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En del av upplagan åtföljes 
av en bilaga. 

Vad har hänt? 

- 

DENBRITTISKA BRITTISKA IMPERIEKONFE- 
RENSEN har avslutats. Vi redo- 

gjorde i n:r 40 utförligt för dess inne- 
börd. NU återstår att anteckna resulta- 

ten beträffar av den frågan långvariga om det församlingen. brittiska väldets Vad 
enade inom gemensamma tullmurar, Iyc- 
kades engelska regeringen göra klart att 
den inte ville ha någonting med denna 
politik att göra. Frågan hänsköts till 
fortsatt kommittébehandling och en 
specialkonferens ställdes i utsikt. I fråga 
om dominiernas generalguvernörer, som 
hittills utnämnts av Storbritanniens rege- 
ring. beslöts att de hädanefter skala ut- 
ses av konungen tillsammans med rege- 
ringen i vederbörande. dominion. 

nas självbestämningsrätt. I samma likt- 
ning går förslaget om domininernas med- 
bestämmderätt i lagändringar rörande 
tronföljdsrätt m. m.. som kommer att 
föreläggas engelska parlamentet först se- 
dan samtliga dominers parlament enats 
om att begära en sådant förslag. 

F R Å N  DESSA. HELA JORDKLOTET 

våra BERÖRANDE underrättelser, falla 
20-tal mera bemärkta personer i Båstad 
med kommunalpamparna i spetsen till ge- 
neralpoststyrelsen ingivit en skrivelse av 
följande lydelse: 

postmästare kommer att tillsättes vid 
postkontoret i Båstad har det från bå- 
stadsborna allmänt uttalats önskemål om 
en manlig sådans tillsättande. Båstad 
har visat sig en alltmera framåtgående 
badort. Vi våga därför vördsamt hem- 
ställa. att styrelsen måtte denna gång 
utnämna en manlig person. Vi ha oss 
bekant, att inom riket finnas åtskilliga 
mindre postkontor, som förestås av man- 
l ig postmästare. Bastad besökes numera 
av omkring 5,000 badgäster, internatio- 
nella tennis- och golfspelare. Såsom 
ytterligare skäl för anställande av man- 
lig postmästare torde kunna anföras, att 
under Båstads postkontor lyda sex post- 

Ö VRIGA VECKANS VIKTIGA HÄN- 
DELSER, Runda-Bordskonferensen, 

Beckerkonfliktens biläggande. allmänna 
svenska bostadrkonferensen. studentkra- 
vallerna i Berlin. kommenteras i särskilda 
artiklar i detta n:r. 

ytterligare ett erkännande av Alltså 

sitt n:r för den 15 d:s meddelar att en 

»Då inom den närmaste tiden en ny 

stationer.» 

veckovakten 

Korpungen Gandhi=revolutionen och och jag. 
Företal till en bok. Runda= Bordskon ferensen Du föder djurens marga hop, 

Du hörer ock korpungars rop. 
Dessa M versrader minns jag särskilt 

en länge beramade Round- inom Imperiet. Vidare att saltskat- rades med strejker. Den stora in- tydligt från min barndoms ky kora ng. D Table-konferensen rörande In- ten skulle borttagas och spritförbud diska kvinnoföreningen har också på Psalm 399 är en sommarpsalm, en bön 
diens framtid mellan indiska och samt införselförbud för textilvaror det bestämdaste tagit avstånd från om jordens fruktbarhet, och den återkom 
engelska delegater har nu börjat utfärdas. Slutligen att de politiska de två kvinnliga delegaterna. alltid på nummertavlan vid midsommar- 

sitt arbete i London. Lord Irwin, fångarna skulle frigivas samtidigt Vi barn sjöngo trohjärtat »djurens 
Indiens vicekonung, har yttrat all om med al t  ohörsamhetskampanjen av- dessa indiska delegater äro särskilt magra hop» ty magra visste vi inte vad 
de indiska delegaterna komma med blåstes. lojala mot England. Av de tal som- det var. men magra kreatur sågo vi där- 
ett enigt förslag ti l l  full självstyrelse 
för Indien inom Imperiet, så kan ett ter strandade och nu är Gandhi och ståndpunkt, kan man se att de ha Vad som alltid oroade mig. var att vi 
sådant förslag räkna på arbetarre- hans parti utanför, Ja, partiet och l ika långt gående anspråk som nå- ungarnas rop. Jag förstod icke då att 

Jesper Svedberg kunde behöva ett rim. geringens stöd Och på bifall i över- dess lokalföreningar ha förklarats gonsin kongresspartiet. 
och underhuset. olagliga och polisen undersöker de- u n d e r  hela denna höst har den Det är troligen från denna psalm jag kan 

vapenlösa kampen för frihet härleda min livliga föreställning om korp- 

märke ti l l  i konferensen är en som papper och förbjuder deras tidnin- fortsatt som förut, trots alt ledarna ungars otålighet framför andra varelser. 
saknas, nämligen Gandhi. Och med gar. äro i fängelse. En indisk reporter Tidevarvet för mig antagit gestalten av 
honom saknas alla andra ledare av Under sådana förhållanden för- karaktäriserar kampen så: I dessa en korpunge. Han har under dessa sju 
den nationella rörelsen. kongress- står man. att nationalisterna icke se strider lyder polisen lagen genom år han levat jämt varit hungrig, jämt 
partiet. Gandhi hade från sitt fän- med blida ögon på de sjuttio indiska att öva våld och folket bryter lagen begärt text och slukat den fort. Bland 
gelse satt upp tre villkor för att av- representanter. som reste till Lon- genom att icke göra motstånd. Sten- andra fodringar han 
blåsa ohörsamhetskampanjin Och don. Det var i samma drag som kastning mot polis, ja. i enstaka fall nittiofem petitrader på första sidan. 
deltaga i förhandlingarila vid Run- Gandhi fyllde sextioett år Hans bombkastning, har förekommit frän Långa tider har det varit jag som varit 
da bordet. Han begärde att det födelsedag firades över hela landet, nationalisternas sida, men Gandhis närmast till hands att sörja för utfod- 
skulle uttryckligen sägas ifrån, att bl. a. med kvinnoprocessioner som satyagrahis, hans vapenlösa kämpar, ringen. Noga har han alltid varit Fick 
konferensens ändamål var a n  skriva slogo alla rekord. Men mot avresan män, kvinnor och ungdom, ha fört han fler rader än nittiofem,spottade han 
en författning för ett fr itt Indien av de indiska delegaterna proteste- striden med värdighet. tapperhet, han och skvallrand för faktorn, fick han 

ingenting. stack hin mig med sin långa 
näbb rakt i samvetet. Men så kunde han 
göra, därför att han visste att jag älska- 
de honom. Om ungdomsårens själsliv. ken .Korpungen annan mat krävde och emellertid passning så att myc- de 
nittiofem raderna ofta fingo anstå till 
kvällen Ilie ombrytningsdagen och då 
miste rivas direkt ur ögonblickets situa- 
tion eller stämning. Dessa små - jag 
vet inte vad jag skall kalla dem - dessa 
spaltbitar ha intet annat sammanhang 
och ingen annan variation än min egen 
jornalistillvaro halt under dessa år, För 

Den psykologiska forskningen har gemensamma andliga odlingen. Den- mig bilda de i sin helhet en slags kalen- 
na tidsperiod, den själsliga mog- darium. i brist på annan dagbok. Det 

är dock blott ett helt litet fåtal korpun- nått fram ti l l  ungdomsåren -, från 
nadstiden, inträder efter den kropps- gen och jag valt ut ur högen, ett urval 

lande med barndomen. Detta har l iga pubertetstidens slut, alltså med som synts oss behålla en smula giltighet 
skett först på de sista åren och ännu 16-17-18-årsåldern. 
blott genom några förtrupper, främst som romarna kallade adolescentia Vi ha gjort det därför att läsekretsen, 

och som de räknade ända upp till mätt Charlotte Bühler i Wien, Eduard 
30 eller 31 år. Nu räknas den högst meddela att den trivdes med att få mig Spranger och Siegfried Bernfeld ' 

Berlin. William Stern i Hamburg. upp ti l l  24 är. Ofta måste den an- serverad i homöopatiska doser. 
I Tidevarvet kommer att i några ses avslutad redan vid 21 år. Den 

följande nummer meddelas brott- existerar blott inom kulturens råmär- 
stycken ur Charlotte Bühlers grund; ken och på den vilar. menar dessa 

moderna forskare. kulturens framåt- 
skridande, generotionernas andliga domsårens själsliv. - Här vill jag 

därför blott inledningsvis fram- standard. 
hålla de sammanhållande synpunk- Denna period ger liksom lösning 
terna i denna forskning. Den byg- och fullbordan på den tidigare över- 
ger främst på  studiet av dagbacker, Oberoende av varandra, men un- gångstidens om och strider, men 
vidare på vittnesbörd från ungdoms- gefär samtidigt. faste Charlotte Büh- ställer därför också vissa krav på 
rörelser Och ungdomsförbund - ler och Siegfried Bernfeld uppmärk- denna, 
exempelvis Den första pubertetstiden, köns- 
- samt på självbiografiska doku- utsträckta puberteten. och dess be- mognadens tid, som pedagogiken så 
ment i världslitteraturen. 

Ända må man icke tro att alla 

Förhandlingarna om dessa punk- liga hål l i t  för att deklarera sin emot ofta. 

Den person, som man mest lägger ras lokaler, lägger beslag på deras 

(Forts. sid. 5) 

Pionjärarbete på ett nytt forskningsområde. 
Inledande översikt av Honerine Hermelin. 

sitt trägna och betydelsefulla syss- 

Det är den tid även sedan tidningspappert gulnat. gulnat. 

och övermätt, stundom behagat 

Stockholm oktober 1930. 

läggande arbete från 1921, Ung- 

vandringsfågel-rörelsen samheten på vad de kallade »den 

lydelse för individen och för den mycket sysslat med, passeras ju i allmänhet inom 12-l7-årsåldern. 

Den är negativismens, trosets, tviv- 
lets och sökandets, avstådstagan- 
dets lid. Den tid, då jag-medvetan- 
det f ö d s  med oändlig ensamhets- 
kända, med kritik och avighet mot 
alla gamla sammanhang, auktorite- 
ter, vänner och trossatser. Man dri- 
ver omkring på orons och längtans 
rastlösa vägar och söker - man vet AR PRODUCERAT I DE TROPISKA HÖGLÄNDERNA OCH 

SAMMANSATT AV DE YNGSTA OCH SPÄDASTE SKOTTEN inte vad - en vän, en ledare. en 
Å THEBUSKEN starkt personlig anknytning ti l l  en 

värld alldeles olika den gamla. Del 
är en starkt antisocial lid. 
Så småningom bryter den själsliga 

mognaden igenom - om inte dess 
möjligheter under den första mog- 

S L O T T S T H É 
(det f inb lad iga  théet) 

g rö n a b i a r m e d 
konsum goda bullar (Forts. å sid. 6) 



Beckerkon= 
flikten bilagd. 
Konflikten vid färgfirmorna Bec- 

ker och Hansen, som pågått Över ett 
halvår, har ställt t i l l  ett våldsamt p- 
balder i den samhällsbevarande pres- 
sen. Riddarna av »tredje mans rätt» 
ha dag för dag ägnat hårresande he- 
traktelser åt »blockadterrorismen» 
och de röda lapparnas elände. 

kollektivavtal verka nivellerande. 
Med hänsyn till att kollektiva t l re- 
dan existerar för andra grupper av 
samma karaktär utan olägenhet, tyc- 
kes motiveringen i själva verket ha 
dolt ett annat motiv, mänligen fruk- 
tan för att den fackliga organiserin- 
gen och föreningsrätten skulle 
sträcka sig för högt upp i ssamhäl- 
lets mellanskikt, där Nationella Ung- 
domsförbundet vill ha fiskerätten. 
Nu är emellertid konflikten bilagd 
efter en uppgörelse, som har ställt 
till ett nytt våldsamt pressrabalder 
denna gång i kommunisttidningarna. 
De strejkande skulle nämligen pa 
det skamligaste ha blivit dragna vid 
näsan av  »reformistförrädarna» i 
medlingskommissionen. 

Parterna äro alltså förflikta i en 
för Allmänna Valmansbörbundet be- 
klagligt god tid före Stockholmsva- 
let. Man förefaller att vara ense i 
alla punkter utom en, nämligen frå- 

gan huruvida kollektivavtalet verk- 
förhållandet är, att man träffat en 
gemensam, normerande överenskom- 
melse beträffande de anställdas skyl- 
digheter och rättigheter. Ordinarie 

arbetstid löneförmånerna är 48 timmars ganska arbetsvecka väsentligt 
de, ersättning för övertidsarbete 

semester och så vidare noga fixe- 

avta 

högre än före konfliktens annalkan- 

sjukdoms- och olycksfallsförsäkring. 

rade. 

uppsägning. Detta innebär, att fack- 
förbundet, som vid fullständiga kol- 
lektivavtal undertecnar löneavtalet, 
inte kan företa en kollektiv uppsåg- 
ning med ett enda penndrag, om i 

framtiden en ny strejk skulle vara av 
klart de anställda, om den fackliga 
solidariteten håller att samtidigt 
uppsäga Sina arbetsavtal. För- 
eningsrätten är inte uttryckligt men 
i praxis erkänd så til l vida, att AI- 
betsgivareföreningen och bolagen "" 
underhandlat med Handelsarbetare- 
förbundet. Det förefaller som om 
högertidningarnas segerjubel beror 
på att arbetsgivarnas nederlag inte 
blev fullständigt. 

en annan sak: strejkbrytarna få i 
viss utsträckning stanna kvar. Av 
de under konflikten nyantagna skola 
visserligen nio av olika anledningar 

ende, som tills vidare komma att 
behållas, lära vara tre eller fyra ut- 
bildade apotekareelever. Men de 
som varit anställda fare konflikten 
och inte gått med i strejken få ock- 
så stanna kvar i affärerna. Detta är 
malörten i bägarn, men det lär som 
regel vid fredsslut vara svårt att få 
bort dessa strejkbrytare. Å andra 
sidan ha arbetsgivarna utfäst sig att 
återanställa de allra flesta av de 
strejkande. Reellt betyder uppgörel- 

sen en ganska betydlig vinst för ar- 
punkt segern kunde ha varit större - under andra konjunkturer. 

omedelbart entledigas. De återstå- 

Nils Beyer. 

RÄTTELSE. 
I föregående nummer av id^^^- 

vet förekom i artikeln Sveriges 
Handlingsprogram ett vilseledande 
tryckfel. Där stod: Enbart på hans 
ord kunna vi icke tro att Ryssland 
med jämmer skulle se ett sådant bal- 
tiskt förbund. Skall vara: med 
jämnmod. 

Den 11 november. 
»Vous qui passez en pélerins, près de leur sell-Essén, att nu icke tala om Ek- 

tombes man-Ramel eller Hansson-Undén. 
Gravissant leur calvaire et ses sanglants Men vad har det för värde för oss 

chemins. 
Ecoutez la clameur un; sort des héca- med elt beslut som v i  aldrig kunna 

tombes: tänkas bli prövade på? Tvärtom, 
Peuples, soyez unis, hommes soyez det är en fara att v i  nöja oss med 

humains.» ett sådant beslut som rättesnöre och 

dag. Det är den dag. då vi som pil- För det andra: Även om denna 
grimer gå förbi de döda soldaternas förklaring far oss vore mer In ett 

calvarium och följa dem i spåren på alltför billigt löfte, så har den det 
deras blodiga vägar. Ja, så högtid- stora felet, att den lämnar frågan Om 
l ig  är den dagen, at t  man nästan rustningar och avrustning olöst. När 
önskade at t  den icke bleve så regel- jag väl har beslutat att vägra min 

bundet firad medelst fredsföredrag. regering stöd, ifall den skulle viija 
Ty det blir så lätt en vana att man föra krig i stället för att ta skilje- 
går på möte den dagen liksom man dom, sen kan jag lugnt åse eller 
lite senare g å r  i  julottan, och när kasta mig i rustningar med tanke på 
det är avklarat, blir det inte tal om den eventualiteten att andra länder 
att göra något vidare för att för- skulle orättfärdigt börja krig mot 
verkliga frid på jorden. en i detta mig, trots sina kyrkors avståndsta- 
ligger en nonchalans mot de döda ganden. Ett sådant beslut förlägger 
soldaterna liksom mot Kristus. mitt handlande i ett ovisst fjärran för 

Den 11 november borde vara en en tänkt situation, men det lämnar 

samlingsdag, då paroll ges och tas fredsvännen oviss, om hur han bör 
och då var och en får sig sitt upp- ställa sig till vår nya förvarskom- 
drag förelagt i fredens tjänst. Eller mission, till avrustningsarbetet i Ge- 
också bör den l l november vara vad nève och till vår svenska vapenin- 
den förr uteslutande var: kronprin- dustri, våra gaskrigsexperiment, som 

pryda tidningarnas första sidor varv- Sens födelsedag. 
I år höll ärkebiskopen fredsföre- tals med ärkebiskopen på prediksto- 

drag den I I novemher. Hela Sve- len och till krigets provokatörer av 
riges läsande och lyssnande befolk- i dag. 
ning bör ha haft tillfälle att ta till Det är icke nog för oss att få veta 
si^ detta föredrag. Vad fick denna att fred är möjligt på den grund att 
befolkning för paroll i den fråga som för Gud är ingenting omöjligt. Gud 
är dess livsfråga? Vilken handlings- kan ju endast göra fred möjligt på 
linje i sitt fredsarbete? jorden genom att verka genom OSS. 

Kärnpunkten i fredstalet var det Hur vill då Gud att jag, som hans 
ekumeniska rådets redan förut kän- verktyg och den svenska statens 

medborgare, skall verka för fred, 
Jag förbliktar mig, säger i denna verka när  jag väljer stadsfullmäktige 

tyska och engelska kyrkan, att i ord skriver, väljer mitt parti och min 

Den I 1 november är en högtidlig illusoriskt handlingsprogram. 

da resolution från i fjor. 

resolution den svenska, respektive och riksdagsman, när jag talar och 

och gärning ta avstånd från mitt läsning, över huvud är med om att 
lands regering. om den skulle vägra uttrycka det svenska folkets vilja i 
att gå med på skiljedom i en konflikt en värld som bereder sig för krig? 
med en annan stat och i stället tvärt Den 11 november 1930 lämnade 
börja krig. om min regering förbe- oss där med ett frågetecken. 
reder en sådan handling, må den på 
förhand veta, att den icke då kan 
räkna på kyrkans lojalitet. 

Eftersom ärkebiskopen fästen si 
stor.vikt vid detta uttalande har man 
anledning förmoda att det är den 
längst framskjutna punkt, til l vilken 
den officiella kyrkliga fredsrörelsen 
framflyttat sina poster. Man har 
all^ kommit så långt som till att 
medge '" det kan komma en situa- 
tion. under vilken en kyrka vid krigs- 
tillfälle icke bör vara lojal mot sin 
egen regering. Det är allom bekant 
att det är ärkebiskopens förtjänst om 
det över huvud finns ett gemensamt 
forum för de lutheranska, reformerta 
och ortodoxa kyrkorna, från vilket 
de kunna göra ett uttalande. Han 

icke var mera radikalt. Om man 
känner t. ex. de franska reformerta 
prästernas åskåfdning, deras ur 
krigsskräcken kommande rädsla för 
fredsarbetet, eller vet hur många 
kejsartrogna och revanschlystna 
tyska pastorer det finns, så förstår 
man, att denna resolution betyder ett 
övervunnet motstånd och ett steg 
framåt. 

Men det är litet eller intet som 
meddelande på vapenstilleståndsda- 
gen från svenska kyrkan till svenska 
folket. 

For del första: den svenska kyr- 
kan och det svenska folket kunna 
aldrig tänkas komma i den situation, 
att de bli prövade på detta beslut. 
Många situationer äro möjliga men 
icke den då en svensk regering skulle 
vägra att hänskjuta en granntvist till 
skiljedom. Lindman-Trygger skulle 
icke göra det, men icke heller Fors- 

bör heller e j  klandras, för att det 

har glädjande nog tagit itu med 
tomtjobberiet, så som aldrig förr. 
Fakta ha fastspikats som ofrånkom- 
liga, även om där från fastighets- 
ägarehåll framhållits svårigheten att 
göra något åt saken. Ty det är 
fastighetsägarnas intressen det gäl- 
ler. Hyresgästernas riksförbund sy- 
nes dock vara av en, annan uppfatt- 
ning. Förbundet uttalade sig, heter 
det, för politisk neutralitet. Det 
förefaller riktigt, en konservativ hy- 
resgäst vill inte betala oskälig hyra 
mer an en socialdemokratisk, inte 
ens en liberal. Och så länge man 
håller sig till sina gemensamma in- 
tressen är allt gott och väl. Värre 
blir det, när man kommer till utfö- 
randet. Vem vill då föra fram det 
»neutrala» förbundets krav på - 
t. ex. att värdestegringen tillhör 
samhället, tomtspekulationens stäv- 
jande o. s. v. Riksdagen består inte 
allenast av politiskt neutrala hyres- 
gäster utan även av fastighetsägare. 
Frågan blir då vilket parti, som vill 
åtaga sig deras sak. 

Socialdemokraten gör redan gäl- 
lande, att de riktlinjer, som här ut- 
vecklats, äro i överrensstämmelse 
med den uppfattning Arbetarepartiet 
alltid hyllat, men Aftonbladet vill 
göra dem äran stridig. V i  måste 
ge Aftonbladet rätt i, att man kan 
grata blod över, att Arbetarepartid 
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Gammal och 
ny pr os titution. 

Laura Petri: Kroppar och själar. Samhället står där naket i Laura 
Bonniers, 5: 75. Petris bok. Men liksom det milda 
Med starkt inre motstånd lade jag novemberdiset sveper sig kring hös- 

d:r Laura Petris bok Kroppar och tens nakna träd, så är i boken en 
försonande dager kring alla dessa själar på på mitt nattduksbord för att vilsegångna kvinnor. dessa »oförvit- 
liga förförare» och syndiga bordell- 
fruar. Genom molnens reva lyser bekantskap. 

samhällets undre värld avskräckte humorns sol upp eländet. Författa- rinnans hjärta har kanske mest fån- 
mig, ännu mindre författarnamnet. gats av den typiska skökan, hon som 

Nej, det var kombinat ionen med på en gång »var en djupt själfull 
olust. Vi på Tidevarvet äro visser- och en djupt fallen kvinna., som var 

»den nytestamentliga skökan i sin 
ligen beredda på att för återstoden mystiska glans». Jag säger med flit 

var, l y  som d:r Petri vittnar om på ras, komma tillsammans för resolu- flera ställen i sin bok, har prostitu- 
nande till bekämpande av olämpliga tionsföreteelsen på det sista årtion- 
lagförslag mot vanartigt levnadssätt det helt och hållet ändrat karaktär. 

Skökan. hålldamen och berglärkan 
av samhällsvådlig art, eller vad de är ett minne blott. men alla få de 

en blomma på sin grav. De få ett 
her bli påmind om detta problem, äreminne. Läs t. ex. beskrivningen 
det är mer än kött och blod för- över undre världens kvinnor - de 

Men så började jag ändå att läsa »äro som alla andra kvinnor, vackra 
boken vid novembermorgonens spar- och fula, kvicka och dumma, snälla 

och en månad synts mig passa bättre magdalenor äro sköna. Misstag. Det 
kräver ingen skönhet för att bliva 

ihop. En lösryckt rad ur en liten fransk sköka. Lärt folk tror, att alla fallna 
kvinnor äro svagt begåvade, psy- 

visa kom för mig - - - kiskt undermåliga. Statistiken frdn 
Novembre approche, c’est le mois béni, Landskrona tvångsarbetsanstalt åda- 

Ou tous les morts ont des fleurs sur Ieur galägger del, säger man. Men den pierre -  m å n - -  N o v e m b e r  nalkas, den statistiken kan man ej rätta sig efter, 
ty det är blott de svaga. som låta 
sig fångas. De starka löpa undan 

på sin grav. 

och överlista lagen och Landskrona. 
Moraliskt folk tror, an alla fallna 
kvinnor äro onda och stygga. O, 
nej, det finns så snälla sådana -» 

Enskilda livstiden stiga fram, be- noveller lysande problemet. Till ex. den stac- 
kars Polly, som fått ro till slut på är rubriken på 

John Landquists ett sinnessjukhus. Som tolv års barn 
anmälan i Aftonbladet av blev hon en »fallen kvinna», som 

hämtades upp till reglementerings- 
Pär Lagerkvist: byrån. Vid några och tjugo års 

ålder har vägen lett förbi de van- 
Kämpande ande liga stationerna, sjukhuset och 

tvångsarbetsanstalten till fängelset, 
Landquist tillägger: ty det hände sig så, att »Polly stal 
”Vad han här presterat är från från en karl». Hennes kund hade 
första sidan till den sista ny, fast 
och levande ordkonst: Kämpande lovat henne en blank ny sedel på 
ande är en bok som ej förgår med hundra kronor, men somnade ifrån 
säsongen.” sitt löfte, dödfull, som han förstås 

7:50 var. Polisrazzian hotar, hundrakro- 
nan låg som han sagt i plånboken, B O N N I E R S hon tog den och försvann. Och det 

Icke för det al l  en skildring från 

drar. 

samma ljus, och aldrig har en bok och stygga. Somt folk tror att alla 

I 

Mästar- 

var ju sen ej svårt för den tillnyktra- 
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de köparen att bussa polisen på flic- D:r Petri, som offrat så många år 
kan, det fanns ju inga vittnen på av Sitt liv åt det personliga rädd- 
hans löfte. Det blev straffarbete ningsarbetet, fördömer skarpt tvång Återstående 
förstås. och fängelse »de bita e j  på lös- 

Bordellfrun fröken Constance. aktiga kvinnor. Det enda som biter 
Och ide obemärktas, tragedi, alla är ett högt ideal, förtätat i en män- nummer 
dra förbi oss. Även de stackars niska.» D:r Petri stryker under, att av 
taren lycker det är synd om dem. stämmer tillförseln på kvinnomark- 
Hon finner dem så ynkliga och mest naden - precis som Catherine Booth 
löjliga. »Det är icke lätt att vara gjort före henne. för 
en modern barnafader,, säger hon. »Vårt räddningsarbete bör kon- 
»deras små krafter räcka ej  till. Centrera sig på männen i stället för 
Samhället ör sitt bästa för att på kvinnorna. Men», säger hon. 
uppfostra gör och de stackars fä- »det är svart att rädda fallna män, 
derna tvingas att knoga och arbe- det är svårt att rädda fallna kvinnor. 
ta för Sina osynliga söner och dött- Finns det intet bättre och mera prak- 
rar. Men de små lönerna räcka ej tiskt sätt att motarbeta prostitutio- 
till och barnamödrarnas klagan nen än att rädda dem som redan 
ackompanjerar det moderna livets fallit? Jo, att förebygga deras fall 
skådespel, som kören den grekiska Gossar och flickor måste 
tragedin.» Författarinnan talar även uppfostras till män och kvinnor med 
om de ståtliga mödrar. som orka herravälde över sina kroppar. - - 
med att vara »ensamma om’et», Förföraren är den förfördas auktö- 
vare sig de äro övergivna eller döma ritet i könsfrågor, och han meddelar 
den man de älskat ovärdig faders- endast den undervisning han anser 
namnet! nyttig för eleven. - - - Våra 

Kanske del märkvärdigaste i d:r flickor kasta sig i pojkarnas armar, 
Petris bok i alla fall är hennes skarp- innan de veta vad det innebär. Och 
sinniga analys över skillnaden mel- Plötsligt stå de där häpna med ett 
lan prostitutionen förr och nu. barn i famnen. - - - Gossar och 

Märkesåret är, säger hon, år 1919. flickor måste upplysas om livets 
Då upphörde springandet i de syn- höghet, kroppens värdighet och be- 
diga trapporna till byrån och de gärets list. - - - Sak samma hur 
gamla skökorna blevo »fria från förhållandet ordnas man och kvinna 

»skrivna» och »smygen» är avblåst. eller fri kärlek, om samhället river 
Förr i världen höllo skökorna på ner alla murar och tillåter vilddjuret 
skrået, men »helprostituerad» vill att springa löst, sak samma. Det 
ingen nu vara - - - Den prosti- mänskliga vilddjuret förblir ett vild- 
tuerade har hajt sig kvalitativt, men djur ändå och kommer i alla fall att 
brett ut sig kvantitativ! - - - Den bringa smärta åt människohjärtat 
prostituerade typen har föryngrats. Och förödelse i människolivet., 
Flertalet flickor äro under sjutton Jag har så mycket som möjligt 
år. 

Det mest beaktansvärda i hela Till slut endast en reflexion. Laura 
den moderna prostitutionsfrågan fin- Petri har arbetat tio år av sitt liv i sammanträdde den 10 nov. till ett möte, 

ner d:r Petri vara att den moderna räddningsarbete. Hennes värdesätt- till vilket inbjudits medlemmar av Fri- 
flickan idkar skörlevnad icke längre ning av detta arbete framgår ur före- sinnade ungdomskretsen, Ungliberala 
endast av nöd eller fåfänga och talet: »Var strålar solen klarare än gruppen, Clarté, samt H. S. B:s styrelse 
njutningslystnad. utan av behov. Det på räddningshemmet? - - - Det och förtroenderåd. 
är det rena begäret, som de tidigt varder glädje i himlen över varje Till inledare av detta möte, som var 
började könsförbindelserna framska- syndare som omvänder Sig och för- anordnat som ett diskussionsmöte i jord- 

par och utvecklar. Den animala smaken av denna himmelska glädje frågan, med ämne: Samhället och jorden, 
driften vinner allt mera terräng och smakar man på räddningshemmet.» hade föreningen lyckats erhålla rektor 
torde vid del här laget kunna upp- Men aldrig har denna författa- Honorine Hermelin, som i ett intressant 
laga tävlan med den ekonomiska. rinnans personliga ställning till rädd- anförande förklarade jordvärdets upp- 

Det var mera själ hos gamla tidens ningsarbetet skymt blicken för det komst och betydelse samt kapitalets och 
skökor, tycker d:r Petri. »För att stora problemet: Hur skall det onda arbetets förhållande till jordvärdet och 

bli en verklig sköka måste man vara förekommas? samhällsutvecklingen. 
en kvinna. Men flickorna nu för Hade räddningsarbetets målsmän i Ordföranden, fröken Greta Cardell, 
tiden börja att prostituera sig så allmänhet haft denna klarsyn, skulle förklarade därefter ordet fritt och en liv- 
tidigt att de hämmas i sin utveck- vi kanske se en dager i striden om lig diskussion vidtog. En givande diskus- 
ling och knappast någonsin hinna behandlingen av lösdrivarproblemet i sion under vilken frågorna om hyror, 

kvinnlig mognad. De äro ej kvin- vad som angår prostitutionsföreteel- jobberi och stegring av jordvärdet belys- 
nor, endast töser och jäntor, vanar- sen. 15 november 1930. tes ur en del synpunkter i samband med 

dem den moderna tidens mest vitala tiga barn.» 
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KONST 
N O R S K  D A N S K  S V E N S K  

djärvhet och sammanbiten energli. 
Över huvud blir hans arbetarskild- 

Under den sista tiden har konst- 

ringar monumentala. Han målar 
utställningarna i Stockholm haft 

vagnmakare, hovslagare, plankstry- 
högsäsong. Det har varit konstnä- 

kare, transportarbetare, som ha all 
rer av alla slag. Utlänningar och 

den energi och arbetsglädje, som 
svenskar. Skulptörer och målare. 

hans lyxmänniskor saknat. Natur- 
Intimister och modernister. Att få 

ligtvis målar Krogh också sådant, 
fram någon klar l in je eller tendens 

som inte är så påtagligt tendentiöst. 
ur detta kaos går nog inte. Men 

Bror Hjort, som utställde samti- 
det kan vara motiverat att redogjöra 

digt med Per Krogh, är en man, som 
för några av de mera intressanta ut- 

föraktar de lättvunna effekterna. 
ställningarna 

Som skulptör arbetar han med tun- 
Bland de märkligaste ar givetvis 

ga kärva former. men får ändå 
norrmannen Per Kroghs och sven- 

fram det sökande, frågande i sina 
sken Bror Hjorts på Svensk-Franska 
Konstgalleriet. En konstnär p r o p a -  

ansikten. Det är inte människor, för 
vilka allting är själklart.  Hans 

gerar alltid för en viss tendens, med- 

»Flicka med kruka» gör i all sin al- 
veten eller omedveten, mer eller min- 

stramade hårdhet ett ytterligt mo- 
dre framträdande. För närvarande 
propagera ju konstnärerna hos oss 
i de allra flesta fall småborgelighet, numentalt intryck. »Människan», 
reaktion eller dekadens. föreställande en man och en kvinna, 

Därför är del dubbelt uppmunt- ' förenade i kärleklyckans extas, Vi- 

rande at1 se en konstnär, som otvi- sar, även genom sin grova, otymp- 
liga form, _mannens djupa känsla velaktigt måste anses ha en radikal 

tendens, nämligen Per Krogh. Han och kvinnans ömhet. 

har en ytterligt förfinad och raffi- Hos Albin Amelin, som tillsam- 
nerad färgskala, vid vissa motiv t. mans med en del andra målare efter- 
o. m. något för raffinerad. Men Bet trädde Krogh och Hjort hos Svensk- 
som framförallt frapperar är hans Franska Konstgalleriet, förekommer 
olika uppfattning av lyxmänniskor motivet man och kvinna ofta. Det 
och arbetare. De förra äro nästan är som en glödande, sensuell ring- 
alltid degenererade, bleka, förtinade dans. Man får en vision av prole- 
typer, I. ex. i »Soirée» eller bracki- täres och apachers heta förstulna 
ga, som i »Interiör». Författaren lycka, hastigt fångad I storstadens 
Bedel har han gått illa åt Han har sällsamma och hetsande skymning. 
gjort honom till en förverkligad, Amelin målar också kvinnor, som ha 
oförstående ironiker, fastän onekli- levat livet, för del mesta ett kval- 

fullt och tungt liv, och som ärligt gen intelligent. »Pärlförsäljarna» är 
också en satir, mat societetsdamer- redovisa det i sina ansikten. Han 
na som ingenting ha att göra annat måste räknas till de konstnärer, som 
än tänka på sin elegans. Att just v i  ha rätt att hoppas på och kräva 
den av Falangen föreslogs till inköp av 

Samtidigt med Amelin utställde av Nationalmuseet får väl anses 
Nils Nilsson. Han är mindre kon- symtomatiskt. För Falangen. 
sekvent, mera vacklande. Han in- 
flueras från flera håll men vill i alla Bror Hjort: 

Kroghs porträtt av minister We- 

fall saga något självständighet. Och 
del-Jarlsberg är en blodig parodi på 
officiella paradporträtt. Ministern är 
överallt behängd med ordensgrann- kommer nog att lyckas. I »Skepps- 
låt (av  bleckplåt) och omgiven av Hans arbetarskildringar däremot. brottet» med kvinnorna på stran- 
röda fladdrande barockdraperier. Där känner man verkligen att Krogh den, utom sig av ångest och förtviv- 
Man förstår att ministern förbjöd målat i en annan sinnesstämning. Ian, känner man kvinnornas fasans- 
tavlans utställande i Oslo, vilket Med sympati och inte ironi. »Lofo- fulla känsla att vara passiva, att 
åstadkom att Krogh målade om nä- tenfiskare» visar kampen för brödet, vänta. Nilssons barnporträtt är verk- 
san och presenterade honom som mot elementen. Männen ge med sina liga barn. Frågande, oroliga eller 
sydamerikansk general. stiliserade fiskardräkter uttryck åt trygga, putslustiga. 

Flicka med kruka 

t id fullt medveten - dirigerar sina 
gestalter. Men hon ger dem långa 
trådar Hon later läsaren tro att de 
leva ell självständigt liv, långt från 
det ursprung som givit dem sina 
leenden och sina tårar, sin svaghet 
och sin styrka. Allt mera sällan har 
han själv under de sista åren kom- 
mit fram ur sitt gömställe med sitt 

När jag läste Elin Wägners före- förtrollade fisknät och undrar om eget starka Och mycket positiva jag. 
tal till »Korpungen och jag», erfor rönnen skall blomma i år: som vän- Det är därför man blir så rörd 
jag bokstavligen hur - som det bru- tar i ängslan på en liten förlorad att här möta henne själv - så som 
kas stå i romaner - m i t t  hjärta slog brorson, har jätteferier från världs- man b r u k a t  möta henne i b l a n d  i 
hastigare. Det började verkligen att händelserna och i valtider köper ren- best» - men på ett ännu starkare 

dunka och efter en stund spred det hudhandskar med bromsstingsärr, salt, därigenom att det ej längre är 
des det ihop lite särskilt i halsen - säger till sina handskar: man kan I småportioner utan att »spaltbitar- 
N i  vet - den där övermäktiga käns- duga ändå - trots ärren! - Man na» samlats till e n  bok. bli för- 
Ian när man blir rörd .. . Detta vill får vara med på hennes seende dag, härskande genom allt vad Elin 
jag bara ha sagt för att redan från då hon på Söder Mälarstrand upp- Wagner skrivit i denna bok: kärvhet 
början klargöra att det nog inte är täcker fjällskivlingar och kor och och ömhet. Och med dessa två blir 

en fullt objektiv person som härmed renhållningskarlen som hade ögon hon - åtminstone för den s o m  lever 
spalter» till korpungen Tidevarvet. den seendets dag utan glasögon, då i utlandet - så särskilt svensk. Ute 
Men jag tror inte, att en varm känsla hon - på en gammal kyrkväg som I den stora världen skulle egenska- perna heta »skärpa och entasiasm» 
behöver fördunkla ens Omdöme - varken gagnades av folk eller fä men eller »köld och kärlek». Hos oss 
utan hoppas att den i stället skär- där milen genast blevo skuggade, blir del kärvhet Och ömhet. Kärvt 
per blicken och gör en mera lyhörd, lätta och vackra att gå - mitt bland 
seende och hörande med ögon, öron, all radion upptäckte att människan som gråstensknallarna i en tallbacke 

är den enda uppfinning som aldrig -ömt och mjukt som skymnings- förnuft och alla sinnen. 

Allt är Elin också kalla hennes ömhet kärv och 
kärvheten öm - de gå i varandra tar möter man Elin Wagner själv. Wägner själv 

Det är Elin Wägner själv som far I sina böcker - särskilt de sista utan stränga gränser. Den hän- 

Elin Wägner: Korpungen och jag. Hon kryper själv långt bort i en vrå, den lille syndaren i Stockholm som 
H o n  k ry  hon med säker hand - all- ville återinföra dödsstraffet - båda 

Sammanbundet 
genom en människa 

I dessa Korpungens små spaltbi- blir gammalmodig. 

på tåg, tänder våreldar, lägger ut - är hon inte alltid så lätt att finna. ryckte lille negern i Hyde Park och 

Bonniers, 3: 50. 

! 

som mörkt hår i För paket såväl à 35’ ljust öre 

Birger Simonsson (på Konstaka- 
demien) målar också barn. Förtina- 
de, veka, bleka överklassbarn. Snälla 
och försiktiga om sina fina kläder. 
Han målar också sköna damer med 
bara armar i eleganta toaletter. Eller Alla mänskor skriva sina memoa- 
i riddräkt. Men ibland återge han rer nu för tiden, mer eller mindre in- 
»vår tids kvinna» t. ex. i »Porträtt diskreta. E j  att undra över, då de 
av fröken M. S.», energisk, rakryg- mottagas synnerligen välvilligt av 
gad, tankful!. Över hans landskap både kritik och en barnsligt förvän- 

strålar alltid solen från klar himmel. tansfull publik. Dock därom endast 
För honom existeras inga problem. att lyss till då de tala om det som 

Del gjorde det inte heller för de intresserar dem och det de känna till. 
danska målare, Hammershöi, Krogh För att förstå måste man hysa kär- 
och Philipsen, som utställde före Si- lek. och vem skulle vi väl ägna ett 
monsson i samma lokal. Hammers- äga en mera förstående kunskap ån 
höi och Ring äro intressanta såsom om oss själva? 
typiska exponenter för sin lid. Men Därför ha också de Hågkomster 
faktiskt existerade ju problem även och Livsintryck, som Lindblads för- 
då, fastän dessa målare tycks ha le- lag årligen bringar, blivit en omtyckt 
vat i lycklig okunnighet om dem. vara. Bidragsgivarna själva träda 
De moderna danska målarna ut-  visserligen ofta med vacker an- 

ställde i Galleri Moderns nya lokaler språkslöshet i bakgrunden för bety- 
i Dramaten. Där finns den kamp- dande män och kvinnor de mött och 

vilka de önska ge en tacksamhetens 
Ius och experimenteringslust. som belysning Kanske bevaras sålunda saknas hos den äldre generationen. många glimtar, som annars skulle 
De ha brutit med det föregående, slocknat, kanske ritas ett nytt drag 
fastän de naturligtvis tagit starka in- till en teckning, som vi vant oss 
tryck av t. ex. Wiilumsen och Arbetets redigering är är god. De 
Munch. Jens Adolf Jerichau, död mycket skilda författarna ha valts 
redan 1916, har stora, mystiskt- sa, att alla smakriktningar kunna till- 
symboliska kompositioner med dun- fredsställas. Gamla människor be- 
kelt glödande färger. Jens Sönder- rätta lyckliga minnen från en svun- 
gaard är romantiker, och stämnings- nen idyll, passande att njutas till 
människa i sina ofta höstliga land- äpple och julnötter vid brasan.Och 
skap. Hans Bendix är en Robert en pust från en sen, orolig värld, 
Högfelt i förbättrad upplaga. Mer utan vars impulser hemmaluften kän- 
ursprungligt naiv och rolig. 

Den senaste årgången har kanske 
ej så utpräglat litterär karaktär Som även med social tendens 

En viss social tendens kan n den föregående - tioårsjubileets - 
inte heller frånkänna Helge zan én I vilken så gott som hela den unga 
(på Konstnärshuset). Hans Zadén författargenerationen medverkade. 
laren» är en utmärkt typ, en man DET prästerliga inslaget är i år 

större. Kantraktsprosten Nordberg 
som kan bryta sten ur oländig mark. Skildrar 1886 års jätteeldsvådor i 
»Skördefolk» på hemväg, trötta efter Sundsvall och Umeå, domkyrkokom- 
det ansträngande arbetet, visar res- ministern Carl Anshelm och teologie 

licentiaten Kåre Skredsvik visa sig 
bl. a. i besittning av fintskurna pen- 

pekten för arbetet. 

Det mest glädjande med alla nor. Vetenskapsmän och undervisare 
dessa utställningar är att det i alla 

fall måste konstateras, att en konst berätta o m  sina vittra m ö d o r  el ler  
hetsad studietid. Rektor OIof Or- 

att den företrädes även av våra egna tenblad skildrar O. D. och Allmänna 
Sången under 70-talet, då Uppsala yngre konstnarer. ännu var bäst, sådant blir alltid trev- 

Lilly Arrhenius. l i g t .  Ruben G:son Berg visar, att 

Lindblads 
hågkomster. 

ibland des en smula instängd. 

tas i med ömma och mjuka händer. se klart, mycket klart. Och ändå 
Men utan en skymt av sentimentali- mindre later hon sig fångas av vin- 
tet. Kärvheten - klok och klar - terdvalans instängdhet, hon tror på 
är alltid tillhands. Och där sträng- februariklarhetens segervisshet. 
heten eller kärvheten råder som i »Den som år efter år beskådar 
»Den ansträngande friheten». »En samma värld genom samma fönster 
tillägnan», »Er förtrollad själ» - lär sig beräkna dagar och stunder. 
Ligger ömheten ändå på lur. jag tror Man lär känna sin världs förvandlin- 
att det är denna kombination, som gar genom hela Årets cykel. Man läg- 
blivit det lösenord varmed Elin ger in sina egna tecken och hemlig- I 
Wägner öppnar det rätt så välstäng- heter i det eviga spelet av himlalju- 
da säkerhetslåset om svenska läsares set över jorden, dess stigande och 

fallande, dess brytningar och ian- 
D e t  roliga med Elin Wägner är tastiska lekar. 
när hon leker med proportionerna i Det kan gå så långt till och med 
världen. Ur historiens och geogra- att man upphäver sig och säger: hur 
fiens Stora bygglåda plockar hon ut själlöst vore icke detta spel av sol 
sina bitar, fogar ihop dem till ett och luft, hur enformigt själva vir- 
läggspel och får fram de roligaste ljusets återvändande om icke ett 
bilder. Se »Mrs Lindberghs paj», ögas lins och ett människohjärta 
»Kvinnopsyken» »5.33» med flera. funnes att bryta och uppfatta feno- 

»Det ar tio grader kallt, men våren menen. Solen leker ju med snön, 
kom i går», så börjar ett kapitel om färgar de vita vidderna utanför i 
»Ljuset och en människa», som jag guld, i rosenfärg. i purpur, i blått och 
tycker kunde stå som uttryck för det drönt, och skuggan av en fågel drar 
som denna lilla bok vill saga. en spårlös väg tvärsöver fältet. Men 

»kanske icke själv», lyder fortsätt- när föreställningen är slut, ligger 
nigen, »ty si förnäm person sänder snön lika vit och oberörd som en 
först budbärare och äyen dessa sän- filmduk efter sista akten och vet lika da sina tjänare före sig, innan de litet vad som spelades därpå 

Men med människans hjälp fast- 
Den budbärarnas budbärare som hålles olika skådespel, bindes sam- 

kom var bara ett rosensken, en feb- man, får skönhet, mening och fort- 
ruariklarhet som berättade att ljuset lever.» 

Elin Wägner later sig inte luras av 
ett falskt gyckelsken - hennes ögon 

återfått sin segervisshet.» Wien, november 1930. 

Elsa Björkman-Goldschmidt. 
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GANDHI=REVOLUTIONEN. 
Forts.) trin sid. 1. 

ihärdighet och tålig underkastelse ner och verkningarna kännas i Eng- 
under polisbattongerna. Därom vitt- land. 
na inte hara deras anhängare utan an kan också strida genom att 
til l och med vissa anglo-indiska tid- gå i fängelse. Man besöker ett för- 

i »Daniel Engelkes donations- skall, miljonerna användas? Sta´n tidning. så arresteras man genast. 
Nationalisterna behandlas som fån- fonds syfte skall vara all främja gick i spänning några da'r innan 

gar av den tredje eller sämsta klas- 
svensk humanistisk forskning testamentet öppnades. 
på de områden som falla inom »Det går inte an att fara fram 

kvalitetsakademiens verksomhets- att en ska ha. En får dom no- t i l l  
Bombay har upprättats ett stort I sjukhus för dem som sårats av 

sfär, tagen i dess vidaste be- sist, miljonerna. Var ska han göra 
märkelse - lntet understöd må å dom eljest? Han har ingen annan- 
utdelas till företag eller skrifter stans å stoppe dam., Det var inte polisen Alla arbeta utan betalning 

från överläkaren till diskerskan och 
som kunna anses ha en sam- alls länge sen en gammal hedervärd 

mjölkbudet. Sjukhuset och all ut- 
samhällsfientlig tendens» Norrköpingsbo utlät sej på det sättet 

rustning har kommit till stånd ge- 
En av huvudstadstidningarna ha- om miljonerna. som alla visste att 

flygande på genomresa i Norrkö- som varit med och dragit ihop dem. nom gåvor, som strömmade in så 
ping, Östgötametropolen men kun- Den beryktade norrköpingska nä- rikligt att insamlingen måste stop- 
de hara konstatera att det händer ras. Kanske det mest märkvärdiga san ändrade fason i en hast — Och 

mindre i staden med 60,000 invå- av allt är al t  för detta stora sjukhus blev Iång. Kollektivt taget. Sta'n 
nare än i Arboga och Hudiksvall fick ingenting, det blev ingenting till finns bara en gemensam matlagning. Höstens sensationer och samtalsäm- »frisängar på sjukhus» eller »grund- 
nen utgjordes enligt D, N, av att plåt till pensionskassa. ej heller nå- Det betyder alt hinduer, muhamme- 
en hönstjuv brutit sig ut ur rådhu- got annat. som arbetarna i optimis- daner och parias äta samma mat och 
set, och att man rivit Röda Stugan, äta gemensamt. Med andra ord, ett tiska ögonblick gissat på 
där Ulla Winblad en gång lär ha fullkomligt sammanbrott av uråld- Miljonerna gingo enligt testamen- 
sprungit kring med brickor »i strum- tet til l humanisterna. och Lärarinne- 

hemmet Ro på Lidingön fick också riga vanor och fördomar. Ännu för sta plikt — social omsorg ha, han 
Det var alltså inte förra veckan en slant. »Fattiga lärarinnor, är ett några år sedan kunde Gandhi, som troligen lärt av västerlandet. Men 

por himmelsblå» 

han var här  Ty nu talas här inte uttryck man vant sig vid. Men här- dock är en sådan förespråkare för hela den utarbetat bekväma tillvaro 
om annat än testamentet och dona- hinduisk-muhammedansk enhet, icke med ständigt ökade behov, som ar omkvällen hörde jag en fabriksarbe- 
tionen, Donationen som sta´n inte tänka sig möjligheten av ett sam- västerländskt ideal, är honom emot 

terska - icke utan bitterhet - säga: 

ätande, Och han försökte då förklara Hans folk måste föördärva frihet 
flck nämligen! En industriman — »Han kunde aldrig se en människa 
en mästare i att »utnyttja konjunk- I en fabriksarbeterska, det var hara 
turerna» — går hädan vid 80 års arbetsdjur, det - lärarinnorna de a t t  man kan vara vänner ändå. Men och jämbördighet, men icke med de 
ålder utan bröstarvingar. Ti l l  vad voro för mer de dem kunde han han har givit Indien ett mål en gängse västerländska metoderna. unna en slant» Vad allt är rela- et finns många sätt att föra 

tivt här i världen! . D den vapenlösa kampen utom kampmetod, en tro och därmed en .Han har vågat lancera ett stort fri- 
även en läskarls l iv  rymmer »Farliga Kanske har hon orätt. tänkte jag, det att tillverka förbjudet salt. Skat. gemensamhetskänsla som bryter ner hetskrig efter nya linjer och han har 
stunder» . Professor Elof Hellqvist kanhända såg han, det inte så Jag testrejk är det allvarligaste, stora skrankor, vilka han själv ej förmådde fått ett folk med sig. 

I vår världsdel är situationen oro- berättar studentminnen frän 80-ta- kände honom aldrig. Men bitterhe- områden evakueras a" bönderna bryta. 
lig och en överblick ger ett allmänt lets Jena, och den initierade italien- ten - dubbelt Smärtsam vid tanken 

fararen lektor Ivar Hjertén presente- på att man i decennier s t å t t  sli- Överallt i världen, utom möjligen intryck av splittring, rådlöshet och 
som vägra att betala Skatt för jor- 

rar »Munkar och nunnor., sam han tit vid vävstolarna för svältlön - den. En mildare form är bojkott av 
känt. Teol. ed. l ic. Erik EIgqvist ger kommer igen, den märks hos al la engelska textilvaror och blockad av världshistoriska 
prästgårdsbilder från det numera så Inte blott över summan, som inte de statliga spritbolagen. Den dag hjälplös 

delse. Amerika följer den med spänt revolutionen äger dock samtidigt litterärt betonade Långasjö och kam, utan vid känslan av att ha statt 
glömmer icke därvid sina småskole- så lågt i en människas aktning, att då spriträttigheterna skulle auktio- intresse. När Gandhi Sa tjusar det rum vi uppleva den och kunna i 
kamrater Gertrud Lilja och Elisabeth en välfärdsanordning för dem aldrig neras. bort av stadens Bombay till kö- amerikanska folket. är det kanske detta faktum hämta styrka och in- 
Bergstrand-Poulsen. Adjunkten Ha- kunde falla honom in - även nar parna, var kvinnornas blockad Sa just därför att han ensam a" alla 
dar Vessby bringar ett vackert hi- det fanns miljoner att ta av: effektiv, att auktionen ej kunde äga mänsklighetens ledare. törs sätta spiration. 

rande Carl Larsson. 
Ur ämbetsmannavärlden framträ- man arbetade från tidigt på morgo- nästa dag emedan de saknade Iicen- västerländska civilisationen. Mot äga alltjämt en djup riktighet: 

da södertäljeborgmästaren Jakob nen till sena kvällen så man Var så dyrkan av våldet och penningen sät- »Bättre våld än feghet, säger 
Pettersson med en intressant »Det et trött att man varken orkade elda Själva hemspånaden är ett vapen ter han tron på andens kraft Och Gandhi, men i våldet ligger neder- 
går an»-historia ur verkligheten, eller laga mat när man kom hem, i striden. Folk här med sig sina oberoendet av de materiella tingen. lag inneslutet. Vem kan bevisa san- 
vilken icke saknar sammanhang med utan kastade "@ på sängen med sländor överallt, man spinner ute och Han anser visserligen att mättandet ningen av denna tro för en klentro- 
den ryktbara Almqvistska, och bank- kläderna på och sov. 
kamreraren och utgivaren av den Jag är ny i sta'n. Jag vill veta inne, på tåg  spårvagnar och statio- av de hungriga är en politikers för- gen värld? Tro bevisas genom hand- 
förträffliga Skånes Årsbok med ro- mera. Hur man »tjänar» ihop mil- ling. Europa, som förblöder efter 
ande erinringar om sitt möderne den joner. Det sitter en fabriksarbeter- ej da det är bara några som Som hade haft det bättre blev det krig och revolutioner, som är fattigt. 
förnämliga Dicksonsläkten: ska framför mig Och berättar. En får men det är godtyckligt. Jag kanske inte så märkbart. Det vor utmattat och berövat sin prestige i 

Fläkt från Äventyrens värld nä av den gamla stammen. som varit vet en, hon är 74 år nu och har ar- i alla fall det bästa v i  någonsin ut- Asiens ögon, kan icke länge stå emot 
oss genom fru Maj Jäderin-Hagfors' med från början, långt före åtta betat vid fabriken i sextio år Hon rättat. 
apropå till Nobileexpeditionen och timmarsdagen. de krav Som resas av Islam Indien 
scoutchefen Ebbe Lieberaths pojk- Men hur nya och 
aktigt friska förtäljande om »Spår, egna skattsedlar som vi fingo män- mångfaldiga toner de nya nationerna söndag. Då skulle det stoppas och så.» 
som icke förskräcka.. 

en företrädare av den ädlaste Avlöning J a g  blir upprörd, i mitt innersta: niskovärde och blevo medborgare. än kunde tillföra den mänskliga sym- 

konstarten musiklärarinnan Ruth AI- liten att den aldrig räckte till en rik- Först svältlön hela Iivet, då det stän- Så kände v i  det själva. Vi  började fonien, så skulle delta intet betyda 
digt är någon krona för lite i vec- förstå att vi hade ansvar. Men det 

mén gör upp sin tacksamhetsskuld tig inackordering. inte ens til l sylön kan i stället för någon att lägga un- tog ju ingenting ändå, när man gick om icke den asiatiska anden bleve 
till den utmärkte pianopedagogen Jag minns en gång. bärare åt hela mänskliheten av ett eller tvätt.» 
Richard Andersson. När jag skulle sluta sade jag nå- dre än I krona om dagen. Hur kan jag tyckte jag hade tjänat bra ett nytt ideal för l iv  och död Om, vad 

Och så komma naturligtvis även got Om att jag varit På fabriken ' det räcka till husrum. mat och klä- år det var inemot 800 — så jag mera ar för handling. Det är In- 
här författarna till tals. 
grevinnan Mirbach har ett fyndigt Jaha, det är er sak det. 

Det går naturligtvis inte utan skulle gå upp och rösta och där stod diens stora budskap t i l l  mänsklighe- 
fattigvård Så blir det ju samhället 'ag och trodde att jag skulle åtmin- 

titulerat bidrag: I Skara i skola jag stått er fritt att sluta dagen efter som får dra försorg om dem som stone ha 2.röster — men när de såg ten Det är lösandet av tidens stora 
gick. Eva Hedén och Lina Oljelund. varit med och arbetat ihop miljoner- efter hade jag bara en ändå. sedan ni blev anställd.» 
fadd Öberg ge barndomsminnen. . »Men hur är det nu då» frågar na åt den industriman, sam förstått samtidigt med mej kom direktör S. 
Nanny Johansson skänker ett nytt jag »finns det inte nu. någon slags att »utnyttja konjunkturerna» som och han hade 40. Vart skulle vi 

det så vackert heter. Och samhäl- komma?» 
gripande ett generöst vittnesbörd om let? Det är ju skattebetalarna! Är Det var så jag fick tårar i  ögonen. 
hjälp från en rad personer. vilka levt det inte något fel med det hela. när När jag tänkte på hur mycken möda 
under en tid, då rikedomen Socialt ilet så får samlas pengar på en hand det kostat dem som gatt före oss 
förpliktade. Den skånskfödde Ola - efter godtycke och utan samvete hara att skaffa oss »en San enkel 
Vinbergs mustiga lov t i l l  »Fyra -och sedan givas ut lika godtyck- sak» som allmän och lika rösträtt. 
fruntimmer» smeker ett provinsiellt ligt - vetenskapen i all ära! »Ja säger jag. »du som varit 
öra som subtilaste musik. Sist hi- »Det är ju det v i  ha börjat inse., med så länge, du kanske ser bättre 
drar Margit Palmær med en &u- säger hon. Och hon Skrattar. Skrat- än v i  om det blivit något uträttat 
dentskas utveckling.. vars facil tar verkligen. som man gör åt en - ibland ser det ju ut som Om man 
mynnar i en apostrofering av det dumhet man begått för länge sedan. inte kommer någon vart., 
ryska. Om man under en 2-måna- »Kan du tänka dej så dumma v i  va det är mycket bättre nu än ända långt in på 1900-talet vi hade förr Det ar helt andra tider. Förr ders färd från Leningrad t i l l  Krim 
kan skafta sig visshet om att Sovjet Inga egna skattsedlar. Bolagsled- kunde en arbeterska avskedas där- 
löst problemet en stat utan klasser ningen betalade vår skatt - det var för att hon tillhörde organisationen 
vet icke jag. Många säga sig ha då ofta inte mer än personavgiften det var samhällsfientligt, men det 
efter en mindre flyktig resa upptäckt —men så hade vi ingen rösträtt hel- går inte nu. Den yngre generatio- 
ett samhälle, diktatoriskt styrt av ett ler Var det underligt att det blev nen av fabriksledningen har fått en 
slutet parti, som ingen utan vidare som det blev Och att alltsammans annan syn. 
kan skriva in sig i. Författarinnans styrdes åt ett håll, det som var för- Men han, som isolerade sej och 
vackra tro är höjd över allt tvivel delaktigast för dem. Men så efter stängde sej inte om aldrig släppte 
Kanske gäller just gentemot Sovjet. d i t  vi fick avtal fick vi också egna 

skattsedlar. Det blev ett gny och ett den nya tiden in till sej' han Ievde som inför det mesta i tillvaron icke 

g n ä l l  fackföreningen generationens föregående det exakta vetandet utan tro - eller 
otro 

% och så 5 % til l skatt. För dem d'onerade därefter» Elfte årgången ger icke sin före- 
som hade haft det sämst blev det gångare efter i värdefull omväxling. 

Reflexioner 
ningar. ' 

bjudet möte eller säljer en förbjuden 

kring ett testamente 

Vitterhets-, historie- och anti- som bolsjevika med gubba och säja sen. 

de för endast någon vecka sedan sin dom fanns. Dom lever ännu. dom 

drag till kännedomen Om den åId- textilarbeterskornas rum Och alla krogar måste stängas 

ser 

upp ett levnadsideal, motsatt den Romain Rollands ord om Gandhi 

får 6 kronor i veckan, och det får Men ser du det var egentligen 
»Man hade aldrig en riktigt ledig hon minsann vara så tacksam för från den stund då vi stod där med Kina Och Japan. 

dan. Och så 6 kronor i veckan. Min- och röstade 

Numera 23 år men han svarade mej bara: d > 
Det hade 

Och problem, våldsproblemet.» 

gripande mänskligt dokument men pensionskassa vid fabriken.» 

»Åh 

Kanske det har rört sig ändå 
A. B--n. naturligtvis en stor lättnad. för dem Salix. 



Lördagen den 22 nov. 1930 - N:r 47 åttonde årgång. 

UNGDOMSÅRENS (Forts. från sid. I t  SJÄLSLIV. Studentkravllen i Berlin Berlin. 
nadsperioden förstörts - adole- tan efter del självvalda arbetet, ett 
scenstiden, som primitiva folk lika kval som för många blott kan leda Onsdagen den 12:te november var grepp frän höger, den har tålt do- 
litet som djuren känna ti l l  - där till att intiativlöshet lägrar sig över Berlins universitet skådeplatsen för mare, sam aldrig gjort någon Item- 
för att de omedelbart la ut och be- livet. - Lika mycket beklagar hon ytterst pinsamma händelser, då na- lighet av, at1 deras sympatier gällde 
gagna den kroppsliga könsmogna- emellertid de unga, för vilka den tionalsosialistiska st miss- republikens fiender. Den national- 
den och därmed undgå en stark långa skolgången blir - inte bara handlade medlemmar listiska socialistiske studenten, som gjort sig 
själslig spänning. En elektrisk ström, en börda som ofta i barnaåldern - studentförbundet och 

a stu- skyldig t i l l  övergrepp mot oliktän- 
denter. Dessa drevos med knyt- kande, har i de flesta fall kunnat 

som går genom en grov lednings- men ett hinder för att i »det psyko- nävsslag och sparkar ut ur universi- räkna på en »förstående» domare. 
bana utan motstånd, åstadkommer logiska ögonblicket. få gå lös pä det tetet, ett vilt tumult uppstod, varvid Och han har också kunnat räkna på 
ej där någon effekt. Det ar först i arbete, som man nu vore mogen att även två skott föllo Universitets- medhåll hos en stor del av professo- 
den trånga ledningsbanan som välja och ge alla sina krafter åt lektorn professor Deissmanns försök rerna. I synnerhet i de små univer- 

strömmen får den högspänning, som 
Och slutligen: under adolescens att lugna orostiftarna nådde intet re- sitetsstäderna. I Jena t. ex. har pro- 

sultat, varför 1111 sist polis måste till- fessor Plate med stort bifall förkun- 
betyder kraft, värme eller ljus. tiden mognar förmågan att binda sig kallas. som med tillhjälp av batton- nat sina rasteorier. med vilka han 

Den uppsparade högspännings- vid en livsåskådning, en övertygelse, ger återställde ordningen. Från vil l biologiskt bevisa den judiska ra- 
kraften kan under adolescentiden vid sina egna ideal. 
bryta fram som högsta produktivitet, Ju starkare spända de själsligt- gällande, att kravallerna uppstått Vid de flesta av dessa universitet 
(Det är nästan löjligt att påminna andliga krafterna under denna pe- spontant, men vid närmare under- äro »die Burschenschaften» ännu så 

sökning har det tydligt kommit i då- gott som allenarådande. De studen- 
om Goethe. Men vad medhanns inte riad äro, ju intensivare och mera ut- gen. att de planmässigt förberetts. ter, som inte anslutit sig ti l l  en så- 
under den adolescenstiden före hans sträckt alltså som mognadsprocessen Tyvärr är det inte första Kängen. dan förening - och alla judar boj- 
25:te levnadsår!) Men adolescensti- försiggår, dess större bl i r  produkti- som dylika händelser ägt rum.. Vid kottas - de äro uteslutna inte bara 
dens egentliga innehåll kan samman- viteten och dess varaktigare. Eller upprepade tillfällen ha högersinnade frän kamratlivet utan även från varje 
fattas så: Då mognar möjligheten att snarare: dess mer får den kraft att studenter gjort sig skyldiga ti l l  råa annat umgänge. Medlemmarna I för- föreningarna kallas för »aktiva studen- 
frivilligt binda sin nyförvärvade fr ia förnya sig. Spranger (i Ungdoms- De nationalsocialistiska studenter- ter», de äro skyldiga att deltaga i 
vilja-- den fria vilja som i trots och årens psykologi) talar om sådana na äro till största delen medlemmar mensurerna och också i de obligato- 
oro blivit till under föregående pe- andliga förnyelseperioder ränds upp av de s. k. »Burschenschaften», stu- riska dryckeslagen, d. v. s. de nöd- 
riod. då man liksom sparkat sig loss i 60-årsåldern» som en följd av en dentföreningar, som för över hundra gas ägna en stor del av sin studietid 
från allt och alla, som velat komma andlig högspänningsperiod i ung- år sedan bildades m e d  Tysklands åt dumma och förråande lekar i stäl- 

politiska enhet och frihet som mål». let för åt arbete. 
med auktoritet. Nu blir denna vilja domsåren. Ursprungligen tjänade dessa ett gott Vid Berlins universitet ha dessa 
mogen för att bindas - frivil l igt Adolescenstiden är alltså, enligt syfte och voro burna av en verklig föreningar endast ringa inflytande, 
men ofrånkomligt - bindas på tre- denna forskning i ungdomsdårens idealitet. Men under årens lopp ha Här har ingen student behövt känna 
faldigt sätt, grovt taget: 

Nu mognar möjligheten att binda ligheterna till andlig prestation i håll för ultra-reaktionära och mot »aktiv».Flertalet studenter ha också 
sig vid en människa: den komplette- mycket hög grad avgöras. Och ado- liga element. De tveka inte att ta torde heller inte under den sista tiden 
rande människan, som man sökt ge- lescenstiden förberedes under den emot stipendier av denna stat, men ha vunnit någon nämnvärd terräng. 
nom den tidigare pubertetidens föregående delen av pubertetstiden. samtidigt förhåna och bekämpa de De nu timade övergreppen kunna så- 

den med fräck ö p p e n E  Och denna ledes inte anses som typiska för ma- 
fräckhet har hitintills i alltför ringa jariteten av Berlins studenter. Del 

oroliga irrande. Först nu mognar 

grad blivit näpst. är tvärtom en minoritet, som eggad själens organ för ett bindande pä 
denna punkt. för exklusivitet, för Republiken har över huvud tagel av den nationalsocialistiska valse- 
trohet. Såvida inte detta själens rat, som blott vill vara en inledning varit alltför slapphänt gentemot an- gern känt sitt mod växa och pä detta 

sätt velat göra sig gällande. En del 
mognande förkrymtaeller eller förstörts till citaten ur Charlotte Bühlers En flyktig minut kunde jag tvinga dem av bråkmakarna voro också som se- 

ovannämnda bok. kvar vid di t  stora, nare kunnat konstateras, inte alls 
på att taga Ut sina krafter via krop- Ti l l  den fråga, som ovillkorligen då hörde jag deras eget mänskliga Jag studenter. utan tillfällig förstärkning 

tränger sig fram: Hur handskas ram- tona, från gatan. Det är troligt, att poli- pen. 
Vidare: nu kan och vi l l  man binda hället med livets och framtidens Vad djuriskt var, de Iämnat, sens energiska ingripande förtagit 

dem lusten a l l  upprepa experimentet. 
På förslag av rektor Deissmann 

sig vid ett arbete - och därmed bin- springande punkt, med de unga ge- av himmelsk eld de fattats - 
da sig in i samhället. Man vill ha nerationernas mognadstid? - till Men när om stort, om sant jag ville tala, skall nu ett »studentsydd» bildas, 
ett eget jobb, och man vil l gå lös den frågan fä v i  kanske genom Tide- då vände de sig om och skrattade. med medlemmar ur de olika lägren, 

som tar på sitt gemensamma ansvar, på det med hela laddningen av varvet komma åter. 
kroppsliga och själsliga krafter. - Charlotte Bühler: Das Seelenleben des att dylika händelser inte mera skola 
Charlotte Bühler, liksom Bernfeld slutande och inledande tankeställa- Jugendlichen, Versuch einer Analyse und förekomma. Man får hoppar. att 

klagar bittert Över de hekatomber av re, citeras en liten dikt ur en 16-årig uppl. jema 1929.) Man får således inte överskatta 
unga, som redan i 14--årsåldern pres- gosses dagbok, som Charlotte Büh- ungdomsårens psykologi, (Sv. övers. betydelsen av kravallen - Berlins 
sas i n  i förvärvs-. d. v. s. yrkesar- ler anför: Natur o. Kultur 1928.) Kultur und Er- universitet har inte blivit helt och 

ziehung, uppsatserna Eros och Von der hållet t i l l  en tummelplats för barba- 
ewigen Renaissance. William Stern: Uber rer. Den övervägande majoriteten 

bete, alltså långt innan organet för 

att välja och binda sig samhet söker jag en vän som likt mig tänker, gråter. die Entwicklung der Idealbildung in dir vill tvärtom ordning och arbete. 
mycket först, men fram i 16-17-18- Men mänskor fann jag blott, som intet reifienden Jugend. i Z. für Päd. Psych. 

1923, Siegfried Bernfeld: Sisyphos, oder 
årsåldern vaknar, som ett kval, läng- mänskor, som all t  stort förhånande. die Grenzen der Erziehung, Wien 1925. 

låtsas förstås, som om han inte såg oss, många tomma flaskor. Jag inbillar mig, 
och lommar av ganska snart. Men när a t t  jag hör dem skramla bakom den låga 
vi sedan gå ut på bygatan så kommer dörren med glasrutan. 
han ut ur krogen, i vilken de Italienska Han är stor och lång. För ett år se 

skulle antagligen ned till posten. Nere vid är hans ansikte rött och fläckigt, och 
postkontoret finns också en restaurang, hans näsa är alltid tuktig, och han snörv- 

Ännu så länge ha vi Inga robotarna- inte som maskiner. De kunna vara miss den med orkestern. När han skall häm- lar och snyter sig, som om han hade 
skiner. Tjänstefolk och hotellpersonal modiga och ledsna, de kunna bliva sjuka. ta nya gäster, så får man vänta längre snuva. Hans mustascher hänga, hans 
bestå alltjämt av levande människor, ja, de kunna 1. a. m. dö. Och allt detta på honom. Där nere är järnvägsreau- stora vackra ögon äro allvarliga som 
Detta veta vi, och bemöda oss om att passar sig ju inte i ett hotell. rangen. matsal andra klass och matsal hundögon. H dan ser vänligt på oss Han 
uppföra oss som om vi visste det Men Portiern i det lilla berghotellet där jag tredje klass med stora ekbufferter Han är vänlig och stillsam som om han ville 
roligt är del inte. Levande människor bor, dricker. Han dricker så mycket a l t  är alltid i farten. Och om inte så sitter be om utmärkt för att han - ja, för att 
fungera ibland si och ibland så och rakt man lugnt kan säga. att hin super. Han han i sin lilla kabuff under trappan. det är, som det är med flaskorna och 

dricker vinet. som växer här i landet, hin bakom dörren med den kulörta glasru- alt det andra. Han talar inte gärna. 
dricker också öl, i synnerhet om morgnar- tan. När man vill säga någonting till ho- Hans röst är hes och skrovligt 
na men han föredrager gin. whisky och nom, så kommer han ut ur den dörren. vi äro också vänliga mot honom Ingen IT I D E VA R VET A de vie. Jag känner honom sen i fjol, Han är stor. och dörren är liten och låg. 
men då tänkte jag inte så mycket på ho- Han måste kröka sig när han går ut har beklagat sig O, nej, så är det inte. Värden har inte 

vi ned i byn för att spela ett parti bil- av sprit omkring honom. Jag har aldrig Men nu har det hänt något, vi veta 
jard i resturangen, så nog är han där inspekterat hans kabuff, men det är inte inte riktigt vad, Mitt i natten blev det 
och står och hänger vid bufferten. Han möjligt annat än att där finns många, plötsligt oroligt i huset, Man hörde steg 

och röster genom hela hotellet. 
Det kan inte fortsätta på det här viset, 

PRENUMERATIONSPRIS: det går inte längre. Man telegraferar k r O n a till hans hustru, att hon skall komma och 
hämta honom. I sin tillknycklade som- 

erhålles Tidevarvets alla nummer från 1 nov. marhatt och sin regnkappa står hon lar- 
kvartal kr. 1:50 Lösnummer 15 öre, 

ANNONSPRIS: skrämd på trappan Det finns ingen plats 
till årets slut. Vid preniimeration direkt per för henne i hotellet. Till personalen har I text 25 öre per millimeter. 

hon inte och gäst är hon inte heller. Hon 
bara väntar på att han skall bliva fär- telefon 18243 eller postgiro 1544. 

nationalsocialistiskt håll har gjorts sens mindervärdighet 

övergrepp mot judiska kamrater. 

psykologi, en hjärtpunkt, där möj- de alltmera urartat och äro nu till- sig isolerad, därför att han inte var 

Så långt detta översiktliga refe- 

så tycktes mig. 

Här må bara t i l l  sist, som en av- 
Theorie der psychischen Pubertät. ( 5  detta skydd skall visa sig effektivt. 

Eduard Spränger: 

tänkte, Berlin den 16 nov. 1930. 
Helge Heerberger. 

PORTIERN. 
Av Hans Siemsen. Till svenska av Daisy Müller=Hill. vägarbetarna stoja och skråla. Han dan såg han ännu ganska ståtlig ut. Nu 

REDAKTION: Nu måste man lägga märke till genom den. och han stänger den alltid vi klara oss själva. 
Telefon N. 4842. Mottagningstid honom, antingen man vill eller inte. Gå hastigt efter sig. Det står som en sky heller sagt något. 
10--12 

EXPEDITION: 
Telelon 182,43 
Kontorstid kl. 10--12 1. m., 1--4 - 
e. m. Postgiro 15 44. 

För helår kr. 6:--, halvår kr. 3:---, F Ö r 1 

Stockholm 1930 
Zetterlund & Thelanders Boktryckeri-A.-B. Expedition: SLUSSPLAN 1--3 STOCKHOLM. dig. Han går omkring och säger adjö, 

Säsong-Nyheter 
Senaste mode och 

förnämligaste utförande 
till moderata priser i 

Pälskappor, 

BRÖDERNE ELMÈR 
Grevturegatan 24 A. 2 tr. 

STOCKHOLM 
Tel.: 77605, Norr 5751 

Garnityr 

Största sortering 
Ulstertyger, Kapptyger, Dräktyger 

och bättre Klädningtyger 
i ylle och siden. 

Särskilt rek, de tar hösten så mo- 
derna ulster- och kapptygerna 
i Tweed, varav finnes ett 

storslaget urval. 

DAVID SÖDERMAN 
KLÄDESHANDEL. STOCKHOLM 

- 

DROTTNINGGATAN 22 

Dam sk rädd eri 
och Atelje för Klänningssömnad 
TEGNÉRGATAN 1, 2 tr,, STOCKHOLM 

Telefon 9581 
(Hållplats för Spårvägslinje 1 och 6 och 

Busslinje 55) 
Emottager beställningsarbete å all söm- 

nad, som hör till första klass damrkräd- 

deri och klänningsatelje. Välgjort ar- 
Ruth Gustafson. 

Det största strumpurvalet erbjuda 
våra 6 specialaffärer 

Bredenberg 
Hamngatan 30 
Hamngatan 16 

Kungsgatan 39 
Humlegårdsgatan 7 
Hornsgatan 64 A 

Drottningatan 54 

kanske i hopp om att det möjligen skall 
Inbringa honom litet drickspengar. 
- Jag lämnar, säger han. - Jag är  

sjuk. Det är bröstet. 
Allvarlig och sorgsen ser han på mig, 

utan hopp om att bli trodd. - Brbbl,  det var tråkigt, Måtte ni 
snart bli bra igen. Sköt väl om er. Ja, 
så träffas vi väl här igen nästa år, 

Hotellvärden är ingen elak människa. 
Han har låtit spänna för l i l la vagnen. 
Där sitter nu portiern i sin slitna svarta 
överrock med en filthatt på huvudet. An- 
nars hade han alltid en mössa med guld- 
ränder. Där sitter han nu civil med en 
pappkartong över knäna. De se så oan- 
senliga ut. han och hans hustru. Han 
säger ingenting mer. Tyst och stilla sil- 
ter han i vagnen. Han är mycket mindre 
än vi trodde, NU finns det ingen att 
säga adjö till mer. Alldrin ensamma 
resa de sin väg. 

flaska konjak. 
Jag vill också gå och köpa mig en 


	30-47-1.pdf
	30-47-2.pdf
	30-47-3.pdf
	30-47-4.pdf
	30-47-5.pdf
	30-47-6.pdf

