En märklig bok;av en kvinna.
Av Emy Ek.

Skrivmaskinen.

En länge begagnad skivmaskin ger som
slung- bekant en blekoch suddig skrift och alla

När man läser, a t t litteraturkri- Och dock förnimmer man den vär- pen med järnfast greppoch
runda bokstäverfå fula svarta magar. Mot
tikern i NeueFreiePresse,Wien, me och mildhet, som går i djupa ad till marken. När det blir tyd- detta hjälper ingenting annat I n att borsom icke kan misstänkas för chan- strömmar bakom orden, som blodet ligt, att hon skall föda ett barn, sta de igengrodda typerna rena från svart
vinistiska grunder skriver om d e n i tunna ådror. Med oändligt var- genomdriver hennes husfru, att och röd färg och att sätta p i ett nytt
tyska
författarinnan
Rahel
hand gripes det fruktansvär- hon blir vigd vid mannen, som färgband.
Det är med skrivaren som med hans
Sanzaras debutbok Das v e r - och renas genom framställ- våldtagit henne. Författarinnan
maskin. När han rid arbetsdagens början
DasverloreneKind: K i n d : ”Det är i varje ningens ro och klarhet.
gör här som eljest inga reflexio- sammanträffar med svenska språket för
hänseende det starkaste, jag kän- Boken börjar med en skildring ner, men läsaren gör det desto att återigen börja arbeta med att pressa
ner av vad som frambragts av av lantbrukaren ChristianB.,sin mera. Vilken moral, att låta våld- in sin tanke däri, då äro redan orden lite
skapande kvinnor”, blir man onek- arrenderar gården Treuen i norra täkten följas av vigsel! Den unga mera igengrodda av begagnade än de,
ligen nyfiken. Boken har ju Tyskland. Det är han, som sedan flickan, som icke uthärdar ens ani Tyskland haft en sällsynt träffas a\-lidandets bittraste al=, blicken av mannen, vill naturligtf r a m g å n g och sedan jul utgått och i några varsamma drag teck vis icke leva tillsammans med hoi cirka 50,000 ex. K r i t i k e n huru han i 14-årsåldern gripes nom, och han lämnar orten. Emvarit så lovprisande och så
en instinktiv förkänsla av fruk- ma kommer till gården Trenen och
stämning, a t t avunden stuckit
inför livet. Hans liv är
där. Hennes son Fritz
sitt huvud och velat minska f ö r - lyckligt och utan skuggor - växer upp t i l l ell vackert barn hos lösa upp svärtan, som samlat sig i bokförfattarinnans ära genom a t t b e s k y l - plötsligt kan en bottenlös vilket emellertid då och då e n djula henne för plagiat. Hon h
a
r
gripa hans hjärta.
r i s k vildhet bryter fram liksom ur ordskalan, varmed han gallrar ut alla rinnä
ga och stillsamma ord. Han ersätter något
nämligen ur en i tryck u t g i v e n fylles han av skräck. Han underjordiska djup.
samling av märkliga rättsfall f å t t kamraterna i skolans sovsal - Så kommer den fruktansvärda med mycket, mycket med oerhört, oerhört
uppslaget till sin roman och k n a p - låg mjuka kring dem, men katastrofen, Arrendatorns dotter.
past ändrat namnen på de uppträ- ett annat, ljusare marker än det, den lilla Anna, har just fyllt fyra ningsmedel och stimuleringsmedel, de bli
p a s t personerna, liksom Kleist som omslöt honom." Han växer år. Hon är ett förtjusande barn. fadda för dem som länge använder dem
på sin tid ur rättsfallet Hans upp, blir en duktig lantbrukare Hon har faderns rena, sköna drag frill. Ordförgiftning är en yrkesfara som
Kohlhase fick uppränningen til! och lever ensam till sitt tjugosjun- och moderns glada, levnadslustiga blyförgiftning.
Mot detta finns ingen annan bot än
sin Michael Kohlhaas, Att Rahel de år. Han älskar ingen av byg- sinne och lekfulla väsen. Fadern
Sanzara bibehållit namnen, beror dens flickor. De ro ”stora, ljusa älskar detta barn mer än allt annaturligtvis på a t t hon velat hän- och stilla” som han själv - h a n
jdrden. Hon är tecknet på måste mycket längre tid till. Slutligen får
visa till källorna, så att var och håller a v dem, men älskar gör h a n han genombrutit mörkret - ur
en, son önskar, kan jämföra de först, när han möter en flicka, helt sig själv har han skapat detta väsummariska rättegångsprotokollen olik honom. Det ären f r ä m m a n d e ,
ljus och leende lycka. Men
från 1872 med den psykologiska föräldralös flicks från en
är stunden inne, då olyckans
djuplodning och konstnärliga ge- del av landet Han är mark
fåglar skriande sänka sic över
staltning, som kännetecknar roma- livlig, smidig och lekfull, Han gif- hans hus. Nu har han en sårbar lig gåva. Det är inte att anbefalla att
Anklagelsen för plagiat faller ter sig med henne, Martha. Med punkt. No kan han träffas i hjär- efter en lång ferie från tidningar plötsligt
börja läsa dem igen, just då de äro inne
på sin egen orimlighet, Fören bok, sitt mjuka väsen, sitt livslustiga tat som aldrig förr.
i en brinnande valkampanj. Ord ha fått
egendomliga händelsekedja skratt genombryter hon det mör
En vacker, het sommardag leker ett tyngd de icke ha för dem, som slänga
l ä t t kunde påstås vara alltför ker, som ännu kan sänka sig över Anna rid en damm, där den 15- ut dem, och de träffa som stenar.
djärvt konstruered, är det däremot honom. De leva lyckliga och få årige Fritz håller på att bära bun- Även om jag levat i min vanliga atmosfår skulle jag nog aldrig ha förstått att
en s t y r k a a t t förloppet äger s i n söner och en dotter. Då en am- tar BY vidjor till en lada, vars tak
realitet icke blott i diktarens inre behaves till den äldste sonen, skall lagas därmed. Anna följer
värld utan också i den yttre v e r k
i huset en ung kvinna. med Fritz in i ladan för att se på det fanns en, låt vara liten grupp, som
Emma, som nyss fått e t t barn un- ettfågelbo under en takbjälke. Han inte kände sig höra till någon av de stora
ligheten.
Få böcker ha under läsningen der tragiska förhållanden.
Hela lyfter upp henne, och då han un- valkartellerna. Jag skulle alltid ha sagt
berett mig så star överraskning hennes väsen andas renhet och der sina händer känner hennes mig att rösträtten icke är villkorlig utan
som denna. Trots ämnets upprö- godhet. Bilden av henne är som mjuka kropp, vaknar djuret inom
rande a r t är det episka lugnet ing- en lantlig madonna, l j u s stark och honom. Liksom hans far en gång till denna demonstration. Men däremot
enstädes stört. Berättelsen flyter skön. Hon har emellertid drabbats våldtog hans mor. så skändar han skulle jag nog knappast ha reagerat så
sakta framåt med en slutenhet och av det hårdaste öde - hon har bli- nu barnet. I ett tillstånd av van- mycket mot den ton, varmed brottslingkraft i linjerna, som överraskar. vit våldtagen av en daglönare på sinnig upphetsning slungar han arna bekämpades, för det är ju så det
Språket har en enkelhet, en nästan det gods, där hon tjänade. När hon barnet till marken. söndersliter
kylig glasklarhet, som påminner en dag kom in i en lada för att och kräver det. Se
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med sina tidningars ton.
i detta sammanhang erinrar jag mig
ett litet mänskligt drag, jag hörde berättas av en vän som bott en lid I en engelsk
kolgruvearbetares familj. Hustrun I den
familjen använde själv mycket litet kol,
icke närmast av sparsamhet, utan därför
att hon aldrig kunde lägga ett kolstycke
på elden utan att tänka på vad det kostade att bryta det. Hon visste det nämligen. Det ligger något storslaget i
denna
vördnad för kolen, som brytas så tungt
och brinna så lätt. SA önskar jag att jag
själv, när ferien är över, kunde få behålla
min vördnad för orden, som sägas så lätt
och falla så tungt,
Devinez
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Malmtorgsgatan
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Telefon 24488, Norr 244 19.

Familjerätt. Hyresärenden. Testamenten Bouppteckningar Förfrågningar från landsorten besvaras omgående

EVA ANDENS Advokatbyrå

En vecka

Advokat Hugo Lindberg

Doktor Inez Laurell
Doktor Fåhræus

Tandläkare GUSTAF

Tandläkren

HERULF

Staël von Holstein missförståndundvikits,ty frågatsav
mänochkvinnor: ”Vadmena de,trode,

–

endast

~,~

–

storartade konstverk, som D. N.
kostat på sig,en tavla föreställande Norrbro, varifrån en massa
STOCKHOLM
SPECIALITET: Familje- och arvsaker valsedlar hamna i strömmen, föreBoutredningar och testamenten
givna a t t vara kvinnolistans, så
förvaltningsuppdrag
kommer den tanken osökt, att den
Även skriftliga förfrågningar
säkert e j politiskt intresserade
konstnären tagit miste. Det är e j
kvinnolistans valsedlar som k-.
Ledamot¨ av Sveriges Advokatsamfund
tas bort, det är de liberala idéerNorrlandsgatan 8–10, Stockholm
na, liberalismen från Geijers och
Tel. 14799, N. 10150.
Richerts dagar fram till Karl
Staaffs, det är dessa 1927 års liberaler som barlast kasta över bord
Sibyllegatan 9, Sthlm. Tel. 74I 71
för a t t hinna rädda sig över från
Homeopatisk behandling
Tid för mottagningen beställes per
det sjunkande skeppet till högern.
telefon, helst 9,30–10 fm.
Men det går nog inte "& lätt a t t
avfärda vare sig de liberala idéerna
eller kvinnolistan.
Hår- & Hudsjukdomar, Nervsjukdomar
Det finns e j ord nog för a t t bryKarlavägen 48, Stockholm
ta
staven
över kvinnolistan, vare
Mottagning enl. överenskommelse per
tel. 70718, kl. 10,30–12.
sig man går till Svenska Dagbl.
blyga vrede, Stockholmstidningens
Infört genom
självrättfärdiga harm eller Dagens
Stockholms Tandläkareförening Nyheters grövre ordställningar m.
m., m. m. I vild förvirring citera
de ärade tidningarna varandra. så
Hamnplan 5 A.
att man kan få nöjet a t t läsa lamMottagning efter överenskommelse
ma sak många gånger om. E t t UtTel. 171 27.
tryck fäster man sig vid ”om den
Inneh. Eva Andén Ledamot av Sveriges
Advokatsamfund
Herkulesgat. I I . Tel. 7s 76, Norr 18336.

Svar från

ofantligt mycket större verkan"
a d v o k a t Dagbladet Det är a t t beklaga
att denna förklaring e j omedelbart
kvinnornas röster ha. när de givas
fick offentlighet Då hade mycket
till de stora partiblocken Ja. det
kan ett två-års barn förstå, men
En veckotidning är hindrad att här är inte fråga om a t t buga för
flertalet. Vidare känner man sig med randanmärkningar
omedelbart ingripa i dgens ak- kränkt över, att initiativtagarna
Till svar å Edert öppna brev till a t t rösta med sin lista å stadsfulltuella spörsmål; men har i stället till kvinnolistan inte velat ta ”råd mig i Tidevarvet för den 12 mars mäktige, därför a t t stadsfullmäkden fördelen att i ro kunna inhäm- och anvisningar” av dem. som bätt- ber jag ffi anföra följande
tige välja första kammaren?” Dest a de händelser som inträffa och re förstå. Det kan vara likgiltigt
Jag är övertygad om att Ni l i k a
frågor ha naturligt nog ej
sedan l a upp dem i vederbörlig hur de prata, Rent av barnsligt mycket som jag beklagar, att trängt fram till Eder, och Ni har
Kvinnolistans
valupprop kommit så rent samvete, a t t Ni e j anat
ordning.
den nu gångna veckan verka alla ord av hän och ape, alla att innehålla en oriktig uppgift dem. Men de ha funnits, och jag
harUnder
Tidevarvet varit föremål för försök a t t sprida löje
det enligt som kunde misstänkas innebära har endast konstaterat förhållanen stor uppmärksamhet från dags- mänsklig uppfattning föraktligas- en valmanöver. Att jag var f ö r det och uttryck min förtvivlan
te av allt – över kvinnolistan tvivlad däröver sade jag i mitt an- däröver.
pressen och enskilda med anledförande å det liberala valmötet den
Oaktat jag känner solidaritet
ning av kvinnolistan vid stadsfull- Och sedan man hållit påatt skym 8 mars. Däremot har jag icke till- med eder kan jag naturligen e j
mäktige- och elektorsvalen i Sthlm. fa och smäda en veckas tid frågar vitat någon av de kvinnor som underlåta, a t t , när jag har en oliDetta livligaintressegeranledning man nyfiket om inte vederböran- direkt eller indirekt haft med ifrå- k* åsikt mot Kvinnolistans målstill en del reflextioner. Icke därför de ”fått nog”. Det är verkligen gavande valupprop att skaffa, män, öppet taga avstånd från eder
något smutsigt motiv” eller ”ut- säraktion i valrörelsen, och jag
slungat någon insinuation”, att de ansåg det nödvändigt och hade
att det i och för sig innehåller nå- naivt frågat?
got nytt eller skiljer sig från varje För sin anpart vill Tidevarvet avsett en valmanöver. Just därför jämväl uppdrag från liberalt håll
annan smurskastning, som annars härpå svara, att detta må höra upp att jag känner de ledande av eder säga ifrån d e t t a De ordalag
tillhöra en valrörelses teknik, utan eller fortsätta allt efter tycke och och haft glädjen att g e m e n s a m t vilket det sades, stå naturligen
smak. Det varken stör oss eller arbeta med eder känner jag
för min egen räkning, men
därför a t t ett urval stilprov liksonligt vad som hänt eder i valrö- jag tillåter mig bestämt bestrida
RO^ betecknar
en viss tidpunkts inverkar på oss Men två "saker relsen, och det har aldrig fallit att min kritik var ”frän” Det utmig in att tro någon
eder om trycket är hämtat från en tidningsandligs och karaktäristiska
n i v å vi framhålla
genom en medvetet oriktig rubrik och jag vet att det jävas
Vi göra därför en sammanfattning Det ena är, a t t ingen fattat, att att
uppgift stimulera kvinnorna att av alla opartiska å h ö r a r e Likaså
av"Det
veckans
lönarerfarenheter
sig”
utropar Da- borgerlig
Tidevarvspolitiken
i n g. Ingen
mot ansluta sig till eder aktion.
jag ej h j ä l p a att e t t tidningsär däri valmanövern skulle l i g g a
kan bliva missvisande då
gens Nyheter förtjust sedan s e d a n Sv. Dagbladet, som avfärdar Men den som ej känner eder kan i detsamma väsentligen
redogöres
resultatet i tredje kretsen blivit s a k e n med något som måste tydas döma på annat sätt, och det kan en liten del av föredraget, e j
känt, ställningen blev visserligen att man e j kan tala om vad som ej hjälpas, att i en del sinnen har för den del. vari jag redogjorde
oförändrad, men röstsiffrornas ök- är rätt i en valrörelse.
D. N. det
vel stärktes,
synts tvivelaktigt.
när det utav
Detta
den tdel
v imål.
- mina
T r o mig,
åsikter
i fråga
om om
edra
dem
önskestår
ning visar vilken anklang den bor- förfasar sig över att Tidevarvet i av advokat Andéns förklaring, jag fullt enig med eder, det är
var i n t a g ~i ~Svenska
~
Dag- endast i fråga om sättet för deras
gerliga samlingen vunnit, och men föregående ledare kunde skriva ~ < i m
konstaterar därpå att liberalerna något sådant som: ”Låt oss hålla bladet för den i mars, icke fram- förverkligande, genom arbete innu följa ”framkomliga
vägar”. oss till fakta”. Därefter förmådde g i c k a t t anledningen var okunnig- om eller utom partierna, som r i
Det är ingen ny upptäckt. Att föl- den ärade artikelförfattaren e j a t t det
het hos
förelåg
programskrivaren
ett ”enfaldigt misstag”
eller a t t intaga
Tillåt enmig
olika
till ståndpunkt.
slut uttrycka den
ja majoriteten har alltid varit läsa mer, i annat fall hade han eller förbiseende, vilket Ni nu upp- förhoppningen. att vi, nu som förr..
"framkomliga vägar”. De s. k. li- fått förklaringen till varför Tide- lyser vara fallet och vilket, enligt må kunna skilja på sak och på
beralerna kunna känna sig trygga. varvet
ej
gillar
”samhället vad jag senare hört, även skulle person, att vi må taga vara på allt
huruvida de äro liberala, blir en främst”. Vi hänvisa till fortsätt- hava utsagts i den icke intagna de- som enat och att vi fortfarande må
annan sak. Och när man ser det ningen. Men vad som förvånat oss len av nämnda förklaring i Sven- utan missförstånd
få arbeta för

samling

Det

våra gemensamma mål.

Stockholm den I4 mars1927.
bara till kvinnorna ha svikit. icke kvinnoMathilda Staë v. Holstein
stadsfullmäktigevalen
ulan även saken utan i främsta rummet
De ha, Till detta endast några randantill elektorsvalen. Är den frisinna- hället, släktet. familjen.
de och liberala valledningen främ- vi säga det än en gång, följt k l a s s - m ä r k n i n g a r Jag konstaterar med
mande för a t t elektorerna ska utse intressenas breda äg. Den stora glädje att advokat Staë von Holrepresentanter till första kamma- mängden har låtit imponera sig av stein icke (offentligteller enskilt)
ren? TY ”tungan-på-vågen-politi- skrämselpolitiken, de ha e j förstått mot någon av oss utslungat e n inkens” anhängare, som enligt egen situationen och låtit lura sig. När sinnation om valmanöver. Referat
utsago ingen annan mening ha än någon kom och ryckte kvinnolis- härom av tidningar eller enskilda
den att upprätthålla den ungefär- tans 'valsedel ur händerna eller äro sålunda oriktiga. Jag beklaliga jämnvikten för a t t sedan själ- spottade på dem, vilket bägge de- gar däremot att adv. Staël v. Holva ge avgörandet åt ena eller an- larna bokstavligen skedde så rös- stein i sitt valtal den 8 dennes gav
dra hållet kunna e j vara så olo- tade de: ”samhället främst”. D e t uttryck å t sin förtvivlan över
giska, a t t de. samtidigt som de vil- kan vara förklarligt. Ännu tyng- människornas tro än sin förvissja bryta socialdemokraternas ma- re faller ansvaret på de kvinnor i ning om att denna tro var *undjoritet i stadsfullmäktige, påskyn- framskjuten ställning som m o t falsk.
da en högermajoritet i första kam- bättre vetande tala om kvinmaren Vi minnas från höstens nornas likställighet och offentligt
landstingsval uträkningen om. när taga avstånd från den kamp, som
högerns bestämmanderätt i första borde vara deras - det må höjs
kammaren skulle rara klar. Hur d e m aktier aldrig så i den allfrån en av det fina Östergår det då med jämnvikten?
Det männa meningen.
malms vallokaler
vore av intresse a t t veta. varför Men det fåtal, som trots allt ut- Kvinnolistans valsedelsutdelare få verkfrisinnade och liberaler i avseende härdat, och som aldrig låtit förmå ligen en underlig uppfattning om den förpå elektorsvalen inte gått tillsam- sig a t t gå med i den borgerliga näma världens uttryckssätt. »Busfrö»,
mans med socialdemokraterna?
samlingen, få fortsätta arbetet för »landsförrädare» sådana utrop susa kring
»Jag är en myndighetsperson»,
För det andra vilja vi stanna vid social a h medborgerlig ansvars- öronen.
kvinnorna. ställning till kvinno- känsla gent emot klasspolitiken
listan. Och där säga vi rent u t
hjälper ej polisen honom Ty det gick ej.
allra mest, är a t t denna borgerliga
samling sträckt sig inte

sam-

AdaNilsson

Tidsbild

förklararenfinher e,»ochskal laga t nikom erbort».Menmärkvärdigtnog

”Skalet

och kärnan.”

Fru Karin Hammar skriver att kungl.
propositionen I skolfrågan innehåller en
naggande god kärna» och »ett mycket omfångsrikt skal av organisationsfrågor» och
framhåller, att man i pressen sysslat så
mycket med skalets och detta på grund
av obekantskap med »den goda kärnan».
För den som betraktar den kungl. prop.
från skolsynpunkt måste saken te sig annorlunda. Det är nämligen en absolut
ofrånkomlig sak, att den goda kärnan av
metodförändring måste passa in i en organisationsform, som ger utrymme åt detta nya: koncentration I arbetet och själv-

Kring kyrkan och det religiösa problemet
(Forts.fr. föreg. nr.)

Kristus kunna endast de, som födas med likartade anlag. Som tynII.
Vända vi
oss åter till de icke reli- gande frestelser och synder te sig
giösa plikt- och vanemänniskorna, för mig ej mina misstag och orätta
som lyssna till kyrkans förkunnel- handlingar; Kristus språk är inte
se, så måste v i säga oss, att vad mitt språk och kan ej heller bli
de höra i sanning borde förvåna det, hur mycket jag än lyser vördoch uppröra dem. Det måste vara nad för det.
Så stötas även de ärligaste av
generationersvana att ha det kyrkliga som plikt. ej som inre liv, vil- icke religiösa människorna,
ket gör att d e med bibehållet själs- likvisst gärna lyssna till etisk och
lugn och med bibehållande av sitt andlig förkunnelse, bort ifrån kyrlugna borgerliga arbete år ut och kan, emedan kyrkan vill kläda alår in lyssna till orden från Kristus, la själar i den andliga dräkt, som
lärljungarna, apostlarna och profe- tillskurits efter de största religiösa
terna och kyrkans utläggning av andarnas.
Finns då ingen möjlighet att i
desamma. De få höra, att de i
böra efterlikna Kristus och e n d a s t bereda plats för de båda
samla skatter i himmelen. DE få hö- människogrupper, som här åsyfra mäniskor ur bibeln bedja mot tas? Om det även ej giver de djupt
frestelserna och ropa i syndanöd till religiösa något behov av kyrklig

verksamhet,
samhet
inriktas
därförpåmåste
organisationsfrågan.
allas uppmärkDen kungl. prop. föreslår en 4-klasssigrealskola i vilken skola inhämtas ungefär

skola kunskaperden

I

skola, d.v.s.

skall

som i en 6-klassig real4-åriga mellanskolan

tens, på det att hon skulle vara i tillfälle
att allt framgent pröva sin metod, son
just är »den nya metoden». som fru K
Hammar talar om.

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet att hållas i
Blir den 4-åriga realskolan fastslagen Stockholm söndagen den 27 mars i F a n
ningen Årstas hörsal, Smålandsgatan 20,
»sagolikt»,
så får nogsom
deninte
nyakan
metoden
omsättas
bli i något
verk XI. 1,30 samt kl. 7 em. Programmet uppligheten.
Med snart 12-årig verksamhet tar bl.a. föredrag av fröken MatiIda Wirid tvenne olika mellanskolor vågar under
degren, meddelande om Internationella
tecknad påstå, att en mer idealisk
för fredsbyrån i Genève och planerna för
att tala med fru K. Hammar
»korv dess utvidgning.
shoppingmaskin» än den 4-åriga mellan
Dessutom kommer att överläggas om
resp.
icke kan föras ut nationellt upplysningsarbete, upplysnings-

-

-

övergångsformiendelskolor. Pågrund skolan, realskolan
behållas vid sidan av en 6-klassig

En konferens för samarbete mellan
fredsintresserade föreningar kommer på

att dessa nya metoder icke kunna till-

Lidingö den 14 mars 1927.
Ester Röhl.

lämpas i den 4-åriga mellanskolan, där en
ohygglig press med stor förmåga att döda
arbetsglädje vilar på de stackars barnen,

inbjudan av

och utbildningskurser, litteraturspridning
samt anordnande av föredrag.

Ett minne.

de många dagar i veckan redan i första

Vi ha mottagit följande från
en svensk sjuksköterska, som

som

klass ha mer än 8 timmars arbetsdag.
är en hets och ett jagande för att hin-

underboerkrigetvarmedvid
i

Dåjag i dag läste Tidevarvet om att
Emily Hobhouse vigts till ro i
Bloemfontein, stod för mig klart ett minne, en syn
från ett sådant »koncentrationsläger»
för boernas kvinnor och barn, vilkas hem
munala mellanskolornas redogörelser!
ej bli tal o m lindring i arbetet genom blivit brända.
Den man -jag minns ej hans namn det nya
skolförslaget,
genom vilket
elever
skola
avlägga realexamen.
Detalla
är som påbjöd bränning av alla boernas
ju även på grund av denna överbelastning hem, har skrivit en av de marks sidorna
av arbete, som vilar på den 4-klassiga i Englands historia. Liksom miss Hobmellanskolan, som skolöverstyrelsens he- house en av de ljusa -. Jag vet soldater,
som gråtande utfört mordbrännargärningGud om frälsning. De få höra, att förkunnelse, är dock templet äv.en la
läroverksavdelning reserverat sig mot
det uttalande, som gjorts av folk. och yr- en, som drev kvinnor, barn och åldringar
denna frälsning även för de största för dem symbol och andligt hem, kesskolornas representanter i skolöversty- ut i vildmarken. miltals från närmaste
Skarorna samla
och bästa människor e j Or möjlig där de gärna söka platsen för sin relsen. Det i t reservanterna i skolöversty- grannes svedda farm.
utan att Kristus genom sin död på religiösa självverksamhet. Den pro- relsen som
ansvaret far mellansko- des, och engelsmännen förde dem till dessa koncentrationsläger för att de - efter
korset återlöst dem. De få slutligen testantiska gudstjänsten är emeller- lorna under de gångna åren och som ge- svält och nöd - skulle förmå männen att
höra att ej människor ständigt kal- tid sorgligt blottad på tillfällen till I nämnda
en flitig
inspektion
följt med arbetet
skolor.
Skolöverstyrelsens
läro- överge boerhären. Ofta lyckades detta
las av Gud, och få dessutom ofta sådan självverksamhet från de verksavdelning står icke främmande för också.
Det läger jag lit tillstånd att besöka
Kom
i
kyrkobesökandens
sida,
Ansatser
goden
nya
metoden,
utan
den
har
visat
sitt
BY prästen uppmaningar:
beläget på kapplöpningsplatsen ungedag, om du ej kommit förr»! Allt ras nu genom att kyrkorna viss intresse för densamma, genom att den var
får
timmes
från Johannesburg.
detta ha de emellertid hört ända tid på dagen hållas öppna utan att visningen
förbehåll medavseende på under- Det var byggt som en ring omkring löphar beviljat fröken Bohman,
banan,
öppna bås med tak över. Där
sedan barndomen, det upprör dem gudstjänst pågår, Men det är för- föreståndarinnan för Tyringe helpension,
ej, och
när som helst färdiga underligt, hur stelt och ovant detta såväl statsanslag som normalskolekompe- fanns omkring 7,000 kvinnor och barn,
även en del mån. Alla hungriga och mån
att fbrsvarn denna lira utan att ännu ier Sig. Lk? Ijum kyrkornn.
ga sjuka. De som lyckats förmå sina män
nb~oonsin
ha anammat den i ritt in.man vill ej klnnn sig lika hematt »ge upp» fick något m e n och bättre
re. Kommer emellertid pd grund p ~ 'ma där, wm i de knlolskn där pili1 att nldrig lill sina åhörare mat. Men många många +.. där svält-

-

allt

-

burit

nom

",":

''

""

deäro

en begravning, en konfirmation e.d. barmhärtig skymning råder, och rikta den så pinsamma uppmaning- döden.
en icke religiös människa, som yt- där man med de små stolarna en Kom I dag till din Gud. Utan Här låg sjuka och friska om varandra.
terst sällan besöker kyrkan att förflyttar sig till vilken vrå av k y r - K o mi med den psykologiska Mässling, tyfoidfeber, dyssenteri härjade
lyssna till och tänka ever ovanstå- kan man önskar. Och gudstjänsten omöjligheten härtill hos de icke remänniskor, feberglänsande
begrepp, säger hon rig må- med dess centrala del. predikan! ligiösa borde väl insikten om vad ansikten, jämmer från kvinnor och barn hända Vördar och beundrar Kris- Man har om den sagt, att den ej
själsprocess inom en människa även från barnsängskvinnor - och 7000
tus gör jag väl, men efterlikna mycket får bliva ett etiskt föredrag. v i l l säga, och hur litet den influe- på en plats något större än stadion.
Men bör den ändå ej, på grund BY ras av a h i dells fall bör influeras
hem
gudstjänstens brist på s j ä l v v e r k - en predikan, omöjliggöra en så- landskap. Månen och den stora kometstjärnan med sin långa klara svans över
samhetstillfällen. på grun av d e
uppmaning.
flesta åhörarnas nog mera etiskt Slutligen bör predikan befrias oss gjorde natten till dag och visade oss
Allt så stilla och
I n religiösa sinnelag samt på grund från att följa vissa texter, så att de vägen bland tuvorna.
av sin tidpunkt på dagen gå i mer gamla orden skonas från att år ut
Meni c k e l å n g t
etisk än religiös riktning. Den bör och år in av tvång bli utlagda a h Snart därefter blev det förbjudet att beicke tala o m vår oerhörda synda- behandladeBY mer eller mindre in- söka »lägret» och vi fingo ej veta något
om hur där var. Men en dag fingo vi höra
börda, och hur vi endast kunna spierade präster.
om miss Hobhouse som kommit och tvinfrälsas från den genom Kristus, S i borde inom kyrkan redan nu gat engelska överheten att ändra taktik
den bör icke tala om deras sorgliga en del av det, som stöter och av- Icke hade hon väl lyckats om icke många
liv, som ej funnit Gud. Den bör icke lägsnar kyrkobesökare, kunna i inom själva engelska armen redan varit I
opposition mot barbariet, men hon var
uppmana till att taga korset och stillhet förändras och
följa Kristus, därför a l l detta för Till den dag kommer, då det reen del är en psykologisk för en ligiösa livet vuxit sig så starkt, att
genom den protest mot henne, som
i de engelska tidningar, vilka släpp
annan del en social omöjlighet, och det med oemotståndlig makt skaför att för dem, som kunna och par sig sin plats i tiden, och allt det, tes fram genom fronten. - Dock var bud
skapet en ljusstråle i vårt isolerade liv
vilja det, en uppmaning från en som e j längre äger andlig halt och
Johannesburg.
E.L-m.
präst i en predikstol så oändligt andligt värde. av sig själv upplöses
litet betyder! Och likaså borde och bortsköljes.
E.L.
riktas en allvarlig vädjan till varje

ende

fruktansvärt

för

Detvarunderligtatt vandra den
-

bortadignade

fridfullt.

den ?," ~

"

~

~

~

~

~

~
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~
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ma från ladan med en hacks i handen. Hon vet, vilken djävulsk varelse, som ibland kan stiga fram

hos Fritz och ge hans ansikte ett
ohyggligt uttryck. Hon framställer sina anklagelser med sådan
visshet, a t t sonen blir dömd, på
frund av sin ungdom till 15 års
fängelse. Fritz. som hela tiden nekat, därför a t t han icke har något
minne av händelsen, ä r i fängelset
flitig och ordentlig. En dag, de
han sitter i sin cell och arbetar
med stråflätning, kommer en fågel
inflygande i cellen. Ljudet BY vingarna, som stöta mot fönstret, och
av fågelsången, kommer plötsligt
ett minne att stiga upp ur det
omedvetnas djup
han ser framför sig scenen i ladan, där fåglarna flögo kring boet och den lilla
Anna darrade av glädje, när han
lyfte UPP henne till fågelungarna.
Från denna stund är hans ro slut,
drifterna rasa inom honom och en
natt förgriper han sig på sig själv.
Efter fängelsetidens slut återvänder han till Treuen, där Christian
B. med övermänsklig barmhärtighet mottager sitt barns mördare
Efter en lid komma Christians två
söner på vesök. Han hade sänt

-

Från Riksdagen.
Ordensväsendet bibehålles
och därmed är fåfängans äreställning som statsinstitutionen tryggad
för ännu en tid framåt. Tack vare 18 rösters övervikt i I:sta kammaren för avslag av m o t i o n e n
hemställan om bifall till motionen
om ändring i regeringsformen m.
m. för ordensväsendets a v s k a f f a n de. I andra kammaren
synes i
detta fall den högre kulturståndpunkt som försmår julgranspynten vara något bättre företrädd,
enär här utskottets hemställan om
bifall till motionen segrade,

-Den

proportionella valmetoden

blir man heller inte av med i brådrasket, i det att båda kamrarna bifallit konstitutionsutskottets
avstyrkande av liberalerna hrr Pers
och Fehrs motion angående viss
ändring i bestämmelsen om val av
riksdagsmän. Motionärerna ha åsyftat ett befrämjande av personlighetsval genom införande amajoritetsval i enmansvalkretsar,
i I:sta
men synas, av

debatten

dem till Amerika för a t t de skulle kammaren a t t döma, ha försökt
undgå skuggan

denna förändring inom proportionalismens ram. Så
väl från höger som från vänster-

av hans öde, och att prässa in

nu komma de, lyckliga, friska och
glada.
Den ene av dem medlar
hustru och en liten flicka, som heter Anna och är den dödas avbild.
Med bävande hjärta läser man nu,
hur det lilla barnet ständigt söker

håll höjdes röster för majoritetsvalens införande.
Från socialdemokratiskt håll betonades nödvändigheten av en valmetod, som erFritz' sällskap, Han är ju visserli- bjuder
en fast parlamentarisk
gen
tivt efter
oskadliggjord,
sin självstympning
men då och
reladå
för regeringsmakten

-

kallar
ter

sig

Skogsarbetarnas hushåll.
Sedan 1920 gäller visserligen en lag om
härbärgen för skog- och flottningsarbetare, som avser att tillförsäkra dem någorlunda tillfredställande bostäder,

Men man

särskilda anordningar, och tiden far hushållsgöromål dessutom måste bli knappundrar man inte på o m härbärgens bli
både otrevliga och obekväma,
Jägmästare N. Bellander beskriver i lid
skriften »Skogen», hur en skogskoja ofta
tar sig ut inuti:

Eldpallen är kaotiskt dekorerad med
dussintal svarta kaffepannor av

mångfaldigaflottkakor
typer, stekpannor med matsomt diverse kastrulrester och

ler. De av smuts kraftigt marmorerade
borden äro belamrade med tallrikar och

- kaffekoppar, som icke synas hava varit

grundval

En märklig bok

Val som kan hända.

i
behörig med diskvatten sedan de läm-

vilket som bekant långt ifrån är nat divesehandlarens hylla. ~.
fläskbitar.
bryter hans andra, sjuka jag fram, fallet med propprtionalismens med korvskinn, m.m.,m.m. De ständigt obädoch han kan utföra handlingar av dess ”tungan på vågen”-regerin- dade britsarna visa samma oreda: hopdjurisk grymhet. Allt går emellertrasslade fårskinnsfällar a h filtar, skodon
gavs dock
Fråni detta
den Engbergska
håll (soc.-dem.),
reseroch sockerpaket och mycket annat.
honom pappa och slu- lid lyckligt, tack vare Emmas vak- gar.
I I." sådan interiör IC".
tusentals
förtroendefullt till honom, samma uppsikt. De unga återvän-

snus-

hon

Han känner dock instinktivt, att
i den tomma mörka ladan i väl- det icke är bans barn. vilket också
lustig ro, och innan han går, grä- blir bekräftat. Han vill dock föra
ver han ner barnets kropp så l i k - henne med sig hem för a t t fostra
giltigt, som om han städade
henne som sitt barn, men den lilla
sig. Vad som hänt, har redan sjun- efter några dagars sjukdom.
kit under hans medvetandes trös- Då han ser henne ligga död, är det
(Forts. fr. sid. 1)

efter

kel. Då barnet snarr blir saknat honom, som o m han finge visshet,
och alla andra i fruktansvärd oro att hans eget barn är dött. Med
söka efter den lilla, ä r Fritz lugn blödande och dödstungt hjärta måoch obesvärad. Ingen misstänker ste han anträda den långa återfärheller honom.
den. Vid hemkomsten finner han
För den olycklige Christian B., sin hustru död. Hon hade ej kunfadern till det försvunna barnet, nat bära dem hemska sorgen. Henbörjar nu en förfärlig tid. De nes väsen, som var lek och livslust,
mest omfattande efterforskningar slocknade och bröts inför sorgen.
igångsättas, förhör hållas med oli- När mannen hör förtäljas om henka zigenarband, som misstänkas nes sjukdom och död, förstår h a n att
be bortrövat flickan. Allt är f ö r - genom sin hårdhet mot hustgäves, och Christian blir för varje run varit en bidragande orsak till
dag allt mera förstelnad av sorg hennes död. Han hade stött bort
och förtvivlan. Sin hustru stöter henne, när hon ville trösta honom.
han ifrån sig. Mörkret har åter Nu inser han sin skuld och säger:
slutit sig omkring honom, och hust- ”Jag skall aldrig mer vara hård
run synes honom en främling. Då mot någon människa
även om
kommer plötsligt bod. att Anna det vore mitt barns mördare.”
återfunnits i en polsk stad. Till. En sommardag ett par år senare
sammans med sin äldste son far finner man så resterna av det döChristian dit. Efter flera dagars da barnet i ladan. Rättegången
resa kommer han till en f a m i l j , - och nu hinder nåsom omhändertagit ett barn, vilket gonting
överraskande.
Emma,
liknar den lilla Anna drag för Fritz' moder, anklagar sin son för
drag, Då den lilla får se Christian, mordet. Hon har erinrat sig, a t t
hon på morddagen såg honom kom-

-

da till Amerika, och på Treuen dör
först Emma och sedan Fritz. Till

vationen
anvisning på den så att
mera kompromissfria vägen del

svenska skogsarbeteare under c:a en tredjeav sitt liv.
På sina håll ha nu skogsarbetarna sla-

säga

slut är bara den gamle Christian till motionärernas syften än den
kvar. Som ett åldrigt, i stormen dessa
Men, som
själva
sagt,vågat
intetdera
beträda.
hjälpte; git
tillfredsställande
in på en praktisk
ordna väg
upp för
mathållningatt mera
ristat O c h av blixten slaget men
ännu högrest träd står han kvar, det proportionella
valsättet står
som gemensamt anställa en hus-

-

Under hans sista år utbryter
världskriget.
Han får se en tid
med otaliga mördare och oräkneliga offer. Men intet rörde honom
längre. Ett tomt rum skilde honom från världen.’ Han väntade
den död, han med hela sin själ
åstundat från det ögonblick, han

kvar.

re trevnad i kojan samtidigt som det blir
en besparing i utgifterna för malen. Enen beräkning skulle genom det kooangående sanering perativa hushållet kunna sparas 30-40
politiska Iivet
öre per man och dag.

Borgmästare Lindhagens

ligt

motion
av det
hade naturligvis avstyrkts av ut- Jägmästare Bellander skriver:
»Ett helt annat kojintryck än ovan *Xi"skottet, vilket enligt hr Lindhagen
helt enkelt förbigått den v ä s e n t l i sistlidna """ Älvdalens

mellan

"'''"

'

kronopark. Redan utanför kojan syntes

i det försvunna barnet förlorade ga punkten i motionen. Detta för- den ordnande handen’ såväl på vedbarsin livsvilja. Till slut kommer dö anledde en skarp debatt
som på den på lämpligt avstånd behr Lindhagen och konstitutionsut- lägna avskrädsgropen. Framför fönstren
den också till honom.
skottets ordf. i vilken den senare dinglade upphängda talgbitar för de livliga
Denna boks ämne tarde synas för en politiskt oförvillad hjärna entitorna. - -- Jag förstod genast, att
här fanns fruntimmer, Och där inne välmången här
i Sverige alltför
ohyggligt. Men i de krigförande såg ut att dra det kortaste strået. sopat golv, rena fönster, vitskurade bord
länderna ha kvinnorna sett och Motionären yrkade återremiss till med skinande tallrikshögar, blanka kaupplevat mycket som så småning- utskottet vilket avslogs
struller på eldpallen, stata snygga bäddarMotionen, likaledes av hr Lind- på britsarna.
om kan kräva den befrielse som
Matlaget bestod av 16 man, huggare och
ligger i det konstnärliga
hagen, angående utredning
körare. De två hushållerskorna hade hela
det, Därigenom att denna bok är förandet av enkammarsystem rön- dagen fullt upp med arbete. Frukosten
skulle vara färdig före kl. 7, det första av
så konstnärligt behärskad, så f r i te samma öde,
dagens fyra mål. Sedan karlarna dragit
från sentimentalitet, så mättad av
t i l l skogs, städades och diskades. - klar och rofylld stillhet, blir den
Alla mellantider upptogos av tvätt, lagning och stoppning av kläder, strumpor
icke pinsam. Men den väcker tanoch vantar. Det syntes ock på karlarna,
kar. Tankar om ansvar inför ärftatt de hade det bra. Och kläderna voro
lighetens visserligen ej helt klarlika hela och rena vid arbetssäsongens
lagda men obestridliga faktum,
slut som rid dess början.»
tankar om vården av psykiskt abnorma av Fritz' typ och om våldtäktens ohyggliga inverkan på
ett kvinnoliv, När man läser am
det m a r t y r i u m som Fritz mor måste genomgå, krymper sic ens hjärta av medlidande, smärta och upprorisk -vrede, Till sist s t å r man
undrande och spörjande inför lidandets eviga gåta Dessa människor, Christian. Martha och Emma
- intet hade de gjort, som kunde
ådraga dem straff BY så ohyggliga
proportioner, Ur hemliga bakhåll
störtar lidandet över dessa enkla,
rättskaffens, goda och milda människor. Och kvar står det eviga

skapan-

varför.

omin-

