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G eneral Francos radio >Madrid har het. Blandar sig fascismen i leken, så sät- 
blivit effektivt bombarderat > ter den bolsjevismen I rörelse I sin kamp 

Det har länge profeterats om de stora mot folkfronten med >död åt kommunis- 
bombattackerna mot Europas huvudstä- men> som paroll, har general Franco ska- 
der I ett kommande krig, då kvarteren pat ett rött Spanien, rott av blod och 
skulle falla som korthus och människor- idéer. Kontrarevolutionen har givit fart 
na under dem Och så en dag medan vi åt revolutionen och VI veta inte var den 
gå har i vår så kallade fred och oppna skall hejda sig 

A D R I D  B R I N N E R ,  sedan rebeller- vär tidning, läsa vi dar om det första Mycket olika se VI på spanska inbör- M na återupptagit sina fruktansvär- bombanfallet i stor stil mot en huvud- deskriget från olika utsiktspunkter i 
d a  attacker med bombflyg, brandbomber Europa. Men när Madrid låg under 
och artilleri Hela kvarter bli ruinhögar, stad. Står inte hjärtat stilla ett ögonblick? bombanfall borde det inte ändå ha blivit 
stora delar av civilbefolkningen ar indra- 

så tyst l Europa från Lofoten till Gibral- gen i den blodiga striden, manniskoliv Vi ha inte glömt Abessinien och man 
offras i massor, framförallt barn och behöver inte göra någon skillnad på vad tar att man kunde ha hort ett barn grå- 
kvinnor Striden böljar fram och till- som är mer eller mindre omänskligt, an- ta? Ja, så tycker man, men man vet att 
baka, och Madrids fall betyder icke in- det inte kunde bli så Så förvirrade och 
bördeskrigets slut Men - fallet på Addis Abeba eller på Madrid E TT TVEHÅGSET GODKÄNNANDE Men Madrid är just den där moderna rddda minniskor som vi aro, driva vi 

av en övervakningsplan för nonin- miljonstaden som det varit så mycket tal nolesfrekvensen i höjden, bli skrattsöka- 
terventionsöverenskommelsen Tystnad över 
gits av noninterventionskommittén i Lon- det sårbara moderna livet och dess in- Europa skulle förutsatt mod till efter- 
don, vars forhandlingar fortskrida i lång- 
sam takt Men kanske tänkes det någonting ändå F samtidigt och i samma ordalag, av dod och panik över de inre delarna i sta- bakom maskinernas och jazzkapellens 
Hitler och Mussolini - Sovjet har ordet. den medan militärupprorets ledare låter dunk? pa ena sidan' i vår tidning läsa 

ALENGRO, INRIKESMINISTERN i kolonialtrupperna rensa utkanterna av vi hur ansvarslöst det ar av den spanska S Blumska ministären som nedlade regeringen att utsätta Madrid för bomb- 
stor förtjänst vid medlingen i strejkerna, staden. Det är en glimt av det nya to- anfall i stället för att utlämna den åt ge- 
har tagit sig själv av daga, in i det sista tala kriget med hela befolkningen indra- neral Franco, den stackars mannen som 
protesterande mot anklagelserna for for- gen 
räderi och feghet Det är därför general Francos första nu blivit tvungen att kommendera till T YSKLAND stycke av Versaillesfre- bombangrepp ö v e r  Madrid kommer luftanfall. På andra sidan prisas vår 

egen ledning därför att den ordnar med 
den, nämligen bestämmelserna om sam- att markera en ny epok. 
färdseln på Tysklands viktigaste floder, 

Om det betyder en begynnelse av en det civila luftskyddet, vilket betyder att 

Elbe, Oder, Njemen, Donau och Rhen - ny krigföring eller en vändpunkt, det veta den måste utsätta Stockholm för bomb- 
vilken hittills stått under internationella vi inte, Men däri ligger hela vårt öde anfall hellre än kapitulera. Kanske kun- 
kommissioners bestämmanderatt. Nu vill inneslutet. na vi lägga ihop dessa yttranden och dra 
man bestämma själv. våra slutsatser Eller ä r  det för mycket 

Och när en svensk officer som Iöjtnant 
Frankrikes 

rade i ett konstaterande av de tre mak- för Europas folk 
ternas enighet nar det gäller Ungerns 
och Österrikes rätt att upprusta. Ti l l  tack ändå vågat förutsäga att den första stora främsta expertis talar om >den oerhörda 
för Italiens förståelse meddelade de två uppvisningen skulle ordnas av upprorsle- förbättringen av bombflygets prestanda, 

känna det italienska imperiet Abessinien. bver att den lagliga regeringen och dess nister Janne Nilsson och flygvapnets re- S OM E T T  >OFATTBART VANSIN- trupper inte gåvo sig på nåd och onåd. servofficersförbund raserar förutsättnin- 
NE> betecknas rustningarna t. o. m. Ingen av parterna har väl tänkt sig att garna för vårt försvar, så undras ändå 

av den konservative premiärminister 
Baldwin Intet gott kan komma därur, det skulle gå därhän den gång militär- om vi kunna följa honom och hans yrkes- 
handel ock samfärdsel ruineras, förbätt- revolten bröt ut i somras. Det är så lätt, bröder fram till slutledningen: att våra 
ringarna inom landet försenas eller hind- så alltför lätt att sätta trupper och kul- samhällen för att bli mindre ömtåliga 
ras, rustningarna alstra missnöje, oro- sprutor i gång, bada sorterna ar egent- måltavlor böra byggas om i stil med 
ligheter och förtvivlan och - i c k e  ligen så lättskötta verktyg i dödens Äppelviken och Djursholm Han - eller 
m i n s t  h ä r i g e n o m  bkas risken för 
krig. Trots denna sin insikt stbder givet- tjänst under händerna på utbiIdade offi- referenten av föredraget - kallar dessa 
vis premiärministern engelska regeringens cerare. Och till slut när handling följt samhällen för idealsamhällen, för Stock- 
rustningsprogram, s ' ~  slår alla tidigare på handling och förberett hjärnorna till holm av i dag finns inga utsikter, lika 
rekord i fråga om storlek 

nu börja bygga idealsamhällen också? INOM det nordiska samarbetet, sade 
statsminister Stauning vid den nyligen Så nu veta vi att det ä r  på detta sätt Blir det inte Iitet för mycket begärt? Pa- 
hållna nordiska arbetarkonferensen i Kö- vår tid löser politiska och sociala frå- risarna ha ju redan börjat dansa och 
penhamn, dar alla tre arbetarregerings- gor, det ä r  så man kämpar f ö r  el ler skoja på trottoarerna under luftanfalls- 

mot jordreform, för  eller mot katolska övningarna, den utvecklingen ar alltså cheferna var närvarande. For oss inbör- 
des ar  krigets vapen oanvändbara och om Norden lät fånga sig av fantasin om ett kyrkan, f ö r  el ler emot e n  monarkis- tänkbar, men den är inte så lycklig hel- 
väpnat försvarsförbund skulle vi bli en tisk, demokratisk el ler kommunistisk ler, det är en gest bortom fruktan och 

regim. 
tionernas förbund vet det, att en sådan Den enda självklara slutsatsen av det 
uppgiirelse inte kan bli en inre angelägen- 

O N D E F O R B U N D E T  H A R  I N T E  O S S I E T Z K Y  H A R  FRIGIVITS, d. v. B KANT NÅGOT dilemma i den so- s. befinner sig utan övervakning på 
cialdemokratiska regeringen, förklarar ett sjukhus i Berlin - om han är i livet? 
Jordbruksminister Bramstorp inför sitt - vilket har tolkats som tecken på att 
partis avdelningar i Stockholm och Stock- han verkligen skulle kanna få nobelpriset. 
holms län; Jordbruksfrågorna ha be- En förmodan som mdhanda bestyrkes av 
handlats så som riksdagen velat, endast att Norges utrikesminister Koht, samt 

miska utvecklingen. Och mot detta har avgått ur Nobel-fredspriskommittén 
bondeförbundsrepresentanterna intet att 
invanda 

Insättarnas medel Egna fonder: 

Kr. 64,500,000:- Kr. 5,100,000:- 

Vad har hänt? 

har anta- om, med täta och höga kvarter, med hela re och få rustningsfeber 

vecklade apparatur Det är det rätfa tanke. 
RANCOS REGERING har erkänts, målet för en bombflotta som kan sprida 

KONFERENSEN I WIEN mellan I ta- Det är en omätlig mänsklig tragedi begärt? 
lien, Osterrike och Ungern resulte- som fått tjäna som åskådningsmaterial 

Ingen profetia har Bjuggren med citat från 

förstnämnda sitt beslut att formellt er- daren i ett inbördeskrig i förargelsen och så ganska kallblodigt inför krigsmi- 

räckligt, blev det möjligt att ge och lyda litet som för Paris eller Madrid Ska vi I N G E N  NORDISK MILITARALLIANS denna order. 

ny farozon i Europa. Vi veta också, även om e] Na- hopp. 

(Forts. å sista sid.) 

med litet hänsyn till den senaste ekono- förre stats-utrikesministern Mowinckel 

Pier Gudro: 

Maktspelet i Europa. 
Italien och Jugoslavien. 

onungen av England förlade som be- att de varor Jugoslavien med sådan lätt- K kant sin >sommarvila> först till ju- het placerar i Italien, ej  fingo avndmare 
goslaviska, därefter till grekiska och tur- på andra håll. Jugoslavien ar därför iv- 
kiska farvatten Det är därför Italiens rigt att få återtaga handelsbytet med Ita- 

nye utrikesminister, greve Ciano nyss lien Dessmer som dess italienska ex- 
gästat Berlin för att nu, medan detta skri- port, tack vare det italienska Östafrikas 

ves, befinna sig i Wien för snarlig be- behov av virke, kan högst vasentligt bkas 
fordran till Budapest. Och det är därför Och Jugoslavien är ett fattigt land, och 
Mussolini under sitt Allhelgonatal i Mi- i Susak staplas plankhögarna ständigt 
lano, till åhörarnas märkbara förvåning, högre 
forklarade att mellan Italien och Jugosla- For det andra' Jugoslavien som, i 

vien begynt en period av >konkret vän- likhet med en del andra stater, har svårt 
skap>. Det är icke bara med nya under- att tro på vänskapen Rom-Berlin, har 
vattensbätar, forcerat arbete på två jät- for sin del ännu svårare att knyta an med 
teslagskepp och anläggandet av ytterli- Tyskland Det tredje rikets metoder be- 
gare aeroplanfabriker Italien söker möta traktas runtom i Jugoslavien med öppen 
Englands förstärkningar i Medelhavet misstro Framförallt framhäves med ef- 
Italien v i I I  också göra vad det kan för tertryck det märkliga i, att Berlin väg- 
att få vänskapsförhållandet England- rat betala sina skulder i Jugoslavien an- 
Jugoslavien att i någon mån svalna nat än medelst maskiner från Krupp, me- 

Skall det lyckas? Härom är ännu för dan samtidigt för tysk propaganda i 

tidigt att tala, alldeles oavsett att ingen Jugoslaviens främsta stadscentra utges 
enda makt i denna misstrons t id tycks summor som redan uppgå till nära nog 
räkna med allvarligt menad bestandighet det antal miljoner for vilka Tyskland häf- 
i förhållandet till andra makter Har tade i skuld 
skall i stället pekas på vissa fakta För det tredje! Jugoslavien kan aldrig 

Jugoslavien är fort- gå med på Berlins inställning till kom- 
farande skäligen reserverad och avvak- munismen, medan det däremot kan god- 
tande. Men Jugoslavien har under en taga Roms Skillnaden ar, som bekant, 
följd av år haft Italien som nummer ett främst denna: Berlin sätter likhetstecken 
på sin export-lista Och Jugoslavien mellan bolsjevism och Ryssland Kom 
gjorde under sanktionstiden erfarenheten 

För det första! 

(Forts å sista sid.) 

BARN OCH BILD. 

r som kan utlösas av sa- 

Skollakarfbreningens i väras anordnade om tävlingsreglerna medgivande till ve- 
400 frivilliga teckningar tävling, och Barn målningar och Bild inom Nara och derbörande lämpligt lämna lärare, ett att gemensamt om dessa ämne så finna för 

utom tävlan ha inkommit - att märka är, hela klassen att behandla, hade följts 
att endast några utvalda skoldistrikt i ganska allmänt. De gemensamma upp- 
olika delar av Sverige kommit ifråga. gifterna framträda gång på gång - t ex 
Skulle hela landets småskole- och folk- >Aprilväder> - >Storbrohyttan> - och 
skolebarn ten, hade ha helt fått säkert kasta arbetet sig över for uppgif- pris- även tande på Kanske annat sätt har spåras teckningarna lärarens på infly- det- 

nämnden - vilken bestått av tre stor- ta satt mera fått karaktär av utförda 
konstnärer, Albert Engström, Isaac üru- uppgifter an av en inifrån kommande 
newald och Eigil Schwab -,ha blivit stark lust hos barnen att uttrycka något 
ganska överväldigande. av sitt eget 

Teckningarna aro uppdelade I grup- Trots detta lyser ändå over det hela 

per efter barnens ålder, mellan 7 och 14 en strimma av barndomens oforlikneliga 
år. Samlade på ett ställe ge de ett starkt, glans - och man hoppas av f l e ra  skäl 
många gånger ganska rörande intryck av att det goda uppslaget måtte fortsättas. 
det dagliga liv, som leves av barn och Behållningen av såväl entréavgifterna till 
vuxna i de vida svenska bygderna Fiske utställningen som av de eventuellt som 
och timmerflottning, kreaturskötsel, hus- vykort e l l e r  på annat sätt utnyttjade 
lighet och skolarbete och ren natur skild- bästa teckningarna, kommer att användas 

av Svenska Skolläkarföreningen till att ras trohjärtat eller humoristiskt 
Däremot förekommer påfallande litet genom upplysning och hjälp främja våra 

rena fantasiteckningar, den lek med fär- barns kroppsliga och själsliga hälsa 
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Utkommer varje helgfri lördag. 

Triewaldsgrand 2, 3 tr , 
Stockholm Tel  20 48 42. Nöden och 

rustningarna. Ledamot av Sveriges Advokatsamfund. 

Eva Andens 

omärkligt förbi än vanligt. Föga 

Advokatbyrå 
Ledam. av Sveriges Advokatsamf 

larm och oro för kommande krig, 

Inneh. : Eva Andén. 

Norrlandsgatan 18. 
Tel. 1 0 7 5 7 5 ,  1 0 7 5 7 6  

Stilleståndsdagen den 11 novem- 
ber gick i år om möjligt ännu rnera 

underligt i denna tid av rustnings- 

med knappt övervunnen världskris 
och arbetslöshet Hos oss är visser- 
ligen krisen förbi ett otal av nya 

STOCKHOLM 

Juris Kandidaterna 

Håkan Hylten-Cavallius glänsande bilar på våra gator och 
- och 

Margareta Sandberg f nog varmt rekommen- fortsättning. Att denna hbgkonjunk- 

Advokatbyrå dera denna bok.” tur hänger samman med vår okade 
The Times. malmexport till det krigsrustande 

Kungsgatan 29, Stockholm F A H L C R A N TZ dustris blomstring ger oss här i lan- 

Införd genom Stockholms Läkarförening. Klädningssömnad bak p å  >fredsutbrottet>. de sociala 
Doktor KNUT HANNER utföres till moderat pris krigsföljderna i andra länder, t. ex. 

WERA LUNDBERG England. Där stod Englands nye Allm. praktik, kirurgi, olycksfall. Högalidsgatan 23, 4 t r ,  hiss 
konung, själv gammal frontkämpe, Humlegårdsg. 13, 3 t r ,  hiss (vid Vasterbron) 

Mottagn-tid fr kl. 2 eller efter an- Hållplats: Spårvagn 4, Buss 76. framför monumentet över den okän- 
mälan 62 39 02. Sjukbesök. Tel  - 

tid säkr. 8-½ 9 
RES T I L L R ö n n inge G å r d, ståndsdagen en krans av rod Flan- 

Stockholms stads Poliklinik Frälsningsarméns Pensionat och Vilohem, dern-vallmo vid dess fot D ä r  kom 
Ronnin e tel. 19. Rofylld viloort. B r a  hela processionen av människor, de 

vid Kornhamnstorg 4 rum. God husmanskost, Fullt modernt friska och oskadade, män och kvin- 
Måndagar,onsdagar,fredagar kl 9-½10 f m. Moderat OBS.! pris. NÄRA STOCKHOLM! nor först, sedan krigsoffren, invali- 

Föreståndare Hj. Johanson derna, de blinda och lama med sina 
hjälpare. Men sist, sedan konungen, 

for medellösa kostnadsfritt, för andra mot Wibergs kapp o r. prinsarna och regeringen redan läm- 

Stillfulla nyheter i stor nat platsen och ceremonin var över, 
erläggande av 2 kronor 

sortering. kom ett nytt tåg. Det var första 
FÖRLOSSNINGSHEM BIBLIOTEKSGATAN 12, 2 t r ,  hiss gången London på den officiella 

stilleståndsdagen hade upplevat nå- 
got sådant. Från Englands stora För resande industriorter, ända från Skottland 

till Stockholm. hade de samlats, 2,000 man, gamla 
K. F. U. K,,Förbundets hospits. och unga i en väldig hungermarsch, 
Birger Jarlsgatan 27, 3 t r ,  rekommenderas for att kräva arbete, understod, ratt- 
Spårv. 5 dir fr Centralen Tel. 1 1  07 25 visa. Hurraropen som stämdes upp 

vid deras åsyn tystnade snart Det 
Express-&Vedaffären var trötta, trasiga och slitna män- 
Södermannagatan 68 = Tel 41 77 87 niskor. Somliga bar hederstecken 
B i l t r a n s p o r t e r  Björk-, Barr- och från genomkämpade krig på bröstet, 
Flytt n i  n g a  r Sk ålved, Kol ,  några ända från Boerkrigets dagar. Alimonda-lnst itutet Expressarbeten 

K o k s  Antracit. Men de flesta var unga Med tunga 
steg och tätt intill varandra, med sin 

homeopatisk prak tik 

packning på ryggen defilerade de 
Mottagning 11-2 Rådfrågning även pr  
korrespondens Begar  prospekt och fra- 

gelista. Leg. idkare 

Stockholm. Telefon 32 08 99 

,,Det är omöjligt att vägar tyder på högkonjunkturens 

Tyskland samt vår egen rustningsin- 

det ingen anledning att tänka till- 
Tel. 10 25 02, 10 25 32. . 

- Tel  42 16 47. de soldaten och lade på vapenstille- 

För havandeskapet och 
dess sjukdomar. 

Alma Axelssons 
VALHALLAVAGEN 120 STOCKHOLM 

(Hörnet av Nybrogatan) 

Yottagcr inackord aven for längre tid 
Tryggt och ogen, välrek. 

Tel .  6278 24. 

Chiropractic. 
Ryggskott, Ischias, Neuralgi 

Thor Holmström 
Kungsgatan 35 Tel  21 04 14 

Mottagning 10-1 och efter överensk. 

Adrers Upplandsgat. 16,4 t r  (hiss) din plats förbi. >Vi hade blivit lovade ett land för 
hjältar och fick i stället långa år  av 
arbetslöshet, svält och elände>, väd- 
jade hungerdemonstranterna, >vi 
protesterar emot den officiella hum- 
bug som genom falska illusioner le- 

GÖTGATAN 82 - Tel  433390 der oss ut i krig, liksom våra kam- 
180 cm. helylle Boj, När kvällarna bl i  långa, rater 1914-18 Vi vill stå enade 

lämplig till draperier, snngoverkast, kud- inför  de mäktiges attacker mot vårt 
dar, borddukar m m C ärme- o Ijud- Tusentals man och kvinnor rimliga livsuppehälle > 

i skaran Bagarstugan 
HORNSGATAN 3 7  - Tel 4 0  70 00 

FOLKUNGAGATAN 65 . Tel  40 73 37 vän ta r d i g 
kommer studiearbetet igång. 

skaffa sig årligen ökade kun- Medan hungermarscherna demon- 
skaper genom självstudier. 

kommer därvid korrespon- manniskor for samma mål, en 
densundervisningen till an- mänsklig levnadsstandard, frihet att 
vändning. få existera på jorden som männi- 

isolerande. i stor färgsortering, endast 
5 7 5  met 
Oskarsons Lager, Kungsgatan 70, Sthlm. 

I alltmer ökad utsträckning strera i England, kämpar i Spanien 

VI skrnddnrie Eder kappa med fvd 
prövningar för 30 kr. 

skor Man kan förstå att aven E u r o -  F O R S M  A N S, 

Självstudiefolket ä r  2;: pas demokratiska stater darrar för Upplandsgatan 25 Telefon 32 3092 

ran i höst. Tillskriv att bli i n d r a q n a  i denna strid Men 
knappast att Frankrike med sin folk- 
frontsregering till den qrad tillgodo- 

Drottninggatan 27  Tel 2 0  73 68 Kooperativa förbundets ser sina egna ekonomiska intressen, 
Herr-, Dam-, Barnskodon. Bottiner, Ga- korrespondensskola, Sthlm att det förser Tyskland med de kvan- 

Sand mig gratis närmare upplysningar titeter järnmalm det hehover f o r  sin 
GOD SORTERING LÅGA PRISER om de kurser jag understukit rustningsindustri, och som ej längre 
Violinpedagogen Språkkurser Samhällsfrågor i tillräcklig utsträckning kan erhållas 

från Spanien Nog borde stille- C arl Westfelt Namn: ståndsdagen aven aderton år efter 
mottager elever krigets slut ge anledning till en tan- Adress. 
Östermalmsgatan 30 Telefon 20 88 39 (Sändes I öppet kuvert, frankerat med 5-öres frimärke.) keställare. 

Hennings Skodon - 
loscher, Tofflor 

Handelsämnen Tekniska kurser 

I 

Kyrkans fördomar 
och det levande livet. 
I nr 42 av Tidevarvet s tår  en an- I samma nummer, alltså nr 42, före- 

mälan av en översättning av prof kommer också ett referat av kyrkomotets 
Vilh Gronbechs bok om Jesus Jag läste debatt om frågan om vigning av från- 
boken för snart ett år sedan Det var skilda Till referatet, som jag tycker 
andra upplagan på danska Jag blev om, her jag att få  foga följande reflek- 
gripen av den Den kändes som sann tioner Att skilsmässa, frånskildhet och 

Och den hjälpte mig att krypa ännu ett vigning av frånskilda till nytt aktenskap 
steg närmare sanningen skulle vara synd bygger på den tanken, 

Et t  referat av boken har varit synligt i att Gud skulle ha instiftat äktenskapet. 
Dagens Nyheter Det var skrivet av dr Denna tanke är  icke med sanningen över- 
Alf Ahlberg Det var på sitt satt så vac- ensstammande Gud har over huvud ta- 
kert och medkannande, att det gjorde get icke instiftat ndgrn instutioner.  Att 

Iigt verksamhetssatt, som beror på boken själv 

så tydligt, likaså den uppfattning om och Vad har han då gjort? Han har helt en- 
stallning till Jesus, som judarna i gemen kelt givit manniskan konsdriften, som a r  
och särskilt deras ledare ovillkorligen till for att användas i overensstammelse 

Om med sitt ändamål. Och vad vill han? Han 
en läsare jämför den sålunda karakteri- vill helt enkelt, a t t  sexualiteten skall rea- 
serade judendomen med våra dagars Iiseras på ett sätt, som dels svarar mot 
kristendom och judarnas förhållande till dess ändamål och dels harmonierar med 
Jesus med de religiosas förhållande till andra drifters hehoriga tillfredsstallande 
syndarnas, de ärligas och sanningssokar- Han vill jämnvikt, harmoni och frid 

nas föraktade kast, så blir han häpen Vad a r  aktenskapet? Det ar ,  sådant 
over den slående likheten. Kristendomen det foreligger i anslutning till akten- 
av i dag a r  moralisk, alldeles som juden- skapslagen, ingenting annat än vdrt sat t  
domen Kristendomen av i dag har mo- att  tillsvidare ordna och hålla ordning pd 
ralen till sin gud i stallet for Gud allena, sexualitetens realisering. Et t  hktenskap 
alldeles som judendomen Och kristen- kan lagligen upplösas. Et t  nytt akten- 
domen av i dag a r  irreligios därför att skap kan lagligen ingås Ordningen 
den a r  lagisk, alldeles som judendomen rubbas  icke i någondera fallet Skils- 

Det har gått därhän på grund av kristen- massa och nytt giftermål a r  till for att 

domens samröre med judendomen, som förbättra sexualitetens realisering eller 
Jesus tog så skarpt avstånd från Juden- för att göra ordningen riktigare och ef- 
domen har snart dräpt sin dödsfiende fektivare Nar ett aktenskap a r  trasigt, 
kristendomen. Och de religiosa a r  be- så a r  sexualiteten naturligtvis inte kor- 
kajade med samma partikularism och rekt realiserad Men den bör om möj- 

samma egenrattfardighet som judarna Iigt realiseras korrekt Darfor hora de, 
Och de se ned på de iitomstående, på som inte a r  lyckliga tillsammans, som 
alla >de andrar, på de oomskurna och inte kan leva tillsammans o s. v skiljas 
hedningarna, precis som judarna Dar- Och så böra de, naturligtvis, soka reali- 
for saknas också fromhet, humor och and- sera sexualiteten på nytt men bättre an 
lig produktivitet i nutidens religiösa liv. de förut Ivckats göra. 

Darfor a r  det i stället n ena sidan torrt An samvetet då? Samvetet ar ,  tyvarr 
och saftlost, å andra sidan raffinerat, höll j a g  på att saga, ganska konjunktur- 

ka  oss ett i mojligaste mån arligt sam- 

konstlat, tillgjort, bombastiskt, stortaligt, massigt Låt oss emellertid försöka tän- 

affekterat, nervöst. 
Vad man måhända sarskilt hor lagga vete. Och kanske vi samtidigt skulle tanka 

märke t i l l  i prof Grönbechs bok är att oss ett religiöst bestämt samvete. Nåväl, 
den utgör en för övrigt ytterst valkom- vad säger ett så beskaffat samvete? Om 
men maning till alla kristna att soka se en mariniska realiserar sexualiteten på et t  
Jesus sådan han verkligen var i sitt tids- naturligt, sunt och manniskovardigt sätt, 
historiska sammanhang Jesus-gestalten så har hon gott samvete Punkt Obe- 
har länge nog behandlats som ett slags roende av aktenskapet Skulle samvetet 
gångbart idealmynt, passande for  alle- vara etiskt (icke moraliskt) bundet vid 
handa ideella och sociala rörelser och gällande ordning, så gifter hon s ig  Men 
riktningar Han a r  den forste och storste hon vinner intet väsentligt därmed ur  
idealisten. den forste och storste socia- synpunkten av vad Gud vill. Om akten- 
listen, den forste och storste oxfordaren skapet blir olyckligt. så kräver samve- 

aldrig får saga till manniskorna vad han inte mot sitt ändamål. Att upphöra med 
själv har att säga. Och vad betyder det? sådant, som inte a r  ändamålsenligt, a r  
Jo ,  att han aldrig får visa dem sin vag at t  lyda Gud Om hon finner en battre 
till Gud Härav förstår vi, hur valkom- möjlighet till ändamålsenlig realisering 

av sexualiteten, så kräver samvetet, a t t  

mig gott och forstarkte mitt intryck av påstå det är att pådyvla honom mänsk- 

Judendomen karakteriseras i hoken nog manskligt behov av fasthet och ordning 

måste komma att hysa och intaga 

i 

o. s. v. Vad innehar detta? Jo, att Jesus tet, att hon upplöser det, ty det svarar 

men prof Grönbechs maning är. 
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Knut Jaensson: 

Ett dockhem Dalakonstnärer. 1936. 
porträttörerna Sam Uhr- änk om Tidevarvet kommit ut på 
din och David Tägtström T 1880-ta let ,  när Ibsens >Ett dockhem> 
(vars Mobergsporträtt är för första gången gick över Dramatiska 

teaterns tiljor! Då hade tidningen varit 
en verklig praktsak), den tvungen att ge ut ett extra teaternum- 
i en genomförd stil av mer! Nu, femtio år  senare, omnämnes 
moderat Dala-Brueghel den i en halvspalt i Petit. Vem vågar 
och Henri Rousseau gan- sedan påstå, att inte världen rör sig 

ska effektfulla Malme- framåt! i våra dagar svårt att förstå, 
ström och den av spe- att det en gång blev en sådan brand- 
ciellt Dalarnas allmoge- bomb, detta drama om den lilla dock- 
konst inspirerade Werk- hustrun, som vaknar till insikt om att  
mäster. Och där finns hon är en självständig individ och at t  
bland grafikerna Stig hennes make, som i allt varit den ledande 

Borglind, som ju  besit- sen som människa. Likväl förefaller 
ter en utomordentlig tek- stycket oss ingalunda föråldrat. Även om 
nisk skicklighet men vars den ovetande Nora skulle vara en otänk- 
etsningar samtidigt inte bar företeelse i våra dagar, uppstår ändå 

kan frånkännas en viss met, vi lka  ä n n u  i dag v ä n t a r  p å  s i n  l ö s -  
opersonlighet och torr- ning. Men Ibsens dramer har ju inte 
het. bara styrkan att behandla idéer, de ä r  

De markant personliga också sceniskt starkt verkningsfulla ge- 
konstnärerna på denna nom miljö, människor och händelseför- 
utställning synes mig lopp, även om de efter vårt sätt att se 

stundom offrar åt det teatraliska. 
emellertid vara den ge- Att Komediteaterns framförande av 
digna och jämna Brand- >Ett dockhem> fängslade så starkt, får  

et är  något speciellt med att vandra berg, som både mest personligt och mest likväl kanske i främsta rummet tillskrivas D igenom utställningssalarna hos Lil- inträngande tolkar hembygden med på Alice Eklunds Nora. Det var en verklig 
jevalchs just nu: man känner sig på sätt en gång kärv, formsäker saklighet och pelse i varje skiftande nyans. Om 2;; 
och vis som i en främmande stad. inte fin kolorit och poesi och Helge Zandén inte fick så mycket av den kvittrande 
därför  at t  målningarna, grafiken och vars vildsamma och patetiska landskap, sångfågeln och putslustiga ekorren i för- 
skulpturen verkar utländsk, utan därför i släkt med van Goghs och Strindbergs, s ta  akten, måste man desto mer skänka 
att mer än hälften av utställarna - st- har en verkligt anmärkningsvärd intensi- sin beundran åt de följande scenernas 
minstone för anmälaren - ä r  nya be- tet och ger  ett bestämt intryck av egen- ångest, dubbelspel och vaknande insikt. Hela skalan av en kvinnosjäls nyanser 
kantskaper och ändå uppenbarligen var- art. Bekantskaper att göra. rullades upp utan al la  divalater men med 
ken debutanter eller tjugoåringar. Denna I viss mån i en klass för s ig  står slut- en äkthet och en smidighet, som vittnade 
obekantskap är i och för s ig  ett obestrid- Iigen Bertil Bull Hedlund, den numera om såväl konstnärlig intuition Som konst- 
ligt behag. Man kan glädjas' åt tavlorna trots all 
och etsningarna s o m  de är  utan at t  be- märksammade grafikern. Han kan vara Det vore omöjligt att begära, att Björn 

Berglund inför denna Nora skulle kunna 
höva inordna dem i några utvecklings- ojämn men är på Dalakonstnärernas ut- framstå som den korrekte och patriar- 
sammanhang. Lyckoskotten blir inte till- ställning synnerligen väl representerad. kaliske bankdirektör Helmer. Den ambi- 
fälligheter utan vackra saker rätt och Om man undantar de två >tidsbilderna>, tiöse unge skådespelaren rår ju inte själv 
slätt och de svaga sakerna blir en bak- som enligt anmälarens mening rent för, att han placerats i fel roll, hans an- 

grund av allmän, likgiltig konst. Anony- konstnärligt ar av mindre intresse, fram- satser möjligheter var riktiga, att rå med men typen. han ägde inga 
mitetens befriande utplaning, men också träder han här i hela sin styrka. Med Värre var det med Ernst Eklunds ruf- 
anonymitetens otillfredsställande kontur- sin rika mänsklighet, sin djupa natur- figa Krogstad, den mannen hade inte ens 
löshet. mystik, sin egendomligt säkra och om- blivit antagen som bankbud. Krogstad 

Av de 18 dalakonstnärer det här är fattande stilkänsla och sin stora origina- som ju  själv förklarar, att han strävar att 

kerligen mera mån om sitt yttre. Desto 
elegantare och vackrare var Karin Carls- 

Skulpturen är genomgående av sekun- son som den förpinade och utarbetade 
fru Linde. Skådespelerskan utförde emel- 
lertid sin uppgift med stil och intelligens, 
det var en prestation i hög klass. 

Om de övriga senaste premiärerna kan 
man fatta sig kort. Blancheteaterns pro- 

och styrande, alls inte är henne överläg- 

tillbakadragenhet icke oupp- närligt kunnande. 

frågan om har emellertid minst tredje- litet är han en av våra allra intressan- återerövra s in  sociala ställning, var sä- 
delen en mycket bestämd landskapska- taste nu levande grafiker. 
raktär, där Falun och Falu gruva bildar 
centrum i en motivkrets som har en be- därt intresse. 
s t ä m d  egenart på sidan om all konstnär- 
lig. Och den har alltid något att ge. 
Men skarpt utpräglade konstnärliga pro- Stockholms tomtområden 
filer möter man inte så många. 

- 

De fyras bod. 
Ett glädjande initiativ. 

enna vecka öppnas i den rymliga D hörnlokalen mot Stureplan, Birger- 
. jarlsgatan 20, en affär, som heter De 
fyras bod. Det ä r  e t t  praktiskt försök 
at t  tillfredsställande lösa avsättnings- 
problemet för den handicapade arbets- 
kraft som utgöres av blinda, vanföra, 
döva m. fl. De större omkostnader un- 
der vilka dessa ofta mycket skickliga yr- 
kesarbetare arbeta, ha hittills väsentligt 
försvarat deras inpassande på arbets- 
marknaden, 

om vilken s tår  Föreningen för arbete åt 
sjuka, Svenska föreningen för dövas väl, 
Kronprinsessan Margaretas arbetsnämnd 
för de blinda, Föreningen för bistånd åt 
lytta och vanföra samt fröken Ebba Do- 
nelius, som gratis upplåtit lokalen, kom- 
mer ovan antydda svårigheter att till stor 
del kunna övervinnas. Till priser, som 
motsvara den öppna marknadens, tillhan- 
dahållas här utsökta saker - utan basar- 
eller välgörenhetsprägel. Samtidigt få  de 
arbetare, som det här gäller, en ersättning 
i överkant för  sina varor. 

Med den nya försäljningslokalen, bak- 

Förtjusande stickade saker, klädningar 
och barnkläder, keramik, vävar i linne, 
bomull och ylle, trevliga tygleksaker och 
konstnärligt inlagda möbler kan man få 
i De fyras bod. Den är ett utmärkt be- 
vis på hur väl den målmedvetna och 
skickliga yrkesundervisningen bland så- 
väl blinda som vanföra har verkat - det 
som säljes ä r  inte bara förstklassigt utan 
många gånger också extra vackert. 

De närvarande representanterna för de 
olika hjälporganisationerna sågo också 
vid pressvisningen i onsdags både glada 
och nöjda ut. 

- 

MÖTESPLATSEN. 
Öetergötlands länsförbund av S. K. V. 

hade den 20 okt. sitt årsmöte, vilket på 
inbjudan av styrelsemedlemmen i Linkö- 
pingskretsen, fru Anna Jonsson, hölls i 

Ordföranden, fru Märta Nilsson, och 
sekreteraren och kassaförvaltaren, frö- 
ken Betty Olsson, omvaldes, likaså övri- 
ga styrelseledamöter. Därefter lämna- 
des redogörelse för landsmötet och cen- 
tralstyrelsemötet i Stockholm av fröknar- 
na Betty Olsson och Helena Grahn. 

skådespelarprestation, men naturligtvis 

hennes vackra hem. 

Där  finns de skickliga och eleganta på utställning. 
tockholmarnas möjligheter, att slå sig 

hon begagnar den. Att  eftersträva ända- S ner utanför sin stads gränser och i 
målsenlighet ä r  att lyda Gud. 

Det är bara vemodigt förvånande att ta av livet, demonstreras på den nyligen , öppnade utställningen Byggebo, Rege- 
kyrkan ännu sitter fast i fördomar och ringsgatan 4. 
felaktiga dogmer som hon gör, att hon Här f i n n s  icke endast en väldig karta 
ännu icke lyckats förena sann naturlig- med 75 olika, Iämpliga tomtområden ut- 
het med sann andlighet och att hon ännu prickade; från Nynäs Villastad i söder 
icke lyckats förstå, att det icke gives till Vallentuna, Bällsta och Byle i norr, 

från Sånga - Sähy och Rastaborg inåt 
verklig andlighet utan verklig naturlig- Mälaren i väster t i l l  Djuröbaden och 
het. Mycket förvånande. Det kanske Södra Stavsudda ute i havsbandet åt 
kan förklaras med att man ä r  dödligt öster. Här visas också byggnadsmate- 
rädd för friheten, att man inte tänker rial, stugmodeller och inredningsföremål 

från ett antal av de på detta område le- 
dande industrierna. 

färdigt på någon punkt av instinktiv 

fruktan för sanningen, att man suggere- Utställningen har rönt intresse - på- 
rad av sitt beroende av stäiining, anse- fallande var det starka ungdomliga insla- 
ende, inflytande, lön m. m. försvarar get bland publiken. Man gick familjevis 
offentligt vad man innerst inne ogillar. - och barnen var  inte minst ivriga då 
Ack ja. Och så förstås invand affekt- det gällde att samla prospekt över mon- 

teringsfärdiga hus och Iämpliga  havs- 
bundenhet vid det givna. J a  visst. stränder. Men så är väl lantvistelsen 

också av särskilt intresse för dem. B. S. 

gram, >De oskyldiga, av Lilian Hellman, verkade hon inte skolflicka. 
handlar om två lärarinnor, vilkas arbete 
och lycka ödelägges av ett sadistiskt Sandro Malmquist uppmanas hjärtligen 

smideri blir av så mycket ohyggligare >Bichon>. För det första, emedan den 
verkan, som det mitt i all sin lögnaktig- konstnärlige ledaren tydligen inte alls 
het tangerar sanningen i ett fördolt tra- bemästrar farstekniken, för det andra;  
giskt känsloliv. Stycket gjorde emeller- emedan hans ensemble saknar all skol- 
tid på teatern alls e j  den starka verkan ning, och skolning ä r  oumbärlig i pjäser 
som en gång i filmen med samma motiv av denna art, och för det tredje och vik- 
under titeln >De tre>. Spelet var dock tigaste, emedan teaterns hela raison 

d'étre ligger i att den håller en konst- gott över lag. 
Ester Roeck-Hansen tolkade sin under- närlig repertoar. Et t  sddant pinsamt 

kuvade sjukliga böjelse starkt och mått- misstag Som >Bichon> får ej upprepas. 
Karin Schultz. , fullt, skådespelerskan har sin styrka just 

i sådana känslobetonade roller. Gertrud 
Sjunneson är en intressant och sympa- Centralbadets damfrisering 
tisk artist, men hon måste ovillkorlige? 
medan tiden är bearbeta sin omöjliga Elegant. Tel. 20 95 92. Förstklassig. 

plastik. Idel beröm förtjänar Solveig He- Stilfulla, moderna Möbler 
dengran för sin lilla skoltös. 

Gull  Natorp var strålande som en gam- 
mal aktris, men nog tycker man att tea- 
terns direktion kunde ge henne någon Axel Bolinders Eftr. 
variation i rollfacket; fru Natorp ä r  för 
god konstnär att påklistras en sddan trå- 
kig etikett. Mimi Pollak hade anförtrotts 
den hart när outförbara rollen som ska- 
dedjuret Mary. Det var en mycket god 

rekommenderas 
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Lördagen 
f j o r t o n d e  årgång 

Maktspelet Madrid 
i Europa. bom barderas. 

(Forts. fr. sid. I . )  
skiljer mellan parti och stat och vägrar 

Moskva. Med andra ord: Mussolini kan get. sedan d e t  tagi t  sådana former som 
vara med på att bekämpa kommunistiska nu. Vi ha ingen makt över den sådd vår 
Iäror, framförallt när de hota insmyga militära ande och var rustningsindustri 
sig i eget land, Men han vill  ej gå med satt i andra världsdelar, men vi kunna 
i en politisk front mot Moskva, Litvinov skaffa en avspänning och stabilisering i 
spelade honom visserligen ett högst oväl- vår egen, helst när vi nu veta vilket alter- 

kommet spratt, genom att så energiskt nativ vi ha att se fram mot 
arbeta för att den etiopiska delegationen 

Ju längre spanska kriget framskrider, 

fick vara med i Genéve, och vreden där- ju  svårare det blir a t t  s e  en möjlighet för 

över har bl ,  a, orsakat en störtflod av att såren ska kunna läkas och gottgö- 
pressanfall. Men - bl ir  det krig är det relse och återuppbyggande komma igång, 
bra skönt med olja,, från Baku, Och för dess väldigare blir det som Predikan mot 

övrigt, skiljelinjen mel lan parti och stat vansinnet att slitas om ett land med det 
är något Mussolini under ett par decen- moderna krigsmaskineriets hjälp. Det är 

därför som det våldsfria motståndet fått 
nier lidelsefullt förfäktat. 

Att Jugoslavien ej kan gå med i en en ny aktualitet. Man säger s ig  att vad 

koalition mot Ryssland är klart, Ryss- skulle det spanska folket göra, när det 
land är för sydslaverna »den stora Mo- inte var  övat och enigt i det våldsfria 

der,,,, Det var ju Ryssland som först av med de vapen de hade. Men kan en män- 
Europas stater stod serberna b i  i deras niska drillas och mekaniseras till att ut- 

Det var Ryssland som se- föra en modern soldats gärningar, så ska 
frihetskamp. människor också kunna läras kamp utan 
nare gång p i  gång kom till hjälp. 

som styra i Belgrad, ej kunna förlika sig Om inte folken vilja krig kunna de sät- 
med den för närvarande rådande regimen ta upp motstånd däremot och behöva inte 
i Ryssland, Kung Alexander var upp- vänta tills alla oljeförråd på jorden för- 
fostrad i vad som då hette Petersburg. brukats på uppgiften att förse flyget med 

Prinsregenten Pavle har rysk mor och är bränsle att rasera vår kultur. Det ä r  un- 
förmäld med prinsessan Olga vars oänd- derligt att se  hur Gandhi plötsligt blivit 
ligt energiska moder är en rysk stor- aktuell i engelsk litteratur medan man sö- 

furstinna, Chefen för Jugoslaviens gre- ker efter en ny väg till motstånd mot 

kisk-katolska kyrka är en vitryss, en emi- kuppmakare och angripare, en som varken 
grant från Ryssland, och hans inflytande ä r  feg underkastelse eller blodigt mot- 
i Jugoslavien är mycket stort, Mycket stand. Vi få kanske tillfälle att återkomma 

att säga till om har en annan grupp till detta i samband med några nyutkom- 
ryska emigranter, som i Jugoslavien be- na böcker. Det ä r  ändå bara rättvist mot 
kläda viktiga poster och, i all synnerhet vår tid at t  komma ihåg, at t  medan Madrid 
inom hovet, ha Iätt att göra sina stäm- bombarderades och diktatorerna skämta- 
mor hörda. En liten men betecknande de hotfullt Om Europas död Och under- 

detalj må i detta sammanhang påpekas: gång så fanns det några människor som 
medan kung Alexander levde låg det orkade försöka tro på och söka arbeta 
ryska legationshuset vid Belgrads huvud- fram en ny framtid. 
gata helt mörkt och öde. Som ju natur- 
ligt var, eftersom Belgrad vägrade åter- 
knyta diplomatiska förbindelser med ä r  bestämt emot att den på allvar skall 
Moskva. 
har i det låga gråa huset anordnats en Detta är ena sidan! Den andra ä r  den: 
försäljning av Porträtt av ryska tsarfa- Medan i Dalmatien finnes en mycket 
miljen! ringa grupp italienare, vilka åtnjuta skyd- 

Nu, fortfarande under prins Pavle, un- det av för dem skapad extrastatut, har 
dertryckes varje spär av kommunism med Istrien och Gorizia sexhundratusen slove- 
ständigt ökad stränghet. Censuren ä r  i ner och kroater, som få finna s ig  i att 
förhållande till kommunismen inom landet vara helt italienare. Vidare: Jugoslavien 
mer fullkomlig än eljest. I somras t. ex. ser  e j  med tillräcklig klarhet Italiens syf- 
förekom att textilarbetare i Slovenien be- ten på Balkan, Och ännu mindre den 
satte sina fabrlker. Ej ett ord härom till- verkliga innebörden i Milano-talets varma 
läts inom jugoslavisk press. Demonstra- försvar för ungerns rätt till missnöje, 
tioner Prövades flera gånger i Monteneg- Ungersk revision, det är framförallt för 
ro Och Herzegovina, där befolkningen har serbern sal t  i ögat. Och även om här- 
det särskilt bekymmersamt. Intet med- med e j  menas annat än det juridiska er- 
delades heller därom. Medan den som kännandet av en upprustning som realiter 
skriver detta vistades i Sarajevo, häkta- fullbordats, är den Belgrad ärligt emot 
des där ett stort antal unga bildade kom- 
munister. Bland dem var en son till en 

(Forts fr. sid. 1.) 

därför att identifiera Komintern och som händer är att vi måste avskaffa kri- 

dern» t. o, m ,  »den stora, äIskade Mo- motståndets teknik, annat än möta Franco 

En annan sak ä r  att, framförallt de vapen mot motståndare 

Elin Wägner 

Nu, under Pavles regemente segra i spanien. 

Pier Gudro. 

Halvår: 3: 25. 
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nen blir j u  större allt efter åldern men 
ända kan det j u  vara rätt svårt för en 
tant eller farbror at t  hitta på något nytt 
i julklappsväg. Gungbåten, som också 
kan användas till Noaks ark, med en 

Moderna leksaker 
för moderna barn. plywoodskiva landgång -sedan 

kommer man bara med ett nytt djur för 
var gång det blir namnsdJg eller födel- 
sedag. Om telningen redan börjat in- 
tressera s ig  för nål och tråd fanns en 
både billig och rolig present: Tillklippt 
vaxduk i läckra färger, inom cellofanom- 
slag, som man själv kan sy  en lustig ele- 
fant av - något att stoppa i skinnet finns 
alltid hemma. Lätt  att skicka i ett ku- 
vert på posten, pris I : 50. 

För  lekvråns städning fanns också till- 
behör: En rejäl papperskorg att hänga på 
väggen och riktiga små viktualieborstar 

Jag tror j a g  först skulle vilja s e  på på skaft att sopa ihop med till nytta Och 

tennsoldaterna, sade j a g  till fru Arrhe- glädje för både moder och barn. an- stora som jämte fru Myrdal visade PUB:s ordnad med »Berättelser om barn i an- 
dra länder,, och »Djurberättelser för nå- »Vi öppnades tennsoldater och inga got äIdre barn» och en massa andra av- 

tanks heller» var det tillfredsställande delningar. 
svaret. J a g  hade nämligen redan i his- Hela utställningen var genomtänkt och 
sen upp till varuhuset beslutat mig för rolig 
att inte bry m i g  Om utställningen, Om 

tennsoldater under utställningens rubrik blir Väl mera skrivet senare. Där be- 
Riktiga leksaker. - »Men vi ha både hövde man sannerligen inte fråga efter 
formar och färdiga tennfigurer som barn tennsoldaterna. Nordiska Kompaniet hade 
kan ha roligt med. Här ha vi t. ex. en där fått disponera ett utrymme för hela 
lapp som åker skidor, och hundar och slaget vid Breitenfeld, som verkligen kun- 
ak jor  och lappkåtor och alla tillbehör till de ha använts på bättre sätt. 
ett lappläger, vi ha eskimåer och sälar  Ä r  det Väl möjligt att ett modernt barn 
och kajaker för blivande upptäcktsresan- kan ha mera nytta och nöje av at t  leka 
de. Och så finns det en hel lantgård krig med tennsoldater än t. ex. av  ett par 
där man kan rekonstruera alla somma- riktiga rullskridskor, som kan användas 
rens upplevelser i stall Och ladugård Och både. ute Och inne a 6: 50' 
grönbete» 

på denna utställning - som ganska av- 
sevärt skilde sig från vår barndoms jul- 
exposition. inga plåtsaker p.? skrang- 
liga hjul men en l i t e n  rejä1l säck med 
knubbar Och avfall från leksaksfabriken 
som säkert kommer at t  uppskattas av 
storstadens barnamödrar, som i värme- 
lednings- och gasspisvaningen inte kan 
uppbringa ett vedträ för pojken at t  spi- 
ka '. Varför skriver j a g  Pojken? Flit- 
kan kanske ock'så vill spika. 

Frågan om pojken och flickan skall ha 
olika leksaker besvaras av fru Myrdal - 
i en liten broschyr, som också fanns på 
utställningen: Med denna uppdelning re- 
dan i den tidiga barnaåldern vinner vi 
ingenting annat än en ömsesidig brist på 
förståelse för varandras intresseområ- 
den; vi vinner flickornas handfallenhet i 
mekaniska och Praktiska ting och pojkar- 
nas förakt för husliga sysslor. Vi sugge- 
rerar fram en tuspaltning, som verkar 
långt fram i det framtida livet. Vet vi 
ens om denna skarpa klyvning mellan 
manligt och kvinnligt annars skulle be- 
stå? Ett  faktum är at t  om barnen själva 
få välja finns icke denna åtskillnad. 

avdelningen för pojkar och flickor utan i 
avdelningar för olika åldrar 1-3 år 
3-5 år, 6 år och därutöver. Variatio- 

Noaks ark. 

man där ansett sig kunna inrangera även om utställningen ungdom av i dag 

Mix. 
Annars var  det mest starkare doningar 

& 

Utställningen var heller inte ordnad i 

- 

Stockholms Arbetarinstitut. 
I serien Skandinavisk litteratur håller 

Ragna Ljungdell, Helsingfors, torsdagen 
den 26 nov. I936 kl. ½ 8 e. m. sin fjärde 
och sista föreläsning. Ämne: Modernis- 
men i finländsk diktning (från Edith Sö- 
dergran och Elmer Diktonius). 

Adr.: Klara Norra Kyrkogata 8. 
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