
Vad har hänt? 
A R B E T S L Ö S H E T S P R O B L E M E T  

DOMINERAR fortfarande veckans 
diskussion Först kom den bebådade 
promemorian angående beredskapsarbe- 
ten till motverkande av arhetsloshet, ut- 
arbetad av den av regeringen tillsatta 

ordforande 
Omedelbart därpå fick hela landet lyss- 

na till ett meningsutbyte I radio under 
socialministerns ordförandeskap over re- 
geringens arbetslöshetspolitik pa det hela 
taget Det är otvivelaktigt av värde att 
allmanheten på detta satt trots den 
begränsning som ett meningsutbyte I ra- 
dio innehar - sättes i tillfälle att få ett 
förstahandsintryck av de olika åsikts- 
gruppernas inställning till ett aktuellt 
spörsmål 

FÖRBUD MOT LOCKOUT OCH 
STORSTREJK I lag antaget 

under ett ars tid ar  den verkligt uppse- 
endevackande handelsen i Danmark In- 
för en katastrofal nödsituation sker detta 
märkliga ingrepp i forhandlingsfriheten 
mellan de stora stridande parterna ar- 
betsgivare och arbetstagare Men det 
sammankopplas med nedsaltning av kro- 
nans varde och sänkning av räntan jämte 
anslag t i l l  arbetslöshetens bekämpande 
Allt med konsekvenser, svåra att för 
ögonblicket överskåda. 

E K M A N S  T R E  GUBBAR ar  Vecko- 

kommission som tillsatts av Frisinnade 
Landsföreningens förtroenderåd att ut- 
reda det Ekmanska fallet, nämligen pre- 
sidenteii Marks von Wurtemberg och 

båda sedan enat sig om att kalla den 
tredje niedlemmen, ordf i arbetsdomsto- 

Höjd SPRITSKATT från den första 
februari beslöts av riksdagen i 

överenstämmelse med regeringens pro- 
position, försöksvis till första juli - Man 
vill inte att spritförhöjningen skall verka 
så starkt att folket upphör att dricka. ty 
då minskas skatten Den FUNKTIONALISTISKA BYGG- 

NADSSTILENS upphovsman och 
mest kände förerpråkare, den franske ar- 
kitekten, mest kand under firmanamnet 
LE Corbusier, har hållit tvenne mycket 
uppmärksammade föredrag i Stockholm 
om den moderna bostaden och stads- 
byggnadskonst Hur ratt han an kan ha 
i sin strid for sol och ljus, mot det slutna 
rummet och korridorgatan, så kommer 
man ändå ingenstans utan att ge sig in 
på frågan om äganderätten t i l l  marken, 
till byggnadsgrunden Men på den punk- 
ten är han endast arkitekt! MINISTÄREN BONCÓUR I Frank- 

rike, som efterträdde Herriot, stu- 
pade på sin budget och Frankrike har 
fått en ny ministär, kanske något mer t i l l  
vänster, vars livslängd förutspås bli en 
a två dagar DE VALERA FICK MAJORITET i 

valet p i  Irland, om än en knapp så- 
dan Hans närmaste mål tycks nu vara 
att söka kontakt med Ulsterområdet och 
få en republik til l  stånd omfattande hela 
Irland DEN STORA SENSATIONEN , 

TYSKLAND kom på måndag mid- 
dag, då Hindenburg helt hastigt ut- 
nämnde Hitler t i l l  rikskansler, men - 
med von Papen som vicekansler Man vet 
berätta att Hindenburg blev skrämd av 

kommittén med red Sigfrid Hansson som 

vaktens vårdslösa definition på den 

borgmästare Nils Berlin i Gävle, vilka 

len, justitierådet Arthur Lindhagen 

Helge Heerberger: Harry Martinson: 

Det nya Tyskland. Vintrigt kåseri. 
snön kom ty den hade barnen drömt knastrande vägen dar snön får avtryck S om alltför länge Åkrarna fingo efter galoscher och bilringar, fattiga 

vita lakan over vinterrågen och dom- sparkstottingar och en ensam varmblo- 
herrarnas röda d u n k l o t  brunno hungrigt dig häst som gått har och rukit, med 

lägringstillstånd i Berlin. Inte i hela tillät den provokatoriska demonstratio- i En morgon var var d e t  så h e l t  p lö ts l ig t  fontän näsborrarna och buken sprutade spändes han imma röd och som väl- en 
staden visserligen, men i en icke obetyd- nen. För att den skulle kunna försiggå kallt Isblommorna byggde en urskog dig av ansträngning pa lastkälken låg 
Iig del av dess arhetarkvarter Trakten ostörd, måste 14,000 poliser uppbådas på fönstret, i en solfjäderpalm av frost den linnevita björkveden (staplad som 
kring Bûlowplatz, dar Liebknecht-huset, Och så mötte de bruna legionerna upp på flck nageln skrapa för att se dagen. Ett vita henpipor skulle pessimisten säga).  
kommunisternas högkvarter, är beläget, Bûlowplatz, med front mot Liebknecht- vertikalt streck uppifrån och nedåt Där Jag är inte optimist, ingen särskild ist 

var hermetiskt avstängd och besatt av huset, och skränade i korus: Wir scheis- 
låg nu himmelen på rutan som en spek- alls, men björkveden kan med nöje få 
tralanalys, en smal remsa randig dome- likna benpipor, jag har ingen specifik 

beväpnad polis Ty nationalsocialister- sen auf die Freiheit, wir scheissen auf stik. Man såg på denna remsa att det skräck för benpipor och död Det enda 
na hade fått lust at! demonstrera i Ber- die Republik,.sedan tågade de till kyrko- var kallt Det var en blossande kall- jag vet mig ha inre rädsla för ar oför- 
lins rödaste stadsdel på en kyrkogård i garden, dar författaren Hanns Heinz brand tycktes det, en inflammation Men nuft och okänsla, och drangpojken som 

norra staden skulle ett monument over Ewers - fordom bevandrad i den porno- så var det Inte. Himmelen var härligt gick ledsagande hästen och veden tänk- 

den nazistiske slagskhmpen-martyren grafiska genren, numera hitlersk hov- randig och det där Om inflammation hör te på ylle, halsdukar, halsomfamningar, 
hemma hos oss kaminvarme och kärlek. Han nickade 

Horst Wessel avtackas, vid denna cere- skald - höll tal till Horst Wessels ära bara när jag gick förbi och tänkte kan- 
moni skulle 16,000 hitlerianer defilera De tågade genom avspärrade gator, för- först uppfann svartsyn och pessimism, ske att >där går en sån dar Jäkla filo- 
förbi, och som utgångspunkt for mar- hi  tillbommade hus, skyddade av statens d V s känslans cynism ingen, väl. sof som tanker hela tiden ur led> I 
schen valdes Bûlowplatz, fastan flera an- vapen. Och skrevo nästa dag i sin press: Den kom väl själv av förändringar i så fall hade han rätt Man Pratar och 

mjälte och lever, av hemliga arv, av tanker så att man blir sjuk på sig själv. 
dumt leverne. Men framforallt kom Tusenden gå omkring så dar. Pladdra dra platser lågo lämpligare till Men vid Vi ha erövrat Berlin. 

Bûlowplatz befinner sig Liebknecht-huset, i själva verket torde de vara föga nöj- den väl född direkt ur tabuns, moralens finesser Sladdra termer. 
och det var därför den platsen valdes da med demonstrationens utgång. De sköte och av faststallda, seriösa seder. I dag skall jag for val hundrade gån- 
Alla varningar - de utgingo ingalunda hade inte bara velat utmana. de hade Himmelen blev konvention, bruk och gen börja ett nytt liv D v s hålla 

bara från kommunistiskt, utan också från också velat, att deras utmaning skulle sed Intressena slogos Om den Den den filosofiska delen av käften Inord- 
blev sekternas och de olika profeternas, n a  mig i de ofta omtalade sammanhan- 

(Forts. å sid. 4.) moralsynernas, vetenskapsuppfattnin- gen. Till verket Men nar man då 
garnas. Nu i de sista Aren har himme- tittar efter så märker man att samman- 
len blivit alldeles avslöjad >Se allt ar hangen äro sönder Världen är I dub- 
tomt>, säger poeten, men för mig ar hel mening vintrig och improduktiv och 
himmelen helt enkelt vacker i dag. Den avstängd Viljan nekas tilltrade till fem- 

Förspelet: Herrarna intrigera. 
Söndagen den 22 januari var det be- håll stötte på döva öron Schleicher 

Jag undrar vilken vilde det var som 

varje annat någorlunda ansvarsmedvetet 

Kvinnohandel i Orienten. sprektralkänslor hos mig, färgkänslor, är arbetslös. Man blir Den på sin höjd 
explosionskänslor Himmelen liknar in-  matrikelkommunist Men var äro spa- 
te kallbrand i dag For mig liknar den karna, handtagen varmed vi skola rycka 

ar in i mina ögon, om världen? Svar i producenternas 
händer T ja ,  så får man val satta sig 

En undersökning. 
Det ar storartat, jag går på den och filosofera då, som en annan fan 

Sven Stål: 

En teaterfolkets riksdag. 
en Engbergska Riksteatern har vål- dra förlustelsetillställningars nöjesskatt D lat mycken oro och många gensa- borde gå till understod, först och främst 

gor och horoskoperande ledare - allt åt landsortsteatrarna, sedan åt Stock- 

Den kinesiska familjegraven spelar stor roll för det levande livet som det förefaller förgäves Denna holms båda huvudscener Den ekono- på hösten 1930 utsände Nationernas lysande fakta och intressanta synpunkter Kungliga Dramatiska Teaterrevolution miska sidan av saken ser ej ut att före- 
undersökningskommis- synnerligen rik volym som härmed inför- förefaller att vara ifrån början till slut sväva statsrådet Engberg, det förefaller 

sion till Orienten med uppdrag att i sam- livats med den moderna, samhällsskild- iscensatt och detta med en skicklighet, nästan som Om regeringens Ombud vore 
arbete med vederbörande länders myn- rande litteraturen Rapporten är dess- som gjort att VI alla nappat på den gro- en aning generad for den vändning sa- 

digheter och enskilda institutioner stude- utom rent formellt mycket välskriven och va kroken och vädrat vårt hjärtas inner- kerna tagit - och jag styrkes mer och 
ra den internationella handeln med kvin- kan i många avseenden gott mata sig sta oro till spott och spe för arrangörer- mer i m i n  tro att det hela varit iscensatt, 
nor och barn Uppdraget kunde betrak- med en underhållande roman Wettergren har men slappts fram I rampljuset dagen in- 

tas som en fortsattning av N. F.s tidi- skonlitterara hearhetningar av det fram- biskop-braskat och petat in ett >nödd och nan generalrepetitionen 

gare foretagna åtgärder på samma om- lagda stoffet förefalla därför denna gång tvungen> under Vaxsigillet 

råde, nämligen 1924-26 års undersök- ganska onödiga 
ningar av den internationella kvinnohan- 

Iänderna och Sydamerika Några bestående spår dar tycks 
kommissionen uppehöll sig Han ar  bra 

halvtannat år I Orienten Nar den nu i ren doktor Alma Sundquist samt en polsk för att fru Bosse, Per Lindberg och Stol- som Högskolans överhuvud och där skall 

dagarna offentliggjort sin stora rapport diplomat, mr Karol Pindor, vilken på pe m fl så sent som trettiotvå dryftat han stanna kvar och Inte blanda sig In i 

till Nationernas förbund över resan och grundval av kommissionens gemensamma frågan och offrat tid och intresse på att teatertekniska utan tvivel står prohlem, helt frammande för vilka Torsten han 
vad därunder inhämtats, är det en på be- utarbeta grundriktlinjerna för ett even- Fogelqvist anses genom sin f d verk- 

tuellt samarbete mellan rikets teaterleda- samhet som folkhogskolechef vara sdrde- 
re och stadsteatrar Min egen ringhet Its funtad att bevaka ett visst samhalls- 

ryktet on1 von Cchleichers planerade mi- over horisonten och forklarat krig mot har ar 1930 glort diverse reformerinqs- skikts Är inte intressen detta val V I S  naivt? a VIS Med Nationalscenen friskt minne 
Iitarkupp, som - vare sig kejsaren åter- de fem- och sexuddiga stjärnorna >de 
vänt med sina sju bilar eller icke - skulle bolsjevikiska och frimuriska världssträ- förslag i m i n  bok >Genom den fjärde av hans i sin art sällsynt ofullgångna 
ha medfört omedelbart inhordeskrig Både då och nu är jag anhän- och inkorrekta minnesteckning över Karl- 
den nya regeringen blev de tysknationel- mörkrets makter Hitler och hans kum- gare av licens- eller beviljningstilldel- leldt, ett ämne som dock bort ligga ho- 
las ledare, den urkonservative och stor- paner hålla tal och visa sig for folket I ning för teatertrupper och framför allt nom om hjärtat, tilltror jag honom intet 
industrielle Hugenberg jordbruks- och timtal Men bakom dem sitta samhällets anser jag att biografernas, och aven an- (Forts å sid 3). 
ekonomiiiiinister, von Neurath fortfarande besittande representanter och skota spe- 

dels Göring, dels Thuringministern F r i c k ,  den 5 mars, och skarpt strid mot B O K H A N D E L N 

utrikesminister och Stahlhelmaren Seldté let Ridån har redan gått upp for nästa 
arhetsminister Hitler medförde i boet akt Den heter riksdagsupplosning med 

som blev inrikeiminister kommunismen och marxismen 
I yttre måtto synes sålunda hakkorset, 

ljusets urgamla symbol som usurperats 
av nationalsocialisterna, ha stigit upp 

förbund en 

Några na eller Arrangoren. 

Hans tolk- Det mest häpnadsväckande I denna 
ning av Iedarerollen kan inte herommas, brådstörtade kommittesammanrafsning ar  

valet av medlemmar Professor Lamm Undersökningskommissionens medlem- Snarare föraktas 
deln i Europa, de afrikanska Medelhavs- mar ha varit mr Bascom Johnson, an- Statsrådet Engbergs förklaring Om att ståtar redan med förut den tillhört meritbeteckningen den dramatiska att sty- han 

Den resande ställd vid Amerikanska hyrans för Social- även han funderat på en s. k. riksteatra- relsen 
omkring hygien legala avdelning, Stockholmsläka- Iisering behöver ju inte sakna tilltro där- han emellertid inte hava satt 

(Forts. å sid. 3). 

I vandena>, som de anse som typen for väggen 

Specialbokhandel f ö r :  S T U D I O Religion, Mystik, Teosofi, Psykologi, 
Spiritualism, Frimureri, Modern Upp- 

NORRLANDSG. 30, STHLM fostran, etc. 
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Det attackerade 
kvinnoarbetet 

TIDEVARVET 

ökar välståndet. 
en internationella Open Door-rörel- 

till sin tredje konferens, som skall äga 
rum i Prag den 24-28  juli 1933, Upp- 

D sen har i dagarna utsänt kallelse 

ropet erinrar om de attacker mot kvin- 
nornas arbetsrättigheter som för närva- 
rande göras i så gott som alla länder och 
riktar en eftertrycklig uppmaning till alla, 
män och kvinnor, som är medvetna om 
det nuvarande hotet mot kvinnornas obe- 
roende inom förvärvslivet och som viii 

Ledamöter av Sveriges Advokatsamfund De frisinnade ha misslyckats som arbeta för ekonomisk rättvisa även för 
parti. Visserligen ha de genomfört kvinnorna, att möta upp till konferensen. 

Eva Andéns Advokatbyrå 
Open Door motsätter sig ingalunda 

-- åtskilliga reformer och gjort en in- skyddslagstiftning för hälsofarliga yrken 
Inneh.: Eva Andén. I sats i utvecklingens stora kedja. Men ifråga om arbetstid, ungdom i industriella 
Norrlandsgatan 18. de ha stupat på sin egen grundsats yrken etc., men organisationen proteste- 
Tel. 75  75, 75  76 rar emot olikheter i lagstiftningen för 

- att bygga på den enskilda män- män och kvinnor vilka verka till kvin- 

Specialitet: Familje- och arvsaker, niskan, Ty de förmådde icke välja nornas nackdel. Dessa angrepp mot vux- 
Även skriftliga ledare, De läto sig ledas. Icke av na kvinnors rätt att själva bestämma över sitt arbete insmugglas under Sken av 

Boutredningar och testamenten för 
valtningsuppdrag 
förfrågningar. Utan människovänlighet och omtanke om deras 

en gungande, lycksökande politik, bästa. Ett sådant Påtvunget beroende är  
dock lika skadligt för kvinnor som för 

som gick efter det, som kallades män, säger uppropet. 
TANDLÄKARE >möjligt>, d. v. s. kohandel och kom- Visserligen är det naturligt att Open 

promiss, ej efter rättfärdighetens la- arbetslösheten för lätt tanken på Ty 
Tandläkare  gar. Liksom andra partier. Men kvinnliga konkurrensen, som något skad- 

Maja Groth. de hade andra utgångspunkter. Där- ligt, vars undanskaffande skulle förbättra 
arbetstillgången för män. Men varken 

Styrmansgatan 57 /1 för drabbade ödet mest de frisinna- arbetstillfällen eller välstånd ökas i själ- Mottagning enligt överenskommele, de. Och den s.k. >världens gång> va verket om kvinnorna utestängas, Detta 

som anses så omoralisk och påstås hela linjenav män och  kvinnor  från vän- 
Men ofta 

Stockholms Yngre Tandläkares motsatsen som sin mening. Samma argument som 
anföres mot kvinnorna på arbetsmark- 

människorna bry sig inte därom. naden skulle kunna användas mot män 
Kvinnliga tandläkares klinik. Den vanära, som kommit över det med privatinkomst och män som förtjä- 

frisinnade partiet, får hela partiet nar mer än genomsnittsinkomsten, skri- 
Ad. Fredr. Kyrkog. 1 (v. Sveavägen) ver den oavhängiga arbetartidningen The 
Innehavare  endast leg. tandläkarna dela. Det går inte, att lägga den en- New Leader. Dessa skulle bli tvungna Astrid Gyllencreutz, Ingrid Huss 
Ruth Öhrling. Tid pr tel. 200373: bart på en mans skuldror, vad man att dela med sig. Men en sådan anord- 
Särskild Huss.) Månd,, mottagning onsd,, for fred. barn 4,30-6, (tandl. än med rätt må kunna säga. Fri- ning skulle medföra likformig inkomstför- 

delning och på det sättet bleve det inga 
sinnade Landsföreningen är ur räk- respektabla, d. v. s. finare-än-andra män- 

Och hur många är det inte, skriver 
Klockarebolagets gon mån förmår. professor G. Westin Silverstolpe i Sunt 

Därmed är icke sagt, att segern Förnuft, som leva i förestäiiningen, att 
är given vare sig åt högern eller so- den utomordentligt starka okningen av 

I Agneg. 40. Kh. (5)33528. det kvinnliga förvärvsarbetet betyder en 
Efter aflärstid Sö. (40)4240. cialdemokraterna. Var ligger rät- försämring av de manliga yrkesutövarnas 

ten? Ibland åt höger! Det förhåller sig i själva ver- 
ket så, att den allmänna välståndsökning, 

ibland hos ingendera! Men varmed vi hitintills fått räkna, i väsentlig 
den gamla liberalismens tro på den grad är en följd av att det kvinnliga ar- 

HORNSGATAN 37 , Tel. Söd. 7000 enskildas insats, på betydelsen av de betet kommit att utnyttjas bättre än förut. Förändringen framträder inte bara i form 
FOLKUNGAGATAN 65 7337 enskilda människornas betydelse har av en ökad familjeinkomst i de fall, då 
GÖTGATAN 52 33309 icke blivit rubbad genom vad som både man och hustru äro sysselsatta med 

yrkesarbete. Även den ogifte mannens 
Tvärtom! Detta har på ett ekonomiska ställning förbättras när Alma Axelssons tragiskt sätt bekräftat liberalismen. samhällsarbetets produktivitet över lag 

Icke genom dess seger, utan genom ökas, därigenom att det kvinnliga arbetet 

Många viktiga frågor stä nu på spel 

än en gång uppstå i förnyad radikal och konferensen i Prag är ett viktigt till- 
fäile, att slå ett slag för kvinnornas krav. 

E. T. Door-organisationerna i olika länder länder kun- 
na även enskilda medlemmar deltaga i 
konferensen och övriga intresserade ha 
rätt att närvara som gäster. 

såsom kortare kurser etc. även om de 
STOCKHOLM arbetslöshet. icke sakna betydelse, dock i längden äro 

ganska värdelösa, då de icke kunna ge Butiker: 
Fridhemsgatan 16 Tel. 505982. Radikala Föreningen i Stockholm (av- ungdomen vare sig riktig arbetsträning Sveavägen109 85. delning av Svenska Kvinnors Vänsterför- eller yrkesutbildning. En generalinven- 
Åderbråckstrumpor Hålfotsinlägg bund) hade på måndagen ett mycket väl- tering av alla yrkesutbildningsmöjlighe- 

Maggördlar Bråckband sa- besökt möte under ordförandeskap av ter var ett av hans önskemål. Ty även 
nitets- och Förbandsartiklar - Kata- dess vice ordf. d:r Andrea Andreen-Sved- om man icke i fortsättningen kommer att 

log gratis. berg. Fröken Elin Berner, förestån- utöva det inlärda yrket, kan tillägnandet 
darinna för Engelbrekts husmodersskola av själva arbetstakten och -tekniken vara 
i Stockholm inledde en diskussion om av värde för hela livet. Fröken Ebba 
Vad kan göras mot ungdomsarbets- Pauli, Birkagården, samt ledamoten av 
lösheten? Utgångspunkten var de erfa- riksdagens andra kammare fru olivia 
renheter av olika åtgärder till arbetsan- Nordgren underströko särskilt nödvän- 
skaffning, utbildning och sysselsättning, digheten av att landsbygdens ungdom 
som inledaren fått vid en nyligen företa- även kommer i åtanke vid ev. åtgärder 

Protokoll över Centralstyrelsermötets gen studieresa i Tyskland. till arbetslöshetens motarbetande. I dis- 
förhandlingar kunna rekvireras från I den efterföljande synnerligen livliga, kussionen, där bl. a. även fröken Anna 
Vänsterförbundets expedition sakliga och belysande diskussionen yttra- Lindhagen, förf. Harry Martinson, fru 
Triewaldsgränd 2 III, S t o c k h o l m ,  de sig bl. a. föreståndaren för Stock- Moa Martinson och d:r Ada Nilsson ut- 

mot insändande av kr. 2:- -. holms stadsungdomsbyrå, magister Har- viktigt önskemål upplåtande från sam- 
renhet från arbetet bland den arbetslösa hällets sida av jord för produktiva ända- 
ungdomen, att tillfälliga hjälpåtgärder mäl, såsom kooperativa jordbruk. 

veckotidning. 

Carin Herme l i n .  

A d a  N i l s s o n .  
ANSVARIG UTGIVARE: Den 4 Febr .  1933 

Utkommer varje helgfri lördag. 

Ett fall. 
ADVOKATER 

STOCKHOLM 

frisinnets och hederns politik. 

ej tåla raka vägar, har visat oss just ster rätt långt ut till höger. 
Men glöms det bort. 

Förening. 

ningen, om också dess röstetal i nå- niskor kvar - alltså omöjligt! 

Begravningsbyrå. 
Skeppareg. 39. (6)73436, N. (20)6098. Filialer: S:t Paulsg. 15. Sö.(40)3087. 

Ibland åt ekonomi! 

Bagarstugan vänster. 

FÖRLOSSNINGSHEM 
LINNÉGATAN 19 blir bättre tillvarataget. 

Mottager inackord. även för längre tid. dess fall. Men just därför kan den 
Tryggt och ogen., väIrek. 

Tel. 778 24. gestalt. 

Parfymeri- och Sjukvårdsaffär Ungdomens 

Svenska Kvinnors 
Vänsterförbunds 
Centralstyrelse! 

Hemarbete, Kungl. Hovblomsterhandel Säg det med blommor! 
helst skrivarbete, men även annat. mot- H, F L AT O w Västerlånggatan 14. STOCKHOLM 

till år>. Tidevarvet redaktion. Telegr.-adr.: Flatow. Telefoner: 10506. Norr 2117. Postgirokonto 549 
tages tacksamt a v  36 dra flicka. Svar - BIomsterförmedling till in- och utlandet 
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den, och så tar två pojkar hand om var 
flicka. Så länge kvinnojakten pågår efter 
sådana metoder, och så länge det av de 
flesta män anses naturligt och tillbörligt, 
så länge ha vi rädslan kvar. Detta är 

I varje samhälle finns det en eller an- 

större eller mindre grad, eller som är 
n:r 2 av Tidevarvet för i år har sign. nervsjuk, låta vara av det godartade sla- 

liga >våpigheten> och >våpjargongen>. der något. Och förr eller senare händer 
Hennes uppslag att införa ett nytt dam- det alltid något. Et t  offer måste det först 

I T. K-n tagit till orda mot den kvinn- get. Dessa sjuka få gå fritt, till det hän- 

>mod> i dubbel bemärkelse är värt allt bli, en medmänniska måste först fördär- 
erkännande, och jag  delar sign:s harm vas, innan den sjuke omhändertas. 
över den 1800-taIsjargong, hon citerar, När man vet detta, kan man vara hur 
och som vi alla möta. Trots att vi befin- kultiverad som helst och stå på hur högt 
na oss långt in på 1900-talet med dess utvecklingsstadium som helst, och man 
utveckling på varje område. Kan våpig- kan ändå vara rädd. 
heten försvinna genom att man helt en- Men lika gärna, som vi vilja ha bort 
kelt förklarar den vara omodern, ja, låt sjåpigheten, minst lika gärna önska vi 
OSS då sätta igång! komma åt rädslan. Från barnets tidigare 

Emellertid vill jag bestämt Skilja mellan år böra föräldrar och uppfostrare inrikta 
våpighet och motiverad rädsla. I Times sig på att förhindra bildandet av dessa 
omtalades för ett Par veckor sedan, att neuroser hos barnet. Här ha de moderna 
trafiken på en av Londons större gator psykologerna mycket att säga oss, och vi 
helt enkelt stoppats, därför att en råtta uppfostrare borde mer än vi göra tänka 
sprungit över gatan. 
gripits av sådan skräck, att de rusade ut 
bland bilar och bussar för att undkomma Det barn, som är lyckligt nog att växa 
det förskräckliga djuret. Medan damer- upp utan ständig rädsla av olika orsaker, 
na (och råttan?) hann sätta sig i säker- som blir l u g n t  och hamoniskt, det bar- 

het, måste all trafik avstanna* om ingen net möter också en plötslig och oförutsedd 
olycka skulle inträffa. 
beteende är våpighet. - Något som i våra dagar även hjälper 

När däremot en kvinna, som bor utan- ungdomen att utveckla tillförsikten och 

stad, kan vara rädd för att för att gå ensam hem Känslan av a t t  b e h ä r s k a  s i n  kropp och 
från en bjudning sent en kväll, opponerar sina muskler, att kunna prestera något 
jag  mig absolut mot, att detta är våpig- att våga något, allt detta ger den kvinn- 

liga ungdomen en säkerhetskänsla, som het. 
En sådan ung 

kor att vara på sin vakt mot unga, okän- kvinna gripes e j  av panik, när hon blir 

da män (och gamla med för den delen, sätter helt lugnt ficklampans sken i an- 
göra dem sällskap, om de gå ensamma siktet på honom (ficklampan är kvinnans 
hem om kvällarna. Många gånger bli de första och enklaste vapen), och det hän- 
påtvingade sällskapet av en överförfris- der ofta, att karlen då kommer av sig och 
kad herre, tillräckligt kladdig för att till- lommar i väg utan vidare. 
låta sig vad som helst, men så pass nyk- Om det kunde hjälpa kvinnorna till en 
ter, att flickan ej lyckas komma ifrån ho- större säkerhetskänsla, varför inte under 
nom. Den som i 14-15-årsåldern haft sport- eller gymnastikövningarna lära sig 
ett sådant äventyr, går nog med räds- ett och annat om boxning eller några 
lan kvar i bra många år. Jag har än- effektiva jiu-jitsu-grepp. Medvetandet om, 
nu ej de 16 år, jag  varit gift. haft ett att man kan reda sig i en besvärlig si- 
enda hembiträde, som e j  någon gång tuation, skapar den säkerhetskänsla, som 
kommit störtande hem, hack i häl följd i sin tur framalstrar sinnesnärvaro, rådig- 
av ett par slynglar, vars avsikter man e j  het och lugn. 
behövt betvivla. Det har varit skötsam- Försök alltså, i den utsträckning det är 
ma, ordentliga flickor, de ha tillhört nå- möjligt, hjälpa barnen ifrån ångest och 
gon religiös sammanslutning och inget skräck, fostra de unga kvinnorna av i dag 
högre önskat än att i lugn och ro gå hem till att kunna klara sig ensamma på vä- 
efter mötena. Ofta uppträda då t. ex. garna i sena timmar, så ha vi en reell 
fyra pojkar på gatan, följa efter två flic- grund att bygga på, när vi vilja ha bort 
kor, som de veta bo längre bort, försöka såväl sjåpigheten som rädslan. 
skilja dem åt, när de komma utanför sta- 

Sjåpighet 
och icke sjåpighet. 

kvinnomod. nan individ, som är sexuellt abnorm i 

Damerna hade då på deras råd. 

Detta damernas händelse med sans och rådighet. 

Vi måste ju tyvärr uppfostra våra flic- den aldrig förut haft. 

Helga Sjösfrand. 

minologien>, säger adj. Klefbeck, >kan 
icke godkänna det buddhistiska kärleks- 
budet som positivt, ergo måste det vara 
negativt.> Jag har icke lust att lägga 

De främmande 
mig i den kristna teologiska dialektiken religionerna i med dess bevis för detta påstående. En 
österländsk religionshistoriker skulle sä- läroböckerna. kerligen icke godkänna de konklusioner 
som adj. Klefbeck på grund härav kom- 

En slutreplik. mit till. 
>Två stora profeter har gått genom 

>Den ene var Mitt buddhistiska kärleksbudet i en Kristus. Genom den andre talade Buddha 
för skolungdomen avsedd Iärobok, har tro, hopp och kärlek till världen., Tagore 
uppkallat en av bokens författare till för- är  säkerligen bättre i stånd att tolka 
svar för den i boken intagna ståndpunk- buddhismens väsen än dess västerländ- 
ten. Utrymmet tillåter här endast några ska framställare. 
få korrektionslinjer. Adj. Klefbecks påstående att blott en- 
inlägg ville påvisa var främst den fram- staka exempel kunna framdragas som 
ställning den buddhistiska etiken rönt i bevis på att buddhismens kärleksbud kan 
boken, i det varje uttalande av Buddha anses vara positivt, är icke sant. Enligt 
själv som klarlägger hans ställning till brottmålsstatistiken i Indien och på Cey- 
kärleken och dess krav fullständigt ute- lon äro de brott som begåtts av de krist- 
slutits. na fyra gånger så talrika som brott be- 

Adj. Klefbecks påpekande av Buddhas gångna av buddhister. Buddhismen har 
uppfattning av kärleken som välvilja utbrett s ig  över stora områden utan att 
(>Metta>) mot allt levande liksom de om- en enda droppe blod behövt spillas och 
nämnda tio budorden (enl. Söderblom), har sålunda givit världen det vackraste 
utesluter alldeles icke att hans inställning hittills kända exempel på kärlekens makt 
till kärleksbudet är starkt positivt, som och mer än den gängse kristendomen 
jag också i mitt föregående inlägg på- visat sig vara en kärlekens religion. 
visade med Buddhas egna uttalanden, Buddhismen har gjort verklighet av sin 
vilka tillfullo motsvarade bergspredikans Mästares kärleksfulla lära. I detta sam- 
grundsatser. Då buddhismens Pitakas: manhang betyder >den gängse moral- 
Sutta, Vinaya och Abhidhamma, innehålla filosofiska terminologien, intet. En som 
84,000 föredrag, hållna av Buddha, kun- kan simma, adj. Klefbeck, är  nog en bätt- 
na många fler teser liknande dessa an- re lärare i simkonsten, än en aldrig så 
föras. >Den gängse moralfilosofiska ter- bildad och skarpsinnig och lärd professor 

Ö D E R M A N L A N D S S 
ENSKILDA DEPOSITIONS- SPARKASSERÄKNING KAPITAL & 

Mitt påpekande om behandlingen av världen,, säger Tagore. 

Vad jag  med mitt 

mot högsta gällande ränta. 
Solidarisk Bank. Grundad 1865. 



en liten dansk småstad får en del per- I soner anonyma brev. Dem som skri- 
vit dem undertecknar sig >Veritas> och 
han eller hon tycks sitta inne med stor 
personalkännedom, ty de flesta adressa- 
terna träffas just på sina mest ömma 
punkter och drivas därav till desperata 
handlingar. Det har kommit oro i lägret 
och skvallret som alltid står på lur lever 
upp med fart Det växer och breder ut 
sig tills det liknar ett levande självstän- 
digt väsen. En gammal fjollig kokerska 
som virtuosmässigt har lagt till och brett 
på i skvallerorgierna utpekas av allmän- 
heten som upphovet till de hemlighets- 
fulla breven. En vacker dag finner man 
henne ihjälslagen. Vem mördaren ar blir 
ej kant, men man förstår att mordet i 
själva verket är skvallrets verk. Det ar  
inte så att en person slagit ihjäl en stac- 
kars oskyldig manniska, det ar nyfiken. 
heten, Iångtrådigheten, sensationslystna- 
den, misstanksamheten, pratet, som för- 
berett mordet och en hel stads vrede, hat 
och hämnd har fullbordat det. Vem som 

varit verktyget anar man, men det uppen- 
baras aldrig. Det blir i stallet Veritas, 
de anonyma brevens verkliga upphov som 
avslöjas. Men då ar hon redan utom 
räckhåll för mänsklig hämnd 

Detta ar  i korta drag innehållet i en 
bok av Ester Grenen Den har på sven- 
ska fatt namnet »Skvallerbytta Ring 
Bång>. I sin första form hette den 
.Mystifikationer>, i Berlin fick den nam- 
net >Veritas verhext die Stadt> och I den 
danska oversattningen samma namn >Ve- 
ritas forhexer Byen>. 

Jag tror inte att den svenska titeln 
(som I och for sig låter mycket trevlig) 
härvidlag varit ett gott grepp. Skvaller; 
bytta bing bång låter barnsligt och rart, 
man vore färdig att obesett köpa boken 
till julklapp åt sin 12-åriga dotter Och 
aven om man vid närmare genomblädd- 
rande inte gör det, så börjar man I alla 
fall läsningen i förväntan på en harmlöst 
underhållande, på sin höjd lättsamt mo- 
raliserande lektyr. Vilket denna bok var- 
ken är eller vill vara. 

, mekanik, som aldrig satt sin fot i vatt- 
net. 

En framstående religionshistoriker ytt- 
rade nyligen den kända satsen, att alla 
de stora världsreligionerna kunna fora 
människan till  det för den mänskliga re- 
volutionen satta målet, den fullkomnade 
människan, sålunda även de religionsbe- 
kännare som enligt larobokens framställ- 
ning äro >hedningar>. Bakom den yttre 
formen är innehållet i de stora Lärarnas 
läror lika. Buddha vande sig till de I 

filosofiskt vetande och djup andlig kun- 
skap tränade indiska folken och gav dem 
en anvisning om, huru de skulle kunna nå 
den verkliga tillvarons hjärta, den över- 

beck föredrager att gå vägen till målet 
via forsoningsblodet, är han ju i full 
rätt till, Men vad man äger rätt att 
fordra ar, att de stora världsreligionerna 
i läroböckerna framlagges på ett fullt 
opartiskt satt Vi äro som målsman icke 
betjänta med att minsta avknappning go- 
res på denna punkt 

Georg Fornander. 
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de flesta svenska anmälare av Ester Gre- studieresultat författat rapportens allmän- 
nens bok så sarskilt framhållit bokens 
fräna ton och alltför hårdsmälta innehåll 
- och - i många fall - stannat vid 
detta. Det har givit anledningen till att 
jag försökt ta reda på hur boken uppta- 
gits i de andra länder dar den hittills 
tryckts. 
I Berlin där >Veritas verhext die Stadt> 

En teaterfolkets 

först gick som följetong i Berliner Tage- 
blatts söndagsbilaga >Weltspiegel> lästes 
den med stor iver som en framför allt 
spannande roman - Vem kan Veritas 
vara? - Det sades att lösnummerköpar- 
na väsentligt okades så länge den vara- 

komst är kinesens djupa rade sig som en fin manniska - goda de. Har och dar höjdes också enstaka 
stammor som tog upp och allvarligt be- önskan o c h  i samband egenskaper I det forgångna - men inga 
tonade de psykologiska problem den upp- med denna religiösa upp- framtidstentakler. Fredrik Ström åbero- 

också par sig på sina växlande politiska färger, 
sin skötsel av >Skådebanan>, en idé, vars 

ställde. I Danmark fick den sitt speciella fattning anses 

många söner i familjen ursprung förfuskats och for tillfallet sak- intresse därav att platsen for boken loka- 

som en stor välsignelse, nar allt socialt varde. Bara en sådan sak liserades till den trakt dar Karin Michae- 
lis bor och man trodde sig skymta en eftersom det är de som som att han I egenskap av skådebansdi- 
nyckelroman. Alla undrade vem denna skola föra familjens tra- rektör påtvingar teatern sitt eget amatör- 

ditioner vidare. Döttrar- mässiga romanskådespel >Folket i Sim- 
långsdalen> två år  & rad och dessutom, i 

Ester Grenen kunde vara, man gav sig 

nas betydelse för famil- stallet for att taga vara på de anstalldas in på gissningar och utpekade an den ena, 

jen har ingen religiös in- löneintressen och inte gå under den fast- än den andra som den >rätta>. Tills 
Ester Grenen beslöt att kasta sitt in- nebörd, de äro från bör- ställda normallonen, låter vissa artister 
kognito och forfattarinnan framträdde jan bestämda att giftas Iivnära sig på tvåhundra kronor - vilket 

bort och övergå då i den bevisligen gjordes under hans regering - 
detta stämplar honom som absolut olämp- 

som - bokens förmenta översättarinna 
Maria Lazar. nya familjen. Den vörd- lig att vara med i ett utskott som sam- 

nad for föräldrarna som mantrader för att hux-flux rättvist lösa Varken i Tyskland eller Danmark har 
mig veterligt denna bok blivit så strängt fordras av barnen gen- den tentergordiska knuten. Hälsingborgs- 
bedömd som i Sverige. Ar man mera gäldas visserligen av för- redaktörn tror jag  däremot sitta inne med 

äldrana. som i allmänhet vissa provinsiella kunskaper om stads- 
teaterns vara - eller icke vara. 

hårdhudad på andra håll i Europa? Ar 
vi i Sverige sarskilt känsliga? Det ar  hysa mycken ömhet för Doktor Per Lindberg har en omväxlan- 
val knappast att förmoda och jag  tror sina barn, både gossar de forntid, det ar nästan ingenting som 
därför att det är titeln som ofrivilligt för- och flickor, men skulle inte han försökt sig på inom teatern. 
orsakat det stränga omdömet. familjens fattigdom ford- Hans deltagande i denna rundabordskon- 

ra att något av-barnen selj får val avses som en tribut till nuti- 
lämnas bort måste det bli den Vad de resterande herrarna besitta 

Naturligtvis ar Skvallerbytta Bing 

for egenskaper står inte mantalsförteck- 
Bång ingen sondagsskolelektyr. Den ar 
hårt hallen till en karv och bister verk- ryska kvinnor, från områden i Nordkina flickorna. På olika vägar, genom att nat inom teaterlivets annaler och ho vet 
Iighet. >Sanningen ar alltid gemens, sa- och Mandschuriet. Deras oden äro emel- flickorna överlåtas som tjanarinnor eller vad dessa bära i skölden eller vilka till- 
ger advokat Vulpenius när han avslöjar lertid en historia for sig och förtjäna ett bli en sorts fosterbarn till bättre ställda delade åsikter de avse att plädera for. 
Veritas Och om vi utbyter alltid mot sarskilt kapitel. Men de asiatiska pro- familjer, överlämnas som blivande aktri- Så vitt jag kan fatta ror denna alltför 
ofta så ar  vi nog >brännsligt> nara. Om stituerade färdas inte planlöst från land ser och sångerskor till teatersällskap el- högt upptrissande teaterfråga i någon mån 
Ester Grenen alltså enligt mångas åsikt till land. De följa nästan undantagslost ler helt enkelt säljas, kunna kinesflickor- även teaterfolket och var finnes deras 

representant? Teaferlivegenskap trodde 
överskrider gränsen for det njutbara, så sina egna landsman. Den internationella na skiljas från sina familjer och det be- jag vara avskaffad för längesedan men 
gör hon det for att därmed kunna saga kvinnotrafiken i Asien ar sålunda i Stort ror sedan helt på omstandigheterna om det är inte gott att veta om den införts 
vad hon vill ha fram - kunna återge sett betingad av kolonisations- och emi- de råka väl eller illa ut. Slälvfallet Iig- igen. 
företeelserna så som hennes sinnen upp- grationsförhållanden i övrigt. Så sändas ger det ganska nara till hands att en del Jag protesterar på det allvarligaste mot 
fattat dem och - styggts vid dem. Man t ex. kinesiska kvinnor till de stora kine- av de sålunda overlämnade flickorna ett officiellt bestyrkande av denna lösligt 
känner det heta, flamtande skvallret I sin siska immigrationsområdena vid Söder- komma i hinderna på bordellinnehava- hopkomna sakkunnighetsfalang. Utlys en 
närhet, tempot ar  hetsigt och flott, det är havsöarna, japanskor till de japanska rinnor eller missbrukas i prostitution på Teaterriksdag och vädra de olika frågor- 
liv och rörelse över bokens figurer. Ingen kolonierna i Kina, malajflickor från Ne- annat satt. na växelvis och jämnsides mellan de olika 
stagnation. Därtill bidrar den teknik som derlandska Indien skickas till de brittiska Uppkonstruerade teaterkra- 
ar forfattarinnans egen, att inte. själv kolonier, dar deras egna landsman ar- familjen, till vars uppehälle flickorna kun- scher, som denna, äro till för att skada 
framtrada som berattande utan hela ti- beta och i regel ta dessa kvinnor icke na bidraga med arbete även av detta slag, och misskreditera allt statligt teaterbedri- 
den låta detta ovederhäftiga och dock så kunder av andra raser. gör det i många fall helt naturligt för vande och det är  inte mer än mänskligt 
ödesdigra >vad folket sa> skildra hän- Rapporten ger en mycket slående fram- dem, hela deras uppfostran går inte ut och rättvist om skådespelarna, marionet- 

stallning av sammanhanget mellan å ena på att lära dem något annat yrke och det terna i denna fars, bleve hörda. Svenska delsernas gång. 
Men sidan de olika ländernas sociala och eko- är ingen anledning varför de skulle rea- Teaterförbundets begravningskasseverk- 

samhet och >va, vad det jag sade>-taktik Ester Grenen står inte med pekpinnen nomiska struktur, deras sedvänjor och gera. 
som i snälla moralpredikningar. Hon religiösa uppfattning och å den andra de har aldrig spelat någon större roll när 

överlämnar å t  läsaren att upptäcka, att förhållanden under vilka den internatio- Men med hela den nya omvälvning i det gällt att hävda de sinas samhälls- 
kunna finna något också mellan rader- nellt färgade prostitutionen uppstår och tänkesätt och levnadsvillkor, som skett ställning och vad den S. k. Sociala Sek- 

och aven fortsättningsvis äger rum i Kina tionen angår, tycks den ännu så länge ha na. Det är en skarp och frän målning vidmakthålles. 
hon ger, men den ar slående och levande Kina ar  det land, som bestar det Stör- arbetar sig en ändring fram också på rang, heder och värdighet av en lek- och 
och skärpan och franheten ar  inte dess sta antalet kvinnor som Offer för den in- detta Område. Den stigande upplysnin- 'dansklubb, Nu ar tiden mogen fo r  den 
mål. ternationella >trafiken>, Därnäst komma gen bland kvinnorna är här också en fak- Sociala Sektionen att gå till motaktion 

kvinnor av japansk nationalitet, innefat- tor av allra största vikt och en fråga, som ock göra forberedelser till ett Räfst- och 
Ester Grenen: Skvallerbytta Bing Bång. tande aven Korea och Formosa och slut- är värd att ytterligare belysas 

+ vördade kinesiske familjefadern 

Den rådande inställningen gentemot grupperna. 

Det a r  en bok som vill något. 

Elsa Björkman-Goldschmidt. 
Ratfarting. 

Sven Stål. Iigen komma i betydligt mindre utsträck- Wahlströms. Kr. 4: 75. 
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Herrarna intrigera. Poesi och dramatik 
i tavlornas värld. (Forts. fr. sid. i). 

antagas. De hade hoppats på en våld- förändrade tiderna, föredrog en miliz 
sam utlösning av befolkningens indigna- framför en värnplikt av förkrigstyp. 
tion de hade hoppats p i  att äntligen Gränslös var hans vördnad för det gamla 
få det så efterlängtade tillfället att vara rikets representanter, och av den >sociale Undertecknad hör till de inte så värst milliarders milliarder korn är  fulländat, 
polisen behjälpliga med att nedslå ett generalen> fanns ingenting kvar. Nå, U sällsynta människor som är rädda hur vi än plockar och pillar med det. Hur 
>rött uppror> Men detta tillfälle gavs Kyffhäuserförbundet har säkert förlåtit för gubbar. Gubbar i skymningen bakom vi lägger ut texten så kan vi inte UPP- 
dem inte,  Att  det icke gavs dem, be- honom hans upprörande modernitet. På enbuskarne på mon, gubbar i chefställ- täcka en skavank på något i skapelsen, 

ning, gubbar i riksdagen och gubbar på även om vi försöker tillämpa den allra 
rodde ej huvudsakligen på det kolossala alla väsentliga punkter är det ju fullt väggarna. Det var därför med glad för- strängaste moral eller filosofi - moralen 
polisuppbådet, i långt högre grad berod- enigt med honom. väntan jag  för fjorton dar sedan en stilla och filosofin dör, endast livet bestar. Det 

grå stockholmseftermiddag steg in i den intrycket fick jag  fastslaget, tavla efter 
lilla utställningssalongen Färg och form, tavla på den mäktiga starka utställningen. 

de det på arbetarbefolkningens verkligt 

Sturegatan, 36. Och sannerligen, man En herre pratade ogenerat om modern 
beundransvärda disciplin. Om den disci- De grälande högergrup- 
plinen inte iakttagits så mönstergillt, som perna äro innerst inne blev inte besviken. och omodern konst. 
fallet var, skulle inga polisstyrkor i värl- Direkt från den grå gatan, kom man in - Förr då var tavlan bra om hon bara 
den kunnat avvärja en katastrof. Det var eniga med varandra. i sommar och land och hav och underliga var tillräckligt slät, s a  han - men nu är  
arbetarnas förtjänst, att den med så myc- Förresten äro också alla de olika hö- tilltalande himlar, och Nisse Ferlin som hon bra bara hon är tillräckligt skrovlig. 
ken oro motsedda söndagen med un- gergrupperna eniga på alla väsentliga hängde på väggen och var >såld> störde Tänk er vilket resonemang, vilken brist 

Man förstår knappast, varför inte ett dugg med sitt intelligenta ansikte. på förstånd att tala om modernt och dantag av några smärre sammanstötnin- herrarna gräla så mycket. Men gräla gö- 
gar - fick ett oblodigt förlopp. Huru- ra de. De sista veckornas dunkla för- herre att gå omkring och visa folk vack- En behagsjuk kvinnas nycker när det 
vida man på högsta ort inser detta, är handlingar med och för och emot rege- ra tavlor, drog omkring från tavla till gäller modet har väl knappast något med 
ovisst. Förmodligen är man där enbart ringen ha antagit groteska former. Riks- tavla med en äldre herre som tycktes or- konst att göra, och mod det är  ju idel 
stolt över sina egna förutseende åtgärder. dagens sammanträdande har uppskjutits dentligt tilltjusad av de glada, okonstlade vardagssaker. En puffärm i dag, en na- 

från den ena terminen till den andra, där- bilderna från Sveriges västkust, från stu- ken arm i morgon, äta med gaffel i dag, 
för att herrarna inte ha kunnat komma gor i Tumba, från marknader i Sarajevo, med en träpinne i morgon, grönt här i 

Schiechers första efter- till klarhet om, hur de skola förhålla sig. av sjöbodar som lyste likt uppspelta tul- dag, blått i morgon, päls i dag, tyll i 
Skall regeringen tolereras? Skall den paner och glada träd som krävde plats morgon, golvbyxor i dag, Iäderdamasker 
störtas? Skall den ombildas? Varje dag för sig och sitt stilla åkallande och öd- i morgon. Och dylikt skulle vara något 

som kan tillämpas på konst. Om en 
Schleicher förhandlar med Hugenberg, Den äldre herrn var prins Eugen. Han människa, en sällsynt man eller kvinna 

Hugenberg med Hitler, Hitler med Pa- fick konstnärens adress och försvann ut i har >det>, så beror det på de faktorer ganska ovillig att tillåta demonstrationen. H 
Men prestigen framför allt! Nazisterna pen, Papen med Schleicher, Schleicher den grå skymningen och n u  blev det min som bildat henne, om en tavla har detta 
skulle inte få säga, att han var rädd för med Gregor Strasser o. s. v. i det oänd- tur att få litet vägledning av den lilla sa- något som varje människa stannar inför, 
de röda. Till något resultat ha förhandlin- longens i konst ytterst kunniga förestån- beror det på handen och själen hos konst- 
sig på Gud och sin polis, Det var hans garna inte lett, vad de egentligen rört derska. nären, tavlan må sen vara slät eller skrov- 

Utställaren var Sven Erixon. Dagspres- lig. 
sen har ingående behandlat hr Erixons Enär jag  ej är  expert kan jag  ju e j  första tydliga eftergift för Hitler. förstått. 

räcker man fan lillfingret - - I själva Hur ha inte förut alla dessa herrar sätt att måla och har varit idel lovord. komma med några råd eller påpekningar 
verket tycks han redan ha räckt alla sina ondgjort sig över det Parlamentariska Berömmet är  välförtjänt. Hela den lilla om vare sig det eller det felaktiga pen- 
tio fingrar at diverse håll. seldraget, min roll på dessa två utställ- 
som rikskansler proklamerades han som pade ofrid och oordning. Så snart den Det senare kan knappast sägas om ningar är  endast den tacksamme åskåda- 

den starke mannen- I sitt spel i det för- det bli reda och ordning i landet. N U  ha pågår just n u  i Svensk-Franska Konst- Någon gång kan j u  en konstnär ha 
dolda hade han också onekligen visat i stället för partiernas offentliga köp- galleriet, Arsenalsgatan 9, Där är lidelse gott av att höra publikens mening. Och 

punkter. 
En skön dam, enkom skapad av vår omodernt när det gäller konst. 

gift för Hitler. 
Det förmäles, att Schleicher först varit har en ny bulletin serverats allmänheten. mjuka liv. 

Alltså gav han vika, förlitande liga. 

Men sig om, har den utomstående knappast 

Vid sin start systemet, över Partiherraväldet, som ska- vackra utställningen var idel poesi. 

autoritära regeringsformen komme, skulle konstnären Albin Amelins utställning som rens. 

prov både på styrka och målmedvetenhet. slående trätt ett huvudlöst och hemligt in- och vånda och människornas fåfänga och publiken ä r  inte bara dumma gäss, publi- 
Men sedan han nödgats träda fram i lju- trigmakeri bakom kulisserna som saknar tafatta strid mot livets grepp, det förhär- ken kan också vara en skräddare som ber 
set, ser det ut, som om han skulle fångas motstycke i modern tid. Så förhärskande att man över- att få sy en kostym för att få en >riktig 

villervalla står den starke, sociale gene- rumplad och stum stannar inför tavlorna tavla, målad av en »riktig målare», eller 
i just det nät, som han själv varit med ralen och vet varken ut eller in. Och un- utan vare s i g  beröm eller klander, en tandläkare som erbjuder s i n a  tjänster 

Det är  som om målaren velat i varje med samma motiv, eller en fattig tekno- om att spänna ut över hela den tyska po- der tiden svälter tyska folket. 
litiken - intrigernas nät. Av de m h g a  sitt verk ha fram den evigt nya sannin- log som byter bort en älskad bok för att 
goda egenskaper, som tillskrivits Schlei- Junkrarna uppträda som gen att allt skapat är  skönt. fä detta »riktiga> på väggen att fröjda 
cher, har man inte märkt så mycket, se- omättliga parasiter. 
dan han tillträtt sin höga post. Han före- 
faller ganska hjälplös på denna Post. 

Mitt i denna skande. 

Det minsta lilla korn av universums sitt öga med. 
Albin Amelins utställning pågår. 

Moa Martlnson. Men de östelbiska junkrarna svälta in- 
I dagarna har det kommit klarhet i, te. 

Den enda iögonenfallande nyhet han vilka skandaliisa förhållanden, som varit De f'. d. dödsfienderna, 
haft att komma med, har varit återinfö- ridande vid den s. k. »Osthilfe>. den Papen och Hitler, i för- 

En politisk 
randet av en institution, som inte endast statliga hjälpaktionen i östra Tyskland. 

för Tysklands förhållande till utlandet: summor ur allmänna medel, varmed de Att valutgången ingalunda har symto- 
militärattachéerna ha kommit tillbaka. visserligen inte kunnat sanera sina orän- matiskt värde, behöver väl knappast till- 
Därmed dokumenteras, att den tyska ut- tablå gods, men väl höja sin redan förut läggas. En propaganda i samma stil 
rikespolitiken fortfarande och framgent allt annat än låga levnadsstandard. Släkt- över hela riket vore omöjlig att genom- veckotidning 
skall  gå helt  och hållet Mars, tecken. och vänskapsförbindelser ha varit utslags- föra. Dessutom var propagandan i Lippe i 

givande, rena korrumptionen har rått De helt inriktad på de lokala förhållandena 
Att de militära intressena ligga hans äro mycket sluga, de där herrarna. För och de lokala konflikterna. De fattiga ger översikt över 
hjärta närmast, underströk Schleicher yt- att ytterligare intressera Hindenburg för bönderna i Lippe ha ännu inte haft nöjet 
terligare i sitt tal vid det monarkistiska sin sak - han har alltid omfattat den att äga en nazistisk regering. I de del- tidens problem på 
Kyffhäuserförbundets möte i Berlin. Han med sympati - skänkte de honom god- stater, där befolkningen redan haft dy- ett annat sätt än den 
ordade om försvarets nödvändighet för set Neudeck; sedan dess tillbringar riks- lika erfarenheter, skulle en aldrig så upp- 

pressen. 
fosterlandet, och sedan bad han ödmjukt inte mera i Bayern. Junkrarna, sedan tillnärmelsevis liknande resultat. Nej, 
de närvarande furstliga och militära stor- drhundraden tillbaka parasiter på sitt nationalsocialismen befinner sig fortfa- 
heterna ursäkta, att han, på grund av de folk, äro omättliga. De tacka aldrig för rande på återtåg, trots det vänliga orak- 

Ingen regering är tillräckligt foglig för närvarande håller han på med att för- 
deras anspråk. Nu rida de häftig attack söka skramla ihop pengar. Genom för- 
mot Schleicher, därför att han i någon medling av sin f. d. dödsfiende Papen QUO V A D I S? mån avvikit frän den av Papen inslagna söker han återknyta förbindelserna med 

Hitler fordrar alltjämt allt eller intet. den vänt honom ryggen. Papen, som 
Hans ton är mera utmanande än någon- inte hyser vänliga känslor mot Schleicher, 

nom at huvudet. Han upphöjde valen i liga tillmälen denne ännu för ett par 
Lippe till ett slags gudomligt orakel. månader sedan begåvat honom med. 
Vann han, skulle oppositionen mot rege- Ett har de sista veckornas händelser 
ringen fortsättas och skarpas, förlorade med stor tydlighet visat: att de tyska hö- 
han, skulle han eventuellt gå in på un- gerledarna, som vid alla möjliga och 
derhandlingar. En reklamapparat av gi- omöjliga tillfällen föra idealens talan 
gantiska mått sattes i gång. Den lilla gentemot den materialistiska vänstern, 
staten Lippe har Il6,000 valberättigade inte äro annat än representanter för di- 
invånare, nästan lika många S. A.-män verse kapitalistiska grupper. att de var- 
importerades. Cirkusföreställningar med ken bry sig om sina ideal eller sitt folk, 
flygande fanor och klingande spel ar- utan endast och allenast fika efter makt. 
rangerades, Hitler själv och partiets öv- Under skyddet av en autoritär statsform 
riga divor talade i minsta by. Resultatet föra de krig om sina privatintressen. Vem 
blev en obetydlig ökning av de national- eller vilka av dem, som slutligen segrar, 
socialistiska rösterna. (Socialdemokrater- är tämligen likgiltigt för folket, de äro 
na vunno nästan lika mycket.) Men i alla sitt folks fiender. 

de seger. Helge Ht-erherger. 

är överflödig, utan också direkt skadlig På bekostnad av småbönderna ha de sto- bund mot Schleicher. 
ra godsägarna tillskansat sig fantastiska -- 

presidenten alla sina ferier hos dem och skruvad propaganda inte kunnat nå ett dagliga 

någon gåva, de begära bara ständigt mera. let. Men Hitler är  segerviss, och för Prenumerera 
därför på TIDSKRIFTEN 

autarkiska stråten. - 

sin. Valresultatet i Lippe har stigit ho- förlåter storsinnat Hitler alla de skymf- 

storindustriella kretsar, som på sista ti- Tidevarvet 
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