Av Honorine Hermelin.
Riksdagen har gjort sitt. På den antalet 32) skall ha såväl 5-årig
väg, som står den till buds att av- som 4-årig linje.
göra små och stora frågor, majoDet är tvivelaktigt om ef t e r ritetsbeslutets, har den PA grund- I r å ga n P A p I R t se r och Kungl.

successiva tentamina i ett eller ett
par ämnen i taget dock blivit andra kammarens beslut, är ett glädjande
jande varsel för framtiden.

Om jag kunde begripa, varför an del
människor fått så mycken handicap här
i livet. Det är inte alls som rid idrottstävlingar, att de som i
verkligheten äga de
mindre utsikterna att segra, bringas på en

de

ingen egentligen någon rätt att klaga,

då vore chanserna ifrån början lika och
HI andra särskilda utskottets Maj:t fritt skall få avgöra, om paDäremot är ingen bräcka gjord
utredning och förslag låtit silt bud rallellavdelningar
skall få växa i realexamens herravälde. Långt åtminstone en bit knalade vi alla i bredd,
tills någon eller några visade sig mest
utgå över land-I: PA varje ort, upp lika väl av ena som av andra ifrån a t t den 8-klassiga examensfria
värdiga att segra och gick om oss andra.
där en högre skola är rimlig, skall slaget. För Halmstads läroverk, fria flickskolans mö j l i g h e t till Men livets handicap är Gu’ nå’s långt
möjlighet finnas för den som ge- som kom upp i debatten, avgjorde fri r i och a l
I m ä n bildning fått ifrån så rättvis. En del av oss har ändå
nomgått 6-klassig folkskola att direkt till sist l o t t e n . att parellellav- komma också gossarna till del, äro från starten utav en slump tagits ut och
rekt
riksdagen har dock m o l paralelavdelning blott skulle få uppstå vid dessa senare fullständigt inlåsta i ställts ett stycke framför de andra. Jag
menar inte beträffande anlag och gåvor
utskottets förslag beslutat inträ- den 4-åriga reallinjen!
examensskolan. Och då för flickorna a h förstånd utan vi har blivit födda i ett
inträdesprövning i modersmål och räkViktigare än dessa anknytnings- korna förutsättes, att de gamla hem med vissa ekonomiska resurser och
ning
vinna inträde i en 4-klas- frågor är några inre arbetsfrågor examensfria skolorna ”på grund det är liktydigt med att hava placerats
en privilegierad samhällsklass. På så
sig realskola. Eller naturligtvis av den art. a t t de kunna fästas i av gosskolas ombildning till sam- in i
liksom förut i en 4-klassig kommu- beslut, även om de ä n n u blott realskola till följd av bristande an- sätt ha vi I. ex. fått en s. k. uppfostran.
Detta handicap lär åtminstone delvis förnal mellanskola. Dessa senare skall uppkastats i diskussion. V i räkna anslutningicke vidare kan upprätt- svinna tack vare den nya skolreformen.
dock till ett ental av 54, eller något ingalunda dit att tyskan — och e j hållas” och de kommunala flickskolorna Är del riktigt så får vi väl ta den trots alla
mer än hälvten, övergå till a t t bli engelska, ej heller esperanto — skolorna ställts i vida fältet, är dess övriga skavanker.
statens
4-åriga sa m r e a l s k o- fortfarande skall bli grundläggan- examensväsendet på mellanstadiet,
l o r . Dessutom skall i statens fy- de språk i samtliga rikets allmänna där det kanske vållar mest ont,
men de är det absoluta villkoret för så
ra blivande högre flickskolor samt na Iäroverk! Dit räknas däremot för närvarande ytterligare befäs- mycket annat. I varje fall skapa de en
normalskolan ingå 4-årig realsko- ämneskoncentrationen PA gymna- tat.
massa chanser, som folk med pengar inte
ha. Blir man exempelvis sjuk, så lägger
la.
siet till sju ämnen i sista ringen,
”Striden ärutkämpad, slaget har man sig på privatsjukhus, får det tyst och
Däremot skall vid inalles nio däribland fyra obligatoriska och stått. Det gäller no att i samfälld lugnt omkring sig, äter fin MI på tunt
gossläroverk (i Stockholm, Göteporslin
är den inte fin, så skickar man
strävan
av den nya skolformen göborg, Lund och Malmö) finnas e n och låter sig skötas av
ra det bästa möjliga” — skriver ut den igen
d a It 5-brig realskola, byggd på första kammaren med en rösts ma- Dagens Nyheter. Vi instämmer professorer och specialister på just den lilla
del
man
har ont i. Och sedan kan man
4 årsklasser i bottenskolan.
Övri- joritet velat göra det obligato- uppriktigt häri. Må vi till det ytbörja plåstra med sig lite grand, vara konga såväl samrealskolor (till antalet
tersta pressa denna sista form av valescent
42) som gossrealskolor med eller
arbeta igen,
och
när
ligga
manpåär vilohem,
»tillräckligt
ochstark»
börja
Intet ont att säga om vår storartade all(Forts. å sid. 4)
utan anknutet gymnasium (till a t t studentexamens ersättande med
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männa sjukvård, men nog har man väl
större chanser att bli frisk PA detta be-

Nya vägar.
Efter a t t i snart tretton år h a varuutbytet länderna emellan. En annan fråga som tillmätes
strävat under trycket av en så gott Trots den ökade produktion av rå- stor betydelse, men om vilken mefullständigt sönderbruten ekonomsik varor och födoämnen under åren ningarna äro delade, är upprättannomisk ordning, ha en stor del av efter 1913, som är ett faktum, har de

världens länder enats om en all- den allt större arbetslösheten med
män rådplägning om vägen till därav följande elände visat, a l l vi

BY

internationella industrisam-

kväma, trevliga sätt, för SA vitt del är någon glädje med all denna specialisering.
Lika inför lagen äro vi så visst inte
heller, även där har folk med pengar ham.
handicap. Jag menar nu inte, att stora förskingrare
skingrare med rika vänner få gå lösa och
en fattig usling, som försnillat en liten
summa får krypa in för att han ingen
har, som stoppar igen hålet för honom.
Detta har som väl är blivit ändrat. Men
man kan ju tänka på bötesstraff i all-

I.

inte förstått att tillvarataga de ende tendens att utjämna motsätt- mänhet.
mellan producenterna
stora resurserna. Länderna ha bli- ningarna
Låt oss
ett par fall. Bankir Zeta har
vit så genompyrda med krigsängs- kan nämnas utvecklingen på den berusat sig och fört oljud. Han dömes
Inn och gripna av m strävan att kemiska industriens område. E n till låt oss säga 30 kronors böter. Nödunder alla omständigheter stå på engelsk trust för tillverkning av hjälpsarbetaren Karlsson har burit sig lika
egna ben, att de förskansat six bak- kemikalier bildades ursprungligen illa åt och dömes också till 30 kronor.
om tullar, antagit bestämmelsen för att bryta det tyska monopolet Hur verkar månne det här straffet In.
störelsen.
Den 4 maj i år öppnadessålunda för hindrande BY fritt folkutbyte på området. Efter hand har det vi- bankiren slänger åt myndigheterna sina r
den ekonomiska världskonferensen och med alla medel isolerat sig. sat sig att ett vänskapligt utbyte kronor
det är en sådan ynklig procent
i Genève. I konferensen deltaga De ha kastat bort möjligheterna att av patent och hemliga framställ- av hans inkomst, så jag gitter inte räkna
omkring 45 stater, dels de till N. F. genom frill umgänge med andra ningsmetoder varit fördelaktigt ut det — men Karlsson han slänger nog
anslutna, dels ett antal särskilt in- länder få hjälp till sitt underhåll. för båda. Avsättningen för kemi- inte sina slantar han! Det utgör väl ungefär en veckolönför honom. Det enda
bjudna; Förenta Staterna, Sovjet- Fruktan för a t t köpa av andra länman har att hoppas på är att det moraRyssland, Egypten, Mexico m. fI. länder, att dela med sig av marknaFör att uppnå största möjliga fri- den har gamla traditioner. Den
het representeras de olika staterna har trots dessa aldrig förmått erinte a v ombud för sina respektive sätta fattigdom med blomstring
regeringar, vilka kunde anse sig och välstånd.
bundna att uppfylla löften eller ta Man är ense om att konferensens
hänsyn till olika politiska omstän- främsta uppgift är att söka sprida
omständigheter, I stället har man skickat ljus över möjligheterna till melså att säga fristående personer. lanfolkligt ekonomiskt samarbete.
Dessa, högst fem från varje land, En av de viktigaste punkterna är nen som uttrycker förhoppning om för inte så länge sedan. Det gällde ett
få gärna åtföljas av experter, som tullfrågan.
En unifiering av tull- framgångsrika avtal staterna emel- förslag om införande av en ny böteslag,
följa förhandlingarna och kunna taxorna är inte den lättaste sak, an med begränsning och minsk- byggd på dagsbotsprincipen.Dagsboten
avser, att utjämna den absoluta orättfärtillfrågas när så kräves.
emedan tullar äro så olika upp- nine av rustningarna.
Konferensens arbete bygger på ställda. Man får hoppas a t t det Det gäller vad de komma att duga orätfärdigheten som ligger i vår svenska lag, då
den ger den förmögne straff, som för
memorandum,
som
av
den
internaomsorgsfulla förarbeten i form av
ga till. Men med modigt ochklart
omfattande utredningar från hela tionella kommittén för en europeisk framställda krav kunna de bilda honom betyder ingenting, under det att
världen. Det är också väldiga pro- peisk tullunion inlämnats till kon- en utgångspunkt för fortsatta försök den fattige samtidigt får ett bötesstraff,
blem den fått sig förelagd att be- ferensen, måtte ha verkan. Det sök. Även om ord inte förmå om- som han har stora svårigheter att komma
handla. 1,700 miljoner människors fordras däri, att tullgränserna av- skapa verkligheten, är det ändå ut med.
Det låter för en vanlig människa allförsörjningsmöjligheter är i själva skaffas och ett enhetligt europeiskt något att hålla sig till vid skaverket vad överläggningarna gå tullområde åstadkommes. Elvatusenpandet av en opinion för samar- alldeles riktigt men lagen föll dock ibåda kamrarna, Jag satt i fyra timmar och hörde
sen kilometer nya tullgränser ha bete.
ut PA.
på, varför den borde falla, men begrep
Världen har efter kriget slagit in bildats efter kriget. Deras avskafpå fel väg, när det gällt att ordna avskaffande vore något att börja med.

ordningens återuppbyggande. Ge'nom ett fritt utbyte av åsikter och
erfarenheter hoppas man kunna i
någon mån få klarlagda de linjer,
efter vilka det hädanefter skall arbetas för att lyfta länderna ur förstörelsen.

—

n:r 102.

Samhällets fångar.
Det är väl känt att vi leva nuder av arbetslöshets- och hjälpkommittéer
der vissa ekonomiska lagar, vilkas h
p
älk
jomm
éteir inom kommunerna. dessa hade

Till årets riksdag har Kungl. ser man, att det är med stor betänksamhet välde vi inte efter behag kunna ursprungligen karaktären av platsförmedlande
Maj:t inlämnat en propositition
med betänksamhet
denna mer än tumstjocka frigöra oss ifrån. Men vet, - för förmedlande organ, vilka i möjligaste
förslag till kommunalskattelag m. tumstjocka proposition, som framför att uttrycka det schematisk
att möjligaste mån skaffade arbete i den
m. Frågan är inte ny. Redan 1897 allt säger sig hålla på enkla skattelagar, om vid en viss lönenivå en viss öppna marknaden samt förmedlade
tillsattes en kommitté för samma skattelagar, blivit framlagd. Och denna mängd arbetskraft blir ledig. därför förmedlade hyres- och reshjälp för a n beärende vars förslag framlades och denna betänksamhet är väl grundad. för att det inte bär sig för l ~ befordra
~ ~ större
.
rörlighet inom aravslogs rid riksdagen 1900 År 1910 Ty red vi behöva är en helt ny tagen att anställa den, kan man betskraften.
erhöll professor Cassel i uppdrag och modern skattelagstiftning. Vi inte utan vidare kringgå detta Efter hand uppträdde arbetslöshetskommissionen
att utarbeta ett nytt förslag, som behövde först få frågan o m vilka olyckliga förhållande genom att arbetslöshetskommissionen som egen arbetsgivare
förelåg färdigt 1912, men föranledde k kostnader
som ska betalas genom bereda den lediga arbetskraften arbetsgivare genom att anordna statligt
de ej till någon åtgärd. Andra sakkunniga genom skatter, grundligt reviderad. sysselsättning i t.ex.det allmännas statligt understödda nödhjälpsarbeten.
sakkunniga tillsattes och på deras förslag Genom kompromissande mellan allmännas tjänst. Medien till dess underhållande Dessa voro av olika slag. Huvudsakligen
förslag byggdes en kungl. proposition. höger och socialdemokrater har det underhållande
måste tas någonstans Huvudsakligen ha de bestått av stenarbete,
som framlades vid 1919 års riksdag. blivit så, att snart sagt allt skall och de skapas inte av intet. De stenarbete, vissa diknings- och skogsarbeten
Den innehöll dels objektskatt. man betalas av staten. Högerns gamla ursprungliga företagen kunna inte skogsarbeten samt vägarbeten i olika delar
kan också säga fastighetsskatt, utgifter äro kvar och socialdemokraternas lämnas oberörda av denna utgift delar av landet.
dels objektskatt A näringsföretag, socialdemokraternas nya komma till. Och det för det allmänna och deras förmåga Kommissionens befattning med
dels proportionell och progressiv hela ordnas in under ett byråkratiskt förmåga att avlöna arbetskraft minskas nödhjälpsarbetena ha naturenligt
inkomstskatt. Större inkomst skullebyråkratiskt ämbetsmannavälde, ram är sålunda ytterligare. Man skulle i medfört en ökning av antalet anställda
skulle betinga större skatt, inte endast oerhört dyrbart. Högerns huvudintresse ett sådant fall ha uppnått endast anställda inom kommissionen och
på grund av högre inkomst utan huvudintresse är att försvara sig för yttre en föflyttning av arbetskraften därmed förbundna starkt stegrade
även förhållandevis. Förslaget avslogs re fiender, socialdemokraternas att och denna kanske inte ens till det förvaltningskostnader. Samtidigt
avslogs och istället antogs det s.k. försäkra sig mot allt som kan hända bättre. I motsatt fall vore ju arbetslöshetens
har kommissionen från att ha varit
provisoriet. Kammunalskatten ha- hända en i livet. De frisinnade följa betslöshetens problem obefintligt. varit en tillfälligt upprättad ksrid
tsorgansiao
tin
de förut utgått med 6 procent A med så gott de kunna. Men man
kristidsorganisation
alltmera antagit
Istället för att kringgå lagarna
jordbruksfastighet och 5 procent å börjar i galen ända. När det gäller skulle man överlåta åt den anpassningsförmåga, karaktären av en permanent institution
annan fastighet oberoende av in- statens utgifter, är det endast fråga
institution med allt större maktbefogenhet.
inkomst. Provisoriet innebar nu att fråga om att försvara sig för allt ont, anpassningsförmåga,som finnes inom maktbefogenhet. Huvudlinjen efter vilken
inkomst å fastighet skulle deklareras att trygga sig genom allmänna am del ekonomiska livet självt att den arbetat har varit, att inte Reåterställa jämvikten. Arbetskraften
m s och i den mån inkomsten översteg medel - man kan t. o. m. försäkra
genom ett frikostigt understödjande
översteg den stadgade procenten skulle sig för förtroendemän ifall de skulleArbetskraften söker sig över till nya områden
av de arbetslösa motarbeta närn
igsv
ilets
inkomstskatt härför erläggas.
skulle vilja förskingra - istället för och priset tenderar att anpassa sig
De tillfälliga näringslivetsrörlighet och låsa fast
Årets kungl. proposition, som i att gå den andra vägen, att försöka efter efterfrångan.
”tillfälliga”
huvudsak överensstämmer med reservanternas försöka skapa ett samhälle med mera
orskaarbetslöshet
d e har blivit
i 1921 års kommitté, rättvisa, där man inte behövde vara
blivit alltmera återhållsam.
Lägre
är ganska lika med provisoriet. vara så till den grad försäkrad. Och n
ip
girande från samhällets sida så småningom löner än i den öppna marknaden ha
Det är omöjligt att gå in på en detaljerad när det gäller att ta ut skatterna, småningom i stor utsträckning upphävas. sålunda konsekvent betalats vid
nödhjälpsarbetena. Kommissionen
är den ena sidan av saken. har även under senare tid dragit
Huvudsumman är: en objektskatt sig om vissa fasta bevillningskronor Den andra sidan har ett helt annat in på vissa förmåner, som förut
(eller fastighetsskatt) efter 6 procent bevil ningskronor för att säkerställa den skatt annant utseende.
Omkring 60,000 arbetslösa var beviljats de arbetslösa,såsom regnväders
procent far jordbruksfastighet, 5 procent man vill ta ut. Utgångspunkten
regnväders och i vissa fall helgdagsersättning,
procent för annan fastighet och 4 procent är inte en rättvis fördelning. Detär resultatet av den allmänna räkning
räkning som företogs över hela landet helgdagsersättning, klädesutrustning samt
cent för skogsvärde. Skogsaccisen. en ängslig tid utan förtröstan. En
delvis portionsersättning.
d . v . s . skatt å avverkat timmer, ängslig tid blir gärna huvudlös. det den 5 maji år.
Villkoren för kommunernas erhållande
kvarstår, och om fastighetsskatten Låt oss få ännu en kommitté för Möjligen är siffran i själva verket erhållandeav statlig hjälp i sin understödsverksamhet
för skogen blir något lägre, ökas skattelagstiftning! Må den ta bort
ännu större beroende på att understödsverksamhetha blivit allt
istället skogsaccisen, då denna deklarationssystemet,som gör flertalet
alla arbetslösa inställt sig för hårdare. Som bekant ha vid upprepade
även skall utgå för husbehovsvirke. flertalet jordbrukare oärliga och kommer räkning.
Dessa 60,000 representera alltså upprepade tillfällen meningarna i riksdagen
Den allvarsamma anmärkning, som kommer flertalet kapitalister att kringgå
riksdagen varit delade och slutligen
förut kunnat riktas mot kommunableskatnnigen, kringgå sanningen. Låt oss få en fastig de levande offren for de lagar, Som
ett regeringsskifte förorsakats
kommunalbeskattningen, att avdrag ej fastighetsskatt, dels fast, dels rörlig efter vi into få trotsa. Men i och
fått göras för grundförbättringar efter viss skala, beroende på skördeåret,
och nybyggnader, kvarstår a l l t j ä m t och därjämte en kapitalskatt
dan för under helt återföra denalltjämt och har ytterligare ökats genom för kapital över viss storlek, som ser saken ur ljuset av den enskilda
genom att skogsaccis skall betalas skall kunna uttagas därigenom att människans nöd och rätt. Under denna verksamhet på kommunerna,
för husbehovsvirke. Talet om att alla banker och bolag bli skyldiga åratal av själsliga och kroppsliga som av ålder i första hand ansetts
lmmars
ägaren har så stora fördelar genom att uppge sina delägare och u m b ä r a n d e n kan den tanken omöjligt skyldiga att sörja för sina mede
nom kostnader av detta slag, som andelar till taxeringsmyndigheterna.
omöjligt vara nog för en människa att
göra att Arnedläggas PA gården, är felaktigt. m. Vidare en inskomstskattpå hålla sig uppe på, att det är ett
Ett kapital som offras på grundförbättringar ringar, banker, bolag och ö v e r g å e n d e tillstånd, som med tigrundförbättringar och nybyggnader kan affärsföretag, där möjligen deklarationssystemet rättar sig själv. Mätt efter ett tjäna som lönereglerande faktor
ej förräntas under en generation. deklarationssystemet tills vidare måste människolivs längd kan detta ”med
och sålunda förhjälpa dennaturlida
Och det är nationalekonomiskt behållas. Och slutligen inkomstskatt tiden” betyda ett oföränderligt an
bättringen till snabbare fullbordan.
oriktigt att staten skall uppmuntra n
ikomstskat för låntagare över ett visst och olidligt nödtillstånd.
fullbordan. Behövs en dyrbar kommsiso
in
uppmuntra till vanhävd. Ty då blir det
belopp. Må vi så avveckla militärutgifterna. Med hänsyn till detta tillsattes kommission till detta? De stora lönerna
också en motsägelse att stifta la- utgifterna. Likaså försäkringsutgifterna. i Sverige år1914 som bekant den s. lönerna till kommissionens egna tjänstemän
lagar mot vanhävd. Förutom denna försäkringsutgifterna. Och i dess ställe få ett k. arbetslöshetskommissionen. Dess tjänstemän
stå vidare i motsats till
fastighetsskatt skall fastighet även pensionsväsende,så ordnat, att det uppgift var ursprungligen att bistå dess principer. Varför äro kommissionens
erlägga inkomstskatt, från vilken ersätter fattigvård och försäkringar.bistå kommuner och landsting med kommissionens anställda mera berättigade
dock får dragas fastighetsskatt efter försäkringar Dess kapital bör lämpligen placeras rådgivande versamhet, då det tigade till full lön än alla de som
efter motsvarande procent A tare- plceras i jord, som utlämnas med gällde att mats de av kriget förorsakade fått nödhjälpsarbete?
Hela kommso
inen
ringsvärdet. Provisoriet och det ärftlig och förytterlig besittningsrätt. förorsakade förödande omvälvningarna kommissionen är ju i lika hög grad ett
nye kommunalskatteförslaget sammanfalla rätt. Detta kan vara nog for en på arbetsmarknadens område. Arbetslöshetskom is ionen kristidarbete,
som brode avvecklas.
sammanfalla sålunda ganska nära. kommitté att begrunda under några Arbetslöshetskommissionen
föranstaltade avvecklas.
Skillnaden är endast den, att man några år!
EIisabeth T a m m. föranstaltade till en början om upprättandet Men här är åter ett bevis för den
i det förra talar om fastighetsskatt
svårutrotliga uppfattningen om de
och tilläggsavgift för överskjutande
välsinnades och säkerställdas i
de inkomst, i det senare om objektskatt
samhället makt att, själva oskadda,
objektskatt och inkomstskatt, från vilken
åtnjuta befogenhet att bestämma
senare den förra får avdragas. Viöver dem,
inte tillhöra deras
Vidare att enligt det nya förslaget
kategori utan av en eller annan
för skogsvärde betalas efter 4 proc.
orsak måste leva på skuggsidan.
Departementschefen säger i sitt
Anordningarna på nödhjälpsförläggningarna
yttrande till statsrådsprotokollet:
nödhjälpsförläggningarna bevisa tydligt dennan
”Vågade jag hoppas, att den lagstiftning,
uppfattning om de arbetslösa som
lagstiftning, som må bliva resultatet
samhällets fångar, åt vilka det
av statsmakternas övervägande på
minsta och sämsta är gott nog.
detta område, kunde få karaktären
Skjutsade hit och dit till olika
av en slutgiltigt fullbordad byggnade,
förläggningar fåde ofta nöja sig
byggnade, som skulle äga bestånd genom
med föga människovärdiga förhållanden.
genom tiderna, så skulle jag väl hysa
förhållanden.
Smutsiga halmmadrasser,
sa tvekan, huruvida frågan ännu
halmmadrasser, trånga baracker, väta och kyla
är mogen för avgörande”. Härav
inomhus, dåliga matförhållanden

-

Åretskungl.

rubbningarna, som

avdearbetslösa
arbetskraften vid

detaljeradredogörelse,denskullebli dåutgår manifrånatt teoretiskt Detta

verket
inte

med

konstaterandetavdetta dettafaktumär

att
betslöshetskommissionensnart måste

som

Massage,Sjukgymnastik meddelasihemmen.

Syster Carrie och Jennie Gerhardt.
Ur den

nya amerikanske litteraturen.

amerikanskt tide. med äkta Dreisersk
konst betvingande och logiskt uppbyggd,
byggd, är allmänmänsklig och nödvändgi
nödvändig i sammanhanget. Det får
avgöra

saken.

Hurstwood försöker att underantaget
antaget namn börja på nytt i New

Längs

horisonter.

Den vita och gula fronten
samt den röda och vita.

York, men

sjunkeralltdjupareoch
Kinas nationella parti vars säte
härbärge. Carrie, som har skådespelartalang, ursprungligen var Kanton och vars
skådespelartalang, lämnar honom, då fruktade verktyg var den s.k. K a n
AT A n n a Nussbaum.
han inte har något mer att bjuda Kantonarmén har som bekant delat
henne, blir rik och berömd, Lycklig? upp sig i två partier, en höger och
en vänsterflygel. För ögonblicket
Vem är lycklig?
I an av sina utmärkta litterära svensk arbetare och modigt härdar Lycklig?
Denna enkla historia är inte bara torde dessa var och en se sin förnämsta
uppsatser utvecklar H. L. Mencken hon ut i det ytterst glädjefattiga
bara en bikt ifrån vår egen tid, den förnämsta uppgift i att förgöra den
det inflytande som puritanismen hemmet. Hon springer dag efter Fer även uttryck &I
Dreisers livsfilosofi: andra. "I'
gör nu intresset föratt fördriva
bar haft på den amerikanska lit. ~ R E ,ah hon får $koa~,,,. på fötternalivsfilosofi: hjälplös är den arma männsikan fördriva främlingarna och att sätta
litteraturen. Puritanismen är det fötterna för att finna arbete, Till slut
mot de nordkinesiska styrkorna
man har att tecka för att konsten får hon för fyra och en halv dollar människan när hon är prisgiven åt livets front
trätt i bakgrunden.
i Amerika i allmänhet blott be- dollar i veckan ifrån klockan åtta på livetshemliga makter, dem hon inte styrkorna
Orsaken till splittringen är bolsjevismen.
dömts från en trång, religiös moralisk morgonen till sex på kvällen med kan undgå förrän i döden.
Ryssarna ha velat påtrycka
morasilk ståndpunkt. Walt Whitman en halv timmes middag sitta slaitmmans Jennie Gerhardt kallar Dreiser
(nordamerikansk skald, levde under sammans med en mängd andra själv för sin älsklingshjältinna. den kinesiska nationella rörelsen
l örkt, Henne har hen givit allt det bästa sin speciella prägel och Sovjets representant
under senare hälvten av 1800 talet) kamrater i ett illaluktande, kom
hos Kontonregeringen,
som i dag gäller som en av klassikerna, kolmörkt, litet kyffe och knipa fast hon äger. Hennes upplevelser likna
har varit en mycket inflytelserik
klassikerna,var under livstiden så gott sölor i ovanlädret till skor. På likna Carries liksom de likna tusenden
' nom bannlyst. Den amerikanska kvällarna, när hon skyndar hem tusenden av kvinnors. En inre ryggrad
publiken ville ha ”optimistisk” med värkande rygg och brännande hindrar Jennie från att bliva en
konst, ville inte se livet framställt ögon, lockar den väldiga skimrandedussinmänniska. Hon är i själva bygga upp ett parti och lära det arbetsmetoder.
sådant som det i verkligheten är. de staden med tusen löften. Carrie verket en stor kvinna. T y hembiträdet arbetsmetoder.
ier hungrar efter nöjen, efter veckra hembiträdet Jennie offrar sig utan en Men medan arbetarna, de egendomsölsa,
Skickliga romanförfattare och dramatk
dessutom hylla kommunsimens
dramatiker av båda könen framträdde kläder, efter att leva. Varför får klagan, alldeles självfallet för sin egendomslösa,
i mängd, filmer vevades, noveller, i n t e just hon vara med? Några familj, sitt barn och för den älskade kommunismens ideal, finns det en stor
trevligt utstyrda, översvämmade verkliga vänner har hon inte Men älskade mannen, Hon är skyldig och grupp nationalister, de förmögnare
bildade, som äro motståndare
de amerikanska magasinen - och Drouet finns där. När hon har oskyldig, hon är renhjärtad och och
till kommunismen. En klyvning
allt hade lyckligt slut, var leende kommit in i en återvändsgränd och syndfull. l i o n blir efter sin första
klyvninghar alltså ägtrum ungefärefter
och patriotiskt. PA så sätt uppstod förtvivlad vill vända åter till föräldrarna, väns död Lester Kane’s kamrat och samma linjer som i våra samhällen
De skulle
den förljugna sentimentala sagan äldrarna träder han fram och erbjuder innehållet i hans liv.
om the self made man.
erbjuder
henne sin hjälp. Köper henne kunnat bliva lyckliga, men ”samhällsordningen” och det är tydligt att det västerländska
västerländska tänkandet för båda parter
imponerande och framgångsrik, och sagan henne allt vad hon behöver, gör henne ”samhällsordningen” tillåter det inte.
om det rena, ombonade hemmet sällskap in på en fin restaurang Jennie vill inte hindra hans karriär spelat en stor roll. Den vänstra flygeln
flygeln av nationalisterna sitter i Hankow,
Den förste som började att bekämpa
ljus, blommor, värme och lättsinne. karriär och ger honom fri. Lester Kane
bekämpadetta hyckleri var Thedore lättsinne. Carrie är ingen ”karaktär” kane är inte dålig, men värden är Hankow, den högra har sitt säte i Nanking.
Dreiser, men han fick också betala Hon låter det glida. Drouet tycks starkare. Så knyter han en förbindelse Nanking. För närvarande ligger den
flygeln under, och det ryska
det med ett trettioårigt martyrskap. inte vara någon dålig man och han delse med en rik och ansedd dam, vänstra
behagar henne. Efter en kort tid som tillförsäkrar honom en lysandeska inflytandet i Kina har alltså
martyrskap.
Han föddes 1871 i Terre Haute i märker hon, att hon är honom i alla ylsande plats i societeten, Jennie i sin minskats. Men industriarbetarnas
Indiana. Utom sina stora romaner alla avseenden överlägsen. Drouet lilla stuga - tänk så snällt av Lester villkor i Kina äro så usla, a l l där
(Tidanen, Kapitalisten, Genius, En säker på sin egendom, låter föreställa Lesterattge henne den! - förstår, förlåter finna missnöje nog och sprängämne
amerikansk tragedi) och dramer ställa henne för sin chef, G. W. låter och älskar. En häftig sjukdom sprängämne nog för att göra det kinesiska
har han också skrivit biografier Hurstwood. Denne är en typisk berövar henne den lilla dottern. proletariatet farligt med tiden.
och litterära uppsatser jämte en amerikanare. Med villa, bil, f r u Jennie adopterar två föräldralösa Emellertid har sprickan i Kantonpareti
och barn. Därom vet Carrie ingenting, barn och lever för dem. Den gamle Kantonpartiet haft del goda med sig
delMen
förtjusande
noveller.
i all synnerhet
tyckes det ingenting, hon tror att han är ungkarl. Lester kallar henne slutligen till sig att det givit en förevändning för
mig, att hans båda romaner, ”Syster
är mer intelligent, elegant och på sin dödsbädd - hans fru är på stormakterna att låta udda vara
”Syster Carrie” och ”Jennie Gerhardt” intagande än Drouet. Carrie behagar en nöjesresa. - ”Du är en god jämnt i fråga om Nankingaffären.
måste erövra alla tänkande och behagar honom och han ber henne gifta kvinna, Jennie, det var snällt av Kantontrupper eller kinesiska frsikaror
gifta sig med honom. Hon tvekar dig att komma till mej. Jag har friskaror förgrepo sig för några veckor
kännande kvinnors hjärtan.
först - men Drouet intresserar älskat dip, jag älskar dig än. Det veckor tillbaka på en del vita i Nanking,
Den 18-åriga Karoline Meeber, henne inte längre
hennes äregirighet ville jag säga dip. Det kan styckas kin,?. däribland även kvinnor. Meddelandet
som
Carrie” av
lämnar
de sina
sinkallas
hembygds
”syster
ä rCare g i r i g h e t drömmer om ett meraglänsande kan underligt, men du är den enda Meddelandet härom orsakade stor uppståndelse
glänsande liv. Hurstwood lockar henne kvinna, som jag verkligen har älskat uppståndelse i England och stormakterna
för att i Chikago söka sin lycka. henne med sig på en resa till NewYork älskat. Vi skulle inte ha låtit något stormakterna avläto en hotande not till Kantonregeringen.
Redan på tåget dit uppenbarar sig York under förevändning att Drouet skilja oss åt”. Jennie ler mellan Kantonregeringen. Dess utrikesminister,
hennes äde i den jovialiske handelsresanden, Drouet insjuknat i en grannstad. Carrie tårar
tacksam och lycklig. Så den västerländskt inställde m r
delsresanden, Charles Drouets gestalt. Carrie stannar hos honom, även sedan har dock into allt skett förgäves. Chen, gav icke den gottgörelse som
fått veta rätta sammanhanget. Med Lester går solen ned över hen- stormakterna begärt utan föreslog
Tror att hon älskar honom I själva hennes liv. Men sin plikt skall hon internationell medling. N u horde logiken ha fordrat att stormakterna
staden. Carrie vill dock lita till sin verket har mannan också bragt fylla till slutet.
egen kraft. hon har de bästa föresatser, henne ett offer. Större än hon
Det finns alltjämt sådana kvinnor. själva skaffat sig upprättelse, och
föresatser, den ärligaste vilja att slå anar. Innan han rymde till New nor. - Var hälsad. Jennie Gerhardt! del har varit tal både om bombardemang
York hade han tillägnat sig en Gerhardt! Gestalterna omkring henne bombardemang av engelska luftflottan och
s i g fram.
Hennes syster är gift med en summa ur kassan. En oöverlagd den betryckta trofasta modern, fadern återtagande medels engelska trupper
handling - pengarna hade han
med det enfaldiga patriotiska trupper av det engelska området i Hankow,
ä r d e t extra straff, som mätes ut kunnat undvara och för övrigt ersatte hjärtat
blott en stor diktare förmår Hankow, som England en gång återställt
åt dessa botgörare för samhällets satte han dem sedermera
och mår att så ställa dem mitt ibland återställt till Kina.
M e n då England icke kunde få varken
han försvann ut i det ovissa från oss!
brister.
den av borgerlig respektabilitet
Theodore Dreisers böcker har ut- verken Japan eller Frankrike och framför
Eo välavlönad och dyrbar kommsisoin skyddade världen.
givits PA Boné & Liverights förlag framför allt icke Amerika med sig och
kommission för arbetslöshetens lindrande Dreiser låter Carrie stå något i New York. De he översatts till inte ville gå till attack ensamt med
lindrande borde försvara sin existens tillbaka för skildringen av Hurstwoods tycska och franska och för svenskarnas Italiens hjälp, har engelska utrikesledningen
med mera praktiska åtgärder åtgärder Att Hurstwood öde. Är detta ett kompositionsfel? skarnas egen skull må man hop- utrikesledningen beslutat att uppskjuta beskaffningen
kompositionsfel? Måhända. Men denna lm~.att de snart måtte föreligga beskaffningen för Nankingdadet till
skilja män från hustrur och hem skildring av ett typiskt amerikanskt även på deras språk.
dess Kina får en stabil och fast regering
regering som kan ta emot bestraffning!
och skicka omkring dem till årslånga
bestraffning!
årslånga förvisningar måste för det
För närvarande har alltså en asförsta ha för samhället ogynnsamma
spänning inträtt på den vita och gula
ogynnsamma konsekvenser i sedligt hänseende,
gula fronten.
hänseende, Arbetena borde ordnas så
England och Sovjet diskutera nu
att de i någon mån tillgodogjorde
igen med varandra direkt, oberoende
sig de olika yrkesbegåvningarna.
de av Kina. Sovjet har blivit engelska
engeslka regeringen obekväm inte minst
Vidare borde det vara möjligt att
sedan dess farliga seger i den stora
för nödhjälpsarbetarnas maihållning
kolstrejken och att den är s t o r a
mah
iån
ln
ig införa bättre ordning Kooperativa
besluten a l l röka ut Svojet ur silt eget
Kooperativa hushåll bli billigare och
hus därom bar razzian hos Sovjet
mer ändamålsenliga. Detta skulle
Sovjet handelsdelegation i London e l l
tydligt vittnesbörd.
skulle vara en arbetsledningens sak att
Samtidigt har skräcken för och
se till.
antipatien mot kommunismen i
PI sådana arbetsplatser där arbetet
Ameraka
givit uppbov till ett u
j stiemord
arbetat kommer att räcka flera år
justitiemord som mest av allt påminner
måste bostäderna uppfylla åtminstone
om Dreyfusaffären. Sacco och Vanzetti,
åtminstone de grundläggande kraven
Vanzetti, två italienare av radikal och
kommunistisk läggning ha dömts
på hygien och sundhet.
till döden för ett rånmord från år
Man skulle inte låta sig nöja
1920av en domare i Massachussets.
förrän allt vore prövat. Vi ha ännu
Denne som delar den allmänna annu inte försökt med jordens frigörelse.
antipatien mol bolsjevismen har varit
intagen mot dem för deras åskådning
frigörelse. Del kan inte bero PA att ett
åskådnn
ig och dömt dem utan bevisning
sådant försök är överflödigt. Elantill döden. Sedan har en av de verkliga internationell opinion far man Andet är i varje fall stort nog. Men
verkliga mördarna erkänt utan att detta nu hoppas, för Amerikas skull så
när skola vi upphöra att med aliväl nom
dömdas, att rättvisan
inverkat på domaren.
olika mått mäta människors rättmätiga
Även i Amerika har dock män a!' skall vara starkare än bolsjevikskräcken.
Zolas mad och sanningsvilja uppträtt bolsjevikskräcken.
rättmätiga krav?
uppträtt och som de understödjas av en
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Visa ord.

Den Iilla bok jag här nedan tänker ge
några utdrag ur kallas »Handbok i livets
konst». (Boken är inte ny; här är alltså
inte fråga om någon anmälan.) Kan man

överhuvud tänka sig något sådant som
na ge visa ord, men ett sådant ord, som
en »handbok i livets konst» - reagera
pekar på någon princip i livet, någon lag
vi inte litet mot en sådan överskrift? Vi

Mötesplatsen.

–

kIaring eller hjälp. Det är nyttigt att anahandbok i slöjd, i matlagning, i
dans, o. s. lysera och fundera över någon god senv. Men när man läst blott ett par sidor i
tens, och det kan hända, att dess mening
denna handbok i
den svåraste av alla konsjunker bakom dagsmedvetandets tröskel
ster
livets, rna,,c man medge, att överoch upptagestill bearbetning av vårt undermedvetna
sättaren av dessa visdomsord (Nino
dermedvetna själsliv, så att vi e n dag,
Runeberg) gjort
rätt i att kalla när vi minst ana det, få ett tillfälle att
boken så. Det är en god hjälp att läsa
sanningen av det där yttrandet,
visa, goda och kloka ord i koncentrerad
vi läst, eller rent av finna oss ha förfform. Det är visst inte sagt, att yi själva
många tillämpa dess visdom på något förbli goda och visa bara av att läsa ddem,
hållande i vårt eget Iiv.
vi måste nog göra våra egna bittra erfamöte hade inbjudits Sävastföreninrcnhrlw. innan vi av wen fatabur kun- Att begrunda de stora religionernas visdom, de stora människornas yttranden, gen av F. K. R.
gör oss öppna och rättvisa a h framför
Efter ett anförande av fröken E.
allt toleranta: V I förstå, att ingen religion Isaksson överlämnades ordet t i l l
-

erfara

Två dikter
Av Robert Burns.

kanuttryckas på lika många sätt som det av
finns människor

.

Det kvällas tyst.

____(Forts. fr. sid.

1.)

SkoIfrågan avgjord.
på dess möjligheter. Först och främst är det säkerligen nyttigt, att åtminstone något flera sorters mänskor än förut
fågörabekantskap med både den6klassiga folkskolan och den 4-åriga
realskolan. Och även med vad vi
ville kalla den stängda dörrens psykologi. Alla vet vi
hur ett aldrig så hemtrevligt och
behagligt rum kan bli förvandlat
i samma ögonblick som vi bli
medvetna om. a t t dörren är
låst!
Låt oss göra klart för oss, att
för hundratusentals barn och föräldrar gives
i nt e t val, dörren
är låst om dem i
folkskola, eller i den för avståndens
skull enda tillgängliga mellanskolan. Och i folkskolan äro de dessutom inlåsta med samma lärare
och läraren med dem vanligtvis
under tre läsår i sträck. Det är ett
högt betyg åt vår folkskollärarkår, att ej oftare elakartade
skolstrejker bryta ut i en så vansklig och opsykologisk situation, som
statens tvångsmakt i form av
”handräckning”
m. m. blott kan
förvärra.
De tre dagarnas debatt över skolfrågan h a r kastat en bjärt belysning över den fråga, som ställdes
av Tidevarvet redan inför trontalets
lets bebådande av en kungl. proposition i skolfrågan: är riksdagen
vårt skolsamhälle

distriktets

fröken Andersson, som ur "En bok
om Ellen Key” frammanade bilden
den bortgångna sierskan och
allmänniskan.
Husmoderns studievecka gav

intetland,ingenmänniska
ovannämnda

»Önskainte att händelserna skola hända
Det kvällas tyst, i naken ljung
som du önskar - utan önska att de må
går blåsten vinande och lung,
snart drager mörkret svart och tätt hända som de hind. - därav kommer
du att befinna dig mycket bättre.»
rätt forum a t t bestämma o m hela längs hedens bruna ödesslätt;
»Glöm aldrig, att du bör skicka dig i
vårt folks fostran? lnför debatten nu söker jägaren till ron
livet som vid ett gästabud: En rätt bjuds
och alla fåglar sina Don,
kristendom som obligatoriskt men tungt och trött jag vankar här omkring och kommer till dig: Räck Ihanden på ett hyfsat sätt och tag för dig.
ämne eller ej, inför
b esl
u t e t vid sorgsen stilla strand nu Ayr.
Rillen föres vidare: Håll den inte kvar.
om tyskans allenavälde som grundDen har ännu inte hunnit din plats:
läggande språk, inför lottdragnin- Farväl du Coilas gamla dal,
min
lyckas dal, min kärleks dal: Sträck diu inte glupskt efter den utan rangen om Halmstads läroverks pata tills det blir din k
farväl du slätt, farväl d s hed
rallellavdelningar:
inför den för där glädjens sol i moln gickned.
så bör du även göra ifråga om hustru,
barn, rikedomar och ämbeten. Då förbluffande motsägelsen i e n och Du mina minnens rika land
tjänar du att vara en gäst rid gudarnas
samma mening av herr Ry- med tusen trådar, tusen band
gästabud.
déns yttrande, att läroverksinsti- vid dig mill hjärta länkat är,
Men om du kan förmå dig att inte ens
tutionen skall blott i stora, breda du vackra dal, du strand av Ayr. laga för dig av vad som bjudes
då
drag uppgöras av konung och riks
är du inte allenast gäst vid gudarnas bord
utan deras vederlike, värd rid gästabudet.»
dag
sedan kan jämkningar’
»Om du efter moget övervägande anser
endast göras "på en eller annan

om

-

-

Du flod, som sorlar.

punkt i detaljorganisationen”; in Du flod, som sorlar, o sakta din
för utsikten till en ständigt flöström,
dande motionsflod angående stör- du susande säv, stör ej hennes
dröm,
re eller mindre sådana jämkningar
där hon vilar min kära på blometc. ställs man ofrånkomligt inför
sådd bädd!
frågan: är riksdagen rätt forum Du dansande flod, slå lätt mot din
andliga frågors avgörande
brädd!
riksdagen, vars uppgift är att i
Du vipa, som flyr över strandens
I ik f o r m i g h e t e n s tecken
ra lag, bakom vilken sedan ställer ds duva, sommad,
kuttrar i skuggig!

för

e-

att något bör göras, så gör det. Och låt
inte avhålla dig därifrån, om de många

fördöma ditt förehavande. Ty från att
handla orätt bör du avstå, därför att det
är orätt - men från att handla rätt bör
du inte avstå, därför att andra döma

är ett tecken på slött förstånd,
om man uteslutande är upptagen av sin

gör

kande. Allt detta bör naturligtvis beaktas
men som bisaker: Hela vår hängivenhet böra vi ägna åt vår ande.
Och kanske kommer den skärp- du koltrast,
i skymning- Anskaffa vad din kropp behöver såsom
en nära,
ning av den stängda dörrens polimat, kläder, husrum, tjänare i den mån
tik i skolinstitutionen, som den stör ej med din sång min slumran- det är nödvändigt fördin själ - avskaffa
de kära!
vad som sker för lyxens skull.»
nu antagna lagen ovillkorligen in»Anställ varje dag betraktelse över dad
nebär, att till sist öppna portarna
luftigt,
genom aftonens och landsflykt och allting annat som sytill en helt ny framtid än ett
nes dig skräckinjagande - men i synnervälordnat skolsammhälle. Tidevar- ser jag alarna svaja i vårsval brist
het över döden. Då skall ingen långsint
vet har en gång skisserat denna smyg sakta, o flod, och aftonen lång tanke någonsin få makt med dig, inte helframtid så; EN, skola med frihet jag sjunger d i l l lov i min dämpade ler skall du allt för häftigt
sång.
någonting.
under ansvar, d. v. s. med inspekOm det någonsin händer dig att blicka
tion, som tillika vore i inspiration. Hur fagert ditt lopp mellan dung- omkring dig i
yttervärlden för att se efarna hän
och i kamp för en sak och för l i
ter om du väcker någons beundran må
vet. Alltså: Icke avgiftsfria sko ser jag glida i glans, hur majskym- du veta, att du har förlorat allt vad du
ningsvän
hittills vunnit.
lor men en ”s k ol pe nni n g” åt
din strand ser jag stiga med björ- »Låt det vara dig nog att du är filosof.
varje barn eller människa, en
kar och pilar,
du dessutom anses för en sådan, så
skolpenning att uttagas för vil- hur gräset står lent, där min älskade Villanse
dig själv därför, och må detta vara
k e n skola det vara må, statsskola
vilar!
dig nog.»

sig

ut

samhällets

tvångsmakt.

Hur

hurfint

eftertrakta

eller privatskola, och en skolpenning

Du dansande flod,

slå

lätt mot din

brädd,

harblivit

ett rådslag? Om sådant är en förmån

-

där hon vilar min kära på blom- gläds då över att den har vederfarits din
sådd bädd!
nästa
är det ett ont, sörj då inte över att
Du flod som sorlar, o sakta din
du undgått det.»

gång,

och jag sjunger ditt lov i
min dämpade sång.
(Övers. av Vilhelm Ekelund).

Detta är blott några få av de råd och
vinkar filosofen, den frigivne slaven EpikEpiktetos ger oss. Hur han själv tillämpade
sin stolta, stänga filosofi kunna vi sluta
oss till av följande händelse ur hans liv:
En dag medan han ännu var barn, snör-

lätt, då gäller det om de ha mod
och kraft n ~ . och
, om det finns de hans husbonde in hans ben i ett tortyroch kraftig opinion instrument. Då husbonden drev in den ena

en nog modig

ordnade skolsamhället.
Det blir yttrade fortfarande helt lugnt: »Vad sade
svårare än det en gång var att jag?» Så hum det sig att han fick gå lytt
bygga den fria flickskolan i en genom livet. Men kroppens lytthet och
aldrig hämma hans
ödemark, men uppgiften är sin
insats värd.
Stella Rydholm.

