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detfor . at 322. i, spidsen^ , skal
«vente» til man nar forsøkt
alle andre midler tor at lindre
bolignøden. Kirken Kan alt3aa,
trods alle va'NsKelißi.eter si:
«Vier Baa god, ta ogsaa et eller
fiere av vore nus.» Hvorfor ikke

Wcesaa godt strafs bringe Hette
nu Baa nødvendige ot't'er? vet
tar lang tid, før de andre foran
staltninger Kan Fiennki-rMres 03
nøden Kan ikke «vente» længer.

lerkars Schjelderup.

Nye bøker.Kirken og de husvilde*
var til pastor .Kornelius. Tryggve Andersen Nav er skrevet tor flere aa,!r si

den, 6a, disse ,2VBlc>rinK2r var ak
tuelle i Tyskland, hvor de vakte
bestyrtelse 03 latter. LaavNt MF
Kan forståa, -er denne udmerkede

Ulykkes-katten. Steenske

Vore prester synes; at være ste Hel av døgnet er ogsåa en
kjendsgjemihg. ve benyttes Kun
til gudstjeneste, brylluper, de
gravelser . 03 en 03 anden Kon-

forlag

noksaa Krigerske. Vi behøver LrvKZve Andersens dok be-
vare at tænke paa kirkestriden, Revolution eller social nyskapning. staar av trsmaa fortællinger 03

avNHndlinFer, saa forskjellige i
sit muntre utvalg, at man kunde
tro sig at blade i%t rammeret
julehefte. Her mander t'orsaa
vidt bars tegninger og Kunstdi
la,F. Nen man erk^' enser .lo un
der læsningen, at forfatterens
egen kunst gjør alle bilag over-

som endnu raser. forfatter -av ungdomsbøker sær-
lig aktuel i Norge i disse dage.
Jeg ser svære reklameplakater,
hvor Karl Mays navn utropes.
Han- skal nemlig nu komme i
norsk oversættelse. Hvis re-

Efter billedet, i «Intelligensen» sert. Det glæder mig at de m i n

d r e lokaler, som jeg ikke kjen-

Her 83H n<sie, anvendes oftere.

Jeg tror pastoren paa hans ord,

men Het vilde vistnok interessere

Pet Steinerske system. Hvad hr. IVftlontis vil tale om i dm
at dømme, er pastor X rne

lins daa6e en pen 03 elskvær-
sociale forening iatten.

dig ung mand. Men 03322. han

(synes at være smittet av Hen
alnienneten at taa en n 0 i a 3-
ti g redegjøreise for anvendel

en i. eks. av sniaakirker 03 sa-
tier. Det vilde übetinget vir

ket mer'overbevisende end Het av

pastoren anførte eksempel, o p
førelsenav menighets
huset paa Vaterland. Det
er jo inderlig godt, at darneki'vd

den, presten, Kirketjeneren, med-
alperne 03 vaskerkonen tik

tak over doHet. Nen den slags
«husvilde» hadde neppe vieret
tilfredse med en seng- i en sniaa

. Kirke eller et bedehus. For Hein
inaatte der- altsaa bygges,
mens. den store skare av nød-,
lidende/husvilde endog vilde være
taknemlige for et nattsnerderge,
i et av de nævnte destaaenHe lo
kaier. Min tanke er ikke ny.
Under Krigen nar man otte an
vendt endog de mægtigste Kirker
som lasaretter, og selv i det orto
dokse England Kar man indlogert
hjemvendende krigere i Kirkene.
Skulde man ikke kunne gjøre Het

i samme tor «civile» husvilde? Jeg
viste netop tillid til Kirkens tje
nere ved at jeg først tænkte paa
dem. ? r v i 11 i 3 lie t er altid
bedre end tv an 3. Og Kos pre
.stene inaa man jo kunne regne
paa varmere hjertelag end nos
Kinoeiere eller Kneipeverter.
Selvfølgelig kunde man uten
skade lukke en Hel «tornßielBes.

 lokaler». Det vilde dåre være
dra. Nen nar kommunen lovlig
ret til det? I hvert fald inaa Hen
jo yde skadeserstatning. Pasto
ren inaa da skjønne, at jsF vet,
hyormeget en prest Kar at de
stille, isser paa østkanten. Nen
oMaa prækenen er for mange en
noksaa naars nøt at knække.
Nan Kan være en storartet prest
og fuldstændig mangle talent
svin prædikant. Min lille spøk
burde Kan Kunne forståa. Jeg
inaa gi pastorens forslag min
fulde tilslutning. Men jeg synes
det er underlig,, at Kirken, iste

fleksionene ikke gjør, sig selv,
s3.a agter sandelig netler ikke jeg

a.t dem.

iltre aan6, som nar besat for-

kynderne av fredens og kjærlig
netens evangelium. Ellers vilde

flødige —: 03 (let kan desværre
ikke sies om alle julehefter.

I denne brogede samling tin
der vi et stykke av rent novelli
stisk art som historien om «HivK-
Kes-Katten». Det er en skildring
av livet ombord i en norsk' seil

skute paa landkart under trope
nimmelen. Alle de fatale hæn
delser under reisen faar sin sær«

skilte uhyggestemning fra en
Kvit anL'ora-Kat, som først er
mannskapets kMle6leM6, men
som tilslut blir ulykkés-katten.
Samlingen indeholder endvidere
Kritiske 03' orienterende smaa-

I en liten avhandling om i
«hamstring» Fir li'VFZve Ander- ,
sen en elskværdig 03 virkelig- .

Nan ikke ha brukt uttrvk som

«fuldstændig usans» 03 man inaa
«forundre sig over at da nn s 6 e
mennesker Kan nedlate sig til at hetstro skildring av de egenska

ver, som norske mænd og kvinder
ntckoNst i inatknannetens dage

ifjor. Nan har kunnet iaZtta jag-

skrive slikt»

«øler De Dem virkelig ii^r•legen, hr. pastor? Jeg har
ten efter den dyrebare vare

,3 NI «i 1' paa nært hold, «3 smør
jægerens karakteristik or her
med sikret ira forglemmelsen.

' Som en særskilt bemerkelses

værdig liten avhandling i Trygg
ve Andersens samlir.g vil jeg til-'
slut taa fremhæve «Historie og
tradition». I yderste kortliet for
mulerer han Ker Lit syn paa vor
nationale utviklingslinje. Hsn
gir en, belæring orn Le!ve aaMO
livets indre* organiske fremad
skriden, en belæring, som tillike
er vidnesbyrdet om tyngden og
tankekraften* i denne forfatters
talent.

tor resten ikke tænkt paa at an-

gripe kirken eller dems tjenere,
uagtet der i dette tilfælde nok,
kunde ha væuet grund til det.

f Østkanten« prester Kar sandelig Phil... mag. Wolontis,

vist en nagsten Tørende passivitet Samfundet maa i støpe'skeen, , En

ny tid er i sin vorden. Det. er tidens

stødige omkvæd. Eet som det er duk-

Ker der op en eller anden forkjæmper
tor en eller anden ide til samfundets

det er i«3 tvil om at de vA taa ep

uhyre betydning ikke Kare tor Tysk

land 03 tor den sak» skyld 0322»,

Skandinavien, men tor Kele det mo

derne, Kulturliv, Dr. Steiner lægger

et grundlag for , samfundet som vil

ophæve de nuværende sociale motsNt

nin3or.

i denne BN2 samfundsvigtige salv,

uagtet de daa6e dag 03 nat had
de den bedste anledning til at »e

stykker om de forskjelligste em-,
ner. I avQancllinMn «Racehat»
skildrer forfatteren negerspørs
maalet i Amerika, slik Lom ns.n
nar kunnet studere det ved selv

syn. I en avhandling «Smuss
litteraturens stormester» fortæl

ler Kan den KogteliW historie
om den tyske romanforfatter
Karl May_, Denne mand fik en
6N63taaen6'e popularitet ved sine
nialcverKZ-roinaner. Ti ingen
kunde som nan skildre ædle hel

ter, fulde av tysk. frømhet og

tyske dyder. } Man blev* baaret
frem av kritikerne, og han om
gikkes fyrstelige- personer. Da
kom det desværre for en dag, at

han i yngre dage hyppig hadde
været i konflikt med loven, og at

Kele elendigheten utfolde sig.
Nn er endog naiv nok til/ ifølge

reformation. Ideer som Kar eKanser

for at Kunne virkeliggøres 03 ideer

som paa iorhaand er dømt til under.«Aftenpostenes referat ,at si:
«Vi Kar' længe Zaat og ventet

paa, at der skulde dli gjort no-
sw 822 vidt Kr. Wolontis. Med hensyn,

til dr. Steiner, stammer etter lians

mening misforholdene fra den kjenns

gjerning at den økonomiske proces

03 Het økonomiske system Kar opsu-

Fet 03 Fiennemvlevet Kele Het menne

skelige samfundsliv. „ ven sociale- or

ganisme maa, siger ban' videre, paa

lovmæssiig" maate Ka lov til trit.

utvikle 313 i tre' selvstændige led.

Det økonomiske liv er Klot Het ene

av disse tre naturlige led. Frit 03

Lideordnet bør de to øvrige led, rets

03 aands elle? Kulturlivet, staa.

' Det Kele ser S32ledes meget tilta

lende ut,. 03 tUBener av KeFeistrede

tyskere og østerrikere Kar allerede

»tittet LaaKaldte «Tredelings-førenin

ger» rundt om i forskjellige byer. Til

overflod er der i disse dage stiltet et

skandinavisk Tredelings-forbund med

arKeidende grupper i de tre nordiske
hovedstæder,

Ida.3 vil Kristiania »titte bekjendt

skav med en ny idé-fork
Hen svenske socialøkonom Wolon

ti som», i Universitetet vil "Kolde'

foredrag om et av tiden« most aktu

elle spørsmaal; «Revolution eller so

cial nyskapning»,.. Særlig, ordet elle r
bør man merke sig.. Deri ligger

SienBvn!i3 det - springende punkt i

valget mellem de to vdsrli^netsr.

Set.» Jeg kunde næsten fristes
til, som fru Alvmg, at. omfavne
denne pastor. Manders 03 si:

,5 j«De O? os' dli.2' et stort barn.» At Den kritiske 03 den underhol-

MDrtzVbtzMK ikke altid er pas
-1; .sive, viser opførelsen av det store

- • Dsenmg'hetshus paa* Vaterland

dende evne Forenes i/Trygøre
Andersens fremstillingskunst paa
en forunderlig maate. NanA stil,

orn med rette Kar ord for aå

være mønstergyldig og norm
givende For norsk sprog, Ilegger
sit stof tilrette under 52» streng
en artists selvtugt, at der av
tilkøreren ikke kræves andet end

netop det, at ! Kan er tilhører..

Tryggye Andersen Kar Fundet og
t'aZtLlaat det evig * gyldige for-"
Kold som skal beståa mellem ckeN,

ideelle Fortæller 03 den ideelle til

hører. Og dette Forkold svigter
ikke . i disse , høist forskjellig
artede LinaastvKKer. som Kan Kee

lægger Frem.

som pastoren omtaler.
Som sagt, MK tænkte ikke paa

Paa et av byens noteller træffer vi
Kr. Wolontis. Han er ung. Idealiste

ne er forøvrig som regel nnFe, 322
det virker iZrunden ikke overrasken

de, 03 såa er Kan deFeistret be-

L'eistret tor den ids Kan vil tale em
03 den» ophavsmand, tyskeren dr.
Rudolf Steiner. ,

noget angrep mot nogen, men
gjorde bare opmerksom paa, at
man i denne nød maatte kunne
disponere-over' en del lokaler, som
ifølge gammel hævdvunden tra- han hadde sittst baa66 i bods

fængsel og,' i tugthus. Da KaN
følte- det første kald i 313 til dig*
tergjerningen, begyndte Kan med
at skrivs svinske bøker. Det Fik
ikke saa godt som han 02662 ven
tet. Men 32a besluttet Kan at bli

sædelig,' patriotisk 03, religiøs.
Da gik det godt. Han blev rik, og
berømt. Avhandlingen om Karl

dition benyttes forholdsvis litet. ?22 en reise i, Tyskland, siger

Kr. >VolontiB, blev jeg Kjendt med dr.
Steiner, 03 /hans ideer Kar der bygget
et fast fundament tor en social ny
dannelse. Ideene er debuten allerede

kommet til praktisk anvendelse dl.. 5.
i Wurttemberg.

Pastoren vil neppe dsnsSbs, at
Ms religiøse -lokaler i hele ver-
den om natten staar gan- Dr. Steiners ideer Kar med andre

ord. våa kort tid taat- adskillig vind

i reilene og vi kan vistnok vente os

en interessant time, na2r Kr." Wolou-

s Ks tomme og de husvilde
trænger fremfor alt natte-

03 med hvilke resultater?li er ber g e i den kolde yinter-
Det er det for tidlig at uttale

sig om, nu. Forøvrig er alt avKlenZiF
av den almindelige utvikling, men

tis iatten nærmere redegjør /tor pro

grammet.tid. At alle s t ø r r e protestan
tiske kirker er stængt den stør Johan NNsILON.

net. Assessoren var slik som man

hadde tænkt sig ham; men ikke alle

var like begeistret for  Kain, særlig
ikke Faktorerne som vanskelig Kunde
Komme til orde for den myndige as-

Dommeren, *.hyad enten Kan arbeider
under efterforskningen (03 det skal
jo nu være hr. , Thorups nødanker), el
ler under torundersßkelLen/ skulde i
Sin ledelse benytte begge disse kræf
ter til med tillid . fra alle side?

værdig, rolig 03 taktfuldt at samle
ovlvLNinAene, upartisk ilt ' Kontrollere
dem, ærlig at protokollere dem. Se
ordene i retsplejelovens § 767:
der avhøringen. skal dommeren til
tale sigtede med ro og VNrdiFket ...
Intet spørsmaal maa fremsættes - 3aa
ledes at noget, der er KeneFtet eller
ikke vedgaat, t'orntslettel Loni > til-
Ltaat. Løfter, urigtige foregivender
eller trusler maa ikke anvendes. Vi
heller inaa avhørih'gen forlænges i det
«>i6M6d at 'fremskaffe 1 en t^LtaaelZe.»

Dette ur billedet av den Lande dom-

Lom dommerne -selv. Defensorene skal

il:!«; tinde sig i at deres smukke og.
meget anstrengende arkeide lønnes
paa den, maate. Vi ønsker ikke at
retsvleien benyttes som skuespil, til
bruk For sensation, der gaar utover
enhver,,, Kan, være noksaa skyldig.

-leg skal blot si ti! Aug. 60!!
ognaa sakførerne det tør jeg si et
ter stemningen iiaa deres s bore møte

- ogsaa vi torlanger en ende paa det
te BkneBpiK Skuespilleren maa ta en
anden, rolle, og tenpet maa gaa ned.
Nu Kar de?' jo været applaus nok!s>

ikke har joddet og Lom, derfor ser

med forargelse paa alle der bører til
de sidste dage, «om hat ønsket, 3,t vi
hadde -en norsk Norn?. ' Vi har nok
en assessor i Norge, som behandler
alle de saker Lom, er

av høgkonjunkturen. Men Kan er gan
ske civil og neter ikke Thorup, men.
P. 1.. Stabel.. Hr. Stabel er assesi

«or i-Kristiania byret og præsiderer i
den avdeling som Keler handelsretten.
vet gaar imidlertid det forlydende.
nag. barsen at hr. Stabel skal være

en meget Farlig herre, selv om nan er
civil dominer. Dette forlydende
i manges - en bekræftelse, da hr.
assessoren i Lin tid sendte en forestil

ling til provianteringsdepartementet
pm grosserer' Schee. -- Hr. Stabel
læser nemlig ogsaa andet i. Line akter
end det som direkte berører den sak

lian skal dømme i. Han bovner i det
hele ikke over noget, 03 det er dette

mange mener i visse tilkalder Kan bli
farlig. Assessor Stabel ser ikke ufar

lig nt bak sine Forte  briller, og det
er meget mulig »t ban endnu bar«

staar i begyndelsen av sin utvikling»
Vi Kan Kanske ba baab om en Thorup,

Thorup,
Faar Kassmanaffæren et efterspil for assessoren? sessor. I de sidste dage er ogsaa

misnøien med Thorup kommet mere

aapent 10 r dagen gjennem den Laa»
kaldte Kassmanaffære. Ur. ThorupHar vi en norsk Thorup ?
gik Ker, som . man vi! erindre. meget

Kaarclt frem overfor sin svenske Kol-ste grep paa sakene, hans fine næse

og strenge  nbclnKprliL'Ket Kar .været

av afcor betydning i preventiv hen-

Leende. Nan bar været alle letsin

dige danske jobberes skræk og sik

kert bidraget til. at mange spekulan

ter Kar inotstaat tristelLen til at gjøre

en kvi/retning', naar dennes resultat

Kunde tankes at komme til. undersø

kelse hos Thorup.

lega kriminalrets,dommer Johansson

fra Malmø, Lom efter et kort 03 fyn

dig forhør blev puttet i arresten. I<aB

- er trukket op til'en-stør
re sensation, idet ikke alene et dan-

Som man ser er det et nokL<?.a

skarpt sprog. Om det vil gjøre noget
indtryk ona assessoren, er et andet

LvFrLinaal. Det Kan dog tænkes at
Kassmanafireren vil faa større di-

ske BaKt<s'rerraad og en av de mest
ansete danske dommere, August (3011,
fordømmer assessor Thorups ontrL2-

mei mensioner. Det sidste som foreligger,
er at den svenske legation i læsiden
havn har tilstillet Johanssons forsva

rer. overretssagfører Wolff,; anmod
ning om at gi lektionen fyldestgjø
rende oplysninger om Laken. Det er
jo rimelig', at det svenske justismini

»terium maa ha disse oplysninger tor
at tratte avgjørelse om hvorvidt kri
minaldommer Johansson Kan forbli i
sit nuværende embede.'

Se BL9, paa Kr. Thorup. Eo. Vier
dig'Ket, Kitter, trusler! Le hans stil
ling til anklager og defensor. Han
erkjender selv at være anklager (og
tror at Bualede« »Kai en anklager bæ
re sig ad), og lian behandler defen
sor som om dan var en uvelkommena
de der Kar trangt Lig ind, hvor Kan
ikke hører hjemme. De tiltalte K»a
ne» og spottes, tituleres uhøflig som
allerede dømte eller damme ete ete.

Denne «dommers Kar i »areviL ar
beidet tor lukkede døre. Vi Kan nu
forestille os behandlingen, 05' vi, im
poneres ikke av at han .ikke Kar
teilet.

den, men og8»a ' den Ikendte K<sieBte

retssakfører Henriques uttaler at sak-
Like til ikelst foregik hr. Thorups

virksomket for lukkede dore. Man tik

regelmæssig ikke andet at vite end

de bedrøvelige resultater og Kvein de

faldne storketer var som Kr. Thorup

førerne ikke vil taale denne fonn tor

>s> domni ergjernIng
"ft*W

Assessor Thorup 2r. Henriques skriver Kl. a.:
igjen badde em skuet. Sic tran-

«Vi sakførere Laa i den n.ve rets
pleisordinng vor betydning under den
Kriminelle underLfiKelLe i vor adgang
til som defensorer at Ki«taa tiltalte og

dommeren til sakens oplysning.
Anklager 03 defensor er nok motstår
ende kræfirer, mende møtes dog begge
i arbeidet nga »t tna sandheten trom.

Den danske iork,si'sdonriner 'K Ko- sit skrev avisene og gjorde sam

tidig delikventenes bervgtelse til 53-ru p, som behandler alle iobbetidens

Kriminelle begivenheter, Kar taat et sessoreus berømmelse Det er mange, især av dem som vi 03333

'.v, der er gaat langt utentor Nan- I høst begav det sig at Danmark
marks grænser.  Det Kan Keller ikke tik »in nve rettergangslov, «g der

med blev dørene Kos br. Thorup aan-
Sakførerne vil imidlertid ikke saa litt

tliale denne form for dommergerningv»re tvilsonit at assessor Thorups fa-

-Æ

<*v - •^-"jivr^™^™*


