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l'M,,!Hdoq..,. dtin Il januari 19H 1 IITLLlQlllGAl\1 -' 

- General Olo/ Jfol"', 110m ]Il i13ndag,e.n 
fJllde 76 Ar, ble• Cöremll för omfatLande 
byllnlngar pA bemlrltelaedagen. Genera· 
len tillbringa~ med aln tamlll högtldada
ren pA SaltaJllbaden. Till hemmet I 
Stockholm tnglngo telegram oob blolll8ter
byllnlngar I mMSll, Bland telegrammen 
mlrlr.tee ddana trAn bland andra konun
gen oob drottningen, kronprl111paret, prlna 
Ilernadotte, llrkeb!akopen. t7ake mlnl•tern, 
ekamentaka mllteta byrl, Mmtllg• reg .. 
menten Inom temte arm6fll.rdlllnlnren jlm• 
ta regementena& oUlcer• och underotfl· 
ceralr.lrer, Bobmllne regemente Jlmte oUI
.,.,. oeh onderotrloer■klrerna Tid rege
menuot. amiral Llndman, ll•erstlthlllar• 
Heder■tlerna, l&Dlt Jllogelbrekt., töniam· 
llnga k}Ttorid. 

t. 4. 1<>d&l1g&ren P. A. Drake, Katri• 
tlebolm, 88 lr; groa1handlaren J. 0, 
Settenratl, Saltojö•NtLcka, 86 Ar; t. d. 
kaptenen .L lll. öbotrg, öetbammar, 82 
lr; rrosobudlaren o. L. OIAn, Stock• 
:holm, 81 lr; 1':ammarherren friherre 
G, IL 11.&mel, SjObo, 76 lr: ■parbanks
tamrer,.ren NII ■ Pebrs1on, Bl1tslngbor1, 
,,6 lr: protesaor emerttn■ M. J. Sallo, 
Stockholm, 7 6 lr; bru kapatrooen greve 
G. I', •on Rosen, Stockholm, 71 lr; f. 
d.. 1tatlons1nspektoren 0. W. Ekström, 
Stockholm, 10 lr; f. d. bankkamrera.reo 
Rua:o F, Llndatröm, Stockholm, 7 0 
ar: kaptenen 8. A.. Wemu, Stoek
holm, Il lr: stad•ka.mreraren J. 
e. zettervall, B'alnn, 67 lr: kJ"I" 
ll<oherden A. s. Sandln, öJebyn, SI A.r; 
41reltt6ren P. J, R!lslll, Hagaberg, 66 
lr; majoren K- l!I. A.. U1gla, Skövde, 66 
lr; rldma.nnen O. T. Sandström, Sö
derhamn, s, lr; ,.potskaren Fredrik FöRLOV1'IBGAB, 
lj,undatrllm, Nora, 84 llr; arkitekten E, 
O. Ulrtch, Gonllll, 64 lr; dlaponenten J, 
Il, Palmår, Sundsa.ndvlk, 68 lr; kyrko
herden J. A. Edatrllm, Trebllrna, 6Z lr; 
komministern Erik örnfeldt, Vll.sterhle
ke, 62 lr; kamreraren Ellaa östma.n, 
Stockholm, 61 Ar: atatlonslnapektoreo 
S. R. de Try, Roaer1berg, 61 lr; gross• 
handlaren Carl Lundström, Stockholm, 
81 t.r: majoren G. M. B""ekstrllm, Yata.d, 
10 lr; kam marmuolkua 0. O. llatman, 
stookbolm, 60 lr; kontrakt1pro1teo J. 
O. l!l, Pontlln, Hull•JII, 59 llr; arkitekten 
Ronrad Elmjua, Stoekbolm, 58 lr; bov
fotografen Alfred SJllberc, Karlaborg, 
58 llr; !. d. rabrlkötPn John Carlsson, 
Jlan1llrn, 5$ lr: kyrkoberden I. W, 
P. Jäderlund, Gllln•hammar, 66 lr; pro
Ylnalallllkaren C. H. Nllaon, Hedemora, 
16 lr; etatlonalnapektoreo C. G. R. 
BJelmår, Mullsjö, 64 lr; handlanden 
A.. o. Bedenekog, A.rvtka, 53 llr; Jil.1· 
ml!Jltaren O. H. Fogelberg, Karlholms
brulr., 52 lr; notarien 0. T. Landabl, 
liltockbolm, 52 Ar; kaptenen A. E. Syl
n.nder, Upvsala, 5t lr; rädmannen Nils 
Wlekberg, Lysekil, 52 lr; 111.roverksad
lilnkt• n S, E. A, Ahlstrllm, Stockholm, 
60 A.r; aJllkaptenen Helge Franz6n, 
Stookholm. 60 Ar; tandläkaren Hal
ter Hultruan, Karlstad, f9 lr; 
Jtaptenen Gnat.ar Torn6rblelm, stock• 
hnlm, 41 lr; byrt.cbeten S. A. 

tjlnstemannen 1'1d Stocll:holmo PD!lsltlr 
8ten Dahlqvlat och fröken Toro Pellr•o11, 
dotter till framlidne direktören C. A.. Pehr-
son, örebro, och ha.DB maka, rl!dd Lara-
son: 

sekreteraren ocb kanallchefen I JJands 
land•kapenllmnd vice hllra.dsbövdlng Wer• 
,..,.. Becker, Marlehamn, ocb fröken A.llftC· 
Beal1J Ehrenborg, dotter till framlidne 
kapteneu C. R:aon Ebrenborg, KrA.k, oob 
bana llkaled1111 framlidna maka, tödd Blir• 
jeseon; 

atlndlge adjunkten I SkellatteA lanclatör• 
samling BMIJO RILmar och sjuksköterskan 
Agd<J Oarl.l•on. dotter till löjtnant 0. P. 
Carlsson och bana maka, född Snndbaam, 
Boden: 

organloten I llltra Karu,, E•I BJ/Jr~o 
ocb fl'llken B/.grl• Wahlbero, Stockbolm, 
dotter till tngenJör John W•blberg oeb 
han■ tramlldna rna.ka; 

ln•pektoren Erik intnt, Vl■br, oob trll
ken Gunhild Ma1!11011, dotter till b;rg1-
mllataren M. A. Matt■aon I örerrund och 
bana maka.; 

clvlllngenJören 1'1d Norrtllplnga 1tada 
byggnadokonto~ Tor•t"" Elclt.str:ldt och 
tröken Sonjo Ohon, dotter till k&asllr W. 
01.00, Norrkn111n1, och h&IIJI maka, ffldd 
Tllrnll:vtmt: 

0. l'allenlu-. Stockholm, ,s lr; l'JOD811'ALL1 
apotekar<!n c. A. HJortll, Vansbro, 48 E. T, Soodler t. F. d. kontraktsprosten 
lr: n-ttmAat,.ren E. A. Uggla, Stock- Elis Teodor Bnndler I Fristad har avlidit. 
llolm. f8 lr; ln.-enjl:>ren Simon Weno- Den bortsAnl
beri, Karl•ta.d, 47 lr; tnllkontroll!lren O född 1819 a, A.. r. Bergatrllm, Malmll, f6 lr; la- 1 • "~eraborg, 
p:rett.BIAl<aren J, A, WaldenotrGm, Fa- bin atudent I 
lttn, 48 lr: tecl!nlng~ll!.ra.ren N. 0. Ek- Upl)tlllla 1868 och 
ffll, sund•vall, 46 lr, taxerlogal!ommla- räotvlgd 1875 
aar1en A.. R. Friberg, Stockholm, 4,5 11.r; P ear · 
tandllkaren _William Borgstrom, Stock- ~::m:ru:apr:~~• 
11,qlm, 44 lr, a"8!atenten S. A. Orottlj, kant vid Rocks
Btoelr.bolm, 4 4 Ar; kommendOrkar;,tenen holm, Vlaterlls 
.,.., •• G, o. 0. Wachtmeleter, Karlskro- titt, 1878 k 
Da. 44 lr; 11.roverkeadjunkten E. J. ~lnl•ter I Od =h 
lllllatrllm, Norrkllptn1, 43 lr: tullkon- 1886 kommtol
trollllren F. A. Mllllander, Trälleborg, eter I Skarstad. 
.41 lr: rldmannen F. W. G. Rosen• H I Il d •- an an mn eB 
... ta. 81lnriBbamn. fl ..-. till lr.yrkoberde I 

Fristad 1887 och 
blev kontrakteprollt 1904. 

f REDRIK BOD«.,! 

EN HEBREISK DIKTARE. 
• 

I. l. Aaoom ~l-ttelae Vad k ro-
lo l lr ,kall ralr:t •arda 

t!7ekua fBrsta glng,en i H a p o I! 1 h a
■ a i r, d. .,_ a. D e n u n g e a r b e

ta ren. en b~reuik veckotidning, r.om 
'llt4ri""9 i Palestina. Den företa bokupp
lqu alg dagen Ar 1912 i det palm
beekuggade Jaffa 'rid MedelhavBo1tra.n
den. Sedan dese bar boken översatt• till 
flera europeiska ~prAk, till tyska, unger· 
ua och polska, ooh nu har den o!IIBider 
nått till de nordiska furorna vid Öster
lljön, ett vittnesbörd om att hebl"eiskan 
i Tåra dagar åter blivit ett levande tuo
goro!l. 

Det stönta och mäktigaste i den mo
dema hebreiska litteraturen har man, 
enligt vad kännare försäkra, att söka in
om lyriken. Även den oinvigde har lätt 
att förstl, att den konstart, eom t.an 
knyt.. an vid traditionerna från Eiöga 
Vi•an, poa.lmerna och profeterna, heh 
osökt ska 11 finna sin stil och sin ton, 

S. J . .AGKO:V: Vad krokat är sl,all rakl 
va.rda, j. m · andra no;-eller. Över
eatt från 6ehre1 knn av M. Ehren
preis och Olga Raphn11l-Linden. 
::lfcd ~lh1 h ,lioner av J. Rndko. 
Stockholm, P. A Nor,trot & Sö
ners förlag. (Judiska Litteratur· 
Mmfnnrlet11 skriftserie, VII.) 

• 

Att ablder eom Blali.k och Tjernlcbov
UJ' verkligen hllr1 iill de utvalda, det 
anar man under !i.aningen av de ffflll· 

eka tolkningar, 10m Y. Ehreopreia och 
Ragnar J oeepbson tlllsammana utfört oeh 
samlat i den värde.fulla volymen N 1· 
h e b r e i s k I:, r i k. Den bittra, isan
de k::,lan i Bialiks Vintersloger, den 
flammande smärtan i Vredese!ngerna, 
den darrande längtan till fädernas land, 
som biktar 1Jig i odet Till fågeln, det är 
förvisso toner ur den moderna judiska 
själene stora symfoni, och även I de 
svenska. ekona kan man spAra den hög
het och den kraft, som nri~•• hos mäs
taren. 

Men det giiller jo om all lyrik, att den 
icke uppeobar_.r 1ina sista hemligheter 
utanför det egna @rlketa trollkrets, och 
alldeles särskilt mlete detta gälla om den 
hebreiska lyriken, som fol'tf!litter en rik 
ooh bög, men för o~ i formellt avseen• 
de alldeles främmande tradition. LAngl 
mindre svlrigheter fi=s det att över
vinna, d~ det iir fråga om att till sven
ska överflytta hebrei k prosa av berät
tnnde slag. Den samling noveller av 
S. J. Agnon, som nu tack var,i överrnb
bin~n .\1. Ehrenprris ocb fru Olga Ra
phael-Linden blivit tillgänglig för sven
ska läsare, knn vem som helst restlöst 
tillgodogöra aig. Det ii.r eu ytrerat egen• 

• 

• 

I 

SVENSKA DAGBLADET Måndagen 'den 4 Januari 1926 

Sven ska 
landshövdingar 

ha ordet! 

L,uul~1n11 .E1unaa. 

U ntler en föf/d ad dr har /ar oaril prenumeronl pd V edo-
Joumalen, och har Jag ,dlunda ha/I ullliille följa huruaam 

tidningen år •fler dr utuidga/J och förbällrau. I del ikidt dffl 
nu framlräder, lordc den fd ame, mota>ara högl atallda an
,prdk. Dd adväl det goda bildmaterlalel som den 111nnerligCR 
omväxlande fexlen erbjuder m11ck•I ao intresse, har Vecko
Journalen alltid kreti mil aforl nöjt. 

Vrd.o-Journalcn har slnkt aitt 
pria med 43 % från nyår! Detta 
lr den stora nyheten. Postprenu
-•tion pi uppi, B koetar nimligm 
IS banor för liclt lr i atällct för 
26 kr. Praktupplag•n, uppl A, 
Tan pm också 1änkt, bli 2S kronor 
för helt lr och 6:50 för ett kvar-

tal, trycka nu delvit l k.,,,.ftryclt
,apper och blir däri~om en l,s
tidniug utan tidigare mobTariglaet i 
S•erige. Det enklaate sättet att 11'6-
numerera är alt ringa närma.te bok
handel eller tidniogem mq,edition 

Sveavägen 51-5 3. Eller oclcså 
taga en promenad till ~ 

P PenumerePa • 
l dag/ 

E. Lambei1 t. Pl lördagen avled, som 
f"ömt i korthet omnämnts, verkställande 
direktören tör Granit- och bet.on-t>.-b. 
Emil l.ambm i en i\lder av något över 
69 lr. 

Dlrektllr I. 
flldd• I Svena
mm• aockea I 
Jllnk!lplnp 111.n 
ocb utbilda.de~ 
efter ■lutade etu 
dler I handeh1sko 
la nA.gra Ar tnon 

kllpma.neyr kel. 
Han antog 188 · 
befattning d.aom 
t.lllna,eman i 
a.-b. Koetli gln~
bruk I Ko•ta. 
dllr ban kvar-
1tannt,d11 ■liaom 
ka.seör neb kon
to1'8Chef till böaten 1903, d,\ han !lverflrt-

tade till Stockholm ocb lnoehade enahan
da •tllllolng boa a.-b. 1)e 1venHa kristall
glasbruken under Aren 1903-1906. Dlrelt
tGr L. llguade alg <llro~ter nlgra lr lt 
entreprenadrörelse Inom byggna.de!acket 
oa.mt bitde.de 1910 entreprenadfirman Gra
nit- ocb beton-a.-b. och blev samtidigt 
dee verkställande dlrekUlr. Detta bolag 
utveeklades under dlrektllr Lamberl.8 led
ning trAn en blypam ~rlan pl rl lr Ull 
en av Sveriges mer kllnda tlrmor Inom 
betoogbyggnade!acket. I det kommunala 
livet var L. under Aren 189ll--1903 verk
sam bl. a. slsom ordförande I Ekeb9rga 
sookene kommunalatAmma och kommu
nalnämnd. Under Aren 1916-1918 funge
rade bao !!il.som revisor I sveneka Röda 
korsets hjlllpkommllt-1 tllr krlgsfAngar, 
Han sörJe• närmast av eyskoo och I derae 
sorg deltaga ocksA mAngll.rlga arbetskam
rater. 

P. B. ötrtlond f. Dlrektllr P. E. 0.t
lnnd i a.-b. P. E. östlund1 mukiofa.brik 

Bjud 

när Ni har dans. Härligt! 

anad berfttar!,.m,st, den uildrar en mil• 
jll, eom lr oklnd för de fltmta, och den 
brukar en. teknik, 1101D lr Alderdoml!g 
och bla•rr, men. trot.e detta griper den 
lltarlrl oeh omedelbart. A.gnorui oov,,ller 
lro J ttent lr:omtfutla och 1tilstränga, 
men de lro inga skapelser a• tom för• 
komtllng; de tllla direkt till bjlrtat. 

Den ■llla:mt rena tillfredestlllelse, ■om 

de bel'eda llaareu. beror i icke ringa 

mln pi den alldeles 11)perliga livenätt 
nlugen. Man llaer ■ida efter 1ida aT 
den naiva, fromma krllnikan och •tl!ter 
aldrig pi ett tvnnget eller famlande ut
tryck. Mao bar kän•lan aT att göra b&
kantakap med en ator stilkonstnär i ori• 
ginal. Det ir helt enkelt utsllkt. Myo
ket sällan har man haft brak för såda
na lovord, 

S. J. Agnon, som ännu icke h fyrtio 
Ar pm.mal, är född i ett litet judeniiat<i 
i l:lstra Gali.zien vid namn Bul:i!iatsj. Man 
skall med egna (lgon ha sett en ai\dan 
polsk-judisk smletad, med de fallfärdi
ga, obcakrivlia't smutsiga kojornn, med 
aynagogans murkna och mossill'• timmer
akiul, med eitt myller av bleka, förkrymp
ta, förtrampade 'l'&releer, med hela sin 
atmosfiir aT brinnande, apctsfaa~ig 
fromhet och jäkto.nde, st.eril köpenskap. 
för att riktigt företa •ad det östindisko 
problemet innebilr. Mi<>n från flettn 
ghetto, som är ot t atycke hev1trRrl me
,leltid ooh ett styoke Österland, hru 
Agnon, liksom el många andra m>gåva• 
de judar, vandrat direkt ut i den moder
na viisoorländska <'ivilisat!onen. I Tysk, 
land har han tillgodogjol't sig allt vad 
den intellektuella kultur<"n knnnat bju• 
d tidernL'i sistfödde son. Men han 

I • 

har lcb -funnit ro I ■In Jvdlslra ■jlll, han 
bar Icke kunnat dröja rid de dukade 
borden. Oemotstlndligt har han dra· 
gita mot Palutina, mot Ere~ Irra.el, och 
för närvarande hör han till dem, eom 
varje fredags afton dröja i ■k:,mningen 

framför de flrade stenblocken i klago• 
muren. I ett bre• till •in s•flllllke llver-
1ättare yttrar han, att han "rvlvar mel
lan hopp ooh förtTITlan". Han■ !Ide lr 
•1mboliskt fö, ,ad mlnga av de bästa 
oeh dj upaet anlagda bland de yngre ju
diska g,inerationema upplevat. Jag b&
glr väl Icke nlgon otillbörlig iodiskre
tion om jag npplyaer, att det lir Aguons 
gestalt, e0m ak,mtar i ett kapitel av min 
bok ''Resa till Jenualem". &n Tar fiom 
den förlorade •onen, den dii.r vint åter 
till fadershuset, men funnit det i rui
ner och klamrade sig fast vid epillrorn11. 

Dessa noveller, som offentliggjorts 
på hebreiska i Palestina, handla emel
lertid ieke om det jndiska folkets na
tionella och religiösa storhetstider. De 
handla. i stället om diaspo:rana förned
ringar och prövningar. Den företa av 
dem har till hjälte en krämare i Bnt
sjatsj, Agnoo.s oaueeoliga galiziska fö
delsestad; tiden är 1840-ta.Jet.. I tro
h,jilrtade vändningar, uppblandad, m.ed 
hihliska. uttryek oob färgade av ebati
sidisk rron1het, berättar Agpon om , te
naschem Chajim, om de olyckor och ve
dermödor, som ruinera htns lilla han
delsbod och tvinga honom att lämna 
sin husti-u kvar i Bntsjatej och sjillv 
ge sig ut på de galiziska htnds, ii.garns 
som tiggare ocb lanrlstrykare. Steg 
för steg följa. vi hans ma.terial!a oQh 
andlig& fömedrin,r: hnneem oeh elän-

FILM g B IO 
,;,__...;..._~ 

ltmllUIB• tiU Ammh. 
('"In ,dr B•rlinkorreapo"4•1J 

•BERLTN, S lan. Den bekante skll
deapelaren Jannlnge har engagerats pi!. 
tre lr av Famous Pia.yen. Jannlng11 
kommer emellertid även att under kon• 
traktsUde11 tillbringa en tid varje Ar I 
Tyskland, dl\r han skall lns1.1efa en stor 
fllmroll Arllgen f6r Utaa rt.knlog. 

Kad6. 

• 
'Vl/J Sacramentofloden f W:•llfnrnlen har 

en fullkomligt l'J'llk 1tad 11lllt•ll1t upp
etAtL Den IJl'ger I nArheten e.• Rio VlsLa 
och aJIU n noden bar &•oom diverse ar
beten tllrvandlata till Volga - man upp
ger att floden 1:er en fullkomllg Uluslon 
av den •tora ryska floden. Atgll.rderoa ba 
1'1dtaslta m~d anlednlog av Inspelningen 
aT Cecll de MUies stora ryeka film Volga• 
akepr;,arna efter ett m&0W1llrlpt av Kon• 
ra<I Bercovlct. Hela befolkningen har mo
bllleerata för att medverka ocb den lir 
"'"' !Il Intresserad att man redan nu hll.r 
och n.r aer tatarer ocb ryaka blind.er I 
sina mllerlaka kostymer mitt pA lJuaa 
dacen.. 

* 
llndlen bar 1111 ocksl tätt egen fllmio

dnatrt. Det bar nllmllgan vl~nt sig att 
man kan r;,roducel'Q film mycket bllllgt 
I lndlen, oeb l T&rle fall stilla de lnhem· 
eka Wo,erna 1!1 billigare l!.n de anier1-
k&DBka, oom f!!r l!vrlgt leka llrn alltför 
popnl!lra. TIii en bl\rJan har man !timat 
rellgl!IM motlT, nll.got 110m man dock 
anart aTalltt ltrln pA grnnd av de m!n
a:a ol!ka rellglllsa upp!attolngarna f lan
dat. Man fl\rsöker nu erhAl!a manuskript 
tlll filmer, som kunna tillgodose bt;"la den 
atora lndlslta publiken, Ett tlertal bolag 
Il.ro I arbete ocb aom h.'lsl bll.ller ma.n pA 
med att b:,gga en mlngd nya biografer, .. 

Den Uee1tlaktl fllmlrulnirtr1en bar hlt
tllla producerat filmer aom Bllllan .taat• 
utom landet. grln•er. Enligt de otlllnd
aka Udnln11arna bar man emellertid nu 
lyckat• Aatadkomma en tJecltlsk tllm 110m 
ll.•en I utlandet torde tlll1'1nna alg stor 
uppmllrkaambet. Den tJecklsl<e diktaren A. 
llraseck ekrev fllr mänga Ar sedan ett 
skådespel aom lta.n betecknae aom en 
klar blid aT det tjeckiska folket• psyke 
och det l.r detta aympatlak& akAdespel 
som nu bl!vlt rll"andl1tt till en ll.nnu mo,
ra e:,mpatl sk rtlm. De bllstn tjeckiska 
ekådeapelarna h& med•erl<at I rnmen. 
som bAde I fl'Aga om regi, •pel oeh mllJO 
lLr fllratkla.aslg, 

l KUDgwllr avled pA lllrdagen, 68 Ar gam
mal 

0. V. Kqo t. Pastorn i Eskilmma 
baptitltf"onmmling C. V, Hnit0 avlL-d pA 
eöndagen i eitt hem i &kiletuna, Hau 
,ar fodd 1870. 

Cl. A. Bwartlills t. D\l!l)Onenten f'dr 
Bv1111~ krag- 011h sk:jorti'e.brik:s 1\.-b. 
Carl Aogast Swartllng ha.r avlidit i sitt 
hlll'D i Linköping. 

Han var !0d4 18el. 

H. A. Södergren t. Den 31 dec. avled 
Btoekholrn fabrikör Nita A. Bödorgren i 
en lider av 80 Ar. 

Den bortgångne bar under ett fO-tal 
är Innehaft enlekertrabrllr. I Stockholm 
Sl'ldergren var ledamot a• Stockholms 
1tads bantverkelörenlng, Närmast sör
Je• han av tre aöoer, dlrav tvA I U. B. A.., 

det driTa honom till 11ynd, oeh till ■lat 

llr han föga bättre lln en "aebnorn,r", 
1!11 ••m•etslös bedragan, ocb vagabond. 
Men nl.r han äntligen med trötta steg 
vänder tillbaka. till Butajatsj, kommer 
omslaget. Man bar trott honom död, 
ooh hane hnstm, eom blivit omgift, fi
rar just sin förstfödde. Stum ooh llll· 
dergiveo, genomträngd av akuldkilru!la, 

vloder Monasohem Chajlm om utan att 

ge ■ig tillkänna; han rill leke grumla 
hennes gllldje, och atraffet för den be
gångna synden rill han ta pl •lg 1jiilv 
onsam. I denna handling av barmhär
tighet och uppoffring frälsar han sin 
fliick~e 11ji1~ och Onde nAd lyser till 
slut klart 5ver hans n,ila och föröd.Ja 
li•; innan han dör flr ha.n bevittna, 
hnr han~ hostrn tiinker pl sin döde 
ma.kc med kärlek och tack~amhet . .Allt 
är försonat, det krokiga ha.r blivit rakt. 

Det ligger en 11nderhar, nlista.n legen
darisk gla.os öve:r denna enkla berättel
se; man f'örs in I en nrmodsfall, primi
tiv värld, aom erinrar om medeltida. 
trli.snitt, men den förklaras, genomly
aes av andakt ooh mystisk innerlighet. 
Det är nAgot av den f•ttigdomeu och 
11'lldshingivenheten1 poe1i, •om Rem
brandt förmA.dde trolla fram över ei11a 
bibliska raderingar, oeb man bli,, erio 
rt1.d om ,i tt iive11 den store holli\ndurrn 
hämtade sin inspiration Dl' ghettots ,iu
dieka f<1lkliv. 

Agnons nOTel!er äro, om man så vill, 
ett stycke lrnltnrhiatoria, m·en de äro 
pi\ samm" o:ång besjilla.de ooh rena 
konstverk. "Legenden om toraskriva
ren" återger med strälande klarhet all 
den symboliska poelli. aom dö)jc;: mg 

• 
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COBHAMS F1. YCNING 
KAIRO-KAP. 

KHABTUll, I Jan. {TT tr. Beater ) 
J'l:,prea Cobham har pA ■In tl:,/rBrd 
till Kapatadm anllnt Wl l,lonpl]&. 

''Krigst]"lnstvägramu international" 
håller möte i Berlin. 

BERLIN, 2 .iao. (TT) De internatio
nella krigst.iän■tmotetlndarn&a exeku
tivkomroitt6 bar pä lördagen eanunan
trfitt bär under ordförandeskap av eo
gelsmallllon A. Fenner Brockwa.y, När
varande ,..,ro delegerade från Sverige, 
Tyskland, Österrike, En!l'la.nd, Tjeeko
slovakiet oah Holland. I en resolution 
framhölls, att oddana anal som Lo
oarnofördral(en icke bringa fred, utan 
tvärtom innebära en fara. enär genom 
desamma allmänna meningen fnlskeli
~n Invaggas i säkerhet ooh förlorar 
blicken för de verkliga krigsf•rorna. 

Italienska änledrottningens tillstånd 
allvarligt. 

ROM, S jan. (TT fr. Hnva1.) Änke
drottningens tillstånd har plötsligt för
sämrats l{ungaparet bar med anled
ning hirav begivit ■il,: till Bordighera. 

Eld.lTA.da 1 Rtnkaby. 
KRISTIANSTAD, aönd9«. (TT) PI. 

sönd~or,ooen ntbrlii e4d i nöjee
etabliw.<emanj!'el Vita kvarn i Rlnkaby, 
■om delvia förstördes. Bygima,deu 'l'ar 

förei>krad nr 10 000 kr. ocb lkadorna 
UPlJl:lkattu till 3 000 kr. Elden an~es 
b,- uppkommit 11:•nom kortalntni.ng. 

OOLOMBO, Cttylo•. I ju. (Tl' fl'. 
Reuter,) En kuatAngare har rlLnt mot 
en klippa ocb aJunklt utanför Ceylon• 
!lstra knfL Pueagerare ocb besittning 
tillbringade hela natten I llppna bitar. 
Fyra personer aaknu. 

oob an dotter, fru Anna Segerfolt, ■amt 
barnbarn.. 

Beda. Alterblom t. DP.n 31 dec. avled i 
sitt hem i Stockholm fru Beda Å.kerblom, 
f'odd Billaun, i en ålder av 69 h. 

Den bortgängna allrJ(II! nlrmaal av ma
ke. köpmannen Emil A.kerblom, en aon, 
grosshandlaren Gnunar Akerblom, son
hu■tru, barnl,arn, ayater och trotJli,nar
lnna. 

Oedlla Htodbeck t. Den 2 da avled i 
Stockholm fru Ceeiliis Hindbeck, född 
Brunnberg, i en lider av 76 Ar. 

Den bortgt.ugna var Il.ni!& etter proto-
1!.ollsekreteraren Fran• Olof Hlodll<M:lt. 
Närmast aörJea bon av eu aon, 11>kretera
ren I kommerskollegium ,lur, kattd. C. 
G. Hlndbeck. 

JORDFllSTNINGAB: 

- I Hedvig Eleonora kyrka jordrå.ates 
pJ. eönd11gen atoftet eftor fru Lo v I 1 • 
A n d • r , 1 o n, rodd ForJberg, i närva
ro &V anhöriga och en stor vänkrets. 

Sångerskan ttu Eeter Berggren Inledde 
akten med att .,Junga ''Hur ljuvt det Ar 
att komma till H1rren1 tempelgårdar". 
Därefter ajöo111 an paalm. Jordfälltnlngen 
Cörrättadea av putor Birger Ounnard i 
Matteu1 lörsamllng. Efter Jordfäiitnlll
gen aJönge en psalm, varetter ortlc!anten 
rörrättade altartjänst 01lb 1Jllng be1r .. v
nlngau1ll,ssan, val"J)l fru lk!rggren 1Jöng 
Händels Largo. Kistan utbare bil.refte1· 
och fördes till Camlljegra ven pA Norra 
begravningsplatsen. En ■tor blomster
gärd hade sän1,1 till tåren. 

- PI l!!rdagen jordf"åste!! i Hedvig 
Eleonol'II kyrka atoftet efter tru L ~ o
n i• A I t h i n, fddd Ehrenboxg. 

I kyrkan bade ltdunnlt 1!1 anhöriga 
och mA.nga vi\llner. Bl. L mlrktea Juatl
tlerådeo Sjögren oob Edelstam, kansllrä
det Edeistam, kammarherre J. J. De Oeer. 
Jordtä.stulngen rörrättade■ av den bort• 
gllngna.s aon kyrkoherde Ernst Althin I 
Glemmlnge och Tosterup■ fl\reamllng I 
SkAne. Akten lnleddea ocb a • ■löta med 
psalmsång. Dllrefter tördos den blometer
hölJda kistan till Norra atalloo rör a.tt 
töras Ull Karlskrona oo,h Jorda• pj\, dilr· 
varande kyrkogärd om onadag. En mll.ngd 
kransar hade slinta till bAren, bl. a. fnl.n 
justltlerll.den Sjögren ooh Edeletam, kana
llrAdet Edelstam, major Ebrenborg, kom
meodörka1>te11 och rru Carlhelm-Oyllen
sköld, frlbarre oeb friherrinnan R. Her
melin samt friherrinnan Brummer, tlldd 
StJerncrona. 

bakom talmudismens stelnade ocih lagi
ska fromhetsformer. "Vid ■ederbordet" 

tolkar med grip11,11de kolll!lt de urgamla 
festbrnkens minnesrika akönhet; berll.t
telsen har den atora diktens djupa ro 
och stilla harmoni Man känn<,r, •tt i 

deasa eti.mningar har den judiske dik
larena oroliga själ funnit vila och frid 

- hll.r avi.var han ioke längre "mellan 
hopp och tlirtrivlan", bllr allr h&ne 
hjärta lugnt ooh fast i talr:t med de 
hemlighetsfulla hjärtslagen hoa det fol)I:; 
som sA djupt upplevat timlighetens för
skingring och vilan i Gud. 

Det lr dessa spillror, vid vilka A.gn.on 
klamrar sig fast likMm de !romm11 vid 
fempelmnrens stenar. Det smutsiga., 
Cörnktada och förtra.mpnde ghettot, 
som både judar oeh ioke-jndnr se ned 
på som ett förnedringens niiste, vad 
bar det icke trot.~ allt rymt aT andakt 
och fromhet, a• sublim ovärldslighet 
och mystisk !Aga, aT lidelse och själ l 

Det är den visionen, som ligger till 

grund för AgnoDB skildringar från 
ghettot; där andra blott Ml det krokiga, 
förvridna och törvuma, dli.r ser han 
den gudomliga vhtkraften. m •ara., 
att det lr en dilrtare, 10m förskönar 
och f'örantlliqoar den grnva verkligheten; 
men denna parndo:'lala fö:rm!ga att ur 
jordiskt elände, ur swnts, förvirring och 
lidande pressa ffflm evighetsupplevel

serna iir dock den jndieka genialitet, 
som skapat tv/i av de stora v!rldsre
ligionerna, Agnon har lika litet som 
zionismen över hurud förnekat ghettot 
för drömmen om det nya Jerusalem. 

Han beiraktar ~ ~t-haml-

• 

' 

,·-

Det hil blivit populärt 
att pl perrooli1• hemi,. 
keltedagar 1amla sina rin

ner bli 

''K ff '' a erep 
Tid ett festligt dukat hord 
i P. U. 8 :s hemtrevliga 
lunch- och tesalonger. Kon
sert av 10li1tkapcll kl. 3-5 
e. tu. Beställ i god tid ocli 
'l'i ordna det licla, med 
blommor, härligt kaffe el
ler te, en delikat ti.rta 
m. m. Priscl är kr. 1 :50 
per penon, då beställningen 
avser minst I O personer. 

!l'au!'ll !Je1f)sfJ:tJ.J!J1~ 
TE.SALONGERNA, 

Homsgatan 54. Hötorgel /3. I 
Massor av vinterstrum

por o. silkesstrnm.por slut
sälj aa i dag och i morgon i 
TWILFIT, Nybrogatan 11. 

"\. ,.-., .... ~ 
:!I! • 

0""8ra1.m,,,,,,?r,lir•lotor ~o BT.ech har 
bllnt ID utomordentligt g-od attraktio!I 
tör kungl teatern. GAng efter Jnna.n hn.r 
Operan under hane gästspel fått an-
1·ändning för sina röda lyktor, nu se
nast pi söndap:skviillen. di\ "Carmen'' 
under hans ledning- återigen gavB för 
fullsatt aa!ong. Sö11dagsförestlj Ilningen 
blev liven den en verklie- fewtk,·ii.11, tRok 
vare den underbare orkestcrledl\rcn och 
tack vare fru PAlson-WeLtergren$ mi!e
terliga utförande av titolroll~n. Av öv
rign medsp~lande belönade pu blik•n :ft-ö
ken Brita Ilertzbergs !Cic11eln 1ned app
llder för öppen rirlA. 

"Hoffmanns liv!'lltyr", som i hr Ble.,hs 
nyinstnderin11: blev en vacker •ucc~~. gP.~ 
för andra ll"~ngen p(i tisrlagen, även då 
under hr Blecha 1Pdnine-. 

Väderleksuppgifter 
den 8 Jan, kl. 'l' e. m. 

~ 'l'•inperatuJ· - ! I z i~=rt '![ I d~1 N"r• Vl ... B) V~or I'.:: 
-.!!"i'"' - 0 mall} ~ 

11-.. -0-"11-.. -. =_ - - 1--1 - ; 
<li1lliv11"11 767 6 - 9.0 -12.811-- klart O 
B1pa.r:da 767.1-120 -10.6 V ~ klart 0 
Blenoelo 71\!l 6 -:i9.11-12.:J1 ___ lkla.rl () 
t\lorlien 767 0 -11 0 - 7 4 OSO ~ klart O 
0,1",.:d, 761 4 -20 o - 8.F,1-- 1,111r1 o 
H~rnö■,d 1o8.7 -Ui U - 6.U SO i'lklart 0 
l!ärna.. 7684 -16.0-11,21---- tJocka O 
Falun... 768.0 -12.U - 6 61---irnnlet O 
Uppoala. 700.0 - ~.9 - 8 7 NO I tjocka u 
Korlotad .. 764 ~ - 2.0 - 2.Y NNO i mulet 0 
l:!lookh: m lbo.4 - l! 0 - i.n 1-10 l klan 0 
S1.röm•l:d - - - i Öl-- ' 0 
JIS_nköp. 7620 + 1 O - 1.a SO :1 mulet O 
Ul!tsborg. 761 2 + 2.2 - 0 0 oi;u I mulet l 
\ 1,by .. , 753.U + l.O - O.ll oso I rei;n 0 
Holm11Ad _ _ - OHi....- 1-- 4 
Korl!h. - 750.0 + l <1 + 0.0 O .J regn 6 
Molmö. ... 7•19 7 + 1.8 - OSO O ntulet 8 
Y,tad. ... - 7496 + 24 + 0.71-- rnulet 4 
IUlpenb.. ifiO. I + 2.0 - SSO I rc,:,:, 

Sammanfattning. Det !rln ett huvud• 
mlnlm um väster om Skottland avskilda 
delmlnlmet, vllket I morse berann olg 
pA Engelska. kanalen ligger I kv!Ul !Iver 
Bolla.ncl ocb beräknas fortsätta I nord
ostlig riktning In pil aödra östersjlln, 

Utsikter. Sydostlig mllttllg tllltag,.n
de 1'111.d, ÖYe"ägande mulet och efter
hand opAlltllgt tör en del nederbOrd. 
Ingen etörre temperaturändring. 

Stonnvll,m.lng för svenska kusten, 
g!\llande l f, m.-8 e. m. den 4 ja.n. ut
fllrdad kl. 9,4~ e. m. Vlnga, Vt,rekll, 
Ängelholm, Malm!!, Slmrlshamn-Mllr
bylll.nga: Förat aydostllg senare ~yr
vllstllg atyv kultje. Slg11al. Tvi trattar. 

Meteorolog!ska observationer 
I Stockholm. 

Medeltemperat. senaste dygnet - 4.9 
grader . 

Nederbörden 8 f. m. den 2 tao.-8 r. 
m. den 8 Jan. O mm. 

drasoh, med samma ilgon som Bialik, 
bland de mörka skuggorna ser ha.n 

svarta :lodar, ekrumpnn, vissna ge• 
etalter, 

,indnr, Galuts barn, som sll\pa •,itt· 
tUJ'lG'a ok, 

som glömma sin bittra pläga 
rid Talmt1dböckern11. blad, 

som ldilmma sitt amod rid sagorna• 
ord, 

som borta,iunga hela sin nöd mod psal
mernas hymner 

- ack, hur föraktlig, hur löjevär.knnde 
handling 

i.nlör den oförstående !riimlini::ens blic
kar. 

Dä Bkall ditt hjärta. slig-a å.t dig, a It 
din fot 

beträtt den tröskel, som för till v1\ rt 
livs hus, 

och att ditt öga skådat Yår sjals kiill,1. 

.Agoons berättelser, Leun,kansv,irrla 
som konstverk, IAta till o<Jb med oss 
främlingar se djupt ,n i judiskt \'i:~en 
med mindre oförst~~n!lo hlicknl', 
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