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G E N O M  E N  G A V A  TILL  

Blomsterfonden 
för hem och vard at gamla hedras 
minnet av en avliden pa ett vac- 
kert och värdigt sätt. Exp. Hamn- 
gatan 10, Stockholm. Tel. namn- 
anrop .Blomsterfonden>. Postgiro 
2530. 

Vad har hänt? 
T ORDENS DAG' har firats i de fem .h nordiska länderna med fal av 

statsöverhuvudena i radio, student- och 
andra ungdomsfester, uppträdande av 
resp. utrikesministrar pd besök i varan- 

dras länder ' c h  sfora festprogram för 
övrigt. Ledmotivet: eft enat Norden vill- 
koret för  lycka och framgdng. 
G I M O - O S T E R B Y  BRUK i Norra 

Uppland har sdlfs till Korsnäsbola- 
get med dtföljande driftsinställClse och 
hundratals familjer utan arbefe, Genom 
sina h,lrda avverkningar de senare dren 
har bologet själv förbereft driftsnedlägg- 
ningcn. Skall nya industrier kunna siiitas 
i gdng i bygden2 Korsnäsbolaget har 
sfällt i ufsikt mera Omfattande skogs- 
vdrdsarbefen. Vidare kommer en del fill- 
fälliga hjälpdfgärder aft vidtagas, sdsom 
upprättandef av arbetslöshetskontor i Gi- 
mo, förbättrad arbetsförmedling, yrkes- 
kurser för ungdorn. En undersskning 
kommer aft igdngsäffas befräffande eg- 

nohemsinnehavarnas ställning och deras 
möjligheter att klara sinu bostadsldn. 

YRKOMOTET, som pdgdr i Stoek- K holm, har haft Rdngskiftande frd- 
gor aft behandla, bl, a, kyrkornas öppet- 
hdllande pd vardagur, präsfernas skyl- 
dighet aft vigo frdnskilda och olika präs- 
terliga anställningson~elägenhefer. 

N SOV,ET-RYSK GRäNSVAKT Iiar E skjufits pd Karelska Näset,. enligi 
den döendes uppgift av gendarmklädda 
finnur. även annan skoftlossning lär ha 
ägt rum. Finsku myndigheter medge rik- 
tighefen av den ryska gränsvaktens död, 
men förklara att det är ryska myndighe- 
ter, som hindrat deras närmare krjrni- 
nalfekniska undersökningar. Ovrig skott- 
lossning förklaras med att en finsk gosse 
skjutit fdglar och att kulorna förirrat sig 
in pd ryskt omrdde. 

ORING, SOM HAROMDAGEN fä- G lade inför 20,000 människor om 
4-drspianen - meddelade, att Hit ler var- 
ken äter smör ellerkött och att han själv 
magrat t io kilo. 
T Y S K L A N D  HAR MARKERAT sin 

vanskap med Italien genom att for- 
mellf erkänna det italienska kejsarriket 
Abessinien, varom Hil ler personligen un- 
derrättade utrikesminister Ciano vid hans 
besök i Berlin. Greve cia,,O försäkrade 
att hans land skulie veta att tji1 fullo 
uppskotta detta vänskapsbevis. - Man 
antar även att överenskommelse träffats 
i Berlin om erkännande av Burgo# rege- 
r ing sedan Madrid fallit. 

ENERAL FRANCO har tillställt G Madrid ett ultimatum att omedel- 
bart överlämna staden dt rebellerna. 
Svar skall avges inom 48 timmar. - När 
Tidevarvet läses, lär resultatet vara k&t. 
Men Madrids fal l  kommer inte att betyda 
inhördeskrigets slut. 
I T A L I E N  HAR I NONINTERVEN- 

~ 

TIONSUTSKOTTET avvisat beskyll- 
ningarna för  obehbriga vapenleveranser 
t i l l  Spanien, men anklagar Sovjet far  di- 

fal l .  - Sovjet har förklarat sig icke läng- 
re vara bundet av överenskommelsen i 
större utsträckning än andra stater. Non- 

rekt intervention i sexton uppräknade 

~ ~~ ~~~ 

Vår-sj Ukhus~årdIFinnes ingen 
n eu t r ali t e t? 

En förväxling av läkemedel förorsa- P a  den tekniska utrustningen hänger A r neutralitet för de utomstaende i Det är en fraga, framhaller ~ ~ ~ ~ k ,  som 
kade för nagon tid sedan icke min- det ej. Det är den mänskliga faktorn i den spanska striden längre moj- just nu sysselsätter tusenden av ,,,änni- 

dre än fyra dödsfall pa ett av Stockholms sjukvarden, som ej tillräcklig hänsyn har lig? Det är den stora fragan i Europa skor över hela världen, H~~ erkänner 
större sjukhus. Det är begripligt att all- tagits till. Det kan lata som ett under- just nu. Mer och mer kommer den tan- att Frankrike har proklamerat neutrali- 

ningens gang och fragar sig hur en sa- svensk läkarkar och svensk sjukskö- dast om ett inbördeskrig i ett enskilt land get att vidgas till ett internationellt krig, 
dan olycka kan ske inom var pa  det hela terskekar med rätta ätnjuter. - det gäller en väldig uppdelning tvän men han menar samtidigt att ett uppre- 
taget sa välordnade sjukhusvärld. Var De  anslagsgivande myndigheterna up över de nationella gränserna mellan tvä pande av shdana ef&rgifter slutligen 

miste leda till krig och därmed kanske det en grym slump som fogade samman skatta mera apparater än människor. M~~ mäktiga Asiktsriktningar. 
den Serie av olyckliga omständigheter, snalar med andra ord in pa Iäkarbefatt- Att Stalin i sitt tekgram till de span- till ett förtryckande av alla de värden, 
som möjliggjorde misstaget eiier finns ningar och utbildad sköterskepersonal. ska kommunisterna framh>llit .att Spa- som de folkliga, mänskliga krafterna i 
här brister i själva systemet, som kan Den utbiIdade *köterskan har pa det niens befrielse fran de fascistiska reaktio- världen skatta högst. Maste inte da d,+ 
förklara det till synes oförklarliga. moderna sjukhuset sa mycket tekniska närernas förtryck icke är dess privata mokratin ta risken - och chansen att 

De  juridiska följderna av olyckan, äta1 saker att sköta, som fordrar omdöme, angelägenhet utan ett intresse for hela Hitler och Mussolini skulle dra sig till- 
m. m., drabbar en sjukhuschef som mer kunskap och palitlighet. Sköterskan blir 'den framatsträvande mänsklighetenh äf baka och kriget undvikas? T y  den möj- 
än de flesta sädana varit intresserad av en teknisk assistent som haller de tusen ju förk1ar1i@. ligheten kunde finnas, om Frankrike vore 
sitt sjukhus' tekniska detaljer och som trådarna i sin hand. Men sä kommer den Men även Socialisfiska arbetarinterna- djärvt nog att fatta standpunkt, menar 

med framgang arbetat p i  att hans sjuk- direkta personliga varden av de sjuka pa tionalen Och fackföreningsinternationulen Frank. 
hus skulle sta som ett mönster i manga avdelning eiier poliklinik. Där kommer har vid ett möte i Londo& anordnat Pa Fascisterna Sätter inte livet sa högt och 
avseenden. De  närmast ansvariga sjuk- biträdet till, av vilken det icke begäres begäran av engelska arbetarorganisatio- de riskerar det villigt om det gäller. De 
sköterskorna tillhör ocksa den kategori, nagon utbildning, utan som kan ga till ner3 Om arbetarrörelsens ställning till föraktar ocksa andras liv och är genast 
som är höjd över alla misstankar för slarv sitt värv direkt fr in vilket grovarbete noninterventionsproblemet antagit en re- färdiga att Offra dem. Men människor- 

som helst. Det är icke fragan om att solution om omedelbar hjaip at den le- na till vänster tvekar ännu, därför att de- Och dylikt. 
Utredningen har tyärr, icke skett utan icke det finns utomor&ntliga biträden, gala spanska regeringen i form av kom- ras instä'lning präglas av en genorng'- ende humanitet. 

vissa friktioner mellan sjukhusets perso- som kanske betytt mer'för en sjuk män- mersiel' frihet Och möjlighet att erhalla Vi, som pa varje punkt känner oss 
na1 och polisen, som givetvis maste ha niskas tillfrisknande än hela den högre nödiga medel för sitt försvar. Överlägsna fascisterna när det gäller 
det yttersta ansvaret för utredningen. personalen sammanlagt. Men sjukvarden I Frankrike utövar den v ä n s h  folk- mänskliga värden, fortsätter Frank, maste 
Detta är mycket att beklaga, men det far skulle säkerligen vara betjänt av att de frontsflygeln stark Press pa regeringen b l i  deras jämlikar ocksa ifraga om be- 

icke skymma bort huvudfragan: Lider ekonomiska synpunkterna ej finge göra B1um1 vars ful1följande av noninterven- slutsamhet Och mod' ' amat f a l l  kom- mer vårt hat till kriget och vär kärlek 
vär sjukhusvhd av en betänklig brist? sig gällande pa  denna punkt i det stora tionslinjen blir allt mera tvekande. ti l l  mänskligheten att spela världen i 

Det svenska sjukhusväsendet, sadant maskineriet. En amerikansk författare, Waldo Frank, krigsmakarnas händer. Här finns ingen 
det drives av det allmänna, är med rätta Här finns bara tva möjlig- 

högt värdesatt och gar man till den tek- att arbetsbrist föreligger inom läkark&- ett Öppet brev, där han helt enkelt fra- 'leter: Att & frami%t ernot människovär- 
niska utrustningen av sjukhusen har ve- ren, samtidigt som nästan alla sjukhus- gar: Kan världens demokrater sta vid 
derbörande anslagsgivande myndigheter läkare äro kroniskt överansträngda. Det- sidan och lugnt se p i  hur den spanska Si länge man' endast förlitar sig pä 
sällan vägrat den allra bästa i den vägen. ta pekar väl pa att arbetet maste delas republiken kämpar för livet, medan vapen, finnes helt säkert ingen tredje väg. 

Nya sjukhus har även uppförts i stor ut- upp pa flera händer. Vad hjälper alla världsfascismen hotar att vinna ny mark? 

sträckning, men varden av de sjuka har fina apparater om den mänskliga faktorn 
mer och mer flyttats fran hemmen till klickar. 
sjukhusen, där hela det moderna tekniska Kan olyckan pa  Maria sjukhus leda till 
undersökningsväsendet, nödvändigt för att det alldännas representanter f a  upp 
diagnosens ställande, stod till förfogande. ögonen för detta ofrankomliga samman- 
En kronisk överbeläggning blir ända hang, skulle den ej vara sa bittert me- 
följden, med jäkt och överansträngd per- ningslös. 
'OnaL 

minheten . med stort intresse följer utred- ligt tal med det anseende som bade ken fram, att det inte längre rör sig en- tetslinjen för att hindra det spanska kri- 

* 

.. 

Man hör i vara dagarmycket talas om har i The New Republic tillställt Blum neutralitet. 

det eller tillbaka till slaveriet, 

- 

Ett framsteg för 
A.N.  kvinnorna i Genive. 

interventionsutskottet har emellertid för- listerna förklarat sig icke ämna gd med 
klarat anklagelserna mot Italien och Por- pd de nya forsvarsans/agen, medan det vinnornas rättigheter som arbetare tas UPP. fanns här en risk för att det 
tugal obevisade. 1 flamländska fronfk&mpeförbundet vill ha och medborgare, vilka i fjol utgjor- kunde dröja fem, tio, tjugu är innan fra- 

ORTUGAL, SOM ANSER sig ha bli- fullständig avrustning. De ha skrivit eft de en spännande diskussionspunkt inom gan pa nytt kom före - om den ens na- p vit ovänligt behandlat genom ankla- brev fill kung Leopold, där de framhdlla förbundsförsamlingens kommissionsarbe- gonsin gjorde det! 
gelserna för vapenleveranser till rebeller- hur omöjligt 0th meningslöst det är att te i Geneve, stod i är icke officiellt pä Det var pa denna punkt de internatio- 
na, uppgavs ha tagit steget ful l t  ut, brutit försvara landet med vapen och att Bel- dagordningen. Tiots detta lyckades det nella kvinnoorganisationernas samarbets- 
med Madridregeringen och erkänt rebell- giens självständighet mdsfe bygga PA de internationella kvinnoorganisationer- kommitt6 i Geneve, den s. k. konsultativa 

general Franco som Spaniens överhuvud, moraliska faktorer. nas sprakrör att föra fragan ett väsent- kommitth, i Ar satte in en stöt. Den in- 

IPLOMATKAREN HAR UTOKATS ligt steg framat. Det gick till pa  följan- gav för det första en begäran till för- 
bundsförsamlingcn, att fragan om kvin- D pd spinnsidan. Mexico represente- de Sätt. 

en uppgift som sedermera förnekats. 

R EX1STERNA, Be1giens fascister' ras i Köpenhamn av sejjorita Palma C;uj/- Som kanske nägon minns, utmynnade nornas rättigheter i vissa preciserade 
som utvecklat en l ivl ig verksamhet, l in och f i l l  Spaniens representant pd den första kommissionens behandling av fra- punkter matte tas in i förbundspakten i 

höl1o fro's regeringens förbud en mass- lediga posten j Sfockholm har ufnämits gan i fjol i en resolution beträffande gift samband med den förestaende revisionen 
demonstration i Bryssel pd söndagen, som seiora Isabella Palencia frdn Madrid. kvinnas nationalitet, där man uttalar sig av denna. Denna hemskillan hade väl i 
d0i.k avlopp utan andra katastrofer än att för frägans betydelse m. m. och anhaller och för sig inte kunnat fa nagon större 
deras ledare Degrelle blev arresterad. att den m a  vidare följas av Radet, som framgang. Men utöver den lyckades 

Samtidigt ha de flamländska nationa- ddLCh& skall avgöra när den natt en sadan ut- kvinnorna fa delegationerna frän tretton - veckling att den kan tas upp internatio- medlemsstater att begära, att fragan om - 
nellt. I fragan om kvinnornas slika rätt, de kvinnliga rättigheterna skulle tas upp RADIKALA FÖRENINGEN - i medborgerligt avseende och som ar- pa nästa ars dagordning. Bland dessa 

betare - igangsattes en undersökning tretton stater märkas flera av de avgjort 
sammanträder mdndagen den 2 november 1936 kl. 8 e* m delvis i sanfarbete med Internationella kvinnovänliga, sasom Turkiet, Kina, fie- 

Arbetsbyrän med uppgift att observera ra av de sydamerikanska staterna, Fin- d Publicistklubbens lokal, Salviigränd 3, Stockholm. 
kvinnornas villkor, framförallt de bestäm- land, Tjeckoslovakiet och Sovjetunionen. 
melser som verka inskränkande pa deras I skrivelsen framhalles att det i dessa kri- 

rätt till förvärvsarbete. Emot de mera tiska tider är av yttersta vikt, att N. F. 
framstegsvänliga delegaternas i kommis- uppmuntrar samarbetet även med sddana 
sionen önskan fastslogs emellertid icke grupper, som icke äro tillräckligt starkt 
nagon viss tid, inom vilken respektive representerade inom folkförbundet. Dit 
länder skulle ha avgivit sina rapporter. höra kvinnorna. Det är alltsa skäl i att 

, Eftersom alla medlemsstater först maste skänka de internationella kvinnosamman- 

N~~ mdlemmar vinna fntr&de. ha svarat, innan fragan Pa nytt kunde (Forts. A sista sid.) 

K 

Fbredrag av . 
Professor VILHELM LUNDSTEDT, Uppsala : . 
Faran Q1T känslotänkande i politiken 

. om 

mellan folken. 
Sup6 h kr. 1: 75. 

Arsavgifter upptagas. 



Politiska polisen 
i Finland får bakläxa. 
pol i t i ska  polisens framfart i Finland 

har slutligen föranlett regeringen att 
efter riksdagens påtryckning tillsätta en 
undersökningskommitté som skall över- 
vaka dess åtgärder. Aven socialdemo- 
kratiska partisekreteraren har blivit med- 
lem av kommittén 

Det var politiska polisens beryktade 
handlingssätt ifråga om registreringsrätt 
för kulturella sammanslutningar och dess 
i samband därmed avgivna promemoria 

turpersonligheter skulle vara politiska 
konspiratörer - som rågade måttet 

På föreningen Nordens initiativ Tidevarvet har tidigare omnämnt de 
har en Nordens dag högtidligen be- trakasserier för vilka det nybildade För- 
gåtts i våra länder - dock besyn- bundet för människorätt utsatts från po- 
nerligt nog förlagd till Nordens lisens sida Denna affär utgjorde upp- 
otrevligaste årstid rinnelsen till den beklagliga Promemo- 

Det började med de tre nordiska rian. Det gick slutligen så längt, för att 
konungarnas och president Svin- citera Hufvudstadsbladet, a n  aktade och 
hufvuds radiodeklarationer om det prövade medborgare på olika områden 
nordiska samarbetets nödvändighet stämplades såsom statsfientliga på grund 
och betydelse. Vidare ägde ett ut- av sitt engagemang till förmän för rent 
byte av statsmän rum. Finlands nye ideella och i allo redbara strävanden. Som 
utrikesminister Holsti talade inför ett prov på huru längt detektiva central- 
Stockholms studenter, svenske utri- polisen gått, då den skridit att bränn- 
kesministern Sandler i Oslo och Nor- märka olika institutioner och samman- 
ges utrikesminister Koht i Göteborg. slutningar såsom statsfientliga, må det 
I Stockholm följdes radioutsändnin- erinras om, att t. o. m. Svenska folkpar- 
gen av en nordisk galaförestäiining tiet fått ett omnämnande En av de upp- 
på operan, nordisk radiobal, nordisk räknade föreningarna finner nämligen 
kabaret och allmänt nordiskt god- bland de synder, som i skrivelserna Iäg- 

nattagande där radiomännens häls- gas den till last, sin förståelse för de 

Den 31 oktober 1936. 

Nordens 

enligt vilken flera av landets ledande kul- 
enhet. 

Hyresstriden 
i Göteborg. 

en pågående konflikten mellan hy- 

Olskroken D resgäster i Göteborg och fastighetsägare har kastat ett i 
skarpt ljus över de brister, som ännu 
råda ifråga om bostadsförsörjningen i 
vårt land. 

Striden uppstod från början På grund 
av det dåliga skick i vilket ifrågavarande 
bostäder befinner sig. Hyresgästernas 
mänskligt att döma berättigade krav på 
en viss standard, eller i varje fall ett nå- 
got så när passabelt underhåll av lägen- 
heterna, har mötts av fastighetsägarnas 

under de sista tio åren kunnat tillgodo- 
göra sig en betydande värdestegring på 
fastigheterna, rapporteras sådana brist- 
fälligheter som trasiga golv, dåliga eld- 
städer, illa underhållna källare, frånvaro 
av skåp Iämplig köksinredning och w. c. Av femtio fastigheter lära högst fem hålla 
sig med w. c. 

De i somras inledda underhandlingarna 
om reparationer eller sänkta hyror med- 
förde icke något resultat, varpå hyres- 
gästerna förklarade fastigheterna i bloc- 

hårt Fastighetsägarna satte hårt moto~~~f~~~~e~~rä~~~g,",~~~ 
denna var utsatt och människomassorna 
hade redan samlats för att åse dramat. 
då ingrep regeringen genom att tillsätta 
en för likning sk om mission^ bestående av 

landshövding Kjellman och förliknings- 
till Göteborg. Regeringen förutsatte att 
vräkningarna skulle uppskjutas tills med- 
lingskommissionen hunnit komma till tals 
med parterna. På detta svarade emeller- 

underhandla förrän man fått göra bruk~~~~~~~~~~~$a~~,:~~~~" 
av sin lagliga rätt. 

bestämda motstånd. Trots att de senare 

ningar, god natt Sverige och Island, 
god natt Danmark, Norge och Fin- 
land skallade i rymden. 

Frånsett att all denna gala verka- 
de i någon mån konstruerad upp- 
ifrån frågar man sig nu: finns bak- 
om allt detta ivriga tal om Nordens 

'väg en klart fattad gemensam grund 
och syftning? 

Ifråga om sverige, Norge och 
Danmark ligger kanske saken en- 
kelt till. Men när det gäller ett 
samgående med Finland I den nuva- 
rande världspolitiska situationen är 
Iäget icke fullt så klart De inre po- 
litiska förhållandena i Finland ge i 
och för sig anledning till en viss 
tveksamhet landet med undan- 
tagslagar, med Nordens enda kon- 
centrationsläger för politiska mot- 

frihet, och där det största politiska 
partiet, socialdemokraterna, undan- 

rikespolitiskt torde Finland ha orien- 
terat sig mera deciderat än de övriga 
nordiska staterna. 

ståndare, med förbud mot förenings- 

hålles regeringsansvaret. Även ut- 

svenskas strävanden till självhävdelse i Men förhandlingarna väntas ändå kom- 
Finland. 

Detektiva Centralpolisen åstadkom till 
slut regeringskris genom att utpeka far- 
liga anhängare till den förmenta kommu- 
nistiska fronten inom regeringen Kivi- 
mäki själv. 

Efter regeringsskiftet. tycks läget ha 
klarnat något Man far väl avvakta un- 
dersökningskommissionens resultat och 
vänta, att de fascistiska metoderna här- 
med b l i  något dämpade. 

ma till stånd inom den närmaste tiden. 

Christian refererade i sitt radiotal - 
och den har sedan fortsatts med ut- 
rikesministrarnas möten i de nor- 
diska huvudstäderna 

Helt säkert blir det till slut det 
inifrån kommande, av nödvändiga 

styrka åt sammanhållningen i Nor- 
den. 

världspolitiken ligger klart utstakad. 

krav betingade samarbetet, som ger 

Och Skandinaviens fredsuppgift i 



Finlands inställning 
till tyskt och franskt. 

I en intressant artikel i den i Åbo Ut- vitet i vart land, som däri att den tagit 
kommande, mycket läsvärda tidningen död på intresset för franskt sprak och 

Granskaren, har Alma Söder- närman dör,och inte när andra önska 
tysk och fransk kultur. Vi tillåta oss att att man skall ge upp andan. Men miss- 
ur artikeln anföra några brottstycken. krediterat. Det finns inget smicker som 

så gläder våra nazister, som när man ta- 
Med vilken för- 

inte skulle vara tyskvänliga., sade någon tjusning och vilka ljusa leenden undflingo 
till mig, när jag beklagade mig över del 
ringa intresse som finnes för franska tionerna mellan Sovjetrepubliken och 
språket och kulturen hos de unga gene- Frankrike: ha - ha där ser vi hur 
rationerna här i landet, och förresten i ruttet det landet är 
hela Norden, skriver Alma Söderhjelm. Nåja Frankrike är ruttet. Men inte 

Men det var inte alls på vänligheten tycks det vara mindre ruttet i andra land. 
jag klagade, utan bara på att vår tysk- Tyskland är ruttet. Där bygger Göring 
het börjar översvämma intresset för an- nu sitt femtioelfte privatchateau med 
dra Iänders kultur, språk och förhållan- hundratals rum, medan folket svälter. 
den, vilket har till följd att vi stå okun- Alla platser äro att köpa - eller att få! 
niga inför dessa. En - också där. Alla platser ha alltid varit 

att köpa - eller att få - i alla Iänder flod är vacker där den rinner eller t. o. m. 
störtar fram mellan stränderna, men den och i alla tider, graden av valhänthet 
förlorar sin skönhet, när den översväm- med vilken detta skötes, avgör om det 
mar de kringliggande områdena. 
tyskhet har översvämmat vårt intresse Fransmännen ha aldrig egentligen 
för de övriga europeiska språken och gjort någon vidare reklam för sig, åt- 
kulturerna och håller på att dränka dem minstone ingen falsk, krystad och upp- 

Kunde detta må- med sin över alla bräddar stigande flod. konstruerad dda'. 
Varför inte hända bero på att de aldrig behövt göra 

Det 
derna? För att vi äro germaner, s~ sägs Vill  säga, ingen konstruerad reklam hade 
det åtminstone någonsin kunnat vara mer effektiv än 

Tyskarna ha sedan urminnes tid varit den som gjorts av deras kunskapsrike- 

ska tiden och fortgick under den ryska. på vetande, deras litterära stil, deras 
Balticum har därvid spelat en stor roll, konversation, deras artister och konstnär- 
dessutom har hela östra Finland levat Iighet, deras sinne för proportioner detta 
ända till nyaste tid i de bildnings- och i sinne för proportioner s ' ~  är all hu- 
synnerhet penningstarka tyska affärsfa- mors, allt konstnärligt tänkandes och allt 

konstnärligt utövandes enda verkliga miljernas höga hägn. Tyskland har statt 
oss närmare geografiskt än England, bas 
Italien och Frankrike, vi har fått tysk ut- Men här hos oss tror man, att frans- 
bildning och silat in denna vid våra hög- männen är ett dåligt folk, att deras kvin- 
re läroverk: universitet, tekniska högsk- nor liksom deras män äro köpta att de- 
lor och handelsinstitut, liksom inom de ras konst, deras karaktär, deras hem- 
fria yrkena: Iäkare och jurister ha nästan liv, vetande, allt är bara »ytlighet» 
alla fått sin utbildning i Tyskland. så - - 
kom jägarrörelsen och att vår unga mi- Det sägs, att främmandskapet med 

litärutbildning till följd därav blev rent religion och mentalitet gör något till: 
tysk. kronan på verket: men vi studera ju Arabien och Marocko 
Tyskland hjälpte oss att Utjaga bolsje- med oavlåtligt intresse, och vi lära ju 

Allt detta är svepskäl och svaga sådana. till Tyskland varit känslobetonat, och 
trots att detta skedde under den regim, Grundorsaken till var brist på intresse är 
som nu icke är i kurs så känna vi något bara detta ena: att vi för varje dag allt 
när vi tala och tänka på Tyskland. Vi mer börjat se med tyska ögon På livet 
behöva icke skämmas därför, större na- och världen. 
tioner ha fatt sin syn förblindad och 
större ting ha virrats bort genom att 

nätet. 
Vad som ännu kunnat försummas har 

gjorts av reklamen. De tyskvänliga i 
landet ha från månad till manad gjort 
för Tyskland en både tyst och offentlig 
reklam, sådan de aldrig skulle ha gittat Socialpedagogiska seminariet vid Kungs- 
besvära sig med att göra för eget land Socialpedagogiska seminariet vid Kungs- 
t. ex. i Tyskland. Reklamarbetet har HSB startade internatskolan för blivande 
förvandlats med regimen: det har under småbarnsfostrarinnor invigdes i fredags 
de senaste åren stegrats till påpressning, av socialminister Möller i närvaro av en 
och den fria reklamen har bytts ut mot sakkunnig och intresserad publik. Där 
en diktatorisk propaganda, av den art, voro representanter för Stockholms bar- 
att den måste taga död på allt annat för navårdsinstitutioner, för hyresgäströrel- 

* 
»Det finns inte något skäl, varför vi lar il la  Om Frankrike 

Allt på sin plats. 

Vår synes för andra - - 

Varför just tyskheten? 
engelskan som i de andra nordiska Iän- det? De ha rett sig utan reklam. 

herrar hos oss. Det började under sven- dom, deras konst, deras kultur, deras dju- 

Och sedan 

vismen, Sedan dess har vårt förhållande språk, som ingen har levande nytta av.. 

Och också på Frankrike. 

hjärtfibrerna trasslat in sig med tanke- HSB inviger sin utbildnings- 
anstalt för småbarns- 

fostrarinnor. 

att få rum att andas och röra sig. sen, kända Iäkare, pedagoger, socialarbe- 
på intet område har den nazistiska tare m. fl. talrikt närvarande. 

propagandan så tydligt visat sin effekti- HSB har ju redan sedan flera år till- 
baka gått in för gemensamma barnkam- 
rar eller lekstugor i sina bostadskomplex, 

fostran av barnen skall kunna förskaffas 
kollektivt och icke uteslutande vila på den 
enskilda familjens förmåga eller oför- 
måga att åstadkomma den. Det nyinrät- 
tade socialpedagogiska seminariet inne- 
bär ett utbyggande av denna idé: Man 
vill härmed tillgodose utbildningen av 
handledarinnor för barnen i förskolåldern, 

Vid invigningsfesten framlade semina- 
riets studierektor fru Alva Myrdal den 
nya läroanstaltens principer och arbets- 
program. Under en tvåårig kurs på sam- 

ning i psykologi, pedagogik, social orien- 
tering samt barnavård, medicinsk, social 
och praktisk, Utom skolkök och handar- 
bete förekommer även sammanhängande 
praktisk träning i HSB:s småbarnsavdel- 
ningar. 

23 unga flickor från hela landet studera 
redan sedan tre veckor tillbaka vid det 

13:e årgången 3,2 sidor, är en »Nordisk nya seminariet, där de också bo. Inred- 
familjeboks» för ideellt och socialt arbete ningen och utrustningen av skolan är 
genom sina aktuella artiklar, »vägrödja- och för sig en liten sevärdhet ifråga om 
reD» »tidens diktare,, »tonkonstens män» praktiska anordningar och vackra färger. 
Text och bilder från folkrörelserna. Även Den har åstadkommits av fru Annastina 
eder organisation. Pris kr. 2:50 i bok- Alkman, barnavårdsinspektris Arla Set- handeln eller från 
BLÅ BOKENS FÖRLAG, Stockholm 1 terberg och arkitekt Malmcrona. 
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Ett pessimistiskt 
världsparlament. 

Stämningen i Genéve var mycket göras från Versaillesfreden. En annan 
tryckt och tung man kastade sig med glädjande sak Var att den tanke som 
nästan krampaktig iver över sådana frå- engelske utrikesministern Hoare i fjol 
gor som inte direkt hade med den Poli- tog upp angående råvarufördelningen, i 
tiska situationen att göra. Folknäringen år fullföljdes såväl av nuvarande utrikes- 
diskuterades sålunda i tre dygn och de- minister Eden som av flera andra talare. 
valveringsfågan som blev aktuell just Bland de frågor som 28-mannautskottet 
medan församlingen pågick, togs upp till får hand om, torde även frågan om råva- 
grundlig behandling av finansutskottet. rorna inga. Kolonialproblemet var det 

hemkommen från förbundsförsamlingen i Jag tror man kan säga att den all- 
Genéve som ger denna sammanfattning männa känslan därnere var att ingen nu 

vågar använda sanktioner. Så mycket för Tidevarvet 
Frågan om en revision av N. F:s viktigare är det då att ta  upp allt som 

pakt var ju f. ö. aktuell, fortsätter fröken kan verka pacificerande och dit hör 

tjugutal länder svarat på rundfrågan i gan. 

Det är fröken Kerstin Hesselgren, ny- däremot ingen som gick in på 

Hesselgren. Visserligen hade endast ett naturligtvis en sidan sak som råvarufrå- 

denna sak men det förekom en mycket 
omfattande diskussion i församlingen, Hesselgren, en bestämd känsla av att 
där de flesta länders representanter var N. F. icke ansåg sig i någon form kunna 
uppe, och det blev alltså en sorts gene- ingripa i den spanska konflikten. På det 
raldebatt om saken. Liksom vid juliför- sociala området voro resultaten större. Så 
samlingen var det framförallt två prin- beslöts t. ex. på svenskt initiativ att bo- 

ciper som gjorde sig gällande i diskus- stadsfrågan skalle tas upp, icke endast 
sionen. Enligt den första borde pakten som en hygienisk fråga utan även ur eko- 
helt och hållet omarbetas. Enligt den nomisk och social synpunkt. Ett blan- 
andra skulle endast själva folkningen av dat utskott, med representanter från så- 

väl hälsovårds- som den ekonomiska sek- 

Likaså rådde delade meningar om hur tionen och i samarbete med arbetsbyrån, 
det fortsatta arbetet skulle ske. Vissa tillsattes efter ungefär samma principer 
stater förordade samarbete även med de som i fjol utskottet i näringsfrågan. Ty- 
stater som sta utanför förbundet. Efter- värr föll även denna gång ett förslag om 
som man eftersträvar större universalitet undersökning angående hjälp åt kvinnliga 
bör alla medel prövas att komma till tals ryska flyktingar i Fjärran östern. Man 
även med dem, som lämnat N. F. Det får hoppas att den stora konferens som 
sköts och sköts på om saken skulle tas nästa är skall sammanträda, i Fjärran 
upp till allvarlig debatt nu, men slutligen östern måtte finna någon lösning av den- 
enades man om att tillsätta ett utskott na fråga 
på 28 medlemmar för att vidare under- Det ligger packar av N. F.-trycksaker 
söka frågan. Detta utskott är samman- på fröken Hesselgrens bord. De ger en 
kallat till den 9 eller 10 december ett aning om räckvidden även av de frågor 
datum som tyder på att det väl knappast vilka politikerna tillgrepo för att mitt i 

ling den gången heller så kort före jul. positivt att peka på. Men kunde de 
Det i mitt tycke intressanta och lösas vore utan tvivel mycket vunnet även 

märkliga var de i flera anföranden ut- för det stora problemet om krig och fred. 
talade kraven på att pakten skulle lös- 

Man hade vidare fortsätter fröken 

pakten göras mera preciserad 

blir tid till någon allvarligare behand- en förtvivlad situation ändå få något 

C. H. 

Sånt kan hända överallt. 
»It can't happen here»,säger Sinclair Författarens språkrör är Doremus Jes- 

Lewis och menar motsatsen, nämligen sup, liberal tidningsman i småstaden Fort 
att det mycket väl kan hända både i Ame- Beulah nära gränsen till Canada. Denne 
rika och var som helst annorstädes, att resignerar inför terrorns första anlopp, 
fascismens stormflod en vacker dag bry- men. förtryckets och grymhetens ohygg- 
ter in. Hans framtidsroman, som be- lighet (i Forth Beulah huserar som en- 
handlar fascismens tänkta genombrott i våldshärskare Shad Ledue, f. d. gårds- 
Amerika, vill vara en varning till alla, som karl hos Jessup, en rå och busig under- 
invaggar sig i den lugnande föreställnin- huggare av den typ, som gör karriär vid 

omöjligt. Och det är inte bara hans småningom in i illegalt underminerings- 
landsmän, som har orsak att ta åt sig arbete, varvid han åtföljes av sina båda 

döttrar och det fåtal av sina vänner, som den varningen. 
Med sin välkända, dräpande satir, med inte vänt kappan efter vinden. Han ge- 

flammande indignation, ger han en bred nomlider ett koncentrationslägers helve- 
och detaljrik skildring av hur massan av te, lyckas fly till Canada, men härdar inte 
det .amerikanska folket under en depres- ut i emigrationens sterila atmosfär, utan 

Berzelius Windrips flöjttoner och väljer den aktiva kampen mot våldet. alltjämt i bräschen för de gamla, förkätt- 
honom till president, och hur sedan denne Hur denne Doremus Jessup, från bör- rade, liberala idealen. Om Doremus Jes- 
herres och hans kumpaners terroristiska jan en visserligen intelligent och godhjär- sup heter det, att »han fruktade att 
diktaturregemente framgångsrikt ödeläg- tad, men rätt passiv man, med tiden växer världskampen av i dag inte var kommu- 
ger Amerika. Detta försiggår efter kom- till en stor och heroisk gestalt, är över- nismens kamp mot fascismen, utan tole- 
binerat tyskt-italienskt mönster, men vem tygande och gripande återgivet. Sinclair ransens mot det bigotteri som predikades 
Lewis närmast åsyftar med sin ömsom ry- Lewis har kanske aldrig varit så allvar- av hade kommunism och fascism. När 
tande och snyftande »hövding» är inte så lig som i denna bok, han har heller aldrig han tänkte på historiens gång kom han 
svårt att lista ut, och de valda citat ur utvecklat så mycken varm medkänsla mer och mer till den övertygelsen, att 
diktatorns bok »Klockan noll,, som är men det betyder ingalunda att han tap- allt här i världen som var något värt ut- 
infällda här och var, företer en elak lik- pat bort sin humor, eller sitt livliga, förts av den fritt forskande, kritiska an- 
het med en annan Ledares självbekän- gnistrande,. infallsrika framställningssätt. den, och att bevarandet av denna ande 
nelser. Handlingen får ökat liv genom Boken är, trots sitt patos. rolig att läsa, var av större vikt än något socialt sy- 

att Atskilliga verkliga och välkända per- och spännande som, en kriminalroman, stem., Sinclair Lewis. bok är inte bara 
soner ur Amerikas offentliga liv får äran och det är nog sannolikt, att den kom- en varning till de sovande, den är också 

(Lite ledsen blir mer att väcka eftertanke hos många som en .livgivande uppmuntran för alla dem, 
man dock, då sinclair Lewis av sin aver- annars inte »intresserar sig för politik» som strider i samma led som han. 
sion mot Upton Sinclair låter sig förle- Sinclair Lewis hör inte till dem, som i 
das att tilldela denne rollen av en fascis- skräck för den fascistiska diktaturen ta- sinclair Lewis: Sånt händer inte här. 

git sin tillflykt till den röda han träder mens sympatisör.) 

gen, att hemma hos dem är något sådant alla slags revolutioner) driver honom 

sionsperiod låter sig dåras av demagogen återvänder hem för att på nytt upptaga 

i spela med i periferin. 

]an-Erik Holm. 

Norstedts förlag. Pris Kr. 6:75. 
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tycks i ovannämnda fall så gott som ut- 
plåna den lilla gnista av personlighet som 
finns hos individen. Hjälplösa irra sjä- 

vika. Intet system håller vad det lovat. 
Partisystem då det gäller politik, för- 

larna, sökande ett fäste allt tycks ge Två dramatiska experiment Kaos. 
m man från sitt eget vackra, frid- samlingssystem då det gäller religion, »Gynna svenska varor! Spela svensk extra flugig operett. De agerande snur- Om land ser ut över en värld, familjesystem då det gäller barnet. Må- dramatik!, äro slagord, som trängt så in rade kring varandra, chosade för publi- 

stadd i upprivning, krig och hets, då får let, enighet, för det helas välfärd inter- I det allmänna medvetandet, att sådana ken och dillade fram sina haranger. Då 
man en känsla av att det är dårar som nationella mått och arbetsmetoder, allt alster genast bedömas mycket mildare. kom där in en ung flicka, hon gick direkt 
rasa el ler  att en skock grälande ore- detta kommer i skuggan till  följd av Från mindre urpatriotiskt håll såge man fram på scenen, ställde sig bredvid en 
sonliga barn slåss om en såpbubbla, Hur egoism och falsk patriotism, som i alla dock helst, att de kunde kompletteras stol och sjöng Sitt Parti, enkelt och rakt 
dåraktigt ter sig icke detta parlamenta- tider skymt solen lyckan, friden för ett med ett: »så vitt de äro goda varor». på sak men med en dramatisk intensitet 

Mitt i 
riska pratande de stora nationerna emel- jäktat människosläkte. 
lan, under det att det sjuder i folksjälen Den första politiska aktion som borde ran speciellt den inhemska dramatiken virrvarret omkring sig höll hon sin egen 
och massuggestionen för partibildning proklameras är freden. Kriget borde helt behöver för att kunna utvecklas kunde linje, följde sin egen inre stil. Det var 
och krig griper omkring sig. 

Visserligen arbetas det intensivt i Ge- såsom varande den största dumhet som ter, så att nationalscenen icke behövde När samma artist nu efter skiftande 
néve, och N.F. är väI ändå och blir än en mänskohjärna någonsin konstruerat. tas i anspråk för annat än fullödig konst. öden och många års bortavaro dyker upp 
mer världens samvete, Att dess arbete Den sanna religionen som först borde Tua Ströms »Fiskare, Människofiskare» på en stockholmsk konserttribun, vill jag 

missförstås och dess uppsåt misstolkas, predikas På Jorden är Frid, »människor- ä r  ett färskt exempel på sådan teater- e j  påstå att intrycket ä r  detsamma. Hon 
konst. Att kalla skådespelet för god ger oss knappast längre samma intryck beror väl till stor del på den starka pen- na en god vilja». 

ningmagnaten pressen. Skall det då icke Den enda familj att räkna med för våra dramatik innebär utan tvivel en överdrift, av samlad inre stil. Det är den förlusten 
finnas någon framkomlig väg för att på- barns bästa är internationell. Den stora men inte förty kommer uppförandet helt man ville beklaga långt mera än för- 
visa De mäktiga, främst då Tidningspres- allomfattande barnkammaren, där svart visst att sättas på Dramatiska teaterns lusten av den praktfulla mörka rösten. 
sen i världen, att, om denna hets får på- och vit har lika rätt att vara lycklig un- kreditkonto. Tua Ström är en habil tea- Ack, jag vet, vad Naima Wifstrand 
gå, så arbetar ju mänskligheten På sitt der solen. Då Röda korset en gång (jag terskribent, hon har begåvning för att ville svara, vad hennes ansikte redan sva- 
eget förintande! All mödosamt fram- hoppas i en, ej allt för avlägsen framtid) tänka och skriva sceniskt och hennes figu- rat, innan läpparna ännu format orden. 
bringad kul tur  raseras fort nog. vi  be- har fyllt sin uppgift bakom krigszoner, rer äro tecknade med en viss dramatisk Det är ett nödtvång, konstnärens nöd- 
höva ju dock en hel del ren andlig luft, att det da vill övertaga ansvaret i denna kontrastverkan. Men hon är ytlig och tvang, om han vill fortsätta att leva i 
l u g n  och arbetsro, ideal att se upp mot. världens stora barnkammare, där kom- schablonmässig, både när det gäller den denna snöda värld. Och medan jag från 
Men ideligen matas vi av tidningarna mande släktens barn kan i frid och har- dramatiska intensiteten, människoskild- parkettens plyschklädda stol åhör Naima 
med ohyggligheter, hat och ovilja från moni danas t i l l  goda världsmedborgare! ringen och framläggandet av livsproblem Wifstrands föredragning av en del dra- 

matiska sånger och finner att den ä r  re- stridsfronterna ute i världen, e j  alltid äro 
dessa meddelanden sanningsenliga, utan inne, väl vore om den redan nu vore här, Det hela verkade som en rätt underhål- sultatet av en mångårig dagtingan mel- 
färgade av den partianda som organet då en missriktad humanitet får ge vika lande pjäs för pappersdockor. Intrycket lan en inre, djupare och därför mera svår- 
för tillfället representerar. för sann barmhärtighet och sunt förstånd skulle måhända blivit ett annat om dra- förståelig dramatisk inlevelse och kraven 

Vilken verkligt fridstiftande makt kunde och befria stackars obotligt sinnesslöa mat e j  »avslutats den 20 okt. 1933 utan från en billig och lättroad publik, fylls 
icke pressen vara. Allt detta, som skapar barn från deras hårda jordiska boja. författarinnan fortsatt, utvecklat sitt dra- jag med beklämning över hela vår tids 
lugn, arbete och hem för människorna Från religiöst håll skulle väl ännu en ma och brottats med sina figurer. både konstnärliga fostran. T y  det är  ju dock 
kunde frammanas av dessa maktfaktorer hård motvind blåsa inför ett så radikalt miljö och motiv hade förtjänat det. ur folket, från oss, som konstnärerna fö- 
om de vore besjälade av en kärleksfull förfarande. Vid Dramatiska teaterns framförande das, kristalliseras ut. Våra ledare äro 
och vidare syn och ej fjättrade av par- att ingen verkligt djupt religiös mänska hade regissören, Rune Carlsten, skickligt förtätade produkter av tidsandan. Vi få 
tier och ekonomiska intressen. 
för ljus och kunskap till mänskors gagn ett missfoster. Men varför enbart försjunka i pessi- 
sås nu ut hat nationer och folk emellan. Men en olyckshändelse, låt oss säga anvisningar rent realistisk men som så- mism. Det fanns massor av glimtar 

dan helt förträfflig, karakteristisk och som också kom en att göra den reflexio- På detta sätt bildas till sist denna ohygg- en felaktig cellbildning. 
nen vilken utmärkt typ för filmen liga bumerang kriget. Det ohyggliga 

är att alla äro vi mer eller mindre med- får detta genast en smärtfri död genom Huvudpersonerna i dramat, den schar- borde ej Naima Wifstrand kunna bli. 
skyldiga. Varför och huru? Men de olyckliga tauanska fiskargubben, spelades av Georg Under en sträng konstnärlig regissör. 

Liksom vid andra teatrar, Under den regissör, Sverige behöver! 
skriften-Quo Vadis: »Ingen nation kan let asyler för och kostsamma inrättnin- så har man Också vid Dramatiska tea- 

tern en viss standard att gå efter, när vara sig själv nog. I stället för att ar- gar. Till vilken nytta? 
heta för vår nationella prestige och ära Reli- 

Iåt oss tänka och känna som mänskliga kommendera en bok av Astrid Forsberg giöst präglade individer spelas av Georg 
varelser. Börja med dig själv och utrota (,Du är vägd på en våg»), vilken i ro- Blickingberg! Man får emellertid vara 
grymheten ur ditt eget väsen och du ska- manform behandlar detta ämne. I den- tacksam, att denne skådespelare, Som har Man leker med förstörelsen 
par en lycklig värld. Vi tänka icke på na bok få vi en blixtbelysning över de en sällsynt förmåga att göra levande 
helheten, vi tänker i segment och därför imbecillas livsinställning i all dess ohygg- människor av sina roller fått hand om ur ett brev från en ung svensk på be- 

ökar vi konflikterna och de söndrande liga realism. Säkerligen hade intrycket sök i Paris anföra vi följande belysande 
krafterna i världen vi måste vara nor och barnaföderskor tar kännedom annars blivit långt mindre trovärdigt. ögonblicksbild från de nyligen hållna 
oaserna i öknen, mitt i konflikter och kaos om sådana ting för att ta ställning till 
och krig! in landsman bjöd på ostron och 
hålla en sund jämnvikt. Intelligens, i förut ,sagt, snarast möjligt blir ett aktu- soner. han gör Hans dem Öberg både med visar nerv emellertid och skick- att »M Järpe vid Place I´Odeon och efter- 
detta ords högsta bemärkelse, är den ellt spörsmål. 
första förutsättningen. Därur härleda sig Har just i dagarna läst att det i Eng- lighet. Ett verkningsfullt inslag var Hilda åt klockan 9,20 bjöd Paris på stor före- 
frid, harmoni och så vidare Att blott land och Amerika bildats en förening, Borgströms lilla måleriska fiskargumma. ställning Civilskyddsövning med bomb- anfall koncentrerat på Quartier Latin. 
vara ett fredscentrum är av liten bety- »The voluntary Euthanasia Society Liss-Kulla Jobs' spel som Metta visade, Naturligtvis hade hela Paris församlat 
delse. Det finns så många fredsorgani- Rätten att få dös, vilket sällskap vill ar- att hon skulle passat utmärkt som Ester; sig där för att vara med om sensationen. 
sationer, men så få individer, som är beta för att mänskan får rätt att dö då 
verkligt fria, sant inteiiigenta. Du måste hon av obotlig sjukdom och lidande in- förtjänster, men typen var en annan än Halv tio släcktes alla ljus i Pa- 
göra början med dig själv och skapa den tet högre önskar. Jag ä r  glad att denna bokens Metta. 
farliga förståelse, den flamma som kan tanke äntligen vunnit jordmån och önskar inga Tidblad åter är väl knappast rätta ris drogs alla gardiner för allt under 

lysa andra., att den också kunde omfatta al la  obot- typen att framställa en flicka så skarp, det trafik att avstannade 70 sirener under tjöt över den kvart taken bom- All 

till allas våra hjärtan, och klara förstån- Det ä r  något pinsamt i denna humani- Därjämte blev kontrasten för liten mellan bardemanget varade, endast polisens och 
det på dem som makten hava. För att tära strävan att hålla ett olyckligt obruk- Ester som rivjärn och Ester som frälst brandkårens bilar åkte Omkring med blåa 
få en sundare press, ett värdigare nöjes- bart människomaterial vid liv, och å an- Slutligen Vill man gärna nämna Olof Wid- lyktor Det hela var fullkomligt vansinnigt, för 
liv för vara unga i form av bio, radio dra sidan utbilda vår kraftiga, livsdug- gren för en uttrycksfull och levande bild 
etc, så bör dessa företag ej ligga i en- liga ungdom till krigstjänst, för att even- av Charles Newman. 

Det var riktigt man hade bestämt att det skulle b l i  bomb- 

skilda ägares händer, vilka i ekonomiskt tuellt en gång förgöra & lika friskt släk- sorgligt, att han skulle drunkna! nedslag och skador med på ett ty par åtföljande olika ställen eldsvådor kring 
intresse, för konkurrensens skull, måste te, eller själv i stor utsträckning gå un- 
bjuda och hos den stora allmänheten un- der eller få minnesbetor både kropps- 

För omkring tjugu år sedan satt j a g  Odeon Och Pantheon Och givetvis hade 
en kväll på Oscarsteatern och såg en hela Paris kommit dit. Brandkåren kom 

knappast fram och när den väl trängt sig derhålla och uppmuntra en dålig smak. ligt och andligt. 
fram på Place I'Odeon hälsades den med Massuggestionen är fruktansvärd och Dessa statliga inrättningar som nu äro 

fyllda av ovannämnda kategori av män- väldiga applåder! Så började man spruta 
skor, och vars underhåll kostar flera mil- på de bengaliska eldarna och mer ändå 
joner för vårt land, borde i Stället vara på allt folket, som skrikande och skrat- 
internatskolor eller liknande för den ung- tande störtade i väg in på de mörka små 
dom som nu arbetslös, dåligt närd vand- gatorna. Hela stan verkade berusad. 
rar runt utan hem från dörr till dörr Det skulle varit intressant att som jäm- 
klagande för att på natten hamna på förelse se Berlin, där väl hela stan fick 
ett ungkarlshotell bland tvivelaktigt säll- order att gå hem och inte säga käft. Det 
skap. Men Vi litet var, som tänka är nog det hopplösaste som finns att för- 
Över de Sociala frågorna i världen och söka organisera något i skyddsväg eller 
så litet kunna uträtta vi kunna ändå disciplin över huvud här. Men ändå är 
Sätta vår lit till och på alla Sätt Som står jag övertygad om, att det skulle bli myc- 
OSS till buds stödja och uppmuntra våra ket mindre panik i det sorglösa Paris än 
lands representanter i riksdag och vid i det väldisciplinerade Berlin. 
Nationernas Förbunds rådslag i Genéve. de vältrimmade kolonnerna bli överrump- 
TY på den vägen, och endast på den, kan lade, ä r  det säkert mycket svarare att 
vi så småningom få fram ett normalt undvika kaos. 
andligt hälsotillstånd i världen såsom 

Och man skulle önska, att den uppmunt- som tog åhörarna med storm. 

enkelt Iöjet ta hand om och ufskratta erhållas på någon mindre experimenttea- Naima Wifstrand. 

Då denna tid kommer, är också tiden Och samhällsfrågor. 

Ändock vill man gärna tro 

I stället kan tro att en allvis skapare frambragt utnyttjat denna tacksamma miljö. upp- det vi förtjäna 
Det var e j  livets mening. sättningen var i enlighet med författarens 

Då bland djuren ett missfoster födes välgörande chosefri. 

människors försorg 
Jag vill citera Krishnamurti ur tid- människomonstren, dem bygga vi i stäl- Blickingberg. 

Karin Schultz 

I detta sammanhang ber jag få re- det gäller tillsättandet av roller. 

Det är på tid att vi kvin- Petrus Frost. 

Rollpatent kan även sökas av Gunnar stora luftskyddsövningarna; 
Vi måste som individer be- dessa frågor då det en gång som jag Ohlson nämligen på illfundiga mansper- 

Om dessa kloka ord kunde tränga in ligt sinnesslöa och obotligt sinnessjuka. att hon »egentligen borde blivit karl» 

För n ä r ,  

Patronen på restaurangen där vi åt 

Halvår: 3: 25. 
Kvartal :  1: 75.  

Ett framsteg 
för kvinnorna.. 

(Forts. fr. sid 
slutningarna samma grad av beaktande 
som andra grupper. 

I och med denna framställning, vilken 
bifölls kommer kvinnornas rättigheter 
automatiskt Upp till behandling vid nästa 
förbundsförsamling. Härigenom blev även 
det önskemål tillgodosett, som framställts 
genom ett annat av kvinnoorganisatio- 
nernas instrument nämligen den s. k. 
Liaison Committee, Och Som gick ut på 
att de kvinnliga delegaterna inom för- 
bundsförsamlingen skulle söka åstadkom- 
ma att frågan togs upp på dagordningen 
för nästa år 

En lyckad flyttning, 
KvinnIiga Kontoristföreningen i Stock- K holm invigde på måndagskvällen 

sina nya lokaler, Drottninggatan 31, med 
en glad och festlig supé för ett stort an- 
tal inbjudna. 

Föreningen som nu existerat i över 30 
år och därunder starkt gått framåt i 
styrka och betydelse den har f. n. icke 
mindre än 3,000 medlemmar represen- 
terades vid detta tillfälle såväl av sin nu- 
varande Ordf Och sekr. fröknarna Edith 
Lindblom och Alfhild Karlström, som av 
sin grundare och hedersordförande frö- 
ken Mathilda Lindgren samt flera av de 
talrika funktionärerna f. ö. 

De rymliga och hemtrevliga, väl ge- 
nomtänkta och inredda lokalerna vittna- 
de om både smak och målmedvetenhet 
hos föreningsledningen. Ett behagligt 
intryck av frihet och utrymme mötte ge- 
nast från början. 

Med den livliga kursverksamhet som 
Kvinnliga Kontoristföreningen bedriver 
äro också de vidgade utrymmena välmo- 
tiverade. Omkring 100 lunchgäster ser- 
veras f. ö. dagligen i den allmänt upp- 
skattade matsalen. 

Kvinnliga Kontoristföreningens arbets- 
uppgifter, dess framgångar och framtids- 
planer skildrades i personliga och med- 

sekreteraren och kvällen kvarlämnade in- 
trycket av en handlingskraftig och vii- 
skött' organisation, som har en viktig 

uppgift att fylla på det arbetsområde där 
den verkar. 

' 

det nu ser ut, tycks alla vara mer eller 
mindre dårar 

Lägg den store Profetens ord på hjär- 
tat. Det kommer 'i alla tider att repre- 
sentera den stora sanningen: »Den som 
griper till svärd skall med svärd förgås»! 

Anna pzl. Hedén. 

middag uttryckte precis mentaliteten här, 
då han förklarade, att bara man har ätit 
en god middag, så gör det ingenting om 
man blir bombarderadl Och det är  ock- 
så av samma anledning, som alla upp- 
lopp i Paris tar slut kl. 7.15, för att al la  
skall hem och äta middag!» 
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