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bandarbeten 
Handarbeten inkomma i moderna, stil" 
fulla mönster. Ritningar utföres även 
å egna tyger. Plissering, hålsöm, moss-

och sautagebroderier emottagas. 

E  T Ö R N B E R G ,  R i t - o c h  H a n d a r b e t s a f f ä r ,  
Hvitfeldtsplatsen, butik 4. Tel. 15235 

Vedförbrukare! 
Dä vedpriserna betydligt stigit bedja vi få påpeka att vi sälja fullt användbar biand

ved, huggen, sågad och hemkörd till 14 kr. pr kbm. eller c:a 50 kronor pr famn 
samt hel hämtad till 8 kronor pr kbm. eller c:a 28 kronor pr famn. Prima bok-, 
björk- och alved tillhzndahèl es allmänheten som förut. 

GÖTEBORGS STADS VEDBYRÅ. 

3.ji.Cor«ièr 
Södra Allégatan 13 
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1)amskrädderi 

3(appmagasin 

VÄLGJORT 
MODER VTA 

ARBETE 
PRISER 

Norrköpings berömda Kläden, 
Cheviot och Dräkttyger 

köpes bäst och billigast uti 

Norrköpingsboden 
Korsgatan 11 

Vårt Damskrädderi rekommenderas. 
Obs.! Billiga arbetslöner. 

Elden är lös! 
En eldsvåda är en av de olycks

händelser, som mycket lätt kunna in
träffa i ett hem, men nästan ingen 
ägnar någon förhandstanke åt vad 
som är att göra i ett sådant fall. Här 

äro några råd! 
Så fort elden upptäckes skall man 

stänga till fönster och dörrar i rum
met. Allt slags drag är för elden som 
en behållare olja öst däröver! 

Sök därefter att begränsa eldhär
den genom att rycka undan alla i när
heten befintliga hängande lättantänd-
liga föremål, såsom gardiner och dra-
perier samt flytta sedan undan möb
ler, prydnadssaker, papper o. d. Och 
så till sist sök att släcka elden genom 
att kasta över den en matta eller en 
filt och trampa ut den. Finns vatten 
till hands använd det, dock ej ifråga 
om brinnande olja, som endast flyter 
på vattnet och på så sätt sprider el

den. 
Om edra egna kläder tagit eld, så 

spriing icke som en brinnande fackla 
genom våningen för att söka hjälp, 
utan kasta er resolut ned på golvet 
och rulla er runt, tills elden är kvävd. 
En utmärkt hjälp äf, om ni därvid kan 
få tag i en matta, en filt eller tjockt 
plagg att svepa in er i. Om det är en 
annan person, vars kläder fattat eld, 

De Damer 
som önska moderna, bekväma först
klassiga skodon till möjligast läpsta 
priser köpa hos 

Hedströms 
Södra Larmgatan 10. 

Linnégatan 11. Karl Gustafsgatan 57. 

Kvinnor, I viljen ju älskas riktigt 
starkt, länge, ja, intill döden — så 
våren då mödrar för edra barn ! 

Jean Paul. 

Ofördragsamhet med andras ka
raktär är en av de största orsaker
na till huslig olycka. 

Harriet Beeclier-Stowe. 

H E R R  —  D A M  —  B A R N  

R E G N K A P P O R  
BÄST - BILLIGAST 

A.-B.  Car l  Johnsson 
K U N G S T O R G E T  

så slå en filt eller dylikt om honom 
och förmå honom att kasta sig ned på 
golvet och genom rullningar kväva el
den. Orsaken till att man skall lägga 
sig ner är den, att elden alltid sprider 
sig hastigast uppåt och endast lång
samt samt med svårighet åt sidan. Står 
man upp är man inom ett ögonblick 
omsvept av elden, lägger man sig tner 
har elden betydligt svårane att gripa 
omkring sig. 

Fruktansvärdast är vådeiden, när 
den utbryter nattetid. 

Vaknar man på natten vid det att 
eld,uppstått i huset, bör man i eget 
intresse försöka bevara sin kallblodig-
het. 

Det första man har att göra är att 
taga på sig på fötterna och därefter 
det nödvändigaste i klädväg. Då den 
största faran kommer icke från själva 
elden utan från den kvävande röken 
bjuder klokheten, att man knyter, hårt 
och fast, en i vatten doppad handduk 
över mun och näsa med knuten i nac
ken. Genom det våta tyget har rö
ken mycket svårt att tränga. Något 
som kan vara bra att veta är, att rö

ken alltid är minst tjock invid gol
vet. Kryp er i nödfall på händer och 
fötter till räddning ! Är det nödvän
digt att springa eller hoppa genom el
den bör man förut, om tillfälle därtill 
gives, hava slagit vatten över sina 
kläder. 

,Äro trappuppgångarna spärrade av 
eld och rök måste man söka sin rädd
ning genom fönstren. Kan man icke 
vänta hjälp utifrån genom resta ste
gar och är det icke för högt till mar
ken kan man våga ett hopp, vars 
risk man i någoin mån kan minska ge
nom att i förväg hava kastat ut sina 
sängkläder i en hög, på vilken man 
sedan hoppar ned. ftïan kan också 
klättra ned på sina sammanknutna la
kan. Det gäller emellertid att göra 
säkra knutar och att binda fast lakans
tåget i ett tillräckligt tungt föremål, 
t. ex. i en till fönstret framsläpad 
järnsäng. Fönsterposten erbjuder i 
detta hänseende icke tillräcklig säker
het, då den vanligen endast medels 
murbruk är fästad i muren. 

GYNNA VÅRA 

A1SNONSÖRER! 

ENDAST 40 ÖRE 
i stöta bleckburkar, är priset å mark
nadens drygiste och pVitligaste polér-
medel för koppar ocn messing. 

ZELOS MET ALLPUTS 

Ângbageri-A.-B. 
R O S E N L U N D S  

försäljes i J. A. M. A.-B., Åsen & 
Jordhammars oci Arias mjölkför
säljningslokaler. Tel. 6026. 7071. 

Bertha Anderson 
3(orsgatan 15 - Göteborg 

— Telefon 5122 — 

Vackra färgäkta Tvättyger. 
Bomullsflaneller, Ylle-Kläd-
ningstyger, Gardiner, soU och 
tv ät akta. Möbeltyger, konst= 
vävda och tiyckta. Borddukar 
i linne och'bomull. Sängtäcken, 
Tricotvaror, Reformliv, 
Snörliv, Strumpor, Yllekof
tor. Broderier. Blekta och 
oblekta Vävnader av bästa 
fabrikat. Vaddtäcken. Prima 

Ylle-stickgarner. 

Vaktombytet. 
Det är en liten stuga, som fatr 

tat posto nedanför den höga sluttnin
gen, där ljungmattan ligger violett 
och där enar, unga furor och granar 
kappas om att först hinna klättra 
upp till backkrönet. I täppan kring 
stugan glöda ringblommorna och stå 
träden fulla av små rödkindade äpp
len. 

På tröskeln sitter en liten flicka 
med armarne hårt slagna om en 
hundvalp, hälvten så stor som hon 
själv. Bredvid står hennes lille bror 
bredbent och trygg och dunkar vän
ligt valpen över hjässan med sin 
knubbiga hand. 

Men strax nedanför på andra sidan 
vägen ligger hu'selts gamle hund "Tus-
se" på gärdesgården och ser oavvänt 
på gruppen i dörröppningen. 

Det är inte mycket att säga om 
"Tuisises" utseende. Han är liten 
och oansenlig, men ögonen äro vackra 
och kloka. 

Sin plikt har han skött som en 
riktig hedershund. Han har skyd
dat hönsflocken mot Mickel Räv, 
som så här ett stycke in i skogen är 
en närgången gynnare, och han har 
ömt vårdat xsig om husets småttingar, 
iegat på vakt ute på trappan, när de 
varit ensamma i stugan, eller följt 
dem hack i häl ner i ängarne, ut på 
vägarne, in i skogen, alltid redo att 
med sina skarpa tänder skydda dem 
mot varje fara. 

Naturligtvis har han också skällt 
och burit sig ohyvsat åt mot bönder
na, som kört till skogen efter timmer, 
och mot sommargästerna, som gått 
vägen fram för att löga sig i den 
klara skogssjön. Det har nog räknats 
honom till last och inbringat honom 

Förstklassigt 

DAMSKRÄDDERI 
BESTÄLLNINGAR â Kappor, Dräkter, 
Kjolar och Klädningar utföres först
klassigt och på kort tid. BILLIGASTE 
PRISER. — Egna tyger mottagas. 

ANNA KULLBERG, 
14 Östra Larmgatan 14. Tel.l 1148 

A.-B. Nya Bikupan 

En vacker 
fraich hy är allas efterlängtade mål. Använd 
dagligen den av tusenden värderade och 
prisade Yvy-tvålen. Yvy-tvålen anses 
som oumbärlig vid den lena, skära hyns 
bevarande till högsta ålder. 

Yvv-tvålen säljes i varje affär från Ystad 

till raparanda. 

Österlin & Ulriksson, 

Kem.-tekn. fabrik, Ystad. 

DAMER, SEN HIT! 
Champonering med frisering utföres 

för 2:75 Hårbehandling för mjäll och 
håravfall med elektriska strålar eller 
vibration, 10 gånger 15 kr. Brudar 
klädas billgt. Ansiktsbehandling. Hår
arbeten, även eget hår omarbetas, häm
tas efter tillsägelse. Elever emottagas. 

Andrées Damfrisersalong 
(Inneh. Anna Smitt). 2:a Långgatan 32. 

Tel. 42259. Närmaste spårvägshållplats: 
Värmlandsgatan. 

Medicinsk 
Hårbehandling 

jämte rationell 
huvudmassage 
och medicinska 

huvudbad med och utan elektricitet. 

Ansiktsbehandling, Manicure. Pedicure. 

MIA LILJEFORS 
Ex. massös 

Carl Gustafsgatan 16. Telf. 154 20 

Regnkappor, Filtar, Tyger, 

utsäljes billigt direkt från lager. 
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S. Ericsons Klädeslager 
Järntorget 3, Wilsons hus, 
2:dra vån. — Öppet 8—7. 

ßeda Cramer 
Parfymeri - Tväl . Bijouteri Galanteri-Affär 

57 Kungsgatan GÖTEBORG Mufcl.«u 

ger 

®en 

Vårda håret! 
om det är sjukt eller friskt och a„ -

ZIWERTZ' Extrait W, 

ÄT« 
Hovleverantör Ziwtri, ̂  

Lorensbergsgatan 7. * 

Kvinnan är som havet, hon 
efter för de svagaste intryck 
kan bära de tyngsta bördor. ! 

R- Nielsen 

Holger Bil|e 

TANDKLINIK 
ïitfeltsplatsen 1 B. Tel. 19340. GöteW 

(Mitt emot Engelska kyrkan). ™ 

Mottagmingstid vard. 10—3, sond, lu„ 
Spécialité: Löständer alla slag r , 

arbeten, guldbryggor 't 
guldstifttänder. cl1 

Resande kunna erhålla sina arbeten pä d3gs 

Varför plågas med dåligt kaffP 
Ni kan få Swalanders kaffe? Butiker' K.,n 
17, Korsg. 13, Bazar Alliance. ProVa 55 
i dag I a r(da" 

45 Kungsgatan 45 

SpeclalaffSir för finare 
D A M U N D E R K L Ä D E R  

Linne fr. 5:50. Babyutstyrslar: Baby-
klädningar fr. 6 kr o. Dopklädniügar fr. 11:50. 
Serveringsförkläden fr. 4:25 — Serveringsmössor 

Näsdukar och Kragar. 

åtskilliga piskrapp och stenar från de 
förfördelade. 

Nu ligger han där på gärdesgår
den och ser och ser på valpen, som 
en av de större pojkarne fått i pre
sent i en gård, och som, ung, lekfull 
och munter, (med ett slag blivit allas 
gunstling. 

"Tusse" rök honom i halsen men 
togs i nacken och slängdes undan 
och får icke mer komma in i stugan, 
där nykomlingen leker. 

SVENSSON5 

icKfßRÖDs 

^GlE/y 

ORNl^ 

wruet/ 

^Cj-y/-/̂ sA//vo/z 
^ „ JzjsspsrfTWrry. 

KOL VED 

Hans blick hänger fast vid flickan 
som sitter med valpen i knäet och vid 
pojken som smeker honom över hjäs
san. 

Han gnäller — en sakta, ihållande 
jammer. 

Han avundas, han lider. Men anar 
han måhända också vad som före
står honom? Minns han månne den 
dag för sju åtta år sedan då han 
själv som en främmande valp kom 
hit, välkomnad och smekt, och då 
den gamla gårdshunden leddes bort 
vid ett snöre upp till sjön i skogen 
och aldrig mer kom tillbaka? 

Crayon. 

Blomsteraffär 

B u k e t t  

Linnégatan 
Tel. 40572 

G O T E B O R G S  N Y A  

B E G R A V N I N G S B Y R Å  
FLODIN & UHRBOM 

Järntorget• Tel. 10212, bost. ankti. 

Förmågan att fatta och tolerera 
andras föreställningssätt är det för
sta ovillkorliga kännetecknet på ett 
redligt och upphöjt förstånd. 

Claude Gerard. 

C. N.  ANDERSSON 
Tel. 2780, 6972, 10849, Göteborg 

Fruar! 
Vill Ni glädja Edra män så köp 

SPISBRÖD 
från 

Göteborgs Ångbageri 
ty det är främst i skärhet o. smak 

Svea Smör-, Ost- & Aggaffär 
(GERDA KARLSSON) 

Stora Saluhallen 13—15. Tel. 59 06 

Smör Runmärht flejeri-
(högsta kvalité) 

Prima Herrgards-

Extra gott Bond-

FÄRSKA HALLANDS ÄGG. 

Charkuteriavdelningen : 

Prima Köttfärs 2.00 pr kg. 
Extra god hemlagad Bräck-
korv 2.50 pr kg. Extra fin 
Fläskfilé samt Kött o. Fläsk 

m. m. 

Färska varor dagligen. Varorna hemsändes. 

De voro inte i bästa humör och 
funno därför ett nöje i att såga var
andra sanningar. 

— Ja, sade hon, när man säger 
något till en man, så går det in ge
nom det ena örat oelh ut genom det 
andra. 

— Det är möjligt, svarade han, 

men när man viskar något i örat 
på en kvinna, så går det ut gepam 
hennes mun. 

HUnriER & KRABBOR, 
Hansson & Silfverstrand 
Bazargatan 8. Tel. 9580, 15380 

Sänd Eder TVÄTT till 

Tvättanstalten Västkusten 
Vegagatan 46, Göteborg. Tel. 1443. 
Omsorgsfullt arbete. ^ Snabb leverans 

"OFLCV 

O l o f  A s k l u n d s  

Bröd 
Det ärbMi 

A R L A  M J Ö L K  
Distribution på glasflaskor• 

Tel. 85 78, 36 99 

ARLA MJÖLKSERVERIW 
Drottninggatan 13. Tel. 90 96. 

märka, att ämnet är gammalt, eller 
kanske snarare, att vi märka hur 
ständigt nytt det alltid är. — Sam
ma vardaglighet i ämnet föreligger 
i Les Noces d'Argent. Stycket 
handlar om föräldrar, som oegois
tiskt älska sina barn, och om barn, 
som egoistiskt älska sina föräldrar. 
Om en ung mans första erotiska 
erfarenheter och hans nygifta sys
ters oerfarenhet, inte precis i ero
tiska, men i husliga ting. Det är 
en djup och allvarlig skildring av 
förhållandet mellan föräldrar och 
barn, men uppburen av en fin hu
mor, som rättfärdigar styckets un
dertitel, komedi. 

Även i Aimer upptager Géraldy 
ett välkänt och otaliga gånger an
vänt motiv: konflikten mellan man
nen, hustrun och vännen. I styc
ket förekomma endast dessa tre 
personer; inte ens betjänten eller 
kammarjungfrun syns till. Hélène 
och Henri leva ett stilla och lyck
ligt liv på landet. Han är en in
telligent man av utmärkta kvalite
ter. Hon är en mycket mjuk och 
mottaglig varelse, som så att säga 
danat sig efter honom och resone

rar med hans hjärna. Men hon 
känner uteslutande med sitt eget 
hjärta. Till denna krets av två 
kommer så den tredje, Henri's vän, 
Challange. Han kommer till denna 
lugna plats utifrån den stora värl
dens liv och har med sig något av 
dess tjusande rörlighet. Hans käns
lor för Hélène följa den traditio
nella gradationen från det respekt
fulla beundrandet på avstånd till 
det passionerade närmandet. Och 
Hélène? Lika mottaglig hon förut 
varit för mannens resonemang, lika 
mottaglig är hon nu för vännens. 
Kanske hon inte varit så lycklig, 
som hon trott? Och detta liv på 
landet, i detta landskap, som var så 
vackert, för all del, men alltid det
samma, i år och nästa år och året 
därpå, så länge de levde, gav detta 
liv verkligen allt det, livet kunde 
ge? Men om hon älskar sin man, 
kan hon då vilja något annat än 
just detta liv med honom? Eller 
älskar hon inte Henri längre? Är 
det kanske Challange hon älskar? 
Från detta tvivel är det inte långt 
till vissheten. Hon låter övertala 
sig av Challange att följa honom. 

Hon förklarar öppet för Henri nöd
vändigheten för henne att lämna 
honom, fara till Paris och invänta 
skilsmässa. Henri, som länge in
sett vart vänskapen med Challange 
skulle leda, resignerar. Så kommer 
sista kvällen. Hélène gör förbere
delser till resan. Hon ordnar sina 
ägodelar. Men bland dessa finner 
hon också fotografier av sitt döda 
barn. Här i detta hus, som hon nu 
står i begrepp att lämna, har hen
nes ba.rn levat. Allt talar och på
minner om det. Hur lyckliga ha ej 
de tre varit här, Henri, hon och 
barnet. Och Challange vad vet han 
om hennes barn, han, som knappt 
kommer ihåg att det funnits till! 
Minnena strömma över henne, be
segra henne. Hon kan ej lämna 
detta hem, där det finns en alltför 
stor del av henne själv. Man kan 
ej lämna ifrån sig ett stycke av sin 
själ och likväl förbli densamma. 
Det är minnet av barnet, som åter 
binder henne vid Henri. Challange 
har endast varit ovädersmolnet, som 
dragit förbi. Det kan åter segla 
ut i världen. 

Sådant är händelseförloppet och 

som sådant ju ej synnerligen ori
ginellt. Men det gäller här liksom 
i så många andra fall sättet, varpå 
något göres. Och Géraldy har när 
analyserat en kvinnas hjärna och 
hjärta på ett sätt, som är helt be
tagande och framför allt med en 
skalds hela poetiska förmåga. Trots 
den briljanta psykologien, trots den 
utmärkta dramatiska kompositio
nen, med akter som bli kortare och 
kortare, framstår som den största 
behållningen av pjäsen icke dessa 
förtjänster, utan styckets utsökta 
poesi, so>m tyvärr går förlorad i ett 
referat, och som dessutom mindre 
ligger i vad som säges, än däri, att 
man anar, vad som icke säges. Och 
skall man avgiva ett sammanfat
tande omdöme om Paul Géraldy, 
gör man det enklast genom att sä
ga: det är en stor poet. 

Söndags e.m. på exercisheden. 
Musiken spelar en vacker sångme-
lodi och kaptenen, som är musika
lisk, skickar en beväring till kapell
mästaren för att fråga, vad "styc

ket" heter. Han kommer tillbaka 
med förklaringen att det heter 
"Pettersson". 

— Omöjligt, säger kaptenen, det 
är ju en sångmelodi, du måtte ha 
hört fel. 

— Nej då, säger beväringen, mu
sikdirektören sa: det heter "Som 
du, som du", och jag heter Petters
son. 

* 

Fröken Bladstjälk var mycket 
vacker, men hon hade också ett 
skarpt huvud, och när därför unge 
Blom sade att han ville slå vad- om 
tio kronor, att han kunde kyssa 
henne utan att vidröra henne, höj
de hon ironiskt på ögonbrynen och 
sade: 

— Omöjligt! Jag antar vadet! 
Varpå unge Blom slog armarne 

om henne och tryckte sina läppar 
mot hennes. 

Fröken Bladstjälk stampade i 
golvet. 

— Men, människa, visst vidrör
de ni mig! 

— Ja, ja, sade hr Blom milt, jag 
förlorade vadet — här äro de tio 
kronorna. 
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tillätes gärna om "Kvin
nornas Tidning", med hela namnet 

utsatt, angives som källan. 

I N N E H Å L L .  

Utlandskrönika i sammandrag. 
Brygg«""- Av docenten Hilma Borelius. 

Äktenskapet. 
Pioniärer. 
Aningar och drömmar. 
»Anderssonskans Kalle». 
De förstummade hundarna. 
Modepremiär hos Vollmers-Meeths. 

Teaterspalten. 
Fackkunskap. 
Småbarn. 
Från Kvinnovårlden. 
Nemesis. Novell av P. B. 

M. M 

Utlandskrënika 
i sammandrag. 

Orient frågan företer, när detta 
mot veckans slut skrives, en fredli
gare bild än vad man vid dess början 
trodde sig kitnna vänta. 

De engelska krigiska signalerna 
med adress till Turkiet hava mist sin 
ikärpa, sedan det väntade instäm
mandet från övriga ententemakter 
fullständigt uteblivit — intressena 
sammanfalla icke längre. Ett åter
upprättande av det i världskriget 
krossade turkiska väldet med åter
vinning av Konstantinopel och de 
gamla europeiska landområdena ha på 
ledande engelskt håll betecknats scum 
den största olycka, som kunde hän
da England med hänsyn till dess väl
de i Östern, i det att dess prestige i 
Indien och Egypten därigenom 
skulle lida ett ödesdigert avbräck 
med framtida uppror som given 
följd. Frankrike och Italien se där
emot med större nöje Turkiets makt
ställning stärkt ån en geniom segrar 
vunnen grekisk maktutvidgning var
igenom en ny konkurrerande Medel-
havsstormakt skulle uppstå. Bekant 
är också att i den lysande turkiska 
victorian franska tanks och italienska 
aeroplan spelat en framträdande roll. 

Den olika uppfattningen i Orient-
frågan har icke lett till någon spräng
ning av ententen. Frankrike och Ita
lien hava betygat England icke blott 
s'na vänskapliga känslor i allmänhet 
Jtan även sitt accepterande av det 
e'igelsika kravtet på att sunden, sorn 
J^da ifrån Aegeislka havet till Svarta 

avet, skola vara internationellt fria, 
men de ha samtidigt bestämt låtit 
''eta' att ernåendet av detta mål bör 
j. e pa Redlig väg genom underhand-
ngar. Något militärt ingripande 
°t ett turkiskt besittningstagande 

P Konstantinopel och Tracien vilja 
^ rankrike och Italien icke gdva sitt 

Frankrikes förslag om en konfe
rens för Orientfrågans fredliga lös
ning. Med vilka känslor är icke 
svårt att förstå. Det mäktiga Al-
bion har i en livs s ak svikits av si
na allierade, främst Frankrike, och 
tvingats till eltt påkostande, politiskt 
farligt återtåg. Intrycket härav 
måste ytterligare förstärkas av den 
gäcksamma ton den franska präs-
sen anslår: Var god, kära vän, och 
tillämpa själv i fråga om Turkiet 
de fredliga lärdomar ni tutat våra 
öron fulla med när det gällt oss 
och tyskarne! 

Den tyska skadeståndsfrågan har 
under tiden ordnats för de närma
ste sex månaderna. Belgien har i 
stället för de den 15 aug. och 15 
sept, förfallna skadeståndsbeloppen 
fått tyska sk^ttkammarväxlar med 
borgen av engelska riksbanken, som 
i sin ordning har säkerhet i en 
tysk gulddeposition. 

Danmark har fått en riksskandal 
i den stora Landmandsbankens 
fall. Av bankens aktiekapital har 
c:ä 175,000,000 kr. bort^vindlaits på 
jobbareföretag och aktiespekulatio
ner. För att förhindra konkurs 
med därav följande förödande verk
ningar för alla i banken intressera
de har staten tillsammans med en 
del bankinstitut tecknat preferens
aktier till ett belopp av ett hundra 
mill, kronor. Bankens direktör 
etatsrådet Glückstadt står i denna 
bankskandal som den skyldige. 

Äktenskapet är det enda av våt 
lag erkända slaveriet. Ingen mera 
slav får enligt lagen finnas än hus
modern i varje familj. 

John Stuart Mill. 

T retail t sälla och mer ändå 
Dem olösliga band hålla tillsam 

nian; som 
Kärlek, söndrad av intet gnabb, 
Ej skall lösa i sär före den sista 

dag. 
Horatius. 

Ett mot mänsklig lycka mera raf
finerat system än äktenskapet kun
de svårligen upptänkas. 

P. Schelley. 

Det ligger ej stor vikt därpå med 
vem man gifter sig, ty man upp
täcker ändå ofelbart den följande 
dagen, att man gift sig med — en 
annan. Rogers. 

Att finna varandra näir själen är ung 
Odh följa till åldern varandra, 
När vägen är ilätt oelh när vägen är 

tu: ig 
Med glädje tillsammans den vandra; 
Var gives' i väflllden för tvänne 
En lott, som kain liknas vid denne? 

G. Rodhe. 

(Eftertryck förbjudes.) 

Bryggor. 
Av Docenten Hilma Borelius. 

(Sv. Kvinnors Medborgarförbunds artikelserie.) 

lera 

stöH c „ glva 

r England fullständigt iso-
o ^*e-' ' Rumänien, Jugoslavien 
t ieck°slovakien frukta givet en 
jr .1IlalktutviidgTi!ing, imen ur denna 

lösttan ^ar erne"ert'(' icke ännu ut
an 1 Sl^ någ°n krigshänförelse. Å 
n * sida" har Turkiet 

er Ryssland, 
Ket att 

sina van-
vars hjälp har myc-

betyida, samt de gamla 

och 
det 

livskamraterna Bulgarien 
• n o«* ~ på avstånd -
pinade Tyskland. 

tuati ^ ar"^ ^ar 'n^ör hela denna si-
r:; ̂ ".icke vågat risken 

Turkiet glSk kra,ftmätning med 
Utan har i stället godtagit 

Äktenskapet. 
# 

För och mot. 

Det är den största nåd, när man 
och husttu1 hjärtligt och stadigt äl
ska varandra. Kärleken är i sin 
början eldig och fruktbärande, vi 
bländas av den och gå liksom i ett 
rus. När ryset är bortsovet, kvar
står hos fromma människor den 
rätta käleken. Hos de icke from
me kvarstår ångern. 

Martin Luther. 

Först när diet väsende, med vil
ket jag lever i jordelivets ömimaste 
förbindelse, i andligt hänseende är 
mig lika nära, först då är mitt äk
tenskap sedligt och därför också 

estetiskt skönt. 
Sören Kierkegaard. 

Antingen du gifter dig eller icke, 

skall du ångra det. Sokrates. 

Den ogifta individen är blott till 

hälvten en människa. 
/. G. Fichte. 

En var söm håller bröllop är som 
elogen, som förmäler sig med Adri
atiska havet; han vet ej vad som 
finnes i det han äktar: skatter, pär

lor, odjur, okända stormar. 
Heinrich Heine. 

En kvinna är ej alltid lycklig 

med den man hon älskar, men hon 
är alltid olycklig med den man hon 
icke älskar. T. Fuller. 

Ett hem det är, där dina tankar alla 
Likt barn vid faderns knä ej kän

na tvång, 

Där varje hjärtats känsla mäktar 
kalla 

Ett gensvar fram, en •högstämd 
växelsång. 

Ett hem det är, där dina lockar 
gråna 

Men ingen giver akt på årens tal, 
Där kära minnen uti fjärran blåna 
Som bergets toppar kring en stilla 

dal. 
Henrik Ibsen. 

Giftermål är en förtvivlad hand
ling. Grodorna i Aesopi fabel voro 
visa; de önskade vatten, men ville 
ej hoppa i brunnen, emedan de ej 
kunde komuna därutur, 

/. Seiden. 
* 

I de flesta eller kanske i nästan 
alla äktenskap går väl den egent
liga erotiska förälskelsen bort, men 
i stället för den kommer en' dju
pare och starkare känsla, den rätta 
kärleken, som utvecklas i och ge
nom själva äktenskapet... Den 
uppkommer på det sättet att un
der samlivet de två människorna 
hliva bekanta med det innerligt 
älskliga, som varje personlighet 
gömmer, och som det är äktenska
pets plikt att framdraga och be
vara. V. Topsöe. 

Nyss har en folkomröstning ägt 
rum. Den anordnades för att utröna 
"stämningen" i landet för eller mot 
fullständigt rusdrycksförbud. Kvin
nor röstade för förbud, kvinnor rös
tade emot. 

Den ansedda engelska tidningen 
Manchester Guardian har alldeles rätt 
i sina reflexioner om vanskligheten 
av metoden att uppdela de röstande 
medborgarna i olika slag, en metod, 
som om den vunne insteg,. skulle kun
na begagnas även för andra gruppin
delningar än dem mellan män och 
kvinnor. Men hur det än må förhål
la sig med referendum-principen över 
huvud eller med gruppsammanräk
ning — en särprägel har för visso en 
del av kvinnliga omröstningen vid 
detta tillfälle haft. Och denna sär
prägel bör göra det lätt för kvinnor 
på ömse sidor om den skiljegräns, 
det äär var fråga om, att hålla sig 
fi--- partifanatism och känna 
vänligt för varandra. Särprägeln är 
hemsynpunkten. Utan att därmed på 
något vis ge "kvinnan" ett moraliskt 
högre betyg i det hela än "mannen 
vågar män väl förmoda att färre 

kvinnor än män i denna fråga röstat 
i konsument- eller affärsintresse eller 

r" politik". Folknykterhet ligger så 

Ja, vad är nu sanning 
detta motstridiga?! 

a v  a l l t  

Erfarenheten kan 
kam, som man får, 
lorat allt sitt hår. 

liiknas vid en 
när man för-

väsentligt/ i kvinnornas och hemmens 
intresse, även om meningarna om vä

gen dit gå isär. 
Det är endast såsom exempel för

budsomröstningen här nämnes, såsom 
exempel på frågor, där det kvinnorna 
emellan, frånsett undantagen, finnes 
en ganska långtgående faktisk solida

ritet i ifråga om det önskvärda, sam
tidigt som de dock omfattade olika 
meningar om sättet att vinna det. 
Denna solidaritet borde vara den 
bästa grund för fördragsamhet — 
den fördragsamhet, som i- så sorg
lig grad saknas i denna partiför-
bistrade tid. 

Solidaritet och meningsskiljaktig
het tillsammans fostrade inom den 
kvinnliga rösträttsrörelsen en av ve
derbörande själva förut oanad tole
rans. Solidaritet och meningsskilj
aktighet kan även hos de röstande 
kvinnorna befordra tolerans. 

För i någon mån kritiska blickar 
har den politiska medborgerlighetens 
glans, därest de någonsin menat sig 
varsna en sådan, bleknat lika mycket 
som den krigiska "äran". I ordkarg 
nykterhet fylla de sina "medborger
liga plikter", avstående från fraser
nas proportionsförvillande rus." 

Förmågan att gagna är vida mera 

kringskuren än förimågan att iskaida. 
Att förbättra sdttt eget ocih andras- lä
ge är icke var och en givet. Försämra 
det kan var och en. Föresatsen att 
icke göra ont värre är en torftig och 
glanslös men nyttig föresats. 

Bildandet av ett politiskt "kvinno
parti" vore, även om det vore utför-
bart icke önskvärt. I hög grad önsk
värt och behövligt är däremot, att i 
hela sammanlevnaden mellan männi
skorna en anda av försonlighet och 
beredvillighet att förstå, en benägen 
het att tyda till det bästa och att göra 
det mesta möjliga av de anknytnings

punkter, som finnas, kunde bryta 
hätskhetens och förtydningens onda 
vana. 

Varje parti pekar på och hetsar 

mat dte andras brister eller övergrepp 

men är för siig eijälv, i sin egen press 
ofelbart. Man är rädd för att själv 
beträda hovsamhetens väg, innan de 
andra visat lust därtill — och ingen 
börjar. Ofelbarhetstaktiken och för
aktet för motståndarna måste reta 
dessa, även där icke grova ord före
komma. 

Det ligger nära till hands att kom
ma in på ett overkligt betraktelse
sätt, när man talar om "kvinnornas 
nyförvärvade medborgerliga rättig
heter". Det låter sig ej göra att på 
en gång hålla fram en viss grad av 
intresse och omdöme i ."politik" hos 
kvinnorna — mängden eller fåtalet 
—- och att betrakta dem som en all
deles ny faktor, oberoende av det fö
regående. 

Rösträttens meddelande åstadkom
mer ingen magisk förändring. Kvin
norna ha icke varit utestängda från 
varken hets eller fördomar. ' Nu gäl
ler det om insikt och god vilja skola 
växa på fördomarnas bekostnad eller 

fördomarna förgrena sig. 
Det är en torftig, men icke alldeles 

gagnlös föresats, om man beslutar sig 
för att icke göra ont värre, att icke 
låta behövlig politisk "skolning" bli 

skolning i ofördragsamhet, att för sin 
del odla den mänskliga välviljan, tills 
den växer upp över partimurarna. 

Varför icke visa erkännande och 
beredvillig sympati för de initiativ 

Pioniärer. 
Det är en stor obebyggd tomt, 

liggande något undangömd, men 
dodk endast ett par hundra meter 
från samhällets centrala delar. Den 

så ovårdad, så belamrad med 

man kan gilla, från vad håll de än 
komma? Här i Sverige finnas skaror 
och åter skaror, för vilka Tysklands 
och tyskarnas läge under Versailles

fredens bestämmelser äro till djup 
indignation och dov plåga. Varför 
ha icke socialistiska tysk-vänner intet 
vänligt ord, knappt ett ögonblicks 
uppmärksamhet för de svenska socia
listernas uttalande för revision? Det 
må till stor del bero på trötthet och 
skepsis: Vad tjänar det till med en 
resolution mer eller mindre? Gott 
och väl. Men dels är det, för att icke 
bli ännu tröttare och mera skeptisk, 
nödvändigt att bekämpa sin egen 
skepsis, delte behövdes deit så skriande 
väl exempel på att värdesättningen 
av vad som säges icke bara beror på 
från vad håll det kommer. 

Detta är blott ett exempel och ett 
stämningsexempel mer än ett poli
tiskt. Men stämningar betyda, också 
inom det rent politiska mer än det er-
kännes. 

Det är politisk sed att tiga i de 
punkter, där man, om man talade, 
skulle nödgas inrymma något rätt åt 
"motståndaren". Visheten av denna 
etikett är tvivelaktig. Den kommer 
andra parten att blott mera lidelse
fullt klamra sig fast vid den uteläm
nade punkten och gör honom oemot
taglig för de än så goda argument, 
som draperats omkring den, för att 

dölja den. 

Att besitta ellller förvärva enfalden 
eller modet att kunna erkänna som 
riktigt även det som kommer från 

ar 
skräp, att den måste tillhöra staden 
— enf enskild ägare skulle ögon
blickligen bötfällas. 

Marken, av hård lera, är bevuxen 
av frodigt ogräs, tistlar och annat, 
varibland ligger utstrött rostiga 
bleökhunkair, järnband, brädstum
par, tegelstenar, papper, som om 
soplårar då och då tömdes där ute. 

En plats, vars ruskighet förnim-
mes av de kringboende som ett stort 
obehag, oelh från vilken de förbigå
ende vända bort blicken. Men in
gen känner något ansvar gent emot 
denna försummade skräpiga plats, 
någon förpliktelse att snygga upp 
och ordna till, ingen tror att det 
låter sig göra. 

Men i våras var det verkligen en 
man och en kvinna, som satte spa
den i den stenhårda marken. På 
lediga stunder, då de andra nj-öto 
sin vila, grävde de upp var sitt styc
ke jord, ränsade bort ogräsrötter, 
sådde och planterade. 

De andra sågo på med en bland
ning av överraskning, gäckeri och 
tvivel. — Vilket oerhört arbete !-
Och alldeles säkert dömt att miss

lyckas. 
Men nu ligga de bearbetade styc

kena som yppiga små trädgårdar på 
skräptomten. I kvinnans plantering 
frodas alla slags grönsaker, och ett 
litet hörn är avskilt för blommor, 

1 mannens täppa är det nästan en
dast blommor, luktärter, violer, ast-
rar, sömntutor, och jättestora sol
rosor stå som vindskydd mot norr 
Runt om — som förut — ogräs, 
bleckburkar, brädlappar, smutsigt 

papper — 
Folket i husen omkring, som på 

sin väg in till stadens inre sneddar 
över planen, stannar och betraktar 
rikedomarne i de båda täpporna, 
förvånade, en smula rörda. Tänk 
att något så vackert kunde trollas 
fram ur denna omedgörliga mark! 
En och annan mäter med blicken 
ut åt sig ett stycke, där han eller 
hon nästa vår skall sätta ner sin 
spade och skapa en ny liten blom

mande täppa. 
De två första, pioniärerna, ha 

fullgjort sin uppgift. De ha visat 
att arbetet kunde utföras, att det 
lönade sig och gav ett resultat att 
fröjdas åt. De tveksamma, de obe
slutsamma, de tvivlande hava fått 
det bevis de behöva för att våga sig 
i kast med arbetet. En höstdag om 
ett eller annat år skall hela skräp
tomten ligga där förvandlad till en 
vacker och värdefull örtagård. 

Tanken går till alla dessa sociala 
missförhållanden, vilka man förnim
mer som en plåga, en olycka, en 
framtida fara, utan att dock inför 
desamma känna något ansvar, nå
gon förpliktelse att ordna upp och 
rätta till, ja, utan att ens våga tro 

"orätt' håll — därom borde kvinnor
na vinnlägga sig. Det skulle småning
om slå bro över mången gapande 
klyfta. 
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Aningar och 
drömmar. 

Av Attis Vennemo. 

Man skulle kunna uppdela 
mänskligheten i två klasser: såda
na som ha aningar öch sådana som 
icke ha det. 

Den senare kategorien skall ald
rig förstå den förra. Så snart spörs
målet gäller områden, som ligga 
utanför den handgripliga verklighe

tens värld gå deras vägar ohjälp
ligt isär. 

En verklig aningens människa är 
på visst sätt en martyr. Liksom 
en trådlös apparat erfar hon med 
en oerhörd överkänslighet vad som 

sker inom den ifråga om utsträck
ning i rummet nästan obegränsade 

rayon, på vilken hennes medvetan
de är inställt. När en sådan per
son exempelvis tar avsked av en 
annan avklippes därmed ej såsom 

vanligen sker för andra kontakten 
med denne, utan förbindelsen fort

far på telepatisk väg. över huvud 

taget befrias han aldrig från kon

takten med de människor han en 

gång träffat i sitt liv. 

En människa, som är utsatt för 
telepatiska strömmar, kan småning
om utveckla denna känslighet till 

en otrolig höjd. Hon känner så
lunda icke blott att något behagligt 

eller obehagligt sker, utan kan även 

med ett för andra obekant spår-
sinne i oerhört många fall lokali
sera detta. En person är till exem

pel borta från sitt hem och gripes 

plötsligt utan orsak av en fruktans
värd ångest. Oroad och sökande 

kastar han sig först som en feber
sjuk i yrsel mellan alla möjligheter, 

men erfar med ens en känsla som 
om ledningen vore klar, då han 

kommer att tänka på sitt hem. Och 

det händer att han därvid kan se, 
d. v. s. ana just vad som inträffat 

och vem utav hans närmaste som 

drabbats av tråkigheten. En annan 

gång strömmar likaledes utan syn
bar orsak en känsla av överdådig 

glädje in över honom. Och han vet, 

även om han icke kan bestämma 

arten av det, att något för honom 

gynnsamt eller glädjande skett på 
jorden. 

På grund av den oändligt myc
ket större kunskap om livets gång 

att ett så oerhört arbete är utför-

bart. 
Var äro pioniärerna? Var äro de 

som känna sig ansvariga, som äga 

tro, förtröstan och mod att handla, 

att gripa sig an med ett till synes 
hopplöst arbete? Endast de göra 

början, rödja det första stycket 

ogräsmark, visa att något verkligen 

kan åstadkommas, skola de obeslut

sammas, de tvivlandes stora massa, 

vunnen och övertygad, rycka in till 

undsättning och fullborda verket. 

Pioniärerna fram! 

Lysningspresenter 
alla prislägen. 

UC.7tricleiscsn 
Hovjuvelerare 

^ Östra Hamng. 41. Obi 9b or g. 

och människors tänkesätt och be-
vekelsegrunder en person med 
starkt utvecklat aningssinne, äger, 

hör han merendels icke till opti
misternas skara. För sina närmas
te är han vanligen en slags baro
meter, vilken oroligt springer upp 
och ned alltefter växlingarna mel

lan stiltje och storm, mellan goda 
och onda tilldragelser inom famil
jen. 

Mången kvinna, även bland de 
minst utvecklades led, äger denna 

sällsamma aningsförmåga. Vem 
känner icke bland sin bekantskaps
krets någon sådan "clairvoyant". 

Hon, som långt innan post eller te
legraf underrättat vet att något led
samt är i annalkande. Som säger, 

när det gäller att hyra en våning : 
dit och dit vill jag inte! men som 
ej beaktas och sålunda ej ges till
fälle att avstyra många stundande 
obehag. Som säger till sin make 

om en person hon kanske blott hör 
omtalas: Akta dig för honom! Min 
instinkt säger mig, att han ej vill 

dig något gott! — och som van

ligen alltid får sina farhågor be
kräftade. 

Vem erinrar vidare icke hur vid 

fruktansvärda katastrofer männi

skor undsluppit döden endast ge
nom att följa en hemlig ingivelse. 
De skulle ha rest med ångaren el

ler tåget, som förolyckades, men 
gjorde det ej. 

Varför? — Onda aningar varna
de dem. 

Aningar skall man giva akt på! 

De äro våra osvikligaste rådgivare, 
som veta, när ingen i världen vet. 

Oftast äro aningarnas människor 
även livliga drömmare och genom

snittligt sett äro de oftare kvinnor 
än män. Högt utvecklade män, som 

sysselsätta sig med själsliga ting, 
besitta dock ofta detta, man skulle 

nästan vilja säga speciellt kvinnli

ga sjätte sinne, som anar, får in
givelser och drömmer. För att en

dast nämna några exempel ur lit
teraturen finna vi det hos Victor 

Hugo, Maupassant, Poe och i all
deles ovanligt hög grad hos Strind
berg, som ju beklagligt nog hade 
starka skäl för den förföljelsemani, 

varav han imbillningssjukt ansågs 
lida samt stänkvis hos Hjalmar Sö
derberg. Selma Lagerlöf ger ofta 

intryck av förtrogenhet med denna 
värld bortom världen och hos Eme

lie Flygare-Carlén träffar man stun
dom på ställen, där man märker 

hur hon trevar efter vägar bakom 
de ockulta tingens fölåt men utan 

att med sitt starka verklighetssin
ne kunna taga ut steget helt och 

fullt emot dem. 
över huvud taget böra nog anin

gens människor vakta sig för ett 

alltför intensivt hängivande åt de 

själstillstånd, deras ingivelser och 
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No tar i a ta v delning. 

Förvaltar enskildas och kassors värdehandlingar mot hillig avgift. 

Edstams Manufaktur- och 
Trikåmagasin 

KUNGSGATAN 28 

rekommenderar sitt välsorterade lager 
av blus- och klädningstyger i ylle och 
bomull, trikåvaror och linnevävnader. 
B i l l i g a  p r i s e r .  R e e l  b e h a n d l i n g .  

Den Teosofiska Vägen 
I n t e r n a t i o n e l l  t i d s k r i f t  

utgiven av KATHERINE TINGLEY 

4:de hft utkommet. 

Prenumerationsavgift för helt 
år (6 hft) 10 kr., lösa hft 2 kr. 

SVENSK och ENGELSK TEOSOFISK 
litteratur till försäljning 

och utlåning. 

Universella Broderskapets Teosofiska Förlag 
Tegnersg. 29. hörnet av Sveaväg., Stockholm 3, 

vardagar 10—4. 

Teosofiskt intresserade personer inbjudas att 
korrespondera — även på svenska — med M:me 
Katherine Tlngley, Point Loma, Cal., U. S. A. 

drömmar skapa. Strömmarna kun
na visserligen icke stängas ute, men 
å andra sidan kunna de också ge

nom ett alltför ihärdigt grubblan
de i viss riktning släppas på och 
frammana vissa händelser eller 
stämningar, som vi icke önska. Ty 

långt oftare än ljus och god är 

aningen mörk och dyster, oçh även 
när den1 uppträder som varnare på 
vår väg, ikläder den sig mera säl

lan skyddsängelns blida gestalt än 
olycksprofetens dystra skepnad, 

som med hemlighetsfullt lyftat 

finger ger oss ett tecken att häjda 
oss och vara på vår vakt. 

"Ånderssonskans 
Kalle". 

Filmen med ovanstående namn 

gör f. n. sitt segertåg genom 

Sverige, i höga toner prisad av 
prässen. 

Det är svårt att förstå. Ar en 
historia av detta slag verkligen nå
got att rekommendera åt de sven

ska barnen, även om det är för de

ras räkning som den blivit filma
tiserad? Är pojken-"hjälten" en be

kantskap värd att göra, värd att 

beundra och efterlikna? 

För att karaktärisera Anders
sonskans Kalle måste man använ

da det språk de kvinnliga medspe-

larne begagna — han är ett ge
nuint busfrö. Han är icke barnsligt 

ostyrig och vild, han är en elak, 

hämndlysten, illvillig, rå pojke. Det 

är icke fråga om spratt och skälm
stycken utan om bovstreck i mi

niatyr. Han finner nöje i attentat 
mot andras liv och lemmar, han 

förstör i en handvändning hångri-

nande det bohag en fattig kvinna 

behövt trettio år för att samla. Han 

utför icke något arbete, visar icke 

ett enda vekt, vackert eller ridder

ligt drag — icke ens mot modern. 
Att han till sist räddar en liten 

flicka från att drunkna verkar där

för icke följdriktigt, utan förefaller 
osannolikt, ger intryck av en skild

ringen åsätt falsk dekoration. En 

ungdom av detta iågsinnade slag 
utför helt säkert inga hjältebrag

der utan går med största sanno

likhet sin raka och raska väg fram 

till förbrytelsen ooh fängelsepor
ten. 

Är detta verkligen en lämplig fö

rebild att etsa in i de. barnsliga 
åskådarnes minne? 

De svenska filmerna hava vun
nit världsrykte för sin stora värde

fullhet. Det är därför att hoppas, 

att det filmskräp, som kallas "An
derssonskans Kalle", icke slipper ut 
över Sveriges gränser. Eller skola 

alla dessa motbjudande figurer in
för utländska åskådareskaror fram

ställas som typiska representanter 

för den svenska fattigare arbetare-

befolkningen? Kalle själv i all sin 
cynism, de manliga fyllbultarne och 

denna härva av schavsiga kvinn
folk, som sladdra i gathörnen, små-

stjäla ur lådorna på butiksdisken, 

"halsa" [porterflaskorna och, lätt-
lurade, av Kalle låta försätta sig i 

allehanda löjeväckande situationer 
bl. a. sådana, i vilka exponerandet 

av deras intimaste underkläder som 

ett synnerligen lyckligt funnet ro
ande moment ingår? 

Crayon. 

Penisionatsfrun till jungfrun: — 
Sade jag inte, att du skulle bära 

upp räkningen till herrn på n:r 13. 

Jungfrun: — Jo, det har jag just 

gjort. 

Frun: — Absolut omöjligt! Män-

diskan sjunger ju ännu! 

LUX 
krymper* 
ej ylle-. i 

-tlK.itKJK.ü».'* . 

wwfo i W/M FI IÀ 

TREVLIG o c h  I N T R E S S A N T  

fe 

FA R S K A 
NYHETER.  

VÄRD E FIL Z LT 
INNEHÅLL 

GÖTEBORGS 
MORGONPO^ 

De/T  störs FA 
MORGONTIDNINGS 

John A. Gahm 
Reseffekt- & Lädervaruaffär. 

och 

Korsgatan 12 (hörnet av Kyrkog.) Göteborg 

är oöverträffad vid tvätt 
av filtar och ylleplagg. 

Den ulliga behagliga mjukheten som finnes i filtar, ylle-

koftor, yllestrumpor och alla ylleplagg kan bibehållas om 

man tvättar med LUX. Det är så rent att det icke 

skadar de mest ömtåliga tyger, och allting kan anförtros åt 
LUX utan risk för krympning. 

L U X  s ä l j e s  e n d a s t  i  p a k e t .  

S U N L I G H T  S Â P T V Â L  A B -  G O T E B O R G .  

De förstummade 
hundarna. 

Vetenskapen frikänner! 

I nummer 36 av Kvinnornas Tid
ning- lämnades en redogörelse för, 

hur en samling vivisektkwislhundar 
på Fysiologiska institutionens talk i 

Stockholm,^ vilkas oväsen plågat 

och stört grannskapet, på ägarens 

d:r Olivecrona föranstaltande ge

nom operativa ingrepp förstumma
des. Historien, som över hela lan

det väckt den pinsammaste upp

märksamhet, föranledde Nordiska 

samfundet till bekämpande av ve

tenskapligtdjurplågeri att göra an

mälan mot vederbörande läkare 

med fordran om undersökning i sa

ken. En sådan är nu slutförd, men 
på ett sätt som ingalunda garan
terar framtidens vivisektionsoffer 

ett mildare öde i de experimente

rande läkarnes våld än de nuva
rande njutit. 

Vetenskapen frikänner nämligen 
d:.r Olivecrona. 

Vetenskapen frikänner! Och det

ta ehuru det på ett tidigare sta

dium av frågans utredning med full 
evidens bevisats att den åtgärd, 

som vidtagits mot de stackars dju-

rfcn, icke ingått som ett slags led i 
den vetenskapliga undersökningen, 

utan av rent ekonomiska skäl till

gripits som en i högsta grad be

tänklig nödfallsåtgärd för att inbe-
spara den ekonomiska förlust som 

ett omedelbart avlivande av djuren 

eller deras inackordering å annan 
plats skulle medföra. • 

Det verkar icke gott på det all
männa rättsmedvetandet, när upp

rörande oegentligheter avfärdas på 

sätt som här skett. Tvärtom vitt

nar det om en cynism mot livet och 

skapelsen, som en vanlig människa 

har svårt att fatta, när en av de 

vetenskapliga försvararna anser det 

som "fullt berättigat att genom ett 
dubbelsidigt avskärande av nervus 
recurrens hindra ett försöksdjur ätt 
störa omgivningen"! 

Här kan frågas: vilken skriven 
eller oskriven lag berättigar män

niskan att mot ett "försöksdjur" ut

öva större obarmhärtighet och 

grymhet än mot vilket annat djur 

som helst på jorden. Är det icke 

alldeles nog med de oundvikliga li

danden som tillfogas dem i veten

skapens tjänst och med mänsklig
hetens välfärd som ursäkt? 

.— Men man förstår ju bättre ve
tenskapens kallsinnighet i frågan 

sedan man hört en annan av de 

medicinska försvararna på fullt all

var draga i tvivelsmål huruvida "de 
högre djuren äga något verkligt 
smärtsinne". 

Kerstin Lindahls 
BLOMSTERAFFÄR 

Korsgatan 4, Telefon 8462 

Rekommenderas ! 

MAIN SKALL AKTA 

SINA KLÄDER 

OCH HÄNDER 

JAG TVATTAR SjÄjy 
MEN ENDAST MEß 
merkurtvåi, 

!@2030Qa 

H E L A N D E R S  
ångrostade 

K A F F E  
är i smak och arom _ 

oöverträffat 

Selma Sjôberç's 
DAMFRISÉRSALONG 

Kungsgatan 63. Rikstelefon 4711 
R e k o m m e n d e r a s .  
OBS. ! Uedsatta priser. 

Syltkrukor 
(av stenmassa) 

Rosenlunds 

Bosättnings- Magasin 

Rosenlundsg. 8. Andra Långg. 34 

Köp endast bästa kvaliteer 

STRÜMP0B 
Köp ej värdelösa kva'itéer. 
Bästa fabrikat blir i längden 
billigast. Alla färger till 

platsens aösjlut lägsta 
priser. 

Man står onekligen, en s111^ 
Undrande inför en dylik d 

ration! Man tycker sig min"3^ 

oändligt många fall, där ska a 

eller misshandlade djur på det B> • 

hjärtskärande sätt givit luft åt ^ 

smärta. Den som skriver detta^ 
inrar särskilt en rapphönsfound, 

av någon illvillig människa 
svans genomdränkt med terP 

Hans klagan, hans tjut, d 

överväldigad av smärta has3 ^ 
fram utefter gatstenarna kvar I 

Möbler, Möbeltyger, Gardiner 

Gångmattor, Flossamatto^ 

Allt handgjort, konstnärligt, varaktigt och i förhållande till kvalitet 

KONSTFLITEN, gamla högskolan, GÖTB.—*/l 

K V I N N O R N A S  T I D N I N G  

Offentliga nöjen. 

Stora Teatern 
Varje afton kl. 8: 

Czardasfurstinnan. 
Operett I 3 akter av E. Kalmän. 

LorelTsbergsteatern7 
Varje afton kl. 8: 

Bröllopsdagar. 
Knmedi i 4 akter av Paul Qéraldy. 

OBS.! Sista veckan. 

^KjyéTTeatern. 
I afton Söndag sista gången 

särken Margareta, 
uinrlls ingen föreställn. Tisdag Premiär: Mandag  »g FröKen x .  

1 nstspel i 3 akter av C. Harcourt. 

LILLA TEATERN . 
Varje afton kl. 8 e. m. 

Söndag tvä förest, kl. 7 o. 9. 

£n piga bland pigor. 

Vita Bandet 
Slottsskogen 

MUSIK VARJE AFTON 
av en avdelning ur 

GSteborgs Symfoniorkester. 

PALLADIUM 
Kl. 5,15, 7,15, 915 

2:dra veckan. 
Ett av världens roligaste lustspel. 

Herrarna "fyrtornet" och "Släp
vagnen" excellera i sin hittills stör

sta och roligaste film : 

Glada G ossars 
Lustspel i 5 akter av Lau Laurltzen. 

Officin: Palladiumfilm. 

Barn äga icke tillträde. 

Biljetter 12—3. Tel. 2720 samt efter 
1/2 5 även pr tel. 2739. 

JÄRNTORGSBIOGRUFEN 
Direktion: Palladium, Göteborg. 

Kl. 5,15, 7,15, 9,15. 

Programmet 25 sept.—1 okt. 

Jack j)empseys 
fjerde program ur filmverket "Våg
halsiga Jack" En tusen-dollars-swing. 

Pjäs i 6 akter. 
Barn ägi icke ti lträde. 

Biljetter efter kl. 4 tel. 13331. 
V . «• 

hos mig såsom ett outplånligt och 
smärtsamt minne. 

Och förutom det pinsamma in
tryck det ett i allt gör att en sjuk 
sak på detta sätt försvaras är det 
en oerhörd dumhet att tro svenska 

folket så dumt att det genom så
dana förklaringar sfculle anse vad 

som skett på Fysiologiens tak ur
säktligt — även om det är veten
skapen 'som frikänner. 

OBS.! 

Deitjhar blivit så mycket annon
ser i det här numret, att texten fått 

maka åt sig mer än önskligt. Vi 
lova bot och bättring! Icke mind
re annonser men mycket mera text 

genom insättande i tidningen vid 
behov av ännu två .sidor ! 

r 
herm. meeths a.-b. 

VOLLMERS—MEETHS 
G Ö T E B O R G  

Spirola-Korsetten 
föres i extra l:a slitstark Dräll. Garne
rad med broderier i modernaste tyger. 

Färger: Vit, blå, beige eller grå. 
Med ett par strumpband. 

Kr. 10.75 

Tillverkad av finaste jacquard och för
sedd med elegant garnityr. 

Färger: Vit botten med rosa eller blått 
mönster. 

Med 2 par reglerbara strumpband. 

Kr. 16.50 

Till landsorten mot postförskott. 

levereras ä nästan h v i Ikea plats som. 
häLst i världen 

genom. 

^Ucisxt 
ß̂lamsterhandel 

GUSTAF EKMAN 
GÖTEBORG, STORGATAN 31 
TELEORAMADR.'VASA" CODE V.O.B. 

TEL. «3/* • '036S 

av: 

The Aorists' "Telegraph. ^Delivery 
Association 'iC.S.c/t. samt 
Tilu menspenden-^Verm it t Iung, 'Berlin. 

C.a 4000 blomsteraffärer 
iorden fundt äro anslutna. 

Teaterspalten. 

Samtidigt som Oscarsteatern i 

Stockholm nedlade Kusinen från 
Batavia för att upptaga Cornevilles 

kloclkor var även Stora Teatern i 
Göteborg färdig att utbyta samma 

program mot ett av sina tidigare 
glansnummer, Kålmans Czardas
furstinnan med ifröfcen Greta Lind
gren och hr Adolf Jahr i huvudpar-
tien. 

- Reprisaftonen av den populära 

operetten blev i allo angenäm för 
såväl salong som scen och orkester. 
Czardasfurstinnan hör till de ope

retter, som en gång för alla vunnit 
publikens bevågenhet, och nu sär
skilt med det stilfulla utförande 
Stora Teatern består den i nuva

rande inramning och rollbesättning 
förtjänar att ses. 

Rikliga applåd- och blomsterhyll
ningar uttryckte den fulltaliga pu

blikens erkänsla för en angenäm 
teater kväll. 

Döde-premiär hos 
Uollmers-fleeths. 

Shakespeare skulle av glädje vänt 

sig i sin grav, om hani med sina 
"Förvillelser" kunnat locka en så 
till trängsel fylld salong, som mo
dets skapare förmått göra med si

na diton på Vollmers^Meeths man-
nekänguippvisning förra lördagen. 

1ST i \ D I X f~\ 178 Handsydda Skodon A.N W l\ I 3 I J/ — Eken tillverkning. 

H. K. H. KRONPRINSENS HOVLEVERANTÖR. 

Kungsgat. 20. 
G  Ö T E B O R G .  
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IW FNR FINN OCH ömtåliga 

Gummans Flingor 
Nya Zeelands män ha troligen ald

rig sett en sådan dam-pluralitet på 
sitt kvinnifattiga övälde och Göte

borgs herrar kunna endast få se 
den bos Volliners-Meeths. 

Man tycktes ha gått kvinna ir 
huse. Saken gällde ju också in

genting mindre än att skaffa sig 
kunskap om modets senaste lag — 

the highest .fashion — lie dernifer cri! 

Under musikens toner och ocea

ner av sorl från den té- och kaffe-
drickande 'publiken passerade på le

vande dockor höstmoderna revy. 

— Månne det icke sitter någon li
ten åttondedels-Griinewald också i 

själen på dem som skapa kvinno-

möderna! Åtminstone fanns myc
ket som röjde stark tendens att så 
helt och hållet förrycka skapelsens 
naturliga linjer, att man med frans
mannen skulle vilja utropa: "Où 

est la femme dans tout çela?" Men 

det fanns också vackra, i form och 

färg fantasifulla och stilfulla kom
positioner, som ögat hade nöje av 

att se, och som man kunde önska 

införlivade med den rådsökande 

publikens garderob. Särskilt gäll
de detta en del av promenaddräk

terna, som företedde en på en gång 

elegant ooh diskret ibild i det hela, 

TAPISSERI 
wy .. DETAL] 

ö. Hamng. 31.1 tr. 

NYHETER 
FÖR HÖSTEN 

ÎMM. 

HÖSTEN STUNDAR! 
Färga Edra urblekta gardiner, 
draperier och andra plagg med 

Marknadens hittills oöver
träffade och billigaste hem-
färg. Fråga Eder hand

lande eller tillskriv 

A.-B. NADCO, GÖTEBORG. 

! Slitstarka Ï 
! BARNKLÄDER! I i 
J (Wettergrens tillverkning) -

! UNDEIWSI 
I KYRKOGATAN 32 (Ditt emot Domkyrkan) |  

samt de av sina förtjusande små le
vande dockor burna barnkläderna. 

Något revolutionerande inom mo
dets värld erbjöd väl exposén knap

past, om man undantar en ganska 
mirakulös, l'unt huvudet som en 

skål uppstående 'krage, som betyd
ligt distanserade Maria Stuarts. 

Därtill naturligtvis kjolens frukta
de förlängning, på elegantare kläd-

n ingår särskilt i sidorna, bussa
ronglinjen och det pärlbroderade 

skärpet kring höfterna, allt gam
malnya idéer, som damernas skräd
dare och sömmerskor i höst få att 

med tämligen stor frihet leka med. 

Never mind. 

Herr Blom bockar sig med moln-
löljd panna för chefen. — Vore 

iet möjligt att fä gå en timme ti-
ligare i dag? 

— Varför det då? 

— Jo, se vi ha dragit in jung-
'run, och min hustru vill att jag 
-kall komma hem i eftermiddag me-

ian det ännu är ljust och hjälpa 

'•enne att piska salongsmattan. 
— Nej, herr Blom kan inte få 

edigt. 

Herr Blom strålar upp: Tackar 
njukast! ! 

* 

I en ärad götelborgskollega läses 
följande storstadsnotis: 

"Brandchefen varnar såväl den 
åkande som den gående allmänhe

ten att hålla sig i vägen, då brand
kåren i utryckmingsdräkt färdas ge

nom staden, då olyckor annars lätt 
kunna inträffa." 

Ha vi möjligen att befara utbrot
tet av en eldisvådeepidemi?! 

j-rra rn. 

3Cranfcz 

Smitta. 
kan lätt spridas 
g e n o m  d å l i g t  
tvättat linne. 
Döda smittofrö
na genom kok
ning med Tom
tens Tvättpulver. 

a t tor>~^ 
(3 Bäst & billigast 

LinoleumDolaget 
Jönsson. Frändberg & C:o 

Tel. 20233 

De bästa HÅNDSKÅR 
och det rikaste urval 

Drottningg. 42 HÅNDSKKOMPANIET 15379 

Promenad-Strumpor 
rg<mj 

För Damer 

Prima engelska helylle. 
Smal- och bredraridig ribbstickning. 
Släta enfärgade samt med nya 

randiga fantasimönster. 

2 .50 3 .25 
Alla färger. 

3.85 4.50 S.25 6.25 

A. Jönsson & Co. 
Specialaffär för Tricotvaror. 

5O Kungsgatan SO —— 10 Linnégatan IG 
.J 

Ett paket RiflSO 
och 
en balja ljumt vatten 
är allt som behövs för veckans tvätta 

% •% % 

45 ore 
per paket 

f Det är onödigt att koka kläderna % 
p om m a n  använder Rinso. 

% Genom att lägga kläderna i blöt 

% i en ljum Rinso-Iösning över 
^ natten och genom att skölja 

^ dem väl morgonen därpå bliva 

de rena och snövita. Endast % '//// de  smutsigaste ställena 

X 
behöva gnuggas lätt mel

lan händerna. På grund av 

dess absoluta renhet lockar 

Rinso av sig själv bokstav

ligen ut smutsen utan kok

ning och utan gnuggning. 

Det reducerar arbetet till 

minsta möjliga och spa

rar bränsle. -

•Rinso«*' 
SUNLIGHT SÄPTVÅL AKTIEBOLAG, GÖTEBORG 

En verklighetsbild. — Av P. B. 

Historien är så tendentiös som 
endast verkligheten kan vara. Den 

visar, hur en handling på ett ställe 
av livets väg plötsligt kan återupp
stå och möta människan på någon 
annan plats på vägen längre fram 

och då såsom en fruktansvärd an-
klagare. 

* 

Herr Nörelli hyste emellertid ej 
den minsta fruktan för framtiden 
denna afton, historien börjar. Han 

undrade endast, hur han skulle få 
kvällen att gå. Med framgången 
hade han liksom avlägsnats från 
alla dem, som utgjort hans forntida 
umgänge. Och likväl — — när 

han steg innanför den låga, breda 
porten i det gamla välbekanta 
landshövdingehuset, strömmade min

nena från gångna tider på honom, 
och han greps ofrivilligt av samma 
högtidliga känsla, som fordom fyllt 
honom i denna port, då han vid 
föräldrarnas sida fått gå på kalas 
hos värdinnans. Det var den hög

sta utmärkelse, som fanns inom 

hans synkrets då. Nu ägde han 
själv fastigheter, var förmögen och 

ansågs såsom "fin karl". Man ha
de låtit honom förstå, att det var 
en ära om han ville komma, och 

smickrad av artigheterna hade han 
beslutat att gå. 

Däruppe hos värdinnans mötte 

han den gamla välkända samlingen. 
Amanuensen, som spelade violin 

och vitzade, vinhandlaren med sin 
tjocka fru, den lille melankoliske 
bankkamrern, som var gift, ehuru 
frun aldrig syntes vid hans sida, 
utan endast tycktes existera för ho

nom i svindlande räkningar, som 
han aldrig lyckades betala, den 
guldlockige urmakaren, numefa lätt 
gråsprängd samt den gamla, allt
jämt levnadsglada värdinnan med 
sina två ogifta döttrar. Den yngsta, 

snart 50-åriga dotterns docka satt 
fortfarande såsom den gjort snart 

ett halvt sekel i soffan i förmaket, 
iklädd samma stärkta skära kläd-

ning hon alltid haft. 
Vad han tyckt att allt detta va

rit förnämt och underbart en gång. 
O c h  n u  . . .  

Han skred självsäker fram, den 
sist anlände, njutande av den effekt 
han gjorde, inläggande en smula 

nedlåtenhet mot de gamla herrar
na, som' en gång lagt sin hand på 
hans huvud. 

Men plötsligt stannade han helt 
överraskad och frågande. En ung 
daim, som han vid inträdet icke ob
serverat, hade rest sig från piano

stolen, väntande såsom han på pre
sentationen. 

Hans bugning blev artigare än 

förut, djupare och vördnadsfullare. 
Det halvt överlägsna, stereotypa le
endet stelnade på hans läppar, mju
kades liksom upp genom den var

ma känslovåg, som genornböljade 
hans bröst,- medan samtidigt en 
tanke lika klar som förvirrande ge
nomblixtrade hans hjärna: 

Hon eller ingen! 
Han blev med ens som förvand

lad. Hela aftonen försjönk han 
gång på gång i ett drömmande, för
stulet betraktande. Hain såg för 
första gången sitt ideal. En ädelt 

kvinnlig huvudform med hög och 
ren panna, stora mörkblå, allvar

samt undrande ögon, en späd smärt 

gestalt, vars skära jungfrulighet 
tycktes brinna i den fina, klara rod
naden på hennes kinder. -

Rysande och betagen hörde han 
henne spela och sjunga. Stämman 

var hennes gestalt lik, bävande, 
klingande, ren. 

Han blev sällsam -till mods. Vek 
och tyst. Han undvek spelborden 

ooh tyckte att cigarren smakade 
fadd. Utan att fråga fick han veta 

vad han ville: att den unga kvin
nan var sina föräldrars enda barn 
ooh att hon undervisade i musik. 

På aftonen följde han henne hem 
och talade upprörda ord under 
stjärnorna. Innan de skildes hade 
han fått hennes löfte om ett åter
seende. Och innan månaden gått 
hade de i hemlighet växlat trohets
eden. 

På detta följde inbjudan till hen
nes hem. 

Han kom i festdräkt och med ro

sor. Rosor som han förälskad tryck
te i hennes famn, medan de för

stulet växlade en bävande ömhets-

betygelse, mun mot mun, därute i 
tamburen. 

Han hade aldrig sett hennes för-



2 K V I N N O R N A S  T I D N I N G  

SKANDINAVISKA 
KREDITAKTIEBOLAGET 

G6TEB9RG - STOCKHOLM - MALMÖ 

A v d e l n i n g s k o n t o r  
• v e r  h e l a  l a n d e t  

EGNA FONDER KR. 182,000,000:-

Gottgör i insatta medel 
högsta gällande ränta 

Telegramadress 
' K r e d i t b o l a g e t *  

r 
I VARJE 

S V E N S K T  H E M  

som vill följa 

dagshändelserna 

inom politikens, 

handelns, kons 

stens och littera* 

turens område 

läser man 

n u m e r a  
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Aningar och 
drömmar. 

Av Attis Vennemo. 

Man skulle kunna uppdela 
mänskligheten i två klasser: såda
na som ha aningar öch sådana som 
icke ha det. 

Den senare kategorien skall ald
rig förstå den förra. Så snart spörs
målet gäller områden, som ligga 
utanför den handgripliga verklighe

tens värld gå deras vägar ohjälp
ligt isär. 

En verklig aningens människa är 
på visst sätt en martyr. Liksom 
en trådlös apparat erfar hon med 
en oerhörd överkänslighet vad som 

sker inom den ifråga om utsträck
ning i rummet nästan obegränsade 

rayon, på vilken hennes medvetan
de är inställt. När en sådan per
son exempelvis tar avsked av en 
annan avklippes därmed ej såsom 

vanligen sker för andra kontakten 
med denne, utan förbindelsen fort

far på telepatisk väg. över huvud 

taget befrias han aldrig från kon

takten med de människor han en 

gång träffat i sitt liv. 

En människa, som är utsatt för 
telepatiska strömmar, kan småning
om utveckla denna känslighet till 

en otrolig höjd. Hon känner så
lunda icke blott att något behagligt 

eller obehagligt sker, utan kan även 

med ett för andra obekant spår-
sinne i oerhört många fall lokali
sera detta. En person är till exem

pel borta från sitt hem och gripes 

plötsligt utan orsak av en fruktans
värd ångest. Oroad och sökande 

kastar han sig först som en feber
sjuk i yrsel mellan alla möjligheter, 

men erfar med ens en känsla som 
om ledningen vore klar, då han 

kommer att tänka på sitt hem. Och 

det händer att han därvid kan se, 
d. v. s. ana just vad som inträffat 

och vem utav hans närmaste som 

drabbats av tråkigheten. En annan 

gång strömmar likaledes utan syn
bar orsak en känsla av överdådig 

glädje in över honom. Och han vet, 

även om han icke kan bestämma 

arten av det, att något för honom 

gynnsamt eller glädjande skett på 
jorden. 

På grund av den oändligt myc
ket större kunskap om livets gång 

att ett så oerhört arbete är utför-

bart. 
Var äro pioniärerna? Var äro de 

som känna sig ansvariga, som äga 

tro, förtröstan och mod att handla, 

att gripa sig an med ett till synes 
hopplöst arbete? Endast de göra 

början, rödja det första stycket 

ogräsmark, visa att något verkligen 

kan åstadkommas, skola de obeslut

sammas, de tvivlandes stora massa, 

vunnen och övertygad, rycka in till 

undsättning och fullborda verket. 

Pioniärerna fram! 

Lysningspresenter 
alla prislägen. 

UC.7tricleiscsn 
Hovjuvelerare 

^ Östra Hamng. 41. Obi 9b or g. 

och människors tänkesätt och be-
vekelsegrunder en person med 
starkt utvecklat aningssinne, äger, 

hör han merendels icke till opti
misternas skara. För sina närmas
te är han vanligen en slags baro
meter, vilken oroligt springer upp 
och ned alltefter växlingarna mel

lan stiltje och storm, mellan goda 
och onda tilldragelser inom famil
jen. 

Mången kvinna, även bland de 
minst utvecklades led, äger denna 

sällsamma aningsförmåga. Vem 
känner icke bland sin bekantskaps
krets någon sådan "clairvoyant". 

Hon, som långt innan post eller te
legraf underrättat vet att något led
samt är i annalkande. Som säger, 

när det gäller att hyra en våning : 
dit och dit vill jag inte! men som 
ej beaktas och sålunda ej ges till
fälle att avstyra många stundande 
obehag. Som säger till sin make 

om en person hon kanske blott hör 
omtalas: Akta dig för honom! Min 
instinkt säger mig, att han ej vill 

dig något gott! — och som van

ligen alltid får sina farhågor be
kräftade. 

Vem erinrar vidare icke hur vid 

fruktansvärda katastrofer männi

skor undsluppit döden endast ge
nom att följa en hemlig ingivelse. 
De skulle ha rest med ångaren el

ler tåget, som förolyckades, men 
gjorde det ej. 

Varför? — Onda aningar varna
de dem. 

Aningar skall man giva akt på! 

De äro våra osvikligaste rådgivare, 
som veta, när ingen i världen vet. 

Oftast äro aningarnas människor 
även livliga drömmare och genom

snittligt sett äro de oftare kvinnor 
än män. Högt utvecklade män, som 

sysselsätta sig med själsliga ting, 
besitta dock ofta detta, man skulle 

nästan vilja säga speciellt kvinnli

ga sjätte sinne, som anar, får in
givelser och drömmer. För att en

dast nämna några exempel ur lit
teraturen finna vi det hos Victor 

Hugo, Maupassant, Poe och i all
deles ovanligt hög grad hos Strind
berg, som ju beklagligt nog hade 
starka skäl för den förföljelsemani, 

varav han imbillningssjukt ansågs 
lida samt stänkvis hos Hjalmar Sö
derberg. Selma Lagerlöf ger ofta 

intryck av förtrogenhet med denna 
värld bortom världen och hos Eme

lie Flygare-Carlén träffar man stun
dom på ställen, där man märker 

hur hon trevar efter vägar bakom 
de ockulta tingens fölåt men utan 

att med sitt starka verklighetssin
ne kunna taga ut steget helt och 

fullt emot dem. 
över huvud taget böra nog anin

gens människor vakta sig för ett 

alltför intensivt hängivande åt de 

själstillstånd, deras ingivelser och 

Nordiska Handelsbanken 
Stockholm. GÖTEBORG. Malmö. 

Egna fonder: Kr. 72,650,000:— 

Fullständig bankrörelse. 
No tar i a ta v delning. 

Förvaltar enskildas och kassors värdehandlingar mot hillig avgift. 

Edstams Manufaktur- och 
Trikåmagasin 

KUNGSGATAN 28 

rekommenderar sitt välsorterade lager 
av blus- och klädningstyger i ylle och 
bomull, trikåvaror och linnevävnader. 
B i l l i g a  p r i s e r .  R e e l  b e h a n d l i n g .  

Den Teosofiska Vägen 
I n t e r n a t i o n e l l  t i d s k r i f t  

utgiven av KATHERINE TINGLEY 

4:de hft utkommet. 

Prenumerationsavgift för helt 
år (6 hft) 10 kr., lösa hft 2 kr. 

SVENSK och ENGELSK TEOSOFISK 
litteratur till försäljning 

och utlåning. 

Universella Broderskapets Teosofiska Förlag 
Tegnersg. 29. hörnet av Sveaväg., Stockholm 3, 

vardagar 10—4. 

Teosofiskt intresserade personer inbjudas att 
korrespondera — även på svenska — med M:me 
Katherine Tlngley, Point Loma, Cal., U. S. A. 

drömmar skapa. Strömmarna kun
na visserligen icke stängas ute, men 
å andra sidan kunna de också ge

nom ett alltför ihärdigt grubblan
de i viss riktning släppas på och 
frammana vissa händelser eller 
stämningar, som vi icke önska. Ty 

långt oftare än ljus och god är 

aningen mörk och dyster, oçh även 
när den1 uppträder som varnare på 
vår väg, ikläder den sig mera säl

lan skyddsängelns blida gestalt än 
olycksprofetens dystra skepnad, 

som med hemlighetsfullt lyftat 

finger ger oss ett tecken att häjda 
oss och vara på vår vakt. 

"Ånderssonskans 
Kalle". 

Filmen med ovanstående namn 

gör f. n. sitt segertåg genom 

Sverige, i höga toner prisad av 
prässen. 

Det är svårt att förstå. Ar en 
historia av detta slag verkligen nå
got att rekommendera åt de sven

ska barnen, även om det är för de

ras räkning som den blivit filma
tiserad? Är pojken-"hjälten" en be

kantskap värd att göra, värd att 

beundra och efterlikna? 

För att karaktärisera Anders
sonskans Kalle måste man använ

da det språk de kvinnliga medspe-

larne begagna — han är ett ge
nuint busfrö. Han är icke barnsligt 

ostyrig och vild, han är en elak, 

hämndlysten, illvillig, rå pojke. Det 

är icke fråga om spratt och skälm
stycken utan om bovstreck i mi

niatyr. Han finner nöje i attentat 
mot andras liv och lemmar, han 

förstör i en handvändning hångri-

nande det bohag en fattig kvinna 

behövt trettio år för att samla. Han 

utför icke något arbete, visar icke 

ett enda vekt, vackert eller ridder

ligt drag — icke ens mot modern. 
Att han till sist räddar en liten 

flicka från att drunkna verkar där

för icke följdriktigt, utan förefaller 
osannolikt, ger intryck av en skild

ringen åsätt falsk dekoration. En 

ungdom av detta iågsinnade slag 
utför helt säkert inga hjältebrag

der utan går med största sanno

likhet sin raka och raska väg fram 

till förbrytelsen ooh fängelsepor
ten. 

Är detta verkligen en lämplig fö

rebild att etsa in i de. barnsliga 
åskådarnes minne? 

De svenska filmerna hava vun
nit världsrykte för sin stora värde

fullhet. Det är därför att hoppas, 

att det filmskräp, som kallas "An
derssonskans Kalle", icke slipper ut 
över Sveriges gränser. Eller skola 

alla dessa motbjudande figurer in
för utländska åskådareskaror fram

ställas som typiska representanter 

för den svenska fattigare arbetare-

befolkningen? Kalle själv i all sin 
cynism, de manliga fyllbultarne och 

denna härva av schavsiga kvinn
folk, som sladdra i gathörnen, små-

stjäla ur lådorna på butiksdisken, 

"halsa" [porterflaskorna och, lätt-
lurade, av Kalle låta försätta sig i 

allehanda löjeväckande situationer 
bl. a. sådana, i vilka exponerandet 

av deras intimaste underkläder som 

ett synnerligen lyckligt funnet ro
ande moment ingår? 

Crayon. 

Penisionatsfrun till jungfrun: — 
Sade jag inte, att du skulle bära 

upp räkningen till herrn på n:r 13. 

Jungfrun: — Jo, det har jag just 

gjort. 

Frun: — Absolut omöjligt! Män-

diskan sjunger ju ännu! 

LUX 
krymper* 
ej ylle-. i 

-tlK.itKJK.ü».'* . 

wwfo i W/M FI IÀ 

TREVLIG o c h  I N T R E S S A N T  

fe 

FA R S K A 
NYHETER.  

VÄRD E FIL Z LT 
INNEHÅLL 

GÖTEBORGS 
MORGONPO^ 

De/T  störs FA 
MORGONTIDNINGS 

John A. Gahm 
Reseffekt- & Lädervaruaffär. 

och 

Korsgatan 12 (hörnet av Kyrkog.) Göteborg 

är oöverträffad vid tvätt 
av filtar och ylleplagg. 

Den ulliga behagliga mjukheten som finnes i filtar, ylle-

koftor, yllestrumpor och alla ylleplagg kan bibehållas om 

man tvättar med LUX. Det är så rent att det icke 

skadar de mest ömtåliga tyger, och allting kan anförtros åt 
LUX utan risk för krympning. 

L U X  s ä l j e s  e n d a s t  i  p a k e t .  

S U N L I G H T  S Â P T V Â L  A B -  G O T E B O R G .  

De förstummade 
hundarna. 

Vetenskapen frikänner! 

I nummer 36 av Kvinnornas Tid
ning- lämnades en redogörelse för, 

hur en samling vivisektkwislhundar 
på Fysiologiska institutionens talk i 

Stockholm,^ vilkas oväsen plågat 

och stört grannskapet, på ägarens 

d:r Olivecrona föranstaltande ge

nom operativa ingrepp förstumma
des. Historien, som över hela lan

det väckt den pinsammaste upp

märksamhet, föranledde Nordiska 

samfundet till bekämpande av ve

tenskapligtdjurplågeri att göra an

mälan mot vederbörande läkare 

med fordran om undersökning i sa

ken. En sådan är nu slutförd, men 
på ett sätt som ingalunda garan
terar framtidens vivisektionsoffer 

ett mildare öde i de experimente

rande läkarnes våld än de nuva
rande njutit. 

Vetenskapen frikänner nämligen 
d:.r Olivecrona. 

Vetenskapen frikänner! Och det

ta ehuru det på ett tidigare sta

dium av frågans utredning med full 
evidens bevisats att den åtgärd, 

som vidtagits mot de stackars dju-

rfcn, icke ingått som ett slags led i 
den vetenskapliga undersökningen, 

utan av rent ekonomiska skäl till

gripits som en i högsta grad be

tänklig nödfallsåtgärd för att inbe-
spara den ekonomiska förlust som 

ett omedelbart avlivande av djuren 

eller deras inackordering å annan 
plats skulle medföra. • 

Det verkar icke gott på det all
männa rättsmedvetandet, när upp

rörande oegentligheter avfärdas på 

sätt som här skett. Tvärtom vitt

nar det om en cynism mot livet och 

skapelsen, som en vanlig människa 

har svårt att fatta, när en av de 

vetenskapliga försvararna anser det 

som "fullt berättigat att genom ett 
dubbelsidigt avskärande av nervus 
recurrens hindra ett försöksdjur ätt 
störa omgivningen"! 

Här kan frågas: vilken skriven 
eller oskriven lag berättigar män

niskan att mot ett "försöksdjur" ut

öva större obarmhärtighet och 

grymhet än mot vilket annat djur 

som helst på jorden. Är det icke 

alldeles nog med de oundvikliga li

danden som tillfogas dem i veten

skapens tjänst och med mänsklig
hetens välfärd som ursäkt? 

.— Men man förstår ju bättre ve
tenskapens kallsinnighet i frågan 

sedan man hört en annan av de 

medicinska försvararna på fullt all

var draga i tvivelsmål huruvida "de 
högre djuren äga något verkligt 
smärtsinne". 

Kerstin Lindahls 
BLOMSTERAFFÄR 

Korsgatan 4, Telefon 8462 

Rekommenderas ! 

MAIN SKALL AKTA 

SINA KLÄDER 

OCH HÄNDER 

JAG TVATTAR SjÄjy 
MEN ENDAST MEß 
merkurtvåi, 

!@2030Qa 

H E L A N D E R S  
ångrostade 

K A F F E  
är i smak och arom _ 

oöverträffat 

Selma Sjôberç's 
DAMFRISÉRSALONG 

Kungsgatan 63. Rikstelefon 4711 
R e k o m m e n d e r a s .  
OBS. ! Uedsatta priser. 

Syltkrukor 
(av stenmassa) 

Rosenlunds 

Bosättnings- Magasin 

Rosenlundsg. 8. Andra Långg. 34 

Köp endast bästa kvaliteer 

STRÜMP0B 
Köp ej värdelösa kva'itéer. 
Bästa fabrikat blir i längden 
billigast. Alla färger till 

platsens aösjlut lägsta 
priser. 

Man står onekligen, en s111^ 
Undrande inför en dylik d 

ration! Man tycker sig min"3^ 

oändligt många fall, där ska a 

eller misshandlade djur på det B> • 

hjärtskärande sätt givit luft åt ^ 

smärta. Den som skriver detta^ 
inrar särskilt en rapphönsfound, 

av någon illvillig människa 
svans genomdränkt med terP 

Hans klagan, hans tjut, d 

överväldigad av smärta has3 ^ 
fram utefter gatstenarna kvar I 

Möbler, Möbeltyger, Gardiner 

Gångmattor, Flossamatto^ 

Allt handgjort, konstnärligt, varaktigt och i förhållande till kvalitet 

KONSTFLITEN, gamla högskolan, GÖTB.—*/l 

K V I N N O R N A S  T I D N I N G  

Offentliga nöjen. 

Stora Teatern 
Varje afton kl. 8: 

Czardasfurstinnan. 
Operett I 3 akter av E. Kalmän. 

LorelTsbergsteatern7 
Varje afton kl. 8: 

Bröllopsdagar. 
Knmedi i 4 akter av Paul Qéraldy. 

OBS.! Sista veckan. 

^KjyéTTeatern. 
I afton Söndag sista gången 

särken Margareta, 
uinrlls ingen föreställn. Tisdag Premiär: Mandag  »g FröKen x .  

1 nstspel i 3 akter av C. Harcourt. 

LILLA TEATERN . 
Varje afton kl. 8 e. m. 

Söndag tvä förest, kl. 7 o. 9. 

£n piga bland pigor. 

Vita Bandet 
Slottsskogen 

MUSIK VARJE AFTON 
av en avdelning ur 

GSteborgs Symfoniorkester. 

PALLADIUM 
Kl. 5,15, 7,15, 915 

2:dra veckan. 
Ett av världens roligaste lustspel. 

Herrarna "fyrtornet" och "Släp
vagnen" excellera i sin hittills stör

sta och roligaste film : 

Glada G ossars 
Lustspel i 5 akter av Lau Laurltzen. 

Officin: Palladiumfilm. 

Barn äga icke tillträde. 

Biljetter 12—3. Tel. 2720 samt efter 
1/2 5 även pr tel. 2739. 

JÄRNTORGSBIOGRUFEN 
Direktion: Palladium, Göteborg. 

Kl. 5,15, 7,15, 9,15. 

Programmet 25 sept.—1 okt. 

Jack j)empseys 
fjerde program ur filmverket "Våg
halsiga Jack" En tusen-dollars-swing. 

Pjäs i 6 akter. 
Barn ägi icke ti lträde. 

Biljetter efter kl. 4 tel. 13331. 
V . «• 

hos mig såsom ett outplånligt och 
smärtsamt minne. 

Och förutom det pinsamma in
tryck det ett i allt gör att en sjuk 
sak på detta sätt försvaras är det 
en oerhörd dumhet att tro svenska 

folket så dumt att det genom så
dana förklaringar sfculle anse vad 

som skett på Fysiologiens tak ur
säktligt — även om det är veten
skapen 'som frikänner. 

OBS.! 

Deitjhar blivit så mycket annon
ser i det här numret, att texten fått 

maka åt sig mer än önskligt. Vi 
lova bot och bättring! Icke mind
re annonser men mycket mera text 

genom insättande i tidningen vid 
behov av ännu två .sidor ! 

r 
herm. meeths a.-b. 

VOLLMERS—MEETHS 
G Ö T E B O R G  

Spirola-Korsetten 
föres i extra l:a slitstark Dräll. Garne
rad med broderier i modernaste tyger. 

Färger: Vit, blå, beige eller grå. 
Med ett par strumpband. 

Kr. 10.75 

Tillverkad av finaste jacquard och för
sedd med elegant garnityr. 

Färger: Vit botten med rosa eller blått 
mönster. 

Med 2 par reglerbara strumpband. 

Kr. 16.50 

Till landsorten mot postförskott. 

levereras ä nästan h v i Ikea plats som. 
häLst i världen 

genom. 

^Ucisxt 
ß̂lamsterhandel 

GUSTAF EKMAN 
GÖTEBORG, STORGATAN 31 
TELEORAMADR.'VASA" CODE V.O.B. 

TEL. «3/* • '036S 

av: 

The Aorists' "Telegraph. ^Delivery 
Association 'iC.S.c/t. samt 
Tilu menspenden-^Verm it t Iung, 'Berlin. 

C.a 4000 blomsteraffärer 
iorden fundt äro anslutna. 

Teaterspalten. 

Samtidigt som Oscarsteatern i 

Stockholm nedlade Kusinen från 
Batavia för att upptaga Cornevilles 

kloclkor var även Stora Teatern i 
Göteborg färdig att utbyta samma 

program mot ett av sina tidigare 
glansnummer, Kålmans Czardas
furstinnan med ifröfcen Greta Lind
gren och hr Adolf Jahr i huvudpar-
tien. 

- Reprisaftonen av den populära 

operetten blev i allo angenäm för 
såväl salong som scen och orkester. 
Czardasfurstinnan hör till de ope

retter, som en gång för alla vunnit 
publikens bevågenhet, och nu sär
skilt med det stilfulla utförande 
Stora Teatern består den i nuva

rande inramning och rollbesättning 
förtjänar att ses. 

Rikliga applåd- och blomsterhyll
ningar uttryckte den fulltaliga pu

blikens erkänsla för en angenäm 
teater kväll. 

Döde-premiär hos 
Uollmers-fleeths. 

Shakespeare skulle av glädje vänt 

sig i sin grav, om hani med sina 
"Förvillelser" kunnat locka en så 
till trängsel fylld salong, som mo
dets skapare förmått göra med si

na diton på Vollmers^Meeths man-
nekänguippvisning förra lördagen. 
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Gummans Flingor 
Nya Zeelands män ha troligen ald

rig sett en sådan dam-pluralitet på 
sitt kvinnifattiga övälde och Göte

borgs herrar kunna endast få se 
den bos Volliners-Meeths. 

Man tycktes ha gått kvinna ir 
huse. Saken gällde ju också in

genting mindre än att skaffa sig 
kunskap om modets senaste lag — 

the highest .fashion — lie dernifer cri! 

Under musikens toner och ocea

ner av sorl från den té- och kaffe-
drickande 'publiken passerade på le

vande dockor höstmoderna revy. 

— Månne det icke sitter någon li
ten åttondedels-Griinewald också i 

själen på dem som skapa kvinno-

möderna! Åtminstone fanns myc
ket som röjde stark tendens att så 
helt och hållet förrycka skapelsens 
naturliga linjer, att man med frans
mannen skulle vilja utropa: "Où 

est la femme dans tout çela?" Men 

det fanns också vackra, i form och 

färg fantasifulla och stilfulla kom
positioner, som ögat hade nöje av 

att se, och som man kunde önska 

införlivade med den rådsökande 

publikens garderob. Särskilt gäll
de detta en del av promenaddräk

terna, som företedde en på en gång 

elegant ooh diskret ibild i det hela, 

TAPISSERI 
wy .. DETAL] 

ö. Hamng. 31.1 tr. 

NYHETER 
FÖR HÖSTEN 

ÎMM. 

HÖSTEN STUNDAR! 
Färga Edra urblekta gardiner, 
draperier och andra plagg med 

Marknadens hittills oöver
träffade och billigaste hem-
färg. Fråga Eder hand

lande eller tillskriv 

A.-B. NADCO, GÖTEBORG. 

! Slitstarka Ï 
! BARNKLÄDER! I i 
J (Wettergrens tillverkning) -

! UNDEIWSI 
I KYRKOGATAN 32 (Ditt emot Domkyrkan) |  

samt de av sina förtjusande små le
vande dockor burna barnkläderna. 

Något revolutionerande inom mo
dets värld erbjöd väl exposén knap

past, om man undantar en ganska 
mirakulös, l'unt huvudet som en 

skål uppstående 'krage, som betyd
ligt distanserade Maria Stuarts. 

Därtill naturligtvis kjolens frukta
de förlängning, på elegantare kläd-

n ingår särskilt i sidorna, bussa
ronglinjen och det pärlbroderade 

skärpet kring höfterna, allt gam
malnya idéer, som damernas skräd
dare och sömmerskor i höst få att 

med tämligen stor frihet leka med. 

Never mind. 

Herr Blom bockar sig med moln-
löljd panna för chefen. — Vore 

iet möjligt att fä gå en timme ti-
ligare i dag? 

— Varför det då? 

— Jo, se vi ha dragit in jung-
'run, och min hustru vill att jag 
-kall komma hem i eftermiddag me-

ian det ännu är ljust och hjälpa 

'•enne att piska salongsmattan. 
— Nej, herr Blom kan inte få 

edigt. 

Herr Blom strålar upp: Tackar 
njukast! ! 

* 

I en ärad götelborgskollega läses 
följande storstadsnotis: 

"Brandchefen varnar såväl den 
åkande som den gående allmänhe

ten att hålla sig i vägen, då brand
kåren i utryckmingsdräkt färdas ge

nom staden, då olyckor annars lätt 
kunna inträffa." 

Ha vi möjligen att befara utbrot
tet av en eldisvådeepidemi?! 

j-rra rn. 

3Cranfcz 

Smitta. 
kan lätt spridas 
g e n o m  d å l i g t  
tvättat linne. 
Döda smittofrö
na genom kok
ning med Tom
tens Tvättpulver. 

a t tor>~^ 
(3 Bäst & billigast 

LinoleumDolaget 
Jönsson. Frändberg & C:o 

Tel. 20233 

De bästa HÅNDSKÅR 
och det rikaste urval 

Drottningg. 42 HÅNDSKKOMPANIET 15379 

Promenad-Strumpor 
rg<mj 

För Damer 

Prima engelska helylle. 
Smal- och bredraridig ribbstickning. 
Släta enfärgade samt med nya 

randiga fantasimönster. 

2 .50 3 .25 
Alla färger. 

3.85 4.50 S.25 6.25 

A. Jönsson & Co. 
Specialaffär för Tricotvaror. 

5O Kungsgatan SO —— 10 Linnégatan IG 
.J 

Ett paket RiflSO 
och 
en balja ljumt vatten 
är allt som behövs för veckans tvätta 

% •% % 

45 ore 
per paket 

f Det är onödigt att koka kläderna % 
p om m a n  använder Rinso. 

% Genom att lägga kläderna i blöt 

% i en ljum Rinso-Iösning över 
^ natten och genom att skölja 

^ dem väl morgonen därpå bliva 

de rena och snövita. Endast % '//// de  smutsigaste ställena 

X 
behöva gnuggas lätt mel

lan händerna. På grund av 

dess absoluta renhet lockar 

Rinso av sig själv bokstav

ligen ut smutsen utan kok

ning och utan gnuggning. 

Det reducerar arbetet till 

minsta möjliga och spa

rar bränsle. -

•Rinso«*' 
SUNLIGHT SÄPTVÅL AKTIEBOLAG, GÖTEBORG 

En verklighetsbild. — Av P. B. 

Historien är så tendentiös som 
endast verkligheten kan vara. Den 

visar, hur en handling på ett ställe 
av livets väg plötsligt kan återupp
stå och möta människan på någon 
annan plats på vägen längre fram 

och då såsom en fruktansvärd an-
klagare. 

* 

Herr Nörelli hyste emellertid ej 
den minsta fruktan för framtiden 
denna afton, historien börjar. Han 

undrade endast, hur han skulle få 
kvällen att gå. Med framgången 
hade han liksom avlägsnats från 
alla dem, som utgjort hans forntida 
umgänge. Och likväl — — när 

han steg innanför den låga, breda 
porten i det gamla välbekanta 
landshövdingehuset, strömmade min

nena från gångna tider på honom, 
och han greps ofrivilligt av samma 
högtidliga känsla, som fordom fyllt 
honom i denna port, då han vid 
föräldrarnas sida fått gå på kalas 
hos värdinnans. Det var den hög

sta utmärkelse, som fanns inom 

hans synkrets då. Nu ägde han 
själv fastigheter, var förmögen och 

ansågs såsom "fin karl". Man ha
de låtit honom förstå, att det var 
en ära om han ville komma, och 

smickrad av artigheterna hade han 
beslutat att gå. 

Däruppe hos värdinnans mötte 

han den gamla välkända samlingen. 
Amanuensen, som spelade violin 

och vitzade, vinhandlaren med sin 
tjocka fru, den lille melankoliske 
bankkamrern, som var gift, ehuru 
frun aldrig syntes vid hans sida, 
utan endast tycktes existera för ho

nom i svindlande räkningar, som 
han aldrig lyckades betala, den 
guldlockige urmakaren, numefa lätt 
gråsprängd samt den gamla, allt
jämt levnadsglada värdinnan med 
sina två ogifta döttrar. Den yngsta, 

snart 50-åriga dotterns docka satt 
fortfarande såsom den gjort snart 

ett halvt sekel i soffan i förmaket, 
iklädd samma stärkta skära kläd-

ning hon alltid haft. 
Vad han tyckt att allt detta va

rit förnämt och underbart en gång. 
O c h  n u  . . .  

Han skred självsäker fram, den 
sist anlände, njutande av den effekt 
han gjorde, inläggande en smula 

nedlåtenhet mot de gamla herrar
na, som' en gång lagt sin hand på 
hans huvud. 

Men plötsligt stannade han helt 
överraskad och frågande. En ung 
daim, som han vid inträdet icke ob
serverat, hade rest sig från piano

stolen, väntande såsom han på pre
sentationen. 

Hans bugning blev artigare än 

förut, djupare och vördnadsfullare. 
Det halvt överlägsna, stereotypa le
endet stelnade på hans läppar, mju
kades liksom upp genom den var

ma känslovåg, som genornböljade 
hans bröst,- medan samtidigt en 
tanke lika klar som förvirrande ge
nomblixtrade hans hjärna: 

Hon eller ingen! 
Han blev med ens som förvand

lad. Hela aftonen försjönk han 
gång på gång i ett drömmande, för
stulet betraktande. Hain såg för 
första gången sitt ideal. En ädelt 

kvinnlig huvudform med hög och 
ren panna, stora mörkblå, allvar

samt undrande ögon, en späd smärt 

gestalt, vars skära jungfrulighet 
tycktes brinna i den fina, klara rod
naden på hennes kinder. -

Rysande och betagen hörde han 
henne spela och sjunga. Stämman 

var hennes gestalt lik, bävande, 
klingande, ren. 

Han blev sällsam -till mods. Vek 
och tyst. Han undvek spelborden 

ooh tyckte att cigarren smakade 
fadd. Utan att fråga fick han veta 

vad han ville: att den unga kvin
nan var sina föräldrars enda barn 
ooh att hon undervisade i musik. 

På aftonen följde han henne hem 
och talade upprörda ord under 
stjärnorna. Innan de skildes hade 
han fått hennes löfte om ett åter
seende. Och innan månaden gått 
hade de i hemlighet växlat trohets
eden. 

På detta följde inbjudan till hen
nes hem. 

Han kom i festdräkt och med ro

sor. Rosor som han förälskad tryck
te i hennes famn, medan de för

stulet växlade en bävande ömhets-

betygelse, mun mot mun, därute i 
tamburen. 

Han hade aldrig sett hennes för-
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Tala om för mamma 

att de flesta 
av skolkamra
terna få sina 
nya kostymer 

från 

FISKTORGST. 

I Tel. 1092 - 13865 - 3072-1 
I Tel. -adr. "BERLINS" . | 
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Från kvinnovärlden. 
Ingenjören Vera Sandberg i Asa-

rum hemställer hos k. <m:t am till
stånd att, ehuru hon icike avlagt 
studentexamen, få studera och av
lägga examina vid Uppsala univer
sitet. 

Fröken Sandberg, som är född 
1895, har genomgått Karlshamns 
elementarläroverk iför flickor ech 
Sävsjö praktiska «kola samt med 
goda betyg utexaminerats som in
genjör från Chalmers' tekniska in
stitut. Hon-har sedan varit chef 
för aktiebolaget Skandinaviska affi-
neriets i Partilie laboratorium och 
enligt intyg från bolaget därvid vi
sat, sig äga mycket goda chefsegen
skaper. 

* 

Världen har fått sin första kvinn
liga ångfartygsmaskinist i miss 
Violet Drummond, dotter till en en
gelsk kapten'. Hon har upptagit 
detta yrke i och för självförsörj
ning oc'h tjänstgör f. n. tillsam
mans med nio manliga maskinister 
ombord på den stora engelska pas
sagerareångaren "Ànchises". 

Skolrådet i Zurich. Schweiz, har 
i en skrivelse vänt sig till s'kolflic-

H E R R  D AM B A R N  

R E G N K A P P O R  
BÄST - BILLIGAST 

A.-B. Carl Johnsson 
K U N G S T O R G E T  

K. Kjell mer. 
Damskrädderi 

& Kappmagasin, 

Carl Johansgatan 9. Tel. 5968. 

Förstklassigt arbete! 

kornas föräldrar med begäran att 
de ifråga om kläder och smycken 
skola hålla sina döttrar enklare än 
vad nu är fallet. Det förekommer 
ofta, att fliakorna, särskilt döttrar-
ne till de "nyrike", vilka, komman
de nerifrån, under krigsåren jobba
de ihop stora förmögenheter åt sig, 
uppenbara sig i skolan överhöljda 
av juveler samt iförda aftontoalet
ter, införskrivna direkt från Paris. 
Många av dem komma till skolan 
körande sin egen bil. En vild av
undsjuka rasar bland disciplarne 
om vem som skall uppenbara sig i 
de dyraste, mest extravaganta toa
letterna och med den största juvel
skatten, vilket allt visat sig ytterst 
menligt inverka icke blott på själva 
andart bland ungdomen utan även 
på undervisningen. 

Skolrådet betecknar detta skryt 
med rikedom som en skandal. 

Förenta staterna ha fått sin för
sta kvinnliga brobyggare i miss 
Melton, anställd som ingenjör inom 
jordbruksdepartementet, avdelnin
gen för offentliga vägar. 

Nyligen förekommo svåra tumult 
i Florence, Italien, varvid arbets
lösa män, huvudsakligen f. d. sol
dater, samlades utanför bankerna, 
postkontoren, järnvägsstationerna 
och andra offentliga byggnader, 
hotfullt krävande att de kvinnliga 
funktionärerna skulle avskedas och 
deras platser givas till män. 

Nationernas förbund har tillsatt 
en kommitté för bekämpandet av 
kvinno- och barnhandel, och de 
spanska delegerade ha framlagt en 
redogörelse för: "Domstolar för 
barn, anställning av kvinnor uti 
främmande teatrar, konsertsalar, ca-
bareter och för kvinnohandel på ut
vandrarefartyg". Vid redogörelsen 
var fogad en begäran om inrättan
de av kontroll- och övervaknings-
byråer på detta område. 

Låtom oss hoppas, att nu något 
verkligen åtgöres, så att det icke 
åter blott stannar vid "utskottets 
betänkande" och saken slumrar in. 

—- Du vill inte låna mig den där 
lilla summan? En vän skall dock 
hjälpa den andre. 

— Ja visst, men du vill alltid va
ra den andre. 

Aluminiumkärlen böra pulsas med Zelos 
Aluminiumputs. St. bleckburkar à 45 
öre. — 

De Damer 
som önska moderna, bekväma först
klassiga skodon till möjligast läps ta 
priser köpa hos 

Hedströms 
Södra Larmgatan 10. 

Linnégatan 11. Karl Gustafsgatan 57. 

— Hör på, sade den gamla da
men innan hon steg in i bilen. Är 
illt i ordning? Är ni själv att lita 
på? Är ni absolut nykter? Är 
naskineriet i ordning? Har ni till-
äckligt med bensin? Kör so,m en 
nänniska! Kappas inte med alla 
yilar ni ser, jaga inte livet ur de 
Stackars fotgängarne! Så ja, nu 
/et ni på ett ungefär hur jag vill 
ha det. 

Chauffören: — Ja då, det är ba
ra en saik! Om något skulle hända, 
är det då någon särskild begrav
ningsbyrå frun vill uppmuntra? 

Det bästa för diskbänken är Zclos 
Zinkputs. Bleckburkar à 40 öre. 

Fackkunskap. 
Gu'bevars för dumt folk! säger 

Fröding. Men det okunniga är ic
ke roligare. Att männisikor icke 
veta, var Honolulu ligger eller när 
käjsar Alexander dog betyder icke 
så mycket i våra dagar. Men att 
de icke veta det allra allmännaste 
i det som faller inom den rätt snä
va ramen av deras dagliga syssel
sättning är betänkligare. 

Exempelvis: en person iskall en 
söndag posta ett brev, men erinrar 
icke riktigt taxan. Hon går till en 
kiosk och säger precis bokstavligt 
som det skrives här : 

— Jag har ett brev här som vä
ger 43 gram, kan fröken vara vän
lig och säga mig vad det kostar i 
porto? 

— Det kan jag inte, för jag har 
ingen våg, svarar fröken. 

— Men det behövs ju inte när 
brevet redan är vägt. Jag ville en
dast veta hur många porton, som 
behövas för 43 gram. Om det är 
dubbelt, när det går över 40 gram? 

— Det vet jag verkligen inte!!! 
Vår person gick till nästa kiosk. 

Samma frågor och samma svar: 
— Det vet jag verkligen icke. 
Men nu hade personen i fråga 

OÖVERTRÄFFAD! 

I 5TYRKA, 

tLEGAPl) 
OCH 

PRI3BUUGHE.T 

Ångbageri-A.-B. 

R O S E N L U N D S  

försäljes i J. A. M. A.-B., Åsen & 
Jordhammars oci Arias mjölkför
säljningslokaler. Tel. 6026, 7071. 

Bertha Anderson 
Jforsgatan 15 - Goteborg 

- Telefon 5122 — 

Vackra färgäkta Tvättyger. 
Bomullsflaneller, Ylle-Kläd-
ningstyger, Gardiner, soU och 
tvät äkta. Möbeltyger, konst= 
vävda och tiyckta. Borddukar 
i linne och bomull. Sängtäcken, 
Tricotvaror, Reformliv, 
Snörliv, Strumpor, Yllekof
tor. Broderier. Blekta och 
oblekta Vävnader av bästa 
fabrikat. Vaddtäcken. Prima 

Ylle-stickgarner. 

Haglund & Svensson 

KAPPMAGflSIN 
Vallgatan 28. Tel. 1330. 

Stilfulla modeller. Goda tyger. 
Förstklassigt arbete. 

A.-B. Nya Bikupan 
45 Kungsgatan 45 

Specialaffär för finare 
D A M U N D E R K L Ä D E R  

Linne fr. 5:50. Babyutstyrslar : Baby' 
klädningar fr. 6 kr o. Dopklädningar fr. 11:50 
Serveringsförkläden fr. 4:25 — Serveringsmössor 

Näsdukar och Kragar. 

gett sig den oc'h den på att hon 
skulle få reda på vad ett brev som 
vägde 43 gram kostade. Och hon 
gick till ett av postkontoren. Träf
fade i porten händelsevis på en 
brevbärarförman och spelade inför 
denne upp sitt frågeformulär. Den
ne verkade alldeles konsternerad av 
detta angrepp mot sina kunskaper 
mitt på en söndagseftermiddag. 
Men det skall skrivas honom till 
godo att han var vänlig och hövlig 
och verkligen gjorde sitt bästa för 

Bråsth8 Konditori 
Victoriagatan 1 B (hörnet av Storgatan) 

R E K O M  M  E N D E R A S .  

KOL VED 

C .  N .  A N D E R S S O N  
Tel. 2780, 6972, 10849, Göteborg 

Fruar! 
Vill Ni glädja Edra män så köp 

SPISBRÖD 
från 

Göteborgs Ångbageri 
ty det är främst i skörhet o. smak 

Regnkappor, Filtar, Tyger, 
ulsäljes billigt direkt från lager. 
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S. Ericsons Klädeslager 
Järntorget 3, Wilsons hus, 
2:dra vän. — Öppet 8—7. 

att i sin hjärna, utreda denna som 
det tyckes postverkets djupaste 
hemlighet. Men något bestämt be
sked kunde ej heller han giva. 

Vår person gjorde då vad varje 
människa bragt till det yttersta 
skulle gjort. Hon vågade risken 
att ge postverket 20 öre oskäligt 
och satte tre porton på brevet. 

Nästa dag fick hon veta, att två 
porton varit nog — att taxan är 
enkelt porto för 20 gram odh dub
belt porto från 20 till 125 gram. 

Så enkelt var det som ingen män
niska visste. Trot. 

Konsten att läsa 
innantill. 

Det är mycket vanligt, att män
niskor, när de önska riktigt grund
ligt tillgodogöra sig en bok eller en 
artikel för att därmed öka sitt ve
tande, läsa långsamt och med, som 
de tro, eftertanke. När de efter slu
tad läsning försöka summera ihop 
det inhämtade, bliva de ofta ned
stämda över hur litet de egentligen 
fått med. 

Den vetenskapliga forskningen 
förklarar nu, att man får betydligt 
mer ut ur en snabb genomläsning 
än en långsam. Här är naturligtvis 
icke fråga om vad man kallar ett 
"genomögnande" med endast några 
här och där lästa rader, utan om en 
verklig men snaibb genomläsning. 

Hur lyder nu förklaringen? 
Vid allt arbete, »framför allt hjär

nans arbete, spelar koncentrationen 
en utomordentligt viktig roll. Upp
märksamheten skall vara spänd och 
samlad uteslutande på arbetsuppgif
ten. Läser man en artikel, vilken 
man nog har ett visst intresse av, 
men icke finner särskilt nöje i, är 
det, om läsningen försiggår lång
samt, fara värt att tankarna icke 
kunna hållas samman uteslutande 
på det lästa, utan då och då kila åt 
sidan för att i förbigående syssla 
med andra ovidkommande ting. 
Uppmärksamheten är splittrad och 
arbetsresultatet blir därefter! 

Vid en snabb genomläsning där
emot hinner tanken icke med några 
dylika eskapader utan suger sig fast 
vid det lästa och musten ur detsam
ma! 

Det har också kunnat fastställas 
att man genom att driva upp läs-
farten piggar upp, förbättrar och 
stärker sitt minne över huvud ta
get. Trehundra ord i minuten åt
minstone bör man försöka komma 
upp till, säger vetenskapen. 

Även det talade ordet tillgodo,gö-

Sänd Eder TVÄTT till 

Tvättanstalten Västkusten 
Vegagatan 46, Göteborg. Tel. 1443. 
Omsorgsfullt arbete, co Snabb leverans 

K. fl. böbeln 
Vasaplatsen 13, Göteborn 

l e c e r i a f  f  ä r  m  Sp 

Telefon 3102. Etabl. 1S7 ̂  
REK O iVSMEND ER <> j 

Dottern : — Pastorn tc]ef0 

de, att han kommer hit upp j ^ 
middag för att tala om den dar ^ 
görenihetstill ställningen. 

Modern: _ Äh, kära barn 1 

genast fram bibeln och psalmw 
och lägg dem på salongsbordet! 

Holger Bi||e 
TANDKLINIK 

Vitfeltsplatsen 1 B. Tel. 19340 fintak 
(Mitt ,..t Engelska kyrka") b0t«' 

MottagNingstid vard. 10—3, sond.. 11 

Spécialité: Löständer alla slag r • 
arbeten, guldbry|0r "il" 
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res bättre, om det framföres så 
raskt, att ahörarne tvingas till 
spänd uppmärksamhet. 

Präster tala, som bekant, mycket 
långsamt. Varje uppriktig män
niska måste medgiva, att det är 
omöjligt att hålla tanken uteslu
tande fästad vid en predikan, utan 
att den, som aldrig eljes, är frestad 
till allehanda utflykter. Även 
världsliga föredragshållare, folkta-
larne undantagna, tala långsamt, 
antagligen för att göra det lättare 
för åhörarne att "följa med". Tänk-
om på den släpiga tonen och på alla 
dessa förfärliga "hm", "ahöm", 
"humm", som sättas in mellan vart 
annat eller vart tredje ord! För att 
tvinga oss åhörare till uppmärksam
het, till att hålla tankarna samlade, 
göra oss mottagliga för kunskapen 
böra de i stället tala raskt. 

Marc/. 

Bildad, hushållskunnig 

FLICKA 
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äldrar, sont även de klädda i stass 
till dagens ära högtidligt sutto i 
var sin emma och halvt generade 
togo emot den ovanlige gästen. 

Efter hälsningarna, som utbytts 
med gammaldags älskvärdhet, tyck
te ihan sig märka att faderns blick 
märkvärdigt länge och (forskande 
vilade på honom, och han spratt 
ofrivilligt till, då han plötsligt hör
de -sin värd säga: 

— Vi ha visst talats vid förut 
en gång i livet. 

Utan att kunna erinra det till
fälle, som åsyftades, betraktade han 
eftersinnande den talande. 

—- På ert kontor, fortfor denne. 
Men ni träffar naturligtvis så mån
ga olika slags människor, att ni ej 
kan ha lagt det ipå minnet. Det 
rörde också endast en våning, som 
var ledig i en. av era fastigheter. 

Nu vilade gästens iblick uppmärk
sammare på värden, och en djup 
rodnad betäckte ögonblicket därpå 
hans panna. Han såg med ens hela 
situationen framför sig. Mannen, 
som trätt in på hans kontor och 
med stillsam, ihärdig envishet bett 
honom att få den lediga lägenheten. 

Det gällde hanis enda 'barns hälsa 
och kanske liv. Där de nu bodde 
var det fuktigt odh kallt. Ett — 
två — tre år hade de kunnat härda 
ut, men nu skulle det nog icke gå 
längre. Deras dotter, deras enda 
barn och glädje, avtärdes märkbart 
i denna ohälsosamma luft, som so
len aldrig fidk genomvärma. 

Med likgiltig medömkan hade 
han betraktat den ihärdigt till hans 
godhet vädjande mannen. Vad ha
de han med denne främlings enda 
barns liv och hälsa att göra! Nej, 
den som lade upp det mesta i klin
gande valuta fick våningen. Och 
denne bjöd ingenting! 

— Men jag kom för sent, hörde 
han ånyo faderns röst. Våningen 
var redan uthyrd, och ni kunde ej 
hjälpa mig. 

— Nej, jag kunde inte det, sva
rade gästen monotont. Blodet då
nade så hårt i hans huvud att han 
knappast hörde sin egen röst. 

— För vår del gjorde det det
samma, fortfor fadern. Men det 
var för Evelyn. Hon hade sin mu
sik ocih måste vara mycket inne. 
Och det fuktar så i det rummet. 

Tänk bara, instrumenten hålla ald
rig stämningen, då förstår man ... 

Några ögonblick senare stod den 
främmande inne i Evelyns rum. En 
känsla av djup beklämning bemäk-
tigade sig honom, då han såg det 
stora fiuktkalla, av ett par pianinon 
och några enlkla flickmöbler möble
rade rum, vari hans älskade måste 
vistas. En dödskyla smög från det 
kalla golvet upp genom hans lem
mar, och gripen av en plötslig oro 
fattade han henne under armen och 
förde henne ut därifrån, medan han 
ömt viskade i hennes öra: 

— Det blir snart bättre. Du skall 
få hela solen sedan. 

* 

Men Evelyn fick aldrig solen. 
Det blev en bitande barvinter. 

Kölden trängde in genom väggar 
och golv, odh i Evelyns rum kunde 
icke längre någon eldstad hålla 
temperaturen uppe. Hon giok i 
ständig frossa odh avtärdes märk
bart dag för dag. Av oro för hen
nes hälsa fick fästmannen henne 
slutligen att avstå från alla lektio
ner, och då -han tyckte sig förstå, 
att hon ej kundé detta utan att det 

blev kännbart för hemmets ekono
mi, ville han påskynda bröllopet. 
Man hade ju ingenting att vänta 
på. 

Det var då blixten kom. Evelyn 
blev sämre och läkaren tillrådde 
henne allvarligt att uppskjuta bröl
lopet. Hon måste bli stark först. 
Ett långsamt undergrävande av 
hälsan hade redan lett till en långt 
gången bröstsjukdom. 

Det var fadern, som bar fram 
budskapet till den otröstlige man
nen. 

— Jag har alltid fruktat att det 
skulle gå så, tillade han tungt. Hon 
tålde ej att leva utan solen. 

* 

Några månader senare sänktes1 

Evelyn i det ännu kallare rummet. 
Men då led hon icke av kölden mer. 

Vid den öppna gratven stod en 
förtvivlad man, som med glädje 
skulle velat offra hela sin rikedom 
för att återvinna vad han i dess 
djup förlorat. Han hade även sänt 
brinnande böner till en, som hade 
större makt än han. Men kommit 
för sent även han. 

Småbarn. 
Det är icke så ofta min väg går 

nedåt östra Hamngatan vid 10-

tiden på kvällen, men när så sked
de en dag blev jag i högsta grad 
överraskad av vad jag såg. 

Småbarn! Småbarn! Långa ra
der av små barn, som promenerade 
fram och åter i gatulyktornas sken 
under den nattsvarta himlen. Små
flickor med hängande hår och små
pojkar med kortbyxor och skolmös-
sor — rad'efter rad — pojkraden 
vanligen efter flicknaden och alla 
raderna i två djupa oöverskådliga 
led, som i oavbruten ström passe
rade förbi varandra. 

— Herr Mankell måtte ha arran
gerat en extra Barnens dag! tänk
te jag fövånad och såg mig sökan
de omkring efter några festliga tec
ken i stadsbilden. Men jätteper-
speiktiven Iågo halvljusa som en 
vanlig dag och i hela den rörliga 
människoströmmen tycktes ingen 
mer än jag ha en tanke på att täv
lan erbjöd någon ovanlig anblick. 

— Kanske en barnföreställning 
nyss slutat på någon av biografer
na, tänkte jag vidare, och detta ar 
publiken, som nu går hem. 

Och jag följde, därför att jag 
skulle det, med den ström, som 1 

riktning mot Gustav Adolfs torg 
drev förbi den andra. 

Men alla de små barnen, ging0 

visst inte hem. Och när jag pas" 
serat ett par kvarter stod sannin" 
gen med ens alldeles klar för nng' 

Alla dessa barn voro helt enkelt 
ute och promenerade. I st°ra 

snobbrännan! Klockan 10 på at 

tonen! Och detta redan som i'1 

bitna habituéer trots sina knäbyx°r 

och sitt hängande hår. 
Dessa små, små småttingar! Som 

i stället för att gå ute odh fl'rta 

borde ligga hemma i sina sängar 

och läsa aftonbönen. 
Jag följde dein en stund nie 

ögonen. Men mycket längre nie 
tankarna. Och jag frågade nu? 

själv: 
— Vilka äro föräldrarna till de® 

sa iklockan 10 på aftonen i snC^ 
rännan promenerande och flirtan 
småbarn? Ragna Peters-
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Utlandskrönika 
i sammandrag. 

Orientproblemet, olöst och hotan
de, lägger alltjämt beslag på världens 
uppmar/csamhet. Själva laget synes 
förete en försämring under den se
naste veckan. Vid orientkonferen-
sen i Paris där Frankrike företräddes 
av sin statsminister, Poincaré, samt 
England och Italien av sina resp. ut
rikesministrar, har en överenskom
melse ernåtts, vilken samman jämkar 
de stridiga intressena. Det förefal
ler som om England fått göra de 
största eftergifterna. Det har sålunda 
icke lyckats utverka något stöd åt 
Grekland, som därför måste betrak
ta sig definitivt besegrat. Drömmen 
om ett mäktigt Stor-Grekland är för
bi, till glädje för de båda Medelhavs
stormakterna Frankrike och Italien. 
Lteslutet är också det planerade gre
kiska besittningstagandet av Konstan
tinopel med England bakom som den 
egentliga behärskaren av den viktiga 
samfärdsleden mellan Aegeiska och 
Svarta haven. England har anslutit 
sig till den fransk-italienska stånd
punkten : Konstantinopels återgivan
de till turkarne och Sundens interna
tionalisering med ingen makt son 
l'en särskilt gynnade. 

^'ad England vid Orientkonferen 
!>en i Paris vunnit är det fransk-itali
enska löftet om militär hjälp, i hän
delse den. segerrike turkiske överbe-
talhavaren Kemål Pasca vill före 
§nPa den planerade stora orientkon-

erensens beslut och tränga in i den 
av ententemakterna stadfästade 
tra'a zonen vid Sunden i avsikt att 
med stormande hand taga Konstanti-
nopel i stället för att mottaga denna 
tad såsom en med villkor given pre-
ent av fredskonferensen. 

^raSan om krig och fred mellan 
k euiopeiska stormakterna och Tur-
^ t avgöres av Kemål Pascha. Kan 

r ' c'" ^an hålla tillbaka sina seg-

där'6 ^rai c'eri neutrala zon, 
fö euroPe's^a trupperna stå 

****' e<dskap under ytterligare 
sk , av kanonerna från de engel 
sj . ''^sfartyg, som redan befinna 

str" t arV attnen den hotade kust-
a,n e"er under starkaste ång-

Det är en ofta hörd klagan bland 
även högt bildade i vårt land, att 
det är så svårt "följa med" den ut
ländska litteraturen — och varför 
endast litteraturen? Det är svårt 
att över huvud taget följa med Ihu-
vudströmningarna av vad som hän
der och sker på de kulturella om
rådena i de stora kulturländerna. 
Detta är visst och sant oc'h klagan 
är berättigad. 

Pressen följer med det politiska 
ute i världen, ofta nog så nödtorf
tigt och nästan tendentiöst, då pres
sen beror av förmedlingsorganisa
tioner, telegrambyråer o. d., över 
vilka den ingen kontroll har; men 
därom skall inte ordas här. Nå
got hum om de politiska händelser
na får ju allmänheten i varje fall. 
Men när det gäller de kulturella 
områdena — litteratur, konst, tea
ter, musik, uppfinningar o. s. v. — 
föres ofta osökt tanken på kartor
na över Afrika för några tiotal år 
sedan, där stora distrikt lågo in 
bianco, okända, oupptäckta. Man 
vet ingenting alls. 

Nu har naturligtvis allmänheten, 
ni och vi och alla, också vår skuld 
i okunnigheten. Man vill gärna ihli 
upplyst, men man fordrar att upp
lysningen skall flyga som en stekt 
sparv rätt in i gapet på en, man 
vill inte göra sig besvär själv. Man 
vill häller inte minnas, att även om 
en stekt sparv verkligen då oöh då 
skulle komma flygande i form av 
någon förträfflig översiikt, någon 
god impuls, så räcker inte detta. 
För att i någon mån kunna "följa 
med" och därigenom intaga och be
hålla en plats i kulturellt, euro
peiskt medborgarsainfund, måste 
man ha både målmedvetenhet och 
tålamod. Det samma gäller näm
ligen här som i fråga om all bild
ning: denna är inte något, som för
värvas en gång för alla; den är ett 

livsarbete. 
Inte sällan har jag träffat kvin

nor i vårt land, vilka talat med mig 
om hur de njutit av att, under t. ex. 
vissa studieår utomlands, ha känt 

N° ' 'a ^ yärldshaven? 

•pu , ,^°n entusiasm för ett krig med 

in™ et *'nnes icke i England, men 
mgen tvivlar- » 
enj Pa att engelsmännen 

°b hjältemodigt skola taga kr 

get, om det påtvingas dem genom ett 
turkiskt angrepp på de brittiska trup
perna i,den neutrala zonen. 

Det är tydligt att förvecklin 
garne i Orienten, vilka göra Eng
land beroende av Frankrikes vän
skap och hjälp betyder större fri
het för det sistnämnda landet att 
handskas hårdhänt med Tyskland. 
Ve de besegrade! 

Det lidna nederlaget har i Grek
land framkallat en stark upprorsrö
relse mot regeringen och framför 
allt mot konungen, vilken, enligt vad 
ryktet berättar, sett sig nödsagad att 
abdikera. Det har tidigare sagts: 
"Förliten eder icke på furstar!" Nu 
synes det mest tidsenligt att med 
adress till furstarne säga: "Förliten 
eder icke på folken !" — Med vilken 
yrande hänförelse mottog icke det 
grekiska folket kung Konstantin, då 
han efter världskrigets slut återvände 

hem från landsflykten ! 

sig leva med, vara inne i stora in
tressens, i den levande världens sfär. 
Men, tillade de, det är ju .länge se
dan och numera är jag alldeles bak
om igen. Så går det ju tyvärr. 

Det går lätt så, ja, det medger 
jag. Särskilt alla de, som levat och 
inhämtat intensivt under utrikes 
vistelser, veta och inse vilken av
krok vårt Sverige är. En hem-
trevlig och i många fall väl hallen 
och berömvärd — men dock av
krok. Så mycket mer blir det emel
lertid just därför nödvändigt att rå
da den bot som rådas kan genom 
personliga insatser, ihärdighet, mål
medveten strävan. Här gäller ett 
antingen — eller: försoffas, eller 
göra sig besvär. 

Det är för dem, som vilja göra 
sig litet besvär, jag skriver, oöh jag 
kan då främst och bäst giva dem 
ett råd: att skaffa sig utländska tid
ningar och tidskrifter. Naturligtvis 
i mån av ekonomisk möjlighet. Men 
det finns faktiskt intet medel mera 
effektivt att känna sig "med ', än 
att dagligen läsa en tidning från det 
land, därifrån man hämtat sina hu
vudsakliga kulturella impulser — 
eller önskar hämta dem. Det finns 
intet bättre sätt att underhålla sina 
språkmöjiljgheter, sitt språköra. Och 
jag vill tillägga: det finnes intet 
bättre medel att komma bort från 
eventuella små ledsamheter i det 
dagliga, om så behöves, än att ha 
denna lilla stunds utrikesvistelse i sitt 
soffhörn varje afton. Den gör en 
förunderligt god verkan, som vana 
betraktad. Och man skall inte slarva 
med den där stunden och med den 
utländska tidningen: man skall ka
raktärsfast göra sig det lilla omaket 
att läsa denna, även om det i början 
förefaller frestande att hoppa över 
den ibland, vare sig emedan språket 
bereder möda, eller emedan man inte 
alltid finner så mycket roligt att läsa 

bladet som man först önskat sig. 
Kom ihåg, det är summan av daglig 
läsning, den lilla dagliga förflytt
ningen bort i en annan sfär, som små
ningom bygger upp förnimmelsen av 
kontakt och kontiunerlighet. 

Man bör naturligtvis inte hålla sig 
med någon sensationstidning, där man 
framför allt vänjer sig vid utförliga 
brottmålsreferat. Man bör, enligt 
min uppfattning, inte heller hålla sig 
med någon exklusiv partitidning, i 
varje fall inte, om man blott tänker 
hålla en enda — och det är väl de 
jflestas fall. Man bör, så vitt möjligt, 
ha en allmängiltig tidning, av god och 
snygg hållning och politiskt relativt 
färglös. Jag beklagar att ej kunna 
ge anvisningar för alla Europas län
der, utan får här inskränka mig till 
Frankrike och England. För den 
intresserade blir det dock lätt att 
komplettera listan på önskvärt sätt. 

Vad då Frankrike beträffar skulle 
vi vilja förorda Le Temps. Den föl
jer i stort sett regeringspolitiken, den 
har goda utrikesöversikter och fram
för allt, varje vecka, krönikor över 
teater, böcker, musik, vetenskap. 
Kulturellt är den ganska liberal. Det 
är dessa krönikor som för oss bli av 

särskilt värde genom att ge en konse
kvent återkommande inblick i vad 
som rör sig eller framträder i landet 

inte det s. k. allra nyaste, inte det 
extrema, det är sant, men det som 
ungefär kan passa de flesta, Le 
Temps kostar inkl. porto 130 francs 
per år ; efter nuvarande kurs blir det 
inte fullt 40 kr. vilket t. ex. Dagens 
Nyheter kostar. Är man på en plats 
tre eller fyra intresserade personer, 
kan ju lätt ett konsortium för pre
numeration bildas. 

Det finns ju också billigare tid
ningar, men enligt min mening bör 
man hålla en av de större, vilkas pris 
variera något, men ej alltför mycket. 
Många finsmakare föredraga, fram
för Temps, Journal des Débats med 
dess långt över hundraåriga kultur
traditioner. Den är en kvalitetstid
ning, men kanske ej så aktiv. Echo 
de Paris är välskött, men särdeles na
tionalistisk. Le petit Parisien är eller 
var åtminstone för några år sedan på 
väg att bli en riktigt god nyhetstid
ning, men ej så gedigen som Le 
Temps. Le Journal kan nämnas som 
tämligen litterär, om också ej av så 
hög kvalitet. 

En bra litterär tidskrift är numera 
La nouvelle française, som även ut
övar livlig och delvis förstklassig för
lagsverksamhet ; årsavgift 45 francs 
(cirka 15 kr.) med tolv häften om 
året på över 150 sidor. Denna tid
skrift, där en av de ledande kritiker
na är Albert Thibaudet, f. lektor vid 
universitetet i Uppsala, spelar numera 
något av samma slags ledande roll 
som Mercure de France under 90-

talet. Men gamla Mercure är också 
alltjämt en god tidskrift med kan
ske ännu mer vittomfamnade intres
sen än förutnämnda, 68 francs om 
året, 2 häften i månaden. La revue 
de France är inte dålig heller ; men 
mera akademisk, liksom Revue des 
deux mondes. 

Vad England beträffar går ingen 
av dess tidningar upp mot Times i 
fråga om att vara väl redigerad och 
följa med vad som händer jorden 
runt. Times litterära supplement 
skänker riklig inblick i bokmarkna
dens nyheter. Denna tidning mot
svarar i viss mån Le Temps. Men 
Times kan nog förefalla väl vidlyf
tig, och är dessutom bra dyr — c :a 
75 kr. årligen. I dess ställe kan man 
därför taga Manchester Guardian, 
en tidning av bästa anseende eller 
möjligen Daily News, bägge av libe
ral färg. På alla dessa liksom även 
de franska, kan postprenumereras. 

Bland engelska tidskrifter är svårt 
att nämna någon, ty de äro legio. 
Den nya London Mercury är god. Så 
även Atheneum. En utmärkt och bil
lig, dock endast rent populärveten 
skaplig tidskrift, illustrerad är Con
quest. 

Mina uppgifter äro helt summa
riska och utrymmet medger ej mera 
Men min tanke har isynnerhet varit 
att söka väcka en impuls. Är man 
otillfredsställd av att genom svensk 
press ej komma i tillräcklig rapport 
med utlandets olika tidsföreteelser, 
blir den bästa boten att gå till källan 
själv och där hämta det felande. 

Håll på några år och sanna mina 
ord, förståendet för mångt och myc 
ket skall visa sig ha vuxit och små 
ningom skänka en fönimmelsen av 
ökat utrymme, i vilken avskild vrå 
av landet man så än må leva. 

Hur U. S. A. rustar sin 
ungdom för livet. 

En intervju. 

Ödet förde för några veckor se
dan undertecknad tillsammans med 
miss Edith Anne Scott, director of 
special education vid the public 
schools i Rochester, U. S. A., på 
besök i Sverige som turiist. 

Mötet inbjöd ju till en intervju 
om amerikanska skoliförhållanden, 
och miss S. ställde sig genast till 
förfogande med den vinnande äkta 
älskvärdhet, som är så karaktäris
tisk för den bildade amerikanskan. 
Besjälad av ett livfullt intresse för 
sin skolgärning gjorde hon <let t. o. 
m. med synbart nöje. Framför d*e 
muntra, spelande ögonen rundade 
sig de bekanta, hornbågade ameri
kanska brillorna, vilka åt vederbö
rande ansikte alltid ge ett uttryck 
av uggleaktig vishet. Här var det 
på sin plats, ty av allt att döma 
bar directorn trots sitt ungdomliga 
utseende på ett högst respektingi
vande vetande. 

— Den enhetsskola, ni här i 
Sverige funderar på, ha vi redan i 
U. S. A. Den består av en tvåårig 
kindergarten för 4—6-åringarne, 
vilken dock icke är obligatorisk, en 
sexiklassig elementary school, där 
sjuåringarne börja, samt en treklas-
sig junior high school och slutli
gen en likaledes treklassig senior 
high school, från vilken eleverna 

id en genomsnittsålder av 18 år 
äro färdiga att övergå till universi

teten. 
Skoltvång är infört och gäller 

för barn mellan 7 och 15 år. Har 
vederbörande under denna period 
icke lått flyttning från sjätte klas
sen, ökas skoltiden med ännu ett 

år. 
De som lämna skolan vid den-

jämlförelsevis unga ålder äro 
emellertid skyldiga att intill sitt 
adertonde år bevista fortsättnings-
skolan, där undervisning lämnas i 
det y rike vederbörande valt eller 
har för avsikt att ägna sig åt. De 
ungdomar, som redan äro ute i ar
betslivet, ha fem skoltimmar i vec
kan, de övriga tjugu. 

Inga skolavgifter betalas — sta
ten och kommunen stå för alla ut
gifter till skolväsendet. Samunder
visning äger rum. Läsåret består 
av 40 veckor. Ferierna äro förlag
da till julen med två veckor, påsk 
en vecka, samt till sommaren un
der juli oöh augusti. På landsbyg
den, där det ofta är lång väg till 
skolan, har man på många ställen 
infört biltrafik till skolungdomens 
tjänst. Btildeligensen hämtar bar
nen på morgonen odh besörjer på 
eftermiddagen hemfärden. 

Det finns, säger miss Scott, bred 
vid enhetsskolan även privata sko
lor till tjänst för de förmögnas 
barn, men de äro mycket litet be
sökta. Amerikanerna vilja vara ett 
demokratiskt folk, och de förstå, 
att om de demokratiska ideerna 
skola kunna bestå och genomsyra 
samhällslivet, måste de först och 
främst tillämpas inom skolväsendet 
och barnen från tidigaste år göras 
förtrogna med dem. Miljonärens 

och arbetarens söner och döttrar 
sitta därför bredvid varandra på 
skolbänken, och klasskillnaden gi
ves intet rum. 

Att märka är emellertid, att be
folkningen i de flesta amerikanska 
städer, åtminstone i sådana med ett 
starkt inslag av invandrare, delar 
upp sig efter nationaliteten på oli
ka stadsdelar, så att man har kvar
ter, där huvudsakligen italienare bo, 
andra med nästan uteslutande ju
dar o. s. v. Varje stadsdel har 
sin skola, i vilken den ena eller 
andra nationens barn sålunda bliva 
i majoritet. De infödda amerika-

na 

nerna tillåta i allmänhet ej i fråga 
om -de skolor, där deras barn gå, 
någon uppblandning med invandra-
rebarn. 

Undervisningen omfattar samma 
lärofack, som återfinnas på det eu
ropeiska skolschemat. Die främ
mande språken äro dock mindre väl 
tillgodosedda. 

Liksom i den svenska folkskolan 
tar man vid undervisningen hänsyn 
till lärjungarnes olika begåvning 
ävensom till deras hälsotillstånd. 
Man har särklasser ick» K'lott löv 
de mindre begåvade utan även för 
de klena, för barn med svag syn, 
dålig hörsel o. s. v. 

Miss Scott 1er plötsligt och till-

lägger : 
Vi ha, hållit på länge med det 

där att särskilt tänka på de i in

tellektuellt och annat hänseende 
mindre lyckligt lottade, och vi bör
jade till sist undra, om vi icke voro 
skyldiga att även tänka på de sär
skilt begåvade barnen och göra ock
så något särskilt för dem. Vi skilja 
nu de överbegåvade barnen från-
den stora massan av medelbegåv
ningar och undervisa även dem i 
särklasser. Läroplanen är densam
ma men tack vare lärjungarnes go
da uppfattningsförmåga och läraik-
tighet hinna vi med att ge dem en 
djupare, allsidigare inblick i de oli
ka ämnena. 

I the high school har en tudel-
ning av undervisningen företagits; 
man har en gren för bokliga stu
dier, avsedd för dem som skola 
fortsätta till universitetet, och en 
annan, teknisk, där huvudvikten 
lägges på att bibringa lärjungen 
praktiska kunskaper, vilka skola 
sätta -honom i stånd att genast vid 
utträdet ur skolan kunna vinna sin 
utkomst inom arbetslivet. 

över huvud taget anse vi sko
lans viktigaste uppgift vara att rus
ta ungdomen för det väntande för
värvsarbetet. Vi ge dem kunskaper 
och yrkesutbildning, men den nöd
vändigaste betingelsen för dem att 
kunna bestå i kampen för tillvaron 
är dock, enligt vad vi funnit, en 
frisk, sund kropp. 

Vi ägna därför särskild och in
gående uppmärksamhet åt barnens 
hälsotillstånd och deras fysiska ut
veckling. samt tilllämpa på detta 
område det noggrannaste bokfö
ringssystem. Vi väga och mäta 
dem, ge akt på dem och sätta oss 
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