
Vad tanker Ni göra? 
En fråga till Nationernas För. 
bund av Kerstin Hesselgren. 
Anförande vid Förbundsförsamlingens möte i 
Genéve den 3 juli. 

Alma Söderhjelm : 

Premiering efter döden 
Fascistpartiets styrelse har beslutit hade i vår ungdom, och som trodde fullt 

att postumt tilldela de soldater och och fast på en himmel enligt den gamla 
arbetare, som fallit under det östafrikan- utlovade ritualen, med att undra hur hä- 
ska kriget, medlemskap i partiet,. pen hon skulle bli, om hon icke fann där 
Denna notis lästes för några dagar sedan borta den himmel hon hade tänkt sig. 
i bladen. »Vad vore väl min förvåning, jämförd 

Jag drog en suck av lättnad. Äntligen med er, ifall ni sedan kommer dit och får 

Vad. har hänt? 
VALRÖRELSEN HAR BÖRJAT och 
partiledarna tala över hela Sveri- 

ges land, ömsom uppmuntrande och hud- 

flängande varandra. 
EN A AVGÅNGNA REGERINGEN trodde på kommittéer det fram- 

går av en utredning, enligt vilken om- 
kring 200 kommittéer tillsattes under hr 
Hanssons regeringstid med en samman- 
lagd arbetskostnad av cirka 13 miljoner 
kr. Hr Thorsson, som på sin tid ned- 
bragte kommittékostnaderna från 2,61 
miljoner till 760,000 kr. måtte vända sig 

RÄTTEGÅNGEN MED MORDLIGAN 
ifrån Sala har börjat och står i 

centrum för det allmänna intresset. En 
fast organisation av brottslingar har av- 

dre väl utrustade individerna hållits i 
tukt av en fruktansvärd terror. Et t  sam- 
hälle i smått med hypnos, magi och ho- 
telser som påtryckningsmedel och brottet 
som en fullt accepterad utväg har av de 

V 

i sin grav.- 

R .  
slöjats, där de  olikartade, mer eller min- 

deltagande unga männen utformats mitt 
i det svenska rättssamhället. 

F:s FORSAMLING antog den 4 N* juli förslaget om sanktionernas 
upphävande med 44 röster för,  1 röst 
emot Abessiniens medan Chile, pa- 
raguay, Sydafrika och Venezuela nedlade 
sina röster. Negus begäran om ett lån 
på I0 miljoner pund avslogs. Försam- 
lingen uttalade sig för att med stöd av 
de vunna erfarenheterna söka öka fo lk-  
förbundets effektivitet. 

Församlingen och Rådet ha därefter åt- 

skilts, sedan det sistnämnda tillsatt en 
tremannakommitté att vidare följa Dan- 
zigfrågan, som åter antagit Oroväckande 
proportioner. 

KONSELJEN På SÄRÖ den 8 juli I upphävdes för Sveriges del förbudet 
mot utförsel på Italien av krigsmaterial 
och för krigföring betydelsefulla varor 
kreditspärren samt förbudet mot varuin- 
försel från Italien. Följderna ha omedel- 
bart efter den 15 dagen för beslutets 
ikraftträdande visat sig ; form av 
fruktimport från Italien. 

MONTREUXKONFERENSEN om Dardanellernas befäsfande avlöp- 

te  inte så lyckligt som Väntat, utan har 
stött på svårlösta meningsskiljaktigheter 
om rätten att låta skeppen passera sun- 
den i krigstid. Man söker en kompro- 
miss. Varom icke lär Turkiet, som pri- 
sats för  sin fördragstrohet vara berett 

händer. 
N VäNSKAPLIG ÖVERENSKOM- MELSE har träffats mellan Tysk- 

land och Osterrike med Italiens goda 
minne enligt vilken de tysk-österri- 
kiska förbindelserna åter skola bli nor- 
mala Och goda Tyskland ska'' avhålla 
sig från inblandning i Österrikes inre 
affärer, respektera dess självständighet 
samt icke uppmuntra nationalsocialismen 
i Osterrike. 

att efter känt mönster ta saken i egna 

ett synligt bevis på att man får lön för se himlen med alla dess Under», sade hon. 
mödan i ett annat 'liv! Ända frän vår Och vi måste, dumma och unga, som vi 
barndom har det utlovats oss, att vi voro, dock medge, att vi skulle blivit kan- 
skall få lön för vår möda i ett annat liv, ske mer förvånade än hon. Men vilken 
men ingen har ännu gett oss någon ut- förvåning skola inte de känna, som bli fa- 
redning eller ens bestämd aning om i scister i himlen utan att ha velat det. Som 
vad, praktiskt och reellt, denna lön skall kanske motvilligt gått med i kriget, eller 
bestå Det fascistiska partiet i Italien också gått med bara av allmän solidari- 
har genom sitt beslut fört oss betydligt tetskänsla eller enskild pliktkänsla me- 
närmare lösningen av frågan, gett ett dan de i sitt hjärta varit djupt kränkta 
faktiskt och rationellt grepp på proble- av den fascistiska imperatorstanken, av 
met. det diktatoriska tryck, som vilat över de- 

Nu veta vi, åtminstone i ett särfall, ras land, ja ,  kanske t. o. m. hyst agg och 
vari lönen för goda gärningarna består: hat till en regim, som gjort intrång på 
utnämning efter döden, utmärkelse, upp- vad de satt högst och älskat mest: freds- 
höjelse. De som sålunda utmärkas bli kärlek och lugn, hem och stillhet, hustru 
delaktiga av den fascistiska himlen, vil- och barn, kränkt och skövlat vad de re- 
ket med andra ord betyder att de få er- spekterat djupast: kunskap, konst, veten- 

fara lyckan av att vara fascister, räknas skap, kultur, utveckling. Och så bli på- 
med till partiet, vare sig de i livet varit hängda ett Insignium, som de aldrig ef- 
fascistiskt sinnade eller icke. Denna tersträvat och icke velat veta av! 

postuma upphöjelse öppnar vidder och Det är naturligtvis till en början me- 
perspektiv sådana, som hittills den ningen att upptaga i partiet endast om 
mänskliga tanken inte följt eller ens hit- fosterlandet förtjänta döda landsmän. 
tat på att söka följa. Men huru nära snudda vi inte här vid en 

Vi, några vänner till mig och jag,  bru- verklig fara, en fara för ett propaganda 

styrka då vi skulle få erfara att våra 
hem och våra barn voro trygga under 
dess beskydd. Och resultatet? Värre an 
allt annat: Den lilla nation, som Natio- 
nernas förbund gick ut för att hjälpa, är 
krossad Och tron '' Nationernas förbund 
skakad i sina grundvalar. 

I flera nationer fruktar man nu för de 
sjunkande födelsesiffrorna. Men hur 
skulle det kunna vara annorlunda? Hur 
skulle kvinnorna kunna önska att föda 
barn till en värld, som är så hopplös, så 

osäker. Jag har hört otaliga kvinnor 
säga detta. Man kan visserligen mena 
att krig och våld alltid ha funnits och 
att barn trots detta ha blivit födda till 
världen. Det är  sant. Men aldrig förr 

Kerstin Hesselgren har kriget tagit sådana fruktansvärda 
former som nu. 

Man kan säga, såsomsista här har yttrats, 

jag säga ett par Ord. krigsutbrott i Europa att till och med 

Förbundspakten ger kvinnorna rätt att ett land måste offras för alla de andra 
delta i Folkförbundets arbete och jag j a  men är  ni säkra på att ni inte 
undrar vilken vital fråga det skulle vara i stället Släpper kriget löst just genom 
som inte berör kvinnorna lika väl som att böja er  för angriparen nu. 
männen. Säkert är  att det problem, som 
vi nu har under behandling är  en i högsta 

grad vital fråga. 

nat till alla utmärkta och vältaliga an- 
föranden, men jag har inte kunnat UPP- 
täcka någon stråle av hopp 

Femtio nationer ge vika inför en an- 

gripare' 
Femtio nationer låta ett litet land inställning emot våldet, har han åstad- 

Vad tänker n i  göra? 

en av Nationernas Förbunds egna med- kommit omvälvningar i det japanska 
Hur tänker ni hindra att något så- 

lemmar erövras och utplånas. Hur samhället, vilka framträda så mycket mer dant händer 
som den japanska idealbildningen f. ö. 
tycks s i  starkt färgad av imperialistiska 

kan vi efter detta våga hoppas, att någon Säkerligen måste det ske genom att gå 
liten nation skall  känna sig trygg för till det ondas rot. Genom att söka själ- 

strävanden. va källan till oron, försöka ta tvisten un- framtiden? Om vi vill åstadkomma ett gott sam- 
Det är inte många är  sedan Nationer- hälle finns det ingen möjlighet att göra 

der behandling med en gång effektivt 

nas Förbund bad o m  kvinnornas medver- det annat än genom det kristna broder- 
skapets förverkligande i samhället, ropa- kan i förbundets arbete och vi svarade fåfänga diskussioner Att förebygga kri- 
de Kagawa ut över salen. Under de 
starka rörelser för kärlekens förverkli- 

med att genom miljoner namnunderskrif- get är nu den enda vägen Och fostran 

ter begära avrustning. Men vad har gande som gång pi gång satt in i värl- 
av nationer Och enskilda till insikt Om 

skett? Vi ha icke fått  nedrustning men den de må ta aldrig så olika former samförstandets inneboende makt. 

ökade rustningar över hela världen. Ni önskar kvinnornas medverkan. Ni har stora delar av samhällslivet så 
När femtio nationer i höstas förenade kan få den helhjärtat om ni  arbetar för småningom omvandlats och förbättrats. 

I en rask historisk översikt passerade 
dessa rörelser revy och talaren kom fram 

sig för att hjälpa en av N.F:s mindre freden efter sådana linjer. 

till en stark appell för kooperation, sam- medlemmar emot ett dödligt angrepp Jag kan inte ge något r id,  jag kan inte 
arbete såväl ekonomiskt som politiskt. då började vi hoppas på nytt. Folkför- säga hur, jag kan bara ge röst i t  den 

Det finns i dag flera orsaker till krig: 
överbefolkningen, behovet av råmaterial, 

bundet var dock, när allt kom omkring, fruktansvärda ångesten hos kvinnor över 
en verklig beskyddare. Det hade inte hela världen och enträget uppmana er  att 
uppträtt så vid tidigare tillfällen men använda allt förstånd och alla krafter för T o y o h i k o  Kagawa, den märklige predi- de invecklade frågorna Om I ån  Och skul- 

karen, fredskämpen och revolutionä- der som måste lösas, kommersiella svå- 
ren från Japan möttes vid sitt besök i righeter. Om det kristna broderskapet 

nu Var stunden inne, då det skulle visa sin att finna en lösning. 

Stockholm a v  ett ovanligt intresse. Två inte här vill ta ledningen och övervinna 
kvällar å rad talade han inför väldiga krigsorsakerna kommer vi aldrig att kun- 

(Forts. å sista sidan.) 
församlingar i de fullsatta Blasieholms- n a  undgå kriget. 
och Emanuelskyrkorna. Ett möte mel- 

om ett uttryck för vad kvinnor. i hela världen känna i denna sak önskar att allt måste göras för att hindra ett 

(Forte. å sista sidan.) Varje liten nation måste ju efter detta kade förarga en gammal tant, som vi 
fråga sig när dess stund skall komma 
och fråga detta utan hopp om Folkför- 

Med största intresse har jag här lyss- bundets förebyggande förmåga För alla 
här församlade står denna möjlighet 
klar. Det har gått som en röd tråd ge- 
nom anförandena här alla ha sett den 
hotande skuggan av ett sådant öde. 

Kristet broderskap 
i det praktiska livet. 

inte låta månad efter månad gå under 

Toyohiko Kagawa. 

ValröreIsen har börjat lan öst och väst som de närvarande sä- sä- 
spenslige mannen med de barnasmå hän- 

alrörelsen är  redan inledd,  Listorna lurar icke Iängre någon. Som t ,  ex. när derna och det ungdomliga ansiktet tala- 
de med en naturlighet och kraft som hålla på¨ att sättas upp. Visserli- en kvinna sättes upp på fjärde plats i en måste göra starkt intryck antingen 

gen är  ännu bara ett fåtal valkretsar valkrets, där vederbörande parti hittills han berörde samhälleliga reformer eller 
klara. Men av de listor som redan före- icke ens  haft ett mandat. tolkade Pauli ord om att »kärleken är  en 
ligga framgår med all tydlighet att kvin- 

noorganisationernas vädjan av i vintras vederbörande ministrar av den nya och Dr Kagawa kan, när han förfäktar kär- 
om ökad kvinnorepresentation inte åstad- den avgångna regeringen äro flitigt i el- sätta en erfarenhet bakom orden som få. 
kommit några lysande resultat. Förut- den. Samförståndet i vitala frågor mel- Det bokstavliga sätt, på vilket han i sitt 
varande kvinnliga representanter ha be- lan socialdeniokrater och bondeförbun- eget liv förverkligat budet om kärlek till 
hållit sina platser men några nya synas dare har ytterligare understrukits, liksom nästan ger en särskild tyngd åt vad han 
icke komma till. Sättet att placera ett den svenska utrikespolitikens kontinuitet, säger Utan andra resurser än en out- out- 
kvinnonamn på fullständigt ovalbar plats 

Valtalen ha emellertid Satt i gång Och kraft som kan fulkomna människan». 

(Forts. å sista sidan.) och tålamod, glädje och en konsekvent 
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vart går 
i Frankrike ? 

Händelserna i Frankrike tyckas 
vara något av det märkligaste som 
just nu pågår i det för övrigt så 
spänningsladdade Europa Kommer 
den »oblodiga revolutionen» att bry- 
ta upp den förstening, i vilken det 
franska samhället sedan länge be- 
funnit sig och åstadkomma en be- 
stående omvandling? Eller ä r  det 
endast en övergående opposition 
emot alltmera otidsenliga och tryc- 
kande. förhållanden? 
När ministären Blum övertog re- 

geringsansvaret hade den, som det 
från dess meningsfränder framhål- 
lits i senaten, att  överta ett tungt 
arv: de begynnande strejkerna, som 
satt in över hela landet. En av mi- 
nistären Blums första viktiga segrar 
var också biläggandet i stort sett av 
den strejkrörelse, som slutligen kom- 
mit att omfatta omkring en miljon 
arbetare, Blum mötte arbetarnas 
krav med omedelbart infriade löften 
om höjd levnadsstandard och för- 
bättrade arbetsförhållanden. Trots  
detta drogos nya industrier och före- 
tag in i strejken och de omtalade 
ockupationerna av fabrikerna fort- 
satte. Vilket naturligtvis innebar ett 
övergrepp mot äganderätten enligt 
bestående lagar. Under påtryck- 
ning från vänsterdemokraterna, som 

~ uttryckligen förklarade sig komma 
att undandraga regeringen sitt stöd 
ifall ockupationerna fortsatte, avgav 
inrikesministern i förra veckan sitt 

löfte att Omedelbart återställa lugn 
och ordning. 

Strejkerna, som började i en am- 
munitionsfabrik nära Paris,  voro sä- 
kerligen närmast förorsakade av då- 
liga arbetsförhållanden och d e  all- 
männa svårigheter, som de senaste 
regeringarnas dekretpolitik medfört 
för arbetarna. Men den enhetliga 
' taktiken den fullständiga disciplin 
Och genomförda Ordning med vilka 
arbetarnas aktion företagits, ger den 
en bestämt politisk karaktär, vilken 

NBJUDAN TILL KOMMUNISTERNA att deltaga i en facklig enhetsfront 

Eder halvårsprenumeration! förnya I Stöd Tidevarvet! 

Kr. 3: 25 för halvt år Postgiro 1544 
ytterligare understrykes genom tid- 
punkten för dess igångsättande, En radikal kongress 
nämligen i samband med folkfronts- 
regeringens tillkomst. 

D e  omedelbara resultaten av en 19 till 25 juli äger en kongress 
strejkerna var regeringsförslagen rum i Salzburg, ordnad av Kvin- 
om lönehöjningar, 40-timmarsvecka nornas organisation för världsordning 
avlönad semester, föreningsrätt och eller WOWO som den internationella 

kollektivavtal. Men förbättrade lev- sammanslutningen På programmet står bl.a 
nadsförhållanden för arbetarna äro diskussioner om en N. F.-reform, om 
endast en sida i Folkfrontens pro- jordfrågan samt frågor om kvinnornas 
gram. Det sträcker Sig vidare. Det arbetsrätt Och medborgerliga rättigheter. 
gäller varken mer eller mindre än WOW0 konstituerade sig förra hösten 

att i den stelnade franska demokra- program med och antog ett mycket intressant 
tin ingjuta nytt liv, så att den skall jordfrågan, befolkningsfrågan, kvinnofrå- 
kunna bli ett verkligt värn mot fa-  gan. I fråga om freden hävdas den rena 
scism och reaktion. i detta Syfte avrustningslinjen. Vad kvinnofrågan be- 
har regeringen vidtagit åtgärder till träffar går n~~~ radikalt in för kvinnor- 

ti l l  förstatli- nas likaberättigande med männen, med- ligornas- upplösning, borgerligt och ekonomiskt, och befolk- 
gande av krigsindustri och bankvä- ningsfrågan är upplagd med de kvalita- 
sen. tiva synpunkterna, den enskilda männi- 

Hur iångt  den ämnar g å  på för- skans värde och självbestämmanderätt 
statligandets Väg, Om den stannar som avgörande faktorer 

Kongressen i Salzburg räknar bland 
vid blott statskontroll eller åsyftar s i n a  deltagare radikala kvinnor från 
en fullständig socialisering är svårt olika europeiska länder och från Ame- 
att förutspå. Säkert ä r  dock att rika. 
Folkfrontsregeringens svårigheter Bland diskussionsinledarna äro två 
icke äro lösta med strejkernas avly- svenskor fröken Elisabeth Tamm som 
sande och reformerna på arbets- inleder 
marknaden. 

vara övertygad om. 
senaten häromdagen, då ockupa- Internationella Kvinnoförbundet för 
tionsförbudet avkrävdes regeringen, Fred och Frihet anordnar den 13-16 
är ett av tecknen härpå. Men augusti 1936 ett nordiskt kvinnomöte i 
makten hos Eldkorset och övriga Arvika med ovanstående rubrik som blir 

belyst från olika håll. Anmälan om del- 
fascistiska ligor torde ändå vara tagande bör vara inlämnad till sekreta- 
bruten. Måhända g å r  Frankrike riatet, Lilla Nygatan 4, snarast möjligt 
emot en djupgående omvandling Mötesavgiften, 5 kronor, insändes sam- 
genomförd genom denna säregna re- tidigt med anmälan. inackorderingsav- 
volution utan blodsutgjutelse och giften utgör kronor 3:50 Om dagen 
utan terror m. m. som på de övriga platserna. Ut- 

flykter och samkväm sköta de engelska 
Svensk-ungdom får resa värdarna Om som nu ha fem års vana 

bakom sig. Enbart förra Aret förmedla- 
des över 2,000 resor genom I.F.L. billigt till England 

or en tid sedan gästades Sverige av Priserna äro billiga, resa inklusive 16 engelsmannen G.Noel Ede, som är dagars vistelse i England kostar endast 
representant för International Friendship 163: kronor till något högre priser be- 
League. roende på, vilket läger, som väljes. 

Resultatet av mr Edes besök blev att en Första gruppen från Sverige är färdig 
grupp av I.F.L. bildades även här i att avresa den 21 juli. Till den andra, 
Stockholm, som antog det mera svensk- som reser den 8 augusti och kommer hem 
klingande namnet Internationella Vän- den 28 augusti, finnas ännu platser kvar, 
skapsförbundet. men anmälan måste i så fall skyndsam- 

I.F.L. har i England flera läger, dit mast sändas in till Internationella Vän- 
den bjuder ungdomar i åldern 16-30 år skapsförbundets sekreterare, Aina Nils- 

även äldre .deltagare äro välkomna son, adress Hökensgatan 12, Stockholm. 
att fira Semestrar och skolferier tillsam- Prospekt sändas och förfrågningar be- 
mans. l London få resenärerna bo på svaras förutom av sekr. även av rektor 
studenthemmet och i Wales dels hos pri- Per Sundberg, Viggbyholm, och fru Eli- 
vata familjer, dels i läger. skolor. hotell sabeth Wærn-Bugge. Saltsjö-Duvnäs 

i Salzburg. 

Att reaktionen kommer kaliska spår i Värend. 
att bevaka sina positioner kan man 

Händelserna i Kvinnofront för internationell rättsordning 



T I D E V A R V E T  

Det vulkaniska problem- Särlagstiftningen 
@ landet i Fjärran Östern har avvärjts i Norge 

ar och en som gör sig besvär, eller därför torde ett omnämnande av dem Dr Dagny Bang som härnedan efter forgodt-befindende, samt et forslag v rättare sagt bereder sig nöjet, att kunna tjäna som en liten förheredelse för för Tidesarvets läsare skildrar de norska om at innföre natarbeidsforbud for kvin- 

hotande særlagstiftning är en av de vakt- ner alene, et spörsmaal av stor betyd- läsa någon av de då och då hos oss ut- läsningen av boken 

poster som frivilligt skänkt sin tid och ning for arbeiderskerne Og som to gange kommande böckerna om japanernas liv allra största delen om »japanens liv» och 
i våra dagar, måste nog komma till den den japanska »dagens arbete» som de sitt intresse åt arbetet för rättvisa. Prak- för, i 1909 og 1915, er behandlet Og ikke 
uppfattningen, att man här har att göra båda huvudavdelningarnas rubriker lyda, tiserande läkare i Oslo, har hon under vedtat av Stortinget. 
med ett folk, som kommer att låta tala och skildrar på ett högintressant och mer än 30 år i själva verket sedan 1902, Der strömmet straks inn protester fra 
om sig allt mer och mer. T y  även om medryckande sätt uppfostran, skolgång, genom väl notionellt föredrag som Och internationellt föreningsarbete med så- arbeidersker og andre organiserte kvin- 

aldrig svikande intresse kämpat för kvin- nelige Iönnstagere, som Lærerinneforbun- landet redan förut haft stora problem att studentliv, arbetsliv, hemliv och uteliv. 
brottas med, så synas dock de största Som betecknande exempel På de många nornas sak, Reaktionen mot kvinnorna net, Kv. Telegraf- O g  telefonfunktionæ- 
ännu återstå. De täta krigen ha verkat småkapitlens rubriker kunna namnas: den är just nu stark, varför mun förstår dr rers lannsforbunn, Norske kvinnelige læ- 
som tillfälliga avledare för vissa inre lille skolsoldaten, japanskan är aldrig en Bangs tillfredsställelse över att Norges gers forening, Kv. akademikeres lanns- 
problem och uppskjutit deras lösande. slavinna, rekord, kvinnor denna gång slagit tillbaka dess forbunn, foruten fra en mengde organi- 
Bland sådana som redan äro på marsch, trädgården en liten varld (i Japan ha nnl"pp' sationer for kvinnesak fra det hele lann. 

Ogsaa ved de tidligere behandlinger av fastän i några fall kanske ganska lång- även stadshusen trädgårdar liksom våra 
samt, kunna nämnas förändringar i äk- ha gårdar), våra bostäder äro standardi- i liar faat en ny arbeidervernlov i forslag om særlover for arbeidersker var 
tenskapslivet, försvagande av kejsardyr- serade, fru Tanaka gör sina uppkiip, v Norge, som inneholder en rekke der kommet talrige protester fra alleslags 
kan, ungdomens inflyttning från den fat- världens största och billigaste filmpro- udmerkede bestemmelser til vern om ar- organiserte kvinner. Men der var denne 
tiga landsbygden till staden, arbetare- duktion, ack dansa lilla geisha. beidernes helse: 8-timers dag, lovbestemt gang den betydningsfulle forskjel, at an- 
och proletariatfrågorna där, och först och Förf. har tillbragt många år Ute i värl- ferie, strengere bestemmelser om natar- tallet av protesterende arbeidersker nu 
sist folkmängdens totala tillväxt i öriket. den, sannolikt mest i Tyskland. Hans beide, en egen paragraf (9) med betryg- dennegang var saameget större, og de 
Denna är numera 1 miljon om Aret och blick har därvid vidgats och han kan se gende serlige bestemmelser for alle ar- representerte nye store grupper av ar- 

så underligt det än kan låta i första sitt hemlands förhållanden i belysningen beidere, menn og kvinner, i saakaldt far- beidersker som er  tilsluttet Arbeiderpar- 
ögonblicket är  den årliga ökningen av de främmandes. Og det unner en arbeiderregjering! 
av arbetsföra människor större än hela seln har han tydligen råkat bli begåvad meget annet som gjör at  denne lov er  et Alle protestene gik ut paa at  slike sar -  
denna befolkningstillväxt, vilket samman- med den öppna inre blick, med den sin- stort fremmskritt, saameget mer fordi lo- bestemmelser er  fatale for de arbeidende 

Den handlar till kvinnornas framgångsrika kamp emot en 

järnvägsarbetarens 

* 

Men redan från föd- lig eller serlig anstrengende arbeid, og tiet. 

hänger med tillkomsten för 1 till 2 år- nets rörlighet och den förmåga till djup vens omraade er  betydelig utvidet. 
tionden sedan av väldiga barnkullar och penetrering, som gör hans bok så intres- 
med den successiva uppgången i medel- sant och värdefull. 

kvinner, da de förer til at  disse blir kastet 
Men ved siden av alt dette gode inne- ut av det gode, av menn attraadde arbeid, 

Den är Iättläst Som holdt ogsaa det forslag som blev fore- og tvunget over i det daarlig betalte og 
livslängden. Sysselsättningsproblemet är  en roman, och då den behandlar ett äm- lagt Stortinget to særbestemmelser for mindre kontrollerte. 
därför ännu svårare än bärgningsproblem ne, som säkerligen kommer att jäsa i hö- kvinner, nemlig en ekstraparagraf for Pressen har tat livlig del i diskussio- 
met. 
nen i den stora folkgrytan. 

Det jäser och jäser av olika äm- gan sky under kommande år och ställa kvinner i farlig arbeide som ga aapen ad- nen »Dagbladet» har saaledes inntat en 
Militärrevol- till mycket väsen i världen, så finns det gang til at fjerne de kvinnelige arbeidere. skarp front mot Særlove for kvinner, »Ar- 

ten med statsrådsmorden i februari i å r  anledning nog att taga med denna bok beiderbladet» kjemper fanatisk for disse 
är ett exempel på explosionsfaran. 

Att det inte exploderat ännu mera än 
det gjort beror på den gamla djupt rota- Japans dubbla ansikte, av Komakichi No- tryck, det låter äkta och gripande. 
de solidaritets- och sammanhållningsvil- 
jan inom detta folk och på de ledandes 
stora organisationsförmåga. Men om des- 
sa ledande inte kunna få fram den önska- 
de begränsningen I folktillväxten vil- Silkesstrumpan 
ket dock lyckades under shogunernas tid 
ända till mitten av förra århundradet 
så komma nog explosionsutsikterna att 
stiga, ty det egentliga Japan, öriket där 
dessa problem existera, saknar ju helt kanonen. 
och hållet den chans för en naturlig Iös- 

bland årets sommar- och semesterlektyr. I stället? Ja, den frågan är icke obefo- Og andre slags gärlover for kvinner. 
gad, men brevet gör icke ett sådant in- Nils Simonsson. Spenningen var stor og debatten i Stor- 

tinget livlig. Representanten fra Trond- 
Man vet inte så mycket om bojkott mot heim, dr. Signe Svensson, kjempet i en 

krig Major Hagland organi- rekke gode innlegg tappert for arbeider- 
dem färdiga för en bojkott mot den an- skernes interesser. Av de mange andre 
fallande, Husmodersföreningarna äro po- forsvarere av kvinners arbeidsret i Stor- 
litiskt neutrala, hur skulle de omedelbart tinget og unner det forberedende arbeide 
kunna ta världspolitiken i sina händer? i Socialkomiteen maa spesielt nævnes den 
Jo på Order av N' F' Men om alla sta- slagferdige debattant, den gode feminist 
ter, som tillhöra N. F., besluta bojkott, 
så äro ju kvinnorna redan medverkande? nu som for tyve aar siden, sorenskriver 
Och olja förbruka inte husmödrarna i Rudolf Peersen fra Kristiansand. 
större grad! 
klart varför förslaget dog bort. 

hara, Bonnier 4: 75. 

kontra 

Dock har det aldrig blivit 

På badstranden. 
ilket myller av kroppar. Först fin- V ner man kanske skådespelet som- 

marlikt vackert. Där man ligger och da- 
sar i klitten, passeras man av spänstiga 
män, vackra pojkar och smäckra flickor. 
Men snart uppdagar man, att det finns 
också många mindre sköna, som lika fri- 
kostigt blotta sig. Vilket må vara deras 
oförytterliga rättighet Varför skulle en- 
dast en välvuxen kropp besitta privile- 
giet att dricka hälsa från sol och luft? 
Dock, ens plägade öga blir mätt på så 
mycket exponerat kött. Det är  faktiskt, 
Som om man förlorade sin individualitet 
bland alla dessa mänskodjur Ett sym- 
patiskt drag låna dessa primitiviserade 
varelser av sina stumma bröder, denna 
mänskomassa är i allmänhet tyst. 

Ett band av ungdom 
härjar fram över stranden, mycket ange- 
lägen att verka käck det syns Och hörs. 

Luften En svordom kan måhända ha sin 
betydelse. Utan tvivel kan det medföra 
en oerhörd lättnad att genom ett kraft- 
ord befria från en rättmätig vrede. Men 
när språkets kraftigaste eder späcka var- 

Jag har till meningslöshet reagerar man. 
vända djävulska benämningar som smek- 
namn. Det är inte utan, att man längtar 
tillbaka till en tid, då ungdomen inte fick 
och inte heller ansåg nödigt att varje 
ögonblick manifestera sig genom fasoner 
som verkligen få betecknas som tråkiga. 

Då rycks jag från mitt orättvisa gene- 
raliserande av en stämma, som diskret 

Men icke alla. 

hälsar goddag. En trettonårs flicka står 
framför mig. Hon är  fullt klädd men Ser 
ändå svalare ut än vi ökensandens nakna 
barn i sin rutiga bomullsklänning och sin 
skuggande linnehatt. Strax förstår jag 
orsaken till denna påklädsel. Ett p a p p  
märke med bokstäverna V. F., som icke 
kunde tänkas Pryda en baddräkt ståtar 
på hennes lilla bröst. En vuxens dumma 
fråga, om det skall tolkas som Vackra 
Flickor förnekas frenetiskt, utan att inne- 
börden av de betydelsefulla. bokstäverna 

særbestemmelser for kvinner i farlig 
arbeid faldt, og forslaget om natarbeide 
forbud blev tat  tilbake av forslagsstil- 
ierne. 

Dette resultat maa hilses med glede. Vi 
slapp altsaa de farlige særbestemmelser 
for kvinner dennegang ogsaa. 

Oslo i juli 1936. 
Dagny Bang. 

ning av frågan, som Förenta Staterna ramför mig ligger ett brev som egent- 
hade under sin folkökningsperiod. och som ligen är rörande. Återigen ser man 
Ryssland och Indien ha och som ligger en enskild person, som spontant reser sig 

i det egna territoriets tillräckliga storlek, och ensam börjar en strid mot kriget. 
Brevet är från en kvinna. Och jag tän- 

Japan har ju visserligen sökt en sådan ker på de ord, som yttrades till N, F:s 
chans i erövringar på fastlandet, men re- rådspresident i fjol i Genéve då deputa- 
dan nu torde man kunna fastslå ett ab- tionen från Kvinnornas revolt mot kriget 
solut misslyckande av denna idé, Japa- »Ned med vapnen i alla länder, framhöll, 
nerna vilja antingen inte alls emigrera att kvinnorna till sist måste bryta sönder 

eller också möjligen i någon liten mån Brevet är från ett land i Europa. Det 
söderut, men just där voro de stängda har varit 39 dagar på väg har väl bli- 
på olika sätt, åtminstone hitintills. Ett vit liggande avglömt någonstädes och 
annat jäsande problem är den i stark ma- kanske brevskriverskan i detta nu redan 

har ändrat åsikt. Jag känner henne icke, 
Hon säger emellertid att en kommitté bil- 

joritet varande jordbrukarbefolkningens 

tilltagande nödläge, permanent genom dats där hon är  verksam för att bland 
grundskattens oproportionerliga storlek världens kvinnor organisera en bojkott 
och inteckningsräntans abnorma höjd mot Italien, Särskilt för att motverka tu- 
(c:a 10 %), och periodiskt genom miss- risttrafiken på Italien, utgörande »ett ut- 

tryck för kvinnors protest mot Italiens 
skamlösa a n f a l l  på ett Abessinien utan 

växt. eller prisfall eller avsättningssvårig- 
heter för riset och råsilket. försvar». Den som skriver önskade min 

Alla dessa problem äro visserligen inte anslutning till idén och väl i viss mån att 
behandlade i japanen Noharas på sven- finna en väg till Sveriges kvinnor genom 
ska nyutkomna bok (se nedan), men iust mig. Medan jag sitter och överlägger 

om vad som kan svaras på ett sådant 
brev, forma sig tankarna ungefär på föl- 
jande vis: 

Är bojkott och sanktioner verkligt pa- 
cifistiska medel? Instinkten hos mig har 
sagt nej men ändå har jag varit bland 
dem som krävt att N ,  F. skulle tillgripa 
sanktioner, om man aldrig följer eiler 
provar de stadgar, som skrivits för N, F , ,  
så vinner man ingen erfarenhet, det var 
mitt resonemang. Nu har man vunnit en 
oklar men dock någon erfarenhet. Och 
den synes visa hän på att Lansbury och 
Lord Ponsonby ställa rätt diagnos: att 
sanktioner utan tillräcklig slagkraft bli 
krigsorsaker. Men de återigen arbeta på 
lång sikt. Vad i all världen kan man 
göra just nu för att stödja Abessiniens 
rätt, på samma gång som man arbetar 
mot krig? 

Kanske brevskriverskan önskar att få 
världens turisttrafik dragen till sitt land 

Under Kina-Japankonflikten begynte 
några amerikanska kvinnor både i Ge- 
néve och i Amerika att i butikerna fråga 
efter silkesstrumpor därpå fråga Om de 
voro från Japan och då försäljerskan ja- 
kade eller icke visste besked, så sade de 
tack, de köpte inte japanska varor. Och 
så känslig är  varumarknaden att ameri- 
kanska regeringen förbjöd dem kan en 
regering förbjuda en privatbojkott? 
att fortsätta, därför att det vållade Ame- 
rika diplomatiska svårigheter. Man ex- 
perimenterade då med tanken på ett ma- 
nifest# ungefär av innehåll: Kära Japaner 
vi amerikanska kvinnor vägra att bära 
silkesstrumpor för att icke stödja silkes- 
odlingen i Japan. Vi göra det icke av 
ovilja mot Japan utan för att hindra värt 
eget lands vapenfabriker att f å  betalning 

direkta åtgärder mot vapenutförsel och 
silkesstrumpans kamp mot kanonen ut- 
vecklade sig i Amerika inte vidare efter 
bojkottlinjen. 

Då jag våren 1930 Var i I tal ien Och re- 
dan d' såg förutsättningarna för vad som 
nu fullbordats, greps jag av ett vilt begär 
att förebygga I Genève svarades på 
sakforståndigt håll: »till krig behövs pen- 
gar Italien har inga pengar, där är  ingen 
fara». J a s  bestormade fredskvinnor med 
böner att icke låta Italiens kvinnor bli 
isolerade. (Tyskland kan aldrig bli så 
Isolerat. Tyskland är  genomfartsland, 
där utbytes åsikter överallt i kupéerna.) 
Men fredskvinnorna ansågo att man inte 
hade rätt att utsatta Italiens kvinnor för 
faran av att vara inblandade i arbete för 
freden. 
Nu börjar en tanke att arbeta sig fram 

skulle man icke nu, i stället för att 
undvika Italien, söka förbindelse med 
dem där och tala Ahessiniens sak? Jag  
har ingen att utbyta tankar med, därför 
försöker jag så här att tala mig till klar- 
het, innan jag svarar på brevet. 

av Er för vapen som Ni bara göra Ont 

med Mafl övergick emellertid till mera 

Estland, j u l i  1936. 

Anna T. Nilsson. 
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KAGAWA´S senaste till svenska 

Premiering 

översatta arbete 

l ivets 
förnyelse 

har nu utkommit. 

Kagawa hoppas själv, 
att denna bok skall 
bliva ett medel till att 
befrämja Gudsrikes- 
rörelsen. 

Häft. 2:75 klotb. 4:-. 

I varje bokhandel eller från 

Svensk a Missionsförbundets 
Förlag Stockholm. 

efter döden. 
(Forts. fr. sid. 1.) 

kaos, som är  värre än vad någon av OSS 
hittills skadat. Ty det kan ju också tän- 
kas, att andra länders medborgare kunna 
både genom strid eller fredlig samfärd- 
sel göra sig förtjänta om Italien. Och 
man kan då tänka sig, att  den redan in- 
slagna vägen lockar till nya vinningar 
och ny reklam., . Den och den engels- 
mannen, tysken, kanske abessiniern kan, 
efter döden naturligtvis, bli intagen i 
italienska fascistpartiet, beroende på nå- 
gon gärning, som anses vara värd denna 
utmärkelse, eller som ger illusionen där- 
av. Vi veta alla, att när ett utmärkelse- 
tecken först skapas, så ges det åt de 
mest meriterade, men att ganska snart 
det tillfaller kreti och pleti. *Jag kan 
inte älska kvinnor på grund av de män 
de älskat före mig, jag respekterar inte 
ordnar på grund av de andra som få 
dem,. . . skriver bröderna Goncourt en 
dag i sin dagbok. Man kunde kanske i 
detta fallet tillägga: ,för deras skull 
som utdela dem,... 

Med den snabbhet som den nationa- 
listiska propagandan tagit och tager var- 
je dag, kan man också tänka sig, att man 
icke stannar vid att premiera efter döden, 
utan att detta att bli upptagen i fascis- 
tiska partiet, även för de levande blir 
en utmärkelse, given till vänner och väl- 
tänkande inom den statliga och politiska 
världen, dem som ha samma åsikt om 
hur till exempel förhållandena i Afrika 
skola organiseras, men som icke anslutit 
sig till partiet av fruktan för diplomatiska 
förvecklingar.. . Eden blir kanske en 
dag utsedd till fascist de la Rocque 
blir italiensk hedersfascist, upptagen i 
partiet medan han lever. Blum nej, 
Blum blir det nog aldrig.. . inte ens efter 
döden.. . 

Och sedan en annan sak. Varje be- 
grepp har sitt motsvarande negativ, varje 
konto sin minussida. Det stora M:t har 
synbarligen tänkt sig den nya premierin- 
gen som ett positiv, som en utmärkelse, 
ett upphöjande. Men upphöjandet har ju 
också det sin motpol. Vem kan veta, om 
inte der kleine A., som är så negativ i 
vissa stycken, kan hitta på att sätta för- 

röjes. Naturligtvis beteckna de Vår För- 
ening eller något dylikt. Rörd drar man 
sig till minnes, att vi alla deltagit i dylika 
smil frimurerier, vilkas hemligheter vi 
obrottsligt och hänfört värnade om. Flic- 
kan går vidare med av förväntan lysande 
ögon, antagligen till ett sammanträde i 
orden V. F. Lättad om hjärtat menar 
man, att så länge V. F. består, ä r  icke 
världen dömd. Mentaliteten ä r  trots allt 
densamma genom tiderna. Det har alltid 
funnits skränfockar, fast de aldrig tidi- 
gare lämnats så stort Ijudrum. Och ge- 
nom oskyldiga små varelser upprepar sig 
livet alltjämt icke bara på ont utan även 
pil gott med förunderlig charme. 

Anna Biörkman. 

Valrörelsen 
har böriat. 

(Forts. fr. sid. 1.) 
oberoende av den socialdemokratiska re 
geringens ersättande med en bonderege- 
ring. 

Socialdemokraterna gå nu fram me 
vården av de gamla som huvudparoll, 
d. v. s. för förbättrade pensioner åt dyr- 
orternas åldringar. Denna justering upp 
åt av vår folkpensionering, vilken berör 
endast ett fåtal av de icke arbetsföra 
landet, har gjorts till en centralpunkt för 
hela det socialdemokratiska programme 
Man måste fråga sig, om det icke finn 
andra sociala krav, som hittills bliv 
mera eftersatta men vilkas lösning nu icke 
längre borde kunna uppskjutas. Hela de 
stora komplex av frågor som berör mo- 
derskapsvården, spädbarnsvården, abort- 
och preventivlagstiftningen väntar ännu 
på sin lösning. Det erkännes numera al 
mänt att de hittillsvarande åtgärderna t i  
moderskapets skydd, moderskapspennin 
gen och mödrahjälpen äro otillräcklig; 
Likaså råder en sällsynt enighet om be 
tydelsen av en positiv mödrahjälp som et 

led i kampen mot aborterna. Vi på- 
minna om den eniga front som kvinnorna 
bildade i denna fråga med anledning a 
förslaget till abortlagstiftning i fjol. D 
politiska kvinnoorganisationerna uttalad 
sig från vänster till höger för positiv 
åtgärder från samhällets sida. Högern 
kvinnor hänvisade härvid till den omfat- 
tande högermotionen i befolkningsfråga 
med dess utförligt motiverade krav. De 
opolitiska kvinnoföreningarna enades om 
liknande linjer, oberoende av om deras 
medlemmar tillhörde det ena eller andra 
partiet. 

Vi tro inte att något visst parti eller 
någon viss regering har patent på a 
föra fram denna fråga. Det har nu 
snart två å r  talats om dess överhängar 
de betydelse, men förverkligandet av d 
uppställda kraven låta ännu vänta på sig 

Borde icke kvinnorna ännu en gång 
kunna enas om positiva krav till mödrar 
nas och barnens, den växande genera- 
tionens bästa. 

nedring i stället för upphöjelse, och pre- 
destinera någon eller några kanske 
rätt många! till något annat konsor- 
tium, förpassa dem in i ett parti eller e 
rum, som är  mindre angenämt. Konse- 
kvensen av M:s beslut måste ju bli. a 
man efter döden kan bli också utstruken 
ur ett brödraskap, ur ett parti. Utmotad 
med svart kula. Prickad för evigheter 
evighet. 

Tänk pil historikerna, vad de skola få 
svårt vad det lider. Redan nu ä r  det j 
så hemskt svårt att finna de rätta indi 
cierna efter vilka man skall gå, när ma 
bedömer dem, som levat före oss. Och 
hur skall det gå sedan, när folk får rang- 
skala och kanske alldeles ny rangskala 
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broderskap. 
(Forts. fr. sid. I.) 
Om vi hade internationell kooperativ 

handel mellan länderna skulle Nationer- 
nas förbund bli starkare. 

I det lilla Sverige finnas många koope- 
rativa butiker och en stark kooperativ 
verksamhet. Den kan visserligen inte 
callas en kristen kooperation. Men den 
ger en bild av ett samarbete, som måste 
förverkligas på alla områden. 

i Nya Testamentet läsa vi om den Guds 
kraft, som kan åstadkomma ett gudsrike 
redan här på jorden. Om vi inte ta den 
återlösande kärleken från Gud och till- 
lämpa den på det ekonomiska livet kom- 
ma vi aldrig att åstadkomma ett nytt 
samhälle. Den måste föras ut i det in- 
dustriella livet, den måste leda till full- 
ständig avrustning en fullsländig, in- 
ternationell samarbetsrörelse. 

Min stora bön, slutade Kagawa, är: 
måtte ett uppväckande få ske av det 
kristna broderskapet över hela världen. 

C. H. 

Det talas så mycket om 
vad som skall göras för att underlätta fa- 
miljebildandet och uppmuntra barnalstrin- 
gen Det ä r  allt gott och väl. Men hur 
ställa sig de enskilda företagen till fa- 
miljebildandet. Hur många äktenskaps 
ingående hindras av våra försäkringsbo- 
ag, som avskeda sin kvinnliga personal 
vid giftermål? I hur många fall äro ej 
de kvinnliga kontorsanställda förlovade 
ned en man i samma ställning, som 
aldrig kommer upp till sådan lönegrad 
att han kan ensam försörja en familj? I 
ett av våra största försäkringsbolag har 
seden att avskeda de kvinnliga anställ- 
da vid giftermål utsträcks till att om- 
fatta städerskorna. Med bästa vilja i 
världen kan jag inte se någon rimlig me- 
ning i det. Skulle inte en gift kvinna lika 
bra som en ogift kunna sköta några tim- 
mars kontorsstädning morgon och kväll? 
Det ä r  direkt att driva folk till att 
flytta samman utan vigsel. Men hur blir 
det för dem, som ej vilja gripa till den 
utvägen? Borde inte även försäkrings- 
bolagen vilja ge staten en liten handräck- 
ning, då det gäller att höja äktenskaps- 
frekvensen? Etti. 

postumt efter döden? Nya meriter, 
nya utmärkelsetecken, ny partiinställning! 

Den enda tröst vi haft, när allt gått 
oss emot, världen tett sig ovanligt van- 
dettig och livet ovanligt bistert, har j u  
varit, att naturenligt dock den stund en 
gång skall komma när vi slippa alla jor- 
diska konflikter och bedömningsgrunder. 
Att allt detta struntkiv, som vi har om- 
kring oss, en gång kommer att tystna, 
att v i  få lägga vårt huvud till vila och 
gå i n  i den eviga friden.Skall  man inte 
mera unna oss ens denna tröst? Skall 
man tvinga oss att taga allt detta bråte 
med t i l l  det rum, där jordens oro borde 
vika? 

Vilken oerhörd egenkärlek, dumhet och 
arrogans ligger det inte i att tro sig kun- 
na bestämma om oss, sedan vi blivit bara 
själ och stoft? Vilken gudomlig makt 
måste inte den tro sig vara iklädd med, 
som har djärvheten, fräckheten att inte 
bara på jorden göra sin egen vilja till 
både lag och evangelium, utan peka upp 
mot himlen och tro sig kunna säga, vilka 
som där skola få sitta på ett guldmoln 
och blåsa Giovinezza i silverhorn.. . 

Stackars lille Gud han har inte haft 
mycket på sista tiden att säga om här på 
jorden! Och nu skall man väl taga ock. 
så himlen ifrån honom! Snart blir det 
väl bara den okända soldaten, som mar 
lämnar kvar åt honom att placera. 

Till Harand- 
rörelsens vänner. 

n vädjan om hjälp ti l l  Harandrörel- E sens anhängare över hela världen 
har utfärdats av tidningen Gerechtigkeit 

för att ,kampen för vara judiska med- 
människors heder och existensmöjlighe- 
er måtte kunna fortsätta,. Alla, både 
ränner och fiender vet nu efter tre års 
arbete, vem Irene Harand är, den kvinna 
som står i spetsen för vår rörelse, skri. 
ver tidningen. Det har lyckats henne a t  
räcka många kristnas samvete i många 
olika länder, det har lyckats henne a t  
bilda handlingskraftiga organisationer 
där kampen mot judehatet ledes efter 
breda och folkliga linjer. Hon ger u t  er 
idning, känd över hela världen, hon har 
skrivit en bok, Hans kamp, som gått u 
tre upplagor och vars franska översätt. 

ning förberedes. 
Alla vet att Irene Harand sätter live 

på spel genom sin rörelse. Men de flesta 
vet inte att hon också riskerar sin bor- 
gerliga existens genom de ekonomisk; 
uppoffringar hon åtar sig. Att ge ut er 
idning är  förbundet med stora kostna- 
der, rörelsens bedrivande kostar pengar 
Harandrörelsen kan tyvärr inte uppbringa 
tillräckliga medel för att betala sina skul- 
der och hjälpa till att lindra nöden blanc 
alla de människor som vänder sig til 
rörelsen för att få hjälp. Fru Harand 
får inte ens sina personliga utgifter för 
rörelsen ersatta och hon har avstått från 
alla inkomster av sin bok till rörelsen! 
bästa. 

Sommaren som skall vara en tid av vila 
och rekreation för alla, ä r  för vår fri 
Harand en särskilt svär tid: hon lider 
dubbelt, inte bara under hakkorsmännen: 
hotelser och förolämpningar, utan också 
under stora ekonomiska bekymmer. 

Alla människor som har intresse av at 
bekämpa rashatet måste bringa större 
offer, om de inte vill vara med om att  tid 
ningen Gerechtigkeit och hela den rö 
relse, som står bakom den, skall duk. 
under för svårigheterna. 

Man må betänka vilka nästan outtöm- 
liga resurser Harandrörelsens motstån- 
dare förfogar över. Vi skulle kunna ut 
rätta stora ting, om vi bara hade mede 
därtill. Vi ä r  j u  bara en genomgångs 
station, ty alla medel som tillsändas Ha 
randrörelsen, förvandlas till kraftkällo 
i kampen mot rashat och nöd. Därför 
att vi vet för vilka goda mål vi arbeta 
kommer vi inte att upphöra med att på- 
minna våra anhängare om deras plikt al 
inom ramen för sina ekonomiska tillgån- 
gar underlätta och möjliggöra vårt arbete 

Harandrörelsen skickar varje månad u 
en vädjan om hjälp >till sina vänner 
över hela jordens. Tidevarvet vill gärna 
åtaga sig att förmedla gåvor från Sve- 
rige. Alla bidrag, stora och små, kunna 
insändas pr postanvisning märkta Ho 
randrörelsen under Expeditionens adress 
Triewaldsgränd 2, 3 tr., Stockholm. 

A R N O L D  SOMMAR 
Homeopatisk läkare, med. kand. 

Garvaregatan 5,  
mottagningstid vardagar 1-2, 5-7. Te 
53 89 53. Nervsjukdomar, sömnlöshet, 
hjärt- o. magsjukdomar. Astma, reuma 
tism, Menstruations- o. klimakterisk 
rubbn. Sexuell neurasteni. Impotens. 

Förfrågningar besvaras även skriftligt. 

I D U N  passar Er bäst 
ty IDUN ger både värde och trevnad 

Doktorerna Einar Wallquist, som 
skrivit >Kan doktorn komma?: 
Per Wetterdal, den kände kvinno- 
läkaren, lärarinnan Stina Palm- 
borg, riksbekant för sin goda han 
med svårhanterliga barn, den ung 
baronessan Ishimoto, en av Japan 
mest kända kvinnor inom aristo- 
krati och i socialt arbete, och Aske- 
greven Gustaf Lewenhaupt ök 
under 1936 Eder glädje och nytta 
av IDUN. 

Vilken veckotidning 
ger mer omväxling än I D U N 

Prenumerera postgiro 1235 8 kr. för 1/2 år; 
15 kr för 1/1 Tel. 201602. 

i Ett besök 
hos 

K a g a w a  
skildrar Dr PALMAER i 
DEL 11 av 

I Jorden runt 
i missionens ärenden 

I 

Den livfulla Interiör dr 
Palmaer här ger från 
Kagawas hem och det 
arbete som utföres av 
Kagawa och hans fru, 
är så medryckande och 
pil samma gång upply- 
sande, att alla som nil- 
got närmare vill lära 
känna Kagawa och hans 
gärning, borde skaffa 
denna bok. 

I Häft. 4:25. klotb.5:75. halvfr.7:75 

"Kagawa av Japan. 
En österländsk kämpe 
för ett ideal" 
heter ett centralt kapitel i Marjorie 
Hessel Tiltmans bok: 

Guds 
ä v e n t y r a r e  
Denna fängslande bok om hjältar och 
hjältinnor skänker också samlade bil- 
der av James Aggrey Mildred Cable, 
Evangel ineochFraniescaFrench,G 
O. Eastman, Wilfred Grenfell, Robert 
Laws, Sundar Singh, Albert Schweit- 
zer, Lilian Starr, C. T. Studd bilder 
som fängsla och berika. 

.Boken förefaller mig alldeles idea- 
lisk speciellt som ungdomsbok men 
även äldre läsare skola säkerligen bli 
i det innersta gripen av den., 

(Kyrkobröderna.) 

Häft. 4: 50, inb. 5: 75. 

Nya Bokförlags Aktieboiaget, 
Stockholm. 
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