
Rysslandskrediten. 

av Elsa Svartengren 

En stor skald. , I 

Från riksdagsläktaren För fortsatt utveckling 
Herbert Lindberg: och gemensamt samhällsarbete. 

Fredrika Bremers bok, Herta, sva- — Esselde - sedan 25 år tillbaka re- 

daktör för tidningen Tidskrift för hem- 
met. Föreningens första ordförande var 

Nils Simonsson: — För att befria mina bundna systrar, riksantikvarien Hans Hildebrand, t y  för- 
de själar vilkas längtan och lidande Gud bundet hade från begynnelsen flera in- 

Goda filmer. givit mig att känna tresserade manliga 
och förstå; för a t t  i medlemmar. Efter 
min mån och i min hans avgång 1903 

har kvinnorna själ- 
va övertagit lednin- 

l i l la krets på jorden 
bryta de bojor, som 

ge n. Fru Agda Mon- fängsla dem, och in- 

ge dem den vilja, , telius ledde förbun- 
rom jag äger, del de;  till sin död, 1920, 

då hon efterträddes 
av nuvarande ordf. 

hopp som blivit mitt 

Jag fruk- 
fru Lizinka Dyrssen. 

– — — 

tar a l t  det skall drö- 
ja länge ännu innan V i d  ordförandens si- 

da fungerade under Vad h h ? Sveriges lagstiftare 
har änt skola medgiva kvin- 15 år som sekretera- 

re fröken Sigrid UI- 
rich, därefter nuva- 

D E N  RYSKA KREDITEN är veckans nans rätt till full 

rande sekreteraren 
stora händelse Frågan belyses mänsklig och sam- 

hällelig utveckling, närmare i vår ledande artikel. 
L ORDSIGILLBEVARAREN återvänt från sin rundresa E D E N  h a r  länge innan de för fröken Ida von Plom- 

gren. återvänt från sin rundresa och har Sveriges döttrar sko- 

I rar hjältinnan på frågan: Sven Stål: 

"Brottslig dramatik”. — För vad vill du då leva? 

Två dikter av Goethe. 
I svensk tolkning 

av Honorine Hermelin. 

Påskdagar i Assisi 
av Elsa Burk. 

Nästa  nummer av Tidevarvet ut- 
kommer l ö rdagen  den 7 april. 

Fredrika Bremer. 

Förbundet har i 
kunskap och alla Ar haft en upplysningsbyrå, där trå- 
rd innan de darna för dess verksamhet löpa samman 

för landets och det konstruktiva arbetet utföres. Un- 
t jag är en der de första tjugu å en förestods by- 

inför lagen, utan rån av Gertrud Adelborg. År 1907 ef- 

förmögenhet och terträddes hon av Axianne Thorstensson. 
mycket, Ism Utom upplysningsbyrån har Fredrika 

— ningarna för ned kades vore mig av r i k t  att veta, men jag kän- Bremerförbundet flera sjuksköterskeby- 
sedan någon råer, det har grundat Rimforsa semina- 

rium för utbildning av lärarinnor i lant- 
att verka för in kommande befrielse. hushåll, vidare lanthushållsskolan Stor- 

gården och Apelryds lanthushålls och 
kommelse alls. 

E in handelsavtal som karaktäriseras Jag Vi l le  stifta i n  bildningsanstalt, en trädgårdsskola, samt skolan för kvinnlig 
som en vänskapstraktat efter helt nya högre skola — där unga flickor ur vil- yrkesutbildning i Stockholm, tagit initia- 
principer. Reciprocitetsprincipen har er- ken samhällsklass föreningen Årsta och många an- 
satt systemet »mest gynnad nation». Av- 
sikten med traktaten är att uppmuntra kunna bli medvetna 

r kvinnor nyttiga Och nöjsamma 

mig i stånd 

NGLAND OCH SOVJET ha  ingått — — — 

Den nya arbets- 
löshetspolitiken . 

iktlinjerna för årets arbetslöshets- hjälpta under januari i år — då hjälp- Riktlinjerna politik ha uppdragits i och med procenten likväl var högre än vid någon 
framläggandet av regeringens proposi- annan tidpunkt med undantag av juli i 
tioner beträffande anslag t i l l  arbetslös- f jo l  — vid 110.714 eller nära 55,000 un- 
hetens bekämpande och till beredskaps- der antalet hjälpsökande. 

arbeten. Inalles begäres 85 miljoner Socialministern anser alltså är olika 
kronor, fördelade på 40 milj. kr. till re- synpunkter lämpligt att följa samma po- 
servarbeten, 30 milj. k r  till beredskaps- litik som i fjol. 
arbeten och 9 milj. kr. t i l l  kontantunder- De till kontantunderstöd begärda 9 

miljonerna äro också avsedda t i l l  hyres- stöd. 

Socialministern har framhållit att det hjälp. 
inte är anledning fästa för stort avseen- Bland nyheter i detta fardag är den 
de vid den kri t ik som framkommit mot punkt som föreslår att en arbetslös 
den hittil ls följda kursen. Man bör vid skall betraktas som familjeförsörjare i 
bedömandet av denna fråga komma ihåg förhållande till in kvinna, med vilken 
att av hela antalet hjälpta arbetslösa en han icke är gift, men som han har ge- 
icke obetydlig del understödes av kam- mensam bostad med och som sköter 
munerna utan stadsbidrag. A n  så sker hushållet åt honom. Som familjeförsör- 
måste uppenbarligen hero på att hjälp- jare skall också den betraktas som hor 
behovet enligt vederbörande kommunala tillsammans med föräldrar och huvud- 
organs uppfattning är större än det, sakligen underhåller dessa. Härmed 
som kan tillgodoses med stöd av staten. skulle alltså en av de värsta svårighe- 
För d i t  andra stanna ändå siffrorna på terna för de arbetslösa ungkarlarna va- 
de sammanlagt av stat och kommun ra avhjälpt. 

.. Reaktionär ungdom. 
Av KURT FRÖDERSTRÖM. 

nnehållet och lydelsen i ungdomens upplysning i händerna på kristna ung- 

gav PI klart besked om mentaliteten och ett steg bakåt: man skulle väl ge kunska- 
kampinriktningen hos de 126,000, som per om sexuallivets elementära fysiolo- 
stå bakom den Klart besked fick mun giska funktioner, beträffande de psykiska 
vid ungdomens opinionsmöte mot smuts- sidorna av det skulle man hänvisa till 

l i t teratur och sedlig dekadans i Audito- det vanliga: tro och bön. Värdet för ung- 
rium fredagen den 16:e mars. Den gam- domen av en sådan sexuell upplysning 

I sedlighetspetition till Kunglig Majestät domsledare? Detta vore detsamma som 

handelsutbytet med Ryssland i hittills kallelse som samh okalen, som skådat så mycken 
oanad skala. Parlamentet förväntas icke lära sig att besinna och li lidelse, så många knutna 

ha  något att  erinra mot avtalet. gorna: Vad är jag? vad kan jag? vad bedrivits uppsträckta händer, flck nu Ny en PAROLL i tyska kyrkostriden: bör jag? — Dagny, först redigerad av Esselde och se den unga kampkristendomens säregna 
nazist sätter nationaliteten 

främst, måste mer lyda Hitler än Gud. - jag vill bibringa dessa unga män- sedan under 17 år av Lotten Dahlgren ansikte med drag av både Chronschough 
Vore det inte enklare att på romerskt sätt niskor en insikt av sig själva a h  av sam- som 1907, do tidskriften förvandlades till och Hitler. Chronschough dominerade hos 
med en gång förklara Hitler för ett gu- hällets väsen och liv, som skall lära dem veckotidning, efterträddes av Ellen Kle- kvällens tre första talare, rektor Henning 
domligt väsen! latta deras egen plats och uppgift i man A r  1913 antog tidningen namnet Håkanson, med lic. Gunnar Redell och 

MUSSOLINI tal där han HAR H Å L L I T  ett stort delta, öppna deras öra att höra Guds Hertha. Dess nuvarande redaktör är fröken Nora Torulf. Det vare mig fjär- 
tal där han går in för Österrikes kallelse, inviga deras vilja att göra allt sedan 1433 fru Margaretha von Ko- ran att här  vilja misstänkliggöra det är- 

liga uppsåtet hos någon av dessa tre. Det 
självständighet, ungersk gränsrevision, 

för de rustande makterna Han pekade sin egen väg, men lar ett gemensamt Genom Fredrika Bremerförbundets miste dock sägas ifrån, att den ensidig- 

på att Italiens framtid har två stora namn. mål, var särskild befrielse verka för verksamhet ha stipendiefonder samlats till het i synpunkter, den brist på vidd a h  
Asien och Afrika. allas — — —». en summa, som närmar sig miljonen. objektivitet, som gjorde sig gällande i 

P ANDIS JAWAHARLAL NEHRU, ledaren för det indiska nationalpartiets är den svenska kvinnorörelsen för Otaliga äro de kvinnliga studerande, som dessa subjektivt kristliga anföranden, ej 
tiets vänstra fly pi^, har dömts till två års N femtio år sedan organiserade sig i under sin utbildningstid haft hjälp och kan betecknas rom något annat än natt- 

fängelse upproriskt anförande. en förening, var d i t  icke underligt a t t  den stöd av dessa och bevara i tacksamt min- svartaste reaktion — trots talarnas ide- 

Han var nätt och jämt utkommen från antog Fredrika Bremers namn. Ty de ne fröken Mathilda Silow, som Under liga påpekande OF motsatsen. 
fängelset, där han suttit alltsedan ohör- mål, som föreningen nu under sin halv- 28 år var stipendiefondens sekreterare A r  det inte reaktion, när man som rek- 
samhetskampanjen började 1928. Gandhi har sedan sin sista fasta icke uttalat sig sekellånga tillvaro kämpat för — at t  för- och sedan fick en värdig efterträdare i tor Håkanson angriper Sexuell Upplys- 

ning just därför att tidskriften i m n~ 
offentligt tydligen om politiska frågor. olika flyg- hälle och stat, att befordra hennes dug- Förbundet har 34 kretsar med sam- tikel hävdat, att den sexuella . 

tysk upprustning samt ingen nedrustning för att följa den. Var och en skall bryta now. 

för ett  

Men vill bättra kvinnans ställning I hem, sam- fröken Signe Laurell. 

lighet och känsla av ansvar — äro hor manlagt uppemot 6,000 medlemmar. ningen bör lösgöras från alla 

själv. andra halvsekel, aldrig glömma att det liga innehåll? Den religiösa själsläke- 
Fredrika Bremerförbundet stiftades bär Fredrika Bremers, till fortsatt utveck- konsten i a l l  ära, nog har den i alla fall, 

1884 på initiativ av Sophie Adlersparre ling förpliktande namn. speciellt när det gäller att leda ungdo- 
mar i pubertetsåren, försvårat det hela 

skuIIe Nehru förmå bön- så som hans h hustru ej är bunden av be- genom sin dimbildning med synd. skuld 
Någon ändring härvidlag torde 

Man lät bli man inte kunna påräkna förrän den krist- 
na kyrkan ändrat sin uppfattning om det 
sexuella livet överhuvud - trots allt tal 

BÖRJAN, icke endast för riksdagen av kristna ungdomsledare om deras vilja 

är det inte reaktion, när man som d:, 
Redell angriper de unga läkarna för de- 
ras aktningsvärda gärning som sexual- Veckovakten upplysare och i stället vi l l  sätta denna 

redan upplinjerade av Fredriks Bremer Må förbundet, då det nu går in i r i t t  dogmer och ses utifrån sitt rent 

lar samman. 
derna a t t  ta u p p  en kamp mot godsägar- stämd arbetstid kan v i  kanske också av- o. dyl. 
na spricker partiet och Nehru blir i stäl- skeda en maskinskriverska 
I e t  för Gandhi den undertryckta befolk- att  avskeda. 
ningens ledare. 

sin försörjning ändå. Om jag blir  av- den 7 april 

PÅSKFERIERNA BÖRJAN, icke TAGA N U  SIN 

på grund av »dubbeltjänst». Hon hade ju varvet, vars nästa n:r utkommer först 

skedad, svarade lärarinnan ifråga, så blir  
Jawaharlal Smith min man tvungen att avskeda sin kamrer. 

Och eftersom jag arbetar mycket fort och 

. EN TYSK LÄRARINNA, gift med en 
advokat, hotades med uppsägning och åtskilliga skolor, utan även för Tide- till att förstå och ta förtroenden. 

by Peggy 

skulle, om man t. ex. jämför med den, 

som den herostratiskt ryktbara tidskrif- 
ten meddelar, bli föga eller intet. 
Är det inte reaktion. när man som 

fröken Torulf  av moraliska skäl vi l l  ha 
skärpt lagstiftning och allmän opinion 

mot den litteratur, som är smutslittera- 
tur delvis därför, att den med en viss fri- 
het hehandlar samlivet mellan man och 
kvinna? Jag tillstår gärna, att man gott 
kunde undvara en massa osmakligheter i 
den moderna litteraturen. Men varför 

mas efter estetiska normer: Finge man 
litterär censur, som arbetade efter dessa 
kristl igt moraliska värdenormer, vore 
man inte långt från det tredje rikets bok- 
autodaféer. V i  skulle med säkerhet få 
undvara sådana författare som Pär La- 
gerkvist, Hjalmar Gullberg och Agnes 
von Krusenstjerna, för att bara ta några 
representativa namn ur högen. 

bleka och färglösa t i l l  sin andliga struk- 
tur jämförda med mötets siste talare, den 
kristliga gymnasiströrelsens stora slag- 

nummer. teol. och fi l. kand. Bo Giertz. 
Hos honom finnes ingenting av salig 

folkskollärare Chronschough, han är im- 
ponerande a h  gripande i sin viljebetona- 

de förkunnelse. Hans tal  är i märkbar 
avsaknad av främmande och svårförstå- 

eliga ord, han älskar de räta linjerna och 
de stora, plana ytorna. Hiller är en li- 
ten man med en stor själ, Giertz likaså 
men han förenar med dennes järnvilja 
och talarkonst en Manfred Björkquists 

De ovannämnda talarns verkade små, 

(Forts. P sid. 6.) 
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För det andra hr Kilbom, som på- 
minde om att förslaget inte innebär 

någon form för ny statens princip, bidrag utan endast t i l l  finansie- en ny Från riksdagsläktaren. 
Anslagen till ecklesiastikdepartemen- slagit att ingen nyintigning skulle ske. 

tet - åttonde huvudtiteln - debat- Fru Eklund talade som en varmhjärtad 
terades förra veckan i båda kamrarna. representant för sin kår: Vad begära do? 

Det  erinras i propositionen om att Några större sensationer kan man icke Icke kontantunderstöd, icke reservarbete 
den ryska marknaden sedan gam- säga att ärendet erbjöd, även om man in- - bara att inga fler lockas in. H i  Mag- 
malt erbjudit betydande avsättnings- te var alldeles beredd på an få skåda nusson I Skövde framhöll att läget för de 
möjligheter för de svenska industri- hr Andersson i Ovanmyra, i sina gula arbetslösa lärarinnorna skulle bli bättre 

Sedan vi år 1924 slöto han- mollskinnsbyxor. som konstkritiker. Det om icke de gifta och försörjda Iärarin- 
blev faktiskt riktigt muntert i kammaren norna upptoge deras platser och hr lons- erna. 

kompletterat med ytterligare över- effekt, skildrade sitt besök på konstnären borde »träda åt Sidan,. varpå fru Eklund 
enskommelser - har handelsutbytet Kylbergs utställning: »Jag tänkte: antin- upplyste herrarna om att man icke kan 
med Sovjetunionen varit av avsevärd gen är världen galen eller också har jag natta likhetstecken mellan gift lärarinna 
omfattning, Under de senaste åren fått en skruv lös, det var bara rebusar och försörjd kvinna, samt att hon hoppa- krediten. ha det dock nedgått betydligt - så- och fixeringsbilder det jag såg. Jag har des få diskutera den saken med herrar- 

aldrig - fack vare en ism och en mors na fram, > annat sammanhang. 
lunda uppgick - mot en svensk ex- inflytande känt ett rus, men om jag va- Fru Eklund var även uppe och talade för 
part till Sovjet år 1932 på över 35 rit full skulle alla vackra tavlor på Na- sin och hr Wagnsons motion om rätt för 

Är regeringsförslaget om hundra- miljoner kronor - den svenska ex- tionalmuseum tett sig för mig på det vi- lärare vid folk- och småskolor att för 
miljonenkrediten ti l l  Sovjetunionen porten till detta land år 1933 till en- set.» - Tänk alla vackra masar a h  kul- uppflyttning i högre Iönegrad tillgodoräk- 
ett hasardspel med risk för miljon- dast knappa 13½ miljoner kronor lor! - Och beträffande den av Kylbergs na sig viss tjänstgörning såsom icke or- 

tavlor, som föreslagits till inköp av sta- dinarie lärare m. m., som av utskottet 
Eller - en nedgång som i stort sett för- ten, så skulle hr Andersson inte för 2,000 avslagits med bl.a. den motiveringen att 

är det en utväg i rätta ögonblicket klaras med en allmän omläggning av kronor vilja ha den hemma på väggen i »en förändring av gällande avlöningsbe- 
att rädda en viktig marknad åt det ryska importsystemet. Jonesgården. I sin upprördhet vände han stämmelser i en uti motionerna avsedd 

Under denna omläggning gäller sig till Ecklesiastikministern och undrade utsträckning knappast Iärer böra ske utan 
om inte »en Hasselabondpojkes sunda föregående prövning av kungl. maj:t». 

svensk industri och svenskt jordbruk 

det emellertid för Sverige att icke syn» kunde avvärja att Nationalmuseum Fru Eklund framhöll därför i sin slutan- 
och därmed skapa lättnad åt våra 
betryckta näringar? förande att hon hoppades att frågan nästa 

naste veckan stått i medelpunkten derna, utan med tanke lika mycket Mer Hassela-pojken log ett brett leen- gång kommer fram som kungl. proposi- 
på nuvarande bekymmenamma Iäge de, som om han tänkte: Det där begri- tion och att kammaren då ser sig oför- 

som heter »Havsluft» få vi nog se på Na- Men det var nästan mer In kammaren 
för en hetsig pressdiskussion. På 

kunde stå ut med. Det fann in tid då 
måndagen ventilerades de i riksda- som 
gen vid den debatt, som utspann sig ligheter, vinna fast fot inom denna. tionalmuseum ändå 

en nykomling kunde »göra bort sej» för 
all framtid. om han upphov sin röst för- då de" kungliga propositionen re: Efter dessa linjer fullföljde också 

batten framkommo ungefär samma Utrikerministern försökte dessutom Det där föll under ärendet: Arkiv. bib- sta året. Och nu kommer den nya kvin- 
Senare kom man till nan och talar tre gånger på samma dag 

argument, vilka förut gjorts gällande lugna den upprörda opinionen med punkten som handlade om anslagen till hon håller sitt jungfrutal. Undra på att 
i pressen, där man från borgerligt avseende på den förmenta bristfällig- medicinska undervisningen, där kungl. hr Jonsson i Eskilstuna riktigt hade darr 
håll mer eller mindre hetsigt ta- heten i ärendets behandling: att re- maj:t föreslagit riksdagen anvisa 470,000 på rösten när han upplyste fru Eklund 

geringen alls inte tänkt forcera ären- kronor för upprätthållande av Serafimer- Om att hon inte fattat kammarens psyke 
git avstånd från förslaget - allt- dets behandling så att ett beslut lasarettets verksamhet. Reservation hade utan uppträtt i oträngt mål. (Men snäl- 
så ingenting särskilt nytt eller upp- skulle framtvingas redan före påsk. avgivits av flera kammarledamöter, som la hr Jonsson - något kan väl kamma- 

föreslagit att detta belopp skulle ökar rens psyke ändra sej, nu d& den snart seendeväckande. Påfallande var 
emellertid den kyliga, ja man kan Ärendet är nu remitterat till sam- med 5,000 kronor. (Motioner voro av- skall fylla femhundra år ... Sign. an- 

gott säga sura stämning som vilade mansatt stats-. banko- och bevill- givna av bl.a. hrr Petrén och Wagnson märkn.) 
över kamrarna och som utvisade med ningsutskott och den i n t r ä d a n d e  fröken Wellin för höjning med olika 
vilket inre avståndstagande vederbö- påskhelgen ger tillfälle till viss ef- belopp.) Fröken Wellin talande i Andra kammaren för reservationen, då reservan- Vid samma dags kvällsplenum disku- 

terna dock visat större förståelse för de terades anslaget till upplysningsarbetet rande - i varje fall appositionen - tertanke. 
gått till behandlingen av denna in- Man kommer kanske att fästa sig stora krav som verkligen förefinnas. När för freden Anslaget, som en gång varit 

vid bankdirektör Wallenbergs tid- det numera behandlas omkring 35,000 uppe i 32,000 kronor, men 1932 sänktes tressanta fråga. patienter på medicinska polikliniken och till 25,000 och 1933 till 15,000 kronor ha- 
Regeringens förslag innebär att ningsinlägg, där han med starkt av- antalet läkare är detsamma som då be- de av regeringen föreslagits att även un- 

krediten skall uppdelas för beställ- ståndstagande från affären ifråga sökssiffran var 28,000 samt det icke är der innevarande budgetår utgå med 15,000 

ningar från Sovjet t i l l  svensk indu- dock konstaterar. alt den nuvarande ovanligt att patienterna få sitta och vän- kronor, och stadsutskottet hade tillstykt 

stri och jordbruk med resp. 85 och regimen i Ryssland alltid punktligt ta från klockar åtta och nio på morgonen regeringens förslag Reservation hade 

15 miljoner kronor för vardera. Åter- uppfyllt sina åtagna förpliktelser, till mellan fyra och sex på eftermiddagen anförts av bl.a. hr biskop Bergqvist i 

otillräckligt. Herr Holmdahl hade gärna som föreslagit 10,000 kronor och några 
efter en ränta på 5½ prosent. At- respekteras av en ny regim. Men vad velat rösta för hr Petréns motion (20,000 bondeförbundare som skulle gått med på 

ring av ryska beställningar hos våra 
företagare 

Och regeringens synpunkter? 
Den 24 Mars 1934. 

delsavtal med Ryssland - senare när hr Andersson icke utan dramatisk son i Eskilstuna ansåg också att dessa 

Rysslands- 
längre 

förluster för svenska staten? 

Dessa frågor ha under den se- släppa den ryska marknaden ur hän- skulle belamras med Slikt. 

på framtida avsättningsmöj- per nog vinken du eller jag. - Tavlan. hindrad bifalla densamma. 

mitterades till statsutskottet. 
I de- regeringen S i t t  försvar i kamrarna. 

liotek och museer. 

betalningen skall ske inom fem år vilka kanske däremot ej kommer att måste man förstå att läkareantalet är Luleå, som yrkat avslag, av hr Hamrin 

tacken mot detta förslag leddes av som mest avskräcker hr Wallenberg kr. höjning) men gick med på reserva- 2,500 kronor. Hr Lindhagen hade motio- 
hagern med hrr Lindman, Trygger är den onaturligt låga räntan som tionen och meddelsdc samtidigt att  man nerat om höjning av anslaget till 32,000 
och Johansson i Fredrikslund i spet- svenska staten gått med på. Futtiga just i Första kammaren röstat för reser- och talade för sin motion, och hr Meyer- 

sen. Dessa herrar varnade samtidigt 5 ½ % Ren välgörenhet. Enligt vationen. Men som mer än halva kam- höffer hade motionerat om avslag. Trots 
bästa såsom allt för riskabelt för I4 % till enskilda långivare. lysning icke åsyftad verkan. Andra kam- övertygad: »När man bara för freden på 

Sveriges vidkommande och kritisera- Vidare hinner man ta del av vissa maren stannade vid utskottets förslag och tungan och inte vill offra något, så kan 
de ärendets hastiga och bristfälliga industriidkares uppgift dels om att ärendet går alltså till gemensam votering. man inte säga att man är fredsvän, ytt- 

rade förre finansministern. Man måste 
prövning. Hr Hamrin och hans par- Sovjet brukat betala, dels att det vo- affra något för att påverka människor- 
tikamrat hr Andersson i Rasjön un- re fördelaktigt för den svenska indu- Fru Vira Eklund höll senare på dagen m s  karaktär. mentalitet och uppfattning. 
derströko också med skärpa att strin med ytterligare beställningar. sitt jungfrutal. I frågan om nyintagning Ett folk bör vara så genomsyrat av freds- 

vid småskoleseminarierna hade utskottet kärlek att man vill arbeta för freden och 
förslaget vore både oändamålsenligt 
och principiellt oriktigt, varvid hr bruksprodukter som olika slags in- till 60, medan hr Wagnson i motion före- Detta gjorde hr Hamrin på sin speci- 
Hamrin undrade om Sverige nu bli- dustrivaror förefinnes i Ryssland. 
vit så rikt att det kunde uppträda Lika oomtvistligt är, att Sverige 
som världsbankir för alla andra län- för närvarande producerat mer an 
der. det kan konsumera. Om v i  nu avstå 1 år Roosevelt 

De enda som höllo regeringen om frän en del av vårt överflöd, kan na- 
ryggen voro, utom dess egna parti- turligtvis ingen med bestämdhel ga- 
fränder, för det första bondeförbun- rantera, att v i  i sinom tid erhålla full 
daren h r  Pehrsson i Bramstorp, som betalning därför. Men produkterna 

åstadkomma ökad avsättning för t ig användning. Och det finns intet 
svenska näringar skulle kunna med- logiskt bindande bevis för att det in- 
föra en avsevärd lättnad för dessa. te också kan bli en god affär. 

för experimentet till »moskoviternas» hr Wallenberg får Sovjet betala med voteringsklockorna hade denna upp- kammaren kände man sig inte riktigt 

Ett trängande behov av såväl lant- föreslagit att elevantalet skulle reduceras friden.» 

TIDSKRIFTEN 

QUO VADIS? 
MOTTO: 

Individens problem - världens problem 

En dåres dilemma. 
oss slänga förnuftet 

Docenten Karin Kock ger en 
klar och lättöverskådlig rd- 
görelse för de rooseveltska 
krisåtgärderna och deras verk- 
ningar i 

Ekonomiska debatten 
n:r 3 

ansåg att propositionens försök att ha i varje fall kommit t i l l  en förnuf- 



Äktenskap eller arbete? 
De gifta kvinnorna i förvärvsarbete få motsvarande pension för alla anställda i 

nu verkligen veta vad deras frid allmän tjänst - exempelvis fem eller tio 
I förra veckan avgav general- år före Iagstadgad penasionsålder? En 

sen sitt uttalande över de i möjliphet öppen för både män och kvin- 
väckta motionerna rörande Om- nor, gifta och ogifta. Man finge ju förut- 

fattningen av gifta kvinnors anställning i sätta att under sådana omständigheter de 
statlig och kommunal tjänst, General- som hade bäst ekonomi och klenast hälsa 
postyrelsen påminner om att den redan avginge först - alltså ett författare till 
tidigare givit uttryck åt den uppfattnin- allmän båtnad. 
gen alt allt som kan göras för att lindra 
arbetslösheten bland ungdomen också gö- 
res Postverket anser det inte heller för Ett angrerepp mot de gifta kvinnorna 
tjänsten lyckligt, att en alltför stor pro- föreligger också i form av en motion till 
cent av tjänstemännen utgöres av gifta Konsums i Stockholm föreningssamman- 
kvinnor. träde 1934, där en - efter v i d  det upp- 

Enligt en företagen utredning äro av gives - kvinnlig motioner begär att inom 
de 1,349 kvinnliga tjänstemännen i Konsumtionsföreningen Stockholms före- 
postens tjänst 300 gifta och omkring 50 tag får gift kvinna såsom regel icke vara 
änkor eller frånskilda. Av  de gifta kvinn- anställd. 
liga posttjänstämännen äro 92 gifts med Förvaltningsrådet och styrelsen avstyr- 
posttjänstänmän, 37 med andra stats- ka motionen med motiveringen alt många 
tjänstemän, 16 med kommunaltjänstemän av de kvinnor som äro anställda i för- 
och 149 med privatanställda. eningens tjänst sannolikt inte skulle kun- 

Skulle man nu för dessa fattiga tre nat gifta sig alls, om de inte genom eget 
hundras skull införa principen om för- arbete kunnat bidraga till hemmets h e  
tidspensjonering av de gifta kvinnorna? stånd; vidare att motionärens förslag i 
Generalpoststyrelsen uttalar sig inte om praktiken troligen skulle medföra ingåen- 
frågan huruvida detta vore bästa sättet det - på grund av ekonomiskt tryck - 
att avhjälpa arbetslösheten, men den på av fr ia förbindelser. 
pekar att det vore troligt alt en hel del Man får j u  hoppas att den på sant de- 
av de gifta kvinnliga tjänstemännen skulle mokratiska prinriper uppbyggda kon- 
begagna sig av möjligheten till frivillig sumentkooperationen skall veta att av- 
avgång ur tjänsten - enligt motionärer- värja sådana antidemokratiska och i sina 
nas linjer. verkningar ödesdigra tendenser. Men 

lig avgång skall införas. varför icke då kommit inom konsumtionsföreningen vi- 
Låt vara. Men om principen om frivil- blotta faktum att en sådan motion före- 

bereda möjlighet til l frivillig avgång med sar ju tydligt nog varifrån vinden blåser. 

Knapphålsblommor. 
Ä r man ännu inte döpt i livets eklut. sina säkra 400:- pr månad och tillräck- 

Damen i lackrött: »Ja, men hon måste sin elegans, d i n  andra med sin enkelhet. 

Man snobbar med sin rättframet, likaväl j u  hjälpa sin neurarteniska bror, Som är 
som med sin gåtfullhet, med sina kun- arbetsIös.» 
skaper och sin brist på kunskaper. Har 
man någon skavank, ej alltför plågsam Damen i grått: »Åhja, vet du i dessa 
blir den lätt en färggrann knapphåls- tider. när de arbetslösa kan räknas i tu- 

sental och miljoner, får man väl ändå 
anse henne ganska välsituerad 400:- 

blomma. 

Men på det yttersta i dessa dagar har kr. pr månad kan gott räcka för två per- 
soner utan att någon av dem behöver 

Det går i tungviktsklass lida nod. Det finnis hela familjer, som 
får reda sig med hälften och det utan att 

Damen i lackrött: »Men snälla du, 
Amelie har ju sin stora. dyra våning 

Damen i grått: »Vem har bett henne 
Det är ju vanvett att i en 

sån här kristid bo mot allena i en fil av 

Damen i Iackrött (spakare): »Hon vill 

sobbar man gärna. Den ena med lig pension på ålderdomen?» 

det blivit somme il faut att kokettera med 
sin förmenta fattigdom. Rikt på innehåll 
är det ordet. 
och borde inte tagas i munnen tanklöst 
och lättsinnigt. Bara den. som upplevt gnälla.» 
fattigdomen. sett den i vitögat, borde ha 
rätt t i l l  dess emblem. 

spårvagnssamtal på detta tema: 

är så fattig.» 

hon fattig, som är statstjänsteman med 

I dag kom jag ofrivilligt att åhöra ett kvar.» 

Damen i lackrött: »Åh, kära du, Amelie om det då? 

Hetsig replik från damen i grått: »Är rum 

ella sätt. genom att föreslå en minskning det går till gemensam votering, 
av det av regeringen föreslagna beloppet te 
t i l l  endast 10,000 kronor. men, som hr ill de synnerligen 
Pauli sade. det betrodde väl på att hr st t praktiskt genom- 
Hamrin inte bara är en brinnande freds- förande av en exploatering av Spets- 
vän utan också en hrinnandr besparings- bergskolen hade statsutsottet tillstyrkt 
vän. regeringens förslag att riksdagen icke 

Andra kammaren talade bl. a. hrr skulle ha något att erinra mot en försälj- 
Holmgren i Karlskrona och Meyerhöffer. ning av Spetsbergsgruvan för I miljon 
som naturligt var för avslag När hr norska kronor. Kring denna utskottets 
Holmgren framhöll att han inte kunde an- hemställan utvecklade sig en l ivlig de- 
nat In rösta för avslag, så länge som hatt. Bland reservanterna märkte hr 
stormakterna rustade, passade hr Molan- Hamrin som framhöll att i ett framtida 
der sig kvickt och beklagade att inte hr kritiskt läge på kolmarknaden det vore 
Holmgren var kommendör i dan engelska önskvärt att ha denna tillgång till bräns- 
flottan, i stället för i den svenska. lereserv. 

Andra kammaren röstade för de 15,000 Efter en het debatt i båda kamrarna 
kronorna medan Första kammaren rösta segrade utskottsförslaget. 
de med hr Hamrins 10,000, vadan ären- Elsa Svartengren. 

Debat- 

I 

Ja eller nej? 
Är Ni intresserad av de nyaste pedagogiska  och psyko- 

Vill Ni veta något om d e  aktuella skolproblemen? 
l o g i s k a  r ö n e n ?  

Förstår N; vikten av kvinnornas solidaritet i t i d e n s  

s a m h ä l l e l i g a  frågor? 

Ja! Läs då 

LÄ RA R I N N E F Ö RB UND ET 
Organ f ö r  Sveriges Läror inneförbund.  

Prenumerationspis 5 kronor. 

S. F:s medlemmar erhålla tidningen gratis! 

T I D E V A R V E T  3 

Rösträttsrörelsen M Ö T E S P L A T s E N 
Radikala Föreningen i Stockholm an- lnledningsanförandet innehöll ej något 

bund, sammanträdde tisdagen den 20 var diskussionen. D:r Karin Kork  fram- 
mars under doktor Ada Nilssons Ord- höll I ett längre anförande att grundla- 
förandeskap till diskussion om det förslag gens bud om nit och skicklighet som da 
till uttalande om det väpnade försvaret avgörande faktorerna vid tillsättandet av 
och drmokratin, vilket framlagts av sty- statstjänst åsidosättas om man för en viss 

relsen, D:r Andrea Andreen-Svedberg grupp tillämpar beovsprincipen. Vidare 
höll ett med stort intresse åhört inled- yttrade hon att man har all rätt att ställa 
ningsanförnande om förslagets grundläg- sig skeptisk mat den förmodade välsig- 
gande principer. Den därpå följande d i r  nelsen av restriktiva åtgärder på detta 
kussionen blev livlig och rik på synpuknk-/område sett ur arbetslöshetsynpunkt. 
ter och resulterade i att Föreningen upp- - Det är farligt att plottra med små men 
drog åt styrelsen att efter några redak- föga effektiva åtgärder, ty därigenom 
tionella ändringar publicera förslaget, dras uppmärksamheten från de stora eko- 

i Frankrike. sluten till Svenska Kvinnors Vänsterför- egentligt nyn. Behållningen av kvällen 

Efter mötes avslutande vidtog supé nomiska pro 
med samkväm, varvid ordf. erinrade om sakerna till 

mokratiska styresesättet hade tvingat de att en gift kvinna försummar att på bästa 
frisinnade kvinnorna samman och de hade sätt bidraga till sin försörjning genom 
med stor entusiam kastat sig in i stri- att avstå från yrkesutövning, 

Med många svavelsefulla ord förskte 
gått många öden och utvecklingsskeden hr  Nyblom att fä de gensträviga kvinnor- Medan den kvinnliga medborgarrätt- Övergått till »  Kvinnors Riks- na att ta reson Med s. k. darr på rösten 

ten är på avskrivning i Tyskland. förbund», som i sin tur förbytts till Sven- talade han om kvinnornas oerhörda ego- 
är arbetet på dess fullständigande fort- ska Kvinnors vänsterförhund, vars radi- ism och var för sin del övertygad om 
farande högaktuellt i Frankrike. En av kala grupp Stockkholmsförenningen tillhör, att boljevismen i tidens fullbordan kom- ledarna för den moderna franska röst- Åtskilliga frågor, icke minst den som mer att uppsluka oss för vår motspän- 
rättsrörelsen, hertiginnan Edmée de nyss debatterats, hade sk l i j  de alika stighet att ej vilja offra vårt lyxbegär, 
ta Roc h e f o u c a l d ,  som nyligen grupperna åt. I striden för drmokratin Han ansåg för sin del den efterlysta grän- 
besökt Stockholm. har givit en påminnet- kunde de enigt gå fram och ännu ha en sen för »skälig försörjning» gå vid 5,000 
se om det ihärdiga arbete som fortfaran- uppgift att fylla, För forntid och framtid kr. p i  landsorten och i städerna något 

högre, Vad därutöver är ä r  lyx. Men 
Flera av Föreningen Frisinnade Kvin- herr N.. hur ska vi då görs med de män det eftersträvansvärda målet 

Hertiginnan de la Rochefoucauld, är nors stiftare voro närvarande såsom d:r som ha t. ex. 20,000 och däröver utan 
ordförande i en av de ledande feminis- Gulli Petrini. fru Karin Fjällbäck-Holm- att deras hustrur arbeta? Kanske utan 
tiska organisationern och utger rösträtts- 
rörelsens tidning, Hennes arbete går i gren och fru Ellen Hagen. 

C. H. att de arbeta själva en gång. Har herr 
N. tänkt på det? - Att åstadkomma en 

hög grad ut på att kvinnorna måste sko- A. Y. F:s för Stockholm Kvinnoklubb jämn inkomstfördelning kräver bestämt 
las för det politiska livet. Vill vi skaffa och Moderata Kvinnoförbundet i Stork- ännu radikalare åtgärder än att avstänga 
oss rösträtt måste vi också skaffa oss holm hade tisdagen den 20 mars inbjudit de gifta kvinnorna från statstjänst. 

kunskaper i politik - som männen fått intresserade t i l l  en diskussion om dubbel- Ingen höljde under diskussionen sin 
göra, Genom föredrag,särskilt radioföre- anställning och gift kvinnor anställning. röst mot en utredning av spörsmålet. 
drag, som ofta återkomma, genom tidnin- Till högst sakkunnig inledare hade för- Tvärt om framhölls att i flera Iänder ha 
gen och genom sammankallandet av kon- värvats högerriksdagsmannen Ragnar kvinnorganisationerna själva utfört så- 
gresser söker man samla och utveckla Lundqvist I Rotebro, Som hans trogne dana och därvid kommit i tillfälle att av- 

kvinnornas politiska intresse och göra d e  drabant under diskussinen uppträdde liva en hel det myter och legendbildnin- 
ras inflytande gällande. Dessa kongres- bondeförbundaren herr Nyblom - en av gar, Men det må inte förtänkas de sven- 
ser arbeta parallellt med parlamentet och årets motionärer i denna fråga. ska kvinnorna om de ha svårt för att tro 
ta de aktulla politiska frågorna upp till Tidevarvets läsare äro redan genom på en förutsättningslös Utredning. Krav 
debatt, exempelvis Saarfrågan och andra. tidigare referat av motionerna i ämnet höjdes även på att kvinnorna skulle bli 
Målet är emellertid att de särskilda kvin- underkunniga om dessas uppläggning av väl represeserade i en event. kommitté. 
noparlamenten skola överflödiggöras och problemet mot bakgrunden av ungdoms- Den långa raden av kvinnliga talare 
kvinnorna få möjligheter att som fullgo- arbektslösheten och att de samtliga ut- argumenterade skickligt och sakligt, vil- 
da medborgare direkt göra sitt inflytande mynna i hegäran om en utredning ket tyärr ej till alla delar kan sägas om 
och sina meningar gällande inom det or- värdefullt för kvinnorna var alt av hr herrarna från Helgeandsholmen. Den 
dinarie parlamentets ram. Lundqvist få höra bl. a. att »övervägan- svenska kvinnan har alltför länge haft 

de antalet bisysslor äro ej av den art att fri bestämmanderätt över sig och sitt för 
inte göra sig av med de gamla möblerna, de kunna bereda fullt arhete åt en per- att åter krypa in under förmyndarskapet, 

son». Den grupp som ur arbetslöshets- del bör herrar motionärer efter denna som gått i arv inom släkten.» 
Vi voro nu framme vid min hållplas, synpunkt är att räkna med vid en event. diskussion ha klart för sig, - Hon har 

När jag step av kom jag att tänka på restriktiv lagstiftning är sålunda de gifta samma förmåga och vilja att offra sig 
min vän, Signe Måne, och hennes kula, kvinnorna och av dem skulle då endast för hem och unga släkten som förr, men 
som fattigvården betalar hyran för, sen kunna komma ifråga de som på grund hon har kommit för långt i skolning för 
hon blev arbetslös. 

inte längre hennes: de tillhör kommunen 
i kraft av dess hyresbidrag. - For resten Mycket bra, men til l vem riktar dessa 
h i  de. rena och propra från begynnelsen, visdomsord? Det har nämligen alltid 
nu infekterats av ohyra I det krypin. som funnits, och finns enkannerligen i vår tid 
av nåd tilldelats henne. - När denna en massa männskor, som, med eller mot 
ohyra av Signe gottgjorts med hyra samt sin vilja, måste iaktta denna strama, spar- 
ljus- och gasavgifter erlagts, återstår tanskn livsföring. J a g  tänker närmast på 

De ska alla arbetslösa, med eller utan hemorts- cirka 14: - kr. av understödet. 
räcka till mat. kläder, medicin, tvål, såpa, rätt, alla underbetalda små löntagare, b e  
spårvagnspengar - allt, som under en trängda småhandlare, statare, småfolk 
månad åtgår till livets nödtorft, inom alla bransher, okända skribenter, 

denna summa besvaras av diakonissor, Honnör för dessa ofrivilliga spartaner, 
skyddsfruar och fattigvårdsfunktionärer om vilka Nils Ferlin säger: 
med ett överlägset: »Åhjo, visst ska det »Men dessa de verkligt fattiga 

dem gör det mej ont att se. räcka.» 

den, som satsat sina pengar på Kruger? 
Aldrig fann väl dessa filantroper någon 
så fattig och plundrad som den, T y  vem och aldrig ett ord i Clarté.» 
tänker på att var och en, som spekulerar, 
själv är en Kreuger, låt vara i västficks- 
format? 

M a n  kan stundom träffs da fIottaste 
damer, bevisligen innehavande både en 
och två välavlönade tjänster, som med 
tjusigt vemod titulera sic själva »fattiga - 
flickan. 

Under ett helt lustrum hade jag nöjet vara kollega t i l l  ett par sådana. I tid värkande fötter och ben samt ha svårt Kooperativas bröd är tillverkat av mjöl 
och otid flaggade de med sin s. k, fat- att få passande skor, tag närmare reda från egna kvarnar. Utsökt mjöl - om= 
tigdom, medan de samtidigt tävlade i på vad det lätta Freika-Wizard fotstödet sorgfull bakning och gräddning göra 

klädexcesser Sin lediga tid delade de av läder förmår uträtta och likaså hur brödet mört och läckert. Mört bröd är 
mellan skönhetsinstitut och guldkrogar. den gummifria, tvätt- och stoppbara 
Nog kunde tyckas, att deras månatliga åderbråckstrumpan med samma namn hälsostöd - ät 
gage av cirka 500;- kr borde kunnat verkar. - Se och prova också våra be- 
värja a v  c i rka nöden kväma och på samma gång eleganta, 

går i hålfoten och förlängd hakkappa. Georg Bergfors, Gideå bl. a.: 
»Vi måste vinnlägga oss om en stram. 

spartansk livsföring, lära oss Iinse stor- 
heten i enkelheten.» - - - 

t den. »Frisinnade Kvinnor. hade under- E 

de bedrives bland kvinnorna för att nd höjdes ti l l  slut e n  fyrfaldigt leve. 

De enkla möbler. av sin förvärvsarbete ha mer än »skälig- att frivilligt göra meningslösa offer 
som hon strävat och slitit så hårt för, är försörjning». I. N. T. 

mört 
bröd Varje antydan om otillräckligheten i misskända konstnärer m. fl. 

Men vilken stark medkänsla ägnas inte De få aldrig ett bröd från Frälsningsar- 

mén hälso- 
Penta. 

Fötter, ben 
och skor. stöd 

Damer, som ha det besvärligt med sina 

I »Sunt Fö rnuft» säger kyrkoherde ortopediska skor med extra läderpackning- ko O p e r a t i va S 
bröd 

Kungsgatan 4. andra huset fr. Sturepl. 



Sven Stål: 

"Brottslig dramafik". 
S igfrid Siwertz har vandrat en via do- skriver - och gav rollen en pondus som 

lorosa som inte saknar sin charme visserligen var saklig och trolig, men han 
- men för oss som älskar honom av skapade ingalunda en hemmets despotiske 
gammalt blir det likafullt en dolorosa. titan. Han verkade mera paragrafför- 
Det är möjligt att hans brottmålsreferat villad än mänskligt självuppbyggd. Den 
med onödiga utvikningar - arkfyllnad i gubben verkade nog starkast genom att 
romanen - är ett betydande sceniskt annonsera i tidningarna om att han Inte 
verk, Det kan jag inte avgöra - inte betalade sina utsvävande söners skulder 
så längre han kan ge bud från sin ung- - I n  genom sitt psykes övertag. Felet 
dom, som han senast i decembernumret bör kanske fördelas lika mellan tolkaren 
av Bonniers månadshäfte gjorde, med och författaren. Siwertz uppfattning om 
den moget betagande dikten »Under lyk- en polisintendent är i sitt slag naivt rö- 
tornan» Det har suttit många degenere- rande - liksom hans insikter i fångvård 
rade släkters avkomma på Dramatens etc. etc. Herr Alw spelade p å  piano i 
gamla möbler - utagerats massor av mordrummet ömsevis en tango och tak- 
familjegräl och bävats inför familjens ter ur Schubert - medan han redde upp 
överhuvud, Miljön i Siwertz skådespel indicierna. Rollen kunde inte intressera 
var bekant - hemtam ifrån närgångna honom och det varde honom förlåtet. 
tidningsreferat och blixtljusfotograferin- Hans hastiga inläsning av Jason i Me- 
gar - handlingsgången utvecklade sig dea visade tydligare att han kan fördjupa 
efter författarens kynne på ett fullt lo- sig i en roll. Utan att illudera Jason gav 
giskt och yrkesmässigt vis - fackmän- han dock rollorden med en inre resonans. 
nen tror jag nog då och då dra på smil- som helt plötsligt gav fru Tejp svar pil 
bandet och ha svårt att gilla klippnin- tal och förvandlade hennes stora mono- 
gen av filmen. log till en tragiskt laddad duo. Det var 

Pjäsen hade bra spelroller - och alla god konst. Polischefen i »Ett brott» är 
förlagda i mycket goda händer. Regien inte en människa - knappast ett begrepp. 
tillvaratog handlingens intensitet och för- Teaterns alla artister voro i elden - 
band de olika bilderna medelst ett billigt den i onåd varande Sonja Sjöstrand gav 
högtalaråtergivande av moderna sång- en klar bild av ett litet maskinskrivande 
schlagers. All rättvisa bevisades herr femininum, och Frank Sundström - än- 
Siwertz - han fick mer än sin beskärda nu elev - virvlade fram en pojkaktig 
del. charme som var oemotståndlig. Synd ba- 

Mittpunkten i denna handling blev ge- ra att hans del i pjäsen nästan gick vid 
nom inlevelsens suveräna rätt - fru Tid- sidan om handlingen - pojkens spel var 
blad. Hon kan förvånansvärt mycket och värd ett gynnsammare öde. Damerna 
har dessutom en sällsynt gåva i, att låta Borgström och Schildknecht blåste liv i 
rollorden få det inlevdas - upplevdas tvenne schablonerade roller. Hilda Borg- 

spontana färg. Kunde hon dessutom, som ström, en berglärka med mördarkomplex 
en homage till den kungliga scen hon till- och fru Schildknecht en engelsk legations- 
hör, också lära sig att tala svenska efter fru med mediumistiska gåvor. 
rena och språkriktiga principer - vore Fru Schildknechts engelska brytning var 
det fullkomliga uppnått. Att höra den- fullkomligt illuderande - inte ett fel- 
na eteriska lilla barlagda själ uttrycka skorrande ljud - vilket tydligt visar hen- 
sig som en »ekenstjej», det plågar åtmin- nes uppövade, musikaliska öra. 
stone mig. Hennes charme ligger inte i Alla mindre roller voro bra besatta - 
ett ovårdat språk - och hon är inte omu- det hade tydligen nedlagts ett intensivt 

ning? ro på betoningen vad de skulle vara. 

sikalisk - varför då inte i tid rensa arbete på alla händer. Damerna Roth- 
språket så att även det kan bli en njut- gardt, Dörum, Envall och Borlander vo- 

Herr Adolphson, som bröt sig ur ramen Hade Siwertz offrat lika mycket på sitt 
i Medea - höll sig i denna pjäs fullkom- arbete, som hans sceniska medhjälpare 
ligt inom ramen och gav åt sin roll, mör- på sitt, tror jag att kvällen blivit något 
daren Rutger von Degerfelt, en tillknäppt, mer än ett sensationsinslag i säsongen5 
ödesbetonad underton som gav åtskilligt övriga brottmålsfall. 
mer än rollhäftet föreskrev. Näst sista 
tablån - som borde varit den avslutan- 
de - fick en glansfull klimax tack vare Vill Ni ha en 

tidning som är skådespelarens sortie. 

Degerfeltska stammen blev en överrask- oberoende och 
ning, De portvakt- och gårdkarlsmanér o örs räckt? 
han förut stannat envist i - voro skjut- 
na åt sidan och han var helt igenom yp- 
perlig. Denna studie i degeneration ger 
en lödighet, som förbluffar. Sture Baude 
agerade den självdiciplinerade hårde fa- 
dern med justitierådets rang. 
kade betydligt äldre än handlingen före- 

Herr Henriksons dandymålare av von 

försk 
Prenumerera 
på 

Tidevarvet! 
Han ver- 

Aldrig har j a g  sett 
maken till film! 

skriver Vagabonde om franska filmen 

La ma tern elle 
och fortsätter: 

Jag tänker m i g  att alla mödrar, alla föräldrar, al la  konstnä- 
rer, alla som iiverhuvudtaget har förmåga att se det sköna, det 
rörande, det lustiga i små barn, skola bli lika hänryckta 
som jag. 

och moderligheten, i sin vardagliga storhet. En hymn till livet 
tvättar, snyter, kysser och älskar inte sitt barn men alla barn. 
Alla små smutsiga, värnlösa, löjliga, troskyldiga ungar i värl- 
den. Man skrattar och man gråter. men framför allt är man 
lycklig över att livet trots allt är så underbart! 

Från första scenen till den sista är filmen ett fullödigt 
mästerverk. 

Stureteatern kl. 7.15 och 9.15 e. m . 

Herbert Lindberg: »Bort rann vår ungdom. Dermed svann 

Säg verlden till: »Försvinn! Ty svunnen 
lir din ungdom!» 

All menskans skönhet och all menskans 
godhet: det är menskans ungdom. D en framstående orientalisten och av Sikandar: Alexander och namah: När menskans godhet, menskans skönhet 

mystikern baron Eric Hermelin har bok; större episka och historiska verk är fönvunnen, hvar, då, menskans 
till raden av verk ur Persiens klassiska gav man ofta hjältens namn och tillfo- 

litteratur, som han under årens lopp över- gade ordet bok), författad i slutet på Men säger han,  i n n a n  ålderdom och 
flyttat till svenska. fogat ytterligare ett: 1100-talet. är en hjältedikt, som går ut skröplighet fått honom helt  i sin makt :  
»Sikandar-Namah» av Nizami. på ett förhärligande av Alexander den 

Nizami (eller som hans fullständiga store. Alexander var en av skalderna fli- »Ämnar jag föra handen m i n  till hvar 
namn lyder: Abu Muhammed Jussuf Ni- tigt utnyttjad gestalt, och det hörde till poetisk ton-arts anslags-staf och 
zameddin Montanasi, död 1180) hör till ordningen, att en skald, som ville göra 
de mest framstående bland de österländ- sig gällande, icke kunde undgå att skriva Jag vill bevara m i n n e t  av m i n  levnads 
ska skalderna. Efter att ha framlevat sin om denne beundrade och sagoomspunna 
ungdom som asket. började han med all- hjälte. Alexander skildras här såväl i sin Bland dikterna ä r  två ägnade Muham- 
var ägna sig åt skaldekonsten, En tid egenskap av världserövrare som i sin mad: »Budskapsbäraren: Muhammad» 
vistades han i egenskap av hovpoet vid egenskap av andlig och materiell nyska- och »Muhammads himmelsfärda. Särskilt 
en del seldschukfurstars hov, men hans pare, som filosof och Guds profet. i den sistnämnda har skalden lämnat sin 
lyra hade andra uppgifter än att besjunga Baron Hermelins översättning omfattar fantasi fria tyglar och lyckats framlocka 
dessa furstars små bragder. Hans själv- endast en del av verket. Den föreliggan- allt det sällsamt praktfulla och storstilade. 
ständighet och skaldiska intentioner drev de volymens slutdikt, XV, här titeln »Bo- som österländskt liv och tänkande har att 
honom snart från hovlivet med dess unk- kens början samt en sann framställning bjuda på. 
na atmosfär, och han utvecklade sig till av Sikandars börd». Skalden har sin Boken inledes av två dikter: »Anropan 
sin litterära periods (tiden 1106-1203) egen uppfattning angående Alexanders till Gud, den varande» och »Bön till Gud, 
mest framträdande namn inom skalde- härstamning och tillbakavisar alla andra den kunnande, den verkandes, som med 
konsten, försök till genealogi som tomt prat. Han sin mystikmättade panteistiska religiosi- 

Nizami är den persiska romantikens slår fast Alexanders kungliga börd och tet utmärker sig för hög poetisk lyftning, 
största namn. Hans produktion utmärker tecknar ett utsökt porträtt av hans mo- Nizami är fullt medveten om vilken 
sig av stor människokunskap och varmt der. stor skald han ä r  och framhåller det ofta 
mänsklig känsla. I sina kärleksdikter im- Nirami är mycket mån om att i minsta i sina dikter. Han är också föremål för 
ponerar han icke blott genom sin fantasis detalj framhålla varför han skrivit sitt flitig efterapning både i Persien och på 
bländande uttrycksmedel utan även ge- verk och att omtala en massa enskildhe- annat håll, och han upptändes av vred? 
nom den finhet med vilken han skildrar ter angående verkets planläggande och över det sätt varp.? hans skalde-bröder 
kärlekens skiftande väsen och den mäster- utförande. Här underrättas vi »Om or- utnyttjar honom och hans snille. Han 
lighet varmed han förstår väva intrigens saken till denna boks författande», »Om protesterar i dikten »En saga», där han 
trådar. Han är märklig även så tillvida orsaken till att denna bok skrivits på på ett synnerligen drastiskt sätt ger dem 
att han lämnat kvinnan en mera framskju- vers». Vidare handlar en dikt »Om den- vad de förtjänar som icke gör sig något 
ten plats i sin diktning än som ä r  vanligt na boks härlighet, som överglänsar alla samvete över att de stjäler hans »ande- 
i de Iänder, där man bekänner nig till mu- andra böckers härlighet». Men det är barn». 
hammedanismen. inga långtråkiga utredningar, man bjuds Boken rymmer en rikedom av tankar 

I dessa dikter berättar skalden ur och reflektioner över världen, mänsklig- 
Han efterlämnade vid s;, ,  död en lyrisk sitt rika liv och hans reflektioner över till- heten och universum och man läser den 
produktion, som uppgick till bortåt 20,000 varon och mänskligheten bär den skarpe med stort intresse och behållning. 
verser, vilka emellertid endast finns kvar iakttagarens och den fantasifulle skaldens Liksom Eric Hermelins föregående 

i fragment. Det som fört hans namn till hela prägel. översättningar, präglas denna sista av 
eftervärlden är de fem stora dikter, som I »Om orsaken till att denna bok skri- hans myckna lärdom och hans stora kar- 
efter hans död sammanfördes i en sam- vits på vers» konstaterar skalden redan lek till och inlevelse i de gamla persiska 
ling benämnd »Pendsjkendsj» eller de i början, att han är »en väldig rytmens mästarnas verk - i Österlandets hela 
»Fem skatterna», ofta endast kallade herre», som ehuru gammal till åren dock idévärld. Och vårt svenska språk förmår 
»Kamse» d. v. s. »De fem», och i vilken fortfarande är ung till sin själ, och han han ge klang och must som få. 
samling »Sikandar-Namah» ingår som fortsätter med ?,, del reflektioner över 
en del. 

vårt lif. 

En stor skald. 
glädje?» 

plectrum; 

icke-vara,. 

Nizami var både lyriker och epiker. p å  

den flyende ungdomen och den annalkan- Shaikh Nizami: Sikandar-Namah I-XV, 
»Sikandar-Namah» (Alexanderboken. de ålderdomen: Gleerups förlag, Lund. Pris 3 kr. 

hetraktad och vid det här laget väl lyck- 
ligen slutat sin korta levnadsbana. I 
Karl Fredrik har man liksom i de två 
ovannämnda filmerna vågat sig på det 
sjalvklart ofarliga experimentet att låta 
en annan handling och en annan idé än 
den plötsliga filmförälskelsens klart domi- 

finnas f. n. att beskåda i vår stad, tröste- den snälla kaninen livslevande och lärt nera i stycket. Här visas framför allt en 
rikt nog, och vi ska för dagen berätta dem sjunga en liten vacker sång om en entusiastisk och energisk mans karriär  
om en fransk, en österrikisk och t. o. m. kanin. Allting blir som sagt så ursprung- från avfockad statare på ett gods t i l l  
en svensk - amerikanarna komma inte ligt och naturligt i denna film - i skarp statsråd och chef för jordbruksdeparte- 
med på vita listan den här gången. De motsats till lejonparteii av dess systrar mentet' alltså ett i vår t i d  aktuellt och i n -  
tre heta La Maternelle på Sture, På sån- - och det är egentligen detta som ga- tressant ämne. 

H a n d l i n g e n  bjuder på 

gens vingar på Palladium och Karl  Fred- ranterar dess storhet. Att dessa ännu så komiska och a l l v a r l i g a  poänger om vart- 
rik regerar på Skandia. Alla tre inne- länge fåtaliga undantag alltid komma till annat, i båda fallen osedvanligt verklig- 
hålla naturligtvis fortfarande den obliga- oss så varmt och kraftigt förhandsrekla- hetstrogna. Karl Fredrik kommer säker- 
toriska kärlekshistorien av amerikanskt merade visar hur tacksamma filmrecen- I i g e n  att  »betala sig» och b l i  relativt lång- 
ursprung, men vad som gjort dessa filmer senterna överallt äro då de finna en film livad, »fastän» den diärvts att strunta i 

oda är framför allt att man här kom- som helt enkelt ä r  ungefär sådan som en hel de' av de amerikanska filmlagarna 
mit så långt att man vågat göra den alla borde vara och lätt kunde vara. 

Apro- 

traditionella filmkärlekshistorien till bisak det finns tusen andra ämnen än det här pos svensk, så är det tråkigt att de t'- 
och i stället visar fram någonting annat, valda att lägga till grund för vackra, ro- piska svenska flickorna ännu lysa med 

liga, a l l v a r l i g a  och högintressanta f i lmer  sin frånvaro i de svenska filmerna. Den i någonting nytt, som huvudsak. 
Detta andra och nya är i dessa upp- som denna. Och det finns inga hinder tre av de senaste lanserade flickan spelar 

roriska undantagsfilmer ofta ingenting att spela dem så som de äro spelade här. bra och är alltså själv fri från anmärk- 
annat än en helt ny form av kärlek. I I den österrikiska filmen På sångens ning. Men de som valt henne tyckas icke 
La Maternelle är det en lärarinnas kär- vingar ä r  det - vid sidan om kompositö- ha b l i c k  för hur  de fl ickor  böra se ut, som 
lek till de små barnen i en fransk fattig- ren Schuberts kärlekssagor med en pant- vi t. ex. skulle vilja visa utlandet såsom 
skola, som dominerar, tjusar och värmer lånaredotter och senare med en grevinna typiska svenska och typiska önskeflickor 

är det att studera dessa små människo- till musiken, och icke minst denna musiks smak, s k u l l e  filmen som sådan a l d r i g  ha 
frön, dessa livliga franska fattigbarn, ljuva, melodiska toner som gjort filmen vuxit s ig  så stor som den gjort. Vi ha 

alla så olika läggning och sin särskilda vacker Schubertkonsert och en intressant och de äro säkert villiga pröva i Sverige 
stämpel, de flesta dock med fattigdomens levnadsteckning över den äIsklige, tidigt ter om de bli inviterade. Emellertid ä r  
tyvärr alltid ganska genomskinliga stäm- bortryckte konstnären. Tillsammantagna Karl Fredrik regerar som f i l m  bra, och 
pel på sig. Alla äro de dock mottagliga ge musiken, sången och de vackra bilder- framsteget bör bevittnas av så många för kärlekens hypnotiska makt då den na en njutningsrik aftonstund, fri från de som möjligt. 

* ommer till dem i den älskande och älsk- så vanliga störande momenten. Vilket 
liga städerskans och hjälpredans, seder- man antecknar med stor tacksamhet och Sedan ovanstående skrivits och lämnats 

för tryck ha vi plötsligt fått ännu en mera Iärarinnans, skepnad. I dess skim- glädje. 
mer blir allting roligt, allting så naturligt En svensk film Karl  Fredrik regerar svensk film, värd att omnämna och värd 
i djupt ursprunglig mening: ingen av betecknar glädjande nog ett framsteg, att se. Den heter Uppsagd och går sin 
barnen vill bli bjuden på kaninstek hos framför allt vid jämförelse med sådana första vecka på Röda Kvarn. Här är det 
föreståndarinnan sedan kärleksaposteln, sentida svenska produkter som Falska visserligen åter den traditionella kärleks- 
den älskade hjälpredan, råkat visa dem Greta, som verkligen var falsk som film historien mellan två unga människor, 

Nils Simonssson: 

Flera goda filmer 

och b l i v i t  r iktigt  t r e v l i g t  svensk. 

åskådaren. Ömsom rörande och ömsom hela personlighet, hans bestående kärlek överhuvudtaget. sina med mycket redan 



Påskdagar i Assisi. 
A v  ELSA BUSCK. 

Två dikter av Goethe. 
Svensk tolkning av H O N O R I N E  H E R M E L I N ,  

et är degarna före päsk. Inga kyrk- D klockor ringa längre, krucifixen 
ä ro  höljda i svarta kläden, och ljusen 
brinna blott sparsamt. Kristus vandrar 
sin lidandes vag, och världen är  sänkt i 
sorg. I kyrkorna läsas mässor, körer 
svara varandra, och radbandens kulor 
glida febrilt mellan människornas fing- 
rar. Processioner t iga ,  och passions- 
historien omsättes I spel. I Sankt Fran- 
ciskuskyrkan är en ständig människo- 
ström, män, kvinnor och barn, alla måste 
vallfärda denna vecka. Ett sidokapell ä r  
förvandlat till Getsemane urtagärd. Bland 
palmerna fladdra några ängsliga ljuslå- 
gor, altarets prydnader äro kullkastade, 
förvirring och mörker råda. 

Vid kyrkporten sitta tiggare, och leen- 
de barn sträcka mot en knippen av vild 
cyklamen, den vänstra handen väl vetan- 
de vad den högra gör. Under kyrkans 
valv ä r  det lidande och död, men ute ta- 

staden som '' krans kring den runda kul- dens befolkning sluter upp. Alla taga del 

resa sig mot en rymd av gyllene ljus. 

rarnas sprickor växa gyllenlack och re- ng^ och nära. Från Golgata går 

lar  en salig vår. Stilla och grå ligger följa barn med släckta Ijus, och hela sta- 

len. Spetsiga kyrkogavlar och höga torn i Gudsmoderns sorg och följa hennes tun- 

Kring tornen kretsa svalorna, och i mu- ga väg. Aftonen har blivit ljum, månen 

seda, minnenas och ruinernas blomma. salems tempel, där Josef från Arimatea 
Det doftar från nyutslagna popplar och har rett mästaren en grav. Gatans lyk- presser stå på vakt, men bergen bli blå tor äro släckta, men färgade lampor ha 

Staden tillhör hängts upp mellan husen. Så skrider tå- 
och försvinna i soldis. 
Sankt Franciskus och hans vandrande get fram över sluttande piazzor och ge- 
bröder. »Il Poverellos» leende och glada nom slingrande gator. Oändlig tycks Pro- 
fatt igdom dröjer där ännu. Man följer cessionen. Kristusbilden vilar på en bår, 
barfotamunkarna med mässbok och rad- buren av män i dräkter av säck och med 
band på deras vandring från kyrka till mask för ansiktet. S å  komma barn, bä- 
kyrka. Man driver utan avsikt, utan måI rande olika pinoredskap för a t t  visa, att  

omkring på dessa gamla gator, som sling- ej ens oskulden är fri från synd. Även 
ra och kröka, bära starkt uppför eller ut- hanen, som gol för Petrus, ä r  med. Och 

biskopen i full ornat, stadens hela präs- 
för,  sluta i trappor och valv eller i ovän- 
tade piazzor med lekande barn. På hu- terskap, kyrkotjänarna i röda dräkter, * 
sens höga trappor sitta unga kvinnor med kyrkliga brödraskapen med sina emblem 
sin sömnad, blott väntande på mästaren och fanor, korgossar med nedåtvända 
med färgerna. Sankt Franciskus fåglar Ijus och släckta rökelsekar, skaror av 

supplerade med ytterligare en spekulant 
på flickan, som utgör huvudtemat. Men 
i känslan av att man vid detta ämne nu- 
mera måste komma med någonting an- 
nat än kärleksintrigerna och kärlekshisto- 
riens förvecklingar, inte bara som fyll- 
nadsgods mellan dessa utan t. o. m. som 
likaberättigad part ifråga om utrymme 
och utformning, har man här låtit de 
älskande genom ett missförstånd bli helt 
skilda från varandra under den meller- 
s ta  hälften av stycket. Här ä r  nu inlagt 
ett  så aktuellt ämne som en arbetslös ung 
mans liv och leverne, ja egentligen två 
arhetslösa, ty »hjälten» finner snart nog 
en kumpan, och sedan dela de tillsam- 
mans arhetslöshelens mödor. Denne kum- 
pan är en stor humorist och livsfilosof och 
uppbär en betydande del av filmen. Hela 
stycket är fritt frän overkligheter och 
dumheter och fyllt av levande och verk- 
ligt liv. De spelande, som inte varit syn- 
liga i några av de senaste filmerna och 
därför pli sätt och vis erbjuda nyhetens 
behag, sköta sig alla bra och äro na- 
turliga och sympatiska. Miljön ä r  helt 
stockholmsk, ut- och invändigt, och ge- 
nomgående vacker. Av allt detta har man 
lyckats göra en riktigt behaglig och trev- 

film, och nu kan man alltså 
ånga, som förklarligt nog inte 
på at! gå på svenska filmer 

Nils Simonsson. 
Uppsagd. 

vallfärdande pilgrimer. franciskanermun- 
kar i bruna kåpor och med bara fötter.  
De mötande falla på knä på gatans s tenar  
och sluta sedan upp i taget. Alla livets 
röster nedifrån slätten ha tystnat. Tyngt 
av sorg och med hjärtat fyllt av Kristi 
pina, vandrar folket mot Jerusalems tem- 
pel. 

Därinne råder dunkel. Frän ett sido- 
kapell höres sång. Det ä r  Guds röst, som 
förebrående talar till folket. Han säger 
människorna de välgärningar han gjort 
dem, allt han har givit dem, till och med 
sin enfödde son. »Och så lönade du 
mig!» Och folket faller förkrossat ned i 

bön. Från ett av kapellen svarar en kor, 
ett folks ängestfulla bön om förlåtelse. 
Men Guds röst talar alltjämt stränga ord, 
gång på gäng återkommer: Och så löna- 
de du mig!» Under tiden har Kristusbil- 
den satts ned mitt i kyrkan. Bädden täc- 
kes av alla ängarnas och kullarnas blom- 
mor, och varsamma händer tända ett par 
ljus. En och en vandrar sedan hela sta-,  
dens befolkning fram till den ilskade ge- 
stalten. Unga människor trycka I lidel- 
sefull jordisk kärlek sina läppar mot den, 
barn lyftas upp för att  se den och lägga 
dit några blommor, gamla och sjuka hjäl- 
pas fram for att få vidröra den. Allt- 

folket vrider sig i ång 
tyngt av ångerns kval. 

sjunga, brunnarnas vatten spelar, och sta- 
den lever samma liv som sedan sekler till- 
baka. 

Det ä r  långfredag. Kristus har förts 
frän Jerusalem till Golgata eller för pro- 
fana ögon frän dômen mitt i staden till 
Sankt Franciskuskyrkan vid ena stads- 
porten. Klädd i säck, med mask för  an-, 
siktet och törnekrona på huvudet, har Si- 
mon frän Cyrene släpat det tunga korset. 
Kristusbilden ä r  höljd i svarta slöjor. Och 
efter följa Jerusalems döttrar med kvidan 
och jämmer och slitande sitt här. Natu- 
rens makter stä dessa barn bi och göra 
illusionen fullständig. Vid sjätte timman 
bryter ett oväder lös, våren är försvun- 
nen, vinden klagar, sanden yr, och åskan 
låter en höra, hur hällebergen rämna. 

Skymningen har börjat 
falla över tysta gator. Jungfru Maria, 
med hjärtat genomstunget av pilar, vand- 
rar till Golgata att  söka sin son. Efter 

Det ä r  kväll. 

VANDRARENS STORMSÅNG. 
Wanderers Sturmlied 

en gamle Goethe beskriver i sin självbiografiska ungdomshistoria Dikt och D sanning hur han 23-årig, april 1772, diktade Vandrareni stormsång. Han 
säger: 
»Det blev mig en vana att leva på landsvagen. att s o m  en budbärare vandra 

mellan bergen och slätten. Mer än någonsin för r  i mitt liv var milt vasen inriktat 
mot den öppnade världen och den f r ia  naturen. 

Under vandringarna sjöng jag  för mig själv sällsamma hymner och dityramber, 
En enda av dem har blivit bevarad, under titeln 'Vandrarens stormsång´. Dess 
halvt förryckta strofer sjöng jag med lidelsefull känsla för mig själv, då jag en 
gång råkade ut f ö r  ett fruktansvärt oväder. som jag måste rakt igenom.» 

Den du icke sviker, Genius - 
ej kan regnet eller stormen 
jaga ångest i hans hjärta! 
Den du icke sviker. Genius - 
skall mot svarta moln 
och mot hagelbyn 
jubelsjunga, 
liksom lärkan, 
du däruppe! 

Den du icke sviker, Genius - 
skall du lyfta över modden 
högt på eldens vingar. 
Han skall vandra 
som på blomstermattor 
över Devkalions flodslam, 
draken dödande, lätt, mäktig, 
Pythios Apollon. 

Den du icke sviker, Genius - 
han skall vila mjukt på dina ullmoln, 
där han sover på nakna klippan. 
Han far skygd under dina vingar 
djupt i skogens midnattsmörker. 

Den du icke sviker, Genius - 
mitt i snöyrans virvel 
omsluts av värme. 
Efter värme sträcker sig muserna! 
Efter värme trär kariterna! 

Kringsväven mig, O muser, 
O kariter! 
Här ä r  vatten, här ä r  jorden, 
Och en son till vattnet och till jorden! 
Ovan jorden vandrar jag, 
gudalik. 

"Kycklingbaletten". 
D a g l i g e n  komma tidningar med re- 

lationer av passionerade brott. re- 
volutioner och inbördes krig. Vilken 
djup tillfredsställelse väcker det icke, när 
det en dag ramlar ner på ens bord ett 
häfte, som påminner om att en värld, 
som endast synts grym och dåraktig, ock- 
så rymmer andra realiteter, lika påtag- 
liga men oskyldiga och ljuva. Och den- 
na tillfredsställelse mynnar i det  trygga 
medvetandet, at t  hur formerna växla i de 
vuxnas tillvaro skall det alltid finnas ett 
litet fredat och lyckligt rike, där barn och 
djur leka som bästa vänner. 

Med dessa rader åsyftas 6 små barn- 
visor med text och musik av Ann Lind- 
hagen, nyligen utsända frän Abr. Lund- 
quists musikförlag. Den unga komposi- 
trisen har alla förutsättningar att kunna 
ge de små fullgod kost. Utgången från 
Dalcrozes institut har hon ägnat sig åt 
undervisning i dans och rytmik. Vid si- 

över alla altaren lysa i förnyad glans. 
Graven är  borta, Kristus uppstånden. Gud 
försonad med sitt folk. Kyrkdörrarna 
öppnas på vid gavel, och vårens värme 
och jordens glädje stiga mot kyrkans 
valv. Assisi blir åter sig själv. Åter 
ringa varje kvart kyrkklockorna uppifrån 
den lilla grå staden ut över den bördiga 
dalen, det välsignade Iandet, Ombria ver- 
de. För Sankt Franciskus och hans vand- 
rande bröder är fruktan för döden ett in -  

tet mot lyckan att leva. 
. Elsa Busck. 

Rena ären I !  — som vattnets hjärta. 
Rena ären I !  — som jordens grund. 
I omsväven mig och jag svävar 
ovan vattnet, ovan jorden, 
gudalik. 

Vänder han hemåt, 
den lille mörke, ivrige bonden? 
Vänder ovädret ryggen, tror blott 
på dina gåvor, o vinets fader, 
och på värmen från flammande härd! 
Vänder dock hoppfull! 
Och jag, den I ledsagen, 
alla muser och kariter, 
jag, som vandrar till möte 
härligheten varmed I, 
muser och kariter, 
livet har kransat och smyckat till 

jag skulle modlös vända! 

Fader Dionysos! 
Du är  genius, 
århundradets genius. 
Du ger åt oss 
inre glöd. 
Ljuset ger 
Foibos Apollon. 

fest - 

Ve! Ve! Inre varme, 
själens värme, 
medelpunkt! 
Värme stråle 
mot Apollon! 
Kall går annars 
härskarblicken . 
dig förbi och avundsamt 
märker något: 
märker cederns kraft at t  grönska 
utan honom, 
ljusets gud. 

na egna lyckade framträdanden inför 
vuxen publik har hon visat sig behärska 
långt mer krävande pas och poser än de 
uppträdande i hennes senaste lilla balett. 
Man har vid dessa särskilt observerat 
hennes säkra rytm, hennes fina musika- 
liska uppfattning och först och sist hen- 
nes vackra allvar inför uppgiften. Nu 
utbildar hon sig närmast vidare för sce- 
nen. 
Som ett litet mellanspel kommer nu 

»Kycklingbaletten» i söt utstyrsel med 
tidsenliga ord och fyndig musik. Man 
vill endast önska, att  dessa sånger fä 
glädja många små nu till högtiden, då 
visor om häxor och kycklingar och påsk- 
liljor äga en förtjusande aktualitet. 

A .  B—n. 

MÅNSKENSNATT. 
An den Mond. 

svävar over snår och dal 
silverdimmans dans — 

Löses äntligt själens kval, 
månsken, i din glans! 

Svävar sonande och ljus 
kring min gröna lid — 

liksom i mitt ödes hus 
vännens blick ger frid, 

Alfa minnen på en gång, 
allt vad hjärtat vet, 
fröjd och smärtetoners sång 

i min ensamhet! 

Strömma, flykta, kära flod, 
glädjen har ej  bo . 
i mitt bröst. Mitt glada mod 
svann med kyss och tro. 

ägde dock en gång så visst 
högsta kostbarhet! 
Du mitt kval - jag dock ej mist 
vad så kärt jag vet! 

Strömma, kära flod, med hast 
dalens äng förbi! 
Till min sång du utan rast 
skänke melodi, 

när du mäktig, stark och vild 
i vinternatten går, 
eller kring dig, frisk och mild, 
knoppas, blommar - vår! 

Säll den utan hat sig slöt 
inom eget hus, 
lycklig med en vän dock njöt 
- som en ton, ett brus - 

vad ej mänskotanke tänkt, 
ord ej fångat har, 
men när natten tyst sig sänkt, 
genom själen drar. 

(1778) 1788. 



Ingen vanlig bok. 

Reaktionär 
ungdom. 

(Forts. fr .  sid. 1.) 

förmåga a t t  lugnt övertyga med blotta 
styrkan av sin personlighet. Han tar  dess- 
utom sin ungdomliga publik genom sin 
förmåga a t t  uppträda kamratligt och ge- 
nom en bestickande tolerans. Giertz 
gjorde sig till tolk f ö r  ungefär samma 
synpunkter på och åsikter om den moder- 
na litteraturen, som tidigare på kvällen 
hävdats a v  rektor Håkanson och fröken 
Torulf, Giertz vill, att så gott  som alla 
böcker skola handla om glada, rena och 
oskyldiga mäninskor; f inge han råda.  skul- 
le den svenska litteraturen bli skriven ute- 
slutande för unga människor i pubertets- 
åldern. Vuxna, levande människor ha si- 
na givna problem, sina svagheter och sin 
styrka. A r  det inte litteraturens upp- 
gift a t t  i konstens form behandla olika 
fasetteringar av allt detta? Det ä r  se- 
dan den konstnärliga kvaliteten och in- 
trycket av äkthet i allmänhet, som till- 
sammans få avgöra om det föreligger god 
eller dålig litteratur. Böcker om ädla, 
linhåriga, »ariskt» vitala människor med 
öppen blick och äppelröda kinder i Eb- 
be Lieberath-stil ha säkert  en viss uppgift  
a t t  fylla i litteraturen men de f å  väl I all 
rimlighets namn inte dominera densam- 
ma. 

Den moderna, radikalt kampglada kris- 
tendom, som Giertz företräder, har i sin 
idébyggnad mycket mer gemensamt med 
den tyska nationalsocialismen, än man 
vid första påseendet anar.  Betecknande 
ä r  det starka vilje- och känsloinslaget 
och en frånvaro av rationella element, som 
t a r  sig uttryck i en fullkomlig brist på 
godtagbar argumentering i diskussionen. 
Giertz formulerade i slutet  av s i t t  tal  det  
nya kvinnoideal, som han ansåg  a t t  den 
moderna ungdomen borde g ö r a  till sitt. 
Det var d e t  fredje rikets ideala kvinno- 
typ, urgermanskt hög, stolt  och vördnads- 
bjudande på samma g å n g  som mjukt 
kvinnlig, en hemmets goda fé eller gudin- 
na - märk väl endast s o m  sådan  berät- 
t igad till en plats i samhällsgemenskapen. 

I den reaktion, som nu hotar komma, 
skola kanske dessa 126,000 kristna ung- 
domar taga del. Deras deltagande blir 
desto farl igare f ö r  frihetens och demokra- 
tiens bestånd, d å  d e  lätt  kunna ge de 
stridande reaktionärerna den föreställnin- 
gen, a t t  de själva ä r o  förkämpar f ö r  det 
ljusa och goda, medan motståndarna 
framstå som liderliga sällar, försumpade 
i allsköns synder och laster. Man anar,  
under vilka tecken den reaktionära ung- 
domen i värt  land kommer a t t  t å g a  fram; 
det blir säkert  icke under hakkorset eller 
spöknippet. Troligare ä r  väl, a t t  den 
reaktionära rörelsen t a r  de storsvenska 
färgerna och det kristna korset  på entre- 
prenad som sina symboler. Reaktionen 
blir väl inte mindre farl ig därför a t t  den 
betecknar sig som svensk eller kristen, 
Snarare tvärtom. Man befarar a t t  gamla 
götiska idéer och Runebergska tankegån- 
gar  komma a t t  blandas med maskerad 

u ar just  ratta tiden för den som vill N bereda s i g  att riktigt »begå» sin 
semester, vilket det nu gäller, a t t  resa till 
Rivieran eller hara att  göra Stockholm 
på 8 dar. Någon har sagt a t t  kartstudier 
är det mest fascinerande man kan hänge 
sig åt före semestern, men j a g  vill också 
tillägga: Och resehandböcker - när de 

närer, politiker. Antibes, en gång romar- 
nas flottbas Antipolis.. , o. s. Y. 

Om Cannes heter det så har:  För dem 
som betraktar Europa som sin agandes 
villa, d ä r  Berlin ä r  hallen, Paris matsa- 
Ien, Schweiz skidbacken och Rivieran den 
soliga verandan, ä r  Cannes hörnet d ä r  
man t r ä f f a r  den intimaste klicken och inte 

arr, så spirituellt skrivna som Ellen Ry- 
delius »åttor». För både Riviera-fararen 
och Stockholms-turisten h a r  hon skrivit 
vägledare, så förtrollande och spirituella 
a t t  man har nästan lika roligt a v  att  läsa 
om resan som att  göra den. 

»Vad ä r  det som ger Rivieran, denna 
mångbesjungna strandremsa mellan Mar- 
seille och Spezia, dess charm?» f r å g a r  
hon och g e r  själv svaret:  Inte h a r a  det 
underbara klimatet, solen och blommor- 
na, utan också den omständigheten a t t  
varje främling. vilken nation och sam- 
hällsklass han än må tillhöra, här alltid 
kan finna något som passar hans smak, 
böjelse - och portmonnä. 

priser», vari han ger läsaren del a v  sina 
erfarenheter, vunna under många och 
långa resor. Men detta ä r  ändå h a r a  in- 
ledningen. Sedan följer den egentliga 
tenten under rubrikerna: »Mellan Mar- 
seille och Cannes,, »Mellan Cannes och 
Iles des Lérins» och sedan hela vägen 
ända f r a m  till Rapallo, S. Margherita och 
Portofino i den här stilen: 

Här sam- 
las på sommaren den internationella 
konstnärsbohêmen, men staden blir mer 
och mer besökt även vintertid. - Por- 
querolles, en a v  Les Iles d'Or, förevigade 
av Joseph Conrad i en roman. - Härlig 
badstrand och landskapsscenerier som 
erinra om en Söderhavsö. - Port Cros, 
den a n d r a  Hyêresön, ett  litet blomsterpa- 
radis, som i flera sekler tillhörde mun- 
karna på Lerinska ö a r n a  utanför Cannes. 
Landskapet h a r  en vild s k ö n h e t . .  . ÄIsk- 
lingsplats för en mängd författare, konst- 

Sanary, 171 km. frän Nice. 

"Vi bringa hjältarna 
vår hyllning". 

Den socialistiska Internationalen mo- 
biliserar i dessa d a g a r  alla sina 

medlemmar a t t  lämna Österrikes arbeta-  
re praktisk och moralisk hjälp. Sveriges 
Socialdemokratiska kvinnoförbund har 
också, erinrar Morgonbris, igångsatt  
en insamling till hjälp åt  katastrofens 
offer:  de föräldralösa barnen, d e  ensam- 
ställda mödrarna och deras barn, de hem- 
lösa familjerna. 

I et t  upprop f r ä n  Internationalens exe- 
kutiv lyder maningen: 

»Vi bringa hjältarna i det  Röda Wien 
vår hyllning, vi bringa de oförskräckta 
kämparna I hela Osterrike vår hyllning. 

Vi buga oss i vördnad f ö r  de män och 
kvinnor, som o f f r a  si t t  liv f ö r  friheten. 
Och liksom en gång arbetarnas interna- 
tional skall vittna o m  Pariskommunens 
kämpar, så skall det  också i framtiden 
heta om Österrikes röda kämpar:  'de sko- 
la förbli levande i den internationella ar- 
betarklassens hjärta'. 

Men vi, som arbeta vidare, kämpa vi- 
dare, vi s v ä r a  Eder: Edra offer skola icke 
ha v a n t  förgäves. Den heroiska strid, 
som utkämpats i Osterrike, ställer den 
samlade arhetarrörelsen inför nya och 
stora politiska uppgifter. För stunden är 
det emellertid alla socialisters och alla 
f r i a  och rakryggade människors ofrån- 
komliga och bjudande plikt a t t  hjälpa 
änkorna och de faderlösa barnen till hjäl- 
tarna i Österrike.» 

eller omsmälta nazistiska. Ungdomen 
borde akta s i g  f ö r  a t t  låta s i g  imponeras 
av aldrig så storslagna sedliga masspeti- 
tioner. I sådana manifestationer som den 
senaste l igger reaktion på lur, låt vara 
ännu så länge ganska omedveten hos ve- 
derbörande. själva. Kurt Fröderström. 

riskerar möta kreti och pleti. Man bör 
vara blåblodig, rik eller konstnärlig för 
att leva i det riktiga Cannes inte h a r a  
som åskådare. Det ä r  lustigt a t t  tänka 
sej att  för 100 ä r  sedan var den hara en 
liten fiskarby som alla de andra. 

A t  Nice har författarinnan ägnat inte 
mindre än 50 sidor, p å  en a v  dessa 50 
sidor finner man följande försäkran:  »Om 
en av hushåll och uppfostringsbekymmer 
utjäktad familjemoder ville effektivt  på- 
nyttföda s i g  och samtidigt ha roligt 
skulle jag ordinera henne a t t  resa till 
Nice på några veckor». 

Till alla de 8x8 Rivierastäderna h a r  hon 

gäller inte hara människor utan också 
städer.  Rapallo var den första italienska 
stad,  som vann mitt hjärta.  Jag minns 
ännu som i går, hur vi I kupén vid gräns-  
övergången hälsade den italienska jorden, 
symboliserad a v  e t t  blommande mimosa- 
träd och ett  snöfjäll, i blodröd Chianti 
och på kvällen somnade söt t  under ett  
myggnät i Rapallo sövda a v  Medelhavets 
vågor. 

Ja, kartor och resehandböcker ä r o  f a -  
scinerande litteratur. Med Ellen Rydelius 
utförliga åttor lever man med och vet 
precis vad det ä r  man vill se - när man 
en gång får råd. För det tänker vi ju 
alla få en gång. 

Till dess ä r  det också väldigt nyttigt 
a t t  ha lärt s i g  köksfranskan och köks- 
italienskan, som författarinnan varit  n o g  
omtanksam a t t  skicka med på slutet. 

Ellen Rydelius: 8x8 Rivierastäder. 
Elsa Wideblom 

Den fria pressen 

annonsörerna. 
och 

O m den fria pressen och annonsörer- 
na skriver Fönstret några beaktans- 

varda ord. 
Den mest kränkande beskyllning som 

kan drabba en tidning, heter det, ä r  a t t  
den låter annonsörerna bestämma över 
textinnehället. Det ä r  detsamma s o m  a t t  
påstå a t t  den ä r  köpt. D e t  fria ordet får  
icke v a r a  en marknadsvara,  d e t  ä r  alla 
ense om - utom en del annonsörer. 
Fönstret  h a r  bedrövliga erfarenheter a v  
det annonsintresse som g ö r  s i g  brett  och 
vill öva censur. 

Tidningen räknar upp en rad exempel 
på dessa erfarenheter: 

»Vi förde på sin tid en het kampanj 
mot skönhetsindusfrien - och så blev V I  

a v  med de lukrativa annonserna om skön- 
hetspreparat! 

Gummi-, speciellt sond-branschen och 
en viss s l a g s  kvasisexualupplysning har 
Fönstret obarmhärtigt kritiserat - våra 
annonsspalter b ä r a  vittne om den kam- 
panjen. 

Vi ha g å t t  i härnad mot tablettskojet. 
Det h a r  reducerat annonsintäkterna. 

En artikel om Svensk Filmindustris 
konstnärliga produktion berövade oss an- 
nonserna från detta företag. I Fönstret 
granskas icke filmrecensionerna a v  an- 
nonschefen. 

I et t  a v  våra senaste nummer hade en 
f ö r f a t t a r e  tagit  till o r d a  mot den trafik, 
som vissa preparat-grossister driva i sin 
reklam genom a t t  annonsera 'rekommen- 
derat  a v  läkare' etc. Svaret  kom - en 
stor känd firma kontramanderade sin an- 
nonsorder med direkt hänvisning till ar-  
tikeln i fråga!» 

Men - slutar tidningen - vi hoppas 
p å  vår dygd.; belöning! D e t  finns väl 
också annonsörer, vilkas varor tåla kritik' 
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