överansträngd 
rätthålla den fulla jämlikheten och det skrothandlare. Vacker och fantasifull var 
f inns  ju tecken som tyda på en småning- scenen på advokatkontoret. Mindre fanta- 
om framväxande ny klasskillnad t. ex. si utmärkte det växande slottet. Här be- 
bland tjänstemän och militärer i olika tvivlas, att en stillastående fondbiId var 
framskjuten ställning. 
dast återge de personliga upplevelser 
som mött mig Och de äro alla präglade En ren pina var det att åset hur scen- 

av den största kamratlighet och vänlighet bilden ibland byggdes UPP av sättstycken 
från såväl myndigheters som enskildas som kommo nedhalande från teatervinden. 

Säger man nu, att teaterns omoderna ut- 
rustning e j  tillåter någon annan lösning, 

sida. 

så måste svaret ovillkorligen bli: detta 
ä r  ingen lösning. Det klumpiga tillväga- 
gångssättet passar minst av allt i »Ett 
drömspel,, som ju bygger på motsatsen 
himmel-jord. Nu kom den materiella 

heter en utställning som öppnas i Stock- byggnaden neddansande från samma höj- 

Det hade stört holm den 1 november, i utställningsloka- der som indras dotter. 
len Sveavägen 61. Otvivelaktigt blir den mindre att se scenarbetare bära ut Och in 
en stor publikattraktion. T y  med de kulisser! Medan man ännu är i färd med 
många kända firmanamn, som lysa bland att önska skulle man också vilja ge Dra- 
utställarna kunna både husmödrar Och maten möjligheter till en mjukare och 
andra yrkesmänniskor vara säkra om att smidigare belysning. 
få se det nyaste och intressantaste på 
området, Alla som minnas den stora Ingenting vittnar si om en regissörs 

hemutställningen i Östermans bi lhal l  i förmåga som utformandet av birollerna. 
fjol över Hemkultur och hemmets hygien Här hade herr Molander utfört ett stor- 
veta, att det är en representativ översikt slaget arbete. Sällan har teaterns en- 

aV hemarbetets hjälpmedel som kommer semble som helhet framträtt så fördel- 
att visas. Ty »hem och tekniskt nytt, aktigt Tyra Dörums portvaktsfru Rune 
kan anses som en fortsättning på denna. Carlstens lärare, Torsten Winges karan- 

Utställningen pågår t i l l  den 17 novem- tänmästare, Axel Högels affischör, Gösta 
rgs glasmästare och Ann-Mari Jo- 

Fula Edit voro goda byggste- ber. 

nar i dramats enhet. 
Någon verkligt stor skådespelarpresta- 

tion är däremot e j  att anteckna. Tora 
Teje hade stunder av höghet då hon 
fängslade med något av det fjärran ifrån, 
som måste prägla Indras dotter. Men hon 
hade också stunder, då allt detta fallit 
av henne och liksom inte iddes hålla ge- 
stalten uppe på dess rätta plats. Prolo- 
gen gick förlorad, men desto vackrare 
Ijödo verserna i Fingalsgrottan. 

Lars Hansson spelade Officern och ha- 
de fått någonting av drömbild över 
framställning, som grep. Gabriel Alws 

Då var det ont om ning 

som i Sverige Och det fanns särskilda med kulisser. Intrycket stördes endast 

Jag kan dock en- den rätta lösningen 

Casan. 

Hem och tekniskt nytt 

mödrar, som i ett stort antal förenat sig 
om följande oförskräckta brev till Mussa- 
lini publicerat bl. a .  i den franska tid- 
ningen Femmes dans laction 
Mondial för kvinnornas världs- 
kommitté mot krig och fascism). 

»Duce» 
enom fyrmaktsfördraget tillförsäk- G rade du oss en tioårig fred; i ditt 

oktobertal lovade du oss arbete, skäliga 
löner och människovärdiga bostäder. Men 
dessa löften har du aldrig infriat. Duce. 
du har bedragit oss och du bedrar oss 

vi äro här många mödrar, Som med 
sargade hjärtan fråga oss vad meningen 
är med denna tortyr. 

Vi säga dig: allt vad du gjort har va- 
rit skadligt för folket, som arbetar; din 
fred består i att lössläppa ett fruktans- 
värt krig för att mörda alla våra barn 
eller se dem återkomma lemlästade eller 
tuberkulösa. 

Nej! Vi tillåta icke att våra barn, för 
vilka vi lidit så mycket, skola mördas för 
att våra arbetsgivare skola bli rikare och 
för din personliga prestiges skull. 

Det betryggande arbete, som du utlo- 
vat, äro dessa 40 timmar med 18 % ned- 

Advokaten gavs med stark uttrycksfull- 
het, ehuru lidandet accentuerades med, 
väl grova yttre medel. 

Två första rangens artister uppträdde 
i småroller och skapade något av kväl- 
lens bästa skådespelarkonst: Hilda Borg- 
ström som den förpinade modern och 
Georg Blickingberg som fadern och än 
mer som den blinde possesionaten. 

Karin Schultz. 

sin 
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pris Hvordan ViI nian ophjælpe 
beskæftigelsesgraden, som trods statsmi- 

Stauning nisterens blomstrende radiotale aftenen 
før valget stadig ligger lavt? Man ved, 

a t  der  allerede nu foreligger en udvalgs- 

eller betænkning angaaende beskæftigelse- 
spørsmaalet i socialministeriet, og man 

maa omsætte dem i praktiske planer. 

de kommende nar. 

gen har faae t  ikke gøres t i l  skamme, man 

ut från den ödeläggande kärlek, som för 
henne ändå betydde ansatsen till frigö- 

därför a t t  Iian i så rikt mått ä r  fylld av  

lösen, och av  den värme, som gör en 

annans  sak  till sin, i säker  förtröstan på 

relse ur  egocentriciteten. t i an  kan det,  

det »mod och lugn» han ger  Dagmar  som 

En bok 
om 

de bärande, byggande, läkande krafterna 
i människosjälens djup. 

maa forvente a t  den kommende periode undret. kaos. 
Det ä r  dessa gömda kraf te r  som bry- 

ter f ram i det  hotade Gàtatorp,  när  nö- 
Fordelene ligger t i den  vil vise, at  det tillidsvotum regerin- t ig väckelse, en sådan som brusade f ram den spränger slussarna. Det är  de, som 

driver fram en våg av gemenskap och 

(Forts. fr. sid. 1.) 
Men e r  det egentlig en styrke, a t  have 

saa aabenlyse, a t  man let overser farer- 

gör  Gåtatorp till en kämpande, viljande 
f o r  en realitetsforhandling med det frie har modtaget alle disse stemmer i k k e  hela Gåtatorp, med prästen i spetsen, ho- enhet. under den praktiske Fribergs tid 

f o l k p a r t i  e r  betydeligt ringere end det blot for  at  bevare status qvo, men fordi tat a t t  gå under i dryckenskap - då likaväl som under helvetespredikanten 
man  haaber at en styrket regering i undret skedde, som ryckt upp en hel Crusimontan. Förnyelsens under, den var  med venstre. MAn har allerede lært 

høgre grad vilde være i s tand til at løse bygd. Malte Odelman längtar e f te r  sam- samfällda goda viljan, st iger ur  djupen, L. S.´s metoder at  kende. Vi har  set va- 

d a r  ingen skulle trott  det. När  de ödes- lutaaktionen, og vi se r  i d a g  (23/10) en de store opgaver, der i k k e  er løst i den ma förnyelse i sin församling, för a t t  få 
udtalelse f r a  det frie folkepartis  fører, 

»Det f r ie  folkeparti vil blive landbrugets lige og meget paatrængende løsning. 

økonomiske haab i den erhvervsøkono- 

Der ligger saamænd opgaver nok for  (Forts. fr. sid. 1.) 
Man maa haabe, går omkring och drömmer om en mäk- 

där under en av  hans företrädare, den 
oppositionen splittet? 

ne! Vi maa ikke glemme at chancerne maa haabe a t  regeringen forstaar, a t  den väldige Crusimontan Vid den tiden hade 

periode der gik,  men s taar  for  sin snar- slut på all h a l v h e t  och all tvekan, som digra dagarna  avslöjat Gåtatorps stötte- 
Valdemar Thomsen, til Berlingske Aften: han själv l ide r  under mer än de flesta. pelare i deras  nakenhet, säger  kyrkoher- 

den besviken: »Jag tror in te  på m ä n n i -  Skal v i  da endelig summere op, hvad S i  inträffar e t t  par händelser. som vän- 

skan mer, Dagmar. Jag har sett för myc- 
miske kamp der nu synes uundgaaelig.» dette valg har betydet for landet. 

der upp och ner på a l l t .  Ordningsmak- 

ket av uselheten hos mig och andra  d e  ten kallas till Gåtatorp för a t t  reda ut ett 

har dagarna.» Men hon vågar svara  ho- par begångna strilder, och visserligen le- 

nomiske kamp vil blive vanskelig tor \ Den sodaldemokratiske-radi- der dess ingripande inte till det avsedda nom: »Så underligt. Vi har ju upplevt 

samma dagar, men de har lärt mig  något 
oppositionen a t  føre. Det vil blive meget kale regering er gaaet styr- resultatet, men i stället tvingar det f ram 

så dåraktig och svag och sublim som man ved saglige spørgsmaal vil kunne de radikale har förbedret stillingen i ho- g e r  a r t ,  a t t  de drar  e t t  självmord med sig. 

hon är.  — - — När j a g  tänker efter.  skaffe nogen enighed mellan o p p o s i -  vedstaden, mistet stemmer paa landet. so- Så gott  som var och en, som råker inom 
tionspartierne, vil det  blive vanskeligt nt ' cialdemokraterne har vundet stemmer strålkastarens ljus, har någon sjuk punkt så t ror  j a g  ännu l i t e  mer på människan 

f a a  samling paa K. U.er o g  konserva- overalt, ogsaa i  Sønderjylland hvor eller? a t t  gömma, men inför det sorgliga döds- än förut, fast hennes förstånd räcker 
tive, L S e r  og venstre. Der vil sikkert i baade tysk og dansk nazisme har viinilet. fallet  bryter samvetena sina fördämnin- mycket kortare väg än jag trodde.» 

Elin Wägners bok tir en trosbekännelse det daglige rigsdagsarbejde blive meget Socialdemokratiet har ogsaa i  Iandkom- gar ,  och det sker en allmän upprensning 

— en bekännelse om djup för t rös tan  
muk, men hvad angaar  det reelle arbejde, munerne vundet Iangt større udbredelse, Ky rkoherden, själv överbevisad om sin 

trots allt, på de förnyelsens kraf te r ,  som hvad angaar  arbejdet for de store rege- men dog ikke saadan, a t  soc.dom. har svaghet och skakad i sitt samvete, vän- 

ringstorslag i den konimende periode, vil formaaet a t  opsuge de mange der ikke ta r  a t t  detta ä r  tecknet, som inleder den bidar sin t i d  under ytan. Om de inte 

fanns.. vad skulle då ge mänskligheten 
regeringen s taa  stærkere end før a f  to kunne finde s ig  til rette, hverken i venstre stora förnyelsens under. Och förnyelsens 
grunde. dels paa grund a f  mandattil- eller det frie folkeparti. De e r  nemlig under kommer, men inte som han har  

Det kommer i spåren av en helt tid? Men de  finns, de ä r  outtömliga, de  væksten, men ikke mindre paa w i n d  a f  blevet hjemme. väntat. 

samlar  å ter  och åter de spridda bäc- oppositionens splittelse. Interessant vil annan händelsekedja. under trycket från 

»Och», sä- 
t o  nye bondepartier ved de forslag der Oppositionen er gaaet splittet kas endast om Gåta to rpborna  själva bil- ger Elin Wägner, »vi kunna inte för- 

klara det och inte heller varför sådana 
nødvendigvis man komme ved landbru- d a r  andelsförening och övertar den snic- 

kerifabrik, varav alla ä r  mer eller mindre  blommor som vrida s ig  e f te r  solen vända 

beroende. Det går som en våg över or- s ig  mot  öster redan på aftonen när solen 
ten, nödvändigheten driver s jä la rnas  dol- gått ner.» 
d a  resurser i dagen, och ännu en  gång 
når mänsklig gemenskap en  av  sina höjd- 

gang tabt et mandat! Man ser herigen- punkter, till bygdens samfällda räddning. 

Man kan sige,  a t  denne e rhvervsøko-  

vanskeligt a t  samle tropperne. Selv om ket ud av valget, en del privata avslöjanden av så lesdidi- helt annat. Jag visste i n t e  att hon va r  

rätt  a t t  hoppas mitt  under sin mörkaste 

det blive a t  se hvorledes det vil gaa de  en hotande arbetslöshet, som kan undvi- karna i en undrets flodvåg. 

Ud af valget. 

de konservative har i alle storkøbenhavns 
Deres samlede 

taktiske forhold for det kommende rigs- stemmetal e r  gaaet ubetydeligt frem, ikke 
dagsarbejde. Hvordan med det reelle ar- tilstrækkelige i forhold til den samlede 

bejde? Hvad v i l  man vente af den nye stemmetals fremgang, d e  h a r  endelig en- 

regering? 

get. 
Men dette maa være nok, om de rent tre kredse tabt stemmer! 

Karin Boye. 

. 

De vanföras 
arbetsför- 
sä I i n i n g . 
en 31 oktober och 1 november kl. 

11 f. m.—9 e. m. är de vanföras  
arbetsförsäljning uppe på Odd Fellow- 
Orden V. Trädgårdsga tan  1 1  A. 

Det ä r  fjärde året  Vanföreanstalten 
ordnar  denna  försäljning för unga  och 
gamla skyddslingar i landsorten. De ar- 
beten, som l igga här  på horden i dag, 
och som äro av så varierande a r t  som 
t. ex. de finaste rosa fl ickrumsdukar 
i diminutivt korsstyngsbroderi, grova 
svensk-rejäla husgerådssaker i handa- 

s ta rk  i s ina små händer  si t ter  under lån- 
ga höstmånader, ensam ungdom i en en- sam gårdsstuga, och klipper dessa s m å  

dan klistras på grovt linne t i l l  fond hak- 
om julborden. 

En gammal man på Hemmet för kro- 
niskt sjuka I Lund ligger i sin säng  se- 
dan åratal och skär  med kniv i trä dessa 
bastanta trähiistar.  Så ä r  det överallt 
med dessa föremål: de ensamma, de in- 
nestängda ha arbetat och arbetat sig 
framdåt. 

Den löpande t idens nya textilidéer, »det 
nya,  niodernar har likaväl stigit in i deras  

vrå. Det har kommit till dom genom Vanföreanstaltens kurator, som reser över 
just  ett  speciellt arbete  passar  den eller 
den: det finns en arbetsgrund, man kny- 

behövs till mönstergivningen, variationen 
eller den praktiska användningen. 

Den dagen då det säljs den har man 
tänkt på i många månader: Hur skall det 
gå? - Och vad skall  den dagen ge? 

pigga djur- och skogssilhuetter, som se- 

hela sitt distrikt och vet på alla håll hur 

ter fast  vid den och bät t rar  på där så 

Eva Schmidt. 

nem det første skridt til deres forlis. Det är  inte första gången Elin Wägner 
blotta och Vii man kunne vente en yder- Venstre har  lidt et afgerende  neder- låter oväntade händelser 

ligere socialisering, vil man 
kunne vente planokonomi-? 

Valutaloven har  faaet e t  vældigt til- 
lidsvotum ved valget. Man vil altsaa fort- 
sætte med valutakontor! Men vil man 
samtidig,  som lovet i valgkampen ind- 
føre den krassere priskontroll? Vil man 
vovo ev. a t  støde de  industriherrer f ra  
sig, som denne pang har  givet socialde- 
mokratiet sin stemme? 

Hvordan vil man hjælpe landbruget 
uden samtidig a t  skabe den prisfordyrel- 
se, som særlig de radikale i valgkampen 
med saa stort  held har  anvendt mod de 
konservative forslag om minimal smør- 

lag. der  ikke opvejes ved det nye parti, spränga alla invanda förhållanden i bitar 
hos en grupp människor, en familj eller det frie folkepartis stemmetilgang. Kom- 

en bygd. Det som varit  skal och form, 
munisterne e r  gaaet saa stærkt  frem, a t  

skyddande förklädnad eller döda rester de nær havde faae t  endnu et  mandat ;  de  

av ett  dö t t  förflutet, det  brister under har  i alle kredse s a t  stemmetalet bety- 

trycket av de oförutsedda situationernas deligt i vejret dog  med undtagelse a f  
Sønderjylland, hvis specielle forhold. jeg obevekliga krav. 

i en senere artikel skal vende tilbage til. börjar de grokraftiga kärnorna sitt arbe- 
te på en ny, levande värld - oförstör- Nazisterna har  opnaaet 16.000 stemmer,  

hvilket kan  
men sammenligner man det med tallene 
fra amtsraadsvalgene, e r  der  en absolut I Vändkorset genomgår människorna 

tilbagegang. Dette e r  det. dog nok værd en dubbel avskalningsprocess. In t e  bara 
den lögn de själva måste se som l ö g n  a t  mærke sig! 

I en tid, hvor reaktionen fejrer trium- inte bara dubbelheten, hyckleriet, fruk- 
fer rundt om i verden, har man vel lov tan för klara dagsljuset  måste brytas. 

at glæde sig over det slutt Stauning Också de  invanda föreställningarna om 

katt" 
Och bland spil lrorna 

säger Robin Hood i St. T. D. om 
forekomme urovækkende, bara, mäktiga. 

I R E N E  E I C H L E R  

repræsenterer naturligtvis ingen yderlig- 
gaaende socialisme, men man maa dog 
sige at chancerne for et stykke socia- 
listisk arbejde nu ligger betydeligt bedre 
end før valget. Og man kan  maaske 
haabe a t  den forhandlingsvilje,  kommu- 
nisterne nu e r  slaat ind paa, o g  som kom 
saa klart til udtryk baade i Radiotalen og 
paa Blaagaardsplads, vil bære frugt. 

Stauning modtog ikke den udstrakte 
haand, hvilket sikkert  valgteknisk var 
klogt, men mon ikke samarbejde kunde 
etahleres nu? Kommunisternes 27.000 er 
ikke mange mod socialdemokraternes 
759.000, men hvorfor ikke tage  d e  27.000 

med i kampen mod reaktion? 

København 23 okt. 1935. 
Lis Tørsleff. 

fabriken Auditorium I O reparerar alla snabbt och bill. apparater Försäljer 
di a v  märket Auditorium. 

utställning. 
Vasagatan 23. Tel. 20 41 96 

synd och bot om heligt och profant, som 
bara avser den enskildes frälsning, också 
de fåvitska önskedrömmarna om a t t  det  
förgångna skulle kunna upprepas i sam- 
ma former måste läggas åt sidan, då för- 
nyelsen klappar på porten i hittills okänd 
gestalt. 

De människor, som förs t  blir bärare  av  
det nya, ä r  de  enkla, d e  fria, d e  som inte 
är  f ö r  hårt insnärjda i sina egocentriska 
cirklar. Det ä r  Albert Friberg, den tapp- 
re  och saklige hjälten, som blir det  nya 
Gåtatorps ledare. Det ä r  doktor Dag- 
mar  Udd, kyrkoherdens fru,  vars  samtal 
med Malte om andelsföreningen och 
Guds rike hör till bokens höjdpunkter. 
Och framför allt ä r  det den trygge och 
kolossale kriminalkonstapel Språng, som 
till och med lyckas neutralisera den ång-  
rande Reginas självpålagda botgörar- 
skap, därför a t t  han inte som Dagmar  
Udd kommer utifrån med otåliga förebrå- 
elser, utan i sin enkla mänsklighet når 
henne inifrån, ut från hennes eget jag. 

Lilian Gish” 
är hans omdöme om 

JAGA ANDRZEJEWSKA 

Zetterlund & Thelanders Boktryckeri-A.-B. Stockholm 1935 
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