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tåg i Madrid, som tillkännagivits nästan 
hela veckan Trots mördande bombar- 
demang mot stadens inre delar och blo- 
diga närstrider i ytterområdena ha rege- 
ringstrupperna hållit stånd 

Regeringen har Överflyttat till valencia 
och Cortes har inkallats dit. ALLIANSSTRÄVANDENA BLI allt 

livligare och statsmännen resa som 
skottspolar för att tillförsäkra sig var- 
andras vänskap. Efter italienske utrikes- 
ministern Cianos samtal med Hitler i Ber- 
lin har han begivit sig till Wien, för att 
med österrikes och Ungerns utrikesmi- 
nistrar diskutera Ungerns krav på freds- 
revision och upprustning, Vilket måste 

för huvudet och i samförstånd med 
Tyskland. 

Polens utrikesminister Beck har rest 
till London för  att förhandla med utri- 
kesminister Eden om Englands och po- 
lens gemensamma intressen till fre- 
dens främjande. DET SPÄNDA FÖRHÅLLANDET 

mellan England och Italien håller 
på att förvandlas till ett gentlemen´s 
agreement, Tyskland omornas däröver, 

ETT BALTlSKT-SKANDINAVISKT ETT BALTISKT-SKANDINAVISKT 
hålla obehaget av att tyska flottan 
nästan helt förlagts till Östersjön samt 
det ohjälpligt tillspetsade förhållandet 
mellan Tyskland och Sovjet. Balticum 
kan bli en bra fästningsvall mellan de två 
makterna och Finland en bra förenings- 

ma målet skall vara fred och frihet på 
östersjön och i Östersjöländerna, 

TYSKLAND FRUKTAR INTE LÄNG- 
rat i sitt söndagstal i München för »de 
gamla kämparna,. Ty sedan de tyska va- 
pensmedjornu urbetat dag och natt i tre 
och ett halvt år har ett massivt pansar 
lagts runt Tysklund. Det tyska folket le- 
ver därbukom, fredsälskande men för- 
svarsberett, befriat ur sin värnlöshet och 
åtnjutande utlandets om icke precis kär- 
lek så dock respekt. 

ske utan att stöta lilla Ententens makter 

ningar i Lettland och Litauen. som fram- 

länk med Skandinavien. Det gemensam- 

TYSKLAND FRUKTAR INTE LANG- 

Människosonen Europas grundolycka, 
är Professor Vilh. Grönbech i pings- att röra sig i ett dödsrike, fast gudsriket En folkfront star emot fascistfronten. sarierna från sovjet som helt enkelt har 

Inför detta faktum bleknar allt, som an- satt i gång revolutionen och skapat kaos 
gankolan vid Fogelstad, ställde han För Grönbechs Jesus finns blott en nars vore att säga om det spanska kri- i spanien, som om en liten skara utlän- 
emot varandra vetenskapens och tekni- synd att vara död. get, till betydelselösa småsaker ningar kunde göra revolution! Nej, situa- 
kens väg med dess utnyttjande och un- Allt vad de Senare årtiondenas forsk- Detta yttrande fälldes bland annat av tionen har åstadkommits genom den 
derordnande av tingen och den syn som ning bragt i dagen ligger som ett länge- dr Christian J. Lange, som vid sin hem- vålds- och tvångsregim som härskat, och 
vördande hos livet upptäcker nya möjlig- sedan förbrukat bildningsstoff bortom komst från Genéve helt nyligen höll ett som skapat de akuta missförhållanden 

heter, icke för att utnyttja dem utan för den inlevelse i Jesusgestaltens som slår uppmärksammat föredrag i Oslo Arbei- vilka måste utlösa en omvälvning. 
att skänka dem tro och frihet. Om jag emot läsaren från varje sida. Många dersamfund om den utrikespolitiska situa- sovjets huvudintresse är  nu att bibe- 

hålla freden utåt för att kunna bygga upp förstod honom rätt, såg han liksom Berg- skola sakna vanda ting. Men ingen kan tionen. 
son faran att låta tekniken sträcka sig in undgå att gripas av den fläkt av liv och Dr Lange erinrade om hur kristillstån. det kommunistiska samhället inom landet 

på fel område, så att man behandlar liv verklighet, som här genomblåser gamla det efter världskriget inåt tagit sig ut- självt. Det har ännu långt till detta mål 
som ting. Han dröjde dock knappast vid kända ord och Som från hävdvunna ra- tryck i fascismens och nazismens fram- och nu känner Sovjet att dess nybygg- 
farorna. Han gav en skärpt framställ- mar av teologisk infattning lyfter dem marsch. Småborgerligheten har infångats nadsarbete är  i fara, hotat av den tyska 
ning av synsättens och vägarnas olikhet. ner till att bli hörda och förnumna i sam- under parollen: Mot bolsjevismen, mot krigsandan. Därur har militariseringen 

Han hade redan då bakom sig den ma Sorts vardagsvärld, där vi alla gå och marxismen. Och frukten av denna agita- uppstått, likriktningen i den offentliga 
tion har blivit en fanatisk nationalism opinionen, en brutal politik kan man av Honorine Hermelin nu till svenska streta. 

överflyttade boken, Jesus Människosonen. Man e j  blott skönjer en bild, man sköna med ekonomisk isolering samt en vanvet- säga gentemot varje antydan till oppo- 
Samma slags kontrast rullar här upp sig jer sig själv sedd genom dess nya friska tig militär upprustning och allianspolitik. sition i de inre politiska förhallåndena. 
mellan allt vad moralism heter och Jesu ögon. Och är vi »mänskor som tänker Dr Lange underströk att huvudfaran Men trots de utslag av denna politik 

klara oss fria från att leva genom att för Europas fred ligger i fascismens och som vi fatt bevittna, far man icke glöm- gudsriketanke 
I sin framställning av Jesu liv avstår hålla oss bakom honom» så få vi också nazismens ideologi, i deras förhärligan- ma att Sovjet just nu verkar som en kon- 

denne spirituelle författare och grundlige veta vad för andas barn vi äro! de av krig och vald, inat och utåt Dik- servativ makt gentemot det man förr 
forskare från all slags utsmyckning, från tatorerna försöker att vinna ny mark och kallade den europeiska konserten. Lit- 
reflektioner och lärda exkursioner. Stramt återerövra vad de möjligen förlorat. OCH vinov har på alla sätt försökt trygga 
och knappt modellerar han sin Jesusbild. det är  här vi möter Spanien T y  inbör- Sovjets ställning och intressen i förhål- 
Ja, han söker undvika vanformning ge- deskriget i Spanien har fatt världshisto- lande till de övriga makterna. Det är 

mot bakgrunden av detta man måste se risk betydelse. 
texterna in under nya rubriker. Naturligtvis har det förekommit över- upprättandet av traktaten med Frankrike, 

Det är  gudsrikessynen över vardags- grepp, som tagits till förevändning för likaväl som Sovjets inträde i det förut så 
generalernas uppror. Men var ligger an- nedgjorda folkförbundet. verkligheten, såsom dess självklara inne- 

håll i motsats till allt fromt högtid- svaret för folkets desperation om icke Hitlers uppsägning av Locarnoavtalet, 
liggörande, som författaren söker över- hos det sedan århundraden beståenda som i och för sig var ett oerhört steg, 
föra till oss: Allt blir nytt här och nu präst- och generalväldet? Och man frå- avslöjade den tyska nationalistiska poli- 
i en annan dimension. Man kan inte dra gar sig: skulle det vara någon fördel för tiken kanske lika starkt som den militära 

det frihetsälskande spanska folket att få upprustningen. Och detta oroade väst- ut lärosatser ur vad som sägs. Det är 
i djupriktningen förändringen sker, så att detta välde förlängt? makterna, framförallt Frankrike och Eng- 
evigt liv väller UPP ur osedda källor. Tyngdpunkten i Folkfrontens ledning land. England har som bekant en kon- 
Jesus skruvar inte rättfärdighetsbegrep- ligger hos Sovjet. Därför är det i mot- servativ regering och det är  för ögon- 

pet högre UPP, han skruvar det ur sina ståndarnas ögon de kommunistiska emis- 

gängor säger Grönbech Vilh. Grönbech. 

Jesus framställes som ironiker. Men ver- I den förträffliga svenska översättnin- 
sioner och utläggningar ha för Oss belagt gen märker man intet av de svårigheter 
Jesusbilden med tjocka lager av väsens- som göra översättningar från vara 
främmande art. Grönbech gör ett djärvt grannspråk till en på ett särskilt Sätt 
försök till renskrapning Elden i Orden ömtålig uppgift. 
får han att kännas svidande som blixten. 

fyllda förståelse som ger en värmeglimt Vilh. Grönbech: Jesus Människosonen. 

Ett av det nyss avslutade kyrkomö-. synpunkt .innebär detta ett icke önskvärt E tets största diskussionsämnen var överlämnande av vissa rättigheter, ett 

åt skuggor till människor, som envisas 

Om vi, landets ungdom, tvingas att käm- läkareföreningens årsmöte i söndags frågan om rätt för präster att vägra vig- visst grepp om människorna, till statliga 
pa emot dem som vilja försvara kyr- Sjuksköterskorna, som var talrikt före- sel för frånskilda. 
korna helgonens kvarlevor och hjältar- trädda, hade som väl var äntligen fått hade i detta syfte motionerat om utred- Synbarligen samverkade såväl ovan an- 

nas monument, så skola vi antingen skju- mål i mun och kunde tala för sig själva ning. tydda motiv som insikten om det olämp- 

ta dem som bragt oss därhän eller begå De uttryckte både genom sin inledare, Efter en ingående och intressant dis- liga i att prästerna skola kunna upphäva 
självmord lovar den fromme järngar- fröken Nordström, och genom flera in- kussion avslogs motionen med 38 röster sig till rannsakare av hjärtan och nju- 
disten, lägg i debatten sina åsikter om ansvars- mot 19 alltså två tredjedels majoritet. rar till avslaget på motionen. Saken har 

Dessförinnan hade många synpunkter varit före. Den efterlämnar en viss upp- 
OSDRIVARLAGSUTREDNINGEN kommit fram till belysande av kyrkans fattning om de motsättningar mellan Bombflygets oerhörda För- LÖSDRIVARLAGSUTREDNINGEN ställning, sådan den är och sådan man gammal tradition och modern livsförsel 

tas talade på Kvinnliga Medbor- ä r  där mitt ibland dem! N 

nom att snart sagt endast lägga original- 

(Forts. å sid. 2.) 

Det verkar i viss mån främmande, när 

Obligatoriskt 
Emilia Fogelklou Norlind. Civiläktenskap? Men han ger Ock känning av den humor- 
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Professor Nygren myndigheter. 

OMBFLYGETS OERHÖRDA FÖR- fördelning och arbetsorganisation. 

BÄTTRINGAR gör nyttan av pan- 

TVÅ VÄRLDAR STÅ EMOT VAR- fasta kust- och luftbevakningsposter får reformeras understryker Malmö socialde- 
TVÅ VÄRLDAR STÅ EMOT VAR- bereda sig på överraskande uppgifter, mokratiska kvinnoklubb, som efter uff hu 
mänska järngardena till Kung Carol påpekas av löjtnant Bjuggren i en dis- diskuterat frågan anslutit sig till flera i 
den nationella revolutionens stater, som kussion hos flygvapnets reservofficers- Tidevurvet framförda önskemål: Polisens 
även kollas »korsets och kristendomens ar- förbund. verksamhet regleras efter medborgerligt 
méer, Samt bolsjevismen med Sina annex KYRKOMÖTET HAR AVSLUTATS rättvisa principer, alkoholister, imbecilla 

sedan beslut fattats i framförallt och sinnessjuka avskiljas till specialan- 
fyra viktiga frågor: Nya psolmboksför- stalter, ordentlig yrkesutbildning för 
slaget antogs med överväldigande majo- prostituerade bör anordnas. Beträffande 

ritet. Domkapitlens omorganisation är Landskrona: Ingen kvinna i grossess bör 
beslutad. Försöken att förbjuda idrotts- få vistas inom anstaltens murar eller fors- 

tävlingar på söndagarna slogos tillbaka. las omkring på järnvägarna. 
Rätt för prästerna att vägra vigsel till BETALD SEMESTER FOR LANT- 

frånskilda avslogs pressens kommenta- BETALD SEMESTER FÖR LANT- 
rer äro aktningsfulla. betskommissionens inom internationella SJUKVÅRDSPERSONALENS AR- Arbetsbyrån nu pågående konferens. 

BETSTID och sjukhusens läkeme- 
delsförvaring diskuterades på initiativ av 
sjuksköterskekdren vid Svenska Lasaretts- 

önskar att den vore i det moderna sam- som ännu är aktuella. men den pekar 
hället. Bland 'argumenten för motionen även framåt mot en positiv åtgärd: Det 
voro givetvis de mest framträdande de obligatoriska civiläktenskapets införande, 
som ta sikte på den enskilde prästman- samtidigt som den kyrkliga Vigseln bibe- 
nens samvetsnöd, då det gäller att av- hålles som en valfri institution vilken 
göra om kyrkans välsignelse genom ho- man förutsätter då blir av särskilt värde 
nom kan ges åt syndande människor. Ty och betydelse för dem som välja den. 

från deras synpunkt som förfäkta denna 
uppfattning ter sig tydligen en skilsmässa 
som en särskilt svär synd. Men frågan 
vidgar sig utöver den enskildes samvete 
till en fråga om kyrkans ställning såsom 
sådan Skall den kyrkliga vigseln vara I 

förbehållen de mindre felande, måste där- 
av följa att civiläktenskapet, alltså den 

statliga sanktionen utan kyrklig väl- 
signelse, blir obligatorisk. T y  staten 
har ingen anledning att här lägga sig i 
moraliska avgöranden. Men ur kyrkans 



T I D E V A R V E T  

D e n  14  n o v e m b e r  1936.  

En räffsutveck= 
Iing bakåt. 

Trots protester och opinionsytt- 
ringar, som i månader strömmat in 
från snart sagt en hel värld, verk- 
ställdes förra onsdagen dödsdomen 
över den tyske fackföreningsmannen 
Edgar André Rättegången mot 
André tog sin början i våras, sedan 
den häktade suttit fängslad i över 
tre år d. v. s. alltsedan nazisterna 
kom till makten - anklagad för del- 
aktighet i de oroligheter mellan kom- 
munister och nazister Som ägde rum 
i Hamburg redan 1931 och vid vilka 
en nazist ljutit döden, - André blev 
under fängelsetiden vid upprepade 
tillfällen utsatt för grym tortyr. Även 
själva rättegången drog på ett min- 
dre smickrande sätt uppmärksamhe- 
ten till den tyska rättvisans handha- 
vare. Det mot André använda hu- 
vudvittnet erkände sig för någon tid 
sedan ha vittnat falskt och tog till- 
baka sitt vittnesmål. Ett erbjudan- 
de från fem landsflyktiga tyskar att 
- under förutsättning av personlig 
säkerhet under vistelsen i Tyskland 
- vittna till Andrés förmån upptogs 
icke av domstolen. Den resning i 
målet som många hoppats på ute- 
blev. Dödsdomen gick i fullbordan. 

Anklagelsen gällde ingalunda att 
Andre direkt dödat nazisten ifråga 
icke heller att han uppmanat till 
brottet, men att han genom sin fack- 
föreningsverksamhet skulle berett 
marken för sådana brott och sålunda 
vore »moraliskt ansvarig» därför. 
Till saken hör, att Andre, vars all- 
männa inställning enligt initierades 
försäkringar varit emot väld och ter- 
ror, bevisligen sökt förebygga oro- 
ligheter vid det tillfälle, då nazisten 
omkom. 

Oavsett att i detta fall en person- 
lig orättvisa föreligger i domen över 
den enskilda människan, ger den ut- 
tryck åt en rättsuppfattning som star 
i skarp motsats till den rättsprincip, 
som ,anses vara ett av den franska 
revolutionnes största förvärv och 
som säger: intet straff utan att brot- 
tet är uttryckligen beskrivet i lagen 
- och detta redan vid den tid då 

När den tyska rättvisan går förbi 
denna regel, sker det emellertid i en- 
lighet med den nya straffrätt, som 
på Hitlers uppdrag häller på att upp- 
byggas »i överensstämmelse och 
samklang med tidens nyvunna 
grunduppfattning,. 

Enligt denna straffrätt ligger 
tyngdpunkten icke' i paragrafernas 
formulering eller brottets uttryckliga 
beskrivning utan i den anda som 
skapar lagen. Det vill med andra 
ord säga, att om ett brott icke är 
straffbart enligt lagen, men ändå en- 
ligt »folkets sunda förstånd» och 
uppfattning kräver straff, så skall 
domstolen se till, om inte ändå ande- 
meningen i lagen passar in på brot- 
tet, så att förövaren kan straffas. 
Till yttermera visso har justiteminis- 
tern bekräftat, att det icke är den en- 
skildes utan folkets skydd som står 
i lagens medelpunkt. 

Som en logisk följd av denna 
princip räknas bland svårare brott 
sådana som innebära skymf och för- 
tal mot tyska folket eller mot dess 
ledare, framförallt i form av skymf 

brottet begås. 

Anna Johansson- Europas.. 
(Forts. fr. sid. 1.) Visborg 60 år. blicket grundolyckan i Europa. Vid valen 

i fjol avskuddade sig ministären Baldwin 
de sista kvarlevorna av liberalism och so- 

cialism. Typisk för den engelska politi- 
ken är Edens balanspolitik med vänlig- 
het och välvilja åt alla sidor, och den 
engelska diplomatins lilla flirt med Hit- 
ler. Ett kommunistiskt Tyskland, som 
det hotas med, kunde ju lätt smitta av 
sig över Kanalen! Och så hittar man på 
att Hitler trots allt är bättre än Stalin. 
Gång p i  gång hålles på detta sätt det 
engelska dubbelspelet i gång 

England vill alltså helst slippa att Välja 

När Anna Johansson-visborg på ons- sida i den spanska konflikten och med 
dagen fyllde 60 år började uppvaktnin- hänsyn till den invecklade situationen vå- 
garna för henne redan klockan 6 på mor- gar Léon Blums folkfrontsregering inte 
gonen - en symbolisk timme för denna att stå ensam utan Englands stöd - även 
det ihärdiga och hängivna arbetets, de om det svider i samvetet. 
stora och mångsidiga verksamhetsområ- Det normala, det oangripliga vore att 

Anna Visborg berättar själv att hon re- låta den lagliga regeringen i Spanien få 
dan för 30-35 år sedan satte in sina köpa vad den behöver för att hävda ord- 
krafter på kooperativ och politisk verk- ningen och slå ned upproret, säger Lange. 
samhet - i fackföreningsrörelsen hade Det är ofvivelakfigt så att upprorsma- 
hon kommit med ännu tidigare. Jag har 
alltid ansett att dessa rörelser haft sam- karna har fått hjälp utifrån Helt säkert 
verkande betydelse för arbetarrörelsen, har Också den lagliga regeringen fått 

vapen. Men icke tillnärmelsevis i den ut- säger hon. 
Som mångårig ordförande i Stockholms sträckning som skulle varit fallet, om icke 

fackliga Centralorganisations kvinnosek- de regeringar, som var närmast till att 
tion och för de kooperativa kvinnogille- 
na vet Anna Visborg vad hon talar om, stödja Madrid hade ryggat tillbaka för 
d i  hon konstaterar utvecklingens snabba krigsfaran. 

Förbättrade arbetsvillkor och Finns det d i  ingen möjlighet att få en 
gång aktning för det kvinnliga arbetet uppgörelse till stånd i Europa utan krig? 
- det är  andra tider nu än när man i Jo svarar Lange - men först och 
den s.k. mullvadskommittén före röst- 
rättsföreningens tillkomst knappt vågade främst måste det ställas upp et! program 
nämna ordet rösträtt för kvinnor på den som visar opinionen i alla länder att det 
tiden fanns bara två karlar man kunde finns en väg förbi avgrunden, med nya 
tala med om sådant - borgmästare Lind- metoder att hindra utbrottet av ett krig 
hagen och advokat Dahlbäck. och en apparat för genomförande i fredstid 

minnen fru Visborg låter passera - men av nödvändiga ändringar i orättfärdiga 
skulle jag berätta all t  jag varit med om förhållanden och i traktater som är skad- 
bleve jag nog inte trodd av nutidens liga och som hotar freden mellan folken. 
kvinnor, säger hon. Här tränger sig bl. a. ett sådant spörs- 

En uthållig och orädd kämpe för kvin- mål fram som råvarufördelningen och 
nornas rätt har Anna Visborg varit - 
Och är ännu i dag. 
hon arbetat har hon gjort stora insatser Hindren för ett fritt varuutbyte måste 
för att höja de arbetandes villkor, och tas bort, s i  att det inte reses skrankor 
aldrig har hon prutat p i  sina krav på för den nödvändiga tillförseln av varor. 
samhällelig rättvisa i t  alla Kunde man härvid tillmötesgå tyskarna 

Vi önska henne fortsatt framgång! p i  ett eller annat område, där det kunde 
visa sig rimligt, vore det enligt min me- 
ning, säger Lange, värt ett högt pris. 

mot partiet, försvarsmakten och ar- Kampen i Spanien har visat det nära 
betstjänsten. Särskilda straff stad- sammanhanget mellan ett lands inrikes- 
gas för den som yttrar sig nedsät- politik och dess utrikespolitik. Utrikes- 
tande om den tyska armens bragder politiken är i hög grad ett utslag av de 
eller om tyska soldaters hjältedöd. inre förhållandena, det inre styrelsesät- 

Att observera ä r  att denna nya tet. Det är nu liksom en större vakenhet 
lagstiftning nu tillämpas retroaktivt, inför krigsfaran, än det var 1914 Alla 
vilket även i hög grad ökar godtyc- är på sin vakt. Och det bör man ju vara 
ket och den allmänna rättsosäkerhe- i en så väldig och upprörd tid, som krä- 
ten. Knappt 150 är ha förflutit sedan ver en stor och omedelbar delaktighet i 

och kontroll över vad som sker från fol- 
franska revolutionen åvägabragte ge- kens sida. 

ningens område. Det är en kort tid 
och de ha icke hunnit genomsyra Den svenska 
folken. 

Domen över Edgar Andre ter sig kväkargruppen 
för Vårt rättsmedvetande och ur har, sedan den förvissat sig om att hjälp- 
mänsklig synpunkt avskräckande. aktionen för Spanien innebär humanitär 
Sådana domar fällas dock runtom i hjälp, beslutat bilda en underkommitté 
världen. Men bakom domen över till Svenska Hjälpkommitten för Spanien. 

Andre ligger det som värre är, näm- Gruppen Kväkarnas kommer hjälpcentral att samarbeta i Londo med för 
ligen en rättsuppfattning Som åter- Spanien, si  att de som så önska kunna 
fallit i forna tiders barbari och god- få sina givor till Spanien förmedlade di- 
tycke. rekt. genom kväkarna. 

Det är förresten rader av fängslande 

Inom de yrken där kolonialproblemet. 

c. H. 

nomgripande vinster på rättsskip- 



Hagar Olsson: 

Halvt om halvt pris- Marschen till 
belönta romaner. 

or Sveriges del blev den internatio- ser och varsamt klarsynta analyser av ett För Sveriges del blev den internatio- kvinnligt Själslivs ömtåligaste reaktioner. 
Det svenska priset gavs inte till någon Men tyvärr också på föga (övertygande, 
utan fördelades lika mellan tre romaner, overkliga problemställningar. (Kanske 
vilka närmast ä r  att hänföra till katego- roar det någon att läsa vad den intelli- 
rin habilt gjord förströelselitteratur. Den- genta vetenskapskvinnan i boken skriver 
na tävling bar från början det kommer- i anslutning till Michelangelos slavar i 
siellas tvivelaktiga prägel; vad man ville Louvren: »Denna fjättrade kraft, det är 

och inte stark dikt. De verkliga roman- nan. När naturen är god, gör hon kvin- 
diktarna har av allt att döma i stor ut- nan skön, dum och lätt flegmatisk eller 
sträckning hållit sig borta. indolent, Då är det lätt att vara kvinna!») 

Över huvud har förläggarna världen Det tycks för övrigt vara slutet de 
runt gripits av ett pristavlingsraseri som flesta romanförfattare stupar på Det är 
inte badar något gott. Där dikten med åtminstone alla de svenska prisromaner- 
sin inneboende makt inte längre förmår nas svaga punkt. Ella Byströms romanti- 
gripa människorna måste sensationslyst- serade skildring från det gamla Grek- 
naden med alla medel piskas upp. Fort- land, Kvinnan i Hyllos hus, bereder Iäsa- 
sätter den' kommersiella spekulationen i ren många angenäma stunder av kultive- 
samma stegrade tempo är det fara värt rad-och behagfull underhållning, men jag 
att även den sista resten av förståelse för tror knappast att ens en modern tonåring 
vad som är dikt försvinner Vi har redan utan grimaser sväljer det sagolikt under- 
kommit så långt att inte ens kritiken gör bara och upphöjda slutet. Hur en förfat- 
någon skillnad på konstnärlig och icke- tare med en så klar och sober stil kan ha 
konstnärlig framställning inom den så smak för sådan falsk romantik ä r  inte 
kallade skönlitteraturen. Det finns ock- lätt att första. Vad slutligen Curt Bergs 
så målare som smäller upp riktigt »vack- Blå dragonerna beträffar så är det en rik- 
ra» tavlor som den icke-konstförståndiga tigt trevlig roman, frisk och naturlig i 
publiken tycker om och flitigt köper. Det uppläggningen, med en fängslande miljö, 
är  lika bra och berättigat som att skriv- men också här måste man säga att det 
kunnigt folk sätter ihop historier och ger ansträngda slutet faller ur tonen. Det är  
ut dem som romaner Men det skulle officerskårens liv i en liten norrländsk 

de vackra planscherna såsom konst eller fattaren skildrar. Han gör det på ett sätt 
över huvud på allvar befatta sig med som avslöjar intimaste förtrogenhet med 

få fram var framför allt säljbara böcker jag - det är  den alltför begåvade kvin- 

aldrig falla konstkritiken in att erkänna garnisonsstad mot slutet av 90-talet för- 

dem. Den behandlar Det gör däremot alla litterära litteraturkritiken. »planscher, miljön ryttarregementets och allt som kollektiva angår det liv. blåklädda, Indivi- 
med gravallvarliga miner och somliga derna innanför uniformsrocken är förfat- 
kritiker gör jämförelser mellan sådan taren visst mindre förtrogen med och det 
alster och konstnärlig produktion som är ju synd att han byggt upp sitt slut 
kommer håren att resa sig på ens huvud. just på den individuella linjen. Bokens 
så stark är den kommersiella suggestion miljö är emellertid så pass ovanlig i nu- 
som förläggarna vetat att framkalla. tida svensk litteratur att man är sinnad 

Bland de svenska prisromanerna står att hälsa dess framträdande med ett 
Gunhild Tegens Slavar i viss man i en muntert välkommen. 
kategori för sig. Det ä r  en rent psyko- 
logisk Studie Som inte kan frånkännas Gunhild Tegen: slavar 4:50 Hyllos hus. 
konstnärliga kvalifikationer, ehuru av 4: 50. 

tämligen utspädd och opersonlig art. Vad Cur tBlå Blå dragonerna. 8:50. Samt- 
man saknar i denna framställning av en 

framför allt fantasins eld: gestalterna för- 
blir blacka och icke övertygande och det Känslotänkande 
som skulle vara passionerat verkar mån- och rättsbegrepp. 
gen gång enbart hysteriskt. Särskilt 
ödesdigert framträder detta, när förfat- professor Vilhelm Lundstedts föredrag i 
tarinnan mot slutet av boken går in för Radikala Föreningen i förra veckan om 

Faran av känslotänkande i politiken mel- 
en erotisk öppenhjärtighet som hon inte löan folken, väckte så stort intresse, att 
på något sätt är  vuxen. Man skall akta det kommer att upprepas inför en större 

Sålunda talar professorn tisda- 
och en så lidelsefull konstnär som Agnes gen den 17 november kl. 8 e. m. på Mu- 

samma ämne, Föredraget är offentligt 
nar makten. på sitt eget tämligen ab- och biljetter kunna köpas hos Elkan och 
strakta plan bjuder boken emellertid på Schildknecht, hos N. K., i tidningarnas 
mycket av intresse: träffande iakttagel- depeschbyråer samt vid ingången. 

liga på Bonniers förlag. 
intellektuell kvinnas erotiska tragedi är  - 

sig för att följa en så Stark personlighet publik. 

von Krusenstjärna i spåren, när man sak- sikaliska Akademien, Stockholm, över 
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mahognyts rike. 
Varje ny bok av den hemlighetsfulle fram till monterian, är en stor kyrkogård, författaren B.Traven hälsas nu- där deras föregångare vilar, krigare som 

mera välkommen i många länder. Kanske inte ens sen de stupat blir firade som 
sammanhänger hans popularitet i någon hjältar. 
mån med publikens förkärlek för skild- Huvudpersonerna i boken är de båda 
ringar från fjärran nejder; liksom Pearl indianerna Celso och Andreu, två natur- 
Buck bygger upp sin kinesiska värld, barn, som är porträtterade med ömhet, 
bygger Traven upp sin mexikanska med humor och fin psykologi. Representan- 
en grundlighet och en etnografisk kun- terna för den härskande klassen förefal- 
skapsrikedom, som gör att man efter av- ler, som i de flesta romaner med socia- 

främmande miljöer utan och innan. I - säger förefaller, ty den som inte per- 
varje fall är Travens författarskap av sonligen känner till de mexikanska för- 
hög kvalitet på en gång underhållande hållandena, kan ju e j  bedöma, om inte 
och upplysande, och alltid buret av ett den hårda domen i alla fall är  rättvis, 
starkt socialt rättfärdighetskrav. liksom domen över den katolska kyrkans 

Hans senaste bok, »Marschen till cao- verksamhet bland indianerna. Travens 
bans rike,, handlar om värvningen av in- politiska inställning är väl närmast anar- 
dianska arbetare för »monteriorna» där kistens: mänskorna är i och för sig goda, 
mahognyt, »caoban» avverkas, och deras men statssystemet förstör dem; åtmin- 
veckolånga marsch genom djungeln till stone deklarerar han på ett ställe, att en 
de avlägsna arbetsplatserna. Dessa in- kommunistisk diktatur är honom nästan 
dianer behandlas med barbarisk brutali- lika osympatisk som en fascistisk. 
tet. De vet att livet vid monterian är ett Kyndelsmässofesten i den lilla bergsta- 
helvete, de värjer sig med händer och den Hucutsin, där värvningen, äger rum, 
fötter mot att komma dit, men agenterna är  lika malande och livfullt beskriven 
lurar dem med tusen finter och tricks, som den ändlösa, farofyllda marschen 
hjälpta av de korrumperade myndighe- genom den heta, fuktiga, mörkgröna 
terna, gentemot vilka indianerna är rätts- djungeln. Traven är inte i egentlig me- 
lösa. Genom djungeln fösas de med ning någon stilkonstnär, men med sin 
piskrapp som en flock boskap, i monte- lugna, på något vis troskyldiga berättar- 
rian fortsätter piskorna att vina, och det ton han berättar som om han inte 
omänskligt hårda arbetet - utan fritid, tänkte på att bli tryckt, utan Bara sutte 
mot en löjligt låg avlöning, som till på vid en lägereld i djungeln och förtäljde 
köpet, sen det fleråriga kontraktet ut- ur sina minnen - förmår han ändå 
löpt, ofta stjäles ifrån dem av agenterna frammana ytterst suggestiva bilder. 
och myndigheterna? förening - är för 
mycket till och med för deras sega kraf- B. Traven: Marschen till caobans rike. 

slutad lektyr tycker sig känna dessa listisk tendens, alltför renodlat djävulska 

Jan-Erik Holm. 

ter Det första de ser när de kommer Holmströms Förlag Pris kr 5:- 

Tidevarvets film krönika, 
å filmmännen under sin jakt efter som hans fader gjorde storartade presta- D stoff brandskattar världslitteratu- tioner. Det var verkligen en utsökt film, 

ren, förargas man ofta över den förflack- en film för finsmakare. 
ning, som filmens smak för förenklade Detta ofta missbrukade epitet kan 
problem och lättvindiga lösningar med- ingen välvilja i världen tillerkänna An- 
för. När någon gång filmberättelsen thony Adverse i filmgestalt. Jag har den- 
djärvt lösryckts från boken och denna se- na roman med världsframgång och mass- 
nare bara får ge uppslag att dikta vi- upplagor oläst, så jag vågar inte tala om 
dare på (eller tyngd åt reklamen!), är förflackning. Men nog var det flackt. 
utsikterna till gott resultat troligen störst. Filmfabrikanterna hade bemödat sig att 
Då kan filmen arbeta fritt med tanke en- få med s& mycket av händelseförloppet 
dast på sina säregna möjligheter. Den som möjligt. Vad mer kan man begära 
mera trogna efterföljelsen är betydligt än en förgången tids romantik, under- 
ömtåligare. Jämförelsen med boken blir bara och förfärliga äventyr i fjärran län- 
svårare att undvika. der, bilder från tre världsdelar (eller var 

För filmer visade i höst har sådana det möjligen fyra?), sköna scenerier, skö- 
storheter som Shakespeare, Dickens och na dräkter, sköna människor? Ja, det är 
Victor Hugo fått släppa till fjädrarna och bara det, att allt detta kan man. Man 
stundom mera. Författare brukade för är övermätt från början. Och man be- 
den svenska produktionen är Tor Hed- gär, hur underligt det än kan låta 
berg, Birger Sjöberg, Gunnar Widegren, mänskligt liv i de tomma, vackra tavlor- 
Erich Kästner, firman de Flers och Cailla- na. Här inträffade, att i denna täta följd 
vet, plus mera grumliga, anonyma källor av växlande episoder nästan varje epi- 
(»efter utländsk idé»). Detta nämnt en- sod föreföll långtrådig därför att man 
dast för att aktuellt belysa omfattningen aldrig fick något intresse för personerna. 
av böckernas betydelse för filmen. Fredric March, som brukar vara en bra 

Nyligen har framförts en amerikansk skådespelare, hade denna gång reducerats 

författaren inte har anledning att beklaga Den österrikiska filmen En kvinnas 
sig. Det är  filmatiseringen av O'Neills hemlighet skulle enligt förhandsreklamen 
lustspel Ljuva ungdomstid. Till stora de- ge »dramatik, passion, spänning,, och 
lar har manuskriptet i scener och repli- dess unga stjärna har som flertalet sti- 
ker nära följt scendramat. 
tier är ersatta med tilldiktningar för att Filmen börjar i ett kvinnofängelse, där 
ge en fylligare bild av livet i den ameri- den oskyldigt dömda hjältinnan måst till. 
kanska småstad vid sekelskiftet, vari bringa fyra ar. I ett par korta, intensiva 
handlingen utspelar sig. Man fäster sig scener far man se, hur hon mottar med. 
vid hur väl även tilläggen ansluter sig delandet om sin benådning. Efter fri. 
till dramat i lynne och ton; episoder som givningen uppsöker hon sin tvillingsyster 
skolavslutningen och nationaldagsfirandet som är varietéprimadonna i Wien. Mar 
är  storartade i sin måttfulla karikering. förs - för vilken gång i ordningen? - 
Med ett par undantag har regissören und- in i scenens och kulissernas förförisks 
vikit frestelsen att Överbetona de komiska värld. så småningom kommer man även 
dragen i denna för O'Neill förvånansvärt till storstadens likaledes välbekanta för. 
idylliska berättelse om ung romantisk brytarvärld. Mer skall här icke förrådas 
idealism och dess brydsamheter i en var- Filmen har emellertid ett lyckligt och 
daglig verklighet. O'Neill har slagit sig allo värdigt Slut. 
lös för en gångs skull, men hans idyll är  Rader av förklenande adjektiv räcker 
inte menlös, den döljer åtskilligt spräng- inte för att rättvist karakterisera innehål, 

let. Men det var film! Till stor del ly. stoff. 
Man följde 

spelas både av Dramaten och Det konge- andlöst med genom raffel och oäkta själs 
lige (vid gästspelet här förra spelåret), kval. Och så var det Luise Ullrichs an. 
måste konstatera, att ingen av dessa sikte, som höll en och aldrig Släppte en 
föreställningar lyckats ge en så förstklas- så ungt, så skiftande, så skälvande av 
sig tolkning av lustspelet, varken så rolig nervöst liv. Vad hon gav, var stark och 
eller så vackert romantisk, som filmen. intensiv konst, som kom alla invändnin- 
Denna spelades också utmärkt. Eric Lin- gar att oväsentliga och småaktiga falla 
den (ett nytt filmnamn) som den roman- till marken. 
tiske ynglingen och Lionel Barrymore 

film (regi: Clarence Brown) över vilken till vykortshjälte 

Andra par- gande stjärnor korats till en ny Garbo. 

Den som sett detta ypperliga lustspel sande och fängslande film. 

S.Gm. 
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Sofie Lazarsfeid: ' 
Tusen brev till' en 

' . rådgivare 
ru S of  i e L a z a r s f e Id ,  förestdn- pästar precis detsamma tillbaka. Mänga p dare för en rddgivningsbyrd i Wien har svhigheter i sitt yrke, 'känner S k  till- 

och känd i Sverige bl. a. frdn sina före- bakasatta där de tror Sig förtjäna fram- 
drog i Göteborg och Stockholm i vdras, gång. Och slutligen har Vi den Stora 
har sänt Tidevarvet en skildring frdn sitt skaran av dem, som misslyckats i kärle- 
arbele, där hon berättar om en rddgiva- ken och äktenskapet. 
res möjligheter att hjälpa isolerade och Procentuellt sett fordelar Sig probl* 
/evnodströtta människor tillrätta. men ungefär lika pa män och kvinnor. 

Och de må komma ur de mest olika,al- 
en som i manga ar arbetat pa ett dersklasser, de mest olika bildningsgra- D ;adgivningsställe för livsgestaltning der, de ä r  trots allt ganska lika. För  

far en inblick i människors själanöd, som alla känns det redan som en Vigs lätt- 
få aidra, Fri,, al la  samhällsskikt kom- nad att få  tala rent ut om forut omsorgs- 
mer män och kvinnor till rädgivningsby- fullt gömda bekymmer. Den andra. men 
rån, som komrnit t i l l  en punkt i livet ic,ke mindre viktiga hjälpen b x e r  i U P P  

när I ä n ~ e , .  de känner, Men att kan ,sa verkligen här går en det främ- inte tackten någon särski,t att det utcatt inte just och ä r  av jag, ödet som för- ä r  
fö l jd  olycksfågel utan att jag har en hel 

perSonliga konflikter? Hjälper ett rad m ~ n g d  olyckskamrater. När en människa 
mande människa lämna någon hjälp i sa 

från utomstäende ,,är man inte längre v a l  har komrnit så l a n @  att hon inte läng- 

själv vet rad? Ja, Radgivningsbyråns, te  tror att ett obevekligt öde bestämt 
ständigt växande arbete talar för att det- hennes dystra liv utan att det ligger vissa 

orsalrssammanhang bakom, som gar att 
bestämma och piverka, da känns livet ge- ta verkligen ä r  möjligt. 

nast litet i m a r e  0th  vänligam. 
Hjärtan i siffror. 

hjärtats slag, på en radfragningshyra 
måste man kunna mera, där ska man Trettiofem rådfragande pä hundra kla- 
räkna ut vad som sker inuti hjärtat och gar  över ensamhet. De kan inte vinna 
i statistikens tidsalder blir ingenting för- nagon vän, utan kärlek och vänskap för- 
borgat. Där kommer föräldrar och kla- flyter deras liv. De ä r  ensamma om sina 
gar  över sina barn, och barn som bekla- sorger - och just själva ensamheten ä r  
gar  sig över föräldrarna. Andra far  inte den största sorgen. De behöver inte alls 
vara i fred för grannen - men grannen vara fula eller otrevliga människor, manga 

* 

. 

Hittills har man bara kunnat räkna E n m a  människor. 

Upplevelser 
och vittnesbörd. 

JuI. Ny jultidning med vihes- vf,,ter. Berättelser far unga. 
börd om personliga upplevel- Häft. 1: -  kart. 1.50 
ser. Sven Lidman och Lewi Bland bid;agen märk& Lewi 
Pethrus medarbeta. 1 : 25. Pethrus' .Mitt första offentli- 

p$t. ,Ar5, ~ ~ ~ f a n k a , N i ~ $ :  " u ~ a r r n ~ e ~ ~ r , k ~ ~ ~ ~ r ~ ~  
En svensk-amerikans sällSam- tet, Av A. Leander. Häft. 
ma upplevelser. Till grund för 2: 35 mod. kart. 3 :  70 
skildringen ligger ett faktiskt Den ' av missionär Leander 
människoode. Översatta ,Väckelsen i S h a w  

Jonas - e l le r  frälwinp som ~ ~ ~ ~ ä r " , Y e t C k t H ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
dugcr. Bwättelse av Olat  Leanden eRen skildring följa 
~ , " r ~ E d ~ ~ ~ ~ i ,  f r ~ ä f ~ o ~ k ~  denna märkliga väckelse, så- 
mod. kart. 4: 25. dan han har sett den På nära 
Boken skildrar med fängslan- håll' 
de realism, hur pingstväckel- ifimlabron. Av Rosa Thöme. 
sen ör sitt inträde i en norsk Kr. 1:25. 
b y g f  och lyckas övervinna för- Författarinnan ä r  välbekant 
domar och bli själar till fräls- genom tidigare böcker. Här 

skildrar hon en serie bönhörel- ning. 

Den besynnedra masken. Av B-z. 25 öre. 
Berättelsen ä r  byggd pä verk- Lilian Rune. Häft. 1 :  -, klotb. 
lighetsstoff frän den estniska 1: 75. 
pingstverksamheten bland rys- Tilltalande andliga berättelser 
sar. (Ingår som n:r 11 i se- för ungdom. Boken ä r  n:r 1 i 
rien .Berattelser ur livet för en ny serie, benämnd ,Berät- 
barn och ungdom,.) telsebiblioteket>. 

FORLAGET FILADELFIA O STOCKHOLM 

Mannen som bröt VXrde bu- ga uppträdande'. 

Ivan. trXsnidsrens son. Av S. ser. 

I av dem ä r  t. o. m. mycket tilldragande, 
säväl till utseende som sätt. Det som 
hindrar dem från att uppleva kärlekens 
och vänskapens lycka ä r  inte, som de 
själva onad. ofta Men de tror, saknar himmelens mod att straff leva och och 

- i och med detta - att älska. 
Män och kvinnor misstror varandra lika ina stär trots bard konkurrens om den inhemska industrin fullständigt ruk 

grundligt, vilket framgår av följande tvi K intresset från Spanien och Palestina nerad i Nord-Kina. Masslakten pä det 
brev, som ungefär samtidigt kom till dock alltjämt i medelpunkten för de ut- kinesiska folket fortsätter under det at t  
Rådgivningsbyrån : rikespolitiska diskussionerna. De allt japanerna urskuldar sig med at t  de 

H o n:  djärvare japanska framstötarna på kine- måste ha en has i Nord-Kina för att hjäl- 
För oss, som inte tillhbr den moderna siskt territorium har nu nått det stadium pa kineserna att undertrycka kommunis- 

typen, tycks det inte finnas ndgra män. att en vändpunkt i Kinas politik ä r  at t  terna. Vad Japan verkligen Vill ä r  ju 
Jag vet att män bara bryr sig om vackra vänta inom den närmaste tiden. Chiang- lätt att första. Därför ä r  det Varje män- 
ben, noppade ögonbryn och et/ flirtigt sätt. Kai-%& och Kuomintangpartiet har at t  niskas plikt att s e  UPP med de gula rö- 
Försöker man tala om en bok eller ett välja mellan japanskt herravälde eller en varna på andra sidan Kinesiska Sjön., 
föredrag blir de strax uttrdkade - jag blodig kamp tillsammans med den bästa .vi ha bildat,, fortsätter Prof. T a o ,  .en 
har inte kunnat finna ndgon kamrzt som delen av det kinesiska folket mot varje förenad front av a h  partier, en front 

Kina sover som vi kallar för ,Den Nationella Fri- 
känner att jag skulle ha mycket att g e  inte längre någon tusenårig sömn och hetsrörelsen, och vari studenter, arbe- 
en mon som sdg litet mera allvarligt pd det ä r  endast avstandet som förtar det tare, köpmän, vetenskapsmän och andra 
livet, men jag kan inte hitta honom och mesta av bullret från kampen därborta. delta i kampen mot den japanska faran. 
jag kommer väl därför att fd leva mitt I Amerika och England växa de kines- Våra armeer bestå bl. a. av Nordösterns 

vänliga publikationerna (t. ex. China To- Frivilliga, 150,000 man uppdelade p i  6 meningslösa /iv ensam till slut. 
Day i New York och China News i Lon- armber. Röda Armens 300,000 man, H ~ ~ . .  

Det skulle intressera mig att veta hur don) UPP med samma fart som en @ng 50*000 so1dater från S h a n s i v  500,000 fri- 
villiga civila samt 50,OOO av Chang T s o  det kommer sig, att en ung, i sitt yttre de sovjetvänliga. 

ldngt ifrdn frdnstötande och med en viss p a  mötet som .The union o f  Demo- Lins trupper. Denna frihet.9armb kom- 
bildning och goda karaktärsegenskaper cratic Controb höll i Essex Hall den 2 mer inte att användas i någon slags 
ufrusfad man trots ;/la s;na bemodanden november talade hade ordföranden Mr. kamp mot det utländska inflytandet i all- 
inte kon f ä  ndgtgra kvinnliga ,,änner, me- Bertrand Russel och professor H. C. T a o  mänhet, endast mot det nuvarande japan- 
dan de mest intetsägande individer /yc- från Shanghai samt en liten smilande ska förtrycket. För  detta behöver vi 
kas bra i detta avseende. Det förefa//er miss Loh Tsai  s ig  varma för den kine- Pengar, stiid f r h  demokratiskt sinnade 
som om den moderna kvinnan inte a[[s siska saken. Bertrand Russel började länder Samt en organiserad världsopinion 
brydde s;g om allvarl;ga ,,,än, ,,ton bora med att beklaga sin ringa kännedom om bakom OSS. Vi s tå  nu inför en epok. da 
grov flirt. Sddant passar inte mig och de senaste händelserna i Kina och be- det ser ut som om den inbördes kampen, 
därför fdr  jag väl förbli ensam, om n;  lyste på sitt eget humoristiska sätt den strlderna mot kommunisterna o. s. Y., 

garnla kinesiska kulturens kamp mot ut- skulle kunna avbrytas och i Stället skapas inte kan hjälpa mig. 
Nu skulle man kunna tro at t  dessa bäda Iändskt våld. Han gisslade till publikens en stark front mot var fiende. 

ungdomar skulle fånsina bekymmer av- synbarliga belåtenhet den engelska utri- v i  har även slagit in På en annan lin- 
hjälpta, ifall en lycklig tillfällighet förde kespolitikens cyniska linjer och hoppades je, som ä r  lika nödvändig. nämligen: 
dem samman. Men det ä r  ett misstag. a t t  den dag, då det kinesiska folket kun- kampen för det kinesiska folkets bildning. 
De skulle helt enkelt aldrig märka var- de uppta kampen mot sina vedersakare Bildning och kunskap maste vara till- 

gängliga för alla som vattnet, som luften andra, därför att de ännu inte har för- e j  vore alltför avlägsen. 
mAga att förtroendefullt sluta s ig  till en Den runde professor T a o  frän S h m g -  vi andas. I huvudsak ä r  det tva linjer 
annan människa. De mdste gd förbi var- hai gav p å .  sin kinesiska engelska en som vi följa. Den första ä r  utbildandet 
andra ända tills de själva har ändra/ sig. summarisk överblick av vad som händer av lärare för skolor och arbetsplatser och 
Så länge de känner sig själva som utom- därborta just nu. .Att öst ä r  öst och den andra ä r  utbildandet av s. k. 'smä 
stående, far de inga bekantskaper. Först väst ä r  väst och det där om att  de aldrig läram', ungdomar pa cirka femton ar ,  
måste de Ateririnna sitt självförtroende skola mötas ä r  en myt,, sade han, ,ty de vilka i sin tur kan utbilda andra. Av 
och därmed hitta vägen till världen och ha redan mötts åtskilliga gånger, bl. a. 'små lärare' ha vi redan cirka 1 miljon. 
livet. i form av samarbete mellan de fascistiska Ett gott exempel på det nya Kinas kun- 

staterna och så nu i kväll. Japanerna skapstörst ä r  en arbetarkvinna som Off- 
har behandlat kineserna på ett sätt som rade all sin fritid för att lära andra av FrAn själmord till semester. . saknar motstycke i historien, De kine- det lilla hon kunde själv. Det nya latin- 

Jag skall berätta ett exempel pa hur siska studenterna äro  förbjudna att stu- ska  alfabetet ä r  även ett led i vart ar- 
en människa kan kureras. En ung flicka dera den kinesiska historien, bönderna pa bete. Det ä r  så lätt att det kan inläras 

sina håll tvingade at t  plantera opium och På en månad och en kurs kostar endast skrev till oss: 
,lag är tjo@ & och har ,,/,tid va"t _- 8 öre. Pi3 detta nya alfabet ha vi redan 

ensom. Alla män som jag lärt känna har F O G E ~ T A D & ~ B U N D E T  ; Stock- tryckt en ansenlig litteratur, olika publi- 
bara alltför tydligt visat, att det var min ho/m med omnejd samlas lördagen den kat iomr m. m. v a r  kamp ä r  ingen trång 
kropp de sökte. l ag  har blivit fruktans- 5 december 1936 kl. halv ätta e. m. ä nationalism utan en frigörelse Ur Japans 
värt nervös och könner mig söndermald Kvinnliga Kontoristföreningens nya klubb- grepp. Vi vill med var kamp gora Fjär- 
av min själsliga depression. Nu är jag lokaler, Drottninggatan 31, 4 tr, ran Ostern säker för demokratin och ä r  
förtrogen med fanken a f t  göra siut pd K ~ ~ ~ ~ ; ~  H~~~~~~~~~ talar om N ~ ~ ; ~ ~ ~ ~ -  redo att betala priset för vår frihet, käm- 
detta ksalfulla liv genom att söka döden. nus f6rbund U V  i dag. pa för den., 
- N; har hjälpt många, därför gör jag sang av Dagmar Grill, Tesup& g 1 : - Med sydkinesiskt temperament beskrev 
detta sista försök, fastän jag är överty- krona. miss Loh Tsai  studenternas kamp mot 
gad om att det inte skall lyckas. ~ l l ~  Fogelstadförbundare hjärtl;gf väl- myndigheterna i norra Kina, hur kulorna 

v i  skrev till den unga damen och bad komna! ~ ~ l l ~ [ ~ ~  sker endast pd detta s8tt, visslade om huvudet p i  dem och hiir de 
henne berätta mera om s ig  själv, om sin K ~ ~ ~ ; ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  körde det skenande järnvägstaget mot 

Peiping. De grymheter Bom hon pälade barndorn' ungdoms yrke etc. vi  uttalade 
de japanska soldaterna äro  kanske tyvärr en förhoppning om att  hon trots allt 

skulle atervinna livsglädje och hopp, egentligen hänt* soni kmde framkalla en sanna, dränkandet av 600 kinesiska arbe- 
så genomgripande sinnesändring? tare. A~ gladare slag var hennes berät- P å  detta kom brev n r  tvi: 

* ]ag tackar för e r f  vänl;ga brev, fast jag Ingenting - eller egentligen det av- telse om hur japanska soldater skrev brev 
till kineser och beklagade att de vor0 inte hor mycket hopp om att komma ut görande: 

ur min nedslagenhet, ]ag är redan allt- Kontakte' med omvär'den var ater- tvungna att marschera fram över Kinas 
för trött. An,,ors har jag  ingen anledning ställd, den ensamma människan var  pä jord. 
att vara olycklig. ]ag hor en bra plats, väg ti"baka till den 'tora moderl som I den diskussion som sedan följde av- 
inga ekonomiska bekymmer, ti/lr&ckl;gf ensani är mäktig att h a i i a  Oss friska Och slöjade s ig  Mr. Bertrand Russel som en 
med fritid, fast jag inte vet vad j a g  ska[l leda Oss På rätt 'pår: Gemenskapen Ined %pacifist med gränser,. ,Jag skulle om 

j a g  vore kines med vapen i hand försvara 
demokratien, om j a g  vore spanjor det- 

använda den till. lag har inga bekanta, andr' münniskor. 
Detta innehdllslösa liv är outhärdligt, och 
min enda t ro3  är tanken pd döden. >.  . . e t f  verkligt konststycke a v  samma,, s a d e  han. Dessa ord blev lik- 

Fastän detta hrev fortfarande talade koncentration och levande skil- som mötets paroll och hela församlingen 
om döden, måste vi försöka att locka flic- d r i n g s k o n s t  - - - var av en och samma mening, .demokra- 
kan till ett nytt, a t t  försöka igen. Och i l l ie en dag  för  t idigt  att tien miste  bereda s ig  för kamp,. Så 
vi hade glädjen att fä  mottaga ett h e d j e  SVERRE S. AMUNDSEN tyckte miss Loh Tsai  och en gammal dam 
brev, som började sa här: med gråa lockar ocksa. när vi lämnade 

Kinesisk kväll i London. 

bryr sig om a//var/igt tankeutbyte. ]ag slag av japanskt förtryck. 

Lördagen den 14 november 1936 - 

Tack för  det vänliga svaret, jag kän- 
ner mig redan mindre modlös och ser 
med gladare syn pd framtiden. 

v i  började siälva att hoppas - men 
nu gällde det att få  henne att intressera 
s ig  för nagot, där hon samtidigt kunde 
höja sin självkänsla och så bli mera be- 
redd at t  låta sig upptagas i nagon ge- 
menskap. Vi gjorde några sadana för- 
slag och ätta dagar senare skriver sam- 
ma människa, som nyss säg sitt enda 
hopp i döden, följande rader: 

Tack för det vän/;ga brevet. lag har 
tyvärr inte tid att komma pd föredraget, 
ty  jag skall resa pd semester pd fyra 
veckor. Och när jag kommer tillbaka.. . 
här följa glada framtidsplaner. 

denna brevväxling sträcker s ig  &ber en 
tid av knappa fyra veckor. Vad hadel 

ut- b -- ---A.-s., lnoonoh 

N:r 42 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Storjakt 
p& havsvilt myller. 

Essex Hall och uppslukades av gatans 

London i novemher I. Harry I'36' Walterson. 
införlivas med vår pojkboks-  

en a v  d e  trevligaste 
l i f t e ra fur*  
--- 
Och skickligast komponerade 
dref  givi t  OSS. - - - 

just  sddan  verklig- --- 
hetsbetonad och stimuleran- 
d e  läsning, som fostrar  ung-  
domen till dåd  och efter- 

@,e 3; tanke.,  
Y.  s. i Göteborgs Morgonpost. 

Häft. 1:75, kartb. 2 :  75. 
I bokhandeln eller fran 

svMSko MissiondÖ*d~ 
Förlag, Stockholm. 

lwa 
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