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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  
till 

T V Ä T T  
Tvättanstalten Västkusten 
Vegagatan 46. Göteborg. Tel. 44443. 
Omsorgsfullt arbete, ccn> Snabb leverans 

A.-B0I. NYA BIKUPAN 
Kungsgatan 45. 

II 
Telefon 5107. 

DAMUNDERKLÄDER 
BAR N KLÄDNIN GAR 
BABYUTSTYRSLAR 

Näsdukar, Brickdukar, Bordlöpare, Ritade 

Handarbeten, Spetsar och Broderier 

finnes alltid på lager. 

BRUDUTSTYRSLAR UTFÖRAS. 

Egen Syatelier. 

Extra prima damkläde, 
mocka och eskimå, i ett flertal moderna 
färger utsäljes billigt direkt från lager. 

S. Ericsons Klädeslager 
Kungsgatan 32, 1 tr., hörnet av Magasinsg 

OBS.! Nya adressen. 

publiken kommer och fyller istolarne 
runt de otaliga borden — 

Damvärlden är talrikt företrädd. 
Många av dess representanter bära 
dessa dyrbara pälsverk, dessa blixt
rande juveler, som tillsammans med 
ett rofyllt ansiktsuttryck, en begyn
nande embonpoint och en viss lugn 
värdighet vittna om, att vederböran
de definitivt intagit sin plats på li
vets solsida och i kraft av en make 
med stenhus, en lukrativ affär eller 
andra värdefulla tillgodohavanden 
känna sin ställning god och absolut 
riskfri, även om jorden skulle bäva 
och himlen störta ned. Yiken trygg
het! Och vilken enformighet! Ode
lat angenämt kan det omöjligen vara 
att ha nått en position, så säker, att 
den inte kan rubbas och därför före
faller som något självklart, för vilket 
man icke behöver vara tacksam, så 
god -att det ingenting betyder för 
trevnaden och lyckan, om den blir 
bättre, att i guldinsamlandet ha kom
mit så långt, att en önskan icke ens 
för en enda dag kan få behålla det 
ovissas, det svåråtkomligas spänning 
och lockelse utan, ögonblickligen 
tillfredsställd, bytes i liknöjd mätt
nad. Men sorgens beklagande un-
danbedes helt säkert! 

Deras manliga medelålders mot
svarigheter synas icke till häruppe i 
dessa ljusa salar. Äro de upptagna 
av de mångahanda omsorgerna om 
de jordiska håvornas ytterligare för-
kovrande eller dväljas de en kort 
förmiddagsstund i andra för dem be-

När en man är hemma i ett ämne 
är svårigheten icke att få honom att 
meddela vad han vet utan att hindra 
honom därifrån. 

Varje förståndig husmoder 

använder 

Pellerins Margarin 
i hushållet 

Bergmans Enkas 
GRAHAMS SPISBRÖD 

Bästa familjebrödet. 
REKOMMENDERAS. 

BERTHA ANDERSON 
15 Korsgatan, Götebor®. 

Nu inkommet stort urval av vackra Ylletyger, Viyella i ylle och bomull, 
Bomullsflaneller. Handvävda, färgäkta. Bomullstyger, H vita Väf— 
nåder, bästa fabrikat. Strandkoftor, Lahmans Tricotunderklä-
der, Strumpor, Underkjolar, Snörliv, Reformliv, Näsdukar, 
Allmogegardiner, stort urval. Möbeltyger, Borddukar, stor sortering 
vackra mönster, Linneduktyger, bästa fabrikat. Handdukar, Säng
täcken, Filtar, Sticktäcken. Prima Ylle- och Bomullsgarner. 

B I L L I G A  P R I S E R .  

FÄRSKT och RÖKT 

Renkött, Höns, Kyckling 
samt allt slags Vildt till 
dagens lägsta priser uti 

E. Björks Vildtaffär 
Tel. 16 48, 208 34. St. Saluhallen 1. 

BRÄUTIGAMS KONDITORI 
R E K O M M E N D E R A S  

VAXDUK 
i trev/iga 

mönster 

Fnormf 
vrvaZ 

A/ffitfasfe priserna 
hoj 

4-BC4RLJohn^ON 
2 ftcnffj/o/vfe/ 2 

hagligare zoner, där den pärlande 
guldgula lättgroggen sprider glans 
över tillvaron och cigarröken svävar 
som en blå doftande sky under ta
ket —• det är dock ett svalg befäst 
mellan den manliga och kvinnliga 
smaken, när den hunnit mognad! 

Men unga män finns det gott om, 
dessa tidiga årgångar för vilka en 
rågad bakelseassiett ännu betyder 
så oändligt mycket mer än en lätt
grogg. 

Det är nöjsamt att betrakta dem. 
Hur käck och självmedveten deras 
uppsyn är! Hur vidöppen ligger 
inte världen för en sådan där ung 
gynnare, hur fri och löftesrik hans 
bana. Det finns intet mål för högt 
för hans strävan — han är man och 
framgången, rikedomen, äran, be
römmelsen, makten äro hans rättmä
tiga arvedel. Kampen kan bli hård, 
men desto ljuvare också segerns söt
ma. Han ser med nyfikna, förvän
tansfulla blickar in i det framtids
perspektiv, som öppnar sig för ho
nom. Yad skall han komma att upp
leva, vilka bragder skall han utföra, 
hur högt skall han stiga, skall han 
bli en av dem.vilkas namn, ärehöljda, 
gå till eftervärlden? Allt är möjligt, 
allt är troligt i det underbara även
tyr som livet är. Vilka ljusa för
hoppningar är det icke som komma 
dessa unga hjärtan att klappa, vilka 
djärva planer är det icke som välvas 
bakom dessa breda, ljusa pannor! 

Där finns också flickor, några 
mycket unga, andra ännu unga och 
många icke längre unga. 

Vad utspelar sig i deras tanke
värld? 

Det lyser i blicken på de helt un
ga, de vackra, de »om, om än icke 
vackra, dock ännu äga ungdomens 
betagande charme —- vilka underba
ra lyckomöjligheter kan icke livet 
ha i beredsap åt dem! De ha så 
måga strålande ungdomsår kvar, lyc
kan har ,så god tid att leta reda på 
och hitta fram till dem. Hur högt 
kan icke en ung flicka lyftas genom 
giftermålet, som genom ett trolleri 
in i en ljus, sorglös, rik värld. Vilka 
förtjusande saker i sådan riktning 
berätta icke romanerna och filmerna! 
Och för resten, se där! Den unga 

tindrande blicken glider bort till bor
den, där de sitta, som lyckan på det
ta sätt varit huld, leker med deras 
dyrbara pälsverk, deras blixtrande 
juveler. Och förstulet tas., miniatyr
spegeln upp ur handväskan som en 
försäkran om de förträffliga fram
tidsutsikterna, ordnas en lock vid 
örat och gives hatten en liten till
rättavisande puff för att den skall 
få just den allra klädsammaste lut
ningen. 

De ännu unga, för vilka dock de 
första åren redan försvunnit in i det 
oåterkalleligen förflutna, utan att 
den väntade lyckan hunnit fram, ha 
fått som ett stänk av osäkerhet i den 
en gång så segervissa blicken. Kan
ske — tänk om 

Denna osäkerhet har blivit till t 
visshet hos dem, som äro på andra 
sidan ungdomen. Livet skall icke 
förverkliga drömmen om ett genom 
giftermål vunnet eget hem, om väl
stånd, bekymmerslöshet och lycka, 
utan skall ge ensamhet och en aldrig 
avkopplad självförsörjningsplikt. 

Varför ter sig den definitiva hän
visningen till arbetet som det enda 
stödet i livet så skrämmande för fler
talet kvinnor? Ur vilka dunkla djup 
stiger denna oro, denna fruktan för 
den egna kraftens otillräcklighet, 
för väntande svårigheter, för miss
lyckande, för växande bekymmer? 

Är det ett arv från våra oldmöd-
rar. Dröjer det alltjämt i våra sin
nen kvar något av den fasa de kände 
för att stanna på överblivna kartan, 
att bli gamla mamseller som levde 
på nåder hos anförvanter eller mödo
samt knagglade sig fram på något 
uselt avlönat arbete? Är det detta 
som'gör, att vi räkna med giftermå
let som något alldeles självfallet och 
betrakta ungdomens självförsörj
ningsarbete som något tillfälligt och 
oviktigt för vilket ingen grundlig ut
bildning erfordras och vilket icke be
höver tagas vidare seriöst, icke ledas 
möt något bestämt och högt satt mål? 

Skall det månne dröja mycket län
ge, innan de unga flickorna se på ar
betet med samma glada förtröstan 
och förväntan som de unga männen, 
då de taga försörjningsplikten som 
självfallen och giftermålet som en 
lycklig möjlighet, då de i arbetet lik
som i giftermålet se ett medel att 
skaffa sig ett eget hem, en säker 
bärgning, en god social ställning? 

Musiken spelar, men ansiktsmas
kerna falla icke, besvara icke frågan. 

Crayon. 

KraftuttrycKet. 
Det är fruktansvärt vad svenska 

folket svär! Och det fruktansvär
daste är hur ointelligent det sker 
Utan mening, utan ett begrepp OJ 

valören fogas endast det ena must. 
ga ordet till det andra i en konver
sation vars make i innehållslöshet 
man ej skall finna mellan Skåne och 
till Kap Goda Hopp. 

Om svordomen i denna form är 
ett avskyvärt ont, en plåga för med
människorna kan däremot kraftut
trycket såsom en väl anbragt deko
ration i språket ej anses helt och 
hållet förkastligt. Det finris till och 
med personer, som kunna använda 
det på ett verkligt elegant och må
lande sätt. Det glider med sådan 
abandon och finess in i deras konver
sation i övrigt att man knappast 
hinner märka eller åtminstone inte 
förarga sig över det. 

Det finnes även vissa bestämda 
tillfällen då det tyckes oemotstånd
ligt. Vid stark uppbrusning flyger 
det sålunda ur somliga såsom kor
ken ur den jäsande flaskan. För 
att uttrycka en stark häpnad eller 

Stor sortering av goda 

Fick- och IT» 
Armbands- U1 

och goda GLASÖGON. 
C. A. PATERSON 

Kungsgatan 13. 

SKolKostymer 
Trevlig nyhet i 
sportmodell med ra

ka byxor från 

Kr. 19: — 
Kavajkostym i mo
dernt fiskbensmön
ster, utmärkt kval

tet frå.n 

Kr. 35: 

FISK TORGET 

= Tel. barnavdelningen 13865-

^llllllllllllllllll 

bunden vid handleden med ett siden
band. Baronens ögon vidgade sig. 
Han böjde sig framåt för att kunna 
se bättre. Han kände igen den där 
handsktummen, och även sidenbaa-
det, knutet om handleden. Han 
själv hade knutit det för ett par da
gar sedan, då tiggarkrymplingen, 
fru Lipperts hyresgäst, Palle, hade 
fallit omkull framför hans träd
gårdsgrind, och skurit sig i långfing
ret på en glasskärva. Och detta för
band, som han anlagt på krymplin
gen, bar nu den storväxte, välska-
pade döde framför honom! Nu igen
kände han också dragen, trots det 
att de voro förvridna, och trots den 
felande ramen av peruk och skägg. 
En ny hemlighet avslöjade sig här 
framför honom. 

Baronen såg åter på fru Lippert. 
Hon hade slagit förklädet över hu
vudet och snyftade våldsamt. Då 
gick han bort till henne i en oöver
vinnelig önskan att få veta. 

"Ni ta'r olyckan mycket hårt, fru 
Lippert. 

Hon spratt häftigt till och lät 
förklädet sjunka. Och genast var 
hon på sin vakt som den förslagna 

kvinna, till vilken hon i hänsynslös 
kamp med livet utvecklat sig. Till 
och med darrandet i lemmarna kun
de hon behärska. 

"Den stackars flickan gör mig så 
ont", sade hon trohjärtat och torka
de sig i ögonen. 

"Er hyresgäst Palle är väl ännu 
borta?" frågade baronen hänsyns
löst. 

Hon såg honom trotsigt i ansiktet 
med sina skarpa, ljusa ögon. 

"Jaha, det är han, herr baron. Han 
är i Bremen hos sin kusin. Och han 
kommer inte igen på länge, skriver 
han. Vad kan jag väl göra, herr ba
ron, Lippert kan nu rakt inte med 
honom, och Lippert är ju min man. 
Då är det ju bättre, att Palle blir 
borta. Har jag inte rätt, herr baron?" 

Baronen frågade inte mer. Hon 
komme att taga sin och den dödes 
hemlighet med sig i graven. I ba
ronens beundran för hennes självbe
härskning blandade sig en rysande 
känsla. 

"Kraft, kraft", mumlade han och 
vände sig mot utgången. "Kraft till 
ont och kraft till gott — hon äger 
dem båda." 

På vägen hem träffade han i Ro-
senhof Moritz Deideles med sin ny
gifta fru under armen. Hennes axel 
hade icke blivit mindre hög, eller 
hennes granna kläder mindre skri
kande. De osköna, skarpa dragen 
uttryckte ett brutalt medvetande om 
pänningens makt. Moritz skred med 
värdighet bredvid henne, värdighe
ten hos den framgångsrike finans
mannen, och i de melankoliska, mör
ka ögonen låg ett sällsamt trots, 
trotset hos den, som vet, att intet 
mer kan hindra honom på hans bana, 
sedan han trampat på det, som var 
dyrast för hans hjärta. 

"Ja, alla de från Rosenhof!" 
tänkte baronen. "Hur de stigit upp 
ur djupen för att erövra världen, 
somliga med andra utan moral. Men 
det underbaraste förkroppsligandet 
av denna hemlighetsfulla och ur dju
pets dolda källor uppstigande kraft 
blev dock Julia." 

Baronens blick föll på Belladon-
nan på hans komposthög. Med en 
hastig rörelse böjde han sig och 
ryckte upp blomman med rötterna. 

Hade han verkligen en gång lik
nat den döda vid denna giftblomma? 

Icke belladonnan var hennes symbol, 
snarare julrosen, som ur vinter och 
mörker kommer fram, just då man 
tror sig icke kunna hoppas på någon 
enda blomma, och som fröjdar värl
den med sin underbara skönhet. 

Han beslöt att försiktigt gräva 
upp sin julros och plantera den på 
den dödas grav — blomsterundret 
på människoundrets grav. 

SLUT. 

Fröken S. Ericsons välkända 
klädeslager, 

som på grund av raskt vidgad om
sättning växt ur sin lokal, Järntor
get 6, har överflyttats till nya mot 
utrymmesbehovet svarande stora 
lokaler, Kungsgatan 32, där alltså 
de gamla kunderna återfinna denna 
sin omtyckta affär och nya kunder 
kunna göra dess angenäma bekant
skap. 

Färska Grönsaker och Blommor dag
ligen, från Fridkulla och Sofielund, 

hos 

N. L. Blomberg 
TRÄGÅRDSHALLEN. Tel. 7225. 

Amalia Gustafssons 
Saluhallen 21—23 

förstklassiga Charkuterivaror 
rekommenderas. Tel. 1976. 

Effektivaste 
avmagrings-

badsalt 
i n k o m m e t  

ARKADEN" 

beundran infinner det sig även ofta 
helt spontant. 

Men det är en himmelsvid skill
nad mellan bruket och missbruket av 
kraftiga ord. Lika djupt som man 
måste avsky det senare, lika omöjligt 
måste man anse det vara att helt och 
hållet utrota det förra. Alla värl
dens språk äga kraftuttryck och all 
världens litteratur har använt dem. 
Varje nation har tagit dem i bruk 
såsom en slags kryddor vid enastå
ende tillfällen i sitt dagliga tal — 
den svenska allenast frossar i deras 
missbruk. 

Opponent. 

Möbler Vackra och 
solida stil 

Gripsholms ^S,f.n^™deU„ 
såväl som moderna tillverkas. Provmöbler 
finnas. Fotografier sändas. 

L. J. LARSSONS SNICKERIAFFÄR 
Telef. 106. Mariefred. 

Härliga sjöresor och bilturer. 

Vanfireanstaltens Yrkesskola 
Tel. 236 — 11510. 

Kjellmers 
Damskrädderi 

& Kappmagasin, 
rekommenderas. 

Förstklassigt arbete. Låga priser. 

Carl Johansgat. 9. Tel. 45968. 

Nyutkomna böcker. 
J. A. Lindblads förlag, TJppsala: 

P  a u l  K e l l e r :  Hubertus. E n  
skogsroman, översatt från tyska ori
ginalets 132 :a upplaga av Sigrid 
Elmblad. Pris: häftad kr. 4,50. 
klotb. 6,25. 

H e l e n e  C h r i s t a l l e r :  över 
djupen. Bemyndigad översättning 
från tyskan av Gunhild Tegen. Pris: 
häftad kr. 3,50. 

E r n s t  Z a h n :  Apotekaren i 
Weltwil. Bemyndigad översättning 
från originalets 99 :e tusende av Hu
go Hultenberg. Pris: häftad 6,50, 
klotband 8,25, halvfranskt band 12 
kronor. 

A l g o t  L i n d m a r k :  Ingvar 
Fryle. Svensk originalroman. Pris 
4 kr. 

Ungdomens julrosor. Pris kr. 1,25. 

Sveriges vår. Julnummer. Pris 
40 öre. 

Julbloss. Pris 60 öre. 

Hippo. Illustrerad barnberättelse 
av Louis Moe. Pris kr. 3,50. 

Pojkarnes äventyrsbok julen 1923. 
Pris häft. 1 kr., inb. kr. 1,75. 

I Rosengård, flickornas bok V. 
Pris häft. 1 kr., inb. kr. 1,75. 

Nu är det jul igen, 12 årg. Pris 
40 öre. 

Småbröd och Kakor 

Langedra 

säljes varje lörH 
Smör- och Ostaffären Bazar 

'GSBRÖCL 
"• lag i 

Alliance 
Butiken är vid ingången ,:r Q 
gatan mitt emot Lax- oil" Bazar' 

affären N-r s<; Sefv-
Tel. 4570 til. begge „ * 

A- !*®55W 

I I 11 in II« _ 

Köp Edra Skod 
får största 

on 
där Ni i ar största urval1 mnj 

varor, lägsta priser, nämligen^ 

Södra Larmgatan 10 
Linnégatan 11. Karl Gustafen ^ 

nornas 

BREVLÅDA. 
Prenumerant i Stockholm. Pä fö 

rekommen anledning meddelas här-
med att prenumeration å Kvinno 
Tidning kan verkställas å 

postkontor på varje ort över hela 
landet. Rörande särskilda förfråg
ningar från i Stockholm bosatta lä-
sare och prenumeranter besvaras 
dessa av tidningens ombud därstä
des, fröken Ester Nordhammar fel 
137 68. 

Efter klockan åtta. Vi kunna icta 
upptaga detta fall bland tusen. Frå
gan är ett bottenlöst hav — och n 
ha ingen lust att drunkna däri. 

Sömmerska. Så resonerar blott, 
dugligheten. Vi tacka er uppriktigtt 

Fru M. E—n, Skara. De omskriv
na numren finnas ännu kvar och 
kunna rekvireras från vår tidning» 
exp., Vallgatan 27, Gröteborg. 

En som blivit glad. Yarmt tack 
för er sympatiska skrivelse. Den 
gjorde så .många glada som "'hela. 
redaktionen" omfattar. 

E—n O—g. Vi äro gammalmodi
ga nog att tro naturens paradis värn 
det bästa för ofördärvade sinnen. 

Fru War g. Ack ni måtte icte 
känna oss! Få vi sända Er en sam
ling skall Ni snart finna den kraf
tigt talande anledningen till vårt av

slag. 

Felicia. Vårt tack för de sanda 

bidragen, vilka antagas. 

Nyfiken. Ni undrar hur en tid
ning "göres", och antar att det måtte 
vara "oerhört invecklat". Vårt svar 

skall komma i en artikel. 
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Distribution Pa <J' lasfla' 

Tel. . 40781, 45699 
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Annonspris: Textsida 25 öre pr mm. 

» sista sidan 20 öre pr mm. 

Längre annonsering rabatt. 
Utgivare oc 

Utkommer varje söndag-. 
redaktör. INGEBORG DAHLLÖF. För annons- och ekonomiavdelningen: EDITH RICKBERG. 

Redaktion och expedition: Vallgatan 27, Göteborg. Tel. 18070. 

71^ktillåtes gärna om "Kvin-
ornas Ti ning", med hela namnet 

"" utsatt, angives som källan. 

INNEHÅLL. 
Utlandskrönika i sammandrag. 

Vad de äkta männen säga. II. Av 
IVigga Carlberg. 

Låt oss reagera! Av Stilett. 
Mannen av i dag och mannen av 1850. 

Av En nöjd. 
Innanför partierna eller utanför. II. 
Hålla också de kvinnliga kvinnorna på 

att försvinna. Av Julie Gram, 

"Varför"? Svar av A. B. 

Teater. 
Telefonisternas julafton. 
Celebert författarinnebesök i Göteborg 

Handlade hon rätt eller icke? 

"Kvinnans själ". En anmälan av H—t 

H-n. 

UtlandshröniKa 
i sammandrag. 

Står Tyskland inför sin under
gång eller inför sin räddning och 
uppresning? Situationen ter sig vis
serligen förtvivlad, men när nöden 
är störst, händer det ju icke sällan, 
att hjälpen är närmast, och det finns 
dock i detta fall en del ljuspunkter 
att fästa sitt hopp vid. 

Krisen mellan riksregeringen och 
Bayern kvarstår visserligen olöst, 
men någon olycka behöver detta icke 
innebära. Riksregeringen represen
terar republiken, denna republik •soin, 
Jär den upprättades av de förblinda-
e arbetaremassorna, hälsades med 

jubel av — ententemakterna! Det 
w ockiså varit ententens, enkanner-
'8® 1 rankrikes angelägnaste om-

S°w'f^ ^P^âtthâlla Tysklands re-
P" danska statsförfattning, vilken 
f!!°m ®11 frodiga jordmån för parti-
P1 och klasshat utgjort en försäk-

W °!?i. tyska folkets maktlös-
Mlill! Til1 denna bedrövliga re-
„„•111 ; Y^ken undertecknade Ver-
eft/y ^ °°k ,som lydigt dansat 
av Tv n !rikes PiPa' skaU minnet 

»m fU aTlr förneclring samt också, 
minnet ilr s^an'de vid makten, 
Bayern % SS undergång knytas. 
fflmlA a1

ten'gen representerar det 
Elisor i^- riket, dess fasta sam-

dess mocl 

är ttnn bayerska folket 
villigt fu v ^ sinnat och därför 
i en diWÏagga sin omlade styrka 
. M ktators hand. Bayern stiller 

Hot det en i°n lcke mot riket utan 
Bussen C1f republikanska 
ce®trum n Ti 6ts nuvarande makt-

kli ' c 1 ^traktar sig självt som 
^sfct TvonVai?a 'e^ nytt monark-
Vggas 7™. utåt mäktigt, skall 
!atsaa®n ä!alet ™€llan en republik, 
ar rådvil]l1,0+ vanara oc'h vars politik 
^ en m ' ' S7a^et och oförmåga, 
5PPresnino.°na ' som nationell 
^ stall ZTl Sfmling och kamp 

%, när „a folket otvivel-

Den ^ röda upprorsrörelsen i Sach
sen i vilken Frankrike sett den vack
ra gnistan till tyskt inbördeskrig, 
har kvävts i sin linda genom det be-
slutsamtoa uppträdandet av de där-
varande riksvärnstruppernas chef, 
general Miiller, och av det nationali
stiska hotet frän Bayern. De fran
ska tidningarna konstatera detta 
faktum med ledsnad. 

Separatisterna i Rhenlandet hava 
under veckan försökt en kupp för att 
realisera sin av Frankrike och Bel
gien i hemlighet understödda plan, 
proklamerandet av en tysk Rhenre
publik med skilsmässa från moder
landet ooh vänliga relationer till — 
arvfienden Frankrike. På en del 
platser lyckades i första stöten kup
pen och Rhenrepubliken utropades, 
men ett hastigt bakslag följde på 
grund av befolkningens motstånd och 
sépara ti sterna hava måst slå till ret
rätt. Enligt senare underrättelser 
börja de franska och belgiska trup
perna att öppet taga parti för se-
paratisterna. 

Svåra hungeroroligheter med kom
munistiskt revoltinslag hava före
kommit i olika tyska städer. Sär
skilt ondartade hava de varit i Ham
burg och Berlin. Svår brödbrist rå
der och övriga livsmedel undergå en 
oavbruten prisstegring. I Ruhrom
rådet förekommer en utbredd arbets
brist på grund av att industrien i 
stor utsträckning nödgats inställa 
driften. 

Tyska riksregeringen har försökt 
inleda nya skadeståndsförhandlingar 
med F rankrike, med hittills okänt re
sultat. 

Sydafrikanske premiärministern 
Smuts, som deltager i den brittiska 
imperiekonferensen i London, har ta
git till orda i skadeståndsfrågan, för 
vars lösning han kräver sammankal
landet av en istor konferens mellan 
de intresserade makterna. Den ame
rikanske ministern i London förkla
rar, att Amerika är villigt att del-
tara i en sådan konferens. 

I pressläggningsögonblicket ingår 
meddelande att även engelske pre
miärministern Baldwin i ett offent
ligt tal skarpt gått tillrätta med 
Poincarés tyska politik samt förkla
rat, att England ej med jämnmod 
kan se att någon del av Tyskland 
avskiljes till separat stat. 

I Grekland har general Metaxas 
gjort ett misslyckat upprorsförsök 
mot regeringen. 

Från Italien berättas om splitt
ring inom fascistlägret. 
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Vad de äKta männen säga. 
Av Frigga Carlberg. 

II. 
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M Bojern troget häller 

Celebert författarinne-
besöK i Göteborg. 

Den kända författarinnan profes
sorskan Beatrice Zade från Leipzig 
kommer i dagarna att såsom före
dragshållare gästa Göteborg. Fru 
Zades första föredrag hålles i Tyska 
damklubben torsdagen den 1 nov. 

över ämnet: Goethes sista kärlek, och 
lovar med den grundliga kännedom 
författarinnan besitter om den store 
skaldens liv att bliva av största in
tresse. Den 2 november håller fru 
Zade föredrag i Sällskapet Iris över 
ämnet: Moderna tyska författarin

nor. 

Jag vet med en visshet, som icke 
står efter den, vilken kan åstadkom
mas genoim de snörrätaste, matemati
ska bevis, att på mig och varje män
niska är ställd en ovillkorlig for
dran: var helig! Varje försök att 
neka denna fordran är icke blott ett 

misstag, det är ett brott. 
Pontus Wikner. 

Slutligen kom det svar den fråg
visa redaktionen väntat och det var 
—• som också kunde ha väntats då 
man talar i den tonen — anonymt. 
Det lyder sålunda och blir älskvär
dare ju längre det lider: 

Med vad rätt tillåter ni er att frå
ga en oförvitlig äkta man om hans 
känslor rörande giftermål med en 
ekonomiskt oberoende kvinna? 
Skulle en man kunna ge ett intelli
gent svar på en sådan fråga, om han 
icke även varit gift med en kvinna 
han måst försörja? Skulle han kun
na svara hederligt, med svart på vitt, 
om han var en hygglig, ordentlig 
äkta man? 

Kunde icke er äkta man med den 
ekonomiskt oberoende kvinnan efter 
den strängaste självprövning finna 
att han känner sig enbart som äkta 
man, utan intryck av någon annan 
särställning, än han skulle ha som 
gift med en blondin eller en dam med 
sköldpaddskam? 

Jag vet intet logiskt skäl varför 
män och kvinnor icke i äktenskapet 
skola dela plikter, privilegier 'och in
komster. Det gives naturligtvis 
vissa saker en man gör bättre än en 
kvinna, men å andra sidan finns det 
sådant en kvinna uträttar med stör
re behag och naturlig färdighet än 
män; men vad en kvinnas rättigheter 
angår, så äro de svåra att definiera. 
En ung kvinna har lika rätt att rö
ka sin cigarrett som en ung man, 
men då bör han, för jämnviktens 
skull, ha lika rätt att använda 
sminkpinne och snörliv. Jag inser 
icke att samhället, kyrkan eller la
gen kan förbjuda en hustru att ar
beta lutom hemmet. Det finns mån
ga kvinnor som utföra lukrativt ar
bete i de sköna konsterna, i affärer 
och yrken, men som icke skulle vara 
värda en kdkerskelön i köket. 

Vad dettas inverkan på familjeli
vet angår, så är det många unga äk
tenskap som möjliggöres endast ge
nom hustruns .ekonomiska oberoende, 
vilka eljes måste uppskjutas, då en 
enda persons inkomster icke förslå 
för det gemensamma hemmet. 

En inverkan på familjelivet — så
vida hustrun icke har sin verksam
het vid teatern eller liknande — är 
att man och hustru ha samma arbets
tid, äro trötta på samma gång och 
i behov av rekreation, vilket måste 
vara nyttigt för två personer som 
trivas ihop. Vad samhället i stort 
sett angår, så undrar jag om ej de 
kvinnor som ständigt bruka sina 
hjärnor äro bättre skickade för ar
bete i kommunens tjänst, där sådant 
är av nöden? 

Vad era två senaste frågor angår, 
så hur skulle en man som ännu är 
gift kunna svara på "om det varit 
svårt ordna våra ekonmiska mellan-
havanden?" Och vad min maskuli-
na stolthet vidkommer, så uppehäl
les den av vissheten om att vara gift 
med en så älskvärd och duglig 
kvinna. 

Efter ovanstående kommer ett 
mycket betydelsefullt inlägg 

den framstående affärsmannen och 
författaren J. George Frederick. 

Intelligenta äkta män hysa natur
ligtvis inga fördomar mot kvinnans 
självständiga förvärvsarbete. Jag 
har med glädje sett vad detta be
tytt för min hustrus utveckling och 
lycka. Men jag tycker ej om uttryc
ket: "ekonomiskt oberoende", det är 
en axelryckning, ett kast på nacken. 
Jag ser icke något egentligt skäl för 
en hustrus ekonomiska oberoende i 
och för sig, men jag ser ett skäl för 
att en kvinna med intelligens och 
förmåga ägnar sig åt en verksamhet 
som intresserar och utvecklar henne, 
antingen 'denna verksamhet gäller 
familjen och hemmet eller världen 
där utanför. 

F tågans pänningsida kommer i 
andra rummet, eller skulle göra det. 
I ett kompaniskap är det av ringa 
vikt om den ene delägaren förtjänar 
hälvten eller mer av inkomsten. Hu
vudsaken är att samarbetet < beford
rar högsta möjliga mått av ömsesi
dig lycka och tillfredsställelse. Om 
ett barnlöst äkta par vill arbeta ut
omhus är saken mycket enkel, fin
nes barn ställer sig saken allvarliga
re. Några kvinnor kunna ägna sig 
åt förvärvsarbete och samtidigt fylla 
sina plikter mot familjen, under det 
andra ej kunna det, utan att göra 
sina barn stor orätt. En modern 
kvinna behöver ödmjukt och nog
grant pröva sig själv innan hon äg
nar sig åt både moderskap och för
värvsarbete. Det är löjligt att i 
dessa dagar, då den psyko-analytis-
ka kunskapen är så utbredd, tala 
som om mödrarne icke vore vikti
gare för barnen än fäderna. De äro 
det. Dock skall helt säkert den 
dugliga och väl förberedda kvinnan 
bli en bättre mor, därför att hon har 
ett förvärvsarbete att sköta. 

Rent ut sagt, det vore bättre kvin
norna talade om sitt ansvar och bä
sta fostran för dettas fyllande, än 
upprepa trosartikeln om nålpängar 
och personlig kontroll över sina in
komster. Det mest iögonenfallande 
faktum i den nuvarande situationen 
är icke, enligt min mening, kvinnor
nas strid för ekonomiskt oberoende, 
utan den lätthet varmed de halka 
över långt viktigare frågor, oskilj
aktiga från deras övergång från 
hemmet till den yttre världen." 

Det bör bli av intresse att se vad 
fru Frederick kommer att lämna för 
svar på frågan hennes make så ut
tömmande yttrat sig om. Hon har 
nämligen utlovat ett sådant. 

Sedan ännu en hel del erfarna 
äkta män uttalat sin sympati för de 
gifta kvinnornas arbete utom hem
met, vilja vi ett följande nummer 
lämna ordet åt hustrurna. 

Man erkänner villigt sina småfel 
för att övertyga andra om att man 
inga stora har. 

La Rochefoucauld. 

Låt oss reagera! 
Bland den i tidningsmysterierna 

icke invigda allmänheten hör man 
mycket ofta undran uttalas över ar
ten av recensioner över pjäser och 
litteraturalster. 

Man har, framhålles det, ofta en 
förnimmelse av, att den som skriver 
är en människa, vilken icke går till 
sitt ansvarsfulla värv för att söka 
och framhålla förtjänsterna och för 
att uppmuntra och vägleda den spi
rande förmågan, utan för att med 
elak iver efterforska och framvisa 
endast felen och svagheterna. Man 
anar en gallsjuk, ond människa bak
om det tryckta ordet, en människa 
som finner en njutning i att inför 
läsekretsen och med ett par dispone
rade tidningsspalter som Skådeplats 
gå till anfall mot en annan människa 
och förgöra henne med hånets och 
löjets oädla vapen. Scenen, i sig 
själv så ytterligt obehaglig för varje 
tänkande läsare, förefaller ännu pin
sammare, när man vet att den an
gripne, som i saknad av disponibla 
tidningsspalter är vapenlös, ej kan 
tillbakaslå angreppet, vilket alltså 
får stå oemotsagt. 

I denna tvist skulle allmänheten 
vara skiljedomare, men tyvärr av
står den oftast från att utföra denna 
sin funktion, böjd som den är att 
a priori giva kritikern rätt och att 
låta bli "att kasta bort pangar" på 
det som denne betecknat såsom vär
delöst. 

Att herrar kritici emellertid kun
na få grundlig bakläxa har man rätt 
talrika exempel på. Det roligaste 
av dem var väl, när professor War
burg på sin tid begabbade Selma 
Lagerlöfs "Gösta Berlings saga" och 
betecknade arbetet såsom närmast 
sinnessvagt. 

Och ibland når dem även Neme
sis! 

Den som skriver detta minns från 
sin anställning vid en daglig tid
ning, hur den viktige bokanmälaren, 
när han kom upp på redaktionen 
med manus, brukade säga med ett 
belåtet skratt: 

— Så där ja, nu har jag avrättat 
några små författare igen! 

Ett par år senare framträdde sam
me kritiker med ett eget bokarbete 
och blev själv av andra kritici så 
grundligt "avrättad", att han aldrig 
mer vågade göra öm försöket. 

Det kan med ledning av det ovan 
sagda vara intressant att taga del av 
vad en världstidning som "Times" 
har att säga i detta ämne: 

"Låt oss hålla grymheten borta 
från litteraturens värld! Här me
nas naturligtvis avsiktlig grymhet 
Att bevittna grym kritik verkar 
mycket snart som en plåga. Första 
gången man läser en sådan artikel, 
finner man den kanske pikant eller 
man känner förvåning över det ut
östa ymniga ovettét, över den njut
ning med vilken kritikern illustre
rar sin egen uppfattning och skry
ter med den på bekostnad av boken, 
teaterpjäsen eller målningen. Men 
läs artikeln en gång till, och ni skall 
finna, att ingenting verkar så dumt 
som en förteckning över fel. 

En kritiker är på visst sätt en hi
storieskrivare. Det finns enfaldiga 

och begåvade, tillförlitliga och vil
seledande, partiska och opartiska hi
storieskrivare. Ett grymt tempera
ment inlägger antagligen grymhet i 
det som skrives. När historien gäl
ler den tid, som är, och kallas kritik, 
är grymheten dubbelt grym, därför 
att den går ut över levande. Allt 
vad som kan sägas här är att det 
bästa och effektivaste botemedlet är 
att absolut vägra att läsa kritik 
denna art!" 

Stilett. 

av 

av i 
av 

pa 

Julie Grams artikel i senaste num
ret av Kvinnornas Tidning "Håller 
de manliga männen på att försvin
na? innesluter många beaktansvär-
da synpunkter, men jag undrar i alla 
fall, om icke författarinnan, när hon 
ser tillbaka på gångna tiders män 
glömmer bort att bakom deras bele
vade och cirklade sätt ute i livet dol
de sig en rätt betydande nonchalans 
mot och brist pa medkänsla för kvin
norna? 

Undertecknad, vars barndom in
föll på 1880—90-talet minns ännu 
sina funderingar inför det på järn
vägsresor så vanliga skådespelet — 
husfadern intagande sina goda mål
tider pa restaurangstationerna, under 
det att frun satt kvar i kupén och 
förnöjde sig med smörgåsar ur den 
medförda matsäcken. Är icke en så
dan scen otänkbar i våra dagar? 

Tänk också på de obestämda och 
som en nåd givna hushållspängarna i 
gångna dagar. Smågräl varje torg
dag och stora uppträden vid helger
na! I en familj, jag kände, talade 
husfadern vid de sistnämnda glädje
tillfällena alltid om skilsmässa så
som det enda räddningsmedlet undan 
den ruin, som hotade hemmët 
grund av det dyra hushållet. 

Och togo icke dåtidens män det 
som en helt naturlig sak att vid mål
tiderna något extra gott sattes fram 
för deras enskilda räkning? 

Aktade de nödigt att låta gemålen 
veta, hur pass rikliga deras inkom
ster voro och hur stor förmögenhe
ten? Höllo de henne icke i stället, 
såsom en utmärkt sporre till flit och 
sparsamhet, i skräck med dunkelt tal 
om att det hela lätt kunde gå över 
styr? Förekom det någonsin att den 
kvinnliga världen ansågs värdig en 
inbjudan till officiella festligheter? 

Hände det väl, att tidningarne 
bland notiser om födelsedagar och 
dödsfall upptogo även kvinnliga 
namn? 

Skulle det kunna hända att man 
nu, som jag en gång i slutet av 1880-
talet gjorde, i en manlig chiffonier 
påträffade en väl läst bok med titeln 
"Hur man uppfostrar en snäll och 
lydig hustru åt sig." 

Många, många fler frågor skulle 
kunna göras för att belysa, att man
nen av i dag, även om han icke ute 

livet visar så polerade maner och 
krumbuktar så mycket för kvinnan, 
dock är tusen gånger trevligare att 
leva tillsammans med än de kruser-
liga herrarne av 1850. 

En nöjd. 
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Uthyr brand- och dyrkfria förva-
ringsfack. 
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Emottager mot billig avgift (s. k. 
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redovisas omedelbart till depo-
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Emottager till förvaring i kassavalv 
(s. k. sluten deposition) förseg
lade lådor, konvolut o. dyl. 

Hålla ocKså de kvinnliga Kvin
norna på att försvinna? 

Innanför eller 
utanför parti

erna? 
I frågan, om kvinnorna böra an

sluta sig till de manliga politiska 
partierna eller stå fria utanför dem, 
harva vi tidigare publicerat en arti
kel, som pläderat -för en (anslutning 
till de manliga organisationerna. I 
nedanstående inlägg göras motsatta 
åsikter gällande. 

II. 

Utanför! 

Av Edith How-Martin. 

Förr i världen rådde det ofta de
lade meningar i den frågan, huruvida 
rösträttskvinnorna borde koncentrera 
sig i arbete för rösträtten, eller om 
de endast borde arbeta för rösträtten 
såsom en av de många reformer de 
önskade. Det var också ett annat 
spörsmål, som ofta debatterades — 
borde man arbeta för rösträtten så
som medlem av något politiskt parti, 
eller kunde man ha mera hopp om 
framgång genom att ställa sig utan
för partierna och sluta .sig till orga
nisationer byggda på en "icke parti" 

eller feministisk bas? Ingendera 
frågan blev fullt avgjord, men dis
kussionerna i ämnet, argumenten för 
och emot tjänade ett gott syfte. De 
ivrigaste rösträttskvinnorna blevo 
fullt övertygade om att den bästa 
utvägen för dem vore att förena sig i 
särskilda sammanslutningar, som fö
restodes av deras egna beprövade och 
betrodda ledare. Allteftersom agi
tationen blev intensivare, så växte 
medlemsantalet inom de kvinnliga 
föreningarna, och deras betydelse 
tilltog. 

Nu är rösträtten genomförd, kvinn
liga röster äro en vinst för varje po
litiskt parti, och naturligtvis under
rättar man kvinnorna om att de inom 
partierna skola ha utsikt till att ge
nomdriva de lönereformer, som spe
ciellt intressera dem. Men då vi på
minna oss den långa mödosamma 
kampen för kvinnlig skolundervis
ning, för kvinnans personliga frihet, 
för gift kvinnas rätt till egen arbets
förtjänst, för mödrarnas rätt till för
myndarskap för sina egna barn, för 
rösträtten, alla dessa reformer, som 
ännu ej äro fullt genomförda, då vi 
tänka på detta samt på den långa 
listan av politiska och ekonomiska 
segrar, .som ännu återstår, oss att vin
na, så måste vi väl fråga oss själva, 
vad som bör vara den snabbaste vä-
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gen till framgång, att begagna oss av 
redan existerande politiska partier, 
eller att verka genom våra egna or
ganisationer och med de politiska 
partier, som äro villiga att hjälpa 
oss söka nå vårt mål: full likställig
het i fråga om frihet, ställning i sam
hället och möjligheter på alla områ
den? Det finns inget svar på denna 
fråga, som är tillämpligt för alla 
kvinnor. 

Vi äro emellertid alla eniga om 
att vad ej endast våra enskilda or
ganisationer utan samhället självt 
behöver, är att ha så många männi
skor som möjligt fullt vakna för vik
ten av att ej försumma sina medbor
gerliga plikter och som äro i .stånd 
att se alla viktigare frågor i stort. 
Uppfostringspropagandan skall röja 
undan mörker och okunnighet och 
ersätta dem med kunskaper och för
stående, under det den nu rådande 
apatien skall lämna rum för intelli
gent intresse. 

Den mindre frågan, som mera spe
ciellt berör oss, är, huruvida kvin
norna böra sluta sig till partiorga
nisationerna ell. fortf. organisera sig 
separat. Helt visst böra de, som ön
ska komma in i riksförsamlingen, 
förena sig med något politiskt parti, 
då chanserna äro mycket små för 
utomstående kandidater och medlem
men av ett parti har större inflytande 
inom riksdagen. Ivriga feminister, 
som ej fika efter äran att komma 
in i riksförsamlingen, böra enl. min 
åsikt absolut hålla sig utanför par
tierna och fortfara att bilda egna 
sammanslutningar. Det är ett kolos
salt arbete i fråga om lagstiftning 
och förvaltning, som ligger framför 
oss, och farorna för reaktion mot 
kvinnorörelsen äro ej små. Om vi 
skola nå vårt mål och kunna undvika 
tillbakagång, kan detta ske endast 
genom att en del kvinnor koncentrera 
sig på arbetet, ofjättrade av parti-
band. Yi känna med oss, att vår sak 
är större än något partiprogram, att 
våra syften skola främjas genom att 
vi få in passande kvinnor i riksda
gen och som medlemmar av kommu
nalförvaltningarna, utan avseende på 
vilket parti de må tillhöra. Yi äro 
mera angelägna om att kvinnor skola 
hjälpa till att stifta och handhava 
lagarna än om att vissa lagar skola 
genomdrivas. Vi vilja ha frihet att 
koncentrera oss på vårt eget program 
och att kunna understödja dettas ge
nomförande, vilket parti, som än må 
vara rådande för tillfället. Våra 
pengar, vår tid och våra krafter kun
na komma till bättre användning i. 
våra kvinnosammanslutningar, än 
om de offrades på ett parti, som en
dast kan ägna en bråkdel av sin verk
samhet åt kvinnornas syften. 

Det är gott att komma ihåg, att 
varje kvinna, som utför ett förstklas
sigt arbete inom vilken verksamhets
gren som hälst, omedvetet befrämjar 
kvinnornas sak, men det är på de för 
kvinnosaken organiserade kvinnorna, 
som vi förnämligast måste räkna i 
fråga om framåtskridande och för
hindrandet äv tillbakagång för kvin
nosaken. Det är de, som måste förse 
oss med den drivande kraften, som 
fordras för att kunna nå våra höga 
mål. 

(Woman's Leader). 

Av Julie Qram. 

I föregående nummer av denna 
tidning utkastades det djärva påstå
endet att männen under senare år bli
vit mindre manliga än förr. I detta 
nummer uppställes en annan fråga: 

—• Har också kvinnan blivit min
dre kvinnlig? 

Jag vill söka besvara spörsmålet 
inför ett par kvinnoporträtt, det ena 
från 1860-talet, det andra från vår 

egen tid. 
Vilken oerhörd skillnad mellan 

dessa båda kvinnobilder? Den ena i 
sin fotsida krinolinkjol, höghalsad 
med krås kring de fina över varan
dra lätt hoplagda händerna, en rik 
hårkrona, en ren hög panna över ett 
mjukt linjerat milt och vackert an
lete. Den andra däremot djupt ur-
ringad med en kort, snäv kjol som 
förråder benets form ända upp mot 
vaden, inga ärmar, ingen panna, det 
över öronen nedkammade håret om
givande ett ungt vackert ansikte, 
medvetet, segervisst som hela håll
ningen. 

Jag bryr mig inte om smalbenet, 
som förargar så mången. Men i mi
na tankar låter jag de unga damerna 
byta dräkt och föreställer mig resul
tatet. 

De se båda utklädda ut. Jag får 
inte krinolindräkten att passa till 
den unga moderna damens attityd, 
och den snäva urringade dräkten ser 
så vilsekommen ut på den milda 
vackra damen med de prydligt .sam
manlagda händerna och den höga 
hårkronan. 

Det är tydligen något mer än själ
va dräkten, som skiljer dem åt. — 
Vad? — Dräktens motiv. Den förra 
är synbarligen tillkommen i akt och 
mening att på en gång pryda -och 
skyla, på en gång framhäva och döl
ja gestaltens jungfrulighet. Den an
dra för att pryda och blotta, på varje 
punkt fästa uppmärksamheten på 
den gestalt, ©om den kringsvävar 
mera som en aning än som ett fak
tum. 

Och härmed tycker jag mig ha 
fått klaven given till olikheterna 
emellan dem båda. Den enais natur 
är passiv, den andras aggressiv. Den 
ena är riddarens jungfru, som skulle 
dö av ett hårt ord, den andra är nu
tidsmannens imedtävlarinna, som 
samtidigt till varje pris vill besegra 
honom som kvinna. 

Och jag fortsätter mitt inbillade 
skådespel och tänker mig en man 
framför dessa båda kvinnor. Den 
ena så olik honom själv, så betonat 
tillbakadragen, avvaktande, mild och 
värdig. Den andra med stridens 
hela säkerhet över sin gestalt, utma
nande och medveten om sin makt och 
sina syftemål. 

Och jag förstår honom om han 
fylles av olika känslor inför dem. 
Den ena vädjar direkt till hans man
liga finkänslighet och beskydd — 
den andra säger honom med hela sitt 
väsen att hon kan leva dem förutan. 

Och jag frågar mig: är detta or
saken till att vi i våra dagar äga 
färre ridderliga män än förr? Ange 

Iii! 

Hovjuvelerare. Ö. Hamng. 41. . 
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/  VARIE 
S VENS K T HEM 

som vill följa 

dagshändelserna 

inom politikens, 

handelns, kon

stens och littera

turens område 

läser man 

n u m e r a  

GÖTEBORGS HANDELS-
DCH SJÖFARTS-TIDNING 

Orsaken till att älskande aldrig ha 
tråkigt i varandras sällskap är att 
de alltid tala om sig själva. 

La Rochefoucauld. 

vi oss, män såsom kvinnor, ömsesi
digt ha^ förlorat ett värde i varandra? 
Jag är icke alldeles viss på om min 
synpunkt är den rätta. Men jag ta
lar till en läsekrets av kvinnor, som 
kanske också har ett ord att säga i 
den härmed i en intressant fråga 
väckta diskussionen. 

kallar Dagens Nyheter d 

Bonniers förlag På 

Bananboken 

Bananens underliaravåry 
» Axe, H. B,„mgren 

111 

Dm kostar i bokh,Mel[i 

1 • 25i men fas direkt från ' 
1 kr. franko. °SS 

Varje beställare får grati 

begäran våra tre recept^ 

för bananrätter. Skriv i dag 

yiiom ötoenj. 
hastigt i(jumt L UX tödder 

=s = 

I Det finnes många saker, som man ielce får göra 
vid tvätt av siden — men Lux undanrödjer alla 
besvärligheter. T. ex. siden bör aldrig gnuggas 
eller vridas, det förstör vävnaden. Tvål bör aldrig 
strykas direkt på tyget, då detta förstör och guls 
nar plagget. Lux tvättar utan gnuggning. 

Lux är en ren tvål i form av genomskinliga 
flingor. Uppvispar man dessa flingor i hett vatten, 
får man ett rikligt lödder, som tvättar utan att 
skada det ömtåligaste plagg. Lux skadar ingen» 
ting, som icke skadas av rent vatten. 

Hur tvättar man siden? Vispa Lux t hett vatten till ett rikligt 
lödder, tillsätt kallt vatten till dess lösningen bliver ljum. Lägg 

i plagget, krama det upprepade gånger genom löddret. Gnugga 
ej. Skölj väl i ljumt vatten. Vrid «]. Vira in i en ren hands 
duk och stryk med ett varmt — ickt hett — järn. Kom ihåg — 
ljumt lödder t ljumt sköfjvatten — samt ett icke för varmt järn. 

LUX — c= 
SUNLIGHT SAPTVAL A ..B, GOTEBORO 
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"Varför?" 
I. 

Till Red. av Kvinnornas Tidning. 
Under rubriken "Varför" fram

ställer i nr 42 av Eder ärade tidning 
signaturen "En man" några frågor, 
som han egentligen själv tyckes ha 
tänkt sig annorlunda. Givetvis äro 
hans synpunkter, som även Red. an
märker, väl värda beaktande. Och 
dock kan det inte hjälpas, att hans 
artikel eggar till motsägelse i flera, 
avseenden även från manligt håll. 
Här vill jag med Red:s tillåtelse 
blott påvisa en enda sak, som arti
keln i fråga ger osökt anledning att 
tänka på. 

När vi män jämföra oss med kvin
norna, äro vi mestadels angelägna om 
att framhålla vår överlägsenhet. Vi 
ha de tyngre hjärnorna, det logiska 
tänkandet, de starka viljorna, de 
okuvliga karaktärerna och mycket 
annat, som ger oss rätten och möj
ligheten att vara oss själva, att leva 
vårt liv självständigt, att vara den 
starka strömmen, som går med egna 
vågor genom havet och mycket an
nat vackert. Kvinnorna äro "det 
svaga kärilet", som behöver mannens 
stöd och hjälp för att kunna reda 
upp livets stormar. 

Men när vi tala om frestelser, som 
möta oss från kvinnans sida, då är 
det slut med storvulenheten. Då 
krympa vi ihop till små eländiga 
kräk, som "ge tappt i striden" — 
uttrycket är "en mans" — så snart 
vi se en kvinna i "stor toilette" eller 
eljest något uttryck för "den kvinn
liga fåfängan, som till vad pris .som 
helst vill locka, draga och beundras." 
En ynkligare figur, än den "en man" 
tecknar och presenterar i Kvinnornas 
Tidning som man, torde man få leta 
efter i den övriga naturen. 

När tala vi då ut vår verkliga me
ning — när vi framställa oss som 
den starke, kloke och överlägsne be
skyddaren, eller när vi tala om oss 
som den personifierade svagheten 
och ynkligheten? Ty vår manliga 
logik kan väl icke tillåta oss att me
na båda delarna på en gång. 

Ibland frestas man nästan att tro 
när man läser insändare i våra tid
ningar, som röra problemet mannen 
och kvinnan, att vi i verkligheten 
äro de .svaga stackare, som endast 
använda stora ord för att skyla över 
svagheten. 

Men för egen del skulle jag vilja 
säga så här. Låt oss försöka att va
ra verkliga män. Verkliga män 
skrävla ej om sin överlägsenhet. 
Finns den, så framträder d'en i per
sonlighet och i handling. Verkliga 
män rädas ej att bekänna sina svag
heter. Det är större styrka att be
känna svagheten 

BUTTEHI« 
A L B U M  

Hösten 
19 2 3 

Elegantaste 

M o d e - J o u m a i  

Kr. 225 

Syboken 
Kr. 2:— 

(Illustrerad vibu 
ning i tillskärning och 
somnad.) 

(Svensk text.) 

Västra Hamngatan 11. GÖTEBOiG 

Obs.! Till landsorten mot postf.-f p0rt0, 

Jf7x Vill  Ni 
bli vacker? 

Den tvål, som ger den vacL 
raste hyn, är Övicula (ägg) 

Tvål. Den är tillverkad efter beprövade 
skönhetsrecept och innehåller bland an; 
dra skönhetsmedel även äggula, läkarnes 
främsta medel för hudens försköning. 

Vill Ni bli vacker så köp därför 

F. PAULI'S 

Ovicula (ägg) Tvål 
Användes av vira vackraste skådespelerskor. 

The Florist's Telegraph Delivery 
Association U. S. A. samt Blumenspes-
den-Vermittlung, Berlin äro två inter
nationella sammanslutningar av blomster-
handlande med representanter jorden runt 

Genom dessa sammanslutningar möj-
liggöres att å nästan vilken plats som 
helst få blommor expedierade under gi-
ranti för utförandet. 

Inga extra omkostnader under förutsätt
ning att brev hinner fram till dag ®r 
önskad leverans, i annat fall betalar kun
den telegrammet. 

Order mottages för utförandet a all» 
platser av 

VASA BLOMSTERHANDEL 
Gustaf EKman 

Storgatan 31 Tel. 4314 - : 

Telegram "Vasa" 

•uGQtkSw 

Moderna jj 

G  A  R  N  E R  1 N G A R  g  
i 

Spetsar, Bårder, Spännen m. m. J 
rikhaltigt urval. 

%s/re^wcv K UN G-SGAT- 29 ^ 

"Zahns fascinerande berättai-kons 
firar liär triumfer" ®k*ivel, »^po-
Dagbl. om Zahns senaste dok ^ 
tekaren i Weltwil', yil ®n 

en av 
ländska pressen betecknats 
hans mest fängslande man g.gö, 
ringar. Häft. 6:50, i °. 
halvfr. b. 12 kr. Erh. 1 varje 
Lindblads, Uppsala. 

de»-
än att skyla öv^ ^ 

Verkliga män kasta ßj 
som sådan ikulden 
v ernuKa, Hex. --- -- - ^ 
sina felsteg på andra. ^ j^nd-
själva taga ansvaret för 

iingar. . . att 

Det är en ödets ironi ^ "e» 
i samma tidningsnum® ' ynke* 
man" vittnar om den ®a ^ Je 

domen, frågar en kvl ' # f5f 
"manliga männen ha ^ ^ jj,1»bJ' 

och erkänna den svinna. Det förefaller 

K o n s t f l i t e n s  F l o s s a m a t t a  
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiii a . 1 , . p 

Tjock, varm, vacker, slitstark. Relativt 1 , 

Mattan för det burgna, välombonade, med kultiverad smak inredd 

BIONSTFJLITEN Göteborg 

OffentH^nöjen. 

S t o r a  T e a t e r n  
Jl Varje afton kl. 8_ 

Figa^s^broMop. 

Tarensbergsteatern. 
g för Bistå gangen: 

m SFöräldrar. 
1 30 Billighetsîôrestallllillg : 

6»« , tiONALMONUMENTET. 
Tisdag Premier 

a  T c f t î c r n .  

Varje afton kl. 8. 

Endast t. o. m. torsdag 

mhansson och Westman. 
" kl 130 Billighetsmatiné: 

Koeden BUNT PÄ 80 DAGAE. 

,program: PABRIKSTOSEN. 
jyjUngd sång i 5 akter. 

f o l k t e a t e r n .  
Varje afton kl. 8 

Massor av dollars. 
, V1 1 30 Billighetsföreställning: 

KÖP SVENSKA 7AK0R. 

r 

Lilla Teatern. 
Lördag och söndag kl. 7 och 9, 

övriga dagar kl. 8: 

Hemslavinnor. 

<35en rälla inköps-
kä/ian av || 

S K O D O N  J 
är absolut = 

l 
kan hade förstått att lämna den 
gammaltestamentlige lycksökaren åt 
sitt värde och i stället talat mannens, 
d. v. s. Kristi ord till oss, kanske 
hade vi da haft flera män. Säkert 
hade da även "en man" redan under 
skoltiden fått en stark hjälp att med 
kraft möta de fruktansvärda frestel
ser, som nu vållat honom så mycket 
lidande. Säkert hade han också slup
pit att bäva för både sina söner och 
döttrar. Ty de förra hade kunnat 
bliva män, och de senare hade kun
nat möta män. 

A. B. 

Skomagasin EE 

1  S S t  9 t 7 â  I  

och man frågar sig efter orsaken. 
Jag vill peka på en möjlighet i för
bigående. Religionen har .stor makt 
«ver människors sinnen. Kristus sa
de en gång: "Den av eder, som är 
utan synd, han kaste den första 
stenen". Det var en mans ord. Men 
•vår kristna kyrka har talat mycket 
litet mannens ord om denna första 
sten. I stället har den redan från 
småskolan fyllt våra öron och sinnen 
med historien om Josef, där kvinnans 
moral betecknas som undermålig och 
mannens höjes till skyarna. Om kyr-

P Ä L S -  I  
A F F Ä R  \ 

ARKADEN - Telefon 11490 ^ 

Djurmodeller Pälsjackor, \ 
i alla skinnslag. smakfullt urval. 

J 

ningen -torde uppfattningen allmänt 
vara att vår lyriska scens öde ligger 
i myoket goda händer. Med de röst
begåvningar teatern för närvarande 
samtidigt förfogar över har den alla 
utsikter att vid siidan om det lättare 
operettgoids tiden synes begära, till
fredsställa även en mera musikkul 
tiverad publikts längtan att någon 
gång få höra ett av de stora verken. 
Svårast blir kanske att finna en er
sättning för hr Öhman. Men inför 
det faktum att Stora Teatern såväl 
i fråga om ensemble som de en
skilda sångförmågorna från varje 
dag blir allt bättre och bättre är det 
för tidigt att göra sig någon sorg. 
Vår rnusikälskande stad kan tydligen 

\ TT IT Q med de bästa förhoppningar se fram 
^ X L/IVt tiden an för sitt sceniska älsklings

barn. 
Stora Teatern. 

Figaros bröllop. 

Stora teatern kämpar energiskt 
och framgångsrikt för att lyfta sig 
upp till en rangplats som lyrisk 
scen. Tannhäuser, dess första stora 
opierauppgift, blev en storartad suc
cès. Därpå följde med pukor och 
trumpeter Offenbachs Hoffmanns 
äventyr. 

Och nu senast har teatern efter 
sina resurser på ett rent av glänsan
de :sätt löst uppgiften att framföra 
Mozarts märkliga dramatiskt-musi-
kaliska verk Figaros bröllop. Om 
också ej en så omfattande uppgift 
som Tannhäuser ställer Mozarts ope
ra i kvalitativt lika hög grad mäster
verkets stora krav på kapell, regi 
och artister. Att släppa lös detta 
underbara tonflöde som tempera-
mentsfullt och obändigt brusar fram 
som ett friskt mäktigt källsprång ur 
jorden, att återge alla dess outsägliga 
skiftningar och nyanser, att plötslitg 
låta det höra upp då något sker och 
därpå ånyo rycka ensemblen in i 
dess rytm och tempo — allt detta 
blir först och främst dirigentens och 
regissörens sak. 

Stora Teatern har förut ställt hrr 
Hafgrens och Bergmans förmåga på 
svåra prov. Efter Mozartföreställ-

TAPISSERI 
DETALJ 

Ö. Hamng. SI. 1 tr 

INIÄBI 
Gardiner, 

stort ur v il. 

Telefonisternas julafton. 

Man har bett oss påpeka, att tele
fonistkåren alldeles icke tänkt sig en 
julafton meid stängd telefon. Vad 
man önskar är endast en begränsning 
av telefontrafiken på själva julaf
tonens kväll, så att denna icke, som 
hittills, skall vara årets svåraste, 
mest arbetsjäktade kväll, med icke 
blott hela den ordinarie styrkan utan 
även en mängd extra personal i 
tjänstutan som en vanlig arbetskväll. 

I sanning en moderat begäran, vilken 
en välvillig och på nästan tänkande 
allmänhet helt säkert gärna skall sö
ka uppfylla genom en viss återhåll
samhet i fråga om julaftonsamtalen! 

Handlade hon 
rätt eller icKe? 
En egendomlig historia och 

en obesvarad fråga. 

Av Edith MacMillan. 

De amerikanska tidningarna be
rätta en egendomlig historia om en 
mor och hennes son, inför vilken 
man tvingas att göra sig frågan: 
handlade modern rätt eller icke? 

I Chicago bodde en mrs Rose 
Simes. Hon var änka och hade fått 
arbeta hårt för sitt eget och sin en
de sons uppehälle samt, framför 
allt, för att giva denne son en god 
uppfostran. Gossen var begåvad 
och det gick utmärkt för honom i 
skolan. 

När han kom upp i de högre 
klasserna inträdde dock en föränd
ring hos honom. Han blev ohågad 
för sina studier och tillbringade all 
ledig tid tillsammans med andra 
ungdomar, vilka intresserade sig en
dast för sina nöjen. Gossen var 
vacker, glad, vinnande och allas fa
vorit inom ungdomskretsen. Man 
besökte tillsammans de offentliga 
danslokalerna och gjorde över med 
mycket p ängar. Några bland ung
domarne, vilka icke i sina hem kun
de få medel till det dyra nöjeslivet, 
skaffade sig pängar på ohederligt 
sätt. 

"Min son Deszo, berättade fru 
Simes senare för polisen, kom hem 
sent en natt. Jag var uppe och mot
tog honom med en förebrående blick, 
men innan jag hunnit säga något, 
utbrast han häftigt: 

— Jag vill ha pängar. Jag är 
trött på att gå omkring utan ett öre 
i fickan. Mina vänner hånskratta 
åt mig. 

-— Jag skall skaffa dig pängar, 
svarade jag, allt vad jag äger vill 
jag ge dig, men inte för att du skall 
förstöra det på usla nöjen med dina 
kamrater. Jag har arbetat för dig, 
för att göra en man av dig, en he
derlig, dugande man, men hur artar 

du dig? 

SP 

LUNDGRENS 

THÉER 
utvaJdta /rån. de 

finasfe och förnÅmsfa. 

tbépl&nf&gerna på. 

Ceyfon och i Kina., hava 

en delikat arom samt 

garanteras rena och 

of6 rja (ökade D 

Möbler 

Sidenskärmar och Skärmslonimar 

jämte alla tillbehör för lampskarmar. 

Vårt modellnrval är synnerligen rikhaltigt ocfe då vi på egna 

-verkstäder tillverka såväl stommar som skärmar äro vi i tillfälle 

uppfylla de största anspråk. 

Beställningar emottagas. — Låga priser. 

A.-B. Ferd. Lundquist & Co. 

Vaekra och 
solida stil 

Gripsholms gamla modeller 
såväl som moderna tillverkas. Provmöbler 
finnas. Fotografier sändas. 

L. J. LÄRSSONS SNICKERIAFFÄR 
Telef. 106. Mariefred. 

Härliga sjöresor och bilturer. 

— Mamma pratar så mycket 
smörja, svarade min son häftigt. 
Mamma vill att jag skall sitta hem
ma och arbeta dag och natt! Aldrig 
gå ut, aldrig ha något skoj. Mam
ma har sådana gamla dumma idéer. 

— Mina idéer äro hederliga, sva
rade jag. Föraktar du dem, ja, då 
vill jag inte hjälpa dig med pängar. 

— Jag är ännu ingen tjuv, skrek 
Deszo i raseri, men jag skall bli det, 
om det är det du vill. Jag skall bli 
en bandit — jag känner några som 
är det — och sen skall jag inte be
höva be mamma om pängar. Det 
är ett lätt jobb — jag har sett hur 
det går till. 

Det blev tyst mellan oss. Min 
son stod mitt på golvet, beslutsam 
och fientlig, väntande på ett svar 
från mig. Jag tvekade, men så 
drog jag långsamt ut skrivbordslå
dan och slöt handen om revolvern. 

•— Hällre än att du skall bli en 
tjuv och komma i fängelse vill 
jag — 

I detsamma sköt jag och gossen 
störtade till golvet. 

Polisrapporten berättar vidare: 
Gossen Deszo Simes fördes till 

sjukhuset i ytterst medtaget till
stånd. Kulan hade träffat honom 
i halsen, tagit sned riktning nedåt 
och fastnat vid ryggraden. Läkar-
ne uttalade föga hopp om vederfå
ende. 

Fru Simes .underkastades under ti
den polisförhör. Hon berättade 

MERKURTVÅLEN 
är även som badtvål den 

förnämsta. 

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. 

4kronors 

i lufttät, fukt
fri burkför-
packning. 

Eås hos Eder 
handlande-om 
ej så ring 9843, 
6424,15139. 

Kaffeimport- och Rosteri-Aktiebolaget 

O R I E N T E N, 
Göteborg. 

Kerstin Lindahls 
BLOMSTERAFFÄR 
Korsgatan 4, Telefon 8462 

Rekommenderas! 

lugnt förloppet. På frågan varför 
hon skjutit sin son svarade hon allt
jämt behärskad och lugn: 

—• Jag uppfostrade min son till 
en hederlig och dugande man, men 
han förklarade, att han ämnade bli 
en tjuv. Då sköt jag honom. Jag 
ångrar mig icke. Jag gjorde det för 
att rädda hans själ. Varje mor, som 
älskar sin son, ser honom hellre död 
än som förbrytare. Varje sann mor 
skulle handlat som jag. 

Följande dag hade den skjutne 
gossens tillstånd förvärrats. Fru Si-
mes, soin underrättades härom, till
frågades om hon ville besöka sin son, 
men nekade. 

En timma senare begärde hon 
emellertid tillstånd att få begiva sig 
till Deszo. Hon fick det liksom även 
rättighet att kvarstanna hos honom 
för att genom sin vård försöka räd
da hans liv. 

När fru Simes kom fram till gos
sens bädd, sade hon: 

— Om han överlever det, kommer 
det att bli honom en läxa för livet. 
Han skall förstå mitt offer. 

Ynglingen svarade ingenting, men 

han tillät att modern smekte honom 
och han syntes uppmärksamt lyssna 
till vad hon viskade i hans öra. 

Tårarne vällde upp i hans ögon, 
med svårighet lyfte han upp armen, 
lade den kring moderns hals, drog 
henne ömt intill sig och sade: 

—: Jag hade orätt, mamma — äl
skade mamma. Du hade rätt. Om 
mitt liv räddas, skall jag gå den väg 
du visat mig. 

Här slutar polisrapporten. Den 

Sjukvårds- ® Förbandsvaror 
Antisept iska 
& Kosmetiska 

preparater 
Linimenter 

och 

Salvor. 

OSCAR BACKSINS A.-B. 
ÖSTRA HAMNGATAN 52. 

Kungsgatan 32. Skeppsbron 3. 
Olskroksgatan 3. Vasagatan 24. 

Som LEKTRIS 
några timmar dagligen, söker bildad, 
språkkunnig dam plats. 

.Referenser kunna erhållas pr tel. 18070 
eller 13272. 

Förlovar 
eller 

Gifter 
Ni Eder, så annon
sera det i 
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Alla Edra vänner, 
läsa den tidningen. 
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Läst i varje bildat 
hem i västra Sverige. 

"Kvinnans själ." 
^an är icke bortskämd med att 

a^alytiska arbeten av denna art ha 
Routing nytt att säga. 

iia Lomibroso-Ferreros uppmärk-
a®iuade bok Kvinnans själ, i da-

§aröa utgiven i svensk översättning 

f Emst Lundqvist från Hugo Ge-

® undantagen. Ver-
Kj ' ar blivit betraktat såsom en 
^ stridsskrift mot feminismen. 

jj0 
a^arinn'an bekänner själv att 

att rd ^enna k°k haft för avsikt 
Ivin m"ra °kl'aia föreställningar 

L
hysa °m ,siS sJ'älva' sin 

ar I oc|1 sina önskemål. Främst 

terV nU^^s^v^nnans begär att éf-
vec^irma maniien och skapa sin ut-
soni ,n^s''n.ie efter hans mönster, 

îûissf ^ ^ ^enne med förvåning och 
<Hna°yä ^Ur skulle kvinnan på 
en fgr ,a.^ uPPna jämnbördighet med 
fömtsätt 60111 hon grund och 

Detmn^ar ar sa alltigenom olik? 
Pen So 

1C^° en °lärd kvinna ur ho-
fraruställer denna fråga. 

Madame Ferrero, som är fil. och 
med. doktor, har alltifrån sin tidiga
ste barndom med vetgirig håg ägnat 
sig åt forskningar och studier. Av 
sin berömde fader, kriminalantropo
logiens snillrike skapare, professor 
Cesare Lombroso, har hon tydligen 
tagit sin märkliga psykologiska 
skarpblick i arv. Men trots allt det
ta har hon ändock känt sig så helt 
olika mannen. Trots detta vidhåller 
hon som sin övertygelse att det icke 
är uppfostran och specialutbildning 
som skapar den överlägsna kvinnan 
utan främst hennes förmåga att till
varataga och utveckla de känslovär
den, som genom naturens fördelning 
blivit hennes speciella och dyrbara
ste egendom. Den samhälleliga orätt
visa, som utövas mot kvinnan, och 

"som författarinnan icke söker att för
neka, beror därför icke på att kvin
nan i sin tävlan med mannen icke 
av denne erkännes och belönas som 
en jämlike, utan på att hon som 
kvinna lämnas obelönad även om hon 
i fyllandet av sitt speciellt kvinnliga 
kall gjort sig förtjänt av de allra 

högsta utmärkelser. 
Från denna utgångspunkt har hon 

skrivit sin uppmärksammade och re
dan till alla kuturspråk översatta 
bok. Undertecknad vet icke om upp
giften att densamma är det första 
vetenskapliga arbete över kvinnans 
särpsykologi som skrivits, överens
stämmer med verkliga förhållandet. 
I varje fall står hon icke ensam om 
synpunkterna. Såväl Ellen Key som 
Sigrid Unset ha ju, som bekant, här 
i Norden tagit avstånd från de idéer 
inom kvinnofrågan, som lämna ur 
sikte att kvinnan är en varelse för 
sig, vilkens intressen och utveckling 
aldrig kan löpa samman med man
nens. Men sannolikt har ingen så 
mångsidigt och med en sadan rike
dom av psykologiska iakttagelser 
belyst det alltid brännbara ämnet 
som madame Ferrero i sitt först ef
ter förberedande offentliga diskus
sioner mellan män och kvinnor av 
alla bildningsgrader småningom full

bordade verk. 
Arbetet är uppdelat i följande fem 

avdelningar : Kvinnans tragiska 
ställning; Själen; Intelligensen, 
Karleken; Rättvisan. I det första 
klarlägges grundolikheterna mellan 
mannens egocentriska natur och 

kvinnans altocentriska. Förf. fram
håller hurusom det är kvinnans sak
nad av egoismen, livets ryggrad, 
som skapar hennes flesta tragedier. 
Ständigt i behov av stöd och fäste 
hos sin omgivning, får hon sällan 
det fulla svar hon åtrår. Söker hon 
då på förståndets och fördelens om
råde taga revansch för sina besvikel
ser, söndras hon inom sig själv och 
erfar snart tomheten i alla intressen, 
vari icke kärleken eller hägnet av 
levande varelser utgör den ledande, 
röda tråden. Denna konflikt, bekant 
för varje djupare tänkande och kän
nande kvinna, besparas mannen, 
"som icke allenast kan na malet för 
sin passion genom sina egna medel, 
som bero på hans vilja, utan som kan 
nå det utan att skada sina egna in
tressen, som gå hand i hand med 

hans passion." 
Med reservation för undantagen 

torde resonemanget vara i full över
ensstämmelse med faktiska förhål
landen. Vi ha runt omkring oss ex
empel på kvinnor som törsta efter 
möjligheten till andlig mognad, men 
som icke kunna tillfredsställa sitt 
behov utan att försumma vad som 

för dem är ännu viktigare: det dagli
ga kärleksvärvet mot sin omgivning. 

Madame Ferrero säger vist: "Det 
är alltså icke motiga omständigheter 
eller människors lagar eller männens 
ovilja, som skapa de grymmaste tra
gedier, 'för vilka kvinnan är offer, 
utan det är hennes uppgift, som gör 
henne beroende av de levande varel
ser, hon har behov av för att älska 
dem och bli älskad av dem." 

Det blir vidare denna väsensskill
nad som för mannen framförallt lå
ter reflexionen, passiviteten, indolen-
sen, likgiltigheten bestämma i hans 
handel och vandel, medan det för 
kvinnan blir altrocentrismen och 
verksamhetslusten, passionen och in
tuitionen. 

Den kvinnliga verksamhetslusten 
har ägnats särskild uppmärksamhet. 
God och oumbärlig för världen an
ser författarinnan att den genom för 
trång verkningskrets lätt kan urarta 
till överdrivet och för omgivningen 
föga behagligt nit. Hon liknar en 
sådan ständigt rastlöst verksam kvin
na vid en elektrisk klocka utan iso
lator, som icke kan stängas av. Efter 
att ha berört en del av de obehag 

vartill detta kan leda skriver hon: 
"En annan olägenhet med kvin

nans för stora verksamhetslust är 
hennes grälsjuka. Kvinnorna äro 
alltid i gräl, med sin man, sina likar, 
sina underlydande, med alla, och om 
de icke gräla puttra de för sig själva 
och äro nära att kvävas av tyst för
bittring. I det avseendet äro män
nen mycket fredligare än kvinnorna; 
de familjer, där det manliga elemen
tet dominerar, komma mycket lätta
re överens än där det kvinnliga ele
mentet är övervägande." 

Den manliga stoltheten över detta 
betyg, dämpas dock snart ned, då 
författarinnan fortsätter: 

"Men varför äro männen föga fall
na för gräl? Emedan var och en 
har lust att göra ingenting och är 
benägen att blunda för vad han ser 
vara illa gjort, om blott hans eget 
lugn ej stores och han ej blir tvun
gen att träda in i stället för den som 
gör sin sak illa. Det motsatta för
hållandet äger rum med kvinnan: 
road av att arbeta har hon ej för
drag med saker som hon anser illa 
gjorda, hon tvekar ej att påpeka det, 
bli ond på den eller dem som ej ha 
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Emottager insättningar mot högsta 
gällande ränta. 

Uthyr brand- och dyrkfria förva-
ringsfack. 

Förmedlar köp och försäljning av 
aktier och obligationer. 

Emottager mot billig avgift (s. k. 
öppen deposition) alla slags 
värdehandlingar. Avkastning 
redovisas omedelbart till depo-
nenten. 

Emottager till förvaring i kassavalv 
(s. k. sluten deposition) förseg
lade lådor, konvolut o. dyl. 

Hålla ocKså de kvinnliga Kvin
norna på att försvinna? 

Innanför eller 
utanför parti

erna? 
I frågan, om kvinnorna böra an

sluta sig till de manliga politiska 
partierna eller stå fria utanför dem, 
harva vi tidigare publicerat en arti
kel, som pläderat -för en (anslutning 
till de manliga organisationerna. I 
nedanstående inlägg göras motsatta 
åsikter gällande. 

II. 

Utanför! 

Av Edith How-Martin. 

Förr i världen rådde det ofta de
lade meningar i den frågan, huruvida 
rösträttskvinnorna borde koncentrera 
sig i arbete för rösträtten, eller om 
de endast borde arbeta för rösträtten 
såsom en av de många reformer de 
önskade. Det var också ett annat 
spörsmål, som ofta debatterades — 
borde man arbeta för rösträtten så
som medlem av något politiskt parti, 
eller kunde man ha mera hopp om 
framgång genom att ställa sig utan
för partierna och sluta .sig till orga
nisationer byggda på en "icke parti" 

eller feministisk bas? Ingendera 
frågan blev fullt avgjord, men dis
kussionerna i ämnet, argumenten för 
och emot tjänade ett gott syfte. De 
ivrigaste rösträttskvinnorna blevo 
fullt övertygade om att den bästa 
utvägen för dem vore att förena sig i 
särskilda sammanslutningar, som fö
restodes av deras egna beprövade och 
betrodda ledare. Allteftersom agi
tationen blev intensivare, så växte 
medlemsantalet inom de kvinnliga 
föreningarna, och deras betydelse 
tilltog. 

Nu är rösträtten genomförd, kvinn
liga röster äro en vinst för varje po
litiskt parti, och naturligtvis under
rättar man kvinnorna om att de inom 
partierna skola ha utsikt till att ge
nomdriva de lönereformer, som spe
ciellt intressera dem. Men då vi på
minna oss den långa mödosamma 
kampen för kvinnlig skolundervis
ning, för kvinnans personliga frihet, 
för gift kvinnas rätt till egen arbets
förtjänst, för mödrarnas rätt till för
myndarskap för sina egna barn, för 
rösträtten, alla dessa reformer, som 
ännu ej äro fullt genomförda, då vi 
tänka på detta samt på den långa 
listan av politiska och ekonomiska 
segrar, .som ännu återstår, oss att vin
na, så måste vi väl fråga oss själva, 
vad som bör vara den snabbaste vä-

PÄRLOR 
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i modern infattning fördelaktigast 
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gen till framgång, att begagna oss av 
redan existerande politiska partier, 
eller att verka genom våra egna or
ganisationer och med de politiska 
partier, som äro villiga att hjälpa 
oss söka nå vårt mål: full likställig
het i fråga om frihet, ställning i sam
hället och möjligheter på alla områ
den? Det finns inget svar på denna 
fråga, som är tillämpligt för alla 
kvinnor. 

Vi äro emellertid alla eniga om 
att vad ej endast våra enskilda or
ganisationer utan samhället självt 
behöver, är att ha så många männi
skor som möjligt fullt vakna för vik
ten av att ej försumma sina medbor
gerliga plikter och som äro i .stånd 
att se alla viktigare frågor i stort. 
Uppfostringspropagandan skall röja 
undan mörker och okunnighet och 
ersätta dem med kunskaper och för
stående, under det den nu rådande 
apatien skall lämna rum för intelli
gent intresse. 

Den mindre frågan, som mera spe
ciellt berör oss, är, huruvida kvin
norna böra sluta sig till partiorga
nisationerna ell. fortf. organisera sig 
separat. Helt visst böra de, som ön
ska komma in i riksförsamlingen, 
förena sig med något politiskt parti, 
då chanserna äro mycket små för 
utomstående kandidater och medlem
men av ett parti har större inflytande 
inom riksdagen. Ivriga feminister, 
som ej fika efter äran att komma 
in i riksförsamlingen, böra enl. min 
åsikt absolut hålla sig utanför par
tierna och fortfara att bilda egna 
sammanslutningar. Det är ett kolos
salt arbete i fråga om lagstiftning 
och förvaltning, som ligger framför 
oss, och farorna för reaktion mot 
kvinnorörelsen äro ej små. Om vi 
skola nå vårt mål och kunna undvika 
tillbakagång, kan detta ske endast 
genom att en del kvinnor koncentrera 
sig på arbetet, ofjättrade av parti-
band. Yi känna med oss, att vår sak 
är större än något partiprogram, att 
våra syften skola främjas genom att 
vi få in passande kvinnor i riksda
gen och som medlemmar av kommu
nalförvaltningarna, utan avseende på 
vilket parti de må tillhöra. Yi äro 
mera angelägna om att kvinnor skola 
hjälpa till att stifta och handhava 
lagarna än om att vissa lagar skola 
genomdrivas. Vi vilja ha frihet att 
koncentrera oss på vårt eget program 
och att kunna understödja dettas ge
nomförande, vilket parti, som än må 
vara rådande för tillfället. Våra 
pengar, vår tid och våra krafter kun
na komma till bättre användning i. 
våra kvinnosammanslutningar, än 
om de offrades på ett parti, som en
dast kan ägna en bråkdel av sin verk
samhet åt kvinnornas syften. 

Det är gott att komma ihåg, att 
varje kvinna, som utför ett förstklas
sigt arbete inom vilken verksamhets
gren som hälst, omedvetet befrämjar 
kvinnornas sak, men det är på de för 
kvinnosaken organiserade kvinnorna, 
som vi förnämligast måste räkna i 
fråga om framåtskridande och för
hindrandet äv tillbakagång för kvin
nosaken. Det är de, som måste förse 
oss med den drivande kraften, som 
fordras för att kunna nå våra höga 
mål. 

(Woman's Leader). 

Av Julie Qram. 

I föregående nummer av denna 
tidning utkastades det djärva påstå
endet att männen under senare år bli
vit mindre manliga än förr. I detta 
nummer uppställes en annan fråga: 

—• Har också kvinnan blivit min
dre kvinnlig? 

Jag vill söka besvara spörsmålet 
inför ett par kvinnoporträtt, det ena 
från 1860-talet, det andra från vår 

egen tid. 
Vilken oerhörd skillnad mellan 

dessa båda kvinnobilder? Den ena i 
sin fotsida krinolinkjol, höghalsad 
med krås kring de fina över varan
dra lätt hoplagda händerna, en rik 
hårkrona, en ren hög panna över ett 
mjukt linjerat milt och vackert an
lete. Den andra däremot djupt ur-
ringad med en kort, snäv kjol som 
förråder benets form ända upp mot 
vaden, inga ärmar, ingen panna, det 
över öronen nedkammade håret om
givande ett ungt vackert ansikte, 
medvetet, segervisst som hela håll
ningen. 

Jag bryr mig inte om smalbenet, 
som förargar så mången. Men i mi
na tankar låter jag de unga damerna 
byta dräkt och föreställer mig resul
tatet. 

De se båda utklädda ut. Jag får 
inte krinolindräkten att passa till 
den unga moderna damens attityd, 
och den snäva urringade dräkten ser 
så vilsekommen ut på den milda 
vackra damen med de prydligt .sam
manlagda händerna och den höga 
hårkronan. 

Det är tydligen något mer än själ
va dräkten, som skiljer dem åt. — 
Vad? — Dräktens motiv. Den förra 
är synbarligen tillkommen i akt och 
mening att på en gång pryda -och 
skyla, på en gång framhäva och döl
ja gestaltens jungfrulighet. Den an
dra för att pryda och blotta, på varje 
punkt fästa uppmärksamheten på 
den gestalt, ©om den kringsvävar 
mera som en aning än som ett fak
tum. 

Och härmed tycker jag mig ha 
fått klaven given till olikheterna 
emellan dem båda. Den enais natur 
är passiv, den andras aggressiv. Den 
ena är riddarens jungfru, som skulle 
dö av ett hårt ord, den andra är nu
tidsmannens imedtävlarinna, som 
samtidigt till varje pris vill besegra 
honom som kvinna. 

Och jag fortsätter mitt inbillade 
skådespel och tänker mig en man 
framför dessa båda kvinnor. Den 
ena så olik honom själv, så betonat 
tillbakadragen, avvaktande, mild och 
värdig. Den andra med stridens 
hela säkerhet över sin gestalt, utma
nande och medveten om sin makt och 
sina syftemål. 

Och jag förstår honom om han 
fylles av olika känslor inför dem. 
Den ena vädjar direkt till hans man
liga finkänslighet och beskydd — 
den andra säger honom med hela sitt 
väsen att hon kan leva dem förutan. 

Och jag frågar mig: är detta or
saken till att vi i våra dagar äga 
färre ridderliga män än förr? Ange 

Iii! 
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GÖTEBORGS HANDELS-
DCH SJÖFARTS-TIDNING 

Orsaken till att älskande aldrig ha 
tråkigt i varandras sällskap är att 
de alltid tala om sig själva. 

La Rochefoucauld. 

vi oss, män såsom kvinnor, ömsesi
digt ha^ förlorat ett värde i varandra? 
Jag är icke alldeles viss på om min 
synpunkt är den rätta. Men jag ta
lar till en läsekrets av kvinnor, som 
kanske också har ett ord att säga i 
den härmed i en intressant fråga 
väckta diskussionen. 
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yiiom ötoenj. 
hastigt i(jumt L UX tödder 
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I Det finnes många saker, som man ielce får göra 
vid tvätt av siden — men Lux undanrödjer alla 
besvärligheter. T. ex. siden bör aldrig gnuggas 
eller vridas, det förstör vävnaden. Tvål bör aldrig 
strykas direkt på tyget, då detta förstör och guls 
nar plagget. Lux tvättar utan gnuggning. 

Lux är en ren tvål i form av genomskinliga 
flingor. Uppvispar man dessa flingor i hett vatten, 
får man ett rikligt lödder, som tvättar utan att 
skada det ömtåligaste plagg. Lux skadar ingen» 
ting, som icke skadas av rent vatten. 

Hur tvättar man siden? Vispa Lux t hett vatten till ett rikligt 
lödder, tillsätt kallt vatten till dess lösningen bliver ljum. Lägg 

i plagget, krama det upprepade gånger genom löddret. Gnugga 
ej. Skölj väl i ljumt vatten. Vrid «]. Vira in i en ren hands 
duk och stryk med ett varmt — ickt hett — järn. Kom ihåg — 
ljumt lödder t ljumt sköfjvatten — samt ett icke för varmt järn. 

LUX — c= 
SUNLIGHT SAPTVAL A ..B, GOTEBORO 
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"Varför?" 
I. 

Till Red. av Kvinnornas Tidning. 
Under rubriken "Varför" fram

ställer i nr 42 av Eder ärade tidning 
signaturen "En man" några frågor, 
som han egentligen själv tyckes ha 
tänkt sig annorlunda. Givetvis äro 
hans synpunkter, som även Red. an
märker, väl värda beaktande. Och 
dock kan det inte hjälpas, att hans 
artikel eggar till motsägelse i flera, 
avseenden även från manligt håll. 
Här vill jag med Red:s tillåtelse 
blott påvisa en enda sak, som arti
keln i fråga ger osökt anledning att 
tänka på. 

När vi män jämföra oss med kvin
norna, äro vi mestadels angelägna om 
att framhålla vår överlägsenhet. Vi 
ha de tyngre hjärnorna, det logiska 
tänkandet, de starka viljorna, de 
okuvliga karaktärerna och mycket 
annat, som ger oss rätten och möj
ligheten att vara oss själva, att leva 
vårt liv självständigt, att vara den 
starka strömmen, som går med egna 
vågor genom havet och mycket an
nat vackert. Kvinnorna äro "det 
svaga kärilet", som behöver mannens 
stöd och hjälp för att kunna reda 
upp livets stormar. 

Men när vi tala om frestelser, som 
möta oss från kvinnans sida, då är 
det slut med storvulenheten. Då 
krympa vi ihop till små eländiga 
kräk, som "ge tappt i striden" — 
uttrycket är "en mans" — så snart 
vi se en kvinna i "stor toilette" eller 
eljest något uttryck för "den kvinn
liga fåfängan, som till vad pris .som 
helst vill locka, draga och beundras." 
En ynkligare figur, än den "en man" 
tecknar och presenterar i Kvinnornas 
Tidning som man, torde man få leta 
efter i den övriga naturen. 

När tala vi då ut vår verkliga me
ning — när vi framställa oss som 
den starke, kloke och överlägsne be
skyddaren, eller när vi tala om oss 
som den personifierade svagheten 
och ynkligheten? Ty vår manliga 
logik kan väl icke tillåta oss att me
na båda delarna på en gång. 

Ibland frestas man nästan att tro 
när man läser insändare i våra tid
ningar, som röra problemet mannen 
och kvinnan, att vi i verkligheten 
äro de .svaga stackare, som endast 
använda stora ord för att skyla över 
svagheten. 

Men för egen del skulle jag vilja 
säga så här. Låt oss försöka att va
ra verkliga män. Verkliga män 
skrävla ej om sin överlägsenhet. 
Finns den, så framträder d'en i per
sonlighet och i handling. Verkliga 
män rädas ej att bekänna sina svag
heter. Det är större styrka att be
känna svagheten 

BUTTEHI« 
A L B U M  

Hösten 
19 2 3 

Elegantaste 

M o d e - J o u m a i  

Kr. 225 

Syboken 
Kr. 2:— 

(Illustrerad vibu 
ning i tillskärning och 
somnad.) 

(Svensk text.) 

Västra Hamngatan 11. GÖTEBOiG 

Obs.! Till landsorten mot postf.-f p0rt0, 

Jf7x Vill  Ni 
bli vacker? 

Den tvål, som ger den vacL 
raste hyn, är Övicula (ägg) 

Tvål. Den är tillverkad efter beprövade 
skönhetsrecept och innehåller bland an; 
dra skönhetsmedel även äggula, läkarnes 
främsta medel för hudens försköning. 

Vill Ni bli vacker så köp därför 

F. PAULI'S 

Ovicula (ägg) Tvål 
Användes av vira vackraste skådespelerskor. 

The Florist's Telegraph Delivery 
Association U. S. A. samt Blumenspes-
den-Vermittlung, Berlin äro två inter
nationella sammanslutningar av blomster-
handlande med representanter jorden runt 

Genom dessa sammanslutningar möj-
liggöres att å nästan vilken plats som 
helst få blommor expedierade under gi-
ranti för utförandet. 

Inga extra omkostnader under förutsätt
ning att brev hinner fram till dag ®r 
önskad leverans, i annat fall betalar kun
den telegrammet. 

Order mottages för utförandet a all» 
platser av 

VASA BLOMSTERHANDEL 
Gustaf EKman 

Storgatan 31 Tel. 4314 - : 

Telegram "Vasa" 

•uGQtkSw 

Moderna jj 

G  A  R  N  E R  1 N G A R  g  
i 

Spetsar, Bårder, Spännen m. m. J 
rikhaltigt urval. 

%s/re^wcv K UN G-SGAT- 29 ^ 

"Zahns fascinerande berättai-kons 
firar liär triumfer" ®k*ivel, »^po-
Dagbl. om Zahns senaste dok ^ 
tekaren i Weltwil', yil ®n 

en av 
ländska pressen betecknats 
hans mest fängslande man g.gö, 
ringar. Häft. 6:50, i °. 
halvfr. b. 12 kr. Erh. 1 varje 
Lindblads, Uppsala. 

de»-
än att skyla öv^ ^ 

Verkliga män kasta ßj 
som sådan ikulden 
v ernuKa, Hex. --- -- - ^ 
sina felsteg på andra. ^ j^nd-
själva taga ansvaret för 

iingar. . . att 

Det är en ödets ironi ^ "e» 
i samma tidningsnum® ' ynke* 
man" vittnar om den ®a ^ Je 

domen, frågar en kvl ' # f5f 
"manliga männen ha ^ ^ jj,1»bJ' 

och erkänna den svinna. Det förefaller 

K o n s t f l i t e n s  F l o s s a m a t t a  
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiii a . 1 , . p 

Tjock, varm, vacker, slitstark. Relativt 1 , 

Mattan för det burgna, välombonade, med kultiverad smak inredd 

BIONSTFJLITEN Göteborg 

OffentH^nöjen. 

S t o r a  T e a t e r n  
Jl Varje afton kl. 8_ 

Figa^s^broMop. 

Tarensbergsteatern. 
g för Bistå gangen: 

m SFöräldrar. 
1 30 Billighetsîôrestallllillg : 

6»« , tiONALMONUMENTET. 
Tisdag Premier 

a  T c f t î c r n .  

Varje afton kl. 8. 

Endast t. o. m. torsdag 

mhansson och Westman. 
" kl 130 Billighetsmatiné: 

Koeden BUNT PÄ 80 DAGAE. 

,program: PABRIKSTOSEN. 
jyjUngd sång i 5 akter. 

f o l k t e a t e r n .  
Varje afton kl. 8 

Massor av dollars. 
, V1 1 30 Billighetsföreställning: 

KÖP SVENSKA 7AK0R. 

r 

Lilla Teatern. 
Lördag och söndag kl. 7 och 9, 

övriga dagar kl. 8: 

Hemslavinnor. 

<35en rälla inköps-
kä/ian av || 

S K O D O N  J 
är absolut = 

l 
kan hade förstått att lämna den 
gammaltestamentlige lycksökaren åt 
sitt värde och i stället talat mannens, 
d. v. s. Kristi ord till oss, kanske 
hade vi da haft flera män. Säkert 
hade da även "en man" redan under 
skoltiden fått en stark hjälp att med 
kraft möta de fruktansvärda frestel
ser, som nu vållat honom så mycket 
lidande. Säkert hade han också slup
pit att bäva för både sina söner och 
döttrar. Ty de förra hade kunnat 
bliva män, och de senare hade kun
nat möta män. 

A. B. 

Skomagasin EE 

1  S S t  9 t 7 â  I  

och man frågar sig efter orsaken. 
Jag vill peka på en möjlighet i för
bigående. Religionen har .stor makt 
«ver människors sinnen. Kristus sa
de en gång: "Den av eder, som är 
utan synd, han kaste den första 
stenen". Det var en mans ord. Men 
•vår kristna kyrka har talat mycket 
litet mannens ord om denna första 
sten. I stället har den redan från 
småskolan fyllt våra öron och sinnen 
med historien om Josef, där kvinnans 
moral betecknas som undermålig och 
mannens höjes till skyarna. Om kyr-

P Ä L S -  I  
A F F Ä R  \ 

ARKADEN - Telefon 11490 ^ 

Djurmodeller Pälsjackor, \ 
i alla skinnslag. smakfullt urval. 

J 

ningen -torde uppfattningen allmänt 
vara att vår lyriska scens öde ligger 
i myoket goda händer. Med de röst
begåvningar teatern för närvarande 
samtidigt förfogar över har den alla 
utsikter att vid siidan om det lättare 
operettgoids tiden synes begära, till
fredsställa även en mera musikkul 
tiverad publikts längtan att någon 
gång få höra ett av de stora verken. 
Svårast blir kanske att finna en er
sättning för hr Öhman. Men inför 
det faktum att Stora Teatern såväl 
i fråga om ensemble som de en
skilda sångförmågorna från varje 
dag blir allt bättre och bättre är det 
för tidigt att göra sig någon sorg. 
Vår rnusikälskande stad kan tydligen 

\ TT IT Q med de bästa förhoppningar se fram 
^ X L/IVt tiden an för sitt sceniska älsklings

barn. 
Stora Teatern. 

Figaros bröllop. 

Stora teatern kämpar energiskt 
och framgångsrikt för att lyfta sig 
upp till en rangplats som lyrisk 
scen. Tannhäuser, dess första stora 
opierauppgift, blev en storartad suc
cès. Därpå följde med pukor och 
trumpeter Offenbachs Hoffmanns 
äventyr. 

Och nu senast har teatern efter 
sina resurser på ett rent av glänsan
de :sätt löst uppgiften att framföra 
Mozarts märkliga dramatiskt-musi-
kaliska verk Figaros bröllop. Om 
också ej en så omfattande uppgift 
som Tannhäuser ställer Mozarts ope
ra i kvalitativt lika hög grad mäster
verkets stora krav på kapell, regi 
och artister. Att släppa lös detta 
underbara tonflöde som tempera-
mentsfullt och obändigt brusar fram 
som ett friskt mäktigt källsprång ur 
jorden, att återge alla dess outsägliga 
skiftningar och nyanser, att plötslitg 
låta det höra upp då något sker och 
därpå ånyo rycka ensemblen in i 
dess rytm och tempo — allt detta 
blir först och främst dirigentens och 
regissörens sak. 

Stora Teatern har förut ställt hrr 
Hafgrens och Bergmans förmåga på 
svåra prov. Efter Mozartföreställ-

TAPISSERI 
DETALJ 

Ö. Hamng. SI. 1 tr 

INIÄBI 
Gardiner, 

stort ur v il. 

Telefonisternas julafton. 

Man har bett oss påpeka, att tele
fonistkåren alldeles icke tänkt sig en 
julafton meid stängd telefon. Vad 
man önskar är endast en begränsning 
av telefontrafiken på själva julaf
tonens kväll, så att denna icke, som 
hittills, skall vara årets svåraste, 
mest arbetsjäktade kväll, med icke 
blott hela den ordinarie styrkan utan 
även en mängd extra personal i 
tjänstutan som en vanlig arbetskväll. 

I sanning en moderat begäran, vilken 
en välvillig och på nästan tänkande 
allmänhet helt säkert gärna skall sö
ka uppfylla genom en viss återhåll
samhet i fråga om julaftonsamtalen! 

Handlade hon 
rätt eller icKe? 
En egendomlig historia och 

en obesvarad fråga. 

Av Edith MacMillan. 

De amerikanska tidningarna be
rätta en egendomlig historia om en 
mor och hennes son, inför vilken 
man tvingas att göra sig frågan: 
handlade modern rätt eller icke? 

I Chicago bodde en mrs Rose 
Simes. Hon var änka och hade fått 
arbeta hårt för sitt eget och sin en
de sons uppehälle samt, framför 
allt, för att giva denne son en god 
uppfostran. Gossen var begåvad 
och det gick utmärkt för honom i 
skolan. 

När han kom upp i de högre 
klasserna inträdde dock en föränd
ring hos honom. Han blev ohågad 
för sina studier och tillbringade all 
ledig tid tillsammans med andra 
ungdomar, vilka intresserade sig en
dast för sina nöjen. Gossen var 
vacker, glad, vinnande och allas fa
vorit inom ungdomskretsen. Man 
besökte tillsammans de offentliga 
danslokalerna och gjorde över med 
mycket p ängar. Några bland ung
domarne, vilka icke i sina hem kun
de få medel till det dyra nöjeslivet, 
skaffade sig pängar på ohederligt 
sätt. 

"Min son Deszo, berättade fru 
Simes senare för polisen, kom hem 
sent en natt. Jag var uppe och mot
tog honom med en förebrående blick, 
men innan jag hunnit säga något, 
utbrast han häftigt: 

— Jag vill ha pängar. Jag är 
trött på att gå omkring utan ett öre 
i fickan. Mina vänner hånskratta 
åt mig. 

-— Jag skall skaffa dig pängar, 
svarade jag, allt vad jag äger vill 
jag ge dig, men inte för att du skall 
förstöra det på usla nöjen med dina 
kamrater. Jag har arbetat för dig, 
för att göra en man av dig, en he
derlig, dugande man, men hur artar 

du dig? 

SP 

LUNDGRENS 

THÉER 
utvaJdta /rån. de 

finasfe och förnÅmsfa. 

tbépl&nf&gerna på. 

Ceyfon och i Kina., hava 

en delikat arom samt 

garanteras rena och 

of6 rja (ökade D 

Möbler 

Sidenskärmar och Skärmslonimar 

jämte alla tillbehör för lampskarmar. 

Vårt modellnrval är synnerligen rikhaltigt ocfe då vi på egna 

-verkstäder tillverka såväl stommar som skärmar äro vi i tillfälle 

uppfylla de största anspråk. 

Beställningar emottagas. — Låga priser. 

A.-B. Ferd. Lundquist & Co. 

Vaekra och 
solida stil 

Gripsholms gamla modeller 
såväl som moderna tillverkas. Provmöbler 
finnas. Fotografier sändas. 

L. J. LÄRSSONS SNICKERIAFFÄR 
Telef. 106. Mariefred. 

Härliga sjöresor och bilturer. 

— Mamma pratar så mycket 
smörja, svarade min son häftigt. 
Mamma vill att jag skall sitta hem
ma och arbeta dag och natt! Aldrig 
gå ut, aldrig ha något skoj. Mam
ma har sådana gamla dumma idéer. 

— Mina idéer äro hederliga, sva
rade jag. Föraktar du dem, ja, då 
vill jag inte hjälpa dig med pängar. 

— Jag är ännu ingen tjuv, skrek 
Deszo i raseri, men jag skall bli det, 
om det är det du vill. Jag skall bli 
en bandit — jag känner några som 
är det — och sen skall jag inte be
höva be mamma om pängar. Det 
är ett lätt jobb — jag har sett hur 
det går till. 

Det blev tyst mellan oss. Min 
son stod mitt på golvet, beslutsam 
och fientlig, väntande på ett svar 
från mig. Jag tvekade, men så 
drog jag långsamt ut skrivbordslå
dan och slöt handen om revolvern. 

•— Hällre än att du skall bli en 
tjuv och komma i fängelse vill 
jag — 

I detsamma sköt jag och gossen 
störtade till golvet. 

Polisrapporten berättar vidare: 
Gossen Deszo Simes fördes till 

sjukhuset i ytterst medtaget till
stånd. Kulan hade träffat honom 
i halsen, tagit sned riktning nedåt 
och fastnat vid ryggraden. Läkar-
ne uttalade föga hopp om vederfå
ende. 

Fru Simes .underkastades under ti
den polisförhör. Hon berättade 

MERKURTVÅLEN 
är även som badtvål den 

förnämsta. 

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. 

4kronors 

i lufttät, fukt
fri burkför-
packning. 

Eås hos Eder 
handlande-om 
ej så ring 9843, 
6424,15139. 

Kaffeimport- och Rosteri-Aktiebolaget 

O R I E N T E N, 
Göteborg. 

Kerstin Lindahls 
BLOMSTERAFFÄR 
Korsgatan 4, Telefon 8462 

Rekommenderas! 

lugnt förloppet. På frågan varför 
hon skjutit sin son svarade hon allt
jämt behärskad och lugn: 

—• Jag uppfostrade min son till 
en hederlig och dugande man, men 
han förklarade, att han ämnade bli 
en tjuv. Då sköt jag honom. Jag 
ångrar mig icke. Jag gjorde det för 
att rädda hans själ. Varje mor, som 
älskar sin son, ser honom hellre död 
än som förbrytare. Varje sann mor 
skulle handlat som jag. 

Följande dag hade den skjutne 
gossens tillstånd förvärrats. Fru Si-
mes, soin underrättades härom, till
frågades om hon ville besöka sin son, 
men nekade. 

En timma senare begärde hon 
emellertid tillstånd att få begiva sig 
till Deszo. Hon fick det liksom även 
rättighet att kvarstanna hos honom 
för att genom sin vård försöka räd
da hans liv. 

När fru Simes kom fram till gos
sens bädd, sade hon: 

— Om han överlever det, kommer 
det att bli honom en läxa för livet. 
Han skall förstå mitt offer. 

Ynglingen svarade ingenting, men 

han tillät att modern smekte honom 
och han syntes uppmärksamt lyssna 
till vad hon viskade i hans öra. 

Tårarne vällde upp i hans ögon, 
med svårighet lyfte han upp armen, 
lade den kring moderns hals, drog 
henne ömt intill sig och sade: 

—: Jag hade orätt, mamma — äl
skade mamma. Du hade rätt. Om 
mitt liv räddas, skall jag gå den väg 
du visat mig. 

Här slutar polisrapporten. Den 

Sjukvårds- ® Förbandsvaror 
Antisept iska 
& Kosmetiska 

preparater 
Linimenter 

och 

Salvor. 

OSCAR BACKSINS A.-B. 
ÖSTRA HAMNGATAN 52. 

Kungsgatan 32. Skeppsbron 3. 
Olskroksgatan 3. Vasagatan 24. 

Som LEKTRIS 
några timmar dagligen, söker bildad, 
språkkunnig dam plats. 

.Referenser kunna erhållas pr tel. 18070 
eller 13272. 

Förlovar 
eller 

Gifter 
Ni Eder, så annon
sera det i 

G Ö T E B O R G S  

MORGONPOST 

Alla Edra vänner, 
läsa den tidningen. 

• •• 

Läst i varje bildat 
hem i västra Sverige. 

"Kvinnans själ." 
^an är icke bortskämd med att 

a^alytiska arbeten av denna art ha 
Routing nytt att säga. 

iia Lomibroso-Ferreros uppmärk-
a®iuade bok Kvinnans själ, i da-

§aröa utgiven i svensk översättning 

f Emst Lundqvist från Hugo Ge-

® undantagen. Ver-
Kj ' ar blivit betraktat såsom en 
^ stridsskrift mot feminismen. 

jj0 
a^arinn'an bekänner själv att 

att rd ^enna k°k haft för avsikt 
Ivin m"ra °kl'aia föreställningar 

L
hysa °m ,siS sJ'älva' sin 

ar I oc|1 sina önskemål. Främst 

terV nU^^s^v^nnans begär att éf-
vec^irma maniien och skapa sin ut-
soni ,n^s''n.ie efter hans mönster, 

îûissf ^ ^ ^enne med förvåning och 
<Hna°yä ^Ur skulle kvinnan på 
en fgr ,a.^ uPPna jämnbördighet med 
fömtsätt 60111 hon grund och 

Detmn^ar ar sa alltigenom olik? 
Pen So 

1C^° en °lärd kvinna ur ho-
fraruställer denna fråga. 

Madame Ferrero, som är fil. och 
med. doktor, har alltifrån sin tidiga
ste barndom med vetgirig håg ägnat 
sig åt forskningar och studier. Av 
sin berömde fader, kriminalantropo
logiens snillrike skapare, professor 
Cesare Lombroso, har hon tydligen 
tagit sin märkliga psykologiska 
skarpblick i arv. Men trots allt det
ta har hon ändock känt sig så helt 
olika mannen. Trots detta vidhåller 
hon som sin övertygelse att det icke 
är uppfostran och specialutbildning 
som skapar den överlägsna kvinnan 
utan främst hennes förmåga att till
varataga och utveckla de känslovär
den, som genom naturens fördelning 
blivit hennes speciella och dyrbara
ste egendom. Den samhälleliga orätt
visa, som utövas mot kvinnan, och 

"som författarinnan icke söker att för
neka, beror därför icke på att kvin
nan i sin tävlan med mannen icke 
av denne erkännes och belönas som 
en jämlike, utan på att hon som 
kvinna lämnas obelönad även om hon 
i fyllandet av sitt speciellt kvinnliga 
kall gjort sig förtjänt av de allra 

högsta utmärkelser. 
Från denna utgångspunkt har hon 

skrivit sin uppmärksammade och re
dan till alla kuturspråk översatta 
bok. Undertecknad vet icke om upp
giften att densamma är det första 
vetenskapliga arbete över kvinnans 
särpsykologi som skrivits, överens
stämmer med verkliga förhållandet. 
I varje fall står hon icke ensam om 
synpunkterna. Såväl Ellen Key som 
Sigrid Unset ha ju, som bekant, här 
i Norden tagit avstånd från de idéer 
inom kvinnofrågan, som lämna ur 
sikte att kvinnan är en varelse för 
sig, vilkens intressen och utveckling 
aldrig kan löpa samman med man
nens. Men sannolikt har ingen så 
mångsidigt och med en sadan rike
dom av psykologiska iakttagelser 
belyst det alltid brännbara ämnet 
som madame Ferrero i sitt först ef
ter förberedande offentliga diskus
sioner mellan män och kvinnor av 
alla bildningsgrader småningom full

bordade verk. 
Arbetet är uppdelat i följande fem 

avdelningar : Kvinnans tragiska 
ställning; Själen; Intelligensen, 
Karleken; Rättvisan. I det första 
klarlägges grundolikheterna mellan 
mannens egocentriska natur och 

kvinnans altocentriska. Förf. fram
håller hurusom det är kvinnans sak
nad av egoismen, livets ryggrad, 
som skapar hennes flesta tragedier. 
Ständigt i behov av stöd och fäste 
hos sin omgivning, får hon sällan 
det fulla svar hon åtrår. Söker hon 
då på förståndets och fördelens om
råde taga revansch för sina besvikel
ser, söndras hon inom sig själv och 
erfar snart tomheten i alla intressen, 
vari icke kärleken eller hägnet av 
levande varelser utgör den ledande, 
röda tråden. Denna konflikt, bekant 
för varje djupare tänkande och kän
nande kvinna, besparas mannen, 
"som icke allenast kan na malet för 
sin passion genom sina egna medel, 
som bero på hans vilja, utan som kan 
nå det utan att skada sina egna in
tressen, som gå hand i hand med 

hans passion." 
Med reservation för undantagen 

torde resonemanget vara i full över
ensstämmelse med faktiska förhål
landen. Vi ha runt omkring oss ex
empel på kvinnor som törsta efter 
möjligheten till andlig mognad, men 
som icke kunna tillfredsställa sitt 
behov utan att försumma vad som 

för dem är ännu viktigare: det dagli
ga kärleksvärvet mot sin omgivning. 

Madame Ferrero säger vist: "Det 
är alltså icke motiga omständigheter 
eller människors lagar eller männens 
ovilja, som skapa de grymmaste tra
gedier, 'för vilka kvinnan är offer, 
utan det är hennes uppgift, som gör 
henne beroende av de levande varel
ser, hon har behov av för att älska 
dem och bli älskad av dem." 

Det blir vidare denna väsensskill
nad som för mannen framförallt lå
ter reflexionen, passiviteten, indolen-
sen, likgiltigheten bestämma i hans 
handel och vandel, medan det för 
kvinnan blir altrocentrismen och 
verksamhetslusten, passionen och in
tuitionen. 

Den kvinnliga verksamhetslusten 
har ägnats särskild uppmärksamhet. 
God och oumbärlig för världen an
ser författarinnan att den genom för 
trång verkningskrets lätt kan urarta 
till överdrivet och för omgivningen 
föga behagligt nit. Hon liknar en 
sådan ständigt rastlöst verksam kvin
na vid en elektrisk klocka utan iso
lator, som icke kan stängas av. Efter 
att ha berört en del av de obehag 

vartill detta kan leda skriver hon: 
"En annan olägenhet med kvin

nans för stora verksamhetslust är 
hennes grälsjuka. Kvinnorna äro 
alltid i gräl, med sin man, sina likar, 
sina underlydande, med alla, och om 
de icke gräla puttra de för sig själva 
och äro nära att kvävas av tyst för
bittring. I det avseendet äro män
nen mycket fredligare än kvinnorna; 
de familjer, där det manliga elemen
tet dominerar, komma mycket lätta
re överens än där det kvinnliga ele
mentet är övervägande." 

Den manliga stoltheten över detta 
betyg, dämpas dock snart ned, då 
författarinnan fortsätter: 

"Men varför äro männen föga fall
na för gräl? Emedan var och en 
har lust att göra ingenting och är 
benägen att blunda för vad han ser 
vara illa gjort, om blott hans eget 
lugn ej stores och han ej blir tvun
gen att träda in i stället för den som 
gör sin sak illa. Det motsatta för
hållandet äger rum med kvinnan: 
road av att arbeta har hon ej för
drag med saker som hon anser illa 
gjorda, hon tvekar ej att påpeka det, 
bli ond på den eller dem som ej ha 
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Emilie Pettersons 
Broderiaffär 
(Inneh. A. HÄRSTRÖM) 

KUNGSGATAN 45 TELEFON S831 

Handarbeten 
av alla slag till billigaste priser. 

Barnavd. 
3:dje vån. 

Vi framhålla 
vårt enorma 
s o r t i m e n t  

FlicK Kappor 
för alla åldrar 

Stilfulla modeller. Goda kvalitéer. 

och framför allt 

y t t e r s t  b i l l i g a  p r i s e r .  

HERM. MEETHS A.-B 

TOUCH-SYSTEM 
den snabbaste maskinskrivnings

metoden undervisas å 

V. Hamngatan 19. Tel. 4221. 

Kostnadsfri platsförmedling. 

BERTHA ANDERSON 
15 Korsgatan, Göteborg. 

Nu inkommet stort urval av vackra Yllety0el*> Viyella i ylle och bomull, 
Bomullsflaneller. Handvävda, färgäkta Bomullstyger, Hvlta Väf-
nader, bästa fabrikat. Strandkoftor, Lah mans Trieo t und er klä
der, Strumpor, Underkjolar, Snörliv, Reformliv, Näsdukar, 
Allmogegardiner, stort urval, Möbeltyger, Borddukar, stor sortering 
vackra mönster, Linneduktyger, bästa fabrikat. Handdukar, Säng
täcken, Filtar, Sticktäcken. Prima Ylle- oeli Bomullsgarner. 

B I L L I G A  P R I S E R .  

Varje förståndig husmoder 

använder 

Pellerins Margarin 
i hushållet 

Bergmans Enkas 
EXTRA- och HUSHÅLLS-, 

sköra, smakfulla, mörka, brödsorter 
rekommenderas. 

har konstaterat fakta utan att söka 
bedöma moderns handlingssätt. Men 
läsaren känner sig ovillkorligen 
ställd inför frågorna: Varför hand
lade denna moder, som hon gjorde? 
Hur borde hon ha handlat? 

Vill någon av våra läsare för 
söka besvara dem ? 

Handräckning i 
hemmen. 

Fruar som sköta sina egna hus
håll, och många äro de, få ibland 
litet för mycket av arbete över sig 
på en gång och skulle gärna önska 
få lite handräckning på en dag eller 
kanske endast på - några timmar. 
Men varifrån skall den kunna er
hållas? Låt oss ge ett gott råd! 
Ring upp Arbetsförmedlingsanstal
ten och beställ en rengöringsarbeter-
ska och hon är hos er inom en kvart! 
Taxan är icke hög — tvärtom! 

Ja, men hurudana äro dessa ren-
göringsarbeterskor, frågar ni. Bland
ning naturligtvis, men där finnas ut-

UNPERBARA 

HAVRE-MUST 
„ Vid överansträngande arbete. 

För ALDR1NGAR, VUXMA OCH BARN. 

Franska Linnesömnadsatelieren, 
Förstklassig beställningsatelier för finare handsydda damun
derkläder (även enklare till låga priser). Tillklippning och 
päritning för eget arbete. Tillskärnings- och broderimönster 
erhålles samt väv, spetsar och band i goda kvalitéer. 

Anmälning till lektionerna dagl. mellan 11—3 o. 5—7. — Tel. 18695. 

M. PERSSON, Kungsgatan 34 2 tr. (uppgång vid Wienermagasinet)' 

märkta krafter det kan underteck
nad på grund av egen behaglig er
farenhet försäkra. 

Husmödrarne skulle kunna skapa 
en elittrupp av rengöringsarbeter-
skor till sin hjälp, om de när de haft 
en dugande kraft i sitt arbete, ville 
göra sig det besväret att ringa upp 
Arbetsförmedlingen och säga: 

— Det där var en rask, pålitlig 
och bussig människa! 

På det sättet skulle Arbetsförmed
lingen lära känna sitt folk och kunna 
sända ut de bästa arbeterskorna till 
hemmen. 

T. 

Insändareavdelningen. 

Vi ha 'fått en del inlägg i de frå
gor, som i föregående nummer be
handlats under rubrikerna "Varför" 
och "Håller de manliga männen på 
att försvinna?" Ett par av dessa ar
tiklar inflyta nu, de övriga i följande 
nummer. 

A .-B0I. NYA BIKUPAN 
Kungsgatan 45. Göteborg; 

Vitvaru- & 

Brud utsty rselsaîfâr 

BARN- & BABYKLÄDER 
RIT. & PÅB. HANDARBETEN 

Telefon SI07 

Alla som köpa 

S P I S B R Ö D  
från 

o 

Göteborgs Ängbageri 
säga att det är 

främst i skörhet och god smak. 

Effektivaste 

avmagrings-

badsalt 

i n k o m m e t  

ARKADEN 

Från Kvinnovärlden. 
Bland världens högst försäkrade 

kvinnor äro fru Mollie Netcher New
bury som är livförsäkrad för fyra 
och en halv million kronor samt film
skådespelerskan Mary Pickford vars 
försäkring uppgår till 3,600,000 kr. 
Den förstnämnda damen, ett under
verk av affärsskicklighet, står i 
spetsen för ett jättestort affärsföre
tag i Chicago. Det är för att skydda 
detta företag för den enorma förlust 
som den kvinnliga chefens bortgång 
skulle innebära som hennes dyrbara 
liv försäkrats så högt som skett. 

t/* 

JFRTJ FRIDA RISBERG 
Kungsgatan 32. 

Fastighetsaffärer, 
Rumsuthyrningar, 

A ffärsö verlå te!ser, 
B o k f ö r i n g a r .  

KOL VED 
COKES 

C. N. ANDERSSON 
Tel. 27 80, 6972, 10849. Göteborg. 

HUMMER oci, KRABBOR. 
Hansson & Silfverstrand 

FISKAFFÄR 
Bazargatan 8. — Tel. 95 80, 15 380 

Nyutkomna böcker. 
Hugo Gebers förlag: Beatrice 

Z a d e : Studenten Goethe. Pris kr. 
5,50. 

Många förklara, att de förakta ri
kedomen, men det faller ingen in att 
ge bort den. 

La Rochefoucauld. 

Franska linnesömnads-

ateliéren 

den första i sitt slag här i Göteborg, 
som tidigare varit belägen Vasagatan 
17, har i dagarna inflyttat i nya 
och vackra lokaler i andra våningen, 
huset Kungsgatan 34. Ateljéns fina 
och smakfulla urval av modeller, 
uppgjorda efter franska journaler av 
innehavarinnan själv fröken M. Pers
son, 'äro redan välbekanta. Fröken 
Persson anordnar även elevkurser i 
tillskärning och finare linnesömnad. 

IJubilpumstoQii,,. 
extradé. Pris prkart.75^p

l W] 

' Crarnî1 
iötebor* 

Till salu end ast 
hos sgMf 

57 Kungsgat., Göteborg » iet 
"'"erattj, 

Vårda håret! 
om det är sjukt eller friskt „ . 

ZIWERT'2 ExtraitV"* 

Hovleverantör ^"farer samt 
s«u tos Zuoert'z Eftr. t S Kunft 

orensbergsgatan 7 " eh<»g. 
T«l. 10 Qa 

Köp Ed ra Skod 
rlor* "NTi v, där Ni får största urval; 

varor, lagsta priser, nämligen 

lon 

10 Södra Larmgatan 10 
Linnégatan 11. Karl Gustafsgatan 67 

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

'a kvalitéer- Lâqsh pnjaT""^ 

arfUoßpsson? 
^— Kuiupfarxjef 3. 

OMTEN 

9 

A. Ellwén 
Kött- och Fläskaffär 

Saluhallen 133. Telefon 4481. 

OBS!. Prima varor. Billiga priser. 
Redbar behandling. 

CLtdst 

"OM.LVV 

• loF Asklunds 
och mest beprövat i vårt tand 
är Tomtens Tvättpulver. Ni kan 
använda det med fullt förtroende 

och med bästa resultat. 

är bäst 

SKolKostymer 
Trevlig nyhet i 
sportmodell med ra

ka byxor från 

Kr. 19: — 
Kavajkostymer i 
moderna mönster, 
utmärkt kvalitet 

från 

Kr. 35:— 

Ensamjungfrur, 
Hushållerskor 
Kokerskor 
Husjungfrur 
Barnjungfrur 
Barnhusor 
Passfliekor 
Tvätt- o. rengörings-

arbeterskor m. fl. 

erhålla goda och förmånliga 
platser nu genast genom 

Göteborgs stads 
Arbetsförmedling. 
Manliga avdeln. öppen 7 f. m.—7 e. m. 
Kvinnl. avdeln. öppen 9 f. m.—7 e. m. 

OßS.! All platsförmedling 
är avgiftsfri. 

FISK TORGET 
^ Tel. barnavdelningen 13865. 

Kjellmers 
Damskrädderi 

BREVLÅDA. 
Ungman. Edert inlägg i ^ 

sionen måste av utrymmesskäl över-
stå till ett följande nummer. 

A. S. Se svaret här ovan! 

Irve. Vi lämna gärna rum för ett 
förnuftigt inlägg, men ett sådant an
se vi icke Edert vara. Jämför arti
keln i föreliggande nummer och drag 
sedan Edra slutsatser! 

Insändare av manus. Resultatet 
av granskningen delgiVes i nästa, 
nummer. 

T'åra prenumeranter, som bytt 
bostad, torde anmäla den nya ad
ressen på resp. postkontor eller per 
tel. 18070, om prenumerationen 
verkställts hos oss. 

& Kapp magasin, 
rekommenderas. 

Förstklassigt arbete. Låga priser. 

Carl Johansgat. 9. Tel. 45968. 

Hr la JVIjölfc 
Distribution på glasflaskor. 

Tel. 40781, 45699 

gjort som hon ville och följaktligen 
gräla med dem.' 

Ur detta verksamhetsbegär härle
der madame Ferrero ävenledes det 
slöseri och isjukliga intrigbegär som 
enligt hennes åsikt utmärka de hög
re klassernas daimer. (Vad slöseriet 
angår kan man måhända obetingat 
gå med därpå, men månne icke in
triger spinnas lika flitigt och lika 
mörka i en portgång eller trappsvale 
som i en salong?) Genom att kana
lisera denna verksamhetslust så att 
den ledes in på sysselsättningar som 
äro till nytta för samhället anser 
författarinnan att mänskligheten i 
ännu högre grad än nu skulle kunna 
tillgodogöra sig dess uppbyggande 
öch bevarande krafter. Att så ej 
sker beror — fortfarande enligt ma
dame Ferrero -—• därav att marinen 
ej sätter stort värde på denna egen
skap hos den kvinna han älskar. Den 
rike mannen exempelvis är ofta för
argad, nästan skamsen över att hans 
hustru ej vill njuta den overksamhet, 
Som är de högre klassernas privile
gium. Överhuvud konstateras att 
"en lat, cynisk kvinna, som frågar 
föga efter sitt hem och ännu mindre 

efter sina barn, men som är utma
nande, sinnlig, inställsam och listig 
lyckas erhålla större tillgivenhet av 
mannen än den verksamma kvinnan." 
Att genom uppfostran söka klargö
ra för männen, hur välgörande kvin
nans arbete är och göra kvinnan 
uppmärksam på de ofta ädla orsaker
na till mannens sysslolöshet anser 
författarinnan vara en av vägarna 
till parternas klarare ömsesidiga upp
fattning om varandra. 

Ett briljant kapitel är det om "Den 
överlägsna kvinnan". Här som på 
nästan varje sida i denna bok frestas 
man ånyo att citera . 

Madame Ferrero skriver: 
"För den överlägsna kvinnan är 

världen genomskinlig. Alla de dolda 
skäl som driva de andra till att hand
la, alla de gömda passioner som en 
grov fernissa beslöjar för de flestas 
ögon, alla de mer eller mindre omed
vetna orättvisor som begås till för
mån för förtryck och lögn äro henne 
uppenbara. Hon ser mycket väl hur 
föga man i verkligheten uppskattar 
den dygd, som prisas så högt i dis
kussionerna, vilket värde man slätter 
på andras fel, varav var och en sö 

ker begagna sig; hon ser hur många 
gånger bedrägligheten blir tagen för 
geni, lågheten för överlägsenhet, hur 
ofta man använder ordet feghet om 
den värdiga tillbakadragenheten hos 
den, som intuition oclh altruism hin
dra att göra andra orätt, att fika ef
ter betydande platser; hon ser hur 
många fördärvade män, som predika 
mot fördärvet etc Och det är 
därför", fortsätter författarinnan 
sitt inspirerade tal, "emedan hon ser 
tingen i deras verklighet, som den 
överlägsna kvinnan hastigt kan skil
ja de verkliga genierna från de fal
ska, de verkligt goda tankarna från 
dem soûl endast äro det till skenet, 
kan ge balsam åt den som lider, kan 
staka ut nya v'ägar, kan åstadkomma 
harmoni mellan saker som förefalla 
vara de mest olikartade." 

Och efter att ha framhållit den 
tragedi som härav blir följden, hur 
den överlägsna kvinnans samvete 
uppreser sig som mot ett brott att 
handla efter skenet och oemotstånd
ligt drives att i detta kaos söka finna 
sunda och lämpliga levnadsregler, av
slutar författarinnan det märkliga 

I kapitlet med följande tänkvärda ord: 

"Den kvinna som icke har lidit, 
som ej erfarit den gudomliga käns
lan av att ha kunnat försona sken 
och verklighet, som ej känner den 
bittra tvekan som framkallas av de 
båda vägarna, som ligga framför 
henne, som ej har lidit av de trage
dier hon dagligen åsett och spelat 
med i, som ej har sett det onda som 
omger henne och som är henne mot
bjudande är ingen intuitiv kvinna, 
är icke en kvinna i stånd att lösa 
glädjens och smärtans problem, är 
icke en kvinna i stånd att se och lösa 
sin tids stora frågor, är icke en kvin
na i stånd att ge tröst åt den som 
lider, är icke en kvinna i stånd att 
grunda nya traditioner, är icke en 
överlägsen kvinna." 

Men det är i den överlägsna kvin
nan hon ser den borna nyskaparen 
av kvinnans traditioner. Icke med 
av mannen lånta fjädrar skall hon 
vinna framtiden utan genom sina eg
na dygder, genom sitt eget värde, sin 
egen plats i skapelsen. 

En bok som bragt i dagen så mån
ga fina och riktiga reflexioner röran
de den kvinnliga själen kan omöjli
gen förbli kvinnorna likgiltig. I all

mänhet hållande sig på ett lugnt re
sonerande plan höjer den sig stundom 
såsom i slutavdelningen "Rättvisan" 
till ett patos som förunderligt såsom 
elden klarar luft och sinne. Vilken 
hallstämpel man i dagens stora stri
der än må giva den är den fram
sprungen ur ett snillrikt kvinnligt 
ingenium, som icke allenast känner 

de psykologiska undersökningarnas 
teknik" utan som även lysts av in
tuitionens och självkännedomens säk-
ra ljus genom de hemligaste lönn
gångarna i kvinnans komplicerade 
och på känslovärden så rika själsliv. 

LINOLEUM 
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eftertryck tillätes gärna om "Kvin-
Inas Ti ning", med hela namnet 

" utsatt, angives som källan. 

INNEHÅLL. 
Utlandskrönika i sammandrag. 
Moralkakan. Av Den fundersamma. 
Hemmens intresse av kontroll över 

produktionen. Av doktor "Jenny Rich-

ter-V eländer. 
Filmens inflytande pä barn och ungdom. 

Av Doktor David Lund. 

En femtioåring. 

Nobelpriset. 

Från kvinnovärlden. 

Teater. 
Spiritismen. Vad veta vi om denna egen

domliga företeelse? Av * * * 

Ansvaret undanbedes! 
Sedlig urartning. Av Ungman. 
Svensk och dansk. Av Eyvor. 
I förgården. Av Beatrice Zaåe. 
Beatrice Zades andra Qoethebok. Av 

S. L. 
Hr. Vingelman, låt oss reagsera! Av 

Yvonne. 
"Handlade hon rätt eller Icke?" Två 

svar. 

UtlandshrÖnika 

i sammandrag. 

Situationen i Tyskland är sig lik; 
allt flyter, allt är möjligt — under
gång genom fortsatt inre splittring 
och partikiv eller räddning genom 
nationell samling, så som det tidiga
re skett i Turkiet och Italien. 

Den sachsiska frågan är proviso
riskt löst. De två kommunistiska 
medlemmarne i Sachsens regering 
hetsade i utfärdade proklamationer 
befolkningen till uppstudsighet mot 
riksregeringen liksom även till kom-
munistiska våldshandlingar. Då 
riksregeringen icke vann beaktande 
för sitt krav, att de skyldiga minist
rarna skulle uteslutas ur sachsiska 
abinettet, erhöll rikskanslären riks-

presidentens bemyndigande att av
sätta den sachsiska regeringen var-
Jämte ^ en rikskommissarie tillsattes 
® Sachsen. Denne gav hela den 

sachsiska regeringen respass. Kon-
1 ten synes på väg att lösas däri-

Sen°m att det sachsiska socialdemo-
ätiska partiet, med tyst gillande 

; C^e borgerliga partierna, åtagit 
g att bilda ny regering, i vilken 
ga kommunister skola vinna in-

trade, 

lev ^ ^rans^a Pressen, som med ett 
Sach* 6 ,^resse följt; händelserna i 
lagsi,Sen f,r uPPrörd över det "grund-

den tyska riksregeringen 
jj„a S1® skyMig till genom sitt kraf-

grepp0! o T® uPPratthållande in. 
ter! ' sens inre angelägenhe-

4a ^ten meDan Bayern och ty-
Baygr > Sr®^eringen kvarstår olöst. 
°rder fy *nettet vägrar att, på 
som öv T t- (1^n' avsätta v. Lossow 
truPfler!L ^ 'i'iiaVare för de bayerska 
särskilfi ' °C 1 ^°sa dessa från den 
Bayern«! ^r°befeed ide avlagt till 

C, T"5"8-
1 1 ar ip a Soc^a^em°kratiska par-

de sa J tÜ1 mods- Man finner, 
vit fe. flska kommunisterna bli-

tiet 

att de TT UU m'ods-
Vit fi>r kr f1Sl?a k°mniunis1* 

.'tellandlade' man ser 

P°litik "^regeringens sva-
er° ooh 1. m0t bögersinnade Bay-

aVer àtt det skall tagas i 

med hårdhandskarna mot (det upp
studsiga landet, man vill ha bort det 
militära undantagstillståndet, upp
rättat till ordningens skydd, man 
fordrar att de ytterligtgående höger
element, som på senare tiden uppta
gits i riksvärnet skola entledigas 
därifrån, såsom varande en fara för 
republiken etc. Om dessa önskemål 
icke vinna beaktande kommer den so
cialdemokratiska riksdagsfraktionen 
att utgå ur den koalition, varpå re
geringen stöder sig. — Rikspresiden
ten Ebert är föremål för ett skarpt 
socialdemokratiskt missnöje — man 
anser t. -o. m. att han skall uteslu
tas ur partiet! 

Det engelska, av Amerika biträd
da förslaget om inkallandet av en 
internationell konferens av finansex
perter för att undersöka Tysklands 
betalningsförmåga i skadeståndsfrå
gan har, tvärtemot vad man väntat, 
godtagits av Frankrike, dock på ett 
villkor, nämligen att skadestånds-
kommissionens befogenhet icke be-
skäres. Frankrike synes icke frukta 
den föreslagna konferensen — an
tagligen hoppas man att förstörelse
arbetet i Tyskland skall vara slut
fört, innan konferensens arbete hun
nit sätta några för Frankrike onda 
frukter. 

Den engelske finansministern 
Baldwin har förklarat att han för 
att bekämpa den ohyggliga arbets
lösheten i England måste ha ett till
förlitligt vapen — skyddstullar. 

Moralkakan. 
Den stora advokaten tog havan

nan ur munnen och betraktade små
leende de blåa doftande rökslingor 
den forfor att utsända. 

— Ack! Ack!! Ack!!! Kära 
världsfrånvända postilla, försök att 
se livet sådant det är och inte så
dant det ter sig inom psalmbokens 
pärmar. Bättrådighet, uppriktighet, 
osjälviskhet, människokärlek etcetera 
äro mycket, mycket vackra saker i 
teorien, men i praktiken måste de 
handhavas med urskillning och med 
synnerligen stor moderation, om man 
skall kunna komma fram i livet. 

"Affär är affär" för oss lite var. 
Vi tar alla pangar ur varandras fic
kor, och vi ta så djupt vi kan. Vi 
gör det för vår egen skull, och, kära 
du, även för våra fruars! 

Vem är uppriktig, osjälvisk, vem 
är strängt rättrådig, vem ser en bro
der i sin nästa, och vem handlar mot 
honom som om han vore det? Ingen! 
Varför? Därför att man själv skulle 
gå under. Som jag sa, allt det där 
är så vackert i teorien, men det duger 
inte i praktiken! — Såå, var nu 
snäll och servera den moralkaka du 
naturligtvis har i ordning åt mig. 

Du står för dessa åsikter? frå

gade jag. 
Absolut! Under alla förhållan

den och inför vem som hälst! 
Då frågade jag: 
— Får jag be dina små gossar 

komma in? Och sa ger du dem 
dessa för livet så nyttiga lärdomar? 

Men han svarade icke. 
Varför svarade han icke? 

Ben fundersamma. 

(Eftertryck förbjudes). 

Hemmens intresse av Kontroll 
över produktionen. 
Av Lektor Jenny Richter Veländer. 

Svenska Kvinnors Medbo rgarförbunds artikelserie. 

Förhållandet mellan individer, sta
ter och statssammanslutningar har i 
alla tider bestämts av ekonomiska 
faktorer, men först vår tid har med 
full och skarp uppfattning av detta 
faktum tagit det under vetenskaplig 
behandling för att finna lagarna för 
den ekonomiska utvecklingen, vill
koren för ekonomisk förkovran och 
inflytandet därav på annan förkov
ran. — .Studieområdet är ju begrän
sat till vår planet, men det omfattar 
också densamma i dess helhet, och 
vi finna icke mycket kvar av den 
gamla inbillningen, att individer och 
stater äro fria ekonomiska faktorer, 
som själva bestämma sin ställning 
till andra samt att denna ekonomiska 
frihet är grunden till det helas fram-
åtgående. 

Den moderna samfärdseln gör 
samverkan i hushållnings- och ord
ningsangelägenheter, d. v. s. ekono
misk association jorden runt, särde
les intim och verkningsfull. Därför 
delta alla stater i undersökningen av 
naturtillgångarna, hjälpas åt med — 
eller stjälpa för varandra deras ut
nyttjande samt vidta åtgärder ge
mensamt mest för deras skyddande 
mot skadegörelse och ödeläggelse. 
Låt vara allt detta mest i princip, 
men vad tanken formar förverkligar 
framtiden. 

Det är länge erkänt, att produk
tionen är ett allmänintresse, och där
för är det icke längre en utopi, att 
den enskildes lust att skada genom 
en produktion av onyttigheter eller 
rent av skadligheter kan hämmas ge
nom att skrankor sättas därför. Lo
kalt ha sådana hämningsrörelser 
uppträtt allt ibland. Kommunala o. 
statliga förbud mot tillverkning av 
rusdrycker, patentmedicin, innehål
lande narkotika o. d., ha misslyckats, 
ty de ha icke samlat ett tillräckligt 
starkt allmänintresse. Förbudet att 
tillverka lyxeriösa gondoler i Vene
dig under dess glansdagar lyckades 
däremot myndigheterna genomföra, 
ty ett tillräckligt starkt allmänin
tresse samlade sig därom. 

Men det är ej lätt att finna exem
pel. Allmänheten accepterar allde
les för tanklöst och lojt vilken som 
helst produktion, och hämningsför
sök misslyckas alltid, när allmänhe
ten känner livligare för tillverkaren 
av skadligheter än för hans offer. 
Den bländas av vinsten och låter sig 
icke övertygas om att en produktion, 
som i sina konsekvenser utplundrar 
ett större eller mindre antal männi
skor på liv och livsvärden, är en 

förbrytelse. 
Det är därför ett vågat experiment 

av samhället att inskrida mot pro
duktion av skadligheter, och ett in
skridande mot tillverkning av onyt
tigheter väcker i regel mest löje. Ha 
kvinnor lust att förstöra sig med 
hälsofarliga skodon eller korsetter, 
varför beröva dem det nöjet. Ingen 

tvingar dem att uppmuntra sådan 
produktion, resonerar man. Något 
mer på allvar tar man numera så
dan produktion, som är samhällsfi-
entlig, och särskilt är det några gre
nar därav, som man icke längre tar 
alltför lättsinnigt 

Det är för det första produktion 
av krigsmateriel, som, ostörd av in
ternationell kontroll, växer ända tills 
krig framkallas, som vi ju sett i 
världskriget. 

För det andra produktion av för
giftade och förfalskade födoämnen 
och njutningsmedel, t. ex. köttvaror 
behandlade med natriumsulfit, grön
saker med kopparsalter, destillerade 
alkoholhaltiga drycker, kokainsnus, 
konfekt och patentmedicin med in
smugglade narkotiska surrogater som 
äro farliga för hälsan, och sådana 
som äro ekonomiskt bedrägliga ge
nom att de föregivas äga ett närings
värde, som de icke äga. 

För det tredje pornografisk och 
avsiktlig lögnaktig och bedräglig 
litteratur, avsedd att förråa och etiskt 
och intellektuellt ödelägga männi
skor. Särskilt är ungdomen och de 
obildade klasserna offer för denna 
affärsverksamhet. Den är ett ofant
ligt mycket effektivare vapen gent
emot de folk eller kretsar man vill 
åt, än krigets. Denna andliga för
giftning är också farligare än den 
ekonomiska utplundring, som sär
skilt riktar sig mot den vita rasens 
bildade klasser. De makabra kraf
ter, som leda denna förgiftningspro
cess, dölja sig väl, men de samla 
över sig en dom, som inga rövade 
pengar kunna rädda dem ifrån. 

Men en förnuftig kontroll är icke 
bara till för att hejda och hämma. 
Den har även en positiv uppgift näm
ligen i undersökningen av möjlighe
ter att konkurrera ihjäl de makabra 
krafternas produktion genom att 
främja en livsfrämjande produktion. 
Det gäller icke bara att inskränka 
krigsrustningarna utan ock att en
gagera våra därvid ledigblivna of
ficerare och soldater, ingenjörer och 
arbetare i en tillverkning av rent 
motsatt art, som ger redskap och 
verktyg till en förnuftig hushåll
ning. Det gäller icke bara att kom
ma åt tillverkarna av giftiga livs
medel, pornografiska konst- och lit
teraturalster etc., utan att konkur
rera ut dem ända tills deras avnä
mare och konsumenter äro i ett obe
tydligt mindretal, ett rudiment, som 
avsnör sig självt från näringstillflö
dena i den friska kroppen och däri
genom blir ofarligt. 

Det borde ställas ett internatio
nellt krav på varje stat, att den ge
nomför ett dylikt sanitetsväsen i 
sin produktion. Det kunde ske utan 
några ingrepp i delinkventer nas per
sonliga frihet t. ex. genom att upp
spåra tillverkarna, låta dem schavot
tera i pressen och inför myndighe

terna, upprätta en ärlig statistik 
över produktion och distribuering av 
skadligheter och ge allmänheten till
fälle att i världspressen få kunskap 
om vilka nationer eller raser eller vil
ka grupper inom raser och nationer, 
som på detta sätt motverka strävan 
efter sundhet och lycka. 

Mest av alla samhällsfaktorer äro 
hemmen intresserade av en dylik 
etisk och intelligent kontroll över 
produktionen, ty de makabra kraf
terna skada särskilt dem. Deras 
upplösning skulle i högsta grad 
främja deras anslag som ekonomiskt 
utplundra den bildade medelklassen 
och andligt förgifta arbetarungdo-
men och förråa all icke önskvärd 
ungdom. Det är ej svårt att tänka 
sig hurudan framtiden ter sig i en 
nation som fallit offer för en sådan 
skadegörelse. Vi ha bara att se på 
den hemmens sprängningsprocess, 
som pågår inför våra ögon och som 
i huvudsak vållas av att dyrbara na
turtillgångar ödeläggas och varor 
tillverkas som förgifta och ödelägga 
både konsumenten och tillverkare. 
De senare måste nämligen döda sin 
hederskänsla och döva sitt samvete 
för att stå ut med vad de ha för hän
der, men människor, som arbeta på 
sådana villkor, äro ett levande gift i 
sitt eget hem, och de grupper de bil
da i staterna kunna jämföras med 
sjukdomshärdar i kroppen, varifrån 
ständig fara för liv och hälsa hotar. 

Livsfrämjande, icke livsödande 
produktion är hemmens appell till 
våra producenter. 

AF0RISMER. 

Av La Bruyère. 

Om det sällsynta i allmänhet väc
ker vår uppmärksamhet, hur kom
mer det sig då att vi så föga 'aktge 
på dygden? 

Det är lyckligt att vara av för
näm börd, men det är icke mindre 
lyckligt att uppträda så, att folk icke 
frågar, om man är av förnäm börd 
eller icke. 

* 

Hur stora krav man än ställer på 
den människa man älskar, överser 
man dock hos henne många brister, 
som man icke skulle kunna fördraga 
hos en vän. 

* 

Vi ha lätt för att känna vänligt 
och hjärtligt mot dem vi gjort gott, 
men ju mer vi ha kränkt och skadat 
en människa desto mera hata vi 
henne. 

* 

De som använda sin tid dåligt, kla
ga mest över att tiden icke räcker 
till. 

* 

Döden kommer endast en gång i 
livet, men vår tanke håller den stän
digt framför oss — det är bittrare 
att frukta döden än att dö. 

(Eftertryck förbjudes). 

T 
Filmens infly
tande på barn 
och ungdom. 

Av D:r David Lund. 

Det är ju en allbekant företeelse, 
att särskilt unga människor äro ut
satta för påverkan av andra (sug
gestion), emedan de unga låta sig 
ledas av känslorna i högre grad än 
äldre, då ju deras erfarenhet och 
förstånd icke räcka till för vederbör
lig kritik, emedan de icke förfoga 
över motföreställningar i tillräcklig 
grad. De suggererade föreställningar
na korrigerar den unge föga, stun
dom ej alls. Särdeles tydligt fram
träder suggestionen i efterhärman
det av andra människors handlingar. 
Man må observera exempelvis poj
ken, som vill verka vuxen, huru han 
spottar, svär och röker, eller flickan 
i ton-åren, som vill agera vuxen dam. 
Det blir ej sällan en vrångbild av 
den vuxna människans sätt att upp
träda, som man får se hos pojken 
och flickan. 

Sådant suggestivt inflytande kan 
även förekomma ifråga om lektyr, 
och måhända vid framför, allt 
iflm, varvid lektyrens eller fil
mens goda eller dåliga beskaffenhet 
leda till efterhärmning av olika art-
I en del fall är det omöjligt att di
rekt peka på ett sådant inflytande 
såsom utslagsgivande faktor vid till
komsten av vissa handlingar t. ex. 
vid utslag av en del förvillelser i 
barn- och ungdomsåren. Ofta är det 
dock endast det löjliga, som bäst sy
nes vara ägnat för efterhärmning. 
Även i Göteborg likasåväl som i 
Stockholm eller i Peking ooh Paris 
har man nog observerat pojken, som 
söker spela Cha/plin. 

Då nu biografen spelar en så stor 
roll i det nutida barnets nöjesliv, och 
då det oavlåtligt visar sig, att van-
artade barn göra sig skyldiga till 
snatteri eller stöld för att få medel 
till biografbesök, har författaren till 
denna artikel anställt undersöknin
gar bland'vanartade pojkar för att få 
en uppfattning om, vilket innehåll i 
olika filmer mest tilltalade dessa un
ga. Härvid ställdes till pojkarna, 
vilka samtliga voro intagna på an
stalt i anledning av grov vanart, frå
gor med lättfattlig formulering an
gående vilka filmer som de bäst min
des och tyckte vara bäst och de upp
manades att nedskriva detta så ut
förligt som möjligt. I undersöknin
gen deltogo endast sådana ungdomar, 
som mycket ofta besökt biografer 
före inträdet på anstalt. 

Ungefär samtidigt företogs likar
tade undersökningar i folksolor i 
stad, varvid förfaringssättet i hu
vudsak var detsamma som vid under
sökningarna av de vanartade. Man 
torde kuna säga, att i stort sett de 
båda undersökningarna täckte varan
dra såväl med avseende å de ungas 
ålder som* ock i andra hänseenden. 

I de skriftliga svaren hade en del 
ganska utförligt redogjort för inne
hållet i de filmer, som de tyckt bäst 
om, andra åter hade namngivit fil
merna, och med ledning härav före-
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