
Barnen . i  Lybeck. Brüning II och Harzburg. 
n procces i Lybeck mot vissa ra. att det nyfödda barnet genast ikskansler Brüning med sin nat alla från att binda sig vid Brü- E läkare i chefställning tilldrager blir infekterat, ty praktiskt taget kan Rikskansler regering har segrat i tyska ning, som »inte mera ägde rikspre- 

sig för närvarande stor uppmärksam- man säkerligen säga. att tuberkulos- riksdagen Efter en ovisshet, sam sidentens förtroende och vars dagar 
het. Anledningen är de dödsfall av smitta ej går i arv. Man kan skilja in i det sista höll spänningen inför med all säkerhet voro räknade» 
späda barn som förra året ägde rum de nyfödda barnen frän hem där tu- regeringens öde vid liv, vann han 
efter det barnen hade undergått berkulos hotar. och placera dem i riksdagens stöd med en majoritet på En stormig mönstringsdag i 
s. k. Calmettevaccination. 
tre huvudanklagade. D:r Altstaedt, och villiga familjer. Genom Natio- tilIräckligt Riksdagen är nu ajour- Tyska folkpartiet, som för länge 
sam tydligen utfört vaccinationen nalföreningens mot tuberkulos for- nerad til l i februari. rikets ledning sedan glömt bort, att det en gång 
ifråga. professor Deyke, som tillver- sorg har i värt land ett icke litet an- ligger under tiden i Brünings hand. haft Stresemann til l sin ledare, har 
kat vaccinet och hans biträde sköter- tal barn på detta sätt räddats undan Emellertid kan ingen säga, att den officiellt anslutit sig till den »natio- 
skan Anna Schutze. Det ursprung- smittokällan. tyska framtiden endast med detta ter nella oppositionen», vilken med den- 
liga preparatet hade den förstnämn- Men det finns också en annan väg sig klar och riskfri. Den vulkaniska na förstärkning och tillsammans med 
de läkaren fatt direkt från Calmette och det  är att skaffa barnen »ett bio- mark, som ytterlighetspartierna bil- sina trogna bundsförvanter kommu- 
i Paris och överlämnat till Deyke. logiskt skydd., ungefär som vanlig da, kan ännu bereda överraskningar nisterna, utgör ungefär precis halva 

en undersökningskommission, vars skydd mot koppgiftet Det är den ter sig från tysk horisont. skildras Vad sam bleve Tysklands öde i 
utredning betydligt försvarades ge- kände franske vetenskapsmannen här nedan av Tidevarvets medarbeta- fall verkligen den »nationella oppo- 
nom att professor Deyke genast för- Calmette, som tillsammans med sina re i Berlin, Helge Heerberger. sitionen» komme till makten, ha, 
störde vaccinförrådet som han själv medhjälpare utexperimenterat den- man tydligare än någonsin tätt klart 

"Nationella oppositonen slår & för sig, sedan den förra söndagen säger instinktivt för hindrande av na vaccin, kallad B. C. G. 
med pukor och trumpeter mött upp 

icke endast föräldrarnas förtvivlan från nötkreatur, odlade på ett särskilt Kort efter Lavals och Briands be- i Harzburg. Hitlers, Hugenbergs 
och vrede utan även den allmänna sätt under många är. varigenom de sök i Berlin vilket kanske inte var av och Stahlhelms soldater paraderade 

inför prinsar, generaler och entusias- upphetsning, som grep stadens inne- fatt den beskaffenheten att icke kun- En OMFATTANDE VAPEN- vånare. Man vände i första hand na åstadkomma tuberkulos på barnet regeringsvänliga vägande betydelse som den rege- 

SMUGGLING i fascisternas lä- sina misstankar mot del ursprungli- ifråga. men väl detta biologiska 
ringsvänliga tyska pressen velat gö- tiskt Jublande anhängare' Man höll 

käcka, fosterländska tal och fattade 
ger, där också ett antal officerare ga frän Paris erhållna originalpre- skydd. Omfattande undersökningar stridligen ett t e , $ ^ ^ $ ^ ^ ^  resolutioner och misshandlade olika- 
äro inblandade, är under utredning paratet. 
i Stockholm. Vederbörande ha er- 

Men Calmette förklarade äro gjorda som visa medlets ofarlig- försoningens väg - i ett ögonblick, tänkande, som alltid vid dylika till- 
kategoriskt att det var uteslutet att het. Vaccinationen utföres på så då till följd av engelska pundets fall fällen. Man dömde både »marxis- 100-tal pistoler hans preparat har skulden, och fak- sätt att barnet inom de tio första da- hade i Europa och Amerika åtgär- men. och Brüning till evig eld och 

ha införts sönderplockade och senare tum kvarstod att de döda barnen icke garna av sitt liv får intaga en kvan- der börjat vidtagas, som kunna leda förteg visligen, vad som skulle ske, 
satts ihop i Sverige. Ett parti på behandlats med original-Calmette titel av vaccinen blandad med mjölk även till Tysklands räddning —— just sedan man själv kommit till mak- 
300 pistolpatroner har hittats i Lil- preparat utan med t Lybeck f r a m  eller sockervatten i en tesked. En- vid det tillfället fann den s, k. »na- ten. F. d. riksbankspresidenten . Liljansskogen. Vilket sätts i samband ställda. 76 barn hade avlidit, utgö- ligt professor Calmettes uppgift har 

tionella oppositionen» tidpunkten Schacht fanns naturligtvis med och Vapensmugglingen rande 30 % av de vaccinerades antal. redan över en miljon barn behand- lämplig för att slå ett stort slag och höll ett annförande, i vilket han för- 
ingick ~ efter vad det tycks - i frambesvärja en regeringskris. Inte klarade riksbanken för bankrutt och 
förberedelserna för en motattack mot vaccination? Nationalfiireningen mot tuberkulos att undra på — den »nationella op- staten för en bedragare — ett anfö- 
befarade kommunistiska oroligheter. kulosen utgör barnprofylaxen ett ut- har även i vårt land ansett det som positionen» lever på de mörka tider- rande, som i fall ilet publicerats i en 

omordentligt viktigt led. Det vill sin skyldighet att söka pröva med- na den allra minsta lilla ljusning tidning, ofelbart skulle lett till den- DE NORSKA KOMMUNALVALEN säga att på ett eller annat sätt hind- let. Icke dess oskadlighet, ty den an- &, livligaste oro i dess led och nas förbjudande, på grund av hög- 
manräkningen, omfattande c:a hälf- förräderi. Att man i Harzburg (Forts. å s i d  4.) manar till snabb handling, Och man 
ten av Norges kommuner och före- har handlat snabbt. också bedyrade sin »legalitet. är 

självfallet - det har blivit vana på trädesvis landskommuner. visar ett 

Hugenberg stod redo för makten senare tid. Men det är inte lätt att nederlag för arbetarpartiet med om- 
tro på den saken, efter judeprogro- kring 130 representanters förlust. 

Rikspresident Hindenburg. hos vil- merna på Kurfürstendamm och se- Kommunisterna äro i stort sett förin- 
tade Samtliga borgerliga partier ha 
gjort vinster. Kommunalvalen fort- apan intränger på icke alltför Folkförbundet börjar krig mot en ken sedan riksdagen trätt ur funk- dan för någon vecka sedan den na- 
sätta och avslutas med Oslovalet den hållbara skäl på kinesiskt områ- kamrat, Man har talat om svårig- tion. avgörandet låg har utsatts för tionalsocialistiske riksdagsmannen 

de och företar där krigiska handlin- heten att definirera angriparen och 
häftiga påtryckningar från det hållet Stöhr - utan att det väckt några 7 december. 

ARBETSLÖSHETEN I FÖREN- gar Kina vänder sig till Nationer- kommit där hän att angriparen är 
—— påtryckningar som inte förblevo protester i det egna lägret — förkla- 

TA STATERNA har framtvin- nas förbund med anhållan om dess den som vägrar att underkasta sig utan verkan. Hindenburg mottog rade att då nationalsocialisterna 

någonsin möjlgheterna arbets- förmedling vid en fredlig lösning av 
medling och skiljedom. Här är nu Hitler i förtrolig audiens och han kommit till makten. skulle det bli 

lät Brüning veta, att han inte skulle »hausse i hampa». — — — 

arbetslöshetsförsäkring statliga, kommu- konflikten. Rådet träder i aktion, ett sådant klart fall 
nala eller blott privata hjälpåtgärder, men Japan vägrar erkänna att ett lä- Kina förklarar sig villigt att under- na något emot om denne efterträ'd- 

des av en annan. Det var tack vare Brünings väg måste gå it vänster 
The New Republic meddelar att en- Hindenburg som, kort efter Curtius' Brüning har ingalunda visat sig ge föreligger som berättigar medling handla. 
bart i Detroit dör en människa av av rådet och förbehåller sig att klara »Förbundspakten och Kellogpak- utträde hela kabinettets demission fullkomlig, har har begått många 

och svåra fel, han har med oför- 
hunger var 7 timme D e  arbetslösa 

ten äro de två ankare vid vilka vi ägde ,,;,, om inte Nationer- lyckats landsvägsvandrarna tilllåtas numera i ut saken självt 
viss utsträckning att »hänga på» Rådet ger sig emellertid icke Och förtöjt vårt statsskepp och vi hop- samla ett nytt kabinett, skuIIe Hin- låtlig svaghet gett efter för storindu- 
järnvägstågen. Men oiycksfallen äro det händer något som blott för ett pas att med deras hjälp rida. ut stor- Hindenburg varit villig att överlåta mak- strins pockande krav — men hans 
talrika till följd av dessa människors år sedan avvisades som en omöjlig- men», sade Kinas representant vid ten åt den väntande Hugenberg. Nå, 

vilja har dock varit god det torde in- försvagade tillstånd. »Vi överskatta het: Amerika tar säte i Rådet för att rådsmötet. Skall Japan ta på sig Brüning lyckades. Kabinettet Brü- gen objektiv betraktare kunna be- 

eländet uppskatta antalet gemensamt med rådsmakterna sätta ansvaret att klart och tydligt träda ning II skiljer sig ju inte nämnvärt strida, och det finns mänga sämre att 
i hela landet» säger tidningen — in all kraft på att undvika krig och upp som angripare och lottesbryta- från det förra - den viktigaste för- sätta i hans ställe, men för närva- 
»under Amerikas ekonomiska sy- rande knappast någan bättre. förmå parterna till en fredlig avveck- re? När detta skrives vet man icke ändringen är den, att den reaktionäre 

Brüning har väl nu fatt klart för stem». ling av konflikten. Japan proteste- utgången men man vet så mycket försvarsminister Groener nu också 
För Sverige vidkommande är en rar och begär att Amerikas Samar- som att Japan tvekar att ta det yt- övertagit inrikesministeriet. Det var sig, att han ingalunda kan räkna på aldrig statistik otänkbar bete med Förbundet skall föregås av Där har dock kom- inte Brünings förtjänst att e j  flera stöd från högerhåll och hans väg 

Nu gäller det endast att kraftigt in- en juridisk ut rednig om det formellt mit in en ny makt i världen, ett nytt förändringar ägde rum. Han gjorde måste leda at Vänster. Splittringen 
gripa till nödens avhjälpande och riktiga i detta steg. Ty Japan vill motstånd, ett nytt sätt att se på den energiska försök att vinna »promi- inom socialdemokratiska partiet, som 
utan tvivel kommer det svenska syste- inte ha denna eniga front emot sic. handling som fordom var naturlig nenta personligheter» ur storindu- nyligen ägt rum, var en alarmsignal, 

strien — men samtliga herrar sade Socialdemokraterna kunna inte gå met al t  lyckas med delta. 
man hur litet Nationernas förbund Japans hållning bleve säkerligen nej ty den »nationella oppositionen» med på några flera arbetarfientliga 
förmår mot två stridande parter, Iättare att första. om man kände det hade gjort grundligt arbete och var- 
där ser man vad underskriften på inrikespolitiska spelet bakom dess 
Kelloggpakten betyder när nationella uppträdande. Aven där bryta sig 
intressen stä på spel! Där ser man gamla och nya Åskådningar och det 
att utan militära och ekonomiska är de nationalistiska och krigiska 
sanktioner får man intet inflytande grupperna som vilja stärka sin ställ- 
på en krigisk nation. ning genom att driva landet i krig. 

I åratal har det diskuterats hur Japan har fört litet för många sc- 
man skall göra om en stat inom gerrika krig under detta århundrade 

Det finns barnhem eller hor därtill lämpliga 24 röster. Ett anspråkslöst tal. men Harzburg 

När dödsfallen började tillsattes vaccination skall skaffa ett sådant av hotande slag. Läget sådant det riksdagen. 

flera dödsfall. Del är lätt att förstå Den utgöres av tuberkelbaciller stort dag: 

Vad har hänt? 

Vari består nu denna Calmette- lats härmed med d e  bästa resultat. 
I kampen mot tuber- 

J 

tersta steget 

Nu säger hela världen: där ser och respektabel: att förklara krig. 

(Forts. å sid. 4.) 

De två ankaren. 



som når dess samvete, Et t  komple- 
ment därtill är det valmanifest som 
utfärdats av den engelska fredsrörel- 
sens samarbetskommitté »Varje väl- 
jare», heter det i detta manifest, 
»måste förstå den nuvarande krisens 
natur och se den i dess perspektiv 
mot världspolitikens bakgrund». Det är internationella frågor som vårt 

val rör sig om. säger manifestet, 
och världens öde hänger på den kurs 

r o m  England nu tar. 
Nu skördar man den storm som 

såddes genom kriget och de sista 
tolv biens ekonomiska polit ik. Na- 
tionerna ha feberaktigt strävat efter 
sin egen säkerhet och åstadkommit 

Kedjade av tullar, insnärjda i skulder 
och skadeståndsbetalningar, få de 
nu känna på de ofrånkomliga kon- 
sekvenserna genom desorganiserade 
valutor, minskad handel och ökad 
arbetslöshet. Den ekonomiska själ- 
viskheten betyder allmän ruin. Po- 
l it iken miste vändas om, så att värl- 
dens penningsystem kan reorganise- 
ras, tullgränserna och framför allt 
rustningarna väsentligt nedskäras. 

Manifestet slutar med en storsla- 
gen appell till det engelska folket a t t  
inse sin historiska mission och sitt 
ansvar och leda världen i en ny po- 
l i t ik som för  den till enighet och till- 
frisknande. 

att sätta hela världen i asäkerhet. 

London före valen. 
östens dimmor ligga över London, Höstens äro lätt beslöjade, lyktor- 

nas fladdrande gasbloss brinna dygnet 
runt. För ett par dagar sedan var tra- 
fiken på Themsen alldeles avbruten, fog- 
gen stod tät som smutsig bomull och 
horisonten löpte på tio meters håll. 
I höst har England emellertid icke blott 

återfått sin ordinära metereologiska dim- 
ma utan även välsignats med en annan 
av betydligt mera förvirrande art. Poli- 
tisk fog skulle man kunna säga. Upp- 
klarnandet kommer i detta fall den 27 
oktober, då valen äga rum, och vilket 
förmodligen blir rätt pinsamt för åtskil- 
lipa av de alltför många partibarkasser- 
na, vilka då skola finna att de totalt ha 
felbedömt sitt läge. 

Den stora frågan är ju: tullar eller 
fortsatt frihandel. Det är rätt märkligt 
att arbetarna ha resolverat oinskränkt 
frihandel. då många fackföreningspampar 
ha uttalat sig för protektionism. Den s. k. 
nationalregeringen söker att i sin vida 
famn välkomna $& många väljare =* den 
faktiskt har vrickat sina fångstarmar ur 
led. Tullarna äro ju den springande punk- 
ten, men nu håller den ena kandidaten 
en ljungande frihandelspredikan, som ut- 
m mynnar r i en uppmaning att stödja natio- 
nalregeringen samtidigt som en annan 
kandidat mässar sitt tullevangelium - 
och till slut begär stöd åt nationalrege- 
ringen. Protektionism eller frihandel - 
regeringen kan allt, för den är så natio- 
nell. Undra sedan på att väljarna bli yra 
i huvudet och inte veta på vilken fot, de 
skola stå. 

Premiärministern själv har med sä- 
ker instinkt för de politiska vansklighe- 
terna inlett sin valkampanj genom att me. 

fosterlandet över partierna är visserligen 
mycket dekorativ och dramatiskt effekt- 
full, men det kan inte hjälpas att många 
tycka att den smakar en smula teatertablå. 

konservativa presslordsorganen - 
den politiska förljugenhetens apoteos - 
som förut voro outröttliga i sin hets mot 

Panik är som bekant ett känsloläge, 
vilket icke ligger det engelska kynnet nä- 
ra. Om icke den enhälliga världsopinio- 
nen vore så säker på sin sak att England 

avgörande för hela landets framtid skulle 
man aldrig bara BY världsstaden yttre 
aspekt kunna ana sig till det kritiska lä- 
get. Livet präglas av samma tunga ge- 
myt som alltid förut, den klassiska hu- 
morn har kanske blivit en smula bistrare 

den ha ännu vuxit så sublima att de inte 
tåla vid en skämttidningskarikatyr eller 
en parodi. Särskilt befriande är den 
känsla för komik också bland sina egna 
som de stora partiorganen alltjämt våga 
röja. De dråpligaste och elakaste kari- 
katyrerna BY tidningskungen och press- 
okraten lord Beaverbrook hittar man utan 
tvivel i hans egna tidningar, låt vara an 
de sedan i ledaren hylla honom som Eng- 
lands största politiska geni. 

London vare sig allvarligare eller finner 
rare än under de gångna åren, vilka inte 
heller varit särdeles ljusa, så blir det 
däremot en helt annan sak, om man tar 
reda på vad som egentligen rör sig i s i c  

just nu genomlever ett par ödesveckor, 

sällan sina tankar med demonstrerar ju 
åthävor, men om också passionerna fela 
är man likväl på alla håll överens om a n  
de stundande valen äro »århundradets 
val». Beträffande deras nodvändighet 
och den ekonomiska till skillnad från den 
politiska krisens allvar gå meningarna å 
andra sidan Starkt i Sär. Arbetarna on- 
se att när den förra regeringen avgick, 
höll ekonomin just på att klara upp sig 
och då den av bankirerna framtvungna 
demissionen verkligen skedde, skulle blott 
de konservativa ha tagit vid och ensam- 
ma fått bära ansvaret för de nyval, som 
nu måste rubba Englands prestige i ut- 
landet. 

Men för de s. k. nationella är den eko- 
nomiska krisens allvar höjt över varje 
tvivel. På deras sida har valkampanjen 
fått karaktären av ett sannskyldigt kors- 
tåg och de socialistiska arbetarna be- 
traktas som Indiens orena, vilkas blotta 
skugga bringar olycka och undergräver 
krediten. En arbetarseger skulle full- 
ständigt kullkasta hela den engelska eko- 
nomin, och man kan inte utan skäl tala 
om en socialistskräck i stil med valen 
1924. Den gången gällde det Sovjet, nu 
är det ännu värre, ty det gäller det spa- 
rade bankkontot, som socialisterna vilja 
anförtro åt staten att slösa bort. Det är 
yttersta domen, som stundar den 27 och 
många döda - d. v. s. politiskt avsom- 
nade - ha verkligen redan stått upp och 
med rostiga strupar och mogen, kanske 
alltför mogen statsmannavisdom vittnat 
om krisen och fosterlandets räddning. 

Hur det nu än går, så har man nog 

Den 24 okt.: I 93 1. 

En ansvarig 
ministär. 

Inför det kaos, vari vi n" befin- 

na oss och där v i  alla, både experter 

tecken, inför vad komma skall, trän- 
ger sig den tanken osökt fram: var- 
för ska inte de ansvariga sitta i re- 
geringsställning? Det kan då sva- 

ras, att det är omöjligt, ty ansvaret 

för det nuvarande tillståndet l igger 
t i l l  största delen hoa en föregående 

generation, hos förkrigstidens män- 
niskor. Väl sant! Men varje tid har 

och vanliga dödliga. står som f r ige-  

arvtagare till den förberedande gene- 

rationen, och dessa mana fram da- 

gens händelser. Och det är de där 

arvtagarna, som parlamentariskt sett 
borde sitta på taburetterna. Hur 
skulle det gestalta sig? Förvisso 
blev det varken hrr Ekman. MacDo- 

nald eller Brüning, som då vore re- 

geringschefer. De äro endast repre- 
sentanter för en majoritet eller t. o. 
m. minoritet, frambringade genom 
ett ful lkomligt räknesystems i avse- 

ende på levande v i l ja  al l t id ofull- 

komliga utslag. Fram skulle i stäl- 
let träda representanter f ö r  penning- 
intresset och - såsom fullständigan- 

de av dess makt - även för  mil i ta- 

rismen. I Sverige finge v i  kanske se 

hr  Kreuger med statsministerport- 

följen under armen vandra t i l l  konun- 

gens rådsbord åtföljd, inte av r iks- 

bankschefen, men andra bankherrar 

och bolagsherrar. Frågan är vem, 
som skulle kunna bli justitieminister 

- om inte möjligen hr Mesterton. 

Liknande scenförändringar kom at t  

ske i andra länder. Och i alla län- 
der måste då även bli synlig en oppo- 
sition av de utnyttjade, de vars in- 
tressen äro motsatta. 

rån England hora vi mest talas F om pari imotsättningar och in- 
re strider inför dessa världshistoriskt 
avgörande val. 

Tidevarvet, som allt id velat ge röst 
i t  strömningar och tankar, vi lka icke 
föras fram av telegrambyråerna och 
den stora pressen, citerar här  ett 
stycke ur ett brev t i l l  redaktionen 

pen bland kväkarna: Det ger en an- 
norlunda och mer hoppfull  bild än 
den man vanligen får. 

från en medlem av den ledande grup- 

»Det är i sanning underligt att vi 
(engelsmän) ha råkat i denna position, 
men kanske är  det nyttigt för oss. Det 
bör värka upp oss till uppfattning om tin- 
gens verkliga betydelse och tvinga oss 
att SE att världen endast genom samarbete 
kan komma i gängorna. Men detta val 
är så onödigt och olämpligt det kan va- 
ra, det väcker upp bitterhet och strid 
just när vi skulle varit eniga. 
De flesta av oss vanliga människor äro 

i hög grad rådvilla inför hela situationen. 

på, de flesta dock på Labours sida. Det 

parti ha blivit mer och mer klämda, nu 
fått en betydenhet utan proportion till sitt 
antal. 

Endast ett äro vi absolut säkra på: 
den absoluta nödvändigheten både för 
oss själva och andra folk att hålla på 
frihandeln. 

Ett drag i denna kris skiljer oss från 
krigsåren: tänkare. författare och reli- 
giösa ledare ha inte tappat huvudet, som 
de gjorde under krigshysteriens tid. De 
arbeta på ett underbart rätt för att hålla 
nationens själ Irisk. De främsta tänka- 
re vi ha försöka att genom serier ." ra- 
dioföredrag hjälpa folk att tänka över 
ekonomiska. litterära a h  vetenskapliga 
frågor. Och de andliga talarna göra sitt 
bästa att visa folket fram till en kristen 
standard i det enskilda och offentliga li- 
vet. Detta är så olika förhållandena m- 
der kriget som möjligt, då var det säll- 
synt att någon hade mod att frigöra sig 

På båda sidor ha vi personer som vi tro 

är underligt att liberalerna. vilka som 

från krigsmentaliteten. hjärtan tappra i 
övertygelsen att genom dessa lidanden 
folken lära sig lönt6 att de måste hålla 
ihop och icke gå emot varandra. Många 
människor här ha nu kommit fram till att 
krigsskadeståndet är roten till det onda 
och måste bort. Det är en god sak. Än 
i n  gång kunna vi upplyfta våra hjärtan.» 

Vetta vittnesbörd är betecknande 
för denna grupp av Vänner sam mer 
än en gång visat s i g  vara ett salt 
i den engelska nationen och en röst 



Elisabeth Gimming är tror jag 
biologilärarinna Hennes fysio- 

logiska framställning är en smula 

med dess svenska eller vetenskapliga 
namn, man får aldrig veta hur sädes- Gossar och flickor måste uppfost- generation, lärare och uppfostrare i cell och äggcell finna varandra. en 

ras till man och kvinnor med allmänhet måste överta uppgiften här är något att blygas för Denna 
herravälde över sina kroppar. Våra och behöver en bok att följa Och 
gossar få läro sig att behärska sin varje föreläsare vill gärna kunna ofullständighet är så mycket mindre 
cykel och sin hund, men de lära sig rekommendera en bok, som kan fin- på sin plats som författarinnan i öv- 
ej säga couche till sin kropp. Vå- nas kvar, när det talade är glömt D e  förloppet t. ex, inuti cellerna Ett an- 
ra flickor äro rodda om sin hy och tre små skrifterna på Tidens förlag nat mindre tilltalande drag i denna 
sina naglar, men kasta hela sin kropp Varifrån kommer jag Mamma? 
i händerna på förste bäste yngling, o. s. Y .  är präktiga men r ik ta  sig framställning är den skarpa gräns 

kor måste upplysas om livets höghet ej det behov som vi nu avse. denna Skrift bra, dless en aning sen- 
kroppens värdighet och begärets list Därför kom Centralförbundet för timentala läggning är kanske i mån- 
Gossen måste lära sig att icke så Sin Socialt Arbete i behaglig tid med sin gas ögon intet fel. 
sådd på alla vägar och stigar utan pristävlan och v i  ha med tacksam- I tredje pristagarnas, doktorerna 
att välj sig en åkerbit att beså och het avvaktat de böcker som skulle Rut och Eric Grubbs bok är all sen- 
ett eget hem att bruka Flickan bör bli dess resultat. Nu föreligger de timentalitet bannlyst om man un- 
lära sig att väl vakta sitt Iivs åker tre första pristagarnas skrifter i dantar den olyckliga omslagsvinjet- 
och omsorgsfullt välja den säd hon tryck. 'Tre sakliga, ärliga och ve- ten. Boken är rent saklig, kortfat- 

derhäftiga små böcker som man tade korrekta fakta med illustratio- där önskar odla.» 
Det är Laura Petri, som talar i med glädje rekommenderar t i l l  an- ner. Undertecknad skulle avgjort 

Kroppar och själar. Den gripande vändning. Ingendera av dem en gett den andra pris. Den är torr, 
boken kom ut  just  när man på le- mästerverk nej men skriv det den det är sant. Den passar allra bäst 
dande håll ställt s i g  avböjande till som kan. Det går väl an att hålla at t  sälja t i l l  dem, som hört Rut 
tanken på en folkundervisning i sexu- bra föreläsningar i detta ämne. per- Grubb tala i ämnet och ha minnet av 
ell hygien Den bidrog att väcka på sonligheten bakom orden färgar dem, hennes varma. kloka moderlighet 
nytt känslan av samhällets-vårt avrundar, fyller ut, väcker åhörarens bakom orden 
ansvar inför de nya generationer, fantasi. Men när del skall sättas på Jag har mycket undrat hur del 
som skickas U t  i världen att möta papper alltsammans då blir linjen kommer sig at t  alla tre pristagarna 
driftlivet jätteproblem utan kunskap smal mellan en sentimental och en underlåtit att beröra problemet fos- 
och utan riktlinjer Det senaste halv- torr mellan en valhänt och en hård- terfördrivning, som dock är så brän- 
året har visat glädjande tecken på hänt framställning Man borde vara nande aktuellt. Väl ej av fruktan 
ökad förståelse hos ansvariga myn- inte bara expert och människovän att väcka den björn som sover, då 
digheter. Det har hänt at t  stads- utan också författare av Guds nåde. kunde man lika gärna ha utelämnat 
fullmäktige i arbetarstäder,anordnat Bäst har Utan tvivel förste pris- onanifrågan, vilket ej skett. Jag med- 
offentliga Mer än förr föredrag ha barnavårdsnämnden i sexuell hygien. tagaren, doktor Siri Wikander ger alt man kan diskutera lämplig- 

eller fortsättningsskolor begärt före- Brunander håller heten av att nämna ordet fosterför- 
egentligen linjen hela tiden Hon drivning Men jag förstår ej att man 

läsare. är alltså Behovet ytterst av aktuellt lämplig Föreläsa- l i t teratur talar direkt till den unge och man försummat tillfället a l t  såsom d:r 
re kan ej räcka till för varje hel ny har en stark känsla av att en vänlig Ada Nilsson gör i sin muntliga fram- 

fast hand leder och två goda förstå- ställning för skolungdom fram- 
ende ögon se på en, Det betyder då hålla på tal am förlossning alf delta 

allmänt en stark känsla av att England mindre att ärftlighetsbegreppet fått är det natiirliga slutet på ett havan- 
aldrig mer kommer att bli vad det var en oklar framställning det kan deskap Som passar kroppen, men att 
före kriget Imperiet Vittrar sakta men man läsa om på annat håll, Korrek- om man med konst bryter processen 
oåterkalleligen sönder och tankarna på tare vore nog om förlossningen i de under vägen så rubbas den inre sek- 
en lmperialistisk tullunion äro dödfödda få ord som ägnas den, ej framställts retionen in. m. och sjukdomar, exem- 
av den enkla anledningen att de alltmer fullt så avskräckande sista kapit- pelvis sterilitet kan bli följden. Som 
karska dominions icke ämna tåla några let om ungdomens livsförsel är nå- det nu är. går en ung flicka, som läst 

got löst påhakat och skulle Iämpli- en av dessa böcker ut i världen lika ingrepp I sitt oberoende 
Under många år har vid Piccadilly Cir- gen kunna förkortats och knytas an Okunnig på denna punkt och har in- 

cus nattetid fladdrat en gigantisk ljusskylt fastare Man ger ju författarinnan genting at t  Svara fästman eller släkt 
med de stolta orden »Världens centrum». så hjärtligen rätt i att vägen till bätt- när de ej sällan mot hennes ön- 
Av någon anledning försvann skylten för re sexuell hygien är vägen från dans- skan yrka på att ett olägligt ha- 
ett par månader sedan -det är en hän- lokaler och sprit t i l l  arbete och in- vandeskap skall avbrytas Jag hop- 
delse som ser ut som en tanke, Frågan är bara om hon in- pas därför på ett tillägg i denna frå- 
neriet var kanske slitet mekaniken utnött te i detta sista kapitel blir så mång- ga i senare upplagor. 
och ganska många lampor hade redan Ordig och docerade att den unge 
slocknat 

London. oktober. 

SexueIl hygien. manliga parningsorganet sig 
Tre tävlingskrifter. 

som är närgången Gossar och flic- direkt till föräldrar och fyiier alltså som själsliv mellan i stort sett även 

lyckats, Hon 

Maski- tressen 

Andrea Andreen- Svedberg. 
glider undan. 

Andra och tredje pristagarna ha Siri Wikander-Brunander Ärliga svar på 
gått litet över linjen var åt sitt hall. tysta frågor Norstedts förlag 35 öre Uff Brandell 

Mogningsfläckarna äro signaler 

En fläckig frukt brukar vara en dålig frukt. 
ningsfläckarna uppträda på skalet är bananen 
som bäst Då har den sitt fullo näringsvärde 
och sin fulla arom Mogningsfläckarna äro signa- 
ler, som säga Er, on nu är rätta ögonblicket att 
njuta av den lättsmälta närande och vitaminrika 

frukt. som bör namnet fyffes 
lich som den trofaste studenten. En iro- 
nisk vittnande artist. spelad av, jag vet Kriminalfilm, inte vem, må även nämnas bland de bästa 

cirkusfilm på den funktionalistiskt inredda Sibyl- 
Ian. numera en ar vara flottaste bio- 

lokaler. visas en filmatisering av Fried- I min förra film skrev jag O h  rich Wolfs fosterfördrivningspjäs Cyan- 
tyskarnas nuvarande påtagliga intres- kalium Pjäsen har som bekant uppförts 

se för kriminalfilm och kriminaldramatik på Nya intiman under pågående riks- 
Sedan dess ha i Stockholm spelats ytter- dagsperiod men Ingeborg Mattson för- 
ligare två tyska filmer, hörande till sam- summade tydligen att invitera farbröder- 
ma motivkrets. na 

Den ena är byggd på Max Alsbergs Filmens liksom pjäsens styrka är 
och Otto Ernst Hesses skådespel Vorun- att den djärvt ställt problemet fosterför- 
tersuchung som propagerar för humana- drivningens och barnbegränsningens pro- 
re förhörsmetoder (Det skall så små- blem. för d i  fattigaste. Dess svaghet 
ningom, efter vad vi erfarit tas upp på ur konstnärligt-tendentiös synpunkt är. 
Blancheteatern i Stockholm.) att gräsligheterna hopats så att den väc- 

Filmen, som går på Röda Kvarn. har ker beklämning snarare än indignation 
här betitlats Till polisens förfogande hopplöshet snarare än handlingslust Det 
Handlingen kan inte fritas från att verka finns ingen rytm i handlingen allt är 
laved. En för mord misstänkt student grått i grått Allt l iv förkvävs av arbets- 
pressas med själslig tortyr t i l l  hysteri lösheten klassjusticen nöden och döden 
och halv bekännelse Domaren gör det Tekniskt är filmen Gjord med kunnig- 
av fruktan för att hans ron skall befin- het men inte en spår a~ geni Proletär- 
nas vara inblandad Och studenten tiger kvarteret med dess myller av fattiga exi- 
av samma skäl ty sonen också student stenser i fula kok återges med tysk om 
är hans van. Slutligen avslöjas den verk- ständlighet. Den unga hinnan. Grete 
lige mördaren. och Sludenten ja, han Mosheim förstör inte huvudrollen och 
får domarens dofter har den i film sällsynta och följaktligen 

i filmen skymma tillfälligheterna det. tilltagande egenskaper an vara ovacker 
som är kärnan i skådespelet Endast 

n tredje s. k. storfilm av intresse är 
ret. uppröres man över den idiotiska bris- E E. A. Duponts sista verk salto mor- 
ten på psykologisk förståelse hos rätt- tale Cirkusen har alltid varit populär 
visans handhavare för barnen. och ett barn bor n o n  allt i 

Regissören Robert Siodmak. är en varje stackars civiliserad »kulturmänni- 
fyndig uppslagsrik humoristisk originell skas» hjärta 
filmkonstnär Ti l l  och med »det lyckliga Det gamla triangelmotivet är här ut- 
slutet» kan han variera på ett nytt och fört! på ett mycket riskabelt sätt Den 
roligt sätt. I kriminalgenren använder bedragne äkta mannen sköter spaken 
ban montaget. så an man får en vision av som vid dödshoppet slungar fram den tra- 
en Sherlock Holmes kombinationsförmå- petz på vilken hustruns och rivalens 
ga. Bland skådespelarna märkas Albert liv bero. Av mera intresse än handlin- 
Bassermanns framställning B Y  den be- gen är emellertid den skickliga teknik, 
gränsade byrokratsjälen och Gustav Fröh- med vilken Dupont låtit kameran spela i 

den brokiga Cirkusmiljön. Men något 
framsteg utöver vad Dupont tidigare 

Likaså har 
den utmärkta ryskan Anna Sten tidigare 

skapelser 

glimtvis såsom vid det nattliga förhö- 

Elisabeth Gimming Sund ungdom. Glö- gjort. markerar inte filmen. 
dens förlag 65 öre 

blads förlag. 50 öre. 
Rut och Eric Grubb: sIäktlivet Lind- gjort psykologiskt Starkare och fylligare 

Nils Beyer 



Tidevarvet började 1931 sin 
n ionde årgång. Lördagen den 24 okt. 1931 N:r 43 

skulle nog knappast ha något emot 
att få pröva sina förträffliga vapen 
på de stackars värnlösa människor- 

Ur denna nu utförda synpunkt är ser man bevisad, utan om den verk- 
ligen meddelar detta åstundade östsäsongen har börjat på all- Mogens Lorentzen utställer tre av inte mycket av intresse att hämta 
skydd. Verksamheten tog sin bör- Höstsä Och konkurrensen om de saker han förut haft utställda på från Sverige. 
jan 1927 och minst 5 tusen svenska publiken är hård. Gösta Chatham har några gan- 
barn äro Calmette-vaccinerade med den köpstarka. Depressionen går ut talar». F.Willnumsen var också bättre ska beska satirer, som nog inte skul- 
utmärkt resultat enligt Nationalför- också över konstnärerna. 
eningens uppgifter. Barnen ha fått 

Nu le få publiceras i Svenska Dagbla- 

medlet genom dispensärsköterska el- »Interskandinavisk grafisk konst» har man icke tagit med hans oerhört det. »Religion och kristendom», den 
ler barnmorska. Föräldrarna ha på Konstakademien, möter man idel starka och gripande bilder från kri- lidande Kristus på korset och fram- 
naturligtvis givit silt samtycke. gamla bekanta. Nästan allt är väl- get, utan mera neutral., mindre far- för honom en myndig, blekfet prelat. 

»Beauty and the beast. (skönheten 

kommit till stånd Sköterskan ifrå- Därför kan det vara av särskilt in- På den norska avdelningen in- och odiuret), en ung, skön dam, 
ga har e j  begått något fel. Det är tresse att behandla konstnärernas tresserar framförallt Edvard Munch som tydligen sålt sig som hustru till 
ådagalagt. Läkaren, som utlämna- motivkrets och inte deras konstnär- Henrik Sörensen och Erik Weren- ett stort fett svin. 

Man t. o. m. nästan saknar Ossian de medicinen har litat på framstäl- liga kvalifikationer. 
laren och han, professor Deyke, har flesta deltagare är ju redan erkän- Edvard Munch har som få lyckats Elgströms pamfletter mot Ryssland. 

Dock icke på det sätt som misstänkts. 
nämligen att han skulle ha blandat trots intendent Hoppes för radikala- rädsla för döden. Hans Strind- En konstnär som förbluffar är 
in levande tuberkulosbaciller från re strävanden inom grafiken så för- bergsporträtt är genial människo- Isaac Grünewald. Hans litografi »De 
människa i medlet. Och hans syn på man- hemlösa» visar en djup medkänsla 
på »en plötsligt virulensstegring». dikal inriktning icke företrädes av niskorna inkännande och förstående. med två stackars modlösa männsiko- 

Deyke icke följt Calmettes anvisnin- Danmark, Finland, Norge och fier med radikala motiv känner jag Gustav Magnusson har en »Tegel- 
gar vad odlingen beträffar. Denna Sverige representeras på utställnin- inte till, men man skulle kunna for- bärare», en kraftig typ, som kliver 
»virulensstegring» må nu bero på gen. 
det ena eller det andra. Detta är som sagt ett försök att 
i varje fall ett fruktansvärt ansvar Hans kvinno- behandla de konstnärer, vilkas mo- 
på den arme professorn. 

som genom den moderna vetenska- skapat ylterligt elaka och träffande Det gör också Bruno Liljefors,’ 

hetens ringa förmåga att kontrollera karikatyrer på den borgerliga brac- ser hans ljusa, nordiskt veka opti- som nu utställer på Svensk-Franska 
dess verksamhet. Vad Sverige be- kigheten och korruptionen och myc- mism. För honom tycks solen alltid konstgalleriet. 
träffar, så torde man ej här hehöva ket vackra fabriks- och arbetsbilder, skina och himlen vara ständigt blå. När jag i småskolan läste »Nils 
hysa någon oro för metoden ifråga. där han visar att han som konstnär På den finska väggen fäster man Holgerssons underbara resa», för- 
Tillverkningen är starkt kontrollerad, också har en starkt positiv sida. sig framförallt vid Henry Ericsson. stördes den fullkomligt av två avbild- 
men det är en annan fråga, om icke i många fall, där en av föräldrarna Dessa sidor hos honom represente- Han etsar »Demonstrationståg», ningar efter Bruno Liljefors. Dels 
har tuberkulos, det vore bättre de av- ras endast av »Danstruppen Orion,, »Röd patrull», »Från ett fångläger», havsörnarna, som störtar sig ner över 
stodo från att sätta barn in i världen. en stackan fattig man och två kvin- »Gatustrid». Han lyckas få fram en fågel, dels en kråka. Jag blädd- 

Och Nationalföreningen ginge in för nor. som för silt upphälle få roa det bistra, stumma, envisa hos de rade alltid förbi dem så fort som 
att ge dem vederhäftig upplysning på andra lika fattiga med pajaskonster. röda, som kämpa sin kamp under så möjligt. 
denna p u n k t .  A d a  Nilsson. Grått i grått. oerhört svåra förhållanden. Denna min barndoms skräck har 

Eero Järnefelt har i stället en jag aldrig kunnat glömma, och jag 

när, som söker säga sanningen om »Skyddskårist». A ena sidan tungt, erkänner att det försvårar min för- 
den värld och det samhälle vi lever hopbitet proletärt allvar, å andra en måga att uppskatta Liljefors. Men 
i, har inte fått med någon sådan bild. väl utrustad, nästan elegant utstyrd jag tror ändå att min instinkt då 

till »fosterlandsförsvarare» visserligen var riktig. Liljefors målar nästan 

(Forts. fr. rid. I). na ovanför honom på väggen. Barnen i Lybeck. Konsten och motiven 
Framförallt am Svensk-Franska. T. ex. »Liebknecht 

Börjar man utställningsronden på företrädd på Svensk-Franska. 

Men hur har olyckan i Lybeck känt och utställt många gånger förut. liga. 

Därför ail de skiold. 

nu inför rätten påtagit sig all skuld. da namn. ge uttryck åt ångest, smärta och Nu har han bara bilder från Lapp- 
Det är ganska förbluffande, an förtvivlan. Den ensamme, fattiges land och Grönland. 

Utan han tror stående företal, konstnärer med. ra- skildring. 

Hur som helst, det är visat att för dem typiska blad. O m  Henrik Sörensen gjort litogra- barn. 

Av dessa länder är Danmark moda det. då han ju gjort sådana iväg med sin tunga börda. 
Det faller och Norge otvivelaktigt intressantast. tavlor. I varje fall dröjer man gärna 

Anion Hansen. en av de skarpaste vid hans avdelning. 
satirikerna i Norden för närvarande, gestalter är bilda, veka, men ändå tiv intresserar, 

Det visar, vilken oerhörd makt, är dåligt företrädd. Han har bade fasta. 
Från Erik Werenskiolds vägg ly- 

Askel Jörgensen, också en konst- 

Brüning 11 och Harzburg. Endast träsnittsillustrationer 
Oehlenschlägers »Nordens Guder». skäggig och något barsk. Men han uteslutande rov, mord OCh död - i 

djurvärlden. Det är döda och dödas, 
(Forts. fr. sid. I ) .  

väl bevarande, är en resa till detta 
åtgärder - det skulle vara identiskt 
med självuppgivelse. 

färd med risker, men också med he- 
den hårdaste, bittraste vinter sedan 

skett för nödens förebyggande. Den och moderna smaklösheter ifråga om 
privata välgörenheten är synnerligen turistarrangemang glädje över all denna livets grymhet. 
otillräcklig. O m  inga effektivare åt- l ig historia och flyktigt moderna frodas omkring de heliga platserna Kanske är detta svårigheten för 
gärder vidtagas, hotar för de kom- förhållanden, religiösa strider som likaväl som det österländska eländet oss aft förstå närmast föregående ge- 
mande månaderna inte blott en kom- beståndsdelar i ekonomiskt och po- och smutsen. Men tvärsigenom allt neration. Zorn, Carl Larsson och 

litiskt handlande, österländsk primi- detta har åtminstone författarinnan Liljefors har nu den period, då de 
munistisk eller en nationalsocialistisk tivitet och österländskt pionjärarbe- t i l l  Palestinska dagar sett skönheten 
revolution, utan även ett de hungran- te på civlisationens fält, som är be- och oförgängligheten i de platser och är gamla, men inte gamla tillräck- 

tecknande för Palestina är målande minnen, som blivit nästan hela värl- ligt, Och varje konstbetraktares 
skildrad i Märta Lindquists (Quel- dens gemensamma egendom. Hon synpunkter måste ju vara beroende 

de massornas uppror. 

qu'une) Palestinska Dagar, som i framställer dem också på ett sätt som av den tid och den miljö han lever i. 
höst kommit ut på Skoglunds förlag är lärorikt i den bemärkelsen, att lä- 
Vad man minns om Palestina av sarens intresse blir helt bundet och På Galleri Modern utställer Ellis 
idag har väl huvudsakligen förmed- man finner sig ha fått en lysande Wallin. Det är en frisk, hänsynslös Restaurant Damberg lats genom tidningarnas underrättel- bild av de underliga folkblandningar- landskapskonst, tekniskt mycket kun- 
ser om de spännande tvisterna inför nas och religiösa stridernas land. Och ändå fäster man sig men 

Ett roande kapitel är det, som vid hans stora »Komposition». Där 
diska rörelsen, vars mål är landets handlar om den svenska skol 

sation av dess ursprungliga folk. fröken Signe Ekblad. Vår ambas- och de sörjande stå samlade omkring 
Genom hela den raska och starkt sadris i Jerusalem är det hedersnamn honom. Där finns något av samma 
upplevda skildring, där Quelqu'unes författarinnan ger henne. Hennes allmänmänskliga »religiösa» känsla 
säkra penna ger huvudintrycken från uppgift inte endast som små oberäk- 
en 14 dagars vårlig resa genom Pa- neliga och smutsiga arabbarns upp- som i »Under Paris broar». Där är 
lestina och Transjordanien, går som fostrarinna utan samtidigt som den det en stackars kvinna, som satt sig 
en underton denna märkliga förbun- sammanhållande kraften bland alla med händerna i skötet, en bild av 
denhet mellan tradition och nutid, svenskar som bo i eller besöka Jeru- det fullkomliga sammanbrottet. Hon 
vilken förklarar så mycket av sen- salem, gör tydligen full rättvisa åt orkar inte kämpa längre. Men bar- 

net. framtiden sover lugnt vidare, tida politiska händelser omkring det delta hedersnamn. 

liksom morgonrodnaden lyser upp världsberömda klipplandet vid Me- 
delhavets kust. Märta Lindquist. 

finns i alla fall hopp. Världen kan 
inte få vara så dåraktig, så planlös, 
som den varit hittills. Det måste bli 
bättre! 

En hard vinter står för dörren - Re S a genom land, »omkring vilket fantasien ald- 
rig upphör att kretsa», en upptäkts- 

mannaminne. Hitintills hat föga Palestina. lösningar. Ohöljd vinningslystnad, så. Det verkar tvärtom som 

Den underliga blandning av odöd- byggnader och 

MATSALEN I tr. nig. 
Lunch Klagomuren och den nationella ju- 

DagIigen Middags= och Aftonkonsert fredliga återerövning genom koloni- rusalem och dess föreståndarinna. ligger den döde, utmärglade Kristus, 

gör pengarna 
C.H. 

För den i den bibliska historien Skoglunds förlag. Palestinska dagar. bakgrunden på Kristustavlan. Det 
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