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Veckokronika. f£ Den stora attraktionen unde>-dtav g&ngna veckan har for Katrineholms vidkommande varit den stora' sammandrabbnmgen p$ Folkets hus rorande stadens verkstadsskola, som man pa arbetarkanten varit mindre glad at och utsatt for klander.
Skalen dartill aro ju forresten genomskinliga, men det finns ingen anledning att
har ga in pa desamma. Under diskussionen, som fick utgora svar pa skolfraganH
gladdes ens elaka hjarta over den upp! strackning som socialdemokratiska stads.lullmaktigegruppen fick av sina forma'n
6ch valjare, vilket allt ovett mottogs utan
ett knyst. T. o. m, Kaa teg snallt och
beskedligt och fann. sig i sitt ode sasom
ett frcmt lamm som skall klippas av sin j
strange husbonde. Tank om hogerns
stadsfullmaktigegrupp pa liknande satt
offentligen skulle fatt pa tafsen, da hade
det val blivit minst en tvaspaltare i "Folket"l
Pa tal om skolor sa skall stadens folkskolor i sinom tid fa en ny ordinarie over, larare efter hr Jungnell och foikskolesty] relsen har kallat fyra av de sSkande foi
provs avlaggande. Overlararehistorien i
Katrineholm saknar tyvarr inte sina mindre tilltalande poanger. Salunda har lararkaren lagt sig i detta val pa ett satt som
icke starker karens anseende utat. Ena
delen av karen, bestaende av kvinnliga
lararkrafterna, ha agiterat fOr den nuvarande vikarien, som lararinriorna anseti
vara synnerligen
lamplig for overlarareposten, under det att den andra
delen av karen, huvudsakligen utgorande
de yngre, manliga lararkrafterna, lika bestamt agiterat m o t den angivne vikapki> och kravt en a k a d e ni 1 c k 1 ^Udacl
karl. Ty, se, det ar nagra larare vid folkskolan, som tagit studenten....
Nu ska' inte undertecknad falla for samma frestelse som lararkaren och komma
mgd pekpinnen och saga at folkskolestyrelsen att den och den ska' Ni taga och
den och den ska' Ni inte taga till overlarare, jag bara hoppas, att folkskolefctyrelsen valjer en k a r l , som har sju
skinn pa nasan och kan fa de entusiasmerade lararinnorna och stridslystna unga
herrarna med studentmossa att aterga tih
jobbet: att lara ungarna veta hut och
abed!

Ph.

F«AN ALLMANHETEN
Propaganda for sparsamhet.
Med anledning av direktor Jonssons
radioforedrag her jag att fa saga nagra
ord. Det ar alldeles utmarkt med propaganda for sparsamhet. "Och heder at
alia initiativtagare i derma nationalfraga,
men man far inte begagna etervibrationerna som medel att slunga ut vad som
heist; na'r det gallcr s. k. svenska nationallyten. Moralkakorna skola vara va
graddade, eljcst skada de bade den fysiska och den andliga organismen hos
"vart lilla fattiga folk". Varfor skola vi
alltid satta blind tro till utlanningars omdomen om svenskens slosaktighet? Inte
heller hjalper det mycket att citera statistikern Qustav Sundbargs ord for snart
tva decennier tillbaka. Sedan dess har
varldskriget revolutionerat sa gott soft
hela manskligheten och framalstrafrien
iclt ny manniskotyp, vars mer eller mindre torftiga existens ingal-unda hakar fast
vid "modernas vansinniga vaxlingar".
Om herr Jonsson riktade en rundfraga till
nutidens affarsman och modefirmor, skule han sakerligen fa den upplysningen,
att det visst inte ar nagot jaktande spring
affarerna for att skaffa nya toaletter.
Ahnej! Inom lontagare- och tjanstemannakarerna fa nog nya klader bli ganska
gamla -och gamla klader lappas och vandas utan tanke pa nagot "omodernt snitt".
Man far inte i tid och otid tugga om:
'Det har sagts om svensken det och det".
Det verkar till slut uppenbart lojligt.
Och vad kvinnorna betraffar, gb'r det val
ust detsaitima, om ett "billigt" s'karp placeras i midjan eller "da'r kvinnokroppen
har sitt storsta omfang". Och deras so:iala anseende lider sannerligen icke pa
att de kasta ut en slant for att "raka sig
nacken". Modelyxen ar inte ens i staderna sa stor, som herr radioforedragshallaren tror. "Hetsjakt" - - det finns
arken hets eller jakt. Fraga dem, som
saljer utstyrslar at dessa s. k. hetsjaktens
modeslavar.
Det talades vidare i radioforedraget
m den nu grasserande biografepidemien.
,at mig saga, att biograflokaler med
'vardelost amerikanskt filmkram" aro
merendels mycket glest besatta. Nagon
attvisa bor det val vara i omdomet om
>venska folkets smak. Sa fa vi till slut
ill livs en hel del statistiska siffror. M6ti,
det finns manga" slag av sadana. Jag
aste nyligen en rolig historia av Albert
Engstrom: En gammal sfatistiker kommer i nattdrakt med lampan i handen ut
ill inbrottstjuven och sager: Unge man,
yd mitt rad, valj ett annat yrke, vad
om heist, barberare, banmastare eller
b a n k d i r e k t o r ! Men lova mig for er
egen skull, att ni slutar med detta! Enigt statistiken inbringar namligen varje
nbrott i medeltal endast 1 kr. och 67 ore.
Betraffande foredragets rent radiotekniska del star det, att dess forsta halft
to/des av nagot motorsurr soder om
arnvagen. Ja, det var sakerligen ingen
orlust f5r ahorarne.
H. B—k.

Allmogespelmannen Hugo Wallentin g-av den 11 fetor, en folkmuisikafton a lantmannaskolans lolkal i
• Skara.
Hr Wallentin skildrade forst liuru die forsta upptecknin^arna av
var folfcmusik skedde i borj an av
forra arhundradet av Dybeck och
Afzelius, men huruisom intresset
sedermera somnade av och inte ;
valknade i vidare kretsar forran
strax efter sekelsikiftet, da Zorn
med tillhjalp av Nik Andersison
anordnade d!en forsta spelmanstavlan.
Hr Wallentin uittala.de en lika
skarp som berattigad dom over
dragispelet och slagdangorna ooh
manade sina ahorare att ga tillbaka till var gamla folkmiuisik.
Hr Wallentin spelade darpa gamla folklatar fran skilda delar av
vart land och beledsagaJdle bitarna
med forklarande anmarikningar.—
Han spelade latarna sia, som de
gamla bondspelmannen foredrogo
dem, med deras tafctfasta foredrag,
ooh vid spelande av somliga foljde
ban dem aven ifraga am miankeringen av takten med kraftiga stampningar och uppmuntrande tillrop at
de damsande. Det var som om man
hort en gammal bondespelman dra
sina latar en sommarkvall pa logen.
Hr Wallentin gor en god tjanst
genom att resa omkring for att intr ess era folket for de gamla latarna. Det ar med smittande entusiiasm han vadljar till ahorarna i
detta stycke.
S'in fiol hanterar han utmarkt
val, och i sitt syfte att ge en bild
av den gamla bondespelmanskulturen lyckades han fullkomligt.
Pufoliken var ocksa tacitsaim ocn
sparade ej pa appladerna.

