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TI DEVARVET 
den 28 mars 1931 innehåller 

Socialdemokraternas seger. 
Ledande artikel. 

B. 
A v  Helge Heerberger. 

Handsken är kastad. 
Mal Texas Jack och smutslitteraturen. 

VI anteckna från riksdagen: 
Beslut ifråga om ungdomsarbetslöshetens 
bekämpande, internationella sanktioner, tul 
på kondenserad mjölk a h  styvfäders betal 

ningsskyldighet. 

en socialist. 
Bokanmälan av Anna Lenah Elgström. 

Från till stål. 
Och andra utställningar av Lilly Arrhenius 

En liten apa. 
djurskydd och fredsarbete i 

Monte Carlo av Anna T. Nilsson. 

"Lyckans blomma". 
Berättelse av Eva oren. 

Under påskveckan intet nr 
av Tidevarvet, nr. 13 och 14 äro där- 
för sammanslagna till ett 
mer. Nr.15 kommer prenumeran 
ter till h i n d i  lördagen den I I  april 
då vi hoppas på ett glatt återseende 

mellan läsare och medarbetare 

Prestige - 
den ödesdigra punkten i textiikonflikten? 

V å r  H e r r e  och Sancte Slagord och 
sanning. 

Man kan inte begära an allt som står 
i pressen ska vara kungsord eller vara 
nytt. Men när gamla falska och avlivade 
slagord malas ut för tusende gången ge- 
nom denna kvarn, då blir man berövad 
och undrar vad man ska ta sig till. 

Är det någon som har hört talas förr 
am den Iranska kvinnans starka makt- 
ställning trots att hon Saknar rösträtt och 
inte lägger sig i de allmänna angelägen- 
heterna? Bara för en vecka sen fram- 
fördes samma genomskinliga lögn i en av 
våra dagliga tidningar igen. 

Exemplet som skulle bevisa tesen var 
en fransk värdshusvärdinna bakom disken. 
som kallblodigt serverade sin man jod- 
gubbssaft, när han beställde en drink, 
varpå han drack jordgubbssaften. Hon 
framfördes själv i första person a h  ut- 
talade sin Och alla Iranska kvinnors be- 
låtenhet. Medan damernas galanta män 
skötte de allmänna angelägenheterna till 
det bästa, regerade de själva bakom dis- 
ken och i hushållet. 

Hur falkst och hur farligt! Det är möj- 
ligt a n  husmorsplatsen i e n  franskt hem 
betyder mera makt än samma ställlning i 
Sverige, eftersom den fortgående för- 
minskningen av hemmets betydelse ann- 
cerat längre här. Men den makten - 
nås på älskarinne- och husmorsväg har 
en liten rayon och går upp i rök, då det 
allmänna griper In över hemmets gräns 
och de innersta angelägenheterna. 

Marcelle Capy, som under kriget var 
läat a h  berömd I Sverige för »En kvin- 
nas röst i stridslarmet». har nyligen gett 
ut en romån: »Les Hommes passèrent». 
Dår säger hon den enkla sanningen om 
de franska kvinnornas ställning. Boken 
handlar om kvinnorna i en Iransk by un- 
der kriget. Den visar hur överaskade, 
förvirrade, duperade de voro, hur ove- 
tande om orsak och verkan, om början och 
slut, vilka offer de voro i övermäktig träl- 

Männen kommo och ginge. ut i kriget, 

Vad har hänt? 
EXTILSTREJKEN HAR AV- dum och i hjärtesorg. T BLÅSTS efter intensiva för- 

hem på permission för att göra kvinnor handlingar, vilkas resultat med hän- 
syn ti l l  de senaste månadernas för- fruktsamma och ut igen. Under & långa sämrade läge på lönemarknaden. bä- åren brydde Sig ingen om kvinnorna, tills 
de i Sverige och utlandet. inte äro dess slutligen. då deras patriotiska extas 
helt nedslående från de strejkandes Verkligt förstånd är ett ljust, flyttning i högre löneklass blivit sär- med dessa löner utgöra omkring 25 torkat ut med deras fysiska krafter, de 
synpunkt. öppet väsen, som alltid visar sig i rätta 

Och Stockholmsvalet har ägt rum, stunden och på rätt plats just där det skilt fördelaktig, därför att i Borås- % av den stora massan textilarbeta- gjorde revolt och förklarade, att antingen 

medförande en stor och tydligen all- saknades. Det är som om det alltid bi- distriktet används så mycket manlig re. De övriga arbeta efter ackord. fälten sköta sig själva. hjälp eller fingo 
mänt överraskande socialdemokratisk dade sill ögonblick att skicka ut sitt 

ord S k o l f ö r s t å n d e t  däre- arbetskraft. - Säkerligen finns in- Alltså har den överväldigande majo- Då fingo de först tyskar och sen ryssar 
seger. 
fullmäktige ha nu socialdemokrater- som låta sig använda lika bra sommar gen . Av de 100 Platserna i stads- mot kommer använda överallt med ord som lycker att 35 å 36 kronor riteten gått ut i denna vanskliga och till arbetshjälp, sen fingo de hem en det 
na ensamma 52. medan de 48 delas som vinter, i värme eller kyla, under faste- I veckan kan betraktas som en över- påkostande strid icke i egen sak utan av sina män. mer eller mindre helbrägda, 

lid eller påska. kantslön för en familjeförsörjare. för en minoritet, som aldrig på egen och de lärde av erfarenheter att det icke 
Men hur går det då med de kvinnliga hand kunnat vinna sin rätt. var så stor skillnad i grunden på män och 

på övriga- 4 partier. 
män, varför hela eländet som kostat dem Vi HA ÅTER ANLEDNING att Detta var alltså stridens kärna. ungdom, hälsa och välstånd egentligen var 

han låtit offentliggöra sin skarpa är sluten på i huvudsak villkoren från kunna komma upp till 24 kr. i veckan. Ar det också här, sam arbetsgivarna onödigt och grymt. 
fördömelse av all sexuell upplysning status quo. Så som den franska bondkvinnan har 

meddelas genom lärare eller föräld- trätt, dels en del utjämningar av för timlönernas skull, som i högsta Och den har ju segrat. Skolförstån- het och medömkan med henne. Hon vill 

kan på g rund  av detta dekret bann- ackorden, som nu komma att ligga 
löneklass utgjorde omkring 84 öre det har triumferat, skolförståndet. folket, men hon är fullkomligt oförmögen 

lysa vem som helst som meddelar mellan 15 och 35 % över timlönerna, för män och 54 öre för kvinnor (i som allt id och allestädes upprepar att göra t i l l  eller ifrån. Vad vet hon om 
sexualundervisning eller undervisar men främst att den stora Borås-tex- Stockholm). d. v. s. omkring 40 resp. detsamma, men aldrig säger det för- det höga och farliga spel som hennes 
i ärftlighetslära. Detta är sanner- tillvärlden flyttat upp i högre Iöne- 25 kronor i veckan för full arbets- lösande ordet. 
ligen ett hårt ingrepp i föräldrarnas klass. Timlönerna ha där höjts med vecka. De komma an ge detsamma behövs inte förlösande driva i Europa och Om dess konsekven- 

uppfostran, en ålderdomlighet utan 1-4 öre för manlig arbetare, 1-2 alltfort. TY timlönerna är oföränd- ord i dessa tryckta lider, inte förlik- ser som hota hennes liv,make känner icke dom och fädernesland? Hon känner icke 
frihet att bestämma om sina barns 

like sedd mot nuvarande uppfattnings öre för kvinnlig. Det betyder i hög- rade - utom i Borås, som flyttat ningmäns mödosamt och aktnings- den ödedigra väg som segrarna valde 
sta åldersklassen en stegring från 73 upp ti l l  förutnämnda timlönsnivå. På värt framfunderade formler, som för att trygga sig freden. och då hon och strävandens bakgrund. 
t i l l  77 öre för manlig arbetare, för denna punkt har alltså arbetsgivar- måste kunna lura helst bagge parter hör talas om att den forne fienden 

-men åtminstone någon-utan det rustar så som hennes eget land rustar, 
och söker allianser såsom hennes eget E N  GLADJANDE HÄNDELSE kvi sidan »segrat». 

land söker allianser, och att därför Frank- 
kan antecknas: tullfördraget 

mellan Österrike och Tyskland, vars 
rike tvingas att rusta mer och skicka mer 
rapen till Polen och Jugoslavien, sa vet 

riktlinjer offentliggjordes i förra 

hon inte, at t  den säkerhet som henne veckan. Överenskommelsen innebär 

land på det sättet jagar offer, skall det 
att de två staterna, med fullt upp- 

aldrig nå. Hon vet inte att en räddning rätthållande av sitt ömsesidiga obe- 

helt ny väg, hon vet inte heller när de förpliktelser gentemot tredje stat, 

stora tillfällena därtill äro inne och glida skola avstå från export- och import- 
förbi. Hon vet inte. liks litet som kvin- lullar i varubyte1 sig emellan, och - 

om så befinnes lämpligt - fara ge- norna i något land veta det, att nu vore 
rätta ögonplicket för dem att lägga ne< mensamma förhandlingar om han- 
sin verksamhet till d- att de på detta delsfördrag i samma anda med fred- 
effektiva vis äntligen givit sin votum i je stat. 
det stora referendum om liv och död. 

Devinez. 

PESTALOZZi. 

Textilstriden är till ända. Fred familjeförsörjarna? Som allra högst 

Låt oss emellertid återkalla i min- från början satt i n  det mäktiga och 
för barn och ungdom, vare sig den En del förändringar ha dock in- net varför strejken bröt ut. Del var ödesdigra begreppet om prestige. skildras känner man både aktning. öm- 

lands ledande politiker efter krigets slut 

Hur väl 

Det har framhållits att denna upp- 
innlig från 48 till 50 öre. 

Det är j u  så, att timlönsarbetarna (Forts. å sid. 3). 

roende och utan al t  bryta mol sina ännu vore möjlig genom att slå in på en 



Vi anteckna 
från riksdagen.. . 

Sveriges internationella plikter. 
E T  VAR VAL  NAPPELIGEN D ATT FORVANTA, att riksda- 

gen skulle taga under allvarligt över- 
vägande professor Lundstedts för- 

ändring i förbundspakten, att vårt 
land befriades från alla s. k. sank- 
tionsplikter, vilka kunna leda t i l l  lan- 

Det sista kapitlet i den borgerliga dets indragande i krigiska förveck- 
lingar. Enklare Uttryckt innebär del 

samlingens dyrköpta läxa är skri- att sanktionsplikterna borde på Sve- 
vet genom valet t i l l  stadsfullmäktige riges initiativ avskaffas. 
i Stockholm den 19 mars 1931. Som Professor Lundstedts rättsfiloso- 
följdriktigt var, ledde den borger- fiska resonemang förflyktigades i 
liga samlingen t i l l  socialdemokratisk andra kammaren i i tomma intet- 
seger. öron och hans praktiska förslag vo- 

Låt oss följa utvecklingen! Den terades bort med en övervägande ma- 
har gått snabbt. Först nämndes joritet. l opposition mot detta radi- 
borgerlig samling - det var ej så kala förslag slog en sällsynt enig 
många år sedan -som en för libe- höger och vänster vakt kring N. F. 

Et t  accepterande av förslaget ansåg 
raler och frisinnade så gott som orim- man vara detsamma som ett första 
lig tanke. Men den tanken nämndes steg från Sveriges sida att lämna 
mer och mer tills den slutligen blev N. F. och detta v i l l  man nu icke 
verklighet på en del häll. Och med vara med om. Det finns nämligen 
all den kraft, som tillhör något orik- det är ett nedrustat än N. F. och 
tigt, innan det hunnit sin bristnings- Sverige. 
gräns, lyckades det att mot allt sunt Det hade emellertid sitt intresse 
förnuft övertyga den allmänna me- att v id denna debatt konstatera. att 
ningen inom mellanpartierna, att för- herr Elof Lindberg, avrustningsfol- 
eningen med högern endast var av kets representant i försvarskommis- 
teknisk art, och att däri låg enda sionen yrkade bifall t i l l  motionen 

möjligheten t i l l  egen framgång och ter mot motionärens. Herr Lind- 
hindrande av socialdemokratisk ma- berg konstaterade bur i grund för- 

ändrat Iäget blivit, sedan Sverige in- 
joritet. gick i N. F. Nu är den mest aggres- 

Fast verkligheten - med enstaka sive militarist N. F:s sanna vän och 
undantag (som bekräftat regeln) förbundet får i Sverige liksom förut 
gång på gång och steg för steg be- i Danmark tjäna helt militaristiska 
visat motsatsen, har den borgerliga intressen. Man spelar ut Nationer- 
samlingen fortsatt. At t  så skett, är vanden, men bund emot nedrustningssträ- 
nästan gåtfullt. Den enda förklaring, som kan godtagas, är den, att frisin- annat, förklarade herr Lindberg, än 

att med tiden allt fler kräva Sveri- 
nade och liberaler, d. v. s. ledningen ges utträde ur N. F. Ett avrustat 
ibland dem, i sina hjärtan kände sig land kan för övrigt icke acceptera 
dragna till högern. I så fall var det sanktionsbestämmelserna i förbunds- 

i Stort sett lyckligt, att de gjorde sin pakten, icke ens de som endast gälla 
borgerliga samling under allsköns gen otänkbart att vid krigiska för- 
förevändningar och mot sin vilja vecklingar kunna tillämpa de ekono- 
hjälpte socialdemokraterna t i l l  seger. miska sanktionsbestämmelserna utan 
Men det är i sanning ett bedrövligt militärt stöd bakom sig. Därför bor- 
slut för liberalismen i värt land, och nernas Förbund. 
det kommer ej att Lunna utplånas Så långt herr Lindberg. Gentemot 
ur svensk historia, att liberalismens detta kategoriska ståndpunktstagan- 
arvtagare på detta sätt förvaltat sitt de emot alla sanktionsbestämmelser 
ansvar. De ha icke mäktat framåt- kan man naturligtvis ställa vissa in- 

vändningar. Et t  avrustat Sverige 
gåendets mödosamma väg, utan kas- kommer att intaga samma ställning 
tat sig i reaktionens armar. Att nu som exempelvis Danmark och där 
tala om de liberala som en »repli- har det tydligt sagts ifrån, att sank- 
punkt. är utan verkan. 

Frisinnade och liberaler få ta kon- spelas ut mot avrustningen. Et t  eko- 
nomiskt bistånd utan militärt stöd 

sekvenserna av sitt handlingssätt. och skiljedom utan vapenmakt är ju 
Någon radikal omvändelse av dessa det väsentliga i den politik som ska- 
partier som sådana lär icke ske, men pat Nationernas Förbund. Rustnin- 
väl är det troligt, att lederna ytter- gar såsom villkor för medlemskap 
ligare komma att glesna. Och när inom Nationernas Förbund skulle 

dåligt stämma med andan inom N. 
det kommer til l handling, följer tyd- F. D e t  blir därför alltför genom- 
ligen även Frisinnad Ungdom exemp- skinligt, när våra militarister söka 
let. hindra nedrustningen med hjälp av 

stor, att den ingivit respekt och blivit RAK STRID M O T  DET LUND- 
erkänd. Beträffande resultatet av I STEDTSKA FÖRSLAGET an- 
valet var detta, som läget nu Var, tog riksdagen sedan omedelbart för-  
glädjande. Återstår för socialdemo- slaget om Sveriges biträdande av 
kraterna två saker. Dels att föra spi- konventionen Om finansiell hjälp åt 
ran välbetänkt i svära tider med be- 
hjärtande av de stora sociala upp- 

Socialdemokra- skulle göra framställning om sådan 
ternas seger. 

från något skiljaktiga utgångspunk- 

de Sverige tala rent språk i Natio- 

tionsbestämmelserna icke kunna 

Socialdemokraternas seger var så förbundet, 

angripen stat. Herr Trygger i för- 
sta kammaren kunde dock icke neka 
sig att sia om tider då v i  själva kun- 
de behöva pengarna för egen räk- 
ning, om ett krig skulle bry ta ut och 
v i  befunne oss nära krigsskådeplat- 

sen. För övrigt är det icke riktigt 
hjälp av andra stater, »när den själv 
icke vill göra någon uppoffring». 

Med en enkel tillrättaläggning kan 
man få allt att tjäna de syften man 
vill. 

Om kondenserad mjölk. 
TULLDEBATTERNA HA VARIT 

TALRIKA under de senaste 
sammanträdena i riksdagen. De 
gamla argumenten börja bliva ut- 
slitna och vem kan då hjälpa an de 
nya som tillgripas bli smått besyn- 
nerliga. Man fick en glimt av hur 
alla sakskäl ställts på hyllan, när andra kammaren nyss debatterade 
en förhöjning av tullen för konden- 

Vi ha, om vi minnas rätt, tre fabri- 
ker för denna tillverkning i Sverige 
och eftersom rörelsen är mindre Iö- 
nande skall man tillgripa det enda 

det existerar en industri för svensk  
kondenserad mjölk har en viss psy- 

vilken skillnad för en svensk sjöman 
flaska av svensk kondenserad mjölk 
mot en av exempelvis holländskt 
förutva Detta tal härrörde från en 
förutvarande finansminister; hade 
det kommit från annat håll, skulle 

det med den största säkerhet av den 

manliga sakkunskapen hedrats med 
punkter - fruntimmersjoller. 

att i främmande hamn draga upp en 

känsloskäl och ovidkommande syn- 

Hjälp åt de unga. 
HÅLLNING RIKSDAGENS UNGDOMENS 

väcka tillfredsställelse. Genom att 
höja anslagen til l folkhögskolesti- 
pendierna visade den Sin vilja att 
söka tillvarataga arbetslusten och 
livsmodet hos de unga, som nu nöd- 
gas i allt större utsträckning ga utan 
sysselsättning och för vilka det l ig- 
ger snubblande nära att sjunka ned 
I slöhet och olust. I denna önskan 
att finna utvägar ur  ungdomsarbets- 
Iösheten fann så gott som alla me- 
ningsriktningar varandra, vilket bäst 
bevisades därav, att bägge kamrar- 
na tillstyrkte en utredning som be- 
gärts för att under dessa arbetsbris- 

domen att få ordentlig och praktisk 
yrkesutbildning. Det material som 
stödde denna begäran var hämtat 
frän socialdemokratiska ungdoms- 
förbundet och visade tydligt nog att 
utvägar måste sökas och finnas för 
att hjälpa de unga under depressio- 
nen. I annat fall bli framtidens pro- 
blem än större och väldigare än nu- 
tidens. 

tens tider söka underlätta för ung- 

Styvfädernas betalningsskyldighet. 
RU NORDGRENS MOTION, F Tidevarvet, ifråga om styvfäders 

skyldighet att ersätta värden av 
hustruns barn i tidigare gifte eller 
utom äktenskapet har avslagits av 
riksdagen. 

Av den utredning, som utskottet 
låtit verkställa bekräftades i flera 
punkter att de missförhållanden som 
motionären påtalat äro vanliga, vil- 
ket också tidigare med största efter- 
tryck bar framhållits i Tidevarvet av 
representanter för Stockholms bar- 
navårdsnämnd och andra. Emeller- 
tid ansågos följderna av de föreslag- 
na lagändringarna alltför ingripande 
och ovissa. Utskottet och med det 
kamrarna föredrogo därför att invän- 
ta vad som skulle kunna uppnås ge- 
nom de åtgärder, i form av upplys- 
ning och uppmaningar til l fattig- 
vårdsstyrelser och barnavårdsnämn- 
der att vara aktsamma i sådana fall, 
som statens fattig- och barnavårds- 
inspektör ställt i utsikt. 

Förslaget I moderskapsskydd. 
M E D  ANLEDNING AV REGE- 

RINGENS FÖRSLAG til l mo- 
derskapsunderstödets ordnande ge- 
nom sjukkassorna ha en hel del mo- 
tioner väckts, bl. a. av herr Spång- 
berg m. f l .  med yrkande om väsent- 
lig höjning av understödsbeloppet, 
av tiden för dess utfående och av an- 
talet barnaföderskor, som skall kun- 
na komma i åtnjutande av understö- 
det. 

Herr Carlström har motionerat om 
att moderskapsunderstöd inte hör ut- 
gå t i l l  sådana barnaföderskor, som 
inte äro medlemmar i sjukkassa. 
Han framhåller, att det här är fråga 
om en sammanblandning av försäk- 
ring Och understtid, påpekar de 
skadliga följderna av att ytterligare 
uppmuntra den uppfattningen att det 
allmännas stöd är det primära, som 
man har att l ita til l i alla förhållan- 
den. De icke sjukförsäkrades un- 
derstöd kan ett kommande år anför- 
tros åt barnavårdsnämnderna, anser 
hr Carlström. 

Enligt propositionen skall j u  en 
barnaföderska för att komma i åt- 
njutande av de två kronornas under- 
stöd pr dag, under trettio dagar. ha 
tillhört sjukkassan redan innan hon 
blev i grossess. Meningen är att nu 
i id stor utsträckning som möjligt få 
med hinnorna i sjukkassorna. Men 
under tiden blir det kanske just de 
mest behövande som bli utan hjälp. 
Det är därför regeringen föreslagit 
att statsbidraget, d. v. s. 1 kr. under 
30 dagar. skall utgå även t i l l  dem, 
som ännu inte ingått i sjukkassa. Det 
är också att hoppas att detta det 
första förstiket att praktiskt ordna 
frågan om moderskapsskyddet skall 
kunna föras igenom. 

Samtal mellan Maria och Anna: 
»O, så gott kaffe du har, Maria! Var 

har du köpt det? 
- Från HERMES, Birger Jarlsgatan 

71, Stockholm, har jag nu köpt kaffe i 
nio Ar. och alltid fått nyrostat och gott. 
Jag har funnit att 

varit särskilt pott. och som det kostar 
endast kr. 3:20 pr kg., tycker jag att 
det också är ekonomiskt med detta kaffe. 
Jag tycker alt du också hur p r o v a  
HERMES kaffe, Anna! 

Ring Norr 116 74 eller Norr 65 46, 
eller köp av någon av firmans ombud, 
eller besök firman. och de sända till 
dig, varhelst du bor, med bud, tåg, båt 

Förutom Moccablandning till 3: 20 r 
kg. finnas kvalitéer i prislägen från 1:80 
pr kg. till 4:30 pr kg. (Inalles 23 ol ika 
sorter.) 

1/2 kg. hemsändes i Stockholm 41/2 
kg. fraktfritt till landsorten. Större för- 
brukare och terförsäljare torde begära 
spristoffert. Klipp ur  annonsen! Be- 
gär prislistor! 

HERMES MOCCABLANDNiNG 

eller pist., 



raktär av självförsörjande stat skall 
skyddas. 

eller mindre direkt protektionistiska 
Josef Wolontis: industriallismens tidsålder Men ur denna sakliga redogörelse motioner, som flödat över årets riks- Stockholms kvinnliga tjänstemän 

kooperativa Förbundets Bokförlag. för de samverkande omständigheter- dag i Sverige, synes Grotkopps ka- ha all anledning att nu känna sig 

Wilhelm Grotkopp: Europa utan tullar na, stiger bilden av det dramatiska rakteristik av värt land ganska tillfredsställda över att en synnerli- 
Kooperativa Förbundets Bokförlag, växelspelet mellan ekonomiska lagar trösterik: ett relativt lyckligt un- gen viktig fråga fått en för dem god 
3: — Iösning: frågan nämligen om de 

och naturkrafter och mänskligt or- dantag frän de värsta tullsträvan- kvinnliga befattningshavarnas rätt 
Den stora överraskning i världsut- ganisaiionsarhete och anpassnings- dena. 

vecklingen, som det industriella ge- förmåga som format och format om Författaren redogör vidare for de att uppbära avlöning under tjänst- 
nombrottet en gång innebar och vars och lett fram till den punkt, där vi avvecklingsförsök som kommit till ledighet på grund av havandeskap. 
följder som vågslag brutit sig fram i för ögonblicket stå - och som i sig synes under de senaste åren, de in- Den frågan ingick som ett le d i  det 

de otaliga omväIvningar och nykom- är utgångspunkten för nya samman- ternationella konferensernas arbete nya tjänstereglemente för Stockholms 
och utsikter Nationalism och en- befattningshavare som stadsfullmäk- binationer som skett på olika områ- ställningar. 

den förefaller så välbekant, att man Så belinna vi oss nu i en period, skilda vinstintressen lägga visserli- tige vid sitt senaste sammanträde 
antog. i detta förslag hade hälso- ogenerat törs använda det i den sam- som skulle kunna kallas motorismens gen svårigheter i vägen för avveck- 

manpressade formen av ett slagord, skede, efter att ha tillryggalagt vä- Iingstankens förverkligande; förfat- vårdsnämnden förordat, att kvinnor 
taren slutar med att påpeka, att en som åtnjuta tjänstledighet på grund 

Men just därför att industrialismen gen från de första uppfinningarnas europeisk tullunion är möjlig i den av havandeskap skulle tillerkännas 
blivit ett begrepp sam outskiljbart tid, förbi järnvägsbyggandets period 
trängt in i alla former av vår till- och elektricitetens skede Vi ha fått mån man sätter konsumtionens syn- lön efter samma Principer, som till- 
varo, är det välmotiverat att i en krypa ur skråtvång och f a m i l j e f ö r -  i stället för produktionens lämpades exempelvis vid sjukdom, 

och utan att fråga: Hur skall varje vid manlig tjänstemans värnplikts- 
kortfattad och Iättillgänglig skildring, sörjning, avskaffa tullgränser mellan fabrik kunna bibehållas? i stället tjänstgöring och i vissa andra fall. 

Stadskollegiet med borgarrådet Sö- så allsidigt gom möjligt lägga fram städer och landskap tör att skapa den 
dess historia och egenart. världsvida marknad, vars utnyttjan- tar sikte på hur vi på billigaste sätt 

Denna uppgift har lockat fil, mag, de å andra sidan är betingad just av skola kunna förse konsumenternas Söderlund i spetsen ville emellertid Icke 
Josef Wolontis Wolantis ir till hans arbete om de tekniska förbättringar inom sam- stora massa med de nödvändigaste godkänna denna princip för kvinnor- 

mit ut på Kooperativa förbundets för- gans, elektricitetens och explosions- utnyttja massproduktionens fördelar betydligt reducerade förmaner för 
lag. Wolontis framställning kan motorernas rubriker, Den organisa- och masskonsumtionens skola kunna kvinnorna i huvudsak med den 
för det första gott tjäna som hand- toriska utveklingen har sedan indu- skapa en lika hög levnadsstandard i motiveringen att havandeskap inte kunde jämställas med sjukdom. I 

de fakta, av vilka deras arbetsvärld den fria konkurrensen triumferade, väldig ansträngning för att bryta ett professor Bendixon fru Ruth 'U- 

byggts upp. Efter inledningskapit- sedan de målmedvetna sammansIut- system, efterlyser författaren den of- statsson och herr Ström ti'' förmän 
fentliga meningens stöd, en upplyst för hälsovårdsnämndens förslag. 

lets sammanhållande synpunkter på ningarnas, trusternas Och karteller- 
det väldliga dramat följer skildringen nas tid och slutligen det skede, som och insiktsfull offentlig mening. be- Det var också alldeles tydligt tack 

av dess olika beståndsdelar och be- nu pågår och som kan benämnas ra- redd att följa signalerna till en ny vare dessa reservanters energiska politik. ingripande under stadsfullmäktige- 
sessionen som del lyckades att få tingelser. Det industriella genom- tionaliseringens. 

brottet med åtföljande omedelbara Utvecklingen tycks visserligen fullmäktige att frångå stadskollegiets 
verkningar på politiskt och ekon- många gånger självlevande med si- förslag. Med 55 röster mot 17 seg- 
miskt liv, samfärdsmedlens omska- na slumpvis skeende upptäckter och rade reservanterna och fick i det nya 
pande och den därav följande ut- uppfinningar och de oberäkneliga reglementet infört att h inna  som åt- 
formningen av världsmarknad och njuter tjänstledighet på grund av händelser, som följa dem. Men ef- 
handelspolitik, monopolbildningarnas tersom den hela tiden måste riktas Pansarkryssaren B havandeskap eller svaghet efter för- 
uppkomst, de ekonomiskt organisa- och styras av förnuftiga och målmed- Nationalsocialisterna , Tyskland lossning skall ha rätt til l en månads 
toriska insatserna av arbetare och vetna människor är all kunskap om ha lämnat riksdagen och tala inte lön samt därefter halva lönen upp till är nedslående att behöva konstatera 
konsumenter, människans plats bland sammanhangen självfallet av värde, mera så mycket om att de äro ett tre månaders tjänstledighet. att det inte är hinnorna själva som 
maskinerna ända fram till de mo- en visshet som inte förminskas av Vid försvaret för sitt förslag på- denna gång fordrat vad rätt och bil- 
derna rörelserna p i  rationaliserin- Wolontis skildring där den mänsk- legalt själva kunna visade herr Bendixson det absurda i ligt är. Från dem som beröras av 

liga halsstarrigheten har sin plats ten på legal väg, Deras press antar att en kvinna, sam skall b l i  maler denna fråga har icke höjts en enda 
lika väl som puddingprocessen och en allt råare ton, och några politiska och därmed fyller vad som i synner- röst det ursprungliga förslaget kun- 

mord i veckan begångna av natio- het i tider av sjunkande nativitet så de tydligen mycket väl gått igenom ångmaskinen. 
i kanske ännu högre grad - åt- nalsocialister, ha redan blivit regel. högtidligt kallas plikten emot sam- utan att trän det hållet någon oppo- 

minstone på en speciell punkt av det Regeringen Brüning Vi  upprepa det: 
ekonomiska livet — blir man emel- funnit för gott att tillgripa skarpare som fullgör sin värnplikt eller sitter det gäller för hinnorna att själva 
lertid upplyst om villolärors envis- medel gentemot dem, och det är möj- I häkte. —Ja, man kan tycka, att det slå vakt kring de gemensamma in- 
het trots förändrade betingelser, i ligt, att de också hos allmänheten är litet orättvist! Det är inte för alla som 
en bok om Europa utan lullar av börjat förlora en del sympatier, Stadskollegiets behandling av den- det går så lyckligt som för Stock- 
Wilhelm Grotkopp, nyligen utkom- 
men på Kooperativa förbundets för- ningom skulle försvagas — ett mål bland mänga på det sätt, varpå man 
lag. ha de likväl nå t t  de ha jämnat vä- med alla tjänliga medel söker för- 

lnget svåra anställningsförhållandena för 
fortast möjligt återtälla en viss ord- politiskt parti vågar längre bekänna de gifta hinnorna. Den vittnar ock- PRESTIGE — 
ning inom det ekonomiska livet, till- sig till en fullständig pacifism, Inte så om de ovanligt enkla skyldigheter 
grepo länderna av desperation och ens socialdemokraterna. sa långt ha med vilka samhället anser sig kun- verkliga förståndets ljusa och öppna 
gammal vana bland andra medel, vi hunnit sedan september 30, Den na slippa undan gentemot hinnorna förlösande ord! 
särskilt ett, som Var ägnat att för- demokratiska »Vonische Zeitung», just när det gäller moderskapet. Det 

på en punkt var de stridande och tör- värra situationen, nämligen höjda och som ändå till september varit kon- 
utökade tullar. Där är hela raden sekvent fredsvänlig, skriver med in- inte nog med det. Socialdemokraten handlande parterna eniga: att Iöner- 
av nybildade stater som i nystatligt dignation om en fredsförening, som Schöpflin förklarade i riksdagen: na inom textilindustrien vore för lä- 
nit skyndade att omgärda % med uppmanat til l strejk och fanflykt i »Vi ha alltid bejakat fosterlands- ga. - Det var förhållandena på 
tullmurar gentemot den yttervärld. krigsfall. »Dylikt fanatiskt pratma- försvaret. Vi  äro inte bara social- världsmarknaden som ej tilläte en 
med v i d  de strax förut hängt sam- keri har intet med verklig pacifism demokrater, utan i främsta rummet höjning. Men de ören på dag som 
man. Där äro de diktatoriskt styrda att göra.. Överallt läser man mer tyskar. Om det gäller tyska folket den mindre timarbelargruppen begär- 
länderna, Spanien och Italien, som eller mindre förklädda hetsartiklar och det tyska fosterlandet, gå v i  tio de i förhöjning kan ej gärna ha va- 
eftersträva kapitalistisk stormakts- mot Polen. Och gäng på gång rul- gånger hellre med herr Groener än rit en världsmarknadsfräga utan en 
ställning och i syfte att uppnå den- las frågan om skulden til l kriget upp. prestigefråga. Man får också det med kommunisterna.. 
na drivit protektionistisk politik i en Som om det inte just nu funnes vik- Precis som 1914. Då glömde ock- intrycket att ackordsarbetarna hade 
sådan utsträckning, att de inte ens tigare frågor att behandla. så socialdemokraterna. att de egent- varit villiga att ersätta denna arbets- 
i princip erkänna den internationella Naturligtvis givarnas förlust med en motsvaran- 
arbetsfördelningens 

utan eftersträva snart sagt fullstän- B. är rent militäriskt sett fullständigt väljare bakom herr Schöpflin. Hans Skall ej de tryckta tiderna lära 
överflödig - inte ens försvarsminis- tal kommer tvärtom att kosta partiet oss att räkna med verkliga värden dig självförsörjning. 

Där är vidare Tyskland, med sina ler Groener har på något sätt kunnat icke så fä röster. Med en dylik po- och med de ouppmätta tillgångar 
på senare år genomdrivna höga jord- bevisa dess nödvändighet - och det litik driver socialdemokratin sina an- inom arbetslivet, som kunna skapas 
brukstullar, samt Frankrike, vars finns fem miljoner arbetslösa, gom hängare i armarna på kommunismen. fram genom öppet tillmötesgående - 
tuilpolitik går ut på att försvara och behöva hjälp - men naturligtvis, -Regeringen Brüning har ställt sig det later så beskedligt och vore sä- 
bevara de inhemska industrierna tack pansarkryssaren måste byggas, hur i klar opposition mot Hitlers ytter- kert så revolutionerande. 
vare tämligen höga tullsatser. Och ont om pengar man än har, det är ligheter. Men piestigefrågorna, skolförstån- 
slutligen frihandelns stamort Eng- inte frågan om några praktiska nöd- ligen förlorat en del sympatier. Men det och det ängsliga vinstbegäret tyc- 
land, vars hällning mer och mer vack- vändigheter, det är en prestigefråga, han kan vara belåten ändå. Han har kas ännu regera världen. Såvida 
lar protektionismens förmån. folkets försvarsvilja har ju vaknat., . redan nätt åtskilligt av vad han velat. icke både påsk och Sommar och en 
Ryssland intar genom sitt statsmo- Utan socialdemokraternas hjälp Reaktionen avancerar. hel ny tid lär  sig fram, medan de 
nopol på utrikeshandeln en särställ- skulle pansarkryssaren aldrig ha kun- Berlin 23 mans 1931. sta där och tala sitt gamla och all- 
ning. som dock innehar att dess ka- nat bl i  till. Men de hjälpte. Och Helge Heerberger. tid samma språk. 

I betraktande av den flod av mer I rätt riktning. Industri al ism ens äventyr. 
5: 75. 

Industrialismens tidsålder som kom- färdseln, som komma in under ån- behovsvarorna Hur vi genom att na utan förordade ett förslag med 

bok för dem, som i stora och över- strialismens genombrott i England, 
skådliga drag vilja veta besked om uppvisat de olika perioder, när först 

Europa som Amerika 
Och som vanligt, då det gäller en kollegiet reserverade sig emellertid 

C. H,  

gens fält. 

har äntligen hället, skall behandlas sämre än den sition hade rests. 

tressena. 

Men även om de som parti så s,,,*- na fråga är för övrigt ett exempel holms kvinnliga befattningshavare. 

När det gällde att efter kriget gen för en allmän reaktion, 

(Forts. fr. sid. 1). 

Det har meddelats till pressen att 

I dagarna har riksdagen beviljat ligen voro pacifister. 
berättigande pansarkryssaren B. Pansarkryssaren stä inte socialdemokraternas miljoner de sänkning i ackordslönerna. 

Hitler har kanske person- 

till 



En socialist,Från 
Rickard Lindström: En socialist. Bonniers socialist inte mena något annat än 

förlag. Pris kr. 5: 75 marxist. Det är  Lindatri im knappast 
En av den svenska socialdemo- i alla händelser är  han minst av 

-kratiens talangfullaste historiker allt vulgärmarxist. Marxismen är ju 
om det socialdemokratiska partiets endast en avspegling en nationali- 
uppkomst i sverige träffande sagt tets- och tidsbetonad sådan av socia- 
om detta parti: Teorien har  varit lismens stora allmänna idéer den 
marxistisk, men praktiken lassalle- av Tysklands upprorsanda mot feo- 
ansk. 

Det är närmast en historiens ironi dalismen framtvingade och dock av samma junkerdömes absolutism ned- 
at t  ett fo lk  sådant som det svenska, smittade läran om den järnhårda 
med Sina frihetstraditioner. sitt delta- ekonomiska lag, vars blotta utförare 
gånde v id kungamaktens sida i kam- och verktyg människorna äro De 
pen mot en feodalism som det myc- moderna sociologerna ha ju vis-á-vis 
ket t idigt nedbröt skulle komma at t  de s. k.  1914 års idér påpekat hur 
hämta sin arbetarerörelses dogm- oförmedlat den moderna industria- 
byggnad från ett av feodalismen s å  lismen infördes i den feodala tyska 
genomsyrat land som 1800-talets folkkroppen och förklarat detta som 
Tyskland. en av orsakerna t i l l  tyskarnas snabb- 

Den marxistiska proletärfraseolo- het att undersåtligt ja.  slaviskt un- 
gien med dess revolutionära termer derordna sig en abstrakt statstanke 
passar ganska i l la  tillsammans med Är det alltför djärvt att förmoda 
den svenska socialdemokratiens po- att det är av samma skäl som den 
sitiva inställning t i l l  den konkreta, ryska kommunismen vulgärmarxis- 

den ett starkt socialreformatoriskt statskollektivismens nya feodalism? 
drag. Till de revisionister av parti- Ty denna lära om kollektivet som 
Programmet. t i l l  vi lka doktor J o h n  människornas herre har en ganska 
Lindgren i sin avhandling sällat nära likhet med 1914 års idéer vil- 
sig. hör framför allt Rickard Lind- ket ju också förklarar varför såväl 
ström Då livet hotas av inpres- nationalsocialismen som fascismen 
sande under dogmer gripes en sådan hysa mycket större sympatier för 
människa som han av en nästan he- bolsjevismen än för den västerländ- 
l ig  vrede detta i kraf t  av den livs- ska socialismen med dess omutliga 
varma och r ika personlighetens både krav på individens demokratiska fr i- 
förnufts- och känslobetonade överty- het. De se i den sin enda verkliga 
gelse om livets organiska homogeni- fiende en oändligt mycket farligare 

fiende än privatkapitalismen, ja,  ti l l tet. 
Detta har varit själva nerven i och med än amerikanismen. Ty bäg- 

Lindströms såväl sociala som litte- ge två tendera ju på sitt sätt t i l l  kol 
rära gärning. Men denna organiska lektivism om också en privatkontrol- 
livskänsla, denna varma »humanity» lerad sådan Deden v i l ja alla smälta ner 
har alltid varit den hästa engelska människorna t i l l  kuggar i produk- 
andans adelsmärke från Shakespeare tionskollektivets stora juggernaut, 
t i l l  H. (i. Wells. Med det naturliga vars väsen är  densamma, vilken av. 
urvalets säkra instinkt ä r  det därför gudabild den än bär tvångets vä- 
som Rickard Lindström vänt s ig  t i l l  senast 
det hästa engelska, dess odödliga fri- det bästa engelska »Varför är jag socialist», är Rickard Lindström 
framför allt hans sista bok »En so- ofta förr inne på denna tidens cen- 
cialist» bär vittne, Ifråga om hans tralfråga »Det är intressant», säger 
litterära barlast måste man säga al t  att kunna påpeka att vår tids 
den närmast är alltför engelsk. l y  tillämpa en kollektivistisk tanke. hemmastadd oändligt mycket mera Med buggnadsförsöken åsyftar jag 
ska böcker än om den svenska litte- främst bolschevismen. fascismen och 

raturen De luckor som gapa där- amerikanismen», vitt man hittils kan fortsätter se är han. intet »Så av 
vidlag gör hans kapitel om »Böcker dem vidare lyckat. Alla Iämna stora och bokläsare» till »En socialists» massor av människor efter sig, alla 
endast där  som hallen klickar, splittra i stället för at t  ena samhäl- 

Genren har annars sälIan uppvisat lets invånare. Men detta beror t i l l  
en lödigare bok än Lindströms dag- synes att de alla äro benägna att 
boksanteckningar över sin utveck- sesättet och dyrka den absoluta for- 
ling. 

löst men konsekvent omutligt, klart men!» ä r  egendomligt med denna 
vad svensk arbetarepojkes hela ut- sällsamma mörka. benägenhet hos 
Veckling, sedd mot bakgrunden av människoanden at t  ge s ig under nå- 
hans födelsebetingade miljö. Eme- got stort tyranni, ol ika för olika Ar- 
dan han var arbetarepojke föddes hundraden men s ig l ika i det alt det 
han därför så att säga socialist men f lyt tar  ansvaret från deras egna 

och detta ar viktigt att minnas skuldror över på någon absolut form 
en andragenerations-socialist. ovanför dem Det Kantska impera- 

Den första generationen hade icke tivet: »Handla så att du alltid som 
annat än i ledarnas fall tid att klar- syfte, aldrig blott som medel bru- 
göra för sig varför den var socialist kar såväl din egen som varje annan 
att teoretisera, utlägga och dogmati- människas mänsklighet.» tyckes 
sera Dess medlemmar voro bara vara alltför betungande för de flesta 
helt enkelt socialister, därför att människor att leva efter 
livet, miljön, utvecklingen, allt drev Men individens slutgiltighet som 
dem t i l l  detta. Nu Inom andra ge- samarbetets mål har alltid varit den 
nerationen har redan en rad av ut- franska och engelska socialismens 
tolkare uppstått Men  av dessa är innersta kärna. Socialismen arbetar 
Rickard Lindström bredvid den allt- även den för kollektivismen där- 
för tidsbetonad bortgångne Nils Karleby för att hela utvecklingen arbetar för 
den dogmer främste. och fördomar, Genom sin sitt frihet väsens från den det på Men Stskilliga redan av t id ig t  H.  G. Wel ls  man ser in- 

bredd, sitt  intellekts skärpa och klar- tuitiva nästan profetiska varningar 
het är han i hug grad skickad att Ilar den åtminstone i England 
föreviga denna generations profil. varit vaken f ö r  det nya Slaveri, den 

Några av Rickard Lindströms kri- andliga degradering som den förra 
tiker ha förnekat att han alls är so- kan medföra för människan denna 
cialist. Men i så fall måtte de med rörelse som om den bl i r  medveten 

historiskt givna staten. vilken givit men i sin prydno, så snart hamnat i 

Den ger oss enkelt och flärd- 

Humlegårdsgatan 6 Tel. 786 I S  
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sten till stål folkvisedans. 
Den kollektiva dansen folkvisedan- 

sen i sin ståtliga svala och muntra skön- 
het firade i måndags en fest på den 

Svenskarna lär ju ha ett speciellt vecklingen markeras av en särskild värdigaste bland dansbanor det grå kal- 
utvecklat intresse för  redskap och färg, t. ex. mörkgrönt för stenåldern golvet i Nordiska museets stora hall, 
maskiner. Intresset för redskap kan sandfärg för bronsåldern n. s. v. På Folkvisedanslaget som ordnat föreställ- 
man få tillfredsställa genom att t i t ta detta sätt blir det hela överskådligt ningen med Sigurdsvärdet Och Kloster- 
på Nordiska museets utstäl lning: och förståeligt Dessutom finns un- rovet och svärdsdansen s:t Örjans visa 
»Från sten till stål» Man får där der denna svenska avdelning foto- med vallåtar fiolmusik och uppläsning 

följa typutvecklingen från stenåldern grafier och redskap från utländska ville på detta sätt ge ett bidrag för att 

till våra dagar. Museet har delat primitiva kulturer. som förklarande inredningen av Skogaholms herrgård på 

komplement t. ex. för användning av skansen skall kunna fullföljas och Skan- 
våra svenska stenåldersyxor och sen fullkomnas med ett vackert exem. 

Utställningen är närmast avsedd gande. Av de talrika åskådarna att dö- 
som åskådningsmaterial för skolor- ma borde man också ha kommit ett gott 

nas historieundervisning Det är steg i åsyftad riktning 

verkligen lyckligt. att den genom För den utomstående ickedansande 
samarhete mellan olika museer kun- kan en uppvisning i folkvisedanser från 

nat komma t i l l  stånd Här får man. 14-talet till att börja med te sig som 

mer än genom varje »stilhistorisk» något så avskilt från det närvarande att 
utställning som ju blott kan ta fasta den verkligen passar bäst i ett museum 

vecklingen reda på människans någon betydelse utöver den rena ögon- 

och andra utställningar. 

mycket annat. peI på gammalt svenskt herrgårdsbyg- 

på en liten detalj av den långa U t -  och knappast kan ha något intresse eller 

(mer än en viss klass) strid mot na- och öronfägnadens. Men detta är ett 
turens krafter, hennes mer och mer förhastat omdöme. Vad som ar intres- 
lyckade kamp för tillvaron. Dess- sant är just att se hur mycket i de 
utom bör ju en sådan utstäl lning t i l l -  gamla danserna som ännu kan tillfreds- 

tala både barns och vuxnas fantasi ställa människor längtan efter sång och 
och primit iva verksamhetsdrift. r y t m  och efter ett gemensamt Uppgående 

Från denna översikt är steget gan- i en prestation som, just genom sin ford- 
ska långt t i l l  Svensk-Franskas Ut- ran på konstfärdighet och fulländning 
ställning av 0. A. (Oskar Anders- blir ett så absorberande nöje Att falk. 
son). Det är en samling på närmare visedansen uppskattas som i bästa mening 
400 teckningar ur Siindags-Nisse. skapande och avspännande förströelse vi- 

Det är en egendomlig, fantasiful l  sas också av den livskraft som präglar 

och enstörig humor i framför allt den folkvisedanslagen vid ett flertal fabriker 
bekanta serien: »Mannen Som gör och andra arbetskårer litet varstans i 
vad som faller honom in». Han har landet 

upp redskapen i olika grupper Så- en enastående förmåga at t  kvickt och Skansens folkvisedanslag med förstklas- 
dana som användes att sticka kni- åsiktsfrihet karakterisera ol ika typer siga försångare och förstklassig uppvis- 

skara, steka få från kejsar Wilhelm till Hinke Berge- ning över huvud taget kunde i varje fall 
", krossa,hugga,skära,steka har gren. Någon social erier polit isk ten- skänka tiIIräcklig inspiration. Några 

man kärl och smycken. Man får se dens kan man dock inte tala om. Han folkvisor sjungna av en liten kör blandblir 
hur t. ex. en ceremoniklubba sett ut använder l i ka gärna motiv från alla medlemmarna voro mycket vackra. De 
under olika epoker, från en björn- klasser Och alla partier. Hans lek- svårmodiga visorna tillsammmans med sån- 
huvudformad sten under stenåldern niska skicklighet är utomordentl ig garnas om all världens glädje och som- 
silverkedja med torshammare under Sitt bästa ger han nog framför allt i marväder talande granna dräkter åstad- 

kommo en helhetsverkan som i sin frisk- järnåldern fantasifull och färggrann tuschlaveringarna 
byålderman Stav t i l l  vår vanliga När man från O. A. kommer til l het Och skönhet måste bli till verklig fest 
enkla ordförandeklubba Det visar Lisbet Juel på Galleri Modern måste for trötta och arbetande stadens barn. 
sig att vissa former redan frdn bör- man i alla fall säga sig at t  t iden för- 
jan gjorts ändamålsenliga och där- ändras ganska hastigt. Trots  att 
för sedan hållit sig kvar ända t i l l  vissa av O. A : s  typer fortfarande 
våra dagar. t. ex. krumkniven, f rån motsvaras a v  verkligheten, är han i 
början av flinta, slutligen av stål Det 

Varje gruppfält på utställningen är däremot Lisbet Juel. Hennes smi- 
är dekorerat i form av ett träd där diga livfulla teckningar och akva- 
»urformen» bildar den rot, u r  vilken reller höra h e l l  naturl igt, till vår tid. 
trädet växer upp. Varje epok i iii- Hon r i tar »Helgdag»: bondgummor 

Som förvånade och något förfärade 
om s ig själv och börjar realisera sina titta på ett skulpturmuseum. *Kar- 
egna hästa ideal ju skulle kunna bli neval,: den stackars P'ierrot som 
vår räddning undan den nedrivande övergivits av sin dam för en rik och 
privategoistiska individualismen. 
»Enda utvägen», säger Lindström, fet grosshandlares skull.  »Höst Samarbete 
»synes vara att taga den kollektivi- en ensam man hopkrupen på en sof- 
tet som uppenbarar s ig  i ilet nuva- fa  i en park med avlövade träd. »Rum 
rande samhällets institutioner t i l l  att hyra»: ett typiskt sämre uthyr- 
h jä lp  och på deras grund försöka in- ningsrum med järnsäng, kommod 
blåsa rellt betonad en medveten kollektivism SociaIt  och i den kultu- pri- och Plyschstol. Hon fångar nutids- 
vatdrivna kollektiveringsproces- livet och samtidgt med en skarpt med iakttagande ett litet Överse- blick 
sen.» 

Ehuru tanken kunde vara preg- ende småleende över de mänskliga 
natare formulerad är den ju abso- svagheterna. Lilly Arrhenius. 

lut Lindström riktig inte Man Iita kan till det något påpekar annat 
än en medveten kollektivism av så- Rävar DAN Omfattning a t t  den i principiell 
mening kan givas namnet socialism. PÄLSVARUAFFÄR till synnerligen billiga 

priser. Beställnlngar Men DÅ är det på DEN oförgängliga 
grunden av de eviga frihetsidéer emottages och alla slag 

och åsiktsfrihet På den grunden 
står Rickard Lindström klar, fast och 
stridbar, står där inte .bara emedan 
han är så engelskt inf luerad utan 
framför allt emedan han är så svensk 

kombination en härare av traditioner av den enastående vars stol- 
ta arvtagare den svenska socialde- 
mokratien är: den svenska folkmak- 

rasminnen från sin kamp mot  all feo- 
dalismens innersta princip: at t  göra 
människorna t i l l  medel. icke t i l l  målmåste 

T r y g g h e t  

Folket 

sin helhet inte längre aktuell. 

når Ni genom 

och 

Kooperationens 
försäkringsanstalter 
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Anna Lenah Elgström. 



En liten apa. 
Duvskytte, djurskydd och fredsarbete i Monte Carlo. 

"Lyckans blomma." 
En bild ur H. C. Andersens liv. 

Mit t  för Casino i Monte Carlo, åt bondförstånd inte är så avtrubbat al t  Av EVA GREN. 
sjösidan till. leder en bro över järn- det inte förstår att det är himla lo- 
vägen t i l l  en liten paviljong. Denna kigt att plåga djur för att utröna vi äro i den danska stader Odense i han skulle bo under sin vistelse i staden. 
paviljong har den mest framträdan- hur man ska föröda och döda män- det Herrans år 1867. Det är den 6 de- Det var stadens förnämsta hus: bisko- 
de belägenhet. Inträdet kostar tre niskor. Jag vet inte än i hur stor ember d i t  är en stor dag för den l i l la pens. Då Hans Chtistian som liten gosse 
kr. De gånger jag gått där förbi, utsträckning sådana experiment gö- staden! Den är festligt smyckad, Dane- gick här utanför och såg upp mot biskop- 
har jag inte märkt något uppseen- ras. Att öva sig att sticka bajonet- brogen lyser mellan de små grå och vita gården, da hade den varit för honom så 
deväckande, jag trodde där var en ler i människoliknande hösäckar må husen i kväll skall hela staden illumine- förnäm och oåtkomlig som konungens 
skjutbana, så där a la nöjesfält, och vara l indrigt emot att bära medve- ras, det blir en syn! Det skall bli fackel- slott. Nu bodde han själv häruppe Det 
undrade över att den vackraste plat- tandet om att giftgaskrigets tjänare tag och sång, och alla skolbarnen ha fritt hade gatt underligt till i hans »Livs Even- 
sen upplåtits. M in  reskamrat och opådtalt få lov att göra dylika expe- från skolan. tyr». 
j ag  stannade en dag vid barriären riment. Genom världens största me- Vad är det då som sk kall firas på denna Nu var allt tyst, stjärnorna blixtrade 
några steg från bron. En duva flög gafon skulle jag vilja ropa: I folk, märkvärdiga dag? Det är något verk- över staden och ån, där »ådammen» bad- 
på snabba vingslag utåt havet. Feb- uppresen Eder! Den l i l la  apans ligen märkligt, ja, något enastående i de. Och diktaren stod vid fönstret och 

mat, som överträffade alla lästa be- Det var inte utan att var skona, nestaden, fattig och okänd, han vänder hade ofta underliga drömmar: och de 
skrivningar. V i  sågo då ett litet duv- stralande morgon hade blivit för- nu tillbaka, världsberömd, hyllad av kej- drömmarna blevo till sagor ... 
slag skjuta upp ur jorden på terras- dunklad av något trist. Men hän- sare och konungar, han är etatsråd med Men i sin levnadssaga skrev han om 
sen nedanför oss, en duva flög ut, delsen satte fart i vår energi. M in  stjärna på bröstet! I dag skall han i denna dag: »Mitt livs skönaste fest. Hur 
ett skott smällde och duvan föll död reskamrat och jag överlade om män- rådhusets stora sal utnämnas till stadens borde jag icke ha njutit min otroliga lyc- 
till marken. Himlar! Skjuter man niskors olika mentalitet och om hur hedersborgare! Därför är staden festligt ka! Jag kunde det icke, jag bävade i 
på levande duvor! En liten fet hund vi, två främlingar, skulle bäst gripa smyckad, därför vajar Danebrogen, där- den. Jag kände mig så gripen, 
apporterade duvan och såg så natur- oss an med fredsarbetet i Monacos ödmjuk och ringa, som stode jag inför för ha skolbarnen lov 
enligt belåten ut över denna bragd. land. över hela världen göres ju nu 
Några unga, välklädda män skynda- en namninsamling, man underteck- vet är för resten självklart att skol- min Gud. Det lyste in i mig, varje svag- 

de beskäftigt fram för att ordna med nar ett allmänt krav på universell av- barnen måste ha lov. Det tycka åtmin- het, fel och synd i tanke, ord och gärning. 

något. En roddare väntade under rustning för att lämna den till den stone skolbarnen själva. Ty, vad skulle Allt sprang förunderligt klart fram i min 
klipporna för att samla upp de du- blivande avrustningskonferensen. det väl ha blivit av honom. som nu skall själ som vore det Domens Dag, och det 

vor, som föllo i havet. Ett nytt duv- Men inga dylika listor cirkulerade hyllas. i f a l l  han inte hade haft barnen? var hederns dag! Gud har förnummit, 

slag sköt upp på ett annat ställe, ett här, Jag hade två shweiziska och När det kommer till stycket, är det inte huru ringa jag kände mig, då människor- 

sig flaxade en engelsk lista med mig och fick de som ha gjort honom världsberömd? na höjde och hedrade mig.» Skott följde och en ny 
förgäves för att höja ig tills hon en hel del namn, tjugofem franska Om han. etatsrådet Andersen, inte hade Ja, ödmjuk och ringa kände han sig 
med ens föll ihop och blev så under- namn på en ort och stort intresse. Vi haft barnen a n  skriva sina sagor for, vad och stor överväldigande, kände han var 
ligt liten och så stilla. - Det var visste att Manaco-ville, Condamine skulle det då ha blivit av sagorna? Ja, Herres nåd »Honom allena äran!» 

Han kom ihåg, hur ofta han hade tänkt för oss så överraskande och så gri- och Monte Carlo tillsammans hade berömdhet  då ha blivit av hans världs- 
Ungefär hälf- berömdhet, hans kejsare och konungar, som barn, som yngling, i de svåra sor- pande . . . 

Vi förhörde oss till höger och vän- ten äro fransmän och hälften italie- hans fackeltåg och hedersborgare? In- gens dagar, då han var nära att duka 
ster och vid ingången. Jo det kalla- nare och endast ett fåtal, 1,5oo genting När det kommer till stycket, är under: »när först allt går riktigt illa, 

då skickar Vår Herre hjälpen, dit  har ja: 

ett pris å 100 kr. Större pris före- att monegaskerna skul le vara den festen.Därför är det självklart att då de läst. Man skall Iida mycket; och så blir 
kamma också. Pristävlingar för da- rätta utgångspunkten, de borde häst måste ha fritt en sådan dag! man till något!» 

Därför är det också i sin ordning, att Men han mer anordnas även. Stora duvskyt- förstå fredsarbetet hos sig. Vi vände skalden under festen på rådhuset uppvak- ville inte vara otacksam, ville inte fråga 
kom från Amerika bruka andra år Riza t i l l  prins Arta - prins Mirza tas av en skara muntra barn, som blom- om det han vunnit var priset värt. Livet 
komma för att tävla. Det finnes en Riza Khan från Persien - sam all- hade skänkt honom så många blommor: 
tävlingsbana i San Remo och, jag t id varit en trogen fredsvän, och frå- stersmyckade dansa kring hans stol och 
tror, en i Danzig. Visserligen fin- gade om han ville ge oss rekommen- sjunga en sång om hans egen underbara 

hade han då rätt att klaga för att han 

nes det också människor, som tycka dation till någon, som kunde tänkas levnadssaga, den som han själv har kal- begärde,den som för honom var»lyckans 
att denna sport är en skam och för- vara intresserad. 
sök ha gjorts för att få bort den. mycket välvilligt. Vi möttes av myc- Det är också i sin ordning, att någon »Lyckans blomma» - han hade länge 
Men banan betalar sig och så har ken älskvärdhet och så småningom under festen håller tal för skaldens barn 

tillhör Casinot. - Vid Monte Carlo ende, och slutligen begärde en dam och för hans att någon hustru'. Men hans barn,det är han hade bedragit sig,hade hoppet blos- den fått fortsätta att finnas. Den också av förståelse och tillmötesgå- 

Beach har gjorts stora nya tennis- ett antal listor från Internationella hans sagor, och hans hustru, det är sa- det upp på nytt han kunde inte uppgiva 

och badanläggningar och man får Kvinnoförbundets för fred och frihet gornas fe; ty annan hustru och andra livet utan hoppet?-Nu hade även det 
säga at t  sportlivet där har en glans byrå i Genève. Tidpunkten är ock- barn äger skalden inte. - Kan någon 
och tjusning över sig, så denna un- så Iämplig just nu, då flottöverens- begripa varför? han som håller så mycket hopp slocknat, det som så många andra. Nu mera hoppad" han endast på en 
derliga sport vi då stodo och sago kommelsen mellan Frankrike och Ita- av barn? det är verkligen inte lätt att lycka: den som låg bortom döden. 
på må väl ändå Vara stadd på av- lien gör människorna strax Iite gla- begripa! »Lyckans blomma, - sagoblomman - 
skrivning. Men förhållanden äro dare. Om den lilla fredseld v i  tänt Men om kvällen får diktaren med sina den hade var gång visat sig för honom 

än någon annan förstod deras värde, han 
ofta så invecklade; det svåraste, som kommer att brinna eller slockna blir egna ögon se det, som en gammal gum- under en ny gestalt. Men alltid med en 
djurskyddet har att kämpa emot t. ju en senare fråga. Vi  önska gärna ma spådde honom, när han som fjorton- 
ex. vis-å-vis tjurfäktningarna i Spa- att här boende skandinavier ville in- 
nien, är att de spanska sjukhusen äro och ensam och övergiven av alla i värl- Han h a d e  aldrig hade varit priset för fan gudarnas äga den. gåva. Den Han vackraste han diktat? Han som så inner- 

som hade ägnat åt dem så mycket av det 

den. Då hade hans mor skickat bud på 
tressera sig för den lilla lågan. 

beroende av inkomsterna av tjur- »den kloka gumman», och hon hade spått ville icke fråga, om gåvan var priset värd, ligt längtade efter att få giva och mottaga 
fäktningen. Anno T .  Nilsson. han ville icke visa otacsamhet ... ömhet, kärlek! , både kaffe och kort, att till ära för 

Hans Christian skulle Odense stad en festen i  dag,om hans hustru och barn. ra honom:»Därför att de kvinnor som du 
Den lilla apan kom nu åter i mina 

tankar. I en av djurskyddets årsbe- 

ha trott det den gången? Men  nu hade De hade själva icke fattat innebörden av kunde du aldrig I I ;  och dem du kunde 
älskade, och de som älskade dig igen, dem 

det de sade. 
rättelser omnämnes att kampen mot 
vivisektionen även omfattar de för- 
söksdjur, som användas vid giftgas- Opinionen mot Och nu stodo de gamla gummorna nere »Det finns i det mänskliga hjärtat rn. få, dem ville du aldrig ha.» Men d a  
fabrikerna, och som exempel nämn- 
des en liten apa, innesluten i ett glas- på torget och tittade upp mot rådhusets som ingen, inte ''' ""' käraste " lov Orsaken 

fönster för att få en skymt av diktaren att se in i; hos en skald klinga ofta djupa låg djupare, mycket djupare. Den låg i 
rum, i vilket giftgas inleddes.. Ulan- och gräto av rörelse, när de berättade toner därifrån ... Endast poesien har själva ödets- lag. 
för glaskuben stodo vederbörande om hans mor, den fattiga tvättgumman, ord för det som kanhända rörde oändligt Han kunde icke äga en hustru, han, 

som hade slitit så mycket ont. Tänk, om djupt och var dagars och nätters liv och som var vigd vid en musa. Han förstod 
det. 

Ändå kändes d i t  svårt; just nu i afton. hon hade fått uppleva att se, att hennes tanke ... 
P i  sitt livs skönaste dag hade han ingen son kom till all denna heder! M i n  hon »Ja, i mig selv ligger gjemt en Skut, 

låg på kyrkogården för Iänge sen, hon Hvad veed Verden om den derinde, 
liksom hela släkten. Han stod alldeles Hvad veed om Tankerne mangen Nat. att dela sin glädje med. Ensam var han. 

Ensam. hemlös: Om Taarer som lönligt rinde, 
Den lydlöse bittre Taarernes Elv. »Kun Mand og Hustru havde ett Hjelm, 

- De kommo till honom nu, minnena 
inspektörer och överlärare och ett facklorna hade kastats i hög framför skal- - Varför hade han aldrig fått äga ett om de kvinnor han hade älskat, de som 
par hundra Iärare och lärarinnor. dens fönster, de hade brunnit ut och slock- hem och hustru och barn, han som bättre han hide hoppats skulle skänka honom 

nat. Festen var slut. 

ruarisolen sken varmt och vi voro skräck anklagar Er! 
betagna av det gudahärliga panora- 

stadens historia: en av stadens barn. som såg upp mot stjärnorna och kunde inte 
för snart femtio år sedan lämnade fäder- sova. Nej, inte sova; men drömma. Han 

över 23 000 invånare. 

Ja, han hade lidit mycket. 

Detta gjorde han lat »mitt Livs Eventyr». 

Juan les Pins den 6 mars 1931. 

Han fattade den: 

vanartslagen. 
Flera vilseförda. 

hade inte "" de' visste han. 

människor och studerade gasens ver- 
kan och apans kval. Jag har aldrig Ytterligare listor med omkring 800 
tagit ställning till vivisektionen. Om namnunderskrifter ha kommit i n  t i l l  
vetenskaparna behövde, för att rädda stödjande av opinionen mot vanarts- 
människor, studera försöksdjur, så lagen Bland undertecknarna mär- 
fingo de ta ansvaret för att så be- kas även denna gång ett stort antal 
hövdes. 

samt sjukvård, tio läkare, fem präs- 
Men Gud ske lov, att mitt personer från barna- och fattigvård ensam i livet. . . 

Ja, ensam. 
ter, en överkonstapel, tre folkskole- - Det var kväll, fackeltåget var slut, 

Det ruller saa tungt uden Vove. . .» Ei han, som er ganske ene.» 

Dinaren stod vid fönstret i huset där 
Kristianstads frisinnade kvinnors dis- 
kussionklubb de, samtliga talare underströko vär- 
har vid årsmöte den 19 marsenhälligt det av de synpunkter, som kommit 
beslutat att klubben skulle ansluta ti l l  synes i den opinionsyttring, vil- 
sig t i l l  Svenska kvinnors vänsterför- ken Inlämnats från frisinnade h i n -  

Nordlund, ordf., övriga styrelsemed- vita bandet m. fl. kvinnosamman- 
lemmar: rektor Ellen Widerberg, fru slutningar. Särskilt betonades 
Dagmar Andersson, folkskollärarin- olämpligheten att barnavårdsnämn- 
nan fröken Hildur Persson leg. apo- derna skulle behandla ungdom emel- 
tekaren fröken Ebba Hugoson, suppl. lan 18-21 år enligt s. k. van- 
fröken Anna-Lisa Persson och fru artslag. Det enda rätta vore att den- 
Anna Nilsson, revisorer fru Nanny na nya åldersgrupp komme att be- 

visorssuppl. fru Augusta Bengt- och ungdomsvårdslag. Man uttalade 
son och fröken Anna Nilsson. den förhoppningen att synpunkter, 

Ordf. lämnade en redogörelse för som framförts i motion av fröken 
kungl. prop. angående förslag till Kerstin Hesselgren måtte vinna riks- 
vanartslag och i frågan inämnade dagens beaktande. 
motioner. En livlig diskussion följ- 

bund. Till styrelse valdes fru Elsa nors riksförbund, Soc.-dem. kvinnor, 

Möller och fröken Anna Svensson, re- handlas av en utvidgad barnavårds- 



lyckan. Sam blommor såg han dem f ö r  
sig var och en en Lyckans blom- 
ma».. 

för hans första. blyga kärlek: en skim- 
rande vit blomma var hon en sagans 
lotusblomma Och det klingade i hans 
hjärta »To brune Öine jeg nulig saae 
i dem mit Hjem og min Verden laae.» 

honom den gången Har hade ämnat 
sluta upp med att dikta, gifta sig bli 

Han såg henne den första föremålet 

Ja, en hel ny värld hade öppnat sig för 

präst... »Jag hade blott ~" tanke, och 
den var hon.» Ännu bar h i n  på sitt bröst 
hennes lilla avskedsbrev Det skulle vila 
där tills hans död, »Jeg kan dig aldrig 
glemme 

Där var den nästa blomman: en krokus, liten och blyg. Han mindes henne, det 
blida barn, som han aldrig kunde få 
Han mindes de bittra smärtans och för- 
ödmjukelsen dagar då han måste dölja 
sin kärlek till henne som stod så högt 
över honom familjens fattige skydds- 
ling.. Det var bittra bittra dagar!. 

Men även de dagarna gingo över. även 
den smärtan dämpades och en ny 
blomma skimrade för hans ögon: en blå 
hyacint. smärt och stilla. Han mindes 
henne den svenska adelsfröken som han 
lärde känna i Skåne hon, vars brev, 
genom en sällsam ödets nyck, icke hade 
nått fram till honom. förr än länge efter 

Varför? Din gången hade han inte begri- 
pit varför; nu började han begripa det 

ne Men lackviol här var med åter solvärme en blomma gömd en gylle- i sitt 
hjärta Ja, det var hon, den begåvade 
unga flicka, som hade skänkt honom sin 
beundran sin kärlek: »Jeg föler at ingen 

att det var skrivet när hon var död 

lade ihållande och hjärtligt, mähän- 
da därför att det i någon mån &- 

tänkte på den gång för många år edan.  de sig träffat. Ty, vad är det annat 
än vinstbegäret som förmår både 

hon, festens strålande drottning höjde sin förlag, realisationer och litteratur- 
fabrikanter alt envisas med den då- mot Texas Jack och smutslitteraturen l iga varan. Aven om ingen säger 

glas mol honom och drack honom till som 
»broder» »Broder» ja: ingenting mera. 

Han tänkte på nyårsaftonen i Berlin det så högt som den ärlige tidnings- 
när »brodern» var hennes ende gäst och 

och alla julgranens gåvor voro för ho- åringar skola fördärva smak och själ Jack Och Buffalo Bill heter den nya mötet 
nom »barnet» som hon kallade honom. med Nick Carter. 

Flera gånger hade deras Vägar korsats 
under hans levnads långa resa. Han 

under avskedsfesten i Köpenhamn. då Handsken är kastad 
Det finns ingen som är rädd för sides med goda böcker ofta tillhan- kolportören gjorde. 

hon sjöng sina sånger endast för honom, att 1931 års fjorton- och femton- dahålla det otroligaste skräp. Texas 

Hon själv var femton år yngre än »bar ning är f ö r  tjugo år sedan dödad ända upp ti l l 70 häften, bestående 

I den resolution som antogs av 
beslöts en hänvändelse till 

Det är äventyrsserier i förlagen med begäran Om att barn- 

och begraven. Inte heller del vär- av illaskrivna skildringar, bloddry- Och ungdomslitteraturen skulle sov- 
Och han tänkte på de oförgätliga dagar sta exemplet från tldskrifslitteratur pande och knivblixtrande med urtrå- ras genom experter till förlagens 

i Weimar då han vid hennes sida besökte rens område. Fäderneslandet har kigt schablonmässiga framställningar tjänst Och att också de klassiska 
»de platser som genom Schiller och längre någon makt Över dem. vilkas av skurkaktiga indianer och lika ungdomsböckerna borde få en plats 
Goethe blivit heliga» på stunden när uppfostran nu är aktuell. Det är för skurkaktiga vilas fruktansvärda I de julskyltningens vidare att de fönster båda tidningarna Man kräv- 
de hade stått i det dunkla gravvalvet vid många redan blott en hörsägen hämndeakter. så mycket försåtliga- Detektiven och Kriminalmagasinet 
diktarfurstarnas gravar En tyst främ- 
ling hade också varit där. Det var en Om de dåliga inflytanden som hind- namnen från ursprungliga goda fö- skulle nedläggas och vädjade till 
sett och han hade skrivit en dikt om tidningsslukande ungdomen av i fyller alla anspråk på en god även- portörers förening Och cigarraffärer- 
det om näktergalen och rosen dag? Ingalunda. Medan allmänhe- tyrsbok finns utgiven av Saga för na att upphöra med att sälja dem 

ten slagit sig till ro med de uppren- mindre barn en annan för äldre samt till allmänheten att icke vidare 
rande åtgärder som en gång blivit på Gleerups förlag Vem kan ana köpa dem hoppas att den ingång 
lyckligt genomförda har en ny sorts att bakom dessa nästan kostat satta aktionen må fullföljas såväl i 
smutslitteratur sakta men säkert ar- klingande namn samtidigt skall göm- Stockholm som i Göteborg där den 
betat sig fram, och man står åter- ma s ig  sensationslitteratur av tarv- Samtidigt tagits upp med all kraft, 
igen inför nödvändigheten att däm- ligast Kampen tänkbara mot den Sort. dåliga ungdoms- Vad människan en gång har åstad- 
ma för den grumliga flodens 

Det är inte längre de resande för- litteraturen har blivit aktuell på nytt, kommit kan hon åstadkomma på 
säljarna, som spela huvudrollen vid framförallt genom en del artiklar av nytt Och ärorika traditioner förplikta 

Carterlitteraturen. Man får söka den Gurli Linder i ett par av de större 
framför allt i de tillfälliga bokreali- tidningarna. I dagarna har också 
sationer, som numera uppstå över- en pristävling utlysts av bokförlaget 
allt, på de största gatorna i de cen- Natur och Kultur. i syfte att få fram 
tralaste stadsdelarna och som jäm- goda böcker för barn, närmast i 12- 

14-årsåldern och sålunda angripa 
saken från den positiva sidan. Och 

Den sortens läs- bokfaran 

net»! 

Skulle vi då vara lugna ifråga re äro dessa böcker som de tagit 

skald. Han hade gripits av det h i n  hade rats att tränga sig på den bok- och rebilder en Buffalo Bill som 

»sagoros hur ofta du 
hänryckt mig med ljuvlig doft 

Jag har sett dig blomma nu 
över diktarfursten stoft. 

Och i dödens tystnad höljd 
såg jag där på samma gång 
drömmande en näktergal 
smärtefylld och utan sång spridningen av den moderna Nick lektor Marie Louise Gagne´r och fru 

Mer din doft o sagoros 

fyllde med det hela vemod dödens som sal jag såg 
hos den stumma näktergal» 

Den främmande hade förstått vad han 

forstaar mig som Du; jeg elsked Dig för hade sett Även han var skald. Men 
og jeg elsker Dig nu.» så var det; och det var förbi 
ändå hade han måste visa tillbaka hennes »Hvil södt 
kärlek; han hade ej lov an behålla den.. som var Du lagt i Dödens Skrin. 
Ingen visste v i d  det offret hade kostat DU min Edindrings Rose faur OK fiin! 

Sedan hade han själv hjälpt den unge Du er ei Verdens meer DU er kun *, 
baron som sökte vinna hennes hand. Han For Dig jeg synger mine Taarer trille 
hade varit deras förtrogne och deras Natten er smuk Natten er stille; 
hjälpare ända till d a  han hade sett dem Dödt! Alt er dödt.» 
lyckligt förenade. Han hade själv bragt 
dem »lyckans blomma.: Se! vad var detta för en blom- 
»Jeg bringer Urten Dig Din Lykkens ma, som nu steg upp för hans syn? Den 

Blomst var silvervit som månsken och gyllene 
-o,  gid Du aldrig pröve, aldrig Vide som solgud Och den upplyste hels rum- 
Hvad den som ingen eir her kan met med sin glans Det var ingen blom- 

lide. » rna från jordens mylla! Din måste h i  
vuxit i Paradisets lustgård Dess blom- 
blad växte de blevo större och större 

Det var tunga minnen. 

skönare och skönare och ständigt mer 
Men det tyngsta stod kvar 

En ros. »Näktergalen och rosen» strålande De rörde siag som vingar, de 
hade man kallat dem. Han glömde hen- utsände strömmar av vällukt. och de klin- 
ne aldrig aldrig. Hon som först av alla gade lom musik. Och klangen och dof- 
hade lärt honom förstå konstens helighet ten uppfyllde hela rummet och strömmade 
än »man märk glömma Sig själv i det i vågor genom diktarens själ! Mer ljus- 
högstas tjänst». Non hade lönt helt lärt glansen var så stark. att den bländade 
honom första hans eget heliga ansvar som honom, och han måste lägga handen över 
skald Hon som själv kallade konsten ögonen 
»min första och sista djupaste. renaste Då slutade musiken Och när han åter 
kärlek Konstens prästinna Nordens såg upp, var blommar borta. I dess ställe 
näktergalen Jenny Lind. stod I rummet en kvinna ljuvare och 

~ ~~~ 

mera strålande än någon kvinna han hade slutligen hade, på inbjudan av Peda- 
sett. gotiska Sällskapet, Arbetarnas bild- 

Hon bar alla de kvinnors drag. som ningsförbunds Stockholmsavdelning 
han hade älskat och hen bar tillika dra- o c h  Stockholms Folkskollärarför- 
gen av hans sagors ljuvaste kvinnogestal- ening i tisdags anordnats ett stort 
ter. ja, hon var dem alla: hon var »de opinionsmöte i frågan som ett lort- 
vilde Svaners» syster hon var »den lille satt led i proteströrelsen inlednings- 
Havfrue», hon var prinsessan som fann anföranden höllos av lektor Gagner, 
»de Vises Sten och hon var feen frän instruktör Månsson i A. B. F. biblio- 
»Paradisets Have». Hon var den egyp- lekskonsulent Greta Linder och bi- 
tiska kungadottern »Dyndkongens Brud», bliotekarien vid Högalids folkskola 
som bringade kärlekens blomma livets Karin Broström 
blomma till sin fader. Hon var dem alla! Sedan lektor Gagner redogjort för 

Och Y :  var hon icke även alla de kvin- hur förhållandena numera ligga till, 
nor han hade älskat? JO. han såg det: påpekande hon bland annat att ett in- 
hon var dem alla, alla! gripande en gång för alla inte är 

Alan måste verkställa regel- 
de älskat en kvinna. var det henne han bundna räfster mot den underhaltiga 
hade älskat i dem. Där en stråle från litteraturen. De sammanslutningar, 
hennes ljus hade levat i ett kvinnohjärta. som en gäng segrade mot Nick Car- 
där hade den värkt kärleken i hans eget. ter äro fortfarande på vakt. Det gäl- 
Endast där hennes kraft lyste hade han ler an uppmärksamheten ständigt 
kunnat älska! hålles vaken. 

Fröken Linder, som trodde på bar- 
trott att han hide älskat någon av den nens goda smak i grunden framhöll 
över alla andra. N u  förstod han det: betydelsen av att det finns rikligt med 
den kvinna som var hons hjärtas brud, goda böcker i olika ämnen, som gö- 
hon levde inte på jorden. hon tillhörde ra de sämre slagen överflödiga Hon 
en annan värld. Hon var det. som ta- talade Om. hur intresserade barnen 
lade till honom i dikter och sagor i syner äro t. ex. av reseskildringar. av l it- 
och drömmar. som fyllde hans själ med teratur- och konsthistoria det ar 
en värld av bilder, av ljus och klang just ingen som tror, men sådana ar- 
Hans musa Henne Var det han älskade, beten äro mycket efterfrågade 
hon Var  det Som bringade hans hjärta och inte minst i teknik, lantbruk och 
att klappa. hans själ an klassiskt när him- närstående ämnen Det finns emel- 
larna Öppnade sig över honom. och deras lertid för litet a l t  välja på av detta 
ljus strömmade över honom och fyllde hela slags böcker avsedda för ungdom. 
hans själ! så som nu! O jubel Likaså lätti l lgängliga böcker i filo- 

Han vaknade av sitt eget hjärtas sofi som vore Iäsbara för ungs män- 
Slag och av att tårarna strömmade ned niskor just i den ålder då de intres- 
över hans ansikte sera sig för livets stora gåtor mera 

Mer det var glädjetårar Det var lyc- än kanske någonsin sedan i hela sitt 
kan som överväldigande honom. l i v  Biblioteken med sin utvalda Iäs- 

Ja, nu hade han funnit henne, »Lyckans ning ha alltså en synnerligen viktig 
Blomma.! Nu visste han, att han alltid uppgift at t  fylla och det är gläd- 
hade ägt henne. Men han hadc varit fån- jande att riksdagen i år beviljat höj- 
gad av det jordiska han hade icke kun- da anslag ti l l skolbiblioteken. At 
nat Vända sina ögon bort från det och de inte arbeta förgäves bevisas bl. a. 
till den värld där hans lycka blommade. av, at t  på varje läskunnigt barn i 
Men hon hade följt honom troget. All Stockholm kom i medeltal tio bok- 
glädje han hade upplevat i sitt liv hade lån under förra året 
kommit från henne. Diskussionen som följde tog ock- 
spirationens flykt visionen hänryckning så upp veckopressens roll i den litte- 
diktandets fröjd det hade kommit från rära smakfördärvningen & många 
henne. Hon hade skänkt honom allo hans skarpa ord sades om flera av de 
vänner, och hans diktnings vänner. runt mest spridda veckotidningars låga 
om i världen Heder och Bra. glädje och standard. ihopkomna som de äro 
glans allt som var ljust och rikt i hans med vinstbegäret som enda motiv 
liv det hade kommit tran henne! Bland diskussionsinläggen var ett 

NU skulle han aldrin glömma det mera! från en representant för tidningskol- 
Nu ville han vara henne trogen under portörerna, som modigt satte fing- 
hela resten av Sitt l iv! Han er. 
att då Vår Herre icke hade givit honom kände oförbehållsamt att eftersom 
det han hade begärt en jordisk lycka. allmänheten i stor utsträckning köper 
så var det för att Han hade givit honom det värsta skräpet vilja tidningskol- 
det som var mycket mera: en oförgäng- portörerna helst sälja detta därför 
lig lycka. Nu förstod han. att trots d i t  att de da kunna öra ordentliga för- 
hade han fått i gåva det som för honom tjänster på en gång Vi tycker om 
var: »Lyckans Blomm.» att bli av med en ordentlig klump i 

Eva Gren taget. Det församlade mötet skrat- 

Och nu förstod han: var gång han ha- nog. 

Men han hade tagit miste när han hade 

ingivelsen eld, in- 

Nu förstod han. ret på den ömma punkten, 
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