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

S ä n d  E d e r  

T V Ä T T  
till 

Tvättanstalten Västkusten 
Vegagatan 46. Göteborg. Tel. 44443 
Omsorgsfullt arbete, a» Snabb leverans. 

Lille Pelle läser sin aftonbön: — 
— och så, gode Gud, gör Kristiania 
till huvudstad i Danmark för det 
har jag ledsamt nog skrivit i min 
uppsats! 

A.Bol. Nya Bikupan 
KUNGSGATAN 45 • TEL. 5107 

Damunderkläder 

Barnkläder; Spetsar & brode

rier, Ritade handarbeten, 

Näsdukar och Brickdukar 

Jakten på 
Tryckfelsdemonen. 

En pristävlan. 

Till varje tidning hör en Tryck
felsdemon. Varifrån han kommer 
vet ingen, men redan vid en tidnings 
start finnes han tillstädes, fullt hem 
mastadd, pigg och arbetsglad. Det 
är han, som vid sättningen smuss 
lar in tryckfelen i texten, ibland helt 
oväsentliga, ibland lustiga, under
stundom fasaväckande. För att hålla 
Tryckfelsdemonen i schack måste 
tidningen anställa en särskild kraft, 
korrekturläsaren, som ingenting an
nat har att göra än att på det för
sta avdraget av den uppsat-ta texten 
med argusögon granska rad efter 
rad för att infånga de insmugglade 
tryckfelen och medels hemlighets
fulla tecken i mariginalen fästa sät-
tarens uppmärksamhet på dem i ooh 
för rättelse. Sedan lägges det andra 
korrigerade avdraget det s. k. revide-
ret under korrekturläsarens ögon för 
ytterligare granskning. Man kan 
tycka att efter en dylik " finkam -
ning" av texten, för att använda ett 
dråpligt, i tidningarna nyligen syn
ligt uttryck om jakten på irländske 
upprorsledaren de Valera, borde man 
kunna förvänta, att icke ett enda 
tryckfel skulle kunna ha sluppit un
dan, men ack, ack —! Hur många 
tryckfel har ni t. ex. inte, trots vår 
korrekturläsares redbara flit och sto
ra jaktiver, hittat i våra spalter! 
Förklaringen är den, att Tryckfels-
demonen också äger förmåga att för
vända synen på korrekturläsaren, få 
henne att läsa rätt, fast det står ga
let, varefter han triumferande låter 
felen liksom med fetstil springa 
i ögonen på läsekretsen! 

För att bereda våra läsare tillfälle 

F ö r  V Å R E N  i 

Stort urval av nyinkomna vackra, färg-äkta Sommartyg-er i 

Frotté, Musslin, Gabardin, Folard, Voile, Zefyr och 
Bomullstyg. GOSSKOSTYMTYGER. 

Lahmans Tricotunderkläder för Herrar och Damer. Underkjolar, 
Strumpor, Snörliv, Reformliv, Näsdukar, Allmogegardiner, 
Möbeltyger, Borddukar vackert urval, äkta färger. Linneduktyger, 
Handdukar, Sängtäcken, Filtar. Hvita Väfnader, bästa fabrikat. 

Prima Ylle- och Bomullsgarner. 

BERTHA ANDERSON 
15 Korsgatan 15 

att personligen lära känna odygds-
makaren anordna vi härmed en pris
tävlan med uppgift för deltagarne 
att leta reda på de tryckfel, som till-
äventvrs finnas kvar i föreliggande 

Varje förståndig husmoder 

använder 

Pellerins Margarin 
i hushållet 

.J 

nummer, sedan korrekturläsaren 
"grovkammat" det. 

Observanda för tävlingen: 

l:o) Tryckfel kunna misstänkas 
överallt från det första ordet till det 
sista, såväl i den egentliga texten 
som i annonserna! Det gäller att få 
tag i så många som möjligt. Att alla 
skulle bli infångade är otänkbart. 
Livet är inte sådant! 

2:o) De fel ni finner, antecknar ni 
på ett papper med angivande av sida, 
spalt och rad. Därunder fäster ni 
den pristävlingskupong som återfin
nes här i tidningen på tredje sidan 
nederst till vänster. Så ert namn 
och adress ! Alltsammans sedan i ett 
kuvert, vilket försett med vår adress, 
"Kvinnornas Tidning, Göteborg", 
överantvardas till posten. 

3:o) I tävlingen få endast prenu
meranter och lösnummerköpare del
taga. Kuponger i s. k. biläggsblad 
och provnummer gälla ej! 

4:o) Den som funnit de flesta fe
len får sin flit belönad med ett äro
fullt omnämnande samt 10 kr. Den 
som kommer närmast därefter erhål
ler 5 kr., och den tredje i ordningen 
får ett presentkort på "Kvinnornas 
Tidning" för 1/2 år, att användas 
antingen för egen del eller för att 
ge bort i present till någon annan. 

5:o) Skulle flera ha funnit ett li
ka stort antal fel, så tillfaller flit
penningen insändaren av den först 
öppnade lösningen av deta slag. 

6:o) Lösningarne skola vara oss 
•tillhanda senast den 30 april, varef
ter resultatet tillkännagives i det 
första numret i maj. 

7 :o) Tävlingskuvert skall vara 
försett med påskrift: "Tävling:". 

Red. 

Vår  populära  

S t r ü m p - a v d e l n i n g  
står alltid främst vare 
sig det gäller kvalitéer, 
färger el. billiga priser. 

F ö r  d a g e n  f r a m h å l l e s  

E l e g a n t a  

Silke- och Y lie-Sir limpor 

i m ö r k b r u n t ,  b e i g e ,  

g r å t t  o c h  « v a r t  8 
50 

MfiTtfli AS., 

Köp vår 

BHoslym "REKLAM" 
A 

av helylle blå cheviot, b l å  sjömans
krage och manschetter, helfodrad 

2 8 4 5 år 

Kr. 18: 75 
-7 år 8 9 10 år 

Kr. 22:- Kr. 23:75 

Till landsorten mot postförskott. 
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Säng l| Satintäcken, dubbelsidiga. 
Madrass fl rl fl. färger Kr. 18.— pr st. 
Snedkudde •yj Filtar från „ 4.50 
Dunkudde Överkast fr. „ 4.50 „ 

A.-B. C Ä R L  J O H N S S O N ,  
V 2  K U N G S T O R G E T  2 .  

Den avundsjuke älskar och beröm
mer endast de döda. 

J. B. F. Descuret. 

Ej den, som har många idéer, men 
den, som har en övertygelse, kan 
varda en stor man. 

J. Eötvös. 

Given, men om I det. kunnen, så 
besparen den fattige den skammen 
att behöva räcka ut sin hand. 

D. Diderot. 

|En historia i tre avdel
ningar. 

i. 
Hembiträdet till sina vänner kring 

kaffebordet: — Frun?? Frun!!! Men 
herrn — åh, herr»! Om det är al
drig så galet med maten — inte så 
mycket som en suck från honom. 
Men hon! — Inte sir han att rocken 
är oborstad. Men hon! A om jag far 
lite lättvindigt över skorna — inte 
ett ljud säger han. Men hon! Tänk 
va herrarne alltid är snälla och hygg
liga och allt möjligt. Men fruarne! 

II. 
Herrn håller på att kläda sig på 

morgonen: — Jag förstår inte, att 
du inte kan dra jämt med Adolfina. 
Hon är visserligen ful som stryk, 
men mot mej är hon alltid hövlig. 
En riktigt snäll människa! — Att 
hon slarvar i arbetet, det är ditt fel. 
Varför lär du henne inte? Varför 
sjunger du inte ut?? Tänk om jag, 
om jag, säger jag, skulle behandla 
mitt folk på det där slöa, slappa 
beskedliga sättet! Ryt ett tag, rj't 
kungligt som jag, och du skall få 
se, att du får en annan fason på 
henne! (Han tar upp skorna). Nej, 
men nu går det för långt! Är det 
borstade skor det där! Det är som 
om jag vadat i lera! Skall jag be
höva se ut om fötterna som en slusk? 
Bara för att du inte kan läsa lagen 
för den där slarvmajan i köket. Säj 
till henne, att hon blankar skorna 
så att dom skiner som solen. Säj 
till henne att hon måste göra det, 
även om hon skall borsta dem en 
hel timme. 

Frun: — Varför skall alltid jag 
säja till och gnata och gräla? Gå du 
ut i köket och ryt på ditt kungliga 
sätt ! 

II. 
Herrn i köket: — Hör nu, snälla 

Adolfina; skorna är inte riktigt 
blanka. Skulle Adolfina inte vilja 
vara så snäll och ta ett litet tag med 
borsten här på tåspetsen och så litet 
här på klacken. Tack, det var rik
tigt snällt. För resten är här en och 
femti till bion. Crayon. 

GMß 
»Annonce ring 

i 

Gôteborçtfforçonpwt 

gör £r firma band 
i Göteborg och de 
värtsveasba land* 
skapea med de5S 
betydande och. » 
affårskraftiqa 
publik 

a 

i! 
ritya kunder 

okadomsaHnuig 

ökad förtjänd 

Ctt par tre 
fl t S l?prim* rP matskedar Tomtens Tvätt 

i en spann ljUmt oatten 
màrkt att använda * 
göring an panel> * 

fönsterposter 

En dansk-amerikanska Oressa An
derson (tillnamnets "-son" tyder på 
svensk härkomst!) har i dagarna 
högtidligen dekorerats med Rädd
ningskårens guldmedalj för den stör
sta hjältebragd, som under 1922 ut
förts i Newyork. Vid en jätteelds
våda trängde Oressa, som är 15 år 
gammal och scout, in-i ett par bygg
nader, omvärvda av lågorna, och 
räddade sju människor från en eljes 
viss död. Hon fortsatte räddnings
arbetet fastän hon själv fått svåra 
brännskador och även skadat en fo
ten. 

Vilket tappert flickhjärta! 

Beställningar mottagas på 

Tyllträdning 
Engelskt broderi 

Hålsömmar 
Billigt och välgjort! 

Vaiinstaltens Yrkesskola 
Telefon 236, 11513, 11510. Göteborg. 

utkommen ! Vävbok 

Förstklassiga, Moderna 

S K O D O N  
Största urval. u„sta 

Varnyheterna inkomna! 

'émt 

dangers L_ 
Sigrid Palmgrens Vävbok innehåller 

6i st. färglagda vävmönster med färg
lagda solvbeskrivningar samt undervis« 
ning om vävars uträknande både efter 
nutida ooh gammaldags beräkning. 

Pris 6 kr. Rekvireras från 
SIGRID PALMGRENS VÄVSKOLA 

Norrköping. — Tel. 2522. 
Åberopa denna tidning. 

D Ä M B L U S A R  
i trevliga färger och modeller från 4: 50 
tilHiögre priser. Konfirmationsklädningar 
0: 50. Svarta blusar och klädningar, pas
sande för sore:, ständigt på lager. 

O. F. HULTBERGS Blusaffär, 
Husargatan 40. 

Obs.! Beställningar emottages. Även 
egna tyger sys. 

io Södra Larmgatan i0 

Linnégatan 11. Karl Gustafsgatan 57. 

BREVLÅDA. 
Skånska, 20 år. Tack för dm 

vänliga skrivelsen. Situationen ;;r 

ju mycket svår, men bästa utvägen 
är sannolikt att tala med vederbii-
raiule och klarlägga förhållandena 
fullkomligt. Först om det skulle 
visa sig att ingenting är att vänta 
från det hållet, måste det vädjas till 
annat forum. Men den utvägen m 
själv föreslår — nej! Absolut nej! 
Först då har ni verkligen förlorat 
allt vad som ännu med lugn och be
sinning kan återvinnas. 

Ansvar skärmande. Frågan iir, ut
omordentligt ömtålig. Den debatte
ras i de stora ländernas kvinnoçress 
sakligt och lugnt, men vi bo dock i 
världens periferi och äro åtskilligt 
efter med de mänskliga dagsproble
men alldeles som vi äro det ifråga 
om moderna — skulle det månne 
icke bliva stor förargelse? 

Annie J—n, Sthlm. Tack 
god fortsättning! 

oeh 

~A-llt fler husmödrar 
hava insett hur verkligt ekonomiskt och 
gott Bergmans Enkas Qrahams-Spisbröd 
ställer sig i bruket. Säljes i väls. spec, 
affär i Göteborg. Telefon 10837—40928 

Varför plågas med dåligt kaffe då Ni 
kan få Svvalanders kaffe! Butiker: Kungs. 17 
Korsg. 13, Bazar Alliance- Prova redan i 
dag! Säljes endast i egna butiker. 

svarade fåordigt: "Där talas icke 
mycket om det nu." 

Palle skrattade. "Och de 200 kro
norna vänta ännu på att få belöna 
en angivare? Har man ingen aning 
om, vem som gjort det?" 

"Inte den ringaste." 
"Hör ni, Wieprandt, de där pen

garne borde ni försöka förtjäna." 
"Jag? Vad menr ni? Inte vet jag 

mer än andra, vem som gjort det." 
"Nej, nej, — naturligtvis inte. — 

Hur skulle ni kunna veta det? Men 
det är i alla fall en fördömd histo
ria, _ Va?" 

"Ja, vet ni herr Palle, jag har nu 
hört så mycket om den historien, så 
jag mår illa bara man nämner den." 

"Ja, ja, det kan jag nog förstå. 
Men, ser ni, jag tycker det är in
tressant att höra om ett sådant där 
knep, när det göres med finess. Det 
är saken. — Är det sannt, att polis-
snokarne nära på ha spräckt sina 
rävskallar för att fundera ut, vems 
fingeravtryck det var, som satt på 
paketet? — Det var ett förbaskat 
komiskt infall av spetsboven, att 
lägga ned ett paket med fingerav
tryck på stället liksom ett visitkort." 

"Ni tycks veta mer om historien 
än jag, herr Palle", sade Paul ret-
ligt. "Men då ni är ute hela dagen, 
så hör och ser ni förstås mycket, 
som vi inte alls ha tid för. Kanske 
ramla de där bovarne en dag över er 
herr Palle, och det blir ni som får 
angivarlönen." 

"Kanhända", svarade Palle. — 
"Man skall aldrig försvära något. 
Kanhända ta'r jag i på allvar och 
förtjänar mig de två hundralappar
ne en vacker dag." 

Ur ögonvrån tittade han därvid 
snett på Paul Wieprandt. Yid den
na blick ryckte Paul till, som om 
han redan sett den blicken, han 
visste dock varken var eller när, och 
innan han hunnit tänka, sänkte sig 
Palles tunga ögonlock till hälften 
över ögongloberna på det vanliga 
sättet och mutter Lippert sköt emel
lan med: "Nå, det fattades bara! På 
sàd'na där Jud^spengar vilar ingen 
välsignelse, tror åtminstone jag." 

Och Ladervisch morrade med gi-
rigt stickande blick: "Ja, svärmor 
har naturligtvis råd att slänga pen
gar på gatan — kunde jag förtjäna 

200 kronor, jag läte dem inte ligga 
i gatsmutsen." 

Men mot mamma Lipperts leende 
äppelansikte studsade svärsonens för
smädligheter lika spårlöst tillbaka, 
som en rägnskur från ett riktigt 
äpple. Hennes uppmärksamma ögon 
voro överallt; hon krusade sina gäs
ter att ta' för sig, stoppade smörgå
sar i små händer som begärde mer 
kaka, skämtade med Ede Wessel, 
som väcktes upp ur sitt pinande 
grubbel, och feberaktigt lät sina lu
stiga vitsar smattra som ett fyrver
keri i det allmänna samtalet narran
de Lisbeth och Dora att vrida sig i 
skratt. 

Och nu pratade och skrattade de 
alla om varandra och gladde sig över 
fridagen, det goda kaffet, över sin 
egen ungdom och kraft. Endast 
Julia satt orörlig; hennes marmor
vita stela ansikte syntes fullständigt 
oberört. 

Icke desto mindre visade henne 
Palle den utsöktaste artighet. 

"Det är en stor ära, att få se frö
ken Julia som gäst. I dag är det jag 
som passar upp, i morgon får jag 
min bier-sejdel ur fröken Julias hän

der." — Han skickade Otto ut för 
att plocka den vackraste ros han 
kunde finna åt henne. — "Håll till 
godo, fröken. Ni har ju inte ens -en 
liten enkel medaljong, en flicka som 
ni! Varenda man skulle ha lust att 
hölja er i guld." — Åter gled en 
snabb blick till Wieprandt. 

Julia fastade den mörkröda rosen 

vid sidan om halsringningen, och 
mot den svarta dräkten såg den ut 
som en blodfläck. 

"Nej, titta på Palle!" skrattade 
fru Lippert, — "när det handlar om 
att fira damerna, så ta'r Palle pri
set framför alla de unga. — Men 
säg, mina barn, är det inte trevligt 
i mor Lipperts trädgård?" ' 

Med jubel instämde alla gästerna 
utom Julia, Med orörliga drag och 
de svarta stenkolsögonen liksom be
slöjade av likgiltighet, sade hon 
långsamt, tonlöst: "Var månne vi 
alla äro i dag om ett år?" 

Orden föllo i den allmänna mun
terheten likt rimfrost på en blom
stersäng. 

Men mor Lippert, som inte gärna 
såg att stämningen stördes, ropade 

Finsam. Vi ha framfört hälsnin
gen till vederbörande, som säkerli
gen skall mottaga den med stor 
glädje å sin nuvarande vistelseort i 

de finska urskogarna, 

Fl. A,. Alingsås. Under ett dy
likt upprop måste det vara namn. 
Och kända! Ett upprop införa vi, 
om det är behjärtansvärt, men sjäha 
insamlingen kunna vi absolut icke 

åtaga oss. Vi drunkna ändå i ar" 
bete. 

strax muntert: "Det kan vår Dora 
säga er, fröken Julia. Pass på." 

Och med ett raskt grepp tog hon 
kortleken ur handen på sonen och 
satte den i händerna på Dora. 

Se här, Dora. Lägg nu korten 
frö fröken Julia! — Tösen kan näm
ligen se in i framtiden. Jaha, det 
är så. Somliga människor kunna 
förutse, vad som skall ske, andra 
inte. Jag kan det inte, och inte vår 
Berta häller. Men så ofta Dora läg
ger ut korten, så slår det in på pric
ken, vad hon säger. Är det inte 
sant, Palle? Alldeles på pricken. 
Minns du inte att hon sa': Där lig
ger pängar till huset! den där gån
gen, du fann femhundra kronor på 
gatan, och fick femtio kronor i hit-
telön?" 

Dora var vänligt tillmötesgående 
och blandade korten. 

Hon lät Julia taga av, och började 
lägga ut korten. Där blec tyst i 
kretsen och alla stirrade nyfiket på 
dem liksom på en ödesskrift. 

(Forts i nästa n:r.) 

Hrla JVIjölh 
Distribution på glasflask01, 

Tel. 40781, 45699 — 
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Renkött, Höns, Kycklins 
samt allt slags Vildt till 
dagens lägsta priser uti 

E. Björks Vildtaffär 
Tel. 16 48, 208 34. St. Sajuhgligg-

Giv noga akt 
när Ni köper Anjovis att den a 

fullt mogen och av svensk rava 

A. Magnusson Bazar Alliance n-0^ 

garanterar att Ni få Prin]a 

Rökt lax, salt lax, rökt ål, 

server stor sortering- ^ 

Smör, ost, ägg, i butik n° 

Tel. 4570 till båda^butike|^ 

Skånska Wienerbag^j, 
Emy Thonn- 22 
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Ẑ̂ TTÜiä̂ Tgärna om "Kvin-
!las Tidningmed hela namnet 

utsatt, angives som källan. 

innehåll. 

i«l.ndskrînlka I .ammandrat:. 
SU Wpb"»>"î- Ett ord till vä-

ra mödrar- och fäder. Av Marie 

Lousie Ingeman. 
Där IWercuriidöttrarna utbildas. Av 

I. D. . 
Snapshots. Afton och morgon. Av 

Ragna Peters. 
Kvinnas rätt att innehava dommare-

befattning. 
Anna Luise Karsch. Ett märkligt kvin

noöde. Av Beatrice Zade. 

Hövdingar. 
Natur eller förkonstling. 
Kvinnlig enhetsfront. 
Den svenska kvinnan och sporten. 
I Rosenhof. Av Luise Westkirch. 

UtlandsKröniKa 
i sammandrag 

Mer än tre månader ha förflutit 
sedan Frankrike lät sina härar mar
schera in i Ruhr och, inför våldsdå
det, ett samfällt rop av avsky höj
des av folken i de neutrala länderna. 
Men känslor äro obeständiga, och 
stormen har lagt sig. Ruhrockupa
tionen har ingått i vårt medvetande 
såsom något till tiden och den all
männa världssituationen hörande, ett 
fastslaget sakförhållande. Yad det 
innebär börja vi nästan glömma bort: 
övervåld mot en försvarslös, utpress
ning mot en, vars fickor man redan 
iörut grundligt undersökt och vitt
jat, piskrapp och kolvstötar åt fred
liga vandrare, gatlopp för skolpoj
kar, som djärvts att ute på en skol
gård sjunga fosterländska sånger, 
krig mot kvinnor och barn genom 
dyrticl och livsmedelsbrist o. s. v. 

Ibland händer emellertid något, 
•som åter tvingar Ruhr och vad där
till hör in i vår tankevärld. 

Nu senast har den engelske utri
kesministern lord Curzon låtit höra 
S1n myndiga stämma med indirekt 
adress till Tyskland. I ett tal inför 
överhuset yttrade han bl. a. "Jag 
kan icke annat än tro, att om Tysk
land avgåve en försäkran, att det är 
berett och har för avsikt att betala 
(skadeståndet) samt önskar att be-
°ppen skola fastställas av den auk-
oritet, som kan få sig detta värv 

äiuörtrott,^ och om denna försäkran 
ar]ämte innehölle garantier för de 
ramtida betalningarne så skulle ett 

främst 
mer 

att skruva upp handfast och utan. 
skrupler, kanske så kraftigt, att 
Tyskland icke kan godkänna det. 
Sedan — 

De tyska presskommentarerna till 
lord Curzons tal ha stimulerat stäm
ningen i Frankrike: Tyskland faller 
till föga! Om några dagar är den ty
ska underkastelsen ett fullbordat 
faktum. — Ännu har emellertid ej 
detta hopp gått i fullbordan, och 
den franska tonen är redan mindre 
segerviss. 

Vad ligger bakom lord Curzons 
tal? Barmhärtighet mot ett förpinat 
folk? Rättskänsla? Helt säkert 
inte. Det har aldrig i engelsk press 
sagts, att den franska Ruhraktionen 
är en banditgärning, endast att den 
är politiskt oklok och, affärsmässigt 
sett, skadlig. Även nu är det affärs
intressena som tala. Vid Brittiska 
handelskammarens årsmöte nu i da
garne förklarade presidenten att det 
olösta skadeståndsproblemet "för
hindrar en förbättring inom indu
strien och handeln". Om, tillade 
han, Europa hade sin gamla köpkraft 
skulle det kunna köpa för 400 mil
joner pund (över 7 miljarder kr.) 
engelska varor årligen. — Det kan 
tilläggas att England på grund av 
minskad handelsömsättning just nu 
har en miljon människor för mycket, 
vilka måste statligt försörjas eller 
bringas att emigrera, samt därefter 
ett årligt befolkningsöverskott på 
400,000 själar med vilka förhållan
det kommer att bli detsamma. 

Bristande upplysning. 
Ett ord till våra mödrar — och fäder. 

Av Marie Louise Ingeman. 

o'b tjT uiiig i laiec om ja-uui 
ökenlandet, <om deras utrym

till jQIn, c^eras fortsatta anslutnin 

^eg vara gjort! Frankrike har 
®er än en gång låtit förstå, att det 
', e vara villigt att överväga ett 
Sädant förslag .. " 
. galandet har vållat en viss upp-

r/ln i Tyskland. Den borgerli-
P^essen frågar misstroget: Var-

y nä®nes ingenting i talet om Ruhr 
& Rhen' - s 

tiande, 

J'^eriandet? Och vem är den 
tisk auktoriteten"? En opar-
sakVi U^ersöknrngskomimssion av 
stånrlLm^a .e^.er ^en ökända skade-
cialdß *°flmissiC)Iien i Paris? Men so-
Hksoi^10 ra^erna' v^ka' i Tyskland 
lika «t (lVera^ annorstädes, hysa 
?°dhet °r^ ^ör^roende till utländsk 
det f,(_oc^re^arhet som misstro till 
talskw orgarfolkets illvilja och 
skyn ,3e, fredsduvan livslevande i 
ett' forsla «,» ^SS §enast framlägga 
led. ° ' s"Ser ropet från deras 

lunda ^gripandet har 
tv*ka enW effekt haft den 
andra k • ätront™s vacklande. Dess 
fredsfürsi'r otvivelaktigt ett tyskt 

Si som ententen kommer 

Orientkonferensen har åter sam
manträtt i Lausanne. De förhopp
ningar man inom ententen hyst att 
snart få bukt med de illfundiga tur
karne hava betydligt bleknat. Det 
vill synas, som o!m Turkiet redan lo
vat bort till amerikanska finansmän, 
den s. k. Chester grupp en, alla de 
ekonomiska förmåner, som entente-
makterna antingen tidigare varit till-
försäkrade eller kräft för att sluta 
fred med Turkiet. Särskilt Frank
rikes intressen äro hotade. Genom 
schackdraget har det lyckats Turkiet 
att ställa Amerika mellan sig och 
sina vederdelomän. Turkiska trupp
rörelser mot Syrien, vilket land står 
under franskt protektorat, väcker 
oro i Frankrike. 

Egyptens författning har högtid
ligen undertecknats av kung Fuad. 
Landet förklaras däri pompöst tor 
en suverän stat och ärftlig monarki. 
Ett tillägg, att författningen pa in
tet sätt berör Egyptens tidigare för
pliktelser mot andra länder och tor
drag med dem, lämnar Englanc i 
okvald besittning av det gamla her
raväldet. Spegelfäkteriet med suve
räniteten avser att lugna den tn-
hetstörstande egyptiska befolknin
gen. Antagligen med klent resul-

tat. 

sa-

Från Kvinnovärlden. 

Fru Inez Donati har begärt att bli 
enrollerad i det fascistiska, borgar-
värnet i Italien. Mussolini lat svara, 
att general de Bono äger att avgöra, 
om även kvinnor skola upptagas 
bland de nämnda trupperna. 

Ett hem för studentskor kommer 
att till sommaren invigas i iaris. 
Det är beläget vid Boulevard R.as-
pail med n:r 214, mnehalle : 150 rum 
och är försett med bad-, koks- ocn 
tvätfeavdelningar ßr 
eget bruk samt vidareme ü 
lint ek Till hemmet, vilket ar avseii 
ÄmedW« studior rnAn -

» vid r.ris 
billighetsrestauranter ansluta . 

Medan frågan om sexuell upplys
ning åt vår ungdom för närvarande 
är aktuell och offentligt dryftad 
över hela världen har man ännu in
gen känsla av att denna upplys
ningsverksamhet vunnit ett fast stöd 
på det håll där viljan och förmågan 
att handleda ungdomen först och sist 
borde finnas, nämligen hos mödrar
na. Man vill helt enkelt inte blanda 
sig in i denna sak. Av personlig er
farenhet vet jag att det bjuder mån
ga mödrar emot att vidröra dessa 
ting för sina barn. De ha själva gått 
ovetande ut i livet, själva varit sitt 
värn och sin styrka och de lita på 
att även deras egna barn skola gå 
hedersamt sin väg fram, vetande vad 
gott och ont är. När de tiga sker 
det alltså uteslutande av goda beve-
kelsegrunder — det är den stolta, 
finkänsliga naturens förtegenhet och 
obetingade tillit till de varelser, den 
givit sina böjelser och seder i arv. 

Om allt detta är ju endast gott att 

säga. 
Men när man genom sin verksam

het kommit att kasta en blick även 
på den andra sidan — på ungdomens 
sida — och börjar förstå hur många 
olyckor denna stolta tystnad föror
sakar, hur djupa klyftor den skapar 
mellan mor och barn, och hur mån
get ungt förtvivlat hjärta som för
gäves snyftar efter denna en moders 
förtrolighet — då . . . 

Ja, undertecknad tror att mödrar
na mången gång knappast ha en 
aning om vad de genom sin tystnad 
överlämnat åt sina döttrar att genom
gå. Vad som över huvud taget sker 
den unga flickan utanför deras hjär
tans stängda dörrar. För utomstå
ende kunna de bikta allt — allt, men 
för modern — nej ! De ha aldrig ta
lat om "sådant", hon skulle "dö av 
sorg" eller "slå ihjäl dem". Detta 
står för dem såsom det förskräckli
gaste av allt, att hon, som aldrig nå-
gbn gång ens namngivit dessa ting nu 
skulle få veta att dottern kommit 
dem nära — råkat vilse i dem. De 
förebrå sig så bittert, så djupt — 
men de voro så unga, och de visste 

ingenting! 
Nej, det är just detta som öppnar 

sådana avgrunder för tanken: — de 
visste ingenting, då de trädde ut i 

livet! 
Vilken anklagelse ligger ej däri 

för dem som vetat och ägt upplys
ningsskyldigheten! Ty om de unga 
vetat vad de gjorde hade mahända 
aldrig allt detta skett. Nagra 
ord i rätt tid och från rätt mun hade 
kunnat rädda ett människoöde. 

Men de visste ingenting. 
I hur många hem går exempelvis 

inte den man opåtalt ut och in, som 
skall föra olyckan med sig. Man är 
för honett att göra sig underrättad 
om hans avsikter, man är för blyg 
att tala vid flickan. Hon bör ju än
då veta, uppfostrad som lion är i ett 
gott hem under goda föräldrars led
ning. Något sådant — otänkbart! 

Och man tiger, tiger runt omkring 
henne, medan hon ensam och okun-

Där Mercurii- döttrarna 

utbildas. 

nig trevar sig fram mot kärlekens 
första hemligheter. Det skulle vara 
att överdriva förhållandena att påstå 
att hon är helt och hållet okunnig. 
Även om ingen människa sagt henne 
ett ord ligger det dock i hennes eget 
bröst ett medvetande om rätt och ga
let, om tillåtet och förbjudet. Men 
hon känner icke livet — icke följ
derna — icke männen. Och när den 
man, hon redan älskar, blir den för
ste som få sitt sätt talar til henne 
om allt detta hon hittills endast dun
kelt anat, leder han henne sakta och 
säkert dit all kärlek vill. Mot den 
inre makt, som drager dessa båda 
samman, står ingen vakande yttre 
och manar till besinning. Den unga 
flickan har aldrig haft sin mor till 
förtrogen i dessa ting, och nu när 
hon redan har hemligheter att dölja, 
blir hon det ännu mindre. Kanske 
börjar hon t. o. m. genom all den nya 
visdom, hon inhämtat av mannen, se 
skeptiskt på föräldrarna. De ha 
dolt något som han uppenbarat. Och 
sådant han framställt det, sådant är 
livet. På så sätt hava alla unga 
människor levat det före dem. Na
turligtvis! Ty låg en fara i detta 
skulle väl föräldrarna ha talat — be
hövde hon befara nagöt svek fran 
hans sida skulle ju föräldrarna ha 
varit de första som förstått! Men 
när allt är lugnt och fridfullt om
kring, när ingen talar glider hon så
som på tystnadens samtycke ut i 
detta okända, som för somliga leder 
till livets smärtsammaste uppvak
nande, för andra till förnedringens 

djupaste djup. 
I varje sådant genom tystnad och 

okunnighet snedgånget öde stå två 
medansvariga föräldrapar — hennes 
och hans. Varför ha de icke talat? 
De ha själva allesammans genomvan
drat livets kritiska perioder, de veta 
hur varje steg bör övervägas, hur 
varje gärning går igen. Vem hade 
varit närmare än modern, som kän
ner kvinnans liv och uppgift att tala 
till sin dotter om de frestelser som 
kunna komma, och stärka hennes mo
raliska kraft gent emot dem? 

Vem hade varit närmare än fa
dern, som känner männens liv, att 
varna sin son för varje handling som 
kan fläcka hans eller en annans he

der? 
Och vilka äro närmare än föräld

rarna att tala så allvarligt, öppet 
och ömt i dessa ting, att de unga kän
na att det icke blott är för oskulden, 
utan även för förlöpelserna och felen 
de äga ett moraliskt stöd i deras 

famn? 
Det är ju icke bara att varna. Li

vet är sådant att mycket däri också 
måste förbrytas, försonas — och för
låtas. Och det vore lättare för ung
domen både att handla rätt och att 
göra galet rätt igen, om de förtroen
defullt kunde lägga sin sak i mo
ders och faders händer. Ty hur mån
gen kan väl innerst inne frikänna 
sig från varje skuld inför denna sto
ra fråga, kring vilket hela livet vri
der sig från vagga till grav? ^ i 

Det var någon, som i ett sällskap 
förde på tal Gröteborgs högre folk
skola med handelsundervisning för 
flickor och tillade, att det vore en 
skola, som man kunde ha verkligt 
nöje av att lära känna. 

Anvisningen följdes och besöket 

gjordes. 
Skolan, som är inrymd i en del av 

gamla Latinläroverket, där den dis
ponerar präktiga lokaler, omfattar 
tre årsklasser med parallellavdelnin
gar i samtliga. Lärjungarne, till 
antalet c:a 165, äro 13—16 år gam
la. För inträde i första klassen for
dras avgångsbetyg från sjätte klas
sen i Gröteborgs folkskolor eller mot
svarande kunskaper samt, antagli
gen underförstått, lust för handels-
yrket och studiebegåvning. 

\7i kommo direkt in i en tysk lek
tion i högsta klassen. Hur överläg
set duktiga voro icke dessa 16-arin-
gar i ett språk, som de läst endast 
under tre år med 4 à 5 lektioner i 
veckan! I den med snår. fallgropar 
och otäckstyg så rikligt försedda ty
ska grammatikan rörde sig dessa 
flickor så lättfotat, säkert och mun 
tert som på välansade gångar i en 
fager lustgård. Konversationen mel
lan lärarinnan och klassen flöt lätt 
och livligt och på ett sätt, som vitt
nade om, att det skedde med stort 
och ömsesidigt nöje. Man kände 
den glädje, med vilken lärarinnan 
gav av sin grundliga kunskap till de 
vetgiriga intelligenta ungdomarne 
och dessas förtjusning över att få 
taga emot gåvan och över att sam 
tidigt inför främlingen få hedra sko
lan genom sin visade duktighet. 

Därefter kom en lektion i engel
ska i parallellklassen. Även här 
hade undervisningen givit mycket 
goda resultat, om än icke i samma 
utsträckning som i fråga om tyskan. 
Engelskan intar nämligen en mera 
tillbakaskjuten ställning på under
visningsplanen och läses endast un

der två år. 
Den tredje lektionen var i svensk 

innanläsning. Man måste beundra 
och känna uppriktig glädje över den 

framgång, som krönt försöken att 
förvandla den rekordartat fula göte
borgsdialekten till god, vacker, bil
dad rikssvenska. 

Och så en titt in i skolbiblioteket, 
där en ivrig bokutväxling ägde rum 
och in i det välförsedda laboratoriet, 
där det måtte vara våldsamt roligt 
för ungdomarne att under sakkun
nig ledning få laborera, experimen
tera och forska. 

En vacker avslutning på "inspek
tionen" utgjorde musikstunden i sto
ra salen, där ett par av flickorna 
satte sig till den präktiga flygeln 
och utförde några musiknummer, 
som beredde åhörarne verklig njut
ning. Där var även en liten en, som 
lade fiolen till hakan och spelade 
riktigt duktigt och lovande. 

Sedan kom intervjuen med sko
lans föreståndare, rektor Signe We-
stelius, ett mycket känt och aktat 
namn inom Göteborgs skolvärld. 

Av vad hon berättade framgick, 
att skolans hela undervisning är in
riktad på att ge lärjungarne en verk
ligt god, allsidig utbildning för han
delsyrket, tillräcklig för ett direkt 
och under de bästa auspicier gjort 
inträde på banan i fråga eller för 
att tillåta en omedelbar övergång till 
högre handelsläroverk. Åtskilliga 
av lärjungarne hava utan ytterligare 
komplettering av sina- kunskaper 
kunnat övergå till Handelsinstitut it. 

Undervisningen omfattar kristen
dom, svenska, tyska och engelska 
språken, handelsräkning, bokhålleri, 
kontorsgöromål, maskinskrivning, 
handelslära, stenograf i, historia, geo
grafi, svensk kommunal- och stats
kunskap, fysik, kemi, varukännedom, 
hälsolära m. m., allt med omfattande 
och synnerligen grundliga kurser. 

Något som faller besökaren i ögo
nen är den nära kontakt i vilken de 
kvinnliga lärarekrafterna stå till 
lärjungarne; där är tillgivenhet, 
välvilja, omvårdnad, en levande 
åstundan att genom bibringade ge
digna kunskaper ge lärjungarne en 
riktigt god utfart i arbetslivet. 

Crayon. 

måste på denna punkt första varan
dra, stödja och genom upplysning 
söka att skona framför allt ungdo
men från livslånga lidanden. Livs
långa, emedan där det allmännas dom 
upphör, tar samvetets vid. Kanske 
är det inför detta stränga forum, där 
ingen glömska gives och där begån
gen sak aldrig vilar följderna kännas 
bittrast. Och skall man så skåda sa
ken in i själva kärnan finns det san
nolikt ingen människa skapad, kvin
na eller man, som icke vid mognare 
år skulle se varje sådan handling 
ogjord som innebär en överträdelse 
av Guds bud eller samhällets lagar. 

Men vartill båta alla dessa gene
rationers erfarenheter, om de icke 
bliva kunskap för kommande led! 
Vartill tjäna alla dessa kvinnotårar, 
om de icke göra blicken klarare för 
de efterföljandes öden? 

Den bild vår egen tid håller oss 
inför ögonen visar sannerligen ej att 
föräldrar och barn ännu funnit var
andra i denna stora fråga. Bakom 
tystnadens mur går det ena unga 
ödet vilse efter det andra. De bikta 
för främlingen sin förbrytelse och 
sin nöd. Och främlingen står råd
vill. Ty den enda famn man hade 
att visa dem tillbaka till — moders
famnen — till den leder, tyvärr, in
gen förtrolighetens upptrampade och 
vana stig. 

Massan av folket tager de ledare 
som erbjuda sig. Det är måhända 
icke den minsta av dess olyckor, att 
den inga bättre kan få. 

C. Dickens. 
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SNAPSHOTS. 
Afton och morgon. 

Herrn (på aftonen): Om man 
skulle byta skor till i morgon! Men 
man har väl inga att byta med. Det 
är oförklarligt vart alla mina skor 
ta vägen! Jag får väl ta det där 
gamla patet, som du visst ännu inte 
lyckats få någon luffare att ta emot. 

Frun: Än de nya då, sota du inte 
använt mer än ett par gånger? 

Herrn: Har jag några nya skor? 
Ja, det har jag visst, ja. Men var 
ha de tagit vägen? 

Frun: Du har ju själv satt in dem 
på läst för ett par månader sedan i 
din garderob. 

Herrn: Har jag! Ja, det vill säga, 
stå de i min garderob är det nog jag 
som gjort det. Vem — vem, frågar 
jag, är det sota har ordning på sina 
saker? (Sätter fram skorna.) 

Frun: Om du skulle göra dem fär
diga. redan i kväll så att du vet, hur 
du har det till i morgon bitti? 

Herrn: I kväll. Nej, iså sannerli
gen. Det där gör jag på ett par mi
nuter i morgon. 

Frun: Ja, jag tänkte bara för prov
ningens skull och för att du skulle 
veta, att allt är som det skall vara. 

Herrn: Åhå, det vet jag förut. 
Mina grejor, ser du -— mina grejor 
är det nämligen jag som sköter om. 

* 

Herrn (på sängkanten på morgo
nen) : Det är sant, nu har jag ju den 
där uselheten också? Nå! (Tar upp 
en sko. Bänder och bryter för att 
få lästen ur). Om jag bara haft en 
tång! 

Frun: Tång finns ju i garderoben. 
Herm: Det är inte en sådan tång. 

Det är min hake till lästen jag talar 
om. 

Frun: Jaså, det är någon av dina 
grejor. Ja, då vet väl du var den 
finns. 

Herrn: Ja, det skulle jag veta, 
om ingen annan gick och rörde i mi
na saker. Men nu kom den natur
ligtvis bort i flyttningen, när jag 
inte var hemma och övervakade. . 

Frun (tiger). 
Herrn: Men nu skall du få se, jag 

skall nog få ut det här eländet ändå. 
(Bänder, bryter och grimaserar). 

mamma amxmd&t 

För all flen kärlek och 
tillgivenhet, som visats vår 
älskade syster 

BEDA CRAMÉR 
under hennes sjukdom och 
vid hennes frånfälle, för al
la vackra blommor samt för 
den innerlig-a medkänsla vi 
fått röna, bedja vi härmed 
få uttala vårt djupt kända 
täcki 
WALTER o. AKKAWALLIN 

KARIN DUFWA. 

Frun: Du kunde gjort det klart i 
går kväll som jag sa»'. 

Herrn (anstränger sig ursinnigt): 
S î där ja, nu rök det i alla fall. Vem! 
(Ställer triumferande ned en sko på 
golvet och börjar med den andra.) 

Frun: Vet du nu också att skorna 
passa, innan du gör dig vidare be
svär. Du ställde ju bort dem, där
för att de voro för trånga. 

Herrn: Passa! Gjorde jag det? Ja, 
det vore kanske skäl i att undersöka. 
(Tar den från lästen befriade skon 
och drar den långsamt och grimase
rande på.) Ja, det ger sig — jo! 
^Stampar i golvet). Jo då, den är 
utmärkt. (Fortsätter att knoga med 
lästen i den andra. Plötsligt hör 
frun en duns i väggen. När hon 
vänder sig om står herrn sprutröd av 
vrede i bara strumplästen.) 

Frun: Men vad är det nu då? 
Herrn (rytande) : Det fanns ju 

inga snören i skorna! 

Tablå! 
Ragna Feters. 

I VARJE 

SVENSKT HEM 

som vill följa 

dagshändelserna 

inom politikens 

handelns, kon

stens och littera

t u r e n s  o m r å d e  

läser man 
n u m e r a  

GÖTEBORGS HflNDELS-

OCH SJÖFARTS-TIDNING 

Kvinnas rätt att inne-

hava domarebefattning. 

Ett femtiotal kvinnliga examine
rade jurister och juris studerande ha
va i en till riksdagens ledamöter 
översänd skrivelse hemställt om med
verkan till att riksdagen måtte bi
falla kungl. maj:ts förslag i fråga 
om kvinnas rätt att innehava stats
tjänst, utan att därvid, som motions-
vis begärts, undantaga domarebefatt
ningar, för vilkas beklädande erfor
dras lagkunskap. De meriter, som 
följa med dessa tjänster, utgöra näm
ligen en nödvändig förutsättning icke 
blott för utnämning och befordran 
till ett stort antal av de befattningar 
i statens tjänst, som genom behörig
hetslagens antagande skulle komma 
att göras tillgängliga för kvinnor, 
utan även för tillträde till så gott 
som varje mera betydande eller an
svarsfull post inom de fria yrken, 
som förutsätta juridisk utbildning. 

Tänk att kvinnorna alltjämt skola 
behöva bedja om fri och öppen väg 
inom arbetslivet! 

N o r d i s k a  H a n d e l s b a n k e n  

Stockholm. GÖTEBORG. Malmö. 
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HELENE MÖRCK. 

48 Kungsg., Göteborg. 

A n n a  L u i s e  K a r s c h ,  

"den tyska Sappho" 
Ett tvåhundraårsminne. 

Av Beatrice Zade. 

Bland de många kvinnor, vilkas 
namn outplånligt inristats på den 
tyska kulturhistoriens blad, är "na
turskaldinnan" Anna Luise Karsch, 
född Dürbach, en av de intressanta
ste. De flesta av hennes dikter ha 
visserligen för länge sedan överläm
nats åt glömskan; men den roll hon 
en gång spelade inom den litterära 
världen är högst betecknande för 
åsikter och förhållanden under Fred
rik den stores tidevarv, och över 
hennes växlande levnadsöden ligger 
ursprunglig, äkta romantik. 

Anna Luise Dürbach var fattigt 
folks barn från övre Schlesien. Utan 
undervisning eller ens riktig tillsyn 
kröp hon omkring mellan bord och 
gäster i föräldrarnas lilla simpla 
krog, tills en bättre lottad släkting 
tog henne med sig till sin lantgård i 
Posen. Där lärde Anna Luise myc
ket fort läsa och skriva och började 
till och med inhämta de första grun
derna i latin. Någon ordnad skol
gång kom dock icke ifråga, helst 
som flickans anhöriga energiskt mot
satte sig denna "lärda" uppfostran 
och snart nog hämtade hem henne 
för att göra nytta. Anna Luise 
dugde dock ej mycket till vid arbe
tet inomhus, ty hon var av naturen 
synnerligen tafatt och gjorde allting 
bakvänt. Varken hårda ord eller 
kroppsaga förmådde något övej hen
nes inåtvända, drömmande väsen, 
varför man slutligen satte henne att 
vakta kreaturen. 

Nu kommo några jämförelsevis 
goda år för den uppväxande flickan. 
Hon älskade Guds fria natur och ha
de dessutom turen att komma i säll
skap med en vallpojke, som besjäla
des av samma vetgirighet som hon 
själv och egendomligt nog ägde en 
hel mängd böcker. Medan boskapen 
betade, läste de båda barnen icke en
dast Bibeln, religiösa sånger och 
hjältedikter, utan också Robinson, 
sagor ur Tusen och en natt och åt
skilliga s. k. folkböcker om den skö
na Melusina, Siegfrid med hornen 
etc. Allt detta fantastiska fann gen
klang i Anna Luises själ, kom hen
nes hjärta att slå högt och ingav 
henne medvetande om en annan värld 
än den hon hittills lärt känna, en 
andens och poesiens värld. Ja, det 
dröjde ej länge, förrän hon kom på 
den idén att själv försöka uttrycka 
sina känslor och skrev nu vid ännu 
eJ fyllda tretton års ålder sin första 
dikt, naturligtvis riktad till den trog
ne vännen och kamraten, herdegos
sen. 

Anna Luises mor och styvfar ville 
emellertid ej veta av sådana där 
"griller", utan önskade enligt bru
ket inom deras stånd fortast möjligt 
gifta bort dottern. Det blev ej all
deles lätt att finna en friare, ty An
na Luise var bade ful och klumpig 
och mången hederlig man i trakten 
vägrade att ta en hustru, som "kun
de läsa och skriva". En hemgift på 
100 thaler uppvägde dock i någon 
mån alla brister, så att Anna Luise 
redan vid femton års ålder (1738) 
vigdes vid en vävare, som hette 
Hirsehorn. Äktenskapet blev myc
ket olyckligt, då makarna icke alls 
passade för varandra. Hirsehorn 
behandlade sin hustru ytterst brutalt, 
och hennes opraktiska sinne, hennes 
oduglighet i hushållet kunde ej an
nat än reta den strävsamme mannen. 
När sa Fredrik den stores skilsmäs
solag trädde i kraft, var Hirsehorn 
en av de första, som begagnade sig 

av den. I sin oerfarenhet och god
modighet förmådde Anna Luise icke 
i minsta mån värna om sina rättig
heter, utan domstolen avgjorde allt 
till mannens fördel. Han behöll de 
tre barnen och befriades från varje 
plikt att underhålla hustrun. Efter 
elva års sammanlevnad med Hirse
horn fick den unga kvinnan, som 
just då väntade sitt fjärde barn, läm
na hemmet, endast försedd med ett 
litet bylte kläder och ohjälpligt pris
given åt nöden. Då en frånskild 
hustru bland lantbefolkningen gällde 
som vanärad, vågade ej heller någon 
av hennes anhöriga bistå henne. I 
en by vid Schwibus fann hon till
flykt hos barmhärtiga människor. 

Redan under sitt äktenskaps sorg
liga år hade Anna Luise i all hem
lighet sysselsatt sig med poesiskriv
ning. När hon kardade eller spann 
sjöng hon egna ord till någon känd 
melodi och antecknade sedan på sön
dagen sin "visa". Naturen hade be
gåvat henne med en hart när otrolig 
lätthet att finna rim och ett säkert 
öra för språkets rytm. Genom stän
dig övning förvärvade hon sig små
ningom stor färdighet i versmakeri. 
Vad som fattades henne i bildning, 
ersattes av medfödd känslovärme, le
vande intresse för all poesi och in
nerlig kärlek till naturen. Efter 
skilsmässan blev hennes talang hjäl
pen i nöden. Hon skrev nu mot be
talning poem för alla möjliga fa
miljefester och högtider och vann 
snart i hela omnejden så stort rykte, 
att hon delvis försörjde sig och sitt 
barn genom "tillfällighetsdikter". 

Olyckligtvis kom en vandrande 
skräddaregesäll vid namn Karsch i 
hennes väg. Hon gifte sig med ho
nom för att åter bli ansedd som en 
"hederlig" kvinna och råkade sålun
da i sanning ur askan i elden. 
Karsch var en oduglig och lat drin
kare, som söp upp allt vad hustrun 
förtjänade och misshandlade henne 
lika illa som Hirsehorn. Svält och 
köld voro dagliga gäster hos dem. 
Anna Luise kunde ej ens gå i kyr
kan av brist på någorlunda snygga 
kläder. Slutligen lyckades hon ge
nom några vänners bistånd få man
nen värvad till soldat och skilde sig 
från honom för alltid (1760). Men 
hon hade nu flera små barn att sörja 
för. 

Några år förut hade "Karsch'-
skan" (die Karschin), som hon van
ligen kallades, bosatt sig i staden 
Glogau, där framför allt en bokhan
del väckte hennes förtjusning. Nå
got så härligt hade hon aldrig förr 
skådat! Allt intensivare ägnade hon 
sig åt läsning och diktning och bör
jade nu också uppträda som impro-
visatris, något som ingen tysk kvin
na förut vågat. "Karsch'skans" för
vånande virtuositet i versskrivning 
framkallade överallt entusiastiskt bi
fall . Därtill kom, att hennes upp
riktiga, översvallande svärmeri för 
Fredrik den store passade ihop med 
tidsstämningen och livligt slog an på 
hög och låg. Det var det sjuåriga 
krigets tid. Preussens oförskräckte 
konung, som ensam kämpade mot en 
värld av fiender, firades som hjälten 
för dagen. Anna Luise Karsch, den 
fattiga, obildade bondkvinnan, greps 
av hänförelse över hans bragder och 
besjöng honom på ett sätt, som otvi
velaktigt representerade "folkets" 
röst. Just under dessa år, då hon 
kämpade hårdast mot "yttre nöd", 
producerades en hel rad av hennes 

G  ö t e b o r g .  

meddelar 

Brand' och Avbrottsförsäkring 
samt 

Liv Kapital--, Livrante- och 
försäkring. 

OBS.! Sveas förmånliga 
BARNFÖRSÄKRINGAR! 

INBROTTSFÖRSÄKRA i Sveas 
dotterbolag ASTREA. 

En ehiek promenadväska 
av utsökt skinnkvalitet 
köper Ni förmånligast hös 
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vackraste, djupast kända sånger, 
bland vilka flera blevo tryckta. Så 
var det naturligt, att hennes rykte 
spred sig vida omkring. Man de
klamerade eller skrev av hennes dik
ter, förnäma och inflytelserika per
soner började överhopa henne med 
brev och presenter, och långväga re
sande besökte henne för att erhålla 
"naturpoetens" namnteckning eller 
beställa en vers. Antalet 'Vänner och 
gynnare ökades hastigt. "Karsch'-
skan" hade helt enkelt blivit mo
dern! (Forts.) 

Hövdingar. 
Ständigt möter man i pressen, den 

egna och andra länders, uttrycket 
"'en av ledarne" för det eller dît 
partiet. Någon gång står det ock
så "ledaren". 

Men även i det sistnämnda fallet 
betyder ledaren icke hövdingen, 
utan endast en mer eller mindre till
fällig ställföreträdare för en sam
manslutning utåt. Icke den myndi
ga, samlande personligheten, som 
utgör själva resningen i en organisa
tion, och med vilken denna står eller 
faller, icke anföraren, kring vilken 
skarorna fylkas för att följa honom 
och verkställa hans befallningar, 
utan den utsedde förtroendemannen, 
vilken bibehålles i sin ställning en
dast så länge sammanslutningen fin
ner hans åsikter rättrogna, hans 
tjänster tillfredsställande, en person 
av en viss kapacitet givetvis, men i 
regel aldrig av så stora mått, av så
dan betydenhet, att han icke ganska 
lätt kan ersättas med någon av de 
ledareaspiran ter, som vänta på att 
komma i åtanke. 

Vår tid har överflöd på politiska 
partiledare, både sådana som ännu 
sitta vid makten, fördettingar och 
nya krafter, som stå redo att rycka 
in, men av folkhövdingar veterligen 
ännu endast två, Mussolini, Italiens 
räddare, och Kemål pascha, Turkiets 
räddare. 

Ingen av dem är partiledare. Den
na befattning är oförenlig med folk-
hö vdingeskap et. I begreppet "parti" 
ligger icke den stora, all kraft sam
lande enigheten utan i stället upp
delning, splittring. En partiledare 
samlar icke folket utan endast en 
del därav, ett parti bland många, 
alla inbördes fientliga och varandra 
motarbetande. 

Ingen blir ett folks hövding på ett 

Et! pnltet Rinso 
och en balja Ijunit 
vatten är allt 
tom behövs 
för veckans 
tvätt. 

DeUr onådig, att kok, kliJ 

oni «»vänder Rin,0 r 
laggn Ulftdernn i blöt i en'i|„ 1""»«Il 
lösning över natle„ ocù'jum >W 
skölja <lem väl morgonen Hi6"0,"' «« 
de rena och snôvlta. End™? blitt> 
I «igaste ställena behöv»Imul* 

g8s IÄ" me»o» h«ndé,Cg' 
Pä grund nv d 
renhet lockar R|„,° Soiui" 
själv bokstavligen". T"« 
«n ulan kokning öch 

U 

guuggning. g h ulm 

Det reducernr nrbetei ni, 
•'et minsta n,ôjliga 0 " 

—^ »parar brünsle. 

i 
SUNLIGHT s*P,viL .«,ta0u6 M|n>-i 

45 öre 
per paket 

Vill Ni 
W bli vada? 

Den tvål, som ger den väck-
raste hyn, är Ovicula Ci* \ 

Tvål Den är tillverkad efter beprövaJ 
skonhetsrecept och innehåller bland a„ 
dra skönhetsmedel även äggula lsu. 
främsta medel för hudens försköning 

Vill Ni bli vacker så köp därför 
F. PAULl'S 

O v i c u l a  ( ä g g )  T v å l  
Användes av våra vackraste skådespelerskor 

Svenska Hemfärgen 
"HÄRVAN" 

går i millioner påsar ut till svenska 
hem. Vi tillverka numera ävea 
blusfärger i ljusa modetoner, f%m 
jämförliga med utländska tvålfärger, 
men mycket Ulligare. Detaljpris 
30 öre. Färgkarta fritt pä begäras. 
Spara pengar och begär alltid Härvans 
färger ! 

A.W. Herdins;' 
• 

Färgverk ! 
~ FALUN 

f I 
isl Stort urval 

ilLlE-KliDllltll!  

och 

•50 

Wiener-Magasinet 
Kungsgatan 34 

partiprogram, ett klassprogram, utan 
endast den som finner ett lösenoid, 
vilket genom sin rättfärdiga inne' 
börd, sitt höga osjälviska syftemål, 
som i sig innesluter hela folkets bä
sta, ger genklang i varje hjärta, \aC 

ker till liv samhörighetskänslan, ra 
serar parti- och klassmurarne 
samlar nationen till en enhet i ver 

lig mening. 
Italien och Turkiet hava funn| 

sina hövdingar, båda betecknade 

nog tillerkända ärenamnet ^an^1 

räddare". Endast i dessa två av Eu
ropas många riken har partisplitt111 

gen, klasskampen, fått vika för e 

i stort sett enig folkvilja. I a^a 

dra florerar mer eller mind1'® ^ 
pigt parti- och klassväsendet me ^ 
bördeshat, ekonomiskt, socialt. ^ 
politiskt kiv med redan inhösta e 
da frukter och förvärrade föAa 

den att vänta. -j^r-
Vilka bliva hövdingarne, ra ^ 

ne, starka, nog att slå sönder 

tierna, utplåna de många 
nen, samla folken inåt, 
deras längtan efter inre fre 

samförstånd, samarbete för 8 ^ 

samt väl? 

: Bomullstyger - JVIöbeltyger - öaraii1 j 
Uackra starka hanriiiäuHa line, A,-h fiiättälita Vackra, starka, handvävda, ljus- od) tvättäkta 
Prover sändas. —' Precisera godljetsfullt vad Hi önskar. 
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Offentlig nöjen. 

rensbergsteatern 
v- Afåndag kl. 8. o- och Måndag 

N;«^almonume^ 

'fölktbatérn. 
j „ kl 8 för sista gangen Söndag *'• ° 

Ebberyds Bank. 

rnXÄTTÉATERN. 
Lördag och Söndag kl. 7 och 9: 

Hemslavinnor. 
J,«r kl. 8: Samma pjes. 

Konfirmationsgåvor 
av bestående värde. 

S J Ö G R E N S  
Norra HAMNGATAN M8 

Pyjamas & Morgonrockar 
modeller. Alla prislägen 

Linneutstyrseln 
Kungso-atan 48. Göteborg. 

Aparta 

-p Dar Itmcfjat man 

6äs t? 

Jmpettal 

yZtcfi 

D. Hamngatan J J. 
TTCittför î>omftytfian. 
Telefon TO 42, 168 72. 

Konöitori Kestautant, Kors< 
gatan 13, I tt. Zel. J07 79. 

Stöta Teaterns Kestau* 

.Sommarterrassen, 
tel. 3273- TTIustft. 

Vita Bandet 
Kungsgatan ji. t Telefon 107 89. 

Dollmers THeetfis, Tfje* 
salong. 

Natur eller 
förkonstling. 

De katolska kvinnoföreningarna 
tunna glädja .sig åt en enorm 
,lutning samt åt ett därmed ioljan 
de mäktigt inflytande i sina resp. 
länder. Den katolska kyrkan påläg-
n-er kvinnorna som en plikt att an
sluta sig till de nämnda föreningar
na samt att också arbeta inom dem!) 
En korrespondent, Helene Steskal, 
generalsekreterare i Katolska kvin
noförbundet för tyskarne i Tjecko
slovakien, berättar, att nämnda or
ganisation räknar icke mindre än 
70,000 medlemmar. På förbundets 
arbetsprogram står social- och poli
tisk upplysning, skydd för religio
nen, kamp mot allt som i moraliskt 
hänseende kan skada ungdomen. 
Även bedrives en omfattande filan
tropisk verksamhet. En särskild 
lingdomsgren finnes, vilken anord
nar utbildningskurser i olika ämnen 
för unga flickor och även är dem be
hjälplig med platsanskaffning. 

Den engelske finansministern 
Baldwin framlade nyligen en som 
"mycket tilltalande" betecknad riks-
hushållningsplan. Genom vidtagna 
omfattande reduceringar på utgifts
sidan kunde nu Baldwin förnöja 
skftttebetalarne med en reducering 
av skatterna och den stora arbetare
massan med löftet om sänkt ölskatt 
och därigenom billigare öl. Engel
ska kvinnotidningar framhålla, att 
det billigare ölet kommer att kosta 
staten årligen 13 miljoner pund. Av 
dessa hava 9,080,618 pund vunnits 
genom besparingar på skolväsendet. 
Det blir sålunda barnen som få be
tala ölet. 

Att vara intagande, ait göra ett 
behagligt intryck och därigenom 
vinna tillgivenhet, hur ivrigt åstun-
dar icke många kvinnor — unga 
och, för all del, även till mognare 
ålder hunna! — detta, och hur jäm-
förlsevis få äro icke de, som se den 
na sin berättigade önskan gå i upp 
fyll else ! 

I Amerika, där man är praktiskt 
anlagd och gärna vill se sina önsk
ningar förverkligade, har man i fö
religgande fa.ll gått from "sounds to 
things" och tillfredsställt särskilt de 
unga flickornas utbildningsbehov på 
detta område genom metodiskt ledda 
kurser. 

En framstående expert i denna 
undervisningsbransoh, vilken torde 
få anses lika berättigad som någon 
annan, har i en intervju uttalat sig 
på följande isätt oan sin metod: 

Alla unga flickor borde vara in
tagande, säger han, och det har all
tid bedrövat mig att se flickor, vilka 
i sin strålande hälsa och sin ungdom 
äga en så omätlig rikedom, verka 
osympatiska på grund av ett till 
gjort, vårdslöst eller tafatt sätt. Det 
vill ju så litet till för att verka in
tagande — ett naturligt älskvärt 
väsende, ett behagligt sätt, ett vac
kert språk och något av värde att 
säga. 

Htur många flickor är det icke, 
som i känslan arv att de överglänsas 
av andra, nedstämda ooh prövande 
se sig i ^spegeln ooh undra: Vad är 
det som är på tok med mig? Är jag 
då ful eller dum eller tråkig, efter
som ingen bryr sig om mig? 

Det har utan nämnvärd svårighet 
lyckats mig att förvandla manga av 

dessa modlösa varelser till intagan
de ungdomar och därmed överflyt
tat dem till livets solsida. 

Min metod? Jag begär först att 
de skola lägga bort allt vad smink 
och puder heter. Deras ansikte bör 
icke veTka genom pålagd färg utan 
genom sig självt, sitt eget personliga 
uttryck, sitt eget språk. Den rod
nad. som färgar kinden, skall kom
ma inifrån, .manas fram av det pul
serande blodet och av känslan, ögo
nens skönhet skall betingas av blic
kens innebörd och inte genom svart
målning av de ögonen omgivande 
hudpartierna, leendet skall icke vara 
innehållslösa muskelrörelser, inlärda 
framför spegeln, utan uttryck för 
en inre vacker solljus känslovärld. 

För att nu särskilt dröja vid leen
det, vilket, i fråga om det intryck 
en människa gör på sin omgivning, 
spelar en så oändligt viktig roll. kan 
det verkligen till en viss grad inlä
ras, dock aldrig, som jag förut på
pekat, genom grimaserande framför 
spegeln utan genom något som jag 
kallar tankegymnastik. 

Hur många är det icke som vakna 
med ett dåligt och ättiksurt humör 
och som i denna sinnesstämning gå 
att möta den dag som kommer. Detta 
har man icke lov till! Man blir en 
jdåga för sin omgivning och — nå
got som antagligen ger starkare gen
ljud i kvinnohjärtat — man fördär
var totalt sitt utseende! 

När mail springer upp ur sängen, 
skall man sträcka på sina lemmar 
och hela sin kropp, taga några djupa 
andetag och hurtigt och muntert tän
ka: 

Här är jag, du nya dag, Deredd att 
mottaga vad du kan ha att skänka 
av gott och ont! 

Medan man gör toalett, låter sol 
och luft strömma in genom det öpp
nade fönstret är det som tankegym
nastiken skall äga rum. Tänk på 
något angenämt, på en god bok, som 
ni har läst, en ädel handling som ni 
hört talas om, tänk på ett vackert 
minne, en präktig människa som ni 
beundrar, tänk på sköna nejder, som 
tjusat er blick, och under det ni fyl
ler ert sinne med dessa, ljusa bilder 
så låt ert ansiktsuttryck fritt följa 
och återspegla de känslor av glädje 
och harmoni som genomströmma ert 
väsende. Var övertygad om att ni 
på detta sätt förlänar ert ansikte en 
intagande prägel av sinnesjämvikt, 
solskenslynne och inre harmoni. Det 
blir ingen stereotyp, konventionellt 
artig och fal-sk ansiktsmask utan ett 
verkligt levande uttryck för ert inre 
jag. Ni går dagen till mötes med 
glättigt mod och verkar som ett sol
skimmer på de människor ni föres 
samman med — ni vet hur männi
skorna välkomna just solskenet. 

Men ännu återstår mvcket att lära 
innan insikten i konsten att behaga 
är till fullo inhämtad. Man måste 
behärska sina kroppsrörelser, lära 
sig att stå med spänstig, men ändå 
mjuk hållning, att gå säkert och gra-

vae-ciöst, att röra sig smidigt oeh 
ert. Allt detta icke på ett tillgjort. 

konstlat sätt. som mannekängdamer
na. när biograferna förevisa mode
nyheterna. utan med naturligt behag. 

Man måste lära sig att skratta 
med smak, alltså med en viss be
härskning och endast när ett skratt 
är på sin plats. I sin strävan att 
verka älskvärda, använda kvinnor 
och särskilt flickor alltför mycket, le
enden och skratt vilka, när de sakna 
verkligt underlag i känslan, förefalla 
varje iakttagare idiotiska. De för
råda ett okultiverat, banalt och vär
delöst inre. 

Till konsten att verkligen behaga 
hör som ett oeftergivligt villkor att 
kunna tänka och att kunna på ett 
vackert sätt ge uttryck åt vad man 
tänker. Jag uppmanar alltid mina 
disciplar att vidga sin intressesfär, 
att lära sig känna det samhälle de 
tillhöra, den tid de leva i. De få 
lii-sa goda böcker, tidningarnas leda
re i dagens frågor, besöka konstut
ställningar. teatrar, modemagasin, 
göra strövtåg utåt fattigkvarteren 
och allt tänkbart annat. Yi resone
ra sedan med varandra, jag begär 
deras uttalanden och tvingar dem på 
det sättet att tänka över saken, att 
bilda sig en egen åsikt. Yi tala om 
litteratur och konst, moder, färger, 
sport, baler och om alla tidens före
teelser. Om ni visste hur de unga 
flickorna under allt detta förvand
las, utvecklas till sin fördel! 

Från att ursprungligen hava varit 
fullständigt oförmögna att bilda sig 
en egen självständig åsikt om saker 
och ting, ja, överhuvudtaget att in
tressera sig för någonting annat än 
sin egen lilla obetydliga, högeligen 
intetsägande tråkiga person och de 
bagateller soim falla inom deras egen 
trånga värld, hava dessa flickor 1— 
via undervisningen i sättet att bliva 
intagande — blivit vakna och vet
giriga människor, de hava börjat la 
tankar, vilka de kunna uttrycka i 
ett vackert tilltalande språk, de äro 
också intresserade av de tankar som 
andra tillföra dem, de kunna giva 
och taga skäl, de äro kort sagt män
niskor av vilkas sällskap man kan 
ha verkligt nöje. Förr tomma till sitt 
inre och därigenom osäkra, tillgjor-
da i sitt sätt, döljande själlösheten 
bakom ett affekterat, överdrivet liv
ligt eller klumpigt blygt sätt, kunna 
de nu, i känslan av sin inre rikedom 
våga att vara naturliga i sitt tal och 
sätt, vara sig själva i intagande älsk
värdhet. 

Emily Macmillan. 
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LUNDGRENS 

TliÉER 
utvaJdöL jrån de 

finasfe och förnÅmöfo 

thépla^nfagernsL pk 

Ceyfon och iKina.,hawa. 

en delikat arom samt 

garanteras rena och 

oförfalskade D 

Kvinnlig 
enhetsfront. 

Alltid 
det nyaste 

Hellylle- & Halvsiden 

Klädningstyger 
såsom Marocaine, Benga-

'inei Eolienne. 
Högsta kvalitéer. 

Modernaste vårfärger. 
skyltfönstren. 

DETA 
Hamng 

NIABä 
Spetsar 

Spetsmotiv 

o 

VÅREN är Kommen! 
Färga Edra urblekta gardiner, 
draperier och andra plagg med 

Av Arn. 

Yi höra så mycket talas om, att 
de, som önska genomfara någon sak 
av betydenhet, måste bilda en en
hetsfront. Och ordet innefattar inte 
endast enighet, som ju kan vara en
bart passiv, utan även ett aktivt 
element, som framgår av dess sista 
del. 

Yi kvinnor borde kunna göra 
mycket mera än vad som hittills 
gjorts; det stora flertalet är passivt 
ehuru med de bästa önskningar för 
befordrandet av många goda ända
mål, men längre sträcker sig ej de
ras hjälp. När det gäller att ge pen
gar, som t. ex. till Ruhr, äro många 
med, men pengar äro inte alltid det 
viktigaste och inte alltid det verk
sammaste medlet. Om vi, när det 
gäller protester mot den franska in
vasionen i Tyskland, hade bildat en 
enhetsfront, så skulle dessa protester 
redan ha avgivits i varenda stad, 
kommun och landsända i hela vårt 
land, och de skulle ha sänts till alla 
regeringar i världen. 

Om vi vilja förbättra läget för 
fattiga, undernärda medsystrar, som 
samhället ignorerar, så måste vi min
nas att vi äro en del av detta sam
hälle, som vi så ogillar, och skapa en 

front mot de av dess elementer, som 
genom sin passivitet stå hindrande i 
vägen för förbättringar. Yisst for
dras det offer, men utan att offra 
något kunna vi ej åstadkomma nå
got. Vi ha t. ex. vår tankelättja, 
som är storartad. Och ändå ha vi i 
våra tankar en makt, som, om de 
få konvergera mot en brännpunkt 
så att säga, kan åstadkomma snart 
sagt underverk. —• 

Tidigare generationers kvinnor 
hade större koncentrationsförmåga 
än nutidens. Hemmet var medel
punkten för deras verksamhet. De 
förutsågo inte den bristnings- och 
övergångstid, som skulle komma och 
lärde inte sina barn att tänka. De
ras uraktlåtenhet kom av okunnig
het, som säges vara den största av 
synder — ej av tanklöshet. 

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

lande eller tillskriv 

A.-B. NAD CO, GÖTEBORG. 

Ack, när det guld är slut, som köpte 
smickret, 

Då täpps den mun, som andats detta 
smicker! 

Kalasets slut kör vännen ut, — 
En vinterdag och dessa flugor 

domna ! 
W. Shakespeare. 

V I D  D Ö D S F A L L  
Ring 3623 eller 14090 

C. L. Schmidts Begrafningsbyrå 
24 Kungsgatan 24, Göteborg. 

Anordnar allt till begravning hörande på er
känt bästa sätt till ytterst billigt arvode. Soli-
daste och vackraste likkistor och svepningar. 

Damunderkläder 
stor sortering 

FRIBERG & ANDERSON 
Kungsportsplatsen 1. Tel. 7235. 

är enastående för 
fintvätt. 

Kerstin Lindahls 
BLOMSTERAFFÄR 
Korsgatan 4, Telefon 84*62 

Rekommenderas! 

Gustaf Byrmans Enka 
10 Korsgatan 10 

Göteborg 

Manufaktur-, Kapp-
& Pälsvaruaffär. 

Presentkort. Tel. 1913. 

levereras « nästan hvilhen plats son 
hülst i världen 

genom. u 

rî USXl 

fölomsierJiandel 
GUSTAF EKMAN 

GÖTEBORG, STORGATAN 31 
telbokamadr:vasa" code v. o.b. 

TEL. *3/* t036S 

^/TecMem av: 

Tfie Tlorists' Telegraph Delivery 
dissociation samt 
ŒHumenspenden-Werm ittlung, 'Berlin 

C:a ^OOO blomsteraffärer 
lorden rundt äro anslutna. 

LUX KRYMPER EJ YLLE. 
Mjuka, ulliga plagg såsom strumpor, barnmössor. 

handskar, ylletröjor, filtar, ylleunderklåder. o. s. v. 

hålla sin ursprungliga mjukhet och krympa icke om 

de tvättas med LUX. Det är tillverkat särskilt 

för tvätt av all slags ylle, flanell, siden och ömtäliga 

vävnader och lämnar allting friskt och behagligt. 

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

,;A 

SUNLIGHT SÄPTVÄL AB- GÖTEBORG 

•satt 'inn*n^en' S0ln är ivrigt syssel-
utt-r • nya svenska 
lin»C ' ^r^ar en danstillställ-
iorn r'1 ^e^anit gentleman, hur man 

<ian,!1!menterar en un£ dam' som 

svaret Synner!ige" väl- — Jo- Wir 
€/(,0 ' ..,ni darLsar som en elva — 
o. s ^ lle°rdet, ni vet, elva, tolv 

un a"jgei1 611 stund senare till 
:<om 'r;7aTnen: - Ack, ni dansar 

en tolva; 

(Med ensamrätt för Sverige. Efter
tryck ej tillåtet). 

I Rosenhof 
Roman av Luise Westkirch. 

Översättning av —e. 

22. 

»Ett — två — tre — sju", räk
nade Dora, och pekade viktigt på 
varje kort. "Där ligger en ljus karl, 
som tycker om er — också en mörk, 
han tveker också om er. Här finns 
ett helt sällskap och alla äro kära i 
er; där finns så många så jag kan 
inte räkna dem. Och detta hör till 
huset- — Ert hus ligger där — och 

ett rinnande vatten och 
hon avbröt tvärt. Ögonen gledo ha
stigt över de utbredda korten utan 
att det pekande fingret följde med, 
och ett spänt, oroligt uttryck lade 

sig över hennes ansikte. 
"Uå? vad står på?" frågade 

uppmuntrande iru Lippert. \idaie 

i texten!" 
Dora skrattade tvunget. 'Jag vet 

inte, trådarne löpa alla om varandra. 
Nej, vet ni, fröken Julia, er framtid 
är mig för konstig; med den kan jag 
inte reda mig. — Då skall jag hällre 
läga korten för herr Wessel." 

"Men bara glädje, fröken Dora", 
beställde Ede. — "Jag har en lott i 
lotteriet, spå mig nu, att jag vinner, 
högsta vinsten, så ska' ni också få 
något med." 

Dora såg honom i det leende an
siktet, omgivet av det ljusa glänsan
de krushåret. Som en bild av kraft
full ungdom satt han framför henne 
en ovanligt vacker yngling, som det 
var ett nöje att se på. Hon nickade 
och började glatt lägga ut korten. 

"Ett — två — tre — fem — sju". 
Då avbröv hon åter plötsligt, tveka
de ett ögonblick och kastade sedan 
korten tillsammans. 

"Jag kan inte spå, mor, när Otto 
och de andra pojkarne jämt sitter 
och stirrar på mina fingrar och ba
ra väntar på att det skall bli slut, 
så de kan få igen sina kort. I dag 
går det inte. Kanske en annan gång." 

Julia steg upp. Det var snart tid 
för henne att tjänstgöra i Pothoffs 
källare; också de andra togo avsked. 

När mor Lippert ledsagat dem till 
utgången från trädgården vände hon 
sig om och tog Dora i förhör. 

"Men flicka då, varför bar du dig 
så ovänligt åt mot Julia och Ede. 
Annars brukar du alltid hitta på 
något att läsa ur korten." 

Över Doras friska ansikte gick en 

skälvning. 
"Mor där låg något i korten, nå

gonting — för dem båda —' 
"Nå, så säg då! ATad låg där?" 
Dora skakade på huvudet. "Nej, 

mor, jag kan inte." 
I Rosenhof skildes de båda paren. 

Ede föreslog Lisbeth att gå på bio
grafen, så snart hon lagt lille Au
gust. Ernst var ju inte att vänta 
hem från resan före midnatt. 

Lisbeth såg på honom med en 
mörk blick. "Det säger du, precis 
som om du vore rädd för att vara 
ensam med mig." 

"Men Lisbeth, Henny Porten skall 
vara utmärkt just i det stycket, och 
du tycker ju om biograf." 

Men hon lät honom inte tala till 
slut. "Ah prat; Henny Porten! Tror 
du inte jag har märkt, hur du und
viker mig sedan en vecka? Du har 

knappt unnat mig någon enda kyss. 
Säg mig hellre rent ut, om du ångrar 
att vi hålla av varandra!' 

"Du vet, vad det är som jag ång

rar." 
"Ack, börja nu inte på den välsig

nade gamla trallen om din bror, och 
allt vad du har honom att tacka för. 
Som om någon man brydde sig om 
något annat i hela världen, då han 
är riktigt kär." 

Hon hade tänt den lilla lampan, 
och ställde fram kvällsvarden på 
bordet med tydlig vrede. Ede stod 
tyst, men hans bröst arbetade tungt. 
Nästa vecka ville han bort, till hu
vudstaden. Det hade kostat svåra 
inre strider, dittills okända för hans 
glada, sorgfria ungdom, innan han 
fattat detta beslut. Han höll det 
ännu hemligt; ville också smyga sig 
bort. Han var rädd för, att vid av
skedet se Lisbeth i ögonen, och store 
bror fick aldrig, aldrig ana, vad som 
drev honom bort. Med biografbesö
ket hade han hoppats komma igenom 
denna sista kväll, som han ännu var 
ensam med sin brors hustru, ensam 
med den stora frestelsen. Ty han 
var ingen hjälte, och han älskade 

den blonda, leende varelsen, som sök
te lycka och värme i hans armar, 
då hon hos mannen fann endast en 
torr rättskaffenhet, som kom henne 
att frysa. Han älskade henne med 
hela sin ofördärvade ungdoms lidel
se. Kampen kostade på. 

Medan han ännu tigande kämpade 
med sig själv, hörde han Lisbeth 
snyfta. Hon gav stum den lille gos
sen hans mat, och utan ett ord gick 
hon förbi med det trötta barnet in 
i kammaren. 

Ede stod hjälplös. Yar det inte 
bäst att springa sin väg, nu strax, 
utan att vänta, det gjorde detsamma 
vart, — bara bort — bort. — Han 
lyfte redan foten. 

Då stod Lisbeth i kammardörren. 
Nästa ögonblick låg hennes armar 
om hans hals, och hennes gyllene 
hår flöt över hans axlar. Hon tryck
te sitt huvud mot hans bröst. 

"Ede, Ede! lämna mig inte! Inte 
ensam med honom! Jag har dig så 
kär! Jag dör, om du inte håller av 
mig mer." 

Då tryckte han sin mun mot hen
nes hår, hennes läppar. Tacksamhet 
mot brodern, ära, plikt, allt var 



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

S K A N D I N A V I S K A  

K R E D I T A K T I E B O L A G E T  
GÖTEBORG - STOCKHOLM - MALMÖ 

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

Egna fonder Kr. 182,000,000:— 

Gottgör å insatta medel 
högsta gällande ränta 

T elegramadress 
" K  r e d i t b o l a g e t "  

(Inf. gen. Göteb. Tandläkaresällskap) 

Tandläkare Anne-Marie Heijde 
Vasaplatsen 1. Telefon 15500. 

Rådfrågning: Vard. 1h2—1/2 3. övriga 
-tider efter avtal. 

SNAPSHOTS. 
Afton och morgon. 

Herrn (på aftonen): Om man 
skulle byta skor till i morgon! Men 
man har väl inga att byta med. Det 
är oförklarligt vart alla mina skor 
ta vägen! Jag får väl ta det där 
gamla patet, som du visst ännu inte 
lyckats få någon luffare att ta emot. 

Frun: Än de nya då, sota du inte 
använt mer än ett par gånger? 

Herrn: Har jag några nya skor? 
Ja, det har jag visst, ja. Men var 
ha de tagit vägen? 

Frun: Du har ju själv satt in dem 
på läst för ett par månader sedan i 
din garderob. 

Herrn: Har jag! Ja, det vill säga, 
stå de i min garderob är det nog jag 
som gjort det. Vem — vem, frågar 
jag, är det sota har ordning på sina 
saker? (Sätter fram skorna.) 

Frun: Om du skulle göra dem fär
diga. redan i kväll så att du vet, hur 
du har det till i morgon bitti? 

Herrn: I kväll. Nej, iså sannerli
gen. Det där gör jag på ett par mi
nuter i morgon. 

Frun: Ja, jag tänkte bara för prov
ningens skull och för att du skulle 
veta, att allt är som det skall vara. 

Herrn: Åhå, det vet jag förut. 
Mina grejor, ser du -— mina grejor 
är det nämligen jag som sköter om. 

* 

Herrn (på sängkanten på morgo
nen) : Det är sant, nu har jag ju den 
där uselheten också? Nå! (Tar upp 
en sko. Bänder och bryter för att 
få lästen ur). Om jag bara haft en 
tång! 

Frun: Tång finns ju i garderoben. 
Herm: Det är inte en sådan tång. 

Det är min hake till lästen jag talar 
om. 

Frun: Jaså, det är någon av dina 
grejor. Ja, då vet väl du var den 
finns. 

Herrn: Ja, det skulle jag veta, 
om ingen annan gick och rörde i mi
na saker. Men nu kom den natur
ligtvis bort i flyttningen, när jag 
inte var hemma och övervakade. . 

Frun (tiger). 
Herrn: Men nu skall du få se, jag 

skall nog få ut det här eländet ändå. 
(Bänder, bryter och grimaserar). 

mamma amxmd&t 

För all flen kärlek och 
tillgivenhet, som visats vår 
älskade syster 

BEDA CRAMÉR 
under hennes sjukdom och 
vid hennes frånfälle, för al
la vackra blommor samt för 
den innerlig-a medkänsla vi 
fått röna, bedja vi härmed 
få uttala vårt djupt kända 
täcki 
WALTER o. AKKAWALLIN 

KARIN DUFWA. 

Frun: Du kunde gjort det klart i 
går kväll som jag sa»'. 

Herrn (anstränger sig ursinnigt): 
S î där ja, nu rök det i alla fall. Vem! 
(Ställer triumferande ned en sko på 
golvet och börjar med den andra.) 

Frun: Vet du nu också att skorna 
passa, innan du gör dig vidare be
svär. Du ställde ju bort dem, där
för att de voro för trånga. 

Herrn: Passa! Gjorde jag det? Ja, 
det vore kanske skäl i att undersöka. 
(Tar den från lästen befriade skon 
och drar den långsamt och grimase
rande på.) Ja, det ger sig — jo! 
^Stampar i golvet). Jo då, den är 
utmärkt. (Fortsätter att knoga med 
lästen i den andra. Plötsligt hör 
frun en duns i väggen. När hon 
vänder sig om står herrn sprutröd av 
vrede i bara strumplästen.) 

Frun: Men vad är det nu då? 
Herrn (rytande) : Det fanns ju 

inga snören i skorna! 

Tablå! 
Ragna Feters. 

I VARJE 

SVENSKT HEM 

som vill följa 

dagshändelserna 

inom politikens 

handelns, kon

stens och littera

t u r e n s  o m r å d e  

läser man 
n u m e r a  

GÖTEBORGS HflNDELS-

OCH SJÖFARTS-TIDNING 

Kvinnas rätt att inne-

hava domarebefattning. 

Ett femtiotal kvinnliga examine
rade jurister och juris studerande ha
va i en till riksdagens ledamöter 
översänd skrivelse hemställt om med
verkan till att riksdagen måtte bi
falla kungl. maj:ts förslag i fråga 
om kvinnas rätt att innehava stats
tjänst, utan att därvid, som motions-
vis begärts, undantaga domarebefatt
ningar, för vilkas beklädande erfor
dras lagkunskap. De meriter, som 
följa med dessa tjänster, utgöra näm
ligen en nödvändig förutsättning icke 
blott för utnämning och befordran 
till ett stort antal av de befattningar 
i statens tjänst, som genom behörig
hetslagens antagande skulle komma 
att göras tillgängliga för kvinnor, 
utan även för tillträde till så gott 
som varje mera betydande eller an
svarsfull post inom de fria yrken, 
som förutsätta juridisk utbildning. 

Tänk att kvinnorna alltjämt skola 
behöva bedja om fri och öppen väg 
inom arbetslivet! 

N o r d i s k a  H a n d e l s b a n k e n  

Stockholm. GÖTEBORG. Malmö. 

Notariatav delning. 

Förvaltar enskildas och kassors värdehandlingar mot billig avgift. 

SPIÖALr 
toa-vrrtm 

Tillfällighetspris 14: 50. Storlek 56—90 
ctm. Pris förut Kr. 30: —. 

GÖTEBORGS C0RSETTMAGAS1N 
HELENE MÖRCK. 

48 Kungsg., Göteborg. 

A n n a  L u i s e  K a r s c h ,  

"den tyska Sappho" 
Ett tvåhundraårsminne. 

Av Beatrice Zade. 

Bland de många kvinnor, vilkas 
namn outplånligt inristats på den 
tyska kulturhistoriens blad, är "na
turskaldinnan" Anna Luise Karsch, 
född Dürbach, en av de intressanta
ste. De flesta av hennes dikter ha 
visserligen för länge sedan överläm
nats åt glömskan; men den roll hon 
en gång spelade inom den litterära 
världen är högst betecknande för 
åsikter och förhållanden under Fred
rik den stores tidevarv, och över 
hennes växlande levnadsöden ligger 
ursprunglig, äkta romantik. 

Anna Luise Dürbach var fattigt 
folks barn från övre Schlesien. Utan 
undervisning eller ens riktig tillsyn 
kröp hon omkring mellan bord och 
gäster i föräldrarnas lilla simpla 
krog, tills en bättre lottad släkting 
tog henne med sig till sin lantgård i 
Posen. Där lärde Anna Luise myc
ket fort läsa och skriva och började 
till och med inhämta de första grun
derna i latin. Någon ordnad skol
gång kom dock icke ifråga, helst 
som flickans anhöriga energiskt mot
satte sig denna "lärda" uppfostran 
och snart nog hämtade hem henne 
för att göra nytta. Anna Luise 
dugde dock ej mycket till vid arbe
tet inomhus, ty hon var av naturen 
synnerligen tafatt och gjorde allting 
bakvänt. Varken hårda ord eller 
kroppsaga förmådde något övej hen
nes inåtvända, drömmande väsen, 
varför man slutligen satte henne att 
vakta kreaturen. 

Nu kommo några jämförelsevis 
goda år för den uppväxande flickan. 
Hon älskade Guds fria natur och ha
de dessutom turen att komma i säll
skap med en vallpojke, som besjäla
des av samma vetgirighet som hon 
själv och egendomligt nog ägde en 
hel mängd böcker. Medan boskapen 
betade, läste de båda barnen icke en
dast Bibeln, religiösa sånger och 
hjältedikter, utan också Robinson, 
sagor ur Tusen och en natt och åt
skilliga s. k. folkböcker om den skö
na Melusina, Siegfrid med hornen 
etc. Allt detta fantastiska fann gen
klang i Anna Luises själ, kom hen
nes hjärta att slå högt och ingav 
henne medvetande om en annan värld 
än den hon hittills lärt känna, en 
andens och poesiens värld. Ja, det 
dröjde ej länge, förrän hon kom på 
den idén att själv försöka uttrycka 
sina känslor och skrev nu vid ännu 
eJ fyllda tretton års ålder sin första 
dikt, naturligtvis riktad till den trog
ne vännen och kamraten, herdegos
sen. 

Anna Luises mor och styvfar ville 
emellertid ej veta av sådana där 
"griller", utan önskade enligt bru
ket inom deras stånd fortast möjligt 
gifta bort dottern. Det blev ej all
deles lätt att finna en friare, ty An
na Luise var bade ful och klumpig 
och mången hederlig man i trakten 
vägrade att ta en hustru, som "kun
de läsa och skriva". En hemgift på 
100 thaler uppvägde dock i någon 
mån alla brister, så att Anna Luise 
redan vid femton års ålder (1738) 
vigdes vid en vävare, som hette 
Hirsehorn. Äktenskapet blev myc
ket olyckligt, då makarna icke alls 
passade för varandra. Hirsehorn 
behandlade sin hustru ytterst brutalt, 
och hennes opraktiska sinne, hennes 
oduglighet i hushållet kunde ej an
nat än reta den strävsamme mannen. 
När sa Fredrik den stores skilsmäs
solag trädde i kraft, var Hirsehorn 
en av de första, som begagnade sig 

av den. I sin oerfarenhet och god
modighet förmådde Anna Luise icke 
i minsta mån värna om sina rättig
heter, utan domstolen avgjorde allt 
till mannens fördel. Han behöll de 
tre barnen och befriades från varje 
plikt att underhålla hustrun. Efter 
elva års sammanlevnad med Hirse
horn fick den unga kvinnan, som 
just då väntade sitt fjärde barn, läm
na hemmet, endast försedd med ett 
litet bylte kläder och ohjälpligt pris
given åt nöden. Då en frånskild 
hustru bland lantbefolkningen gällde 
som vanärad, vågade ej heller någon 
av hennes anhöriga bistå henne. I 
en by vid Schwibus fann hon till
flykt hos barmhärtiga människor. 

Redan under sitt äktenskaps sorg
liga år hade Anna Luise i all hem
lighet sysselsatt sig med poesiskriv
ning. När hon kardade eller spann 
sjöng hon egna ord till någon känd 
melodi och antecknade sedan på sön
dagen sin "visa". Naturen hade be
gåvat henne med en hart när otrolig 
lätthet att finna rim och ett säkert 
öra för språkets rytm. Genom stän
dig övning förvärvade hon sig små
ningom stor färdighet i versmakeri. 
Vad som fattades henne i bildning, 
ersattes av medfödd känslovärme, le
vande intresse för all poesi och in
nerlig kärlek till naturen. Efter 
skilsmässan blev hennes talang hjäl
pen i nöden. Hon skrev nu mot be
talning poem för alla möjliga fa
miljefester och högtider och vann 
snart i hela omnejden så stort rykte, 
att hon delvis försörjde sig och sitt 
barn genom "tillfällighetsdikter". 

Olyckligtvis kom en vandrande 
skräddaregesäll vid namn Karsch i 
hennes väg. Hon gifte sig med ho
nom för att åter bli ansedd som en 
"hederlig" kvinna och råkade sålun
da i sanning ur askan i elden. 
Karsch var en oduglig och lat drin
kare, som söp upp allt vad hustrun 
förtjänade och misshandlade henne 
lika illa som Hirsehorn. Svält och 
köld voro dagliga gäster hos dem. 
Anna Luise kunde ej ens gå i kyr
kan av brist på någorlunda snygga 
kläder. Slutligen lyckades hon ge
nom några vänners bistånd få man
nen värvad till soldat och skilde sig 
från honom för alltid (1760). Men 
hon hade nu flera små barn att sörja 
för. 

Några år förut hade "Karsch'-
skan" (die Karschin), som hon van
ligen kallades, bosatt sig i staden 
Glogau, där framför allt en bokhan
del väckte hennes förtjusning. Nå
got så härligt hade hon aldrig förr 
skådat! Allt intensivare ägnade hon 
sig åt läsning och diktning och bör
jade nu också uppträda som impro-
visatris, något som ingen tysk kvin
na förut vågat. "Karsch'skans" för
vånande virtuositet i versskrivning 
framkallade överallt entusiastiskt bi
fall . Därtill kom, att hennes upp
riktiga, översvallande svärmeri för 
Fredrik den store passade ihop med 
tidsstämningen och livligt slog an på 
hög och låg. Det var det sjuåriga 
krigets tid. Preussens oförskräckte 
konung, som ensam kämpade mot en 
värld av fiender, firades som hjälten 
för dagen. Anna Luise Karsch, den 
fattiga, obildade bondkvinnan, greps 
av hänförelse över hans bragder och 
besjöng honom på ett sätt, som otvi
velaktigt representerade "folkets" 
röst. Just under dessa år, då hon 
kämpade hårdast mot "yttre nöd", 
producerades en hel rad av hennes 

G  ö t e b o r g .  

meddelar 

Brand' och Avbrottsförsäkring 
samt 

Liv Kapital--, Livrante- och 
försäkring. 

OBS.! Sveas förmånliga 
BARNFÖRSÄKRINGAR! 

INBROTTSFÖRSÄKRA i Sveas 
dotterbolag ASTREA. 

En ehiek promenadväska 
av utsökt skinnkvalitet 
köper Ni förmånligast hös 
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vackraste, djupast kända sånger, 
bland vilka flera blevo tryckta. Så 
var det naturligt, att hennes rykte 
spred sig vida omkring. Man de
klamerade eller skrev av hennes dik
ter, förnäma och inflytelserika per
soner började överhopa henne med 
brev och presenter, och långväga re
sande besökte henne för att erhålla 
"naturpoetens" namnteckning eller 
beställa en vers. Antalet 'Vänner och 
gynnare ökades hastigt. "Karsch'-
skan" hade helt enkelt blivit mo
dern! (Forts.) 

Hövdingar. 
Ständigt möter man i pressen, den 

egna och andra länders, uttrycket 
"'en av ledarne" för det eller dît 
partiet. Någon gång står det ock
så "ledaren". 

Men även i det sistnämnda fallet 
betyder ledaren icke hövdingen, 
utan endast en mer eller mindre till
fällig ställföreträdare för en sam
manslutning utåt. Icke den myndi
ga, samlande personligheten, som 
utgör själva resningen i en organisa
tion, och med vilken denna står eller 
faller, icke anföraren, kring vilken 
skarorna fylkas för att följa honom 
och verkställa hans befallningar, 
utan den utsedde förtroendemannen, 
vilken bibehålles i sin ställning en
dast så länge sammanslutningen fin
ner hans åsikter rättrogna, hans 
tjänster tillfredsställande, en person 
av en viss kapacitet givetvis, men i 
regel aldrig av så stora mått, av så
dan betydenhet, att han icke ganska 
lätt kan ersättas med någon av de 
ledareaspiran ter, som vänta på att 
komma i åtanke. 

Vår tid har överflöd på politiska 
partiledare, både sådana som ännu 
sitta vid makten, fördettingar och 
nya krafter, som stå redo att rycka 
in, men av folkhövdingar veterligen 
ännu endast två, Mussolini, Italiens 
räddare, och Kemål pascha, Turkiets 
räddare. 

Ingen av dem är partiledare. Den
na befattning är oförenlig med folk-
hö vdingeskap et. I begreppet "parti" 
ligger icke den stora, all kraft sam
lande enigheten utan i stället upp
delning, splittring. En partiledare 
samlar icke folket utan endast en 
del därav, ett parti bland många, 
alla inbördes fientliga och varandra 
motarbetande. 

Ingen blir ett folks hövding på ett 

Et! pnltet Rinso 
och en balja Ijunit 
vatten är allt 
tom behövs 
för veckans 
tvätt. 

DeUr onådig, att kok, kliJ 

oni «»vänder Rin,0 r 
laggn Ulftdernn i blöt i en'i|„ 1""»«Il 
lösning över natle„ ocù'jum >W 
skölja <lem väl morgonen Hi6"0,"' «« 
de rena och snôvlta. End™? blitt> 
I «igaste ställena behöv»Imul* 

g8s IÄ" me»o» h«ndé,Cg' 
Pä grund nv d 
renhet lockar R|„,° Soiui" 
själv bokstavligen". T"« 
«n ulan kokning öch 

U 

guuggning. g h ulm 

Det reducernr nrbetei ni, 
•'et minsta n,ôjliga 0 " 

—^ »parar brünsle. 

i 
SUNLIGHT s*P,viL .«,ta0u6 M|n>-i 

45 öre 
per paket 

Vill Ni 
W bli vada? 

Den tvål, som ger den väck-
raste hyn, är Ovicula Ci* \ 

Tvål Den är tillverkad efter beprövaJ 
skonhetsrecept och innehåller bland a„ 
dra skönhetsmedel även äggula lsu. 
främsta medel för hudens försköning 

Vill Ni bli vacker så köp därför 
F. PAULl'S 

O v i c u l a  ( ä g g )  T v å l  
Användes av våra vackraste skådespelerskor 

Svenska Hemfärgen 
"HÄRVAN" 

går i millioner påsar ut till svenska 
hem. Vi tillverka numera ävea 
blusfärger i ljusa modetoner, f%m 
jämförliga med utländska tvålfärger, 
men mycket Ulligare. Detaljpris 
30 öre. Färgkarta fritt pä begäras. 
Spara pengar och begär alltid Härvans 
färger ! 

A.W. Herdins;' 
• 

Färgverk ! 
~ FALUN 

f I 
isl Stort urval 

ilLlE-KliDllltll!  

och 

•50 

Wiener-Magasinet 
Kungsgatan 34 

partiprogram, ett klassprogram, utan 
endast den som finner ett lösenoid, 
vilket genom sin rättfärdiga inne' 
börd, sitt höga osjälviska syftemål, 
som i sig innesluter hela folkets bä
sta, ger genklang i varje hjärta, \aC 

ker till liv samhörighetskänslan, ra 
serar parti- och klassmurarne 
samlar nationen till en enhet i ver 

lig mening. 
Italien och Turkiet hava funn| 

sina hövdingar, båda betecknade 

nog tillerkända ärenamnet ^an^1 

räddare". Endast i dessa två av Eu
ropas många riken har partisplitt111 

gen, klasskampen, fått vika för e 

i stort sett enig folkvilja. I a^a 

dra florerar mer eller mind1'® ^ 
pigt parti- och klassväsendet me ^ 
bördeshat, ekonomiskt, socialt. ^ 
politiskt kiv med redan inhösta e 
da frukter och förvärrade föAa 

den att vänta. -j^r-
Vilka bliva hövdingarne, ra ^ 

ne, starka, nog att slå sönder 

tierna, utplåna de många 
nen, samla folken inåt, 
deras längtan efter inre fre 

samförstånd, samarbete för 8 ^ 

samt väl? 

: Bomullstyger - JVIöbeltyger - öaraii1 j 
Uackra starka hanriiiäuHa line, A,-h fiiättälita Vackra, starka, handvävda, ljus- od) tvättäkta 
Prover sändas. —' Precisera godljetsfullt vad Hi önskar. 
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Offentlig nöjen. 

rensbergsteatern 
v- Afåndag kl. 8. o- och Måndag 

N;«^almonume^ 

'fölktbatérn. 
j „ kl 8 för sista gangen Söndag *'• ° 

Ebberyds Bank. 

rnXÄTTÉATERN. 
Lördag och Söndag kl. 7 och 9: 

Hemslavinnor. 
J,«r kl. 8: Samma pjes. 

Konfirmationsgåvor 
av bestående värde. 

S J Ö G R E N S  
Norra HAMNGATAN M8 

Pyjamas & Morgonrockar 
modeller. Alla prislägen 

Linneutstyrseln 
Kungso-atan 48. Göteborg. 

Aparta 

-p Dar Itmcfjat man 

6äs t? 

Jmpettal 

yZtcfi 

D. Hamngatan J J. 
TTCittför î>omftytfian. 
Telefon TO 42, 168 72. 

Konöitori Kestautant, Kors< 
gatan 13, I tt. Zel. J07 79. 

Stöta Teaterns Kestau* 

.Sommarterrassen, 
tel. 3273- TTIustft. 

Vita Bandet 
Kungsgatan ji. t Telefon 107 89. 

Dollmers THeetfis, Tfje* 
salong. 

Natur eller 
förkonstling. 

De katolska kvinnoföreningarna 
tunna glädja .sig åt en enorm 
,lutning samt åt ett därmed ioljan 
de mäktigt inflytande i sina resp. 
länder. Den katolska kyrkan påläg-
n-er kvinnorna som en plikt att an
sluta sig till de nämnda föreningar
na samt att också arbeta inom dem!) 
En korrespondent, Helene Steskal, 
generalsekreterare i Katolska kvin
noförbundet för tyskarne i Tjecko
slovakien, berättar, att nämnda or
ganisation räknar icke mindre än 
70,000 medlemmar. På förbundets 
arbetsprogram står social- och poli
tisk upplysning, skydd för religio
nen, kamp mot allt som i moraliskt 
hänseende kan skada ungdomen. 
Även bedrives en omfattande filan
tropisk verksamhet. En särskild 
lingdomsgren finnes, vilken anord
nar utbildningskurser i olika ämnen 
för unga flickor och även är dem be
hjälplig med platsanskaffning. 

Den engelske finansministern 
Baldwin framlade nyligen en som 
"mycket tilltalande" betecknad riks-
hushållningsplan. Genom vidtagna 
omfattande reduceringar på utgifts
sidan kunde nu Baldwin förnöja 
skftttebetalarne med en reducering 
av skatterna och den stora arbetare
massan med löftet om sänkt ölskatt 
och därigenom billigare öl. Engel
ska kvinnotidningar framhålla, att 
det billigare ölet kommer att kosta 
staten årligen 13 miljoner pund. Av 
dessa hava 9,080,618 pund vunnits 
genom besparingar på skolväsendet. 
Det blir sålunda barnen som få be
tala ölet. 

Att vara intagande, ait göra ett 
behagligt intryck och därigenom 
vinna tillgivenhet, hur ivrigt åstun-
dar icke många kvinnor — unga 
och, för all del, även till mognare 
ålder hunna! — detta, och hur jäm-
förlsevis få äro icke de, som se den 
na sin berättigade önskan gå i upp 
fyll else ! 

I Amerika, där man är praktiskt 
anlagd och gärna vill se sina önsk
ningar förverkligade, har man i fö
religgande fa.ll gått from "sounds to 
things" och tillfredsställt särskilt de 
unga flickornas utbildningsbehov på 
detta område genom metodiskt ledda 
kurser. 

En framstående expert i denna 
undervisningsbransoh, vilken torde 
få anses lika berättigad som någon 
annan, har i en intervju uttalat sig 
på följande isätt oan sin metod: 

Alla unga flickor borde vara in
tagande, säger han, och det har all
tid bedrövat mig att se flickor, vilka 
i sin strålande hälsa och sin ungdom 
äga en så omätlig rikedom, verka 
osympatiska på grund av ett till 
gjort, vårdslöst eller tafatt sätt. Det 
vill ju så litet till för att verka in
tagande — ett naturligt älskvärt 
väsende, ett behagligt sätt, ett vac
kert språk och något av värde att 
säga. 

Htur många flickor är det icke, 
som i känslan arv att de överglänsas 
av andra, nedstämda ooh prövande 
se sig i ^spegeln ooh undra: Vad är 
det som är på tok med mig? Är jag 
då ful eller dum eller tråkig, efter
som ingen bryr sig om mig? 

Det har utan nämnvärd svårighet 
lyckats mig att förvandla manga av 

dessa modlösa varelser till intagan
de ungdomar och därmed överflyt
tat dem till livets solsida. 

Min metod? Jag begär först att 
de skola lägga bort allt vad smink 
och puder heter. Deras ansikte bör 
icke veTka genom pålagd färg utan 
genom sig självt, sitt eget personliga 
uttryck, sitt eget språk. Den rod
nad. som färgar kinden, skall kom
ma inifrån, .manas fram av det pul
serande blodet och av känslan, ögo
nens skönhet skall betingas av blic
kens innebörd och inte genom svart
målning av de ögonen omgivande 
hudpartierna, leendet skall icke vara 
innehållslösa muskelrörelser, inlärda 
framför spegeln, utan uttryck för 
en inre vacker solljus känslovärld. 

För att nu särskilt dröja vid leen
det, vilket, i fråga om det intryck 
en människa gör på sin omgivning, 
spelar en så oändligt viktig roll. kan 
det verkligen till en viss grad inlä
ras, dock aldrig, som jag förut på
pekat, genom grimaserande framför 
spegeln utan genom något som jag 
kallar tankegymnastik. 

Hur många är det icke som vakna 
med ett dåligt och ättiksurt humör 
och som i denna sinnesstämning gå 
att möta den dag som kommer. Detta 
har man icke lov till! Man blir en 
jdåga för sin omgivning och — nå
got som antagligen ger starkare gen
ljud i kvinnohjärtat — man fördär
var totalt sitt utseende! 

När mail springer upp ur sängen, 
skall man sträcka på sina lemmar 
och hela sin kropp, taga några djupa 
andetag och hurtigt och muntert tän
ka: 

Här är jag, du nya dag, Deredd att 
mottaga vad du kan ha att skänka 
av gott och ont! 

Medan man gör toalett, låter sol 
och luft strömma in genom det öpp
nade fönstret är det som tankegym
nastiken skall äga rum. Tänk på 
något angenämt, på en god bok, som 
ni har läst, en ädel handling som ni 
hört talas om, tänk på ett vackert 
minne, en präktig människa som ni 
beundrar, tänk på sköna nejder, som 
tjusat er blick, och under det ni fyl
ler ert sinne med dessa, ljusa bilder 
så låt ert ansiktsuttryck fritt följa 
och återspegla de känslor av glädje 
och harmoni som genomströmma ert 
väsende. Var övertygad om att ni 
på detta sätt förlänar ert ansikte en 
intagande prägel av sinnesjämvikt, 
solskenslynne och inre harmoni. Det 
blir ingen stereotyp, konventionellt 
artig och fal-sk ansiktsmask utan ett 
verkligt levande uttryck för ert inre 
jag. Ni går dagen till mötes med 
glättigt mod och verkar som ett sol
skimmer på de människor ni föres 
samman med — ni vet hur männi
skorna välkomna just solskenet. 

Men ännu återstår mvcket att lära 
innan insikten i konsten att behaga 
är till fullo inhämtad. Man måste 
behärska sina kroppsrörelser, lära 
sig att stå med spänstig, men ändå 
mjuk hållning, att gå säkert och gra-

vae-ciöst, att röra sig smidigt oeh 
ert. Allt detta icke på ett tillgjort. 

konstlat sätt. som mannekängdamer
na. när biograferna förevisa mode
nyheterna. utan med naturligt behag. 

Man måste lära sig att skratta 
med smak, alltså med en viss be
härskning och endast när ett skratt 
är på sin plats. I sin strävan att 
verka älskvärda, använda kvinnor 
och särskilt flickor alltför mycket, le
enden och skratt vilka, när de sakna 
verkligt underlag i känslan, förefalla 
varje iakttagare idiotiska. De för
råda ett okultiverat, banalt och vär
delöst inre. 

Till konsten att verkligen behaga 
hör som ett oeftergivligt villkor att 
kunna tänka och att kunna på ett 
vackert sätt ge uttryck åt vad man 
tänker. Jag uppmanar alltid mina 
disciplar att vidga sin intressesfär, 
att lära sig känna det samhälle de 
tillhöra, den tid de leva i. De få 
lii-sa goda böcker, tidningarnas leda
re i dagens frågor, besöka konstut
ställningar. teatrar, modemagasin, 
göra strövtåg utåt fattigkvarteren 
och allt tänkbart annat. Yi resone
ra sedan med varandra, jag begär 
deras uttalanden och tvingar dem på 
det sättet att tänka över saken, att 
bilda sig en egen åsikt. Yi tala om 
litteratur och konst, moder, färger, 
sport, baler och om alla tidens före
teelser. Om ni visste hur de unga 
flickorna under allt detta förvand
las, utvecklas till sin fördel! 

Från att ursprungligen hava varit 
fullständigt oförmögna att bilda sig 
en egen självständig åsikt om saker 
och ting, ja, överhuvudtaget att in
tressera sig för någonting annat än 
sin egen lilla obetydliga, högeligen 
intetsägande tråkiga person och de 
bagateller soim falla inom deras egen 
trånga värld, hava dessa flickor 1— 
via undervisningen i sättet att bliva 
intagande — blivit vakna och vet
giriga människor, de hava börjat la 
tankar, vilka de kunna uttrycka i 
ett vackert tilltalande språk, de äro 
också intresserade av de tankar som 
andra tillföra dem, de kunna giva 
och taga skäl, de äro kort sagt män
niskor av vilkas sällskap man kan 
ha verkligt nöje. Förr tomma till sitt 
inre och därigenom osäkra, tillgjor-
da i sitt sätt, döljande själlösheten 
bakom ett affekterat, överdrivet liv
ligt eller klumpigt blygt sätt, kunna 
de nu, i känslan av sin inre rikedom 
våga att vara naturliga i sitt tal och 
sätt, vara sig själva i intagande älsk
värdhet. 

Emily Macmillan. 
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LUNDGRENS 

TliÉER 
utvaJdöL jrån de 

finasfe och förnÅmöfo 

thépla^nfagernsL pk 

Ceyfon och iKina.,hawa. 

en delikat arom samt 

garanteras rena och 

oförfalskade D 

Kvinnlig 
enhetsfront. 

Alltid 
det nyaste 

Hellylle- & Halvsiden 

Klädningstyger 
såsom Marocaine, Benga-

'inei Eolienne. 
Högsta kvalitéer. 

Modernaste vårfärger. 
skyltfönstren. 

DETA 
Hamng 

NIABä 
Spetsar 

Spetsmotiv 

o 

VÅREN är Kommen! 
Färga Edra urblekta gardiner, 
draperier och andra plagg med 

Av Arn. 

Yi höra så mycket talas om, att 
de, som önska genomfara någon sak 
av betydenhet, måste bilda en en
hetsfront. Och ordet innefattar inte 
endast enighet, som ju kan vara en
bart passiv, utan även ett aktivt 
element, som framgår av dess sista 
del. 

Yi kvinnor borde kunna göra 
mycket mera än vad som hittills 
gjorts; det stora flertalet är passivt 
ehuru med de bästa önskningar för 
befordrandet av många goda ända
mål, men längre sträcker sig ej de
ras hjälp. När det gäller att ge pen
gar, som t. ex. till Ruhr, äro många 
med, men pengar äro inte alltid det 
viktigaste och inte alltid det verk
sammaste medlet. Om vi, när det 
gäller protester mot den franska in
vasionen i Tyskland, hade bildat en 
enhetsfront, så skulle dessa protester 
redan ha avgivits i varenda stad, 
kommun och landsända i hela vårt 
land, och de skulle ha sänts till alla 
regeringar i världen. 

Om vi vilja förbättra läget för 
fattiga, undernärda medsystrar, som 
samhället ignorerar, så måste vi min
nas att vi äro en del av detta sam
hälle, som vi så ogillar, och skapa en 

front mot de av dess elementer, som 
genom sin passivitet stå hindrande i 
vägen för förbättringar. Yisst for
dras det offer, men utan att offra 
något kunna vi ej åstadkomma nå
got. Vi ha t. ex. vår tankelättja, 
som är storartad. Och ändå ha vi i 
våra tankar en makt, som, om de 
få konvergera mot en brännpunkt 
så att säga, kan åstadkomma snart 
sagt underverk. —• 

Tidigare generationers kvinnor 
hade större koncentrationsförmåga 
än nutidens. Hemmet var medel
punkten för deras verksamhet. De 
förutsågo inte den bristnings- och 
övergångstid, som skulle komma och 
lärde inte sina barn att tänka. De
ras uraktlåtenhet kom av okunnig
het, som säges vara den största av 
synder — ej av tanklöshet. 

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

lande eller tillskriv 

A.-B. NAD CO, GÖTEBORG. 

Ack, när det guld är slut, som köpte 
smickret, 

Då täpps den mun, som andats detta 
smicker! 

Kalasets slut kör vännen ut, — 
En vinterdag och dessa flugor 

domna ! 
W. Shakespeare. 

V I D  D Ö D S F A L L  
Ring 3623 eller 14090 

C. L. Schmidts Begrafningsbyrå 
24 Kungsgatan 24, Göteborg. 

Anordnar allt till begravning hörande på er
känt bästa sätt till ytterst billigt arvode. Soli-
daste och vackraste likkistor och svepningar. 

Damunderkläder 
stor sortering 

FRIBERG & ANDERSON 
Kungsportsplatsen 1. Tel. 7235. 

är enastående för 
fintvätt. 

Kerstin Lindahls 
BLOMSTERAFFÄR 
Korsgatan 4, Telefon 84*62 

Rekommenderas! 

Gustaf Byrmans Enka 
10 Korsgatan 10 

Göteborg 

Manufaktur-, Kapp-
& Pälsvaruaffär. 

Presentkort. Tel. 1913. 

levereras « nästan hvilhen plats son 
hülst i världen 

genom. u 

rî USXl 

fölomsierJiandel 
GUSTAF EKMAN 

GÖTEBORG, STORGATAN 31 
telbokamadr:vasa" code v. o.b. 

TEL. *3/* t036S 

^/TecMem av: 

Tfie Tlorists' Telegraph Delivery 
dissociation samt 
ŒHumenspenden-Werm ittlung, 'Berlin 

C:a ^OOO blomsteraffärer 
lorden rundt äro anslutna. 

LUX KRYMPER EJ YLLE. 
Mjuka, ulliga plagg såsom strumpor, barnmössor. 

handskar, ylletröjor, filtar, ylleunderklåder. o. s. v. 

hålla sin ursprungliga mjukhet och krympa icke om 

de tvättas med LUX. Det är tillverkat särskilt 

för tvätt av all slags ylle, flanell, siden och ömtäliga 

vävnader och lämnar allting friskt och behagligt. 

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

,;A 

SUNLIGHT SÄPTVÄL AB- GÖTEBORG 

•satt 'inn*n^en' S0ln är ivrigt syssel-
utt-r • nya svenska 
lin»C ' ^r^ar en danstillställ-
iorn r'1 ^e^anit gentleman, hur man 

<ian,!1!menterar en un£ dam' som 

svaret Synner!ige" väl- — Jo- Wir 
€/(,0 ' ..,ni darLsar som en elva — 
o. s ^ lle°rdet, ni vet, elva, tolv 

un a"jgei1 611 stund senare till 
:<om 'r;7aTnen: - Ack, ni dansar 

en tolva; 

(Med ensamrätt för Sverige. Efter
tryck ej tillåtet). 

I Rosenhof 
Roman av Luise Westkirch. 

Översättning av —e. 

22. 

»Ett — två — tre — sju", räk
nade Dora, och pekade viktigt på 
varje kort. "Där ligger en ljus karl, 
som tycker om er — också en mörk, 
han tveker också om er. Här finns 
ett helt sällskap och alla äro kära i 
er; där finns så många så jag kan 
inte räkna dem. Och detta hör till 
huset- — Ert hus ligger där — och 

ett rinnande vatten och 
hon avbröt tvärt. Ögonen gledo ha
stigt över de utbredda korten utan 
att det pekande fingret följde med, 
och ett spänt, oroligt uttryck lade 

sig över hennes ansikte. 
"Uå? vad står på?" frågade 

uppmuntrande iru Lippert. \idaie 

i texten!" 
Dora skrattade tvunget. 'Jag vet 

inte, trådarne löpa alla om varandra. 
Nej, vet ni, fröken Julia, er framtid 
är mig för konstig; med den kan jag 
inte reda mig. — Då skall jag hällre 
läga korten för herr Wessel." 

"Men bara glädje, fröken Dora", 
beställde Ede. — "Jag har en lott i 
lotteriet, spå mig nu, att jag vinner, 
högsta vinsten, så ska' ni också få 
något med." 

Dora såg honom i det leende an
siktet, omgivet av det ljusa glänsan
de krushåret. Som en bild av kraft
full ungdom satt han framför henne 
en ovanligt vacker yngling, som det 
var ett nöje att se på. Hon nickade 
och började glatt lägga ut korten. 

"Ett — två — tre — fem — sju". 
Då avbröv hon åter plötsligt, tveka
de ett ögonblick och kastade sedan 
korten tillsammans. 

"Jag kan inte spå, mor, när Otto 
och de andra pojkarne jämt sitter 
och stirrar på mina fingrar och ba
ra väntar på att det skall bli slut, 
så de kan få igen sina kort. I dag 
går det inte. Kanske en annan gång." 

Julia steg upp. Det var snart tid 
för henne att tjänstgöra i Pothoffs 
källare; också de andra togo avsked. 

När mor Lippert ledsagat dem till 
utgången från trädgården vände hon 
sig om och tog Dora i förhör. 

"Men flicka då, varför bar du dig 
så ovänligt åt mot Julia och Ede. 
Annars brukar du alltid hitta på 
något att läsa ur korten." 

Över Doras friska ansikte gick en 

skälvning. 
"Mor där låg något i korten, nå

gonting — för dem båda —' 
"Nå, så säg då! ATad låg där?" 
Dora skakade på huvudet. "Nej, 

mor, jag kan inte." 
I Rosenhof skildes de båda paren. 

Ede föreslog Lisbeth att gå på bio
grafen, så snart hon lagt lille Au
gust. Ernst var ju inte att vänta 
hem från resan före midnatt. 

Lisbeth såg på honom med en 
mörk blick. "Det säger du, precis 
som om du vore rädd för att vara 
ensam med mig." 

"Men Lisbeth, Henny Porten skall 
vara utmärkt just i det stycket, och 
du tycker ju om biograf." 

Men hon lät honom inte tala till 
slut. "Ah prat; Henny Porten! Tror 
du inte jag har märkt, hur du und
viker mig sedan en vecka? Du har 

knappt unnat mig någon enda kyss. 
Säg mig hellre rent ut, om du ångrar 
att vi hålla av varandra!' 

"Du vet, vad det är som jag ång

rar." 
"Ack, börja nu inte på den välsig

nade gamla trallen om din bror, och 
allt vad du har honom att tacka för. 
Som om någon man brydde sig om 
något annat i hela världen, då han 
är riktigt kär." 

Hon hade tänt den lilla lampan, 
och ställde fram kvällsvarden på 
bordet med tydlig vrede. Ede stod 
tyst, men hans bröst arbetade tungt. 
Nästa vecka ville han bort, till hu
vudstaden. Det hade kostat svåra 
inre strider, dittills okända för hans 
glada, sorgfria ungdom, innan han 
fattat detta beslut. Han höll det 
ännu hemligt; ville också smyga sig 
bort. Han var rädd för, att vid av
skedet se Lisbeth i ögonen, och store 
bror fick aldrig, aldrig ana, vad som 
drev honom bort. Med biografbesö
ket hade han hoppats komma igenom 
denna sista kväll, som han ännu var 
ensam med sin brors hustru, ensam 
med den stora frestelsen. Ty han 
var ingen hjälte, och han älskade 

den blonda, leende varelsen, som sök
te lycka och värme i hans armar, 
då hon hos mannen fann endast en 
torr rättskaffenhet, som kom henne 
att frysa. Han älskade henne med 
hela sin ofördärvade ungdoms lidel
se. Kampen kostade på. 

Medan han ännu tigande kämpade 
med sig själv, hörde han Lisbeth 
snyfta. Hon gav stum den lille gos
sen hans mat, och utan ett ord gick 
hon förbi med det trötta barnet in 
i kammaren. 

Ede stod hjälplös. Yar det inte 
bäst att springa sin väg, nu strax, 
utan att vänta, det gjorde detsamma 
vart, — bara bort — bort. — Han 
lyfte redan foten. 

Då stod Lisbeth i kammardörren. 
Nästa ögonblick låg hennes armar 
om hans hals, och hennes gyllene 
hår flöt över hans axlar. Hon tryck
te sitt huvud mot hans bröst. 

"Ede, Ede! lämna mig inte! Inte 
ensam med honom! Jag har dig så 
kär! Jag dör, om du inte håller av 
mig mer." 

Då tryckte han sin mun mot hen
nes hår, hennes läppar. Tacksamhet 
mot brodern, ära, plikt, allt var 
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K V I N N O R N A S  T I D N I N G  

Emilie Petterssons 
Broderiaffär 
(Inneh. A. HÄRSTHÖM) 

KUNGSGATAN 45 TELEFON 0831 

Färdiga ritade arbeten ständigt 
på lager till billigaste priser. 

Garner och alla slags tillbehör 
för handarbeten i största urval. 

Var verksam i din egen krets, så 

är du patriot. 
Joh. Evald. 

F ö r  V  Å  
Stort urval av nyinkomna vackra, färg-äkta Sommartyg-er i 

Frotté, Musslin, Gabardin,' Folard, Voile, Zefyr och 
Bomullstyg. GOSSKOSTYMTYGER, 

Labmans Trieotunderkläder för Herrar och Damer. Underkjolar, 
Strumpor, Snörliv, Reformliv, Näsdukar, Allmogegardiner, 
Möbeltyger, Borddukar vackert urval, äkta färger. Linneduktyger, 
Handdukar, Sängtäeken, Filtar. Hvita Väfnader, bästa fabrikat. 

Prima Ylle- och Bomullsgarner. 
BERTHA ANDERSON 

15 Korsgatan 15 

A.Bol. Nya Bikupan 
KUN G SGAT AN 45 • TEL. 5107 

Damunderkläder 

Barnkläder, Spetsar & brode

rier, Ritade handarbeten, 

Näsdukar och Brickdukar 

Fosterlandet vill betjänas, ej be

härskas. 
O. v. Bismarck. 

Varje förståndig husmoder 

använder 

Pellerins Margarin 
i hushållet 

Den nuvarande generationen, som 
ser ungdomens tröstlösa tillstand, 
kan därav förstå vad som fattas den, 
Den har icke fått något annat än 
fysisk uppfostran — föga mer än 
djuren ge sina ungar. Och intellek
tet, som odlas i skolorna, det se vi 
överallt inte hjälper os.s ur det nuva
rande förfärliga tidsläget. Hos vem 
måste man söka felet om ej kos möd
rarna? Om, som den holländska 
bondhustrun sade, varenda moder i 
hela världen börjar ge sina barn 
själsn^-p fostran från de äro 2 à 3 år 
gamla, så räddas världen inom nå
gra tiotal år. Ty den mjuka, mot
tagliga barnasjälen kan formas till 
vad som. hälst av en plikttrogen mo
ders hand; hon har i sin makt den 
kommande generationens öde. Och 
om en del av ungdomen nu gör ett 
ångestfullt intryck, så ger deras 
mödrar ett ännu fruktansvärdare. 

Kvinnorna måste lära sig tänka 
starka, rena, ansvarsfulla tankar; 
sker det, följer allt annat av sig 
själv. De måste göra front mot 
okunnigheten; ty de äro okunniga 
om sin bristande pliktuppfyllelse, 
sin likgiltiga hållning gentemot li
vets djupare mening, mot sin tank
löshet. Troligen bidrar livsmiljön 
till att tankelivet är så splittrat och 
ytligt. Människornas tankar likna 
pappersdrakar, som svänga om för 
den minsta fläkt, och så länge det 
fortfar sker ingen förändring. 

Om människornas tankar samlade 
sig om ett eftersträvansvärt mål, så 
skulle ingen makt kunna hindra dess 
förverkligande. Om kvinnorna bil
dade en tankarnas enhetsfront för 
att skapa en ny värld, en ny upp

fostringsmetod, en ny ungdom, så 
skulle det gaonla skapelseordet: 
"Vard.e ljus" ånyo ljuda och Guds
tanken bliva förverkligad i det inre 
livet hos de generationer som kom
ma efter oss. 

Dam sokes 
som vill åtaga sig att till privatpersoner, 
mot god provision, försälja koftor, scha

lar och västar i ylle. Svar snarast til1 

»Liten hemindustri» denna tidning f. v. b. 

OMR 0R 

Parfymeri • Tvål • u-
Galanteri - Affâî°Uter' 

57 Kungsgatan GÖTEBORG Rikst(J 

Ziwertz' Moin^r 
bärgmedel för ögonbryn här , L 

l«lt 
flicklig verkan. Fäller ej vîd'tS rauer ej vid tvätta;^ ö, 

Finnes , 4 nyan Fö? san oskadlig. Kctuii^. rinnes i 4 nvanc» FnA-
hos Kungl. Hovleverantör 1 partî 1 minut 

Z i w e r t ' z  E f t r  
Lorensbergsgatan N:o 7, Götaw„ 
———— g. — 1 

Skopalatset 
13 Korsgatan 13. Tel. 5417. 
SKODON, alla slag. 
TOFFLOR — GALOSCHER. 

HÖGST i elegans, styrka och 
goda passformer. 

L Ä G S T  i pris på platsen. 

(VENSSON5 

.cKÉBR°Ds 

4 
^GhjO» 

«' OONÄ'' 

Prisbelönta Fruktkonserver i sockerlag 

Jordgubbar, Moreller, Plommon, Klar
bär, Blandad frukt, Päron, och Äpplen. 
Varje burk avsedd för 5 personer. 4 burkar 
kr. 4:50 fraktfritt. Expedieras mot efter-
krav från Hjalmar Landins Pruktkonserv-
fabrik, Mosås Angiv denna tidning. 

c:a 200 st. 

Silke-Koflor 
i moderna färger 
bortslumpas till 

16 00 

HERM.MEETHS AB 

Vi 

öppet och ärligt bör talas, där det 
gäller ett folks väl. Man får där r j 
tala ett parti till behag. En sanning 
måste finnas som är sanning för allt 
ärligt och förståndigt folk i alla par
tierna. 

P. Wieselgren. 

Så milt faller intet ljus, så vänligt 
svalkar ingen skugga, så livande ve
derkvicker ingen källa som på fäder
nas jord. 

J. H. Thomander. 

Vi sälja 

50 en bra säng 
lämplig för sommaren till Kr. 

A. B. CARL JOHNSSON 
2 KUNGSTORGET 2 

Den svenska 
Kvinnan och 

sporten. 
Man har i en kollega beklagat att 

en organiserad kvinnlig idrott knap
past existerar. Och såsom orsak an
ser man vara att den svenska kvinn
liga ungdomen saknar "triumfbegä
ret". 

Yi hoppas uppriktigt detta. Ett 
triumfbegär som uteslutande är in
riktat på att springa några meter 
längre och hoppa några millimeter 
högre än en annan är föga bevänt 
med, då i alla fall t. ex. hästen alltid 
skall springa snabbare och loppan i 
förhållande till sin storlek — veten
skapen konstaterar det! — hoppa 
några hundra gånger högre. 

Det hjälper icke att tala om att 
den kvinnliga ungdomen i andra län
der i detta avseende kommit längre 
än vår svenska. Ty vad mena vi 
med längre? Icke är allt gott, fast
än det sker därute. 

F. ö., om man skall tala lugnt om 
saken, har den svenska kvinnan ut
märkt sig inom åtskilliga sportens 

L. W. Ericsons 
utsökta 

KflFFEBLf lMDHIWBflR 
äro alltid av högsta kvalité. 
Redbergsvägen 12. Tel. 4557. 

och idrottens förnämsta grenar. Arår 
svenska ridsports yppersta pris mne-
havas eller innehades i varje fall ny
ligen av — damer. Damernas utom
ordentliga skicklighet vid kapplöp
ningar har t. o. m. väckt sa allvarlig 
oro på svärdssidan att man önskat 
få dem uteslutna från gemensamma 
offentliga tävlingar! Metoden är 
mindre ridderlig, men man förstår 
den. Det bör ju icke vara roligt för 
ryttarna att i denna speciellt manli
ga sport gång efter annan bli utslag
na av "den underlägsna kvinnan". 

Vidare ka vi framstående kvinnli
ga fäktare, simmare och skidlöpare. 
Över huvud är det på sportens mera 
aristokratiska fält de visat en skick
lighet, som i några fall torde vara 
av internationella mått. Men fot-
bollsfåneriet, boxning, brottning och 
marathonlopp ligger icke för dem, 
gudskelov! Det är smakfullt och 
sunt. Vi hoppas att de skola fort
fara att vara ismakfulla och sunda. 
Sporta för sportens egen skull, och 
bli skickliga på grund av intresse, 
anlag och träning, men icke av ett 
idiotiserande triumfbegär. 

Slutligen ha vi den svinska kvin
nans glansfält: gymnastiken. Orga
net i fråga medger svenskornas fram
stående plats här, men utan entu
siasm. Utlandets kvinnor kunna 
nämligen så mycket annat! 

Men varför icke vända på saken 

^Annonsering 

Gotetorçtflorçonpwti 
gör €r firma band 
i Göteborg och de 
värtsveaska land* 
skapen med de# 
betijxlande och. 
affärs kraftiga 
publik. *********** 
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// mja kunder 
ökadonuaüninq1 

okad fértjaiut 

Hotell C Pension 

Clara Johansson 
Kungsgatan 51, Stockholm^ 

Ljusa hemtrevliga rum. Modernf 
Förstklassigt! Centram Prke< 

Rikstel. 13554. entrait! 
A m. tel. 

Förstklassiga, Moderna 

S K O D O N  
Största urval. Lägsta 

Vårnyheterna inkomna! 

Cåt e/ 
bedraga Cr 

att använda skarpa och frätande tvätt
medel. Tomtens välkända Tvättpulver 
är oskadligt för tvätten, men ger vid 

användning bästa resultat. 

och i st. f. att av Sveriges kvinnor 
kräva allt vad utlandets kvinnor 
kan, av utlandets kvinnor fordra det 
triumfbegär som i svensk gymnastik 
kan svinga dem upp till den inter
nationella rangplats den svenska 
kvinnan f. 11. innehar? 

Svenska utan pris 
och pokaler. 

JKranfcz. 

PATENTERADE 

H A V R E G R Y N  
Spara tid. —• FÄRD!OKOKTA på 3 MINUTER. Spara bränsle. 

OBS! VÅR HYGIENISKA FÖRPACKNING. 

För första gången i Förenta stater
nas historia har det märkliga skett, 
att det tryckts frimärken, som bära 
ett kvinnoporträtt. Den kvinna vars 
minne hedrats på detta sätt är Mar
tha Washington, Georg Washingtons 
maka. 

10 Södra Larmgatan i0 

Linnégatan 11. Karl Gustafsgatan 57 

BREVLÅDA. 
Villrådig prenumerant. På grU(1(| 

av utgivningstiden kommer svaret 
Er för sent till handa. Men natur-
ligtvis utgör tävlingen också en pro-
vosten för de tävlandes kunskaper i 
den av Svenska Akademien senas; 
fastställda ordboken. 

Uppskörtad. Jo, vi skola taga itu 
med saken. Systemet är oblygt och 
kommer såsom alla osunda företeel
ser att snart nog hämna sig på sina 
upphovsmän. jSTär livsmedelskom
missionen upphörde kom fläsket — 
efter den 1 oktober få vi nog se nå
got annat komma. Men till dess — 
ja, saken tål verkligen ett ingripan
de. 

Annonsör. Annonsen kostar 5 kr. 

Bedrövad fru. Vänd Eder till för
samlingens kyrkoherde. Ni kan i 
detta fall göra det med allra största 
förtroende. 

DAMBLUSAR 
i trevliga färger och modeller från 4: 50 
till högre priser. Konfirmationsklädningar 
0: 50. Svarta blusar och klädningar, pas
sande för sorg, ständigt på lager. 

O. F. HULTBERGS Blusaffar, 
Husar gatan 40. 

Kvinnornas Siälvljälpskassa 
Sjuk- och Begravningskassa 
Nya medlemmar vinna inträde. För

säkra Eder mot sjukdom! Anmälningar 
göras till Ordf. Pr. Anna Larsson, Skans
torget 8. Tel. 182 06. Billiga månadsavgifter 

Endast välbefinnande njuta 

de, som äta av 

Bergmans Enkas, Stockholm Delikata 

brödsorter. Säljes i alla väls. spec- aff 

i Göteborg. Telefon 10837—40928. 

Varför plågas med dåligt kaffe då Ni 
kan få Swalanders kaffe! Butiker: Kungs. 17 
Korsg. 13, Bazar Alliance- Prova redan i 
dag! Säljes endast i egna butiker. 

glömt. Han kände, han visste blott 
att han höll den älskade kvinnan 
i sina armar, för sista gången. — 
Ja, säkert — för sista gången! 

Under tiden for en tigande man 
genom aftondunklet mot hemmet; 
han stirrade frånvarande på motsat
ta väggen i kupén . Han räknade 
mekaniskt på mässingsskruvarne i 
bänken, lyssnade till hjulens rytmi
ska klapprande, och det lät: 'Det — 
är — sant! — Ic—ke sant! — än
då — sant! Sedan åtta dagar bor
rade denna fråga i hans hjärna, se
dan åtta dagar jäste och sjöd giftet 
inom honom, giftet som Sabiner-
Lotta ingjutit i hans själ. Han kun
de icke bli herre över sig själv. Och 
i dag — just i dag — skulle han an
ställa provet, som skulle antingen 
kurera — eller förinta honom. Han 
hade med flit sagt, att han först ef
ter tolv kunde vara hemma, men in
rättat det så, att han kunde komma 
redan med tio-tåget. Han skämdes 
för detta bedrägeri. Men om han 
också skulle trampa alla grundsat
ser under fötterna, — visshet måste 
han ha', en gång för alla. Och om 
han gjort dem båda orätt med sin 

misstanke — ja, då ville han göra 
bot hela sitt liv igenom. 

Och så smög han från stationen 
genom gatorna, förstulet som ett rov
djur på lur. Med kattsteg gled han 
över Rosenhof, in i huset, upp för 
trappan, förbi dörren till Lipperts, 
där det som vanligt var ett muntert 
sorl, upp i sin egen våning, som låg 
upplyst men tyst. Med darrande 
hand stötte han häftigt upp dörren 
— och såg — och visste — och visste 
att det lyckoslott, som han med oänd
lig möda och försakelse timrat åt 
sig, låg i ruiner och hans själs hel

edom var sjunken djupt i stoftet. — 
Det uppträde, som följde, var 

fruktansvärt. Och det fruktansvär
da blev ännu rysligare genom den 
järnhårda självbehärskning, med 
vilken Ernst Wessel lyckades tygla 
sitt oerhörda raseri. Hans ansikte 
var gulblekt som ett liks, och de 
mörka ögonen bmnno med förfäran
de glöd. Han grep om Lisbeths 
handled. Denna skrek högt om 
vartannat anklagelser och ursäkter 
under vilda snyftningar. Han släng
de henne in i sängkammaren, där den 
lille gossen sov sin djupa barnasömn. 

"Tyst, eländiga kvinna! Väck inte 
barnet. — Sedan skall jag tala med 
dig." 

Han vred om nyckeln i låset, så 
att hon var innestängd, och återvän
de till köket. 

"Nu vi två!" 

"Ernst —" började Ede förkros
sad. 

Men den "store brodern" avbröt 
honom med ett skärande: "Talar du 
till mig? Har du ännu något att sä
ga mig? Jag skulle tro, du har bara 
att höra på." 

Ede sänkte huvudet. 

"Jag har haft dig kär som en son, 
jag har varit som en far mot dig, 
jag har haft förtroende för dig som 
för mitt eget barn. Och du har 
gjort mig det värsta onda, som någon 
människa kunde tillfoga mig. Något 
heligt måste varje människa ha att 
tro på, och som håller honom uppe, 
om inte i himmelen, så på jorden. 
Min helgedom, min tro -—- det var 
mitt hem, min familj. Du visste det, 
och du har förstört det. Du är en 
skurk, och om jag inte stryper dig 
här på fläcken, om jag inte trampar 

på dig som på ett orent djur, så är 
det, för att jag inte vill att den 
smuts, i vilken mitt hem sjunkit, 
skall stänka upp högt över väggar
ne. Jag vill inte, att folk skall pe
ka finger åt min gosses mor. Jag 
vill inte ha något, som skall förstöra 
hans liv, såsom mitt är förstört, och 

jag skall nog vaka över, att hon inte 
drar mer skam över oss. Någon lyc
ka finns inte mer mellan oss båda, 
men jag får tåla henne vid min sida. 
Jag kan fördraga henne då jag — 
— till och med i min vrede — tän

ker på den brist på pliktkänsla, på 
ansvarighet, på förstånd i hennes få
gelhjärna, och som gör att hon alltid 
förblir ett omyndigt barn. Därför 
kan jag förlåta henne, — dig, al
drig!" 

Ede lyfte bedjande händerna. Han 
sökte efter ord, men fann inga i den 
förintande känslan av sin oförson-
bara skuld. 

"Du lämnar mitt hus", — fort
for Ernst Wessel, — "men icke i 
natt. Intet uppseende. I morgon i 
gryningen går du. Och — aldrig i 
livet vill jag se dig mer." 

"Ernst —" Det bröt som en 
kvävd snyftning över Edes läppar. 
All hans kärlek till den store bro
dern, hans ånger, hans förkrosselse 
lågo i detta ljud, och en ödmjuk, li
delsefull bön om förlåtelse. 

Men för broderns stenhårda do
mareblick och den mot dörren ut
sträckta handen lät han förtvivlat 
pannan sjunka. 

Än en gång lyfte han ögonen; det 
var den trohjärtade blicken hos en 
god gosse. Med djupaste smärta såg 
han på sin ungdoms värn och stöd 
och lät blicken glida som förstörd 
omkring rummet, som varit honom 
ett hem, och som i detta ögonblick 
tycktes honom vara ett förlorat pa
radis, och gick stum ut genom dör
ren, den breda ryggen djupt böjd i 
skam och sorg. 

(Forts i nästa n:r.) 

GYNNA VÅRA 

Jakten på tryckfelsdemonen. 

Kvinnornas Tidnings utlysta pris 
tävlan, har rönt en överraskande 
stor tillslutning från vår läsekrets 
sida. Svaren dugga tätt, tätt. Täv
lingstiden utgår, som bekant, mån 
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II. 

eärna °m "Kvin~ 
las Tidning", wed hela namnet 

" utsatt, angives som kalian. 

INNEHÅLL. 
Utlandskrönika i sammandrag. 

pen 8 maj-
Från kvinnovärlden. 
Strövtåg i hemlighetsfulla nejder. 

Tankeu som livsgestaltande makt. 

Biskopinnan Elisabeth Rodhe. f ^ 
finteborgs Jubileumsuställning. Någ

ra intryck före öppnandet. 
Olivia oison-Wessman. 50 år. 

Vaksamhet. 

Teater. . 
Anna Luise Karsch. Ett märkligt kvin= 

noöde. Av Beatrice Zade. 
Tioöringen. Av Crayon. 
Samling- Av A. M. II. 
Bjälken och grandet. 
Jakten på Tryckfelsdemonen. Vår 

pristävlan. 

Almanackan och damerna. 
I Rosenhof. Av Luise Westkirch. 

Utlandskrönika 
i sammandrag 

Det är icke lätt för lekfolk att be
döma det storpolitiska spelet — den 
risken ligger snubblande nära, att 
man på ett komprometterande sätt 
hufffer i sten. Men låt oss i alla fall 
framföra den tanken, nej, den anin
gen att den utrikespolitiska situatio
nen just nu kan liknas vid ett en
ormt krutupplag med en därtill fö
rande stubintråd, i vilken elden smy
ger fram mot sitt mål. 

Tyskland har till ententemakter-
nas regeringar framlämnat sitt för
slag till skadeståndsuppgörelse: 30 
miljarder guldmark med garanti i 
landets statliga samt näringslivets 
tillgångar att betalas i vissa termi
ner. Skulle Tyskland icke vara i 
stånd att fullgöra sina förpliktelser, 
skall frågans ordnande hänskjutas 
till en opartisk internationell kom
mission. Pant- och sanktionspoliti
ken mot tyska riket bör upphöra och 
landet befrias från de pålagda im
produktiva utgifterna, de politiska 
°ch ekonomiska fjättrarne. I den er
bjudna överenskommelsen ingår även 
pJt törslag om en garanterad, ömse
sidig fredspakt mellan Tyskland och 
Frankrike. 

Bakom detta erbjudande synes he
la det tyska folket, i stort sett, stå 
enigt. 

l'en franska pressen avvisar mer 
®ller mindre hånfullt förslaget. 

e engelska högertidningarna finna 
^ judandet otillfredsställande, uu-

det att de frisinnade anse, att det 
f°r .^Unna duga till utgångspunkt 
or förhandlingar. Det engelska ut-
'^departementet har bestämt frtån-

(5? sig skyldigheten att stödja det 
»» forslaget. Den belgiska pres-
limr^er Uttryck a^ en viss förhand-
li svanhghet. Amerika svnes ovil-

ir ^aga befattning med frågan. 
SkolUr detta utveckla sig? 
handV en^en^emakterna efter under-
uDTlt 

lnSar enas om ett gemensamt 
i så ande m°t Tyskland och skola 
de m försonliga franska eller 
Punktera ®°derata, engelska syn
hall prna, va de avgörande? Eller 
gelsVp r ̂ „rike, utan att höra sin en-
tvska ,ör™ndsbroder förkasta det 

Va de\£lelocli p.å eg®n ha*d vid; 
an: ~Hi' 
dej 

På nåd och 

Kci flo 1 •• — irciiiu vill" 
>er 1 f tvångsåtgärder, det 
i fno ^,r framtvinga 

når! r i e tyska underkastelsen 
- faîl i onåd? Hur kommer i 

anska maktfullkomlig-
ijVri8« ent^t!LU^erkännande av de 
^anderiii + ' emakternas medbestäm-
Vftiska r'k lrJ

1PP^a8as av det stolta 
^gen knvw ' • ^en största sPan' 

*ter S1£ dock till den hän

delseutveckling, som kan förväntas i 
Tyskland, om det avgjorda erbjudan
det bryskt förkastas av Frankrike, 
och det varder uppenbart att vad 
detta rike eftertraktar icke är en 
uppgörelse med det tyska folket utan 
dess undergång? Inför en sådan 
visshet måste hos en nation, så tap
per, så fosterlandsälskande, så väl
dig genom sin enorma människo
massa som den tyska, uppstå ett för
tvivlat beslut att ännu en gång mäta 
sin styrka med den hatade fienden, 
att slå sig fri genom en seger eller 
draga honom med sig i sitt botten
lösa fall. Om icke fredliga och ut
härdliga förhållanden nu kunna 
åvägabringas, måste man räkna med 
faran av ett förestående krig. Gå 
måhända Frankrikes önskningar i 
denna riktning:? Tiden för den si
sta, den avgörande striden i den än
nu oavgjorda månghundraåriga kam
pen mellan Frankrike och Tyskland 
är nu den gynnsammast tänkbara. 
Att Frankrike räknar med möjlighe
ten av en desperat tysk resning lig
ger inneslutet i det militära närman
de, som den sista tiden ägt rum mel
lan detta land samt Polen och Tjec
koslovakien, Tysklands svurna fien
der. 

Det finns för övrigt ett annat ovä
derscentrum i världen, vilket antag
ligen står i ett visst samband med 
den farofyllda tysk-franska situatio
nen. Det är orientfrågan som åsyf
tas, uppgörelsen mellan Turkiet, i 
viss utsträckning understött av Ryss
land, samt å andra sidan ententemak-
ternia. Lausannekonferensen, där 
frågan dryftas, visar ingen hoppfull 
bild. Spänningen mellan Frankrike 
och Turkiet i fråga om Syrien är så 
stark att det förstnämnda landet di
rigerat en negerarmé till ort och 
stä.lle. En fransk flotta torde följa 
efter. Måhända får Frankrike att 
kämpa på två fronter! 

Den 8 maj. 

Från Kvinnovärlden. 

De fyra kvinnliga medlemmarne 
av Göteborgs stadsfullmäktige fru 
Berta Burman-Anderson (1.), frök-
narne Frida Hjertberg (h.), och Sofia 
Svensson (k.) samt fru Åkerman (s.) 
hava tillsammans väckt motion om 
att stadsfullmäktige måtte i samband 
med stadens högtidlighållande -av 
sitt 300-årsjubileum, på ett varaktigt 
sätt hugfästa detta minne, genom att 
som ett komplement till stadens två 
pensionärshem låta uppföra ett änke
pensionärshem. 

Kvinnornas Tidning torde fa till
fälle att återkomma till denna fråga. 

Det standar, vilket Göteborgs 
kvinnor skänka staden med anled
ning av dess 300-årsjubileum kom
mer att överlämnas i imorgon vid den 
stora mottagningen på Börsen, btan-
daret, som överlämnas av iru Mary 
von Sydow, bäres av fröken K. Kar-

ling. 

Det är oss en glädje 
att kunna meddela att Fru Frigga 

Garlberg, som i egenskap av Sveriges 
representant avrest till den interna
tionella rösträttskongressen i Kom, 
lovat Kvinnornas Tidning korrespon

denser därifrån. 

Den stora högtidsdagen nalkas! 
Redan i ariatid denna instundan

de historiska morgon kommer klock-
ringniifg från alla stadens kyrktorn 
att mäla det Göteborg firar en i sin 
historia enastående bemärkelsedag. 

I fästglädje och glans skall vårt 
annars stillsamma och idoga sam
hälle under denna dag ligga inför 
våra ögon. Under flagg- och vim
pelskrud skall saluten dåna och sån
gen klinga, kunglig kortège och hi
storiskt fästtåg draga genom gator
na, och konungens invigningsord 
öppna portarna för samtliga invå
nare till 300-årsminnets största ska
pelse och sevärdhet — jubileumsut

ställningen. 

Men denna dag öppnar för Göte
borg även portarna på vid gavel så
väl in mot det egna landet som ut 
mot världen. Från när och fjärran 
skola, under sommaren gäster anlän
da till den jubilerande svenska han-
dels- och sjöfartsstaden. Främst 
bland dessa gäster må nämnas våra 
egna landsmän, som från skilda 
orter skola hitkomma för att 
med oss deltaga i den svenska jubi
leumsfästen samt svensk-amerika
narna vilka jämte här i Sverige bo
ende amerikanare på ett storartat 
sätt komma att hugfästa minnet av 

si vt stundande besök genom att till 
Göteborg som gåva överlämna en av-
gjutning av Sergels berömda apoteos-
byst av Gustaf III. Vidare ha vi 
våra nabor i väster, norrmännen och 
danskarna, som vi hoppas rikligen 
skola uppblanda vårt svenska språk 
med det gemytliga och trivsamma, 
som smeker svenskens öron på Strö-
get och Karl Johan samt våra gran
nar i öster, finnarna. 

Kasta vi blicken över Xordens 
gränser öppna sig haven mot 
nya möjligheter: tyskar, engelsmän, 
fransmän, holländare och italienare, 
vilka sannolikt i all den utsträck
ning valutan tillåter och gemensam
ma intressen påbjuda skola begagna 
det högtidliga tillfället såsom en kär-
kommen förevändning att göra ett 
besök i Nordens mångbesjungna 

land. 
Med vårt varma välkommen till 

alla dessa gäster och främlingar, 
som sålunda komma att med sin 
närvaro hedra vår stads jubileums-
fästligheter förena vi en livlig ön
skan att många nya sympati- och 
intresseband individerna, och natio
nerna emellan må bliva frukten av 
sommarens kosmopolitiska fästkon
gress i Göteborg. 

Att dölja ett fel genom en osan
ning, det är att borttaga en flack 

•renom att bortklippa den. 
J.  Peti t-Senn. 

Strövtåg i hemlighetsfulla 
nejder. 

II. TanKen som livsgestaltande maKt. 
En studie över KärleK. 

Det finnes icke något svenskt ut
tryck, varmed man fullt kan återgiva 
det främmande ordet "suggestion . 
Man har försökt följande definition: 
"ett intalande av bestämda föreställ
ningar, som av den påverkade (den 
suggererade) uppfattas som riktiga 
och utföras." 

Denna förklaring säger emellertid 
mycket litet. Man måste ju fråga 
sig, hur detta intalande sker, och 
vad det är som gör, att det hos den 
påverkade omvandlas till en före
ställning. 

En mängd uttolkningar hava för
sökts, utan att dock ännu någon 
fullständig insikt i ämnet vunnnits. 

Enligt en mera allmän tipp fattning 
är suggestionen ett själiskt tryck, 
som en människa utövar på en an
nan, ett av en starkare personlighet 
på tankens väg vunnet herravälde 
över en svagare. Man tänker sig då 
hypnotiseringen med dess sömn och 
den därav försvagade motståndskraf
ten med åtföljande underkastelse 
som grundformen för suggestionen, 
ehuru man medger, att denna i \ iss 
utsträckning kan påtvingas en män
niska även i vaket tillstand. 

Den s. k. Nancy skolan, vars främ
ste målsman är M. Coué, känd för 
svensk publik genom engelsmannen 
Brooks bok "Hälsa", företräder en 
annan "modärnare" riktning inom 
den psykiska forskningen. 

En framstående representant för 
denna skola, som i förbigående sagt, 
vunnit talrika anhängare särskilt in
om den engelska vetenskapliga värl
den, professorn vid Rousseauinstitu-
tet i Genève Baudouin lägger, lik
som M. Coué, huvudvikten på själv-

suggestionen. Han ser i suggestionen 
endast en impuls, en ansats till nå
got. En människa är, påpekar han, 
visserligen dagligen och stundligen 
utsatt för påverkan utifrån — en 
sådan ligger i allt vad han ser, hör, 
läser, erfar, andra människors ̂ åsik
ter. önskningar och befallningar, 
överhuvudtaget i allt som når hennes 
medvetande, men för att kunna få 
namn av ett "intalande i verklig 
mening, måste suggestionen av den 
därför utsatte omedvetet eller med
vetet göras till en självsuggestion, 
alltså något som han själv håller för 
riktigt, önskar, tror på, och som se
dan på ett fördolt sätt, antagligen 
inom det hemlighetsfulla, ännu out
forskade själsområde, som kallas 
"undermedvetandet" omvandlas till 
känslor, begär, lidelser, åsikter, fö
reställningar och beslut, vilket allt 
strävar att förverkliga sig i hand
ling eller i själsliga och kroppsliga 
förändringar. 

Denna åsikt att suggestionen en
dast via självsuggestionen kan bli 
en maktfaktor i vår känslo- och fö
reställningsvärld. bevisas på ett myc
ket trovärdigt sätt av det genom ve
tenskapliga experiment fastslagna 
sakförhållandet, att det vid hypno-
tisering, varvid ju dock den i hvp-
notisk sömn försänkte synes ^ full
ständigt underkastad hypnotisörens 
vilja, är omöjligt att tvinga honom 
att begå handlingar, mot vilka hans 
rätts- eller anständighetskänsla i va
ket tillstånd skulle uppresa sig. Så 
länge det gäller oviktiga ting eller 
befallningar, som icke på ett avgö
rande sätt strida mot den hypnotise
rades åsikter och böjelser, är han 

liksom "med på saken", upptar sug
gestionen som • en självsuggestion, 
vilken sedan sin natur likmätigt- sö
ker sitt förverkligande i handling. 
Överskrider däremot hvpnotisören 
gränsen för det tillåtna: frigör sig 
hos den hypnotiserade, trots hans 
omedvetenhet en hemlighetsfull kraft 
vilken med suverän makt griper be
skyddande in och visar tillbaka det 
främmande inflytandet — sugges
tionen omvandlas icke till självsug-
eestion och blir därigenom utan all 
kraft 1 

Denna förmåga att, när så beho
ves, motstå påverkan utifrån äga 
vi naturligtvis också i vaket,^ nor
malt tillstånd, dock icke alla i lika 
hög grad; den okritiske, den efter
givande, den föga utvecklade, den 
omisstänksamme långt mindre än den 
kritiskt anlagde, den självständige, 
den erfa.rne, den skarpsynte och vak
samme. En viktig roll härvidlag 
spelar ju också innebörden i det man 
vill intala oss. Strider det mot vara 
egna önskningar och åsikter, reagera 
vi och stöta det utan vidare tillba
ka, men är förhållandet det mot
satta, äro vi däremot mottagliga för 
intalandet och det i alldeles samma 
grad, som det finner genklang inom 
oss själva. 

Nancy-skolan betraktar suggestio
nen och självsuggestionen, förmågan 
att påverka andra och sig själv, som 
en kraft. Denna kan, medvetet eller 
omedvetet, missbrukas och åstadkom
ma skada och olycka, men insikts
fullt och rätt brukad, ger den oss 
möjlighet att utöva en välsignelse-
bringande själisk hjälpverksamhet 
gent emot andra samt att bli herre 
över oss själva såväl till själ som 
kropp. 

Låt oss, för att föreliggande arti
kel ej skall bli alltför lång, för da
gen avstå från ett detaljerat exem
plifierande av vad suggestion är och 
i stället direkt övergå till ett av den
samma berört och i rubriken h:ir 
ovan angivet område, nämligen kär
lekens värld. 

Ni ser då och då annonser i tid
ningarne av ungefär följande lydel
se: 

"Den unga dam, som någon dag 
för ungefär tre veckor sedan reste 
med kvällståget från X. station till 
Göteborg i en andra klass kupé, och 
var iförd grårandig dräkt etc. etc. 
bedes förtroendefullt uppge namn 
och adress till 

In tresser ad.' 

Bakom denna annons ligger tyd
ligen en kärlekshistoria. Hur har 
den börjat? Antagligen så^här: 

En ung man var med pa det tag, 
som omnämnes i annonsen, han ob
serverade den unga damen, fann hen
ne vacker, kanske förtjusande. Läng
re kom det emellertid icke. Skulle 
en djupare känsla vid första anblic
ken flammat upp inom honom, hade 
han naturligtvis med alla till buds 
stående medel sökt närma sig före
målet för denna känsla för att få 
veta hennes namn och adress, däri
genom försäkrande sig om möjlighe
ten att få återse henne. Intet av 
allt detta sker, utan han låter henne 
vid ankomsten till Göteborg uppslu
kas av folkmängden och för alltid 
försvinna. Saken synes honom da 
tydligen utan all vikt. 
' Erfarenheten eller eftertanken sä

ger oss, att om den unge mannen nu 
icke ägnar den upplevda episoden nå
gon uppmärksamhet, icke vidare 
tänker på den, skall det mottaema in
trycket av den vackra flickan ome
delbart börja blekna och mycket 
snart fullständift utplånas. 

Nu händer emellertid något annat. 
Den unge mannen är för ögonblicket 
utan sällskan. ingentinp' av intresse 
UT)T»tar hans tankar, och för att för
strö sip1 börjar han tänka på sin 
vackra reskamrat. Han frammanar 
hennes täcka bild för sin inre blick, 
undrar vem och hurudan hon är, vad 
hon heter, om hon observerat honom 

och nu tänker på honom, som han pa 
henne o. s. v., o. s. v. — Det hela 
är endast en tankelek, skulle han 
själv försäkra, ett rätt och slätt tids
fördriv utan all betydelse. Tille 
han analysera sina känslor efter upp
vaknandet ur de starkt lustbetonade 
drömmerierna, skulle han emellertid 
— utan tvivel — kunna konstatera, 
att det nå resan mottagna intrycket 
av den unga damen blivit en nvans 
starkare; hennes bild framträder kla
rare, hela händelsen synes honom in
tressantare. 

Under de närmaste dagarna up
penbarar sig den vackra främlingen, 
utan att han egentligen vet, hur det 
går till, allt oftare i hans tankar, sys
selsätter hans fantasi, förleder ho
nom till drömmerier. Han tillåter 
det villigt, och snart kretsa hans tan
kar ständigt omkring henne. I det 
nöje denna fantasilek skänker honom 
blandar sig efter hand en känsla av 
otillfredsställdhet, av hemlig plåga, 
av en allt starkare saknad och läng
tan efter ett återseende — vilken 
dåre han var, som icke på den där 
oförglömliga resan gjorde hennes be
kantskap ! Han förstår icke. hur han 
kunde underlåta det, ty naturligtvis 
älskade han henne redan då — 

Det är nu han sätter in sin an
nons ! 

Han älskar henne, det är ett fak
tum. men ett mysterium är, hur den
na känsla uppstått och utvecklats. _ 

Det intryck han mottog av^ sin 
reskamrat var behagligt men icke 
djupt — han lät henne ju försvinna! 
Sedan dess har han icke återsett hen
ne, icke mottagit nagra nya djupare 
intryck — hon är alltjämt en främ
ling för honom. Den känsla han hy
ser har tydligen icke ingivits honom 
av henne. Icke häller har han med
vetet önskat framkalla den, ännu 
mindre har någon viljeakt å hans si
da förekommit. Hur har han da rå
kat i kärlekens garn?_ 

Den nyare psykologien svarar nå
got prosaiskt: Det är en självsugges
tion. en av den unge mannen själv 
omedvetet skapad känsla. Det in
tryck flickan giorde på honom var 
en suggestion. Utan att vara med
veten därom och utan att ana följ
derna, förvandlade han den genom 
sina tankar och drömmerier till en 
självsuggestion. Det enda han gjort 
har varit att tänka på den unga da
men. att för sin inre blick återkalla 
hennes, yttre företräden, att i sin 
fantasi utrusta henne med motsva
rande inre egenskaper, att dikta en 
idealgestalt, som han identifierar 
med reskamraten. Leder annonsen 
till ett nytt sammanträffande, skall 
han se henne just sadan han tänkt 
sig henne, rikt utrustad i alla avse
enden, idealiserad, underbar, tillbed
jansvärd, även om hon är av en gan
ska ordinär typ. Om andra, em de 
mest pålitliga vänner försöka öppna 
hans ögon, skall han lugnt våga sitt 
huvud på, att det är han, som har 
rätt, och de andra orätt. En mot
svarighet till denna glada, bergfa
sta, vrånga uppfattning finner man 
hos den hypnotiserade, som med syn
bar förtjusning äter en rå oskalad 
potatis, i vilken han, enligt den fö
reställning hypnotisören ingivit ho
nom, ser ett saftigt aromrikt äpple! 

Alltså, den unge mannen är för
älskad och blind. Först när kärle
kens berusning lagt sig och han åter
fått förmågan att tänka nyktert, 
skall han se den unga damen sadan 
hon verkligen är. — Äro icke de 
människor otaliga som vid ett upp
vaknande av detta slag statt huvud
yra, utan att förmå fatta hur de 
kunnat falla offer för ett dylikt 
självbedrägeri! 

Men för att återgå till vår histo
ria, den unge mannen har tänkt sig 
till sin kärlek. Hur tankarne, dröm
merierna, vilka vi ju betrakta som 
något så luftigt, så overkligt, sa lätt 
förflyktigat, på detta sätt upplag
rats, omarbetats, koncentrerats, sam
mansvetsats till en mäktig känsla 


	033
	034
	035

