
Lösnummer 15 öre 

9 N:r ÅRG. 3 TI D EVARVET 1931 

Stallet och festsalen. 
Utifrån sett är Kvarntorp ett av sa- 

gans trolska skogställen. En låg stuga 
där det lyser I fönstren, med brunröda 
väggar och svällande snö på taket. En 
ladugårdslänga, svart och röd  en liten 

Av Honorine Hermelin. bod med grova stockar i väggen. Ovan- 
för gården sluttar hacken upp mot sko- 

Att milt i den värld där ingen Därifrån hade grannarna sedan hört mest därför att överallt och runtom- gen, där träden st^ tyngda av snö, pre- 
trygghet givs barn förmår att bygga oväsen och skrik, men Senare på kring finns den ogrundade men cis som i en saga. 
åt sig en grund av trygghet, tillför- kvällen var allt tyst. Larm hade gått oskakade tron på att vuxna männi- Kvarntorp ligger en halvtimmes buss- 
rikt och förtroende, som för det til l samma gård som modern. En tro väg från Stockholm. Det bebos av frö- 
mesta tål att slitas på ett helt liv och elvatiden på kvällen kom båda hem. alltså, som tydligen förbjudit män- ken Sophie Louise Alexandersson. Mer 
på vilken hela världen säkert i grun- Då fanns gossen död på sängen. det är inte bara den egentliga ägarin- 

Larm blev sedan häktad. Han tenskaplig psykologisk vägledning nans tillhörighet. Det är medelpunkten för Kvarntorpföreningen, en samman- 
hemligheter och under. medgav att han agat pojken, som - se med sina naturliga seende slutning av grannar i villasamhället som 

Det är väl därför det blir så hjärt- hade svara skador, mest, lycks det, ögon att skräck och trots är av ondo. åstadkommit det för ett svenskt villa- 
skärande och outhärdligt när ett i ansiktet och huvudet. Ett kvast- Ty  i själva det sätt varpå de titta samhälle säkert ganska enastående för- 

barnansikte ohöljt avspeglar hur skaft var sönderslaget. - Det har fram ur ett par motståndslösa bar- att delas upp bakom häckar och stängda 
våld begås och denna grund rivs ej sagts, att Larm varit drucken, och naögon ligger uttryckt att deras grindar, också får innebörden av person- 

upp. 
Kanske ingen har undgått att hygglig man. aldrig kan genomskådas. T y  de ha Kvarntorp är vidare samlingsplats och 

fästa sig vid vad tidningarna berät- Det är ju så stor lättnad att poj- sin tillvaro i del dolda och dolska mål för ungdomsklubbar och semesterre- 

tat om den sjuårige pojken som blev ken är död, att ens tankar borde och arbetar vidare där. sor från både Stockholm och andra stä- 
agad så a n  döden omedelbart följ- kunna lämna historien så som man Men hos fäder, styvfäder, möd- der Otaliga äro da skaror av unga och 

gamla, som kommit dit över en härlig 
de. Om av skada eller skräck kom- lämnar det som fått en lyckligt slut. rar, lärare finns trots lagens yttre söndag eller semestervacka. 
mer kanske aldrig att kunna utredas. Men tankarna vägra att lämna och bud den meningen i Stort sett orub- Det hela började i smått Men med 
- Emellertid berättar jag historien gå vidare. För det första pocka de bad, att en vuxen människa har rätt den gemensamma rörelsens livskraft tog 
omigen: Det hände någonstans nära på tillträde till det stora rummet på - och plikt - att slå ett barn. det hastigt fart och växte i alla riktnin- 
Ljusdal, trettondagsafton. Modern andra sidan döden för att få veta Den allmänna opinionen runt om- gar. Ett av de lre små husen var en 

var borta, gossen lekte med kamra- hur en liten själ ser ut som brutit kring har samma mening. Och med lada och stall Den var omöjlig att 
ter i en granngård. Vid sjutiden på upp härifrån helt fylld av skräck. De bakom alla grannars passivitet in- göra någonting utav, förklarade den till- 
kvällen kom Larm, en 25-årig man vill försäkra sig om att alla milda för ett slaget barns ångestskrik lig- frågade byggmästaren. Men Kvarntorp 
som sammanbodde med hans mor, makter badats upp för att läka, lösa ger väl inte bara feghet utan också föreningen måste ha en samlingssal. Med 

för att hämta hem honom därifrån. och vrida rätt vad som stelnat i den stumma förutsättningen om ladygården till en festsal med teaterscen, 
öppen spis, soffor och bord, stora fön- Det var känt att gossen var rädd far kramp. - Men egentligen är del på denna rätt. 

Larm, och då han fick se honom jorden kvarlevande barn som håller Nervläkaren Fr i t z  Wittels i Wien ster och målade skåp. Den gamla vist- 
började han skrika högt av för- tankarna fast. Barnaögon fulla av (vars bok Barnets befriande för ett husboden, ett litet fyrkantigt hus, inred- 
skräckelse, och skrikande fördes han skräck och fasa, trots och hat finns par d< sedan omnämndes i Tidevar- d e  till miniatyrkyrka där de höga ljusen 

brinna vid högtiderna. 
Säkert ligger det mycket av samman- 

au Larm tillbaka till moderns stuga. överallt och runtomkring, kanske 

svetsande kraft i att få hygga sin festsal 
själv. Om man skulle räkna alla insatser 
i kulturens tjänst som gjorts med ett 
gammalt stall eller en vedbod som ut- 
gångspunkt kanske det inte blev så få. 
För ögonplicket minns jag t. ex. kyrko- 
herde Rogbergs ungdomshärbärge i Sig- 

Förtroendets grund 
och vad som hände i Lassekrog. 

Vid skor ha rätt att slå barn. 

niskor att se - med eller utan ve- 
den lever, det hör till livets största 

han var känd som en stillsam och verkningar inte kommer att da, men lig samhörighet. 

(Forts. å sid. 4) 

Vad har hänt? 
Ett smärtfritt öppnande av Riks-, 

dagen, en sig allt mer och mer ut- På måndagsmorgonen inleddes upp till några tior över hundralap- med del, så orkar du med det.. .». f.d. höskulle eller Internationella Folk- 
bredande influensaepidemi och ett storstriden inom den svenska textil- pen i månaden, men de kvinnliga ar- Men den svenska textilarbetaren högskolan i Helsingör, där elever från 
påvligt budskap om världens ond- industrien. 34,000 arbetare och ar- betarna tjäna c:a 27: 50 i veckan orkade inte längre. Han har sagt alla jordens länder betvungo språkför- 
ska, i synnerhet kvinnokönets. beterskor ha gått ut i strejk. Hum för ett arbete som börjar klockan sju sill ord och uttalat sin protest mot bistringen och funno sin gemensamma 

Textilstrejkens utbredande till många människor förfasa sig icke på morgonen och slutar klockan ett »utnyttjande av konjunkturerna. glädje vid hyvelbänk och målarpytsar, 

trettiofyra tusen människor med allt över en sådan tanklöshet, ett sådant fem, med 1½ timmes middag. som måste kännas förnedrande för 
skolan. förvandlades till den ståtliga 

vad det innebär. lättsinne från arbetarepartens sida! Det är detta, som är »långt ifrån den svenska arbetaren. som man Emellertid är del ink bara rumsinred- 
Vidare har det hänt, att ett nytt Svenska Dagbladet tvekar icke att i oskäligt lågt». Tyvärr var det icke dock - vid högtidliga tillfällen - ning som sysselsätter Kvarntorps folk. 

stycke givits på Nya Intima Tea- en ledare ange de svenska textilar- blott Sv. Dagbl. som ansåg att del så stolt pekar på, när hans arbeta- Den ena rörelsen ger liv åt den andra. 

tern. Cyankalium. Det har förut betarnes löner, såsom »långt ifrån kunde vara mindre. Arbetsgivarne förmåga och goda omdöme fått gö- Intressena mångfaldigas. Fröken Alexan- 
spelats och debatterats i nästan alla oskäliga.. 
Europas länder. Författaren ä r  lä- 

vore intressant veta hur tillkännagåvo vid konfliktens början ra sig gällande i konkurrensen bland arbetarna vid den angränsande herrgår- 
litet Sv. D. egentligen anser som att dessa löner skulle sänkas ytter- övriga nationers arbetare i främ- den. De unga busskonduktörerna på lin- 

kare, det märks minsann. TY om mande land. jen Stockholm-Niiihy ha bildat två stu- oskäligt lågt?! Vad skulle herr le- ligare med 10 %! 
något är det en verklighetsexakt fo- dareskribenten taga sig till med 36 Det måste vara ett fel någonstans, diecirklar, som samlas ett par gånger i 
tografi. Den hänför sig ej endast kronor i veckan till hyra och kläder annan utväg? Skulle det inte gått när det arbete han presterar i eget veckan omväxlande på för- och eftermid- 
t i l l  ett krigsland strax efter kriget och mat til l familjen - när det går för sig t. er. alt sänka utdelningen land inte är värt så mycket att det valt geografi.Sveriges geografi med ut- 
utan til l Vad som händer och sker för full drift. annars mindre! På på aktierna; fanns det inte andra räcker till det nödvändigaste - me- gångspunkt från deras egna erfarenhe- 
mitt ibland oss. dagligen. obönhör- denna lör skall det bildas hem, och löntagare på högre poster, vars in- dan arbetsgivarne en vacker dag ter från landsvägarna i trakter och sedan 

barn skall växa upp till »fria. stolta ner bättre tålde en reducering? Men icke blott testamentera miljoner till vidgande sig till nya trakter och nya ligt. 
Men vad som för- och frimodiga svenskar». En man sådant händer inte. Osökt kommer vetenskapen utan dessutom äga mil- landskap. 

vånar en mest är hur detta verkar kan verkligen under gynnsamma tanken på bonden som lassade joner - i utländska värdepapper.. . bara  var  d e  stora  p o j k a r n a , s o m  skul le  

hjälpa Fröken med trädgårdslanden. Det på framför allt manliga åhörare. V i  förhållanden inom textilen kamma famnved på slädkälken: »Orkar du 
ha fått nog av fosterfördrivning för var en mycket tråkig plikt. Flickorna 

och småpojkarna hjälpte i köket eller 
sutto ute på gräsplanen. Det var i n k  

en t id framåt. säger - mirabile dictu 

heller särskilt roligt. De voro litet för- 
- Social-Demokratens övermättade 

recensent. Ha vi icke nog också av kvävda. Så kom det en ny liten pojke, 
som inte hade lärt barnhemsdrillen ännu. 
Han begärds en kratta, han ville kratta 
gården Ur denna hänförelse uppstod 
genast en rörelse, en trädgårdsförsö- 
ningsrörelse. Den förhatliga rensningen 
förvandlades till ett led i ett stort ge- 
mensamhetsverk och strök bort gränser- 
na mellan de stora pojkarna. de små 
pojkarna. flickorna. 

Det är detta som gör Kvarntorp och 
alla dess likar till sådana välsignade 
kraftkällor i världen. Stora människor 

egen skapande förmåga och känna sig 
värdiga att stå i en rörelses tjänst. 

Man frågar sig: Fanns det ingen 

Del händer. 

S. 

arbetslöshet och bostadsbrist, kunde 
man ju l ika väl säga. Skribenten 
måste vara riksdagsman, man kän- 
ner igen attityden. 

Ja. Nog ha vi nog och övernog 
av allt elände kring oss. 

Men detta är inte den enda verk- 
ligheten. Framätsträvandet, stånd- 
aktigheten och hjältemodet äro lika 
visst varje dags erfarenhet och verk- 
lighet. få leka im barn, II arbeta ut ifrån sin 

Casan. 

Fr å n Te x t i l f r o n t e n. 



Död på sin post. 
Greve Raoul Homiltans plats i 

riksdagen står tom. Avslutat är 
hans värv. som stor jordägare bland 
jordägare, som kommunalt och so- 
cialt arbetande för den bygd & det 

~ län, där han var rotfästad, avslutad 
är hans politiska gärning som folk- 
vald representant. Greve Hamilton 
är en av banbrytarna, kanske ban- 
brytaren. sam mot samhällsställning 

tins idé. Det blev hans livs livs svåra 
uppgift att samtidigt kämpa för 
denna sin livsåskådning och förena 
den med Sitt personliga liv. Tiderna 
ha ändrats men en ny tid kallar t i l l  
alltjämt nya uppgifter, och genom 
att våga detta steg har Greve Ha- 

1 9 3 1  Ars riksdag börjar icke med milton givit oss en uppfordran och 
någon särskild inriktning på strid, ett ansvar i arv, som gäller bestän- 

det är Aret mellan två valår. Men Det Det har sagts många ord till Greve 
lidens allvar är ofrånkomligt. Även 

om »Sveriges förhållande til l främ- varit och verkat. Må hans Må hans gärning 
mande makter är gott», är ställnin- tala. Vi säga honom vårt tack! 
gen i världen icke god, den inger 
för närvarande inga förhoppningar Elisabeth 
om att människorna lärt våldets van- 

makt av väldets kamp. eller att ut- 

vecklingen förädlat mänskligheten. Ännu ett dödsbud har nått oss. I 
Depressionen, arbetslösheten. nö- Stockholm praktiserande läkaren 

den kastar också sin skugga över Sven Krikortz rycktes vid ett tillfäl- 
tillvaron. Våra sociala reformer ha ligt besök i Falkenberg bort av den 
inte mäktat frambringa välstånd och i hela landet rasande influensaepide- 
kommer inte heller att göra det så min. Även han föll på sin post, 
länge de endast utgöra ett sekun- ännu mitt uppe i sin verksamhet. Det 
därt intresse och penningen är det var en läkare i ordets bästa bemär- 
primära. kelse, kunnig, vidsynt, allmänbildad 

Bland de frågor som i trontalet som få. Hans studietid inföll i 
bebådades framkomma i statsverks- Uppsala under det av stark social 
propositionen må nämnas förslag ti l l ansvarskänsla präglade åttio- och 
en ny rättegångsordning, revidering nittio-talet. 
av lagstiftning om arbetarskydd, Han var och förblev den gamle 
frivil l ig sjukförsäkring och s. k. van- verdandisten. Föreningen Studenter 
art. 
sig dela vår gamla lösdrivarlag, som hans intresse och in i det sista till- 
de sista åren uppträtt under namn hörde han dess ledning. Han var 
av vanart, sedeslöst leverne av sam- en ärlig och pålitlig radikal, försynt 
hällsskadlig art m. m. samt frågan och tillbakadragen i det yttre. Djupt 
om moderskapsskydd. Om det var uppskattad av sina vänner och pa- 
taktiskt klokare att låta den senare tienter, lämnar han ett stort tomrum 
gå in  under sjukförsäkringens skyd- efter sig, och Tidevarvet har förlo- 
dande förklädnad, kan man ä andra rat en trogen van. 
sidan fråga, om det verkligen var 

norna och för hela släktet  så bety- Ada Nilsson 
delsefull fråga som denna äntligen 
tages upp, den inte ens anses värdig 

att särskilt omnämnas. det om hans plötsliga bort död. När bu- 
Ett  förslag t i l l  överenskommelse te mig, kändes det att man mistat 

mellan Sverige och vissa närstående något av det bästa i livet. Jag t:"- 
länder, särskilt Skandinavien, i han- ker på livets och dödens underliga 
delspolitiskt avseende är en anled- mening. Att man som patient söker 
ning t i l l  stor tillfredsställelse. 

Förvånande är, hur jordbruket, full och hel förståelse för ungdomen 
som i fjol spelade en så framträdan- hör nog ti l l sällsyntheterna. Jag tän- 
de roll vid riksdagen, i år, när jord- ker på den bortgångne som den per- 
bruket verkligen är så nödställt, fått sonlige vännen och rådgivaren, hur 

nöja sig med en mera blygsam plats man tyckt sig aldrig få rig få nog av de 
i trontalet. Politik är politik. giva. Jag frågade - han var out- 

Det kan ej vara roligt att läsa tröttlig att svara. Det var stunder 
upp ett trontal, inte heller att vara av oskattbart värde att med honom 
tvungen att säga »och förbliver Eder få tala am livets stora problem. Han 

med all kunglig nåd och ynnest städ- den ädle och sanne tänkaren, som 
tens rätt som livets högsta symbol. se välbevågen». 

blick återspeglade hela hans väsen. 
Därför känns saknaden så stor då 
dessa ögon för alltid slutits i döden. 
- Må vänliga skuggor slå vakt 
kring din boning och dina gärnin- 
gars ljus skimra över din grav. 

Hösten fick du. vintern drack du skön 
tills hjärtat sakta skälvde, 

allt blev lysande och härligt, jord och 
rosor, gräs och is. 

över dig en evig himmel, hård men stjär- 

där du stapplade på vågen upp till fridens 

(Dan Andersson: Till min längtan.) 

Alexandra Ohlsson. 

Året mellan 
två valår. 

I de två sista frågorna döljer och Arbetare fångade från början 

fläkt inom Doktor Krikortz bar ungdomens - 

nesållad välvde, 

paradis. 

Svenska kvinnors 
Vänsterförbund 

Frisinnade Kvinnors Riksförbunds Vid mötet lämnade fröken Kerstin 
sedan ett år planerade omorganisa- Hesselgren en redogörelse för mo- 
tion och utvidgning till ett Svenska derskapsskyddsfrågans nuvarande 

kvinnors vänsterförbund har ägt läge. 
rum. 

Det är den historiskt följdriktiga 
Svenska Kvinnors Vänsterförbunds utvecklingen av riksför förbund det. För- 

eningen »Frisinnade Kvinnor. upp- första uppträdande utåt blev ut fö- 
stod 1914 som en kvinnornas orga- randet av den redan på lördagen 
nisation till arbete för demokrati och beslutade uppvaktningen för stats- 
mot reaktion. 

När sedan Frisinna- ministern med anledning av det vän- 

de Landsföreningen sprängdes år De synpunkter på denna fråga, 
1923, och uppgick i huvudsakligen som vid upprepade tillfällen fram- 
tvenne partier, kamma »Frisinnade burits av Frisinnade Kvinnors Riks- 
Kvinnor», som då utvecklat sig til l förbund, ville förbundet genom en 

Riksförbund talrik och representativ deputation Frisinnade Kvinnors Riks man, utan så starkt som möjligt stryka under, 
icke minst för att tydligt markera 

skiljaktighet i grundåskådning, dela den stora enhälliga kvinnoopinion, 
upp sig enligt två yttre partilinjer som står bakom dessa krav från 
eller alltjämt hålla tillsammans om kvinnornas sida. 
ett gemensamt mål? F. K. R. valde Alltså Hans Excellens hade vän- 

det senare. Men detta var en s " ~ -  ligheten att i sitt hem på söndagen 

rare väg, t y  den stötte på motstånd styrelsen tio medlemmar av Nilsson i 
i den praktiska partipolitikens irr- spetsen. De uppvaktande voro f ru  
gängar. Därigenom uppstod yttre Ellen Hagen, Stockholm, advokat 
hinder. Sådana äro överkomliga. Elisabeth Nilsson, Malmö, fröken 
Men under tidens lopp hade åsikts- Ebba Holgersson, Blekinge, fru Rut 

Adler, Halland, fruarna Ingeborg 
riktningarna ändrat sig, som natur- Rosén och Helga Sjöstrand frän 
ligt var. Allt, som lever, rör sig. Nässjö och Eksjö, fröken Jenny jo- 
Där kam ett nytt vägskäl. vars yttre hansson, Borås, fröken Greta Car- 
form kan betecknas av den borger- dell, Göteborg, fru Hildur Hult, 
liga samlingen. Åter stod man vid Eskilstuna, och fröken Hanna Land- 

valet: sammanhållning omkring det berg, Gävle. 
Ett livligt samtal ut- 

spann sig. Men huruvida den 
man alltjämt ägde gemensamt eller kommande propositionen kommer att 
icke? Även denna gång blev valet överensstämma med deputationens 
sammanhållning. Därav Svenska uppfattning är en annan fråga. 
Kvinnors Vänsterförbund, som vill 
förena kvinnor med vänsteråskåd- Listor för stödjande av den av A l -  
ning t i l l  gemensam handling, där så skilliga kvinnoorganisationer fram- 
ske kan, dock med full frihet för de förda opinionen i vanartslagsfrågan 
olika riktningarna att i politiskt av- finnas ä Tidevarvets exp., Slussplan 

Statsministern uppvaktas. 

tade förslaget ti l l vanartslag. 

1-3. Stockholm. 
seende gå var sin egen väg. - 

Medlemmar tillhörande de frisin- 
nade och liberala partierna äro så- 
ledes oförhindrade att följa sina 
partier i borgerlig samling. För vår 
del vilja v i  dock framhålla som det dette landet . . .” 
betydelsefulla av ett Svenska Kvin- När den socialpedagogiska Vin- 
nors Vänsterförbund, att den radi- terleir på Rosenvilde invid Oslo 

kala gruppen inom F. K. R., ofta öppnades den 2 januari på kvällen, 
kallad Tidevarvsgruppen, nu fått sin sjöng en kör d. s. k. »Draumkvæ- 
kraft frigjord och sina utvecklings- det». Det var sång! Men det var 
möjligheter lösgjorda. V i  hälsa med också socialpedagogiskt! Vi följde 
glädje. att detta kunnat ske utan att »Olav Åsteson» genom drömkvädet 
mista möjligheten ochmakten av en på hans väg genom livets skärseld 
större kvinnoopinion för samhälls- mellan himmel och helvete, och när 
och kvinnointressen, men v i  hälsa till sist Sankte Mikkjel vog alle syn- 
också med glädje. att det har skett. de sålene burt til Jesum Krist, hade 
T y  i vår reaktionära tid kallas radi- 
kalismen i sanning upp t i l l  oförfärad våra hjärtans strängar, att vi vi verkli- 
och bolsjevism, mot våld och världs- gen hade samlats inte bara i yttre måtto, utan sam Almqvist säger det: 
k r i g .  »såsom v i  ock äro av samma familj. 

För en svensk deltagare gav det ett 
ett utvidgat samarbete mellan kvin- så starkt intryck både att få höra 
nor av alla vänsterriktningar. särprägeln av norsk folksång och 

känna dess gensvar från svenskt 
sinne. 

centralstyrelse kvinnors riksförbunds I Tidevarvet kommer att läm- 
möte den 10-1 1 januari i Stock- nas en redogörelse för de värdefulla 
holm, varvid beslut fattades om den och innehållsrika dagarna på Rosen- 

tionen av detta förbund till ett Sven- »Draumkvædet» som en bild. i vil- 

ska Denna Kvinnors omorganisation Vänsterförbund. avser att ken jag innesluter det helhetsintryck. 
möjliggöra ett utvidgat samarbete jag fått med mig hem. Det är all- 
mellan kvinnor av olika vänsterrikt- tid en vederkvickelse att se den 
ningar. Till ordförande omvaldes norska naturens höghet och allvar, 
riksförbundets ordförande L. F. K. bergen och dalarna och fjorden, som 

terimsstyrelse utsågos som med medlem- man spörjer am vägen t i l l  havet. 
mar d:r Ada il^^^^, fru Ellen Ha- Och det är också en vederkvickelse 
gen, fröken Greta Cardell och ad- att fä möta vänner i ett annat land, 
vokat Elisabeth Nilsson med fröken men ändå så närbesläktat, med sam- 
Elisabeth Tamm, fru Ingeborg Ro- ma strävanden och samma svårighe- 
sén, f ru  Märta Tamm-Götlind och 

leanter. Till sekreterare valdes frö- dast i ord. men i fortsatt. tålmodigt 
ken Elisabeth ramm. Av person- arbete frambär man sitt tack, var 
valet framgår att man v id detta sökt och en i sitt draumkæde. 
orientera sig åt folkfrisinnat. libe- 
ralt och radikalt håll. 

”Ja - vi elsker 

Till sist: Svenska Kvinnors Vän- 
sterförbund öppnar möjligheter för och Du är en som förbarmar sig». 

sedan ett år planerade omorganisa- vilde, men jag har velat fä omnämna 

öken Ebba Holgersson som supp- ter och samma mål som vi. E j  en- 

Elisabeth Tamm. 



Plan 18. 
Av Elin Wagner. 

En engelsk journalist. mr Gedye, en buffertstat under i ranskt  infly- 
har  givit u t  en hak med titeln: The tande. 
Revolver Republic. Där behandlas I den nya krisen ha v i  icke hunnit 
den tragiska, groteska och genom så långt, ännu är England helt med 
mer tur än skicklighet lyckl igt  av- Frankrike. V i  ha heller icke sett 
vecklade historien om ententeocku- något t i l l  den inre reaktion i Frank- 
pationen av Rhenlanden och Pfalz. r ike som år 1924 lade polit iken för  
Titeln syftar t i l l  de franska strävan- en t id  i klokare och försonligare 
dena at! förf lytta 'om inte sin poli- händer. 
t iska gräns så sin maktgräns f ram Den förra krisen gällde främst 
till Rhen och helst ett stycke därut-  Rhenlandet och skadeständel. I den 
över in i Westfalen, vi lka nådde sin nya kr isen kan man ta ut två mo- 
höjdpunkt i Revolverrepubliken. Så ment:  avrustningen och minoriteter- 
kallades det korta separatistiska na. 
skräckregementet som fransmännen Polens uppträdande v id  valen i 
erkände som lag l ig  regering i tyska slutet på förra året har  gjort den 
riksreyeringens Ställe. Författaren senare frågan särskilt aktuell. Detta 
följde såsom Times korrespondent land har icke generat sig för klart 

kriget, och han var en av dem som pliktelser mat minoriteterna. Aven 
hjälpte t i l l  att stäcka de djärva fran- här  har en engelsk journalist varit 
ska planerna genom at t  offentl iggö- framme och gjort bekant för världen 
ra vad som skedde bakom de stereo- ting som skulle förtigits och dolts 
typa diplomatiska lögnerna. Tiden inom fängelsemurar. Denna fråga 
och det historiska perspektivet har  b l i r  i hög grad en fråga mellan 

hela detta märkl iga rökfr ia k r i g  efter brot t  mot  sina traktatsenliga för- 

bevisat r ikt igheten av at t  i denna Tyskland, som har  misshandlade 
konfl ikt stå på Tysklands sida och landsmän i Polen, och Frankrike som 
icke ta för gott den officiella fran- har Polen till nära bundsförvant och 
ska framställningen som var  cyniskt klient. 
lögnaktig. V i lka Tysklands fel och Avrustningsfrågan ar också nu 
försummelser än voro intet berätti- aktuell. Det v i l l  säga, aktuellt är nu 
gade försöket a t t  strax efter den hår- för Frankrike hur man skall få hop 
da freden ytterl igare söka stympa en konvention som sanktionerar de 

Rhenprovinserna. längre att förhala saken, den förbe- 
Om jag går ti l lbaka till denna redande avrustningskonferensen kan 

trista affär, så är det inte alls för icke hålla Något 
att börja berätta vad jag själv sett måste ske. I frågan om vad detta 

detta land genom att ta från det nuvarande rustningarna. Det  går inte 

på ytterligare. 

och upplevt av densamma. Men  vad något bör  vara, stå Tyskland och 
man vet om denna historia inifrån, Frankrike bitterl igen mot varandra. 
ger en viss ledning. i bedömandet av Frankrike vill ha Tyskland kvar 
den nya l i ka allvarsamma kr is  som inom nuvarande rustningsgränser, 
uppstått mellan Tyskland och det anser att Tyskland redan lyc- 

kats, att inom den ram som blev det Frankrike. 

givet, skapa ett farligt och hotfullt Konflikten mel lan  F r a n k r i k e  och vapen. 
Tyskland av i år gäller främst Frankrike på den ståndpunkten at t  
avrustningen och minoriteterna. staterna omkring Tyskland icke ha 

någon förpliktelse att avrusta. Tysk- 
Den nya krisen företer både lik- land å sin sida åberopar sig på ar- 

heter och olikheter med den gamla. t ikel 8 i Folkförbundspakten som 
Sig l i k  är båda folkens oförmåga utlovar allmän avrustning och dess 
att fatta första stavelsen av varan- ombud har  under de förberedande 
dras kataktärer och därav följande konferenserna hela tiden kommit 
brottsliga misskötande av varandra. med radikala förslag. Som bekant 
Tala om att hatet är klarsynt! Hat förklarade dess ombud vid sista för- 
gör blind. H u r  skulle annars de beredande konferensen, att en bli- 
sista årens historia varit möjl ig! vande avrustningskonvention som 

Sig lik är Frankrikes på ett sätt icke upptoge annat än kontroll och 
beundransvärda men ödesdigra, minskning av krigsbudgeten skulle 
konsekventa oförsonlighet och sam- Tyskland icke underskriva. Bakom 
manbitenhet kring den enda tanken: detta ligger hotet: »sedan anse vi 
säkerhet genom at t  göra Tyskland oss lösta från vårt ord och rusta som 

Djurgudstjänst 
i Assisi. 
A" Christa Winsloe. 

Til l  svenska av D M.-H. 

När man säger Assisi, så skall man 
inte tänka sig, att man är i Assisi - 
utan går på landsvägen och har statio- kut t ra  och beskäftigt flyga 
nen bakom sig och an man hör bruset Just nu draga flyttfåglar 
av tåget, som man just stigit av. Tåget vindstilla luften - det är 
ilar vidare över slätten till Rom. Men 

ned. på knä med sina skyddslingars smutsiga 
den rep i sina händer. De korsa sig. Är 

det månne deras andakt, som övergått 
Längst borta vid ingången ha de större på djuren? Eller är det en fläkt av »Do- 

n! 

vi vända vår blick mot bergen. Snälla kor med minus vobiscum», som genomilat fjädrar 
solen lyser på dem. betrakta vimlet med stora och sammetshud och bringat allt till ro? 
mot de gråa olivträden. Längre bort och dumma ögon. Små vita sardinska åsnor Då skär Ett skarpt »uiii» genom den sol- 
högre UPP äro de isblå, grå, dunkelgrå göra otåliga danssteg med sina små be- mättade luften. Dit var en gris. Häs- 
mot molnen, som gå i samma toner. Sky- händiga klätterfötter. Mulåsnorna och tarna röra oroligt på sig och kasta med 
arna draga förbi, skilja sig åt och låta deras duktiga arbetskamrater åsnorna huvudena. Prästen skrider utmed gån- 
de varma, röda klipporna ligga i solen. hänga lugnt sina tunga huvuden och vän- gen och stinker de kristallklara heliga 
Över dem alla tronar det gamla fästet, ta tåligt som de äro vana att vänta, när vattendropparna i Faderns. Sonens och 
vars material under tidernas lopp färgats de med sina tunga foror stå utanför Din Helige Andes namn över de arma 
mörkt. Solen sjunker och lyser ett ögon- osterian medan deras husbonde dricker tjänande djuren, för deras hälsa, för de- 
blick på stödjepelarna till Francescos r i t t  röda vin Fåren och getterna ge ras fruktbarhet och kanske för deras sa- 
gamla borg. mera besvär. Vallhunden har kommit på lighet. - Till åminnelse av Franciskus 

munkarna av och an mellan violer, kron- deldamerna, som välkammade och om- Knappast har dörren hunnit sluta sig 
ärtskockor och silverglänsande oljeträd. famnade av brunkindade och svartlockiga bakom prästen, förrän förtrollningen är 

bruten, och marknadsoväsendet bryter 
låter blicken glida ut över den vida slät- En liten flicka klämmer med all kran lös p i  nyn. 
ten, där floden trög och långsam sling- ned locket på en korg ur vilken det hörs Den l i l la nunnan narar fram till mig: 
rar sig fram. Längre bort i aftondim- ett hjärtslitande »miau». Ur vidjekorgar- Fröken. hörde fröken också an grisen 
man skymtar Perugia i dallrande ljus- na sträcka hönsen på sina halsar. och grymtade under välsignelsen - det he- 
sken. 

Afton- djuren ställt upp sig. 
De resa sig röda sina barn 

På trädgårdsterassen gå de svarta andra tankar genom alla de små vita pu- av Assisi. 

En och annan går fram till stemuren och barn bevaras från odygder 

l en smal och högt välvd port gässen marschera på mittelvägen, som tyder lycka. lycka för oss alla! 
försvinner den dammiga landsvägen. måste hållas fri. En urgammal gumma 

Solen är större i Assisi I n  på andra sitter hopkrupen på marken - kaninöron 
platser. Därför har hon där vårvärme i titta fram ur hennes förkläde. Det rå- 
januari. Detta är ingen överdrift av mar och grymtar och skäller och kack- 
en entusiastisk resande. Gullvivorna på lar, så att man knappast kan urskilja 
ängen säga detsamma: mars. DA fladd- en mänsklig röst. DI ringer klockan i 
rar an liten nunna fram till mig. Röda tornet - man ser henne svinga mot den 
kinder, vid kjol och snövitt huckle. blå himlen. Duvorna f laxa förskräckta 

I dunklet under den mit. 
Djuren komma för att väl- tersta valvbågen öppnas en dörr och en 

ung präst klädd i vitt och guld och följd 
Jag följer långsamt efter nunnan. I av två korgossar i nytvättade spets- 

digt upp för den branta gränden. som mot den höjda monstransen och bländar 
kände hon där varje sten. Bakom den allas ögon. Hönsen blunda för att skydda 
förfallna muren hör jag alla möjliga be- sina ögon och ruska sina kammar. Get- 
synnerliga och blandade ljud. Den stora terna sänka sina huvuden, som ville de 
fyrkantiga gården är på den sidan, som gå till anfall. Åsnorna sänka långsamt 
ligger mitt emot ingången, avstängd med sina långa mjuka ögonhår, hundarna 
en pelarhall. Smäckra renaissancepelare fnysa och flämta, som ville de höja ett 
bära upp de graciösa valvbågarna och skall, men skälla icke. Fåren blinka, och 
stödja det gamla tegeltaket och det moss- sparvarna kika ned från taket och för- 
belupna klocktornet. I vilket duvorna stummas Människorna ha sjunkit ned 

»I dag ha vi mycket att göra. Djuren åt alla håll. 
komma. 
signas.» 

sina grova kängor kliver hon så behän- tunikor träder ut. Solstrålarna flamma 

stora auktoritet är i detta fall intet ingenting mankerade utom det vän- 
mindre än en ohygglig fara. Innan tade tyska våldsamma motståndet, 
man blir k lar  över den förändring som skulle ha Rivit anledning att 
som skett med dem kan olyckan. det sätta den stora krigsmaskinen i 
vill säga en resultatlös avrustnings- gäng. Sen dess ha mänga likadana 
konferens. redan vara skedd. olycksplaner utarbetats i de u t k l äck -  

ningsanstalter för k r i g  som folken i 

M a n  har också håll i t  manövrer i 
Det är psykologiskt ful lkomligt konstsilke-. färg- och bil fabriker och 

~ 

Varför inte försöka med sin dårskap hålla sig med. 
hederl ighet? 

förklarl igt at t  lord Cecil blev utom konstaterat vi lken t id  det tar att 
sig över Tysklands taktik a t t  fram- lägga om dem t i l l  sprängämnes-, 

ning mot England. Icke direkt direkt men gas- och giftfabriker. Generalsta- 
i i indirekt antydde han at t  Tyskland måste order gå ut sex veckor i f ö r -  
icke hade rent mjö l  i påsen. Men väg. den andra tar inte så läng tid. 

het mot Tyskland sedan andra me- 

själv hade han inte ens mjö l  denna Och detta får ske. 
gång. Varför inte försöka hederlig- Plan i. 

oförmöget att hämnas. 
S ig lik är också Frankrikes för- 

måga att dra England med sig långt 
utöver vad England i sina bättre 
ögonblick anser skäligt och i sina 
klara ögonblick anser klokt. 

I den förra krisen nåddes slutligen 
den punkt då England vaknade upp 
och slog näven i bordet. Det visade 
sig då att Frankrike trots sin mil i- 
tära övermakt icke kunde mat sina 
allierades vilja och inför den övriga 
världens ogillande framhärda i sin 
taktik. Utan svärdslag, utan direkt 
erkännande av sitt nederlag, avstodo 
de åtminstone den gången frän 
drömmen att av Rhenlandet skapa 

”ENGELSKA FÅTÖLJEN” 
HAMNGATAN 34, 1 tr. STOCKHOLM 

Tel. 122 95 

del b l iv i t  prövade? Hur skall det Men var ha vi plan '' den stora 
v i  tycka.. vara möjligt för dem som vilja full- fredsplanen, kr ing vilken de många, 
Lord Cecil förverkar & a- föl ja den Stresemannska polit iken de flesta som verkligen vilja fred 

ende som fredsvän. trots nationalsocialisterna, när det och samförstånd kunde samla sig 
Fransmännens ståndpunkt vann visar s i g  att den icke uppnår någon- för att avvärja den nuvarande kri- 

ting? Det är ju klart att national- sen, erövra avrustningskonferensen 
en fu l lkoml ig  seger mot Tysklands. 
tack vare bistånd från Englands socialisterna och deras förvillade och begynna ett nytt l iv?  

ombud, lord Cecil. Hä r  står man in- medlöpare äro Tysklands värsta 
För några dagar sedan lästes i 

för en parallell till Englands håll- fara, men just därför skall man inte pressen ett högeligen typiskt TT- 
ning efter vapenstilleståndet inti l l  hjälpa Inom dem, få dagar ly f ta  dem ha vi på svar sköldarna. på frå- telegram Danmarks om utrikesminister en sådan plan. Det Munch, var 
1923 och redan t idvis under fransk- 
vänligt högerstyre. Att det "" är ar- gan, om England försvurit sig helt som formulerat sitt svar " Briands 
betarregeringen och lord Cecil som t i l l  Frankrikes utrikespolitik. Det rundfråga om Paneuropa till en plan 

gör Frankrikes synpunkt på avrust- blir de vid då frågan valen om mot Polens sina minoriteter uppföran- om l it iska hur aspekten man skulle av behandla Paneuropa. den M a n '  po- 
ningen t i l l  sin och föl jer fransmän- f ick förstås inte veta et t  dugg Om 
nen i alla röstningar mot minskning kommer fram för Folkförbundsrådet planen, men man f ick veta att Briand 
av arméer och krigsmateriel är för- vid Man mötet har den ännu 19 några januari. dar rätt att inte tänkte b r y  s ig  om den. Kanske 
bryllande. Man frestas alt tänka på 
hur det går, när en ortspamp genom hoppas att situationen kan lättas ge- inte, men det är möjligt att det finns 

en lång hedrande karriär skaffat s ig  nom att England här uppträder Eller är det alldeles fel att tro. att 
ett grundmurat rykte för hederlig- självständigt och begär respekt för rätten och för Folkförbundspakten. folken skulle vara tacksamma för en 
het, men sen genom någon subtil plan, en ledning i sitt förvillade och 

förtvivlade läge? 
Plan 1 8  ... Ar det möjligt att de äro nöjda 

process undergår en karaktärsför- 
ändring som kommer honom at t  v id  
ett svårt prov fal la och svika allas När den franska inryckningen med att låta s ig faras efter hemlig- 
förtroende. Den engelska arbetar- skedde i Ruhr 1923, gick al l t ing ef- stämplade planer som l i k t  plan 18 
regeringens och lord Cecils först- ler franska generalstabens länge och för dem rakt  mot  fördärvet? 

andra som göra det. 

klassiga rykte for fredsvänlighet och omsorgsfullt förberedda »plan 18». för 



nionde årgång. 
, L ö r d a g e n  d e n  17 jan .  1931 - N:r 3 

Den trefaldiga Lågkonjunktur på lyxmarknaden. förvillelsen. 
Veckans berättelse från Amerika. Påven i Rom har låtit utgå ett hud- 

skap över all världen. det dar ock en 
encyklika kallas. Den handlar om det 
kristna äktenskapet. Detta hotas, anser När iag först blev bekant med Sams frikostighet och hennes egen met åt en byrå til l försäljning. En 
hans högvördighet, av den moderna he- Lina var det som miss Holmquists händighet och smak skapade hon av flottig ung man kom upp och gjorde 
dendomen, av ev tidsmaterialism, som »lilla syster,. Miss Holmquist hade våningen ett förtjusande och origi- anteckningar i sin notisbok.. . Ock- 
måste bekämpas. Med berömvärd själv- i många år varit kassörska vid jord- nellt hem, fullt med vackra möbler, så en del av hennes kläder gick, hen- 
övervinnelse räknar påven sedan upp brukarbanken där hemma och haft dyrbara tavlor och gammalt glas. nes illerpäls, hennes silverrävboa, 
alla dessa förvillelser, han varnar, han en dubblett två trappor upp i Han- Då och då förmådde Sam Lina att dräkten från Vionnet, som hon knap- 
förmanar och anvisar botemedel. sonska huset. Hon brukade kalla ha bjudningar. Lina beskrev dem past använt. Naturligtvis var det 

sterilitetens spöke har visat sig för på- dubbletten »min våning» och var i som ganska bråkiga tillställningar. Sams tillhörigheter, men det hade 
ven. Kvinnorna föda ej barn. De äkten- hemlighet stolt över de snygga och De började med cocktails och ut- hon aldrig tänkt på . . . 
skapliga plikterna glömmas i lastens trevliga rummen. Miss Holmquist sökta smörgåsar, fortsatte med en Miss Holmquist skickade mig en 
tjänst. Det drives propaganda för födel- var ett av de äldre barnen i en stor flott middag, sedan bjöds mera dag ett litet brev från Lina: 

, sekontroll, fur lagligt avbrytande av ha- familj, som bodde på prärien en dryckesvaror och festen avslutades - Ibland känner jag mig som om jag 
vandeskapet, ja, för kamratäktenskap åtta, tio mil väster Om staden. Hen- med dans som snart övergick till aldrig varit rikligt levande förut. Jag 
Intet av allt detta gillades av kyrkofadern nes bröder ville att hon skulle stanna ganska djärv flirt. Sam brukade visste inte att något kunde göra så ont, 
Augustinus, och det är tillbaka till hans på farmen och hjälpa till. Men miss bjuda några av sina affärsbekanta som saker gör nu. Tiderna är dåliga. 
uppfattning av äktenskapet, som vi måste Holmquist flyttade till staden och och deras »flickvänner». Linas bjud- Här är 
tvingas. Men ett stort hinder hänför fin- handelsskolan och rättfärdigade Sitt ningar ansågs för det mesta mycket som ha 
ner påven i kvinnornas emancipation, djärva tilltag genom att bli kassör- lyckade, fast hon aldrig gjorde någ- och de 
därför riktar han sin bannstråle över ska vid jordbrukarbanken. ra försök att sätta fart på dem. Hon alt de i 
kvinnornas trefaldiga förvillelser. Redan vid fjorton år var den lilla drack sparsamt av Sams Fylliga alldeles 

Vem 
från det obegränsade barnafödandet ja, de flicka. Jag brukade tänka på hur hela tiden lugn och vänlig hur upp- Holmquistsläktet skulle ha blivit för- 
till och med underlåter emellanåt till olik hon var den fula klumpiga miss sluppet sällskapet än blev. skräckt över ett sådant brev frän 
gifta sig. Kvinnan har för det andra ge- Halmquist. Det tyckte också miss - Se på henne - är hon inte en Lina. Jag hade naturligtvis inte 
nom förvärvsarbete skaffat sig ett för- Holmquist själv. prinsessa? brukade Sam säga och hört något om skilsmässan från 
därvbringande oberoende och frihet från - Hon är för god för ett vanligt »pojkarna» underläto aldrig alt in- Sam. Jag blev orolig och gick upp 
vardagens sysslor. Den tredje förvillel- jobb, brukade hon säga. Med det stämma. 
sen ar a n  hon icke aktat för rov att utseendet och den begåvningen - Man skulle kunna tro att hon - Vad tänker Ni ta er till nu 
kasta sig in i det politiska virrvarret. Kan- skulle hon passa häst i Chicago. Jag vore en iskall ordning, kunde Sam Lina, frågade jag henne. där hon 
ske det allra värsta dock är att hon vill skulle inte bli förvånad am hon reste fortsätta men ingen vet bättre än satt i den kala och övergivna vånin- 
grunda sin sexuella samliv på »känsla» ti l l  New York en vacker dag och fick jag att het är misstag - -. Han gen. 

strök under förtroendet med en - Sam var alltid frikostig och jag 
har sparat pengar, som räcker över 

och »sympati» och icke på ekonomisk be- en fin plats där. 
rakning och visa föräldrars räd. 

- Jag avskyr honom nar han är vintern om jag är försiktig. Kanske 
komma tillbaka till Augustinus! Men var- lös och kritisk och hennes skolkam- så där, brukade Lina säga. jag kan få ett jobb. Jag var en duk- 

Hon hade aldrig låtsats att hon tig sekreterare, om jag skall säga 
fader, som levde lönt i kristendomens - - - älskade Sam. Men hon hade upp- det själv. Jag borde ju vara tack- 
tredje sekel? Varför icke lika gärna Lina började Sin bana i New York täckt goda sidor hos honom som sam alt det är som det är. Minns 
Tertullianus eller Origines? med en anställning i firman Stein, för de flesta voro dolda under hans ni Peggy Newton, den lilla rödhåri- 

Det If sant att kristendomen vid sitt Fink och Kaplan, där hon blev Sam högljudda jargong. Hon hade arbe- ga flickan, som brukade vara här 
framträdande möttes av en översexuali- Finks sekreterare. Hon hade två år tat hårt de två åren hos Stein Fink ibland? Hon fick sparken av O'Neal 
serad värld. Kanske till och med mer vid högskolan bakom sig, ett år vid och Kaplan, kvällar, lördagsefter- och efter två år has honom har han 
översexualiserad i n  vår tid. De kristna ett handelsinstitut och tre års erfa- middagar närhelst hon behövdes. inte ett öre sparat. Jag förstår inte 
reagerade mot denna allt överskuggande renheter från en stor möbelfirma i Hennes syster och kamrater hade vad det skall bli av henne. Hon var 
sexualitet med en kraftigt understrykan- Chicago, där hon börjat som steno- sagt henne att det var enda sättet skicklig i arbetet, men vi har kom- 
de av abstinensens andliga värde. Men graf på kreditavdelningen och snart att komma fram. Men med all mit ur vanan att arbeta. Jag menar 
de reagerade även mot det av staten på- blev direktörens privatsekreterare. sin flit stod Lina vid tjugusju års 
bjudna äktenskapet och barnalstrandet. Beväpnad med betyg från hög- ålder lika fjärran från målet som 
Barn var en källa till bekymmer och en skolan och principalen gjorde Lina när hon lämnade farinen. Och sa 
stark fretelse till brott. »Olägliga, så- sin attack på New York samma som- gjorde Sam sitt förslag, inte utan 
som varande farliga för tron.. säger Ter- mar hon fyllde tjugufem år. Hon var finkänslighet och fantasi. Han be- 
tullianus. I denna de första kristna år- lang och Smäll. ljushårig och skär römde hennes skönhet och beklaga- 
hundradenas uppsksattning av den roman- och hade den låga och behagliga de sig över Mammas likgiltighet och 
lirka kyskheten finns en stark portion av röst och det fina lugna uppträdande brist p i  förståelse. Han visade den 
kvinnornas re WOII mot männen och äk- som är utmärkande för hennes skan- lilla läckra våning han funnit och 
tenskapet. dinaviska börd. Hon hade alltid lovade henne kläder, underhåll och 

var naturligtvis de stackars kvinnornas hade, som hon själv sade, lärt myc- Det hade varit en trevlig tid. 

frur. Kvinnan var för mannen en fres- byrå skickade henne till Stein, Fink släkten förblevo overkliga och fjär- helst vill skura T r o r  ni någonsin 
telse och snara, djävulens inkörsport, en och Kaplan. Sam upptäckte vid för- ran. Hennes liv med Sam var be- innan man badar. 
anomali i skapelsen. Det var bäst s t a  ögonkastet hennes blonda fäg- hagligt och bekvämt. 
stänga in henne och beröva henne män- ring och fina Sätt. Han betecknade 
niskovärdet. Noga taget hade hon ju henne för sig Själv som hög klass en gång tog allt slut. 
ej heller en själ. och avgjorde att hon dög. Två år dragits Fink och KapIan hade länge 

Min så blev kristendomen statskyrka. serare slutade Lina sin plats och Det var en kall dag i slutet av okto- 

Ty ha icke kvinnorna emanciperat sig systern en mycket söt och tilldragan- cocktails och starka bålar och var 

för att se hur hon hade det. 

Jag tror hon fyllde flickans huvud blinkning. 
Bort med allt detta om vi ska kunna med sådana idéer. Lina blev rast- 

' för har påven utvalt just denne kyrko- rater lyckte hon var högfärdig. 

Men sedefördärvet kam ändå, och det haft gud smak ifråga om kläder och allt vad hon ville ha. 

fel. Kyrkan sörjde djupt över sina jung- ket i Chicago. En platsförmedlings- Mamma och barnen och den talrika 

Och så med jag kan komma på fötter igen? Jag 
vet inte.. . 

Pris 6 Kr. per år. 

. 

Förtroendets (Forts. från sid. 1). grund ... 
vet) lägger upp de själssjukas. eller 
rättare det sociala Iivets problem i 
stort sett kring striden mellan för- 
troende och tvivel.ö Ur förtroendets 
och trygghetens grund skall växa all 
skapande kraft, social känsla, möj- 
lighet til l hängivenhet, optimism och 
entusiasm med ett ord till det som 
gör ett människoliv värdigt. I bar- 
naåren måste trygghetens grund läg- 
gas. Då finns förutsättningarna 
därför, och snart kommer den an 
behövas. T y  tvivlet kommer, det 
måste komma och det kommer ofta 
tidigt. Det skall härda tryggheten, 
radda den frän att b l i  lättköpt. Men 
där otryggheten segrar, där den för- 
mår att helt riva upp förtroendets 
grund, där uppstår själssjukdomar- 
na och de socialt omöjliga och odug- 
liga människorna. Från sin Iäkar- 
verksamhet anför Wittels en sam- 
l ing exempel på fall där han kunnat 
sätta fingret på såret efter det 

kroppsliga eller själsliga våld sam kr 
för ett barn rivit upp förtroendets 
grund si fullständigt, att tvivlets 
gift kunnat sprida sig över hela ~~- 
ganismen för hela livet. 

Emellertid tillåter sig Wittels att 
Se en framtidssyn: sam genom ett 
under har barnen, den nya genera- 
tionen fatt frihet att bygga ett sam- 
hälle efter sitt beläte, d. ", s, på 
förtroendets grund. Men mitt i 
denna syn händer något, och därom 
berättas på bokens sista rader. som 
jag återger ur minnet. Från grann- 
trädgården - Wittels befinner sig 
i en liten österrikisk bergstad - 
hörs plötsligt en mammas hårda och 
vredgade röst mot ett barn som bru- 
tit några blommor, En örfil smäl- 
ler- ett skrik, och så den konvul- 
siviska. avbrutna, måttlösa gråten 
från ett barn. Wittels tillägger en- ' 

dast ett par ord: »Jag förstår att vä- 
gen är mycket, mycket läng». 

Skulle vi inte åtminstone börja 
med det allra yttersta och första och 
överallt bekämpa tron - säkerligen 

andra svåra synder och laster» - 
barn. Honorine Hermelin. 

sprungen ur »vantro, förtvivlan och 

att vuxna människor ha rätt att slå 

-Och staten vill ha medborgare. Och så 
blev det rätt att föda barn igen, ja, kvin- 
nans enda uppgift, bara det skedde med 
tillhörlig plåga och utan syndig kärlek. 

Det är en underlig parallell att nu då 
påven försonat sig med staten och denna 
genom Mussolini ropar på folk och åter 
folk, Sa kommer strax den påvliga en- 
cyklikan. 

Men det blir kanske en annan parallell. 
Det bottenlösa förakt mot kvinnan, som 
kyrkan kom fram till, kunde ej accepte- 

nans ställning var helt annorlunda. Kyr- 
ras av den germanska världen, där kvin- 
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flyttade frän Sitt pensionat till en ber när tidningarna äntligen hade diskret liten fyrarumsvåning i ett satt arbetslösheten och depressionen 
smalt tegelhus vid hörnet av Green- på första sidan, som Sam talade om 
vich Village. 

hadc en förstklassig jungfru som barn skyldigheter mot Mamma och 
skötte hushållsarbetet och tack vare båda i dyra skolor och Sam junior , 

kan fick ändra sig. Fram bröt den ro- låg vid Dartmouth. Familjen måste 
mantiska dyrkan av hinnan icke endast reda sig med bara två jungfrur för 
som den heliga gudsmodern utan som det den närmaste tiden och en bil. Mam- 
oupphinneliga inspirerande väsendet. En ma hade avstått frän sitt opera- 

kens sinnliga sida. tat. Likaså barnen. H an hoppades harmoniskt 
och nu rider påven till storm mot den att Lina förstod . . . 

germanska världens uppfattning att kär- När beslutet en gång var fattat 
leken och endast kärleken är det som verkade Sam lättad. Lina sade sig 
berättigar och är den etiska grunden for alt det väl berodde på att hans eko- 
det lyriska äktenskapet. Och detta obe- nomiska börda blivit mindre, men 
roende av barnalstring, vigsel eller tör- hon Var inte riktigt säker. Efter all 
äldrars samtycke. sin likgiltighet för honom ertappade 

Tidens sexuella fråga kommer aldrig hon sig med att sakna Sams klum- 
att lösas i Augustini tecken. Rom torde piga tillgivenhet. hon längtade efter 
ännu en gäng få vika för germansk rätts- den, kände sig övergiven när han 
uppfattning: Den romantiska kärleken fastslog att den inte längre fanns alt 
som äktenskpets grund. förpliktande få. Ty  Sam var helt och hållet klar 
just genom sitt eget väsen till trohet och med saken. 

a att spelet var uppgivet. Han kaffet Lina var förtjust i sin våning. Han hade Lin 
skall vara 
likt ett 

romantisk kärlek helt skild frän kärle- abonnemang. Hon tog det storar- 

ackord 
Kaffeblandaren är på ria sätt en kom. 
positör. De strängar han spelar på 
äro de mänskliga smak och lukt. , 
nerverna. Det gäller för honom att 
av olika råkaffesorter komponera de 
harmoniska blandningar, som l i k t  ett 

A. N. Han överlämnade omedelbart hem- musikackord väcka angenäma känslor 
till liv. Vill Ni njuta av kaffet - drick 

ansvar. 

Naturligtvis i 
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