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nes stark nog att överleva. Och det 
vore hemskt. Det ingår icke i era 
planer att besväras mer än en gång 
av samme misshaglige konstutövare. 
Ni vill göra rent hus genast. Och 
det är icke utan att ni lyckats. Även 
de andliga markerna behöva solsken 
och förståndig vård för att frodas 
och blomma. Men ni har stampat 
mot den spirande brodden så länge, 
att den ofta ej sticker mer. 

Jag tror ni själv har en känsla av 
att det börjar bli litet kusligt och 
ödsligt omkring er. Att Yingelman, 
den snart enda återstående åhöraren 
av era lärda föredrag, icke är den 
man, med vilken man bildar opinion. 
Även han kan svika. Det är hans 
vana att göra det. Sedan han gått 
i er skola och lärt sig att misstro 
allt, har det till och med blivit hans 
natur. 

Yarning för Vingelman! 

"Handlade hon 
rätt eller icKe?" 

I. 

Undertecknad måste bekänna att 
ovanstående rubrik över den tragi
ska historien i förra numret formli
gen kom mig att baxna. Det före
föll mig oerhört att det ens skulle 
kunna ifrågasättas som rätt att en 
mor skjuter sin son, även om det som 
här gällde att hindra denne från att 
bli en usel förbrytare. Efteråt har 
jag emellertid träffat kvinnor, både 
mödrar och icke mödrar, som gri
pits av den djupaste beundran för 
denna moders mod. Jag inser sålun
da att problemet kan ses ur många 
synpunkter, men har dock icke kun
nat frångå min övertygelse att 'den
na moder icke handlade rätt. 

Första anledningen till min stånd
punkt är att hennes handlingssätt 
synes mig okristligt. Gudomlig lag 
förbjuder oss att taga liv. Att där
till taga ett liv, som i så synnerlig 
hög grad behöver en upprättelsens 
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Yarje man söker ett ideal och 
varje kvinna tror sig vara ett sådant 
ideal. När de finna varandra — det 
är kärlek. 

Arnold Bennet. 

Varje förståndig husmoder 

använder 

Pellerins Margarin 
i hushållet 

.J 

Bergmans E:as Delikata 
Knäckebröd (ljust) och couvert 
"Bergmans Spis" (Grahams) 
"Extra" (tunnt mörkt) och Hushålls-
tjockt mörkt) rekommenderas. 

tid som denne yngling, står i den 
uppenbaraste strid med kristendo
mens hela väsen, som bjuder männi
skorna förlåta varandra och över
lämna domen åt Gud. 

Jag förstår dock till fullo moderns 
lidande. Jag förstår att det måste 
vara en av livets bittraste och för
färligaste prövningar att ha givit 
liv åt en varelse, som endast Iblir till 
sorg och skam. Jag förstår att den
na moder måtte ha lidit oerhörda 
kval, innan hon kom till det stadium, 
då hjärtat icke förmår lida mer, en
dast rasa. Och jag skulle förstått 
henne bättre, om handlingen skett i 
ett utbrott av besinningslös förtviv
lan. 

Men hennes steg gör intryck av att 
vara överlagt. Hon har i sitt sinne 
redan gjort det smärtsamma snitt, 
som avskurit henne från avkomman. 
Hon ser i sonen endast det mänskli
ga ämnet för all slags last och låg
het, och hon, som givit samhället 
detta utskum, vill även befria det
samma därifrån. Det hela är som 
en gammal hellenisk legend om kvin
nohjärtats heroism. 

Men utvägen är fruktansvärd. Om 
revolvern skulle avgöra, varför rik
tade hon den icke mot sig själv? 
Det var ju hon som moraliskt led 
av sonens allt djupare sjunkande — 
icke han. Moralen var för honom 
intet övertygande begrepp. Men för 
modern var det så. Om hon med 
vapnet i handen svurit honom, att 
han skulle bliva moderlös i samma 
ögonblick han blev en tjuv, hade 
månne icke detta väckt honom till 
besinning? Han kände sin mor. Han 
visste att hon skulle hålla ord. Skulle 
ej denna vissshet ingivit honom en 
skräck såsom ingenting annat? 
Skulle den ej ständigt stå som ett 

Ett välsorterat lager av blusar, kläd-
ningar och kjolar av egen tillverkning, 
Blusar från 4:50, klädningar i halvylle 
12:50, kjolar 7:50 till högre priser i trev
liga färger och modeller. 

0. F. Hultberg, BlusafFär 
Husargatan 40. 
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högt ropande hinder mellan honom 
och den nesliga gärningen? 

Och om icke — då var han ej värd 
en moders offer. Då fanns för ho
nom ingen annan plats än den ort, 
varigenom samhället skyddar sig mot 
förbrytaren, ocli där förbrytaren be-
skäres nådatid för ånger och bätt
ring. 

En intresserad kvinna. 

II. 

Det tillkommer icke oss att 
döma. 

Kvinnornas Tidning innehåller i 
sitt nummer för den 28 okt. 1923 
en artikel "Handlade bon rätt eller 
icke?" i vilken den vänder sig till 
läsekretsen med denna fråga. Som 
tidningen flerfaldiga gånger haft 
älskvärdheten öppna sina spalter 
även för männen, undrar underteck
nad om ett inlägg i denna fråga från 
honom kan anses vara av intresse för 
tidningens läsarinnor och — läsare. 

Frågan är mycket svår att besva
ra. Så isvår, att jag tror det vara 
omöjligt. Ett mord är och förblir ett 
mord, och såsom sådant kan det icke 
bliva betraktat annat än såsom en 
orättfärdig handling. Sedan -åter
står det att se, om motivet till det
samma är av sådan beskaffenhet, att 
den orättfärdiga handlingen är för
låtlig eller icke. Vilken mor skulle 
icke bäva för tanken att bära hand 
på sin egen son, vore han sedan al
drig så dålig tmänniiska? Var fin
nes den mor, som icke helt tror och 
innerligt hoppas på bot och bättring? 
Om icke våra mödrar vore i besitt
ning av ett det mest obegränsade tå
lamod, överseende ooh fördragsamhet 
— hur skulle då det uppväxande 
släktet bliva? 

Att modern i föreliggande i all va
rit både nervös och i den mest för
tvivlade sinnesstämning torde väl 
ligga var och en i öppen dager. I den 
stund hon riktar vapnet mot sonen 
har hon mist allt hopp om hans bätt
ring. Själv är hon en av de bästa 
kvinnor, som levat, hela hennes liv 
har varit att leda sitt barn in på 
den väg, som hon isjälv försöker van
dra, i medvetande oim att denna är 
den enda rätta och sainna. Huru istor 
skall då icke den sorgen vara för 
henne, att se sin son allt mer glida 
från henne och rent av förakta henne 

ÅBERG & RUBENSON 
Manufakturaffär 

Drottninggatan 47. 
Tel. 9161. 

Goda varor. Låga priser. 

och allt hon håller heligt? Kan hon 
bliva annat äsn förtvivlad? Inom 
sig var hon övertygad om, att hon 
handlade rätt. Hon hade själv givit 
honom hans liv, och allt ifrån hans 
tidigaste ungdöm vakat över och kan
ske bett för honom. När hon iså till 
slut ser, att han är förlorad för all
tid, har hon då icke rätt att själv 
släcka hanis liv, sonn tänts inom ben-

Var det icke bättre att ne 
hans själ obefläckad gick in i 'evig
heten, än att den för var dag som gick 
blev allt svartare? Hon var, menade 
hon, i sin fulla rätt att handla som 
hon gjorde, och trodde sig därigenom 
rädda hans själ undan förtappeisen. 

På grund av. ovanstående, får jag 
därför uttrycka som min åsikt, att, 
oaktat jag icke kan anse hennes för
tvivlade handling isåsom riktig, det 
icke tillkommer oss eller någon 
mänsklig domstol att döma henne. 
Hon har förresten redan lidit så 
djupt och så mycket, att det enbart 
är ett mer än tillräckligt straff, om 
hon nu kan anses skyldig till ett dy
likt. 

James. 

Kvinnlig företagsamhet. 

Ett nytt tebrödsbageri har öpp
nats i huset nr 21 Vallgatan (f. d. 
Aug. Westerbergs lokal) av Fruar
ne Maja Lindeberg och Ada Svens
son. Dess specialitet är "danska 
wienerbröd", vilka när man på be
sök i Köpenhamn, får dem till en 
kopp rykande kaffe brukar utgöra 
en synnerligen tilltalande inledning 
till en trevlig dag. Redaktionen, som 
under en paus i pressläggningsarbe
tet avsmakade det nya bageriets dan
ska wienerbröd kom genast överens 
om, att de med glans uppbära sitt 
namn. 

'Ziwa.' 
Firman Berner & Zetterström har 

fört i marknaden en hand- och skur-
tvål "Ziwa", vilken avprovats av 
Sveriges Husmodersföreningars riks.-
förbund, vars kontrollverksamhet, 
som bekant, ledes efter mycket strän-

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. 

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

Leopold Lindbergs Blomsterhandel 
Norra Hamnggatan 34. Tel. 17918. 

rekommenderas. 

Verner Magnusson 
Kött= & Fläskaffär 
Bazar Alliance 42—43. Tel. 106 28 

rekommenderas till 
ärade husmödrar. 

Stor sortering av goda 

Fick- och 
Armbands-
och goda GLASÖGON. 
C. A. PATERSON 

Kungsgatan 13. 

Ur 

ga principer. "Ziwa" har fått ett 
vackert betyg som god handtvål i 
köket samt ett utmärkt rengörings
medel för kokkärl och diskbänkar, 
målade väggar och dörrar m. m. 

I det tionde året lockas mannen 
av en kaka, i det tjugonde av en kä-
resta, i det trettionde av njutningar, 
i det fyrtionde av äran, i det fem
tionde av pängar. Men när strävar 
mannen efter att ernå visdom? 

Jean Jacques Rousseau. 

EN ARABISK GÅTA. 
Yem är rikast, mannen som äger 

en miljon sekiner, eller mannen som 
är fader till sju döttrar? 

Den senare, för han tycker han 
har nog och vill inte ha mer. 

Som LEKTR1S 
några timmar dagligen, söker bildad, 
språkkunnig dam plats. 

Referenser kunna erhållas pr tel. 18070 
eller 13272. 
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Husjungfrur 
Barnj ungfrur 
Barnhusor 
Passflickor 
Tvätt- o. rengörings-

arbeterskor m. fl. 

erhålla goda och förmånliga 
platser nu genast genom 

Göteborgs stads 
Arbetsförmedling. 
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Köp Ed ra Skodon 
dar Ni får största urval' n, 

varor, lägsta priser) Dämlige°n J1 

_ 10 Södra Larmgatan i0 

Linnegatan 11. Karl 

BREVLÅDA. 
D. K-n Sthlm. Tack fö 

skrivelsen! Art. antages. Honorar ef 
ter införandet. 

Många förf. till inlägg i frågn 

' Handlade hon rätt eller icke?" y 
hava berett plats för två inlägg, de! 

ena av en kvinnlig, det andra av en 
manlig författare. I dem återfinnas 
samtliga synpunkter, som övriga in-
sändare framhållit, varför vi, av hän-
syn till tidningens begränsade ut
rymme, måste avstå från att införa 
dessa sistnämnda inlägg. Vi l,ec|ja 

emellertid att få tacka för visat in
tresse! 

M. G., L. V., Ester. Tyvärr omöj
ligt! 

J cimes. Er art. införd som Ni ser. 
Vi sätta alltid värde på visat intresse 
för de frågor, .som behandlas i tid
ningen! Alla "insändare" böra dock 
vara så koncentrerade och rakt på sak 
som möjligt! 

^ARMFIGHETi 

ar den mest utmärkande 
egenskapen lios våra 

specialiteter i 

Låt oss visa Eder vårt 
urval 

GÖTEBORGS 
LINOL EUM=MAGASIN 
Peters. Franzén 

Kungsportspl 

menad bland åskådarne gripits av 
någon deltagare och visat sig vara — 
mediet självt, ifört en självlysande, 
vit klädnad, 'andefotografierna hava 
befunnits förfalskade, fotografier, 
som oförberett för mediet tagits vid 
blixtljus hava visat hur mediet blåst 
upp gummihylsor i skepnad av an
sikten, armar eller ben, teleplasman, 
ett flöde vilket utströmmat ur me
diets mun och angivits såsom ett äm
ne, vilket andarne använda vid sin 
materialisation, har varit tunn silkes-
gas som mediet haft dolt i magen och 
liksom en idisslare varit i stånd att 
stöta upp i munnen och blåsa ut 
o. s. v. 

I många fall har det medvetna 
och avsiktligt planerade bedrägeriet 
varit uppenbart men i andra lutar 
man åt åsikten att mediet självsug-
gererat sig och under ett hypnosartat 
tillstånd spelat ande, alltså handlat i 
god tro. 

Men även om de professionella be
talade fysikaliska medierna visat sig 
opålitliga och falska, så finnas å an
dra sidan många exempel på att 
samma slags, men icke professionella 
medier kunnat åstadkomma ganska 

egendomliga fenomen. En liten krets 
vänner, alla hederliga och pålitliga 
personer hava t. ex. genom att lägga 
händerna på ett bord fått detta att 
röra sig, att "dansa", att genom 
knackningar med foten besvara fram
ställda frågor. Hur kan detta för
klaras? Genom självsuggestion! De 
ha haft den bestämda uppfattnin
gen ' eller åtminstone den livliga för
hoppningen, att bordet skulle röra 
på sig. Självsuggestionen grundar 
sig på principen att varje idé strä
var att förverkliga sig. Utan att 
vara medvetna därom hava deltagar-
né genom för dem själva dolda mu
skelrörelser satt bordet i gång, i 
dans ! 

Detta låter kanske hårt för mån
gen av borddans intresserad, men 
man kan övertyga sig om förklarin
gen sanningsvärde genom ett expe
riment med den s. k. Chevreulska 
pendeln! Rita upp en halvmetervid 
skarpt framträdande svart cirkel på 
ett vitt papper och inrita i cirkeln 
ett kors från kant till kant. Skriv 
vid korsets ytterändar bokstäverna 
A, B, C och D. Knyt ett glänsande 
föremål, en icke för lätt knapp eller 

ring vid en tråd och fäst denna vid 
en blyertspenna. Håll denna i han
den och låt ringen sväva ett par 

centimeter över cirkelns mitt, där 
korsets armar mötas och tänk, läm
nande ringen därhän, på den hori-
zontala linien A och B, fram och 
tillbaka, fram och tillbaka! Utan 
att ni är i ringaste mån medveten om 
att ni sätter blyertsen i svängning, 
börjar ringen att röra sig i den 
tänkta riktningen! Kastar ni om 
tanken och låter den följa den ver
tikala linjen börjar knappen gå i 
denna riktning, och tänker ni er runt 
cirkeln börjar knappen dansa runt, 
ofta med våldsam fart. Och ni skulle 
med rent samvete kunna svära på att 
ni inte svänger med blyertsen, vil
ket ni dock gör, ehuru icke medve
tet. 

Det har emellertid förekommit 
märkliga ting, vilka icke låta för
klara sig på detta enkla sätt genom 
omedvetna muskelrörelser. Det har 
sålunda hänt att personer utan att 
vidröra föremål fått sådana att flytta 
på sig och det mitt på ljusa dagen! 

År 1869 bildades i England Dia
lectical Society, en samling ve

tenskapsmän och andra framstående 
personer med uppgift att undersöka 
det fenomen, som kallas "telekenesi", 
möjligheten att utan beröring för
flytta materiella föremål. Experi
menten utfördes i medlemmarnes bo
städer och inga professionella avlö
nade medier användes. Vid experi
menten begagnade man tunga, ända 
till nio fot långa bord. Vid ett till
fälle ställde man stolarne med ryg
gen mot bordet på ungefär en fots 
avstånd därifrån, seansedeltagarne 
lågo på knä på stolarne med armar
ne stödda på deras karmar och med 
händerna på några tums avstånd från 
bordskivan. Ehuru bordet icke be
rördes, flyttade det sig fram och till
baka varjämte ljud utgick därifrån. 
Sällskapet utgav en berättelse över 
det egendomliga fenomenet, men 
gjorde gällande,' att det icke trodde 
på att andar varit med i spelet utan 
intog en animistisk ståndpunkt d. v. 
s. höll för troligt att en okänd psy
kisk kraft hos deltagarne varit i 
verksamhet och framkallat undret. 
Andra vetenskapsmän, motståndare 
både till den spiritistisika och animis-
tiska tron, och vilka icke deltagit i 

sceancen, förklarade att fenomenet 
berodde på en mass-hallucination. 
Sceancedeltagarne hade så fullt och 
fast trott att bordet skulle röra sig 
och ge ljud från sig, att de alla sam
tidigt föllo offer iför en syn- och hör
selvilla — en icke alldeles lättrodd 
förklaring. 

Oförklarliga, såvida man icke vill 
ta sin tillflykt till "masshallucina
tion", äro även en del vid seaneer fö
rekommande ljusr och ljudfenomen. 

Innan vi lämna detta område så 
låt oss nämna ett par omdömesgilla 
personer, soim försäkra att de med 
egna ögon sett och med egna händer 
vidrört materialiserade andar. Det är 
professorn i historia vid Kristiania 
universitet Oscar Jaeger och den be
römde engelske författaren sir Ar
thur Conan Doyle. 

Det intellektuella mediumskapets 
område erbjuder ett ojämförligt myc
ket större intresse än det fysikaliska. 
De medier, som arbeta här, betrakta 
sig, som i inledningen nämndes, så
som överbringare av budskap från 
andevärlden till människorna. Med 
vilken rätt är ännu oavgjort. Det 
finns skäl som tala för denna tro 

och förhållanden, som medgiva e 

annan "naturligare" förklaring-
Hur som hälst, ett faktum är a 

vi här inträda i en bizarr värl , 
vi ständigt mötas av överras n 

gar, vilka slå oss med h^Pna 

vilka, om andeteorien måste i,r^ 
stas, förråda, att vi människor 

att vi veta det gå och bära pa 0 

liga skatter i form av läten a J 

liga krafter. \ 
(Forts, i följande n: )• 

Från Kvinnovärlden. ..... 
En demonstration av 

kvinnor och hustrur till a 
män kommer att anordnas 

den 9 nov. 
* 

De engelska kvinnoina a rin-
ståndare till de gkydd&tia 
gen önskar införa och v1 1 ierBa. 
a t t  f ö r d y r a  l e v n a d s ö d e s ^  
Man väntar att männen s ^ ̂  

medgörligare genom utsi 
hålla bättre arbetsfortjä» storis 
m.an fäster sig vid o° , jöne» 

hans hustru 

räcker. 
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~ZZwktillåtes gärna om "Kvin-

ornas Tidning", med hela namnet 
" utsatt, angives som källan. 

I W W E H Å L L .  

iltlandskrönika i sammandrag. 
Ett socialt experiment. Av C. K. 

Därför. Av Crayon. 
5ver= och underklass. En "vildes" syn

punkter. Av Tony Bergman. 
När man är sjuk. Av Dagny. 

julia Claussen. 
Vad fruarna säga om saken. III Av 

frigga Carl berg. 

Alfhild Agrell f. 
Spiritismen. Kan förbindelse uppnås 

mellan andevärlden och de levandes 

värld? Av * * * 

Teater. 
Figaros bröllop eller Utan program. Av 

Eag-na Peters. 

Vad är skillnaden,? 
Några reflexioner i anledning av En 

mans "Varför?" Av En kvinna. 

Utlandskröniha 
i sammandrag. 

Av allt att döma går utvecklingen 
i Tyskland i rätt riktning, d. v. s. 

.län mot nationell samling och dik
tatur — den enda möjligheten till 
landets räddning undan den under
gång Frankrike tillämnar det och 
den övriga slöa samvetslösa världen 
overksamt avvaktar. 

De tre socialdemokratiska med
lemmarna av tyska riksregeringen 
hava utträtt därur sedan de fått av
slag på det ultimatum de, på order 
av sitt parti, framställt och vilket 
inneslöt ensidigt -socialdemokratiska 
krav i fråga om den inre politiken. 
Den Stresemannska regeringen stödes 
sålunda icke längre av socildemokra-
terna utan endast av de borgerliga 
partierna, så när som på yttersta hö-
8era, men synes besluten att det oak
tat försöka hålla sig kvar vid mak
ten. 

Den socialdemokratiska och radi
al» vänsterpressen väntar inom den 

"ärmaste tiden en nationalistisk kupp 
®°t republiken och ropar den tyska 
ödomen i gevär till skydd för den 

U tna institutionen. Denna ungdom 

,ar emellertid, synes det, blivit na-
^nalistiskt sinnad ooh skall helt sä-

1 det avgörande ögonblicket icke 
•.,a n^8°t parti utan fäderneslandet 

srtt stöd. 

väntade resningen torde kom-

smr/ î Bayeni, men "vem 

däro tläda d sPetsen för (den-
giss°m rfder ännu ovisshet. Man 

Kal/ den bay,erske diktatorn v. 
nan/' p7dend°rff, och kaptenlöjt-
aen 1 arC^' a^a storvulna män, 

sist ,i1
0,-aUfOlikt är icke' att det tiU 

Wrat lr a^raren Hitler, som man 
let T "ff ^ mycket sägande nam-

^iaiokrat f USS°Uni- Han är 

at, men en nationell so-
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!;lalde*okrat, för °vej vilken riket står 
är en man, utgån-Partiet, han i 

tlf f ii 
Wen ^ °C^ SOm därför de dju-
fört- mCd ^örre beredvillighet 

Wr «J°ende_sk°la fylka sig om-
re sarnv^ ledare tag'en ur de hög-

,.a sskikten. — I .samband 
nämna, att Tysklands exkr, 

ar att 
< ^PriTi ' 

den - S^nes ka för avsikt att 
land och11°riaS.te tiden lämna Ho1-

det len'ända tiU hemlandet, 
v kt mden< b, is tecken. 

^kero^-^^ngen i Tyskland 
1 rankrike där man fruk

tar att en tysk nationalistisk omvälv
ning skall utlösa ett förbittrat mot
stånd mot den franska tillintetgörel-
sepolitiken och leda till en tysk mi
litär resning. 

Frankrike fordrar med anledning 
härav, att den militärkontroll, som 
ententen tidigare utövat i Tyskland 
för att förhindra hemliga rustningar, 
skall återupprättas, ett krav som 
Tyskland antagligen icke godvilligt 
går in på. 

Svåra livsmedelsoroligheter hava 
inträffat i Berlin. Påfallande är 
det starka antisemitiska inslag dessa 
oroligheter haft. 

Det engelska förslaget att låta en 
finansexpertkonferens, sorterande 
under skadeståndskommissionen, men 
utan någon förhandsbegränsning ut
reda Tysklands betalningsförmåga, 
har godtagits a/v såväl Italien som 
Belgien, och grundad anledning fin
nes för övertygelsen att Förenta sta
terna skola medverka till en sådan 
undersökning. Frankrike uppstäl
ler emellertid villkor, som måhända 
skola bringa hela planen på fall — 
det vill icke tillåta någon reducering 
av sin skadeståndsfordran på Tysk
land liksom ej beller en undersökning 
av Ruhrockupationens laglighet eller 
dess franska metoder. •— En möj
lighet återstår, nämligen att expert-
konferensen kommer till stånd utan 
Frankrikes medverkan. 

Att Belgien i konferensfrågan gör 
gemensam sak med England väcker 
ovilja i Frankrike liksom även att 
det i likhet med England intar en av
visande hållning mot de tyska sepa-
ratisternas försök att lösslita Rhen-
landet från Tyskland. 

Bet engelska parlamentet väntas 
snart bli upplöst med utskrivning av 
nya val iför att få klarlagt det en
gelska folkets ställning till tull-
skyddsförslaget. 

Generalstrejk har proklamerats i 
Polen. Den är av politisk innebörd 
och riktar sig mot det rådande hö
gerväldet. 

Kemål Pascha, Turkiets räddare, 
har korats till den turkiska republi
kens president. 

I Portugal förbereder militären en 
revolution efter spanskt mönster för 
att rensa upp i det korrumperade po

litiska livet. 

När tidningen redan ligger i 
press, ingår meddelande, att en 
tysk-nationell revolution utbrutit i 
Bayern. Den gamla bayerska re
geringen bar ersatts av en ny med 
generalstatskommissarie v. Kahr 
som landsföreståndare och förre 
polispresident Pöhner som minister

president. 
Samtidigt har en ny riksregering 

bildats i München, vilken kommer 
att övertaga makten i hela Tysk
land. I spetsen för densamma 
står Hitler med Ludendorff som 
överbefälhavare över det tyska ri
kets samlade krigsmakt, general v. 
Lossow som riksvärnsminister och 
överste v. Seissner- som rikspolis

minister. 
Om revolutionen skall komma att 

taga ett fredligt förlopp och om
fatta hela riket kan icke förutsägas. 

Låt oss hoppas det! Då skola 
de bayerska händelserna utgöra in
ledningen till det stora tyska be

frielseverket inåt och utåt. 

Ett socialt 
experiment. 

I "Nya Vägar", organ för Kvin
nornas Fredsförbund, omnämnes ett 
ganska märkligt lagförslag, som Bul
gariens regering för närvarande hål
ler på att utexperimentera. Det gäl
ler ingenting mindre än obligatorisk 
arbetsplikt i stället för värnplikt. 

Lagen om arbetsplikt infördes i 
landet av bondepartiet, som erövrade 
regeringsmakten efter kriget. Lagen 
stadgade bland annat, att männen 
kunna utkallas till arbetstjänstgöring 
i åldern 20—40 år, under 8 månader. 
Denna 8 månaders arbetsplikt kan 
indelas i olika perioder efter val och 
önskan av medborgarna själva. Kvin
norna fullgöra en arbetsplikt av 4 
månader. Åldern är här satt till 16 
—30 år. 

Kvinnornas arbete upptager de 
mest skilda grenar, trädgårdsarbete, 
husligt arbete, kontorsarbete samt en 
mångfald industriyrken. Samtidigt 
som kvinnorna under sin arbetsplikt 
utbilda sig i ett yrke, utföra de sin 
obligatoriska arbetsplikt till staten. 
Kurser för kvinnliga arbeterskor 
finnas i maskinskrivning, sömnad, 
husligt arbete, trädgårdsskötsel. Flic
kor, som utbilda sig i sjukvård, 
tjänstgöra inom kommunernas sjuk
hus som assistenter. Lärarekrafter 
samt material för dessa kurser be
kostas av statsmedel. 

Detta sociala experiment har nu 
pågått i två år och det har visat sig 
att den enda verkliga svårighet som 
förefunnits har varit att skaffa till
räckligt med arbete åt kvinnorna, en 
svårighet, som ej berört männen på 
grund av att deras arbetsfält är så 
mycket vidare. De kvinnliga yrkes
kurserna ha blivit så populära att 
lärarekrafterna ej ens tillnärmelse
vis räcka till åt alla de kommuner, 
som anhållit om kurser. 

Om de moraliska motiv, som för
anlett lagen om obligatorisk arbets
plikt, yttrar en av arbetskommissio-
nens ledare inom landet, dr Lasard: 
"Landets regering önskar genom den
na lags praktiska utveckling in
planta hos medborgarna kärlek till 
arbetet samt återuppbygga nationens 
välstånd. Genom denna lag komma 
trenne stora fördelar att vinnas: 

1) Yarje medborgares arbetsför
måga och kunskap kommer att höjas, 

2) Likaså arbetets anseende och 

värde, 
3) Landets ekonomiska välstånd 

kommer att förkovras." 
"Om världen införde arbetsplikt i 

stället för värnplikt för uppväxande 
generationer", skrev en gång den be
märkte amerikanske tänkaren Wil
liam James, "skulle så småningom 
kommande släkten genom sin arbets
insats betala den blodskuld, som krig 
och militarism fört med sig. Då 
skulle människorna vandra stoltare, 
friare, rättrådigare genom livet, ty 
de hade lärt sig älska arbetet och 

arbetets värden." 

Det länder det lilla Bulgariens 
folk till heder att det vågat sig på 
att söka praktiskt förverkliga denna 
William James vackra tanke. Hur 
försöket än till sist faller ut — inre 
slitningar inom landet synas redan 

hota att försena eller kanske helt 
omintetgöra det — är det värt vår 
sympati liksom allt, som syftar till 
ett återuppbyggande av det kriget 
raserat och till att uppväcka kärlek 
till det fredliga arbetet. 

C. K. 

Därför ! 
Det var Gustaf Adolfs-dagen. 
Vid ett bord i den stora överfyll

da tésalongen träffade jag min ku
sin och hennes lille Pelle, som till
sammans med den övriga läroverks
ungdomen deltagit i festligheten på 
Gustaf Adolfs torg och nu fortsatte 
festandet med en rågad bakelse-
assiett. 

Min kusin och jag kommo genast 
i animerat samspråk om höstens mo
denyheter. 

Plötsligt högg Pelle med nutids
ungdomens djärvhet in i samtalet: 

— Säj — säj — säj! Såg tant 
mej bland skolpojkarne på torget??! 

— Ja! 
— Var tant och alla dom andra 

människorna ute för att se på oss 
pojkar?? 

Min kusin hade tydligen på tung
spetsen ett: "Så dum du är! Pojkar 
är väl ingenting att titta på!" Men 
min höjda tesked hejdade henne. 

— Ja, svarade jag. 
— Ja, upprepade Pelle trosvisst, 

det gjorde dom för så fort vi pojkar 
gick, så gick också människorna sin 
väg. — Men säj, varför tyckte dom 
det var roligt att se på oss pojkar? 

— Har du läst om stora män? frå
gade jag. 

— Ja då! Om Engelbrekt och 
Sturarne och Axel Oxenstierna och 
Gustaf Vasa och Gustaf Adolf — 

— Nå, fortsatte jag, du förstår, 
att alla de där stora männen voro en 
gång små pojkar som du, och ingen 
visste då, att de skulle bli så stora. 

Pysen nickade ivrigt. 
— När jag i dag såg er pojkar 

komma marscherande led efter led 
tänkte jag med glädje och det gjorde 
nog också alla de andra människorna: 
— Bland de där pojkarna går kanske 
några, som när de växt upp skall bli 
stora män, riktigt stora män, som 
skall utföra ädla bragder och göra 
sitt land och sitt folk så betydande 
tjänster att deras ärehöljda namn 
skall minnas av eftervärlden. Det var 
därför <vi tyckte det var roligt att se 
på er! 

Det steg en varm rodnad upp i det 
vackra gossansiktet och stjärnögonen 
strålade. Han svarade icke, men det 
behövdes ej heller. Hela hans lilla 
varelse gav uttryck åt den sporran
de, förpliktande tanke, som tänts 
bakom den breda vita pannan: 

— Kanske blir jag en av dem! 
Crayon. 

• • 

Over- och underklass. 
En "vildes" synpunkter. 

Av TONY BERGMAN. 

Nutidens Evor tro sig kunna fram
kalla paradiset överallt där de upp
träda i — så nära som möjligt — 
evakostymer. 

Eleonora van d. Straten-
Sternberg. 

Lämna en människa ett uppdrag, 
och när hon skött det på eget huvud 
och ansvar någon tid så skall ni 
kunna avgöra, om hon hör hemma 
bland de styrande eller de underord
nade ! 

Det finns intet annat "över" och 
"under" i samhällets klassystem än 
detta. Ju längre man lever, desto 
klarare inser man att det är inom 
individen själv avgörandet i första 
och sista hand ligger om var han 
skall kunna placeras inom samhällets 
olika skikt. 

De lika grundvillkoren framalstra 
ingenstädes de likvärdiga människor
na. Detta synes bäst inom familjer
na, där somliga gå vad man menar 
med "långt" och andra alls icke kom
ma någon vart. 

Och ändock äro de lika grundvill
koren ifråga om bildningsmöjlighe
ter den enda fullt acceptabla rättvisa 
samhället kan utöva mot sina med
lemmar. Varje människa bör ha sin 
chance. Varje människa skall dock 
icke begagna den. Varje människa 
skall icke ens kunna begagna den. 
De inre förutsättningarna äro där
till alltför olika. 

På topparna härska i denna dag 
över hela världen människor som 
kommit från de lägsta klasserna i 
samhället, och bland de understa lag
ren vandra många däruppifrån så
som förfelade existenser. Det har 
alltid varit så. Det skall alltid kom
ma att förbliva så. 

Människans livsgärning blir stän
digt mer eller mindre en spegelbild 
av hennes inre liv. Så väl eller så 
illa, så samvetsgrant eller så an
svarslöst, så sammanfattat eller så 
splittrat som hon fullgör sitt verk, 
sådan är hon. Det är en karaktärs
läggning, som varken genom bildning 
eller ogynnsamma förhållanden kan 
i nämnvärd grad påverkas och aldrig 
helt förändras. Står en människa 
stilla, var övertygad om att det finns 
något skäl för detta stillastående. 
Det finns alltid något i hennes na
tur eller förståndsgåvor som är svagt, 
osjälvständigt och hämmande för 
hennes utveckling. 

Så i affärslokalen, så i hemmet. 
Varje husmor vet att om hon över
lämnade sitt hem i tjänarvård, skulle 
detta redan efter helt kort tid icke 
längre vara samma hem. Golven 
skulle vara mindre blänkande, luften 
mindre ren, vråarna mindre damm-
fria, skåp och lådor mindre ordnings-
fulla. Ett överkast, som utbrett på 
ett visst sätt tagit sig bra ut, skulle 
nu, lagt på ett annat, verka tarvligt, 
kuddarna sakna fräschör, träden stå 
torra, vissna, ovårdade, spegelglasen 
vara dunkla och alla dessa tusen 
detaljer, som sprida sin .trevnad över 
ett hem, när de vårdas, skulle vara 
mer eller mindre försummade. 

I köket skulle det tillgå på samma 
sätt. Matrester förfaras, brödet mögla 
i sina lådor, smöret ligga i sitt pap
per på en tallrik, syltkrukorna stå 
öppna, mjölkkärlen lukta surt och 
maten komma in — icke längre en

ligt det husets sed fint och propert 
— utan enligt seden hos den person 
som nu behärskade ordningen och 
som var av typisk underklass. Sam
ma familj skulle alltså vid samma 
bord, där den nyss njutit en smak
full, tilltalande serverad husmans-
kost plötsligt få hålla till godo med 
en tarvligt iordninggjord och slarvigt 
serverad fattigmanskost. Och dock 
hade denna tjänarinna precis samma 
kassa att skapa något av som nyligen 
hennes husifru. Men sätten att till
varataga medlen voro himmelsvitt 
olika. 

Varför, frågar man sig då, kan 
denna tjänarinna, som haft alla 
chancer att tilgodogöra sig lärdomar
na från ett burget, välskött hem, ic
ke begagna dem? -— Är hon lat eller 
ovillig eller saknar hon förmågan? 
Svaret blir att hon kanske i 50 fall 
av 100 varken är lat eller ovillig,, 
utan verkligen endast saknar förmå
gan att se skillnaden mellan sin ar
betsmetod och sin husmoders. Det 
finns i hennes hjärna någon mörk el
ler inskränkt punkt, söm omöjliggör 
för henne att lära utöver en viss 
gräns denna avgörande gräns, un
der vars streck de stanna, som aldrig 
skola komma att gå längre, och på 
vars andra sida de finnas, som med 
evigt ung och vetgirig håg satsa den 
personliga intelligensens liv och in
tresse i sitt arbete. 

För de senare finnas inga hinder. 
De växa ovillkorligen sina mindre 
begåvade eller mindre energiska med
tävlare över huvudet — i tycke, 
smak, arbetssätt, kunskaper äro de 
härskande och kännas igen av dem 
som härska. Väl kunna de få sköta 
en underordnad syssla, men de göra 
då detta på ett överordnat sätt, med 
ett intresse och ett ansvar, som oav
brutet ökar deras befogenhet att 
handla och avgöra på egen hand. 
Och en dag kommer deras tillfälle 
— dödsfallet, vakansen, affärsut
vidgningen, rekommendationen, som 
i ett slag ställer dem på den plats 
som de genom sin energi, skicklighet 
och pålitlighet i arbetet gjort sig 
vuxna. 

Men de andra komma aldrig i frå
ga. De ha sig själva emot sig — 
icke såsom de tro uppfostran och 
samhällsfördomar och andra hinder, 
som äro gjorda att undanrödja, och 
som även låta sig undanrödjas av 
den häjdlösa friska, intresserade ar
betskraften. Och skulle de också 
komma ifråga och oförskyllt place
ras i ansvarsfullare ställning skall 
det snart visa sig att de icke kunna 
försvara den. 

Undertecknad har i sitt eget liv 
kunnat följa ett par sådana exempel 
på regeln. Båda voro tjänarinnor i 
mina föräldrars hem. Den ena var 
en synnerligen ordinär arbetskraft, 
men såg bra ut och gjorde ett ekono
miskt fördelaktigt gifte med en man, 
som vid sitt frånfälle lämnade henne 
en rätt avsevärd förmögenhet i arv. 
Men hon förstod ej att sköta sitt eget 
hem bättre än andras. Efter man-
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nens död gick det ständigt utför, och 
från det stora, dyrbara hem, dit hon 
icke hörde, gick vägen ned till spis
rummet i utkanten, där hon återför
enades med sin rätta miljö. Den an
dra var en överlägsen arbetskraft. In
tresserad, bildbar i alla hänsenden. 
Även hon gifte sig, icke med en för
mögen, men med en intelligent man, 
som med henne som inspirationskälla 
stigit allt högre och högre på den 
sociala rangskalan. 

Den förra kunde icke försvara sin 
upphöjda plats —och miste den. Den 
senare skall kunna försvara vilken 
plats som helst, och hur upphöjd den 
än må bli, är jag övertygad om att 
hon skall behålla den med all heder. 

Alfhild Agrell.  

t 
Just i tidningens pressläggnings-

ögonblick ingår meddelandet att för
fattarinnan fru Alfhild Agrell den 
8 november avlidit i Flen i en ålder 
av 74 år. 

Med Alfhild Agrell har en repre
sentant för en äldre författaregene
ration gått ur tiden. En varm för
kämpe för kvinnosaken antog hen
nes 'första litterära alstring tendens
litteraturens form och vann genom 
sin höga moraliska halt många an
hängare och beundrare. Fru Agrells 
popularitet förknippas dock främst 
med de småstadsskildringar hon ut
gav under den välkända signaturen 
Lovisa Petterkvist. I övrigt utveck
lade hon en nästan fenomenal mång
sidighet i sitt författarskap, som med 
åren alltmera fördjupades och for
mellt fulländades. 

Julia Claussen. 
Det är icke ofta Julia Claussen 

gör oss det nöjet. 
Men när hennes namn en dag ly

ser på affischen utövar det en säll
samt magnetisk dragningskraft. Man 
erinrar sig en konstnärinna av för
sta ordningen, en varm, djup stäm
ma av oförglömlig skönhet. 

Hur djupt denna stämma sjungit 
sig in i våra hjärtan syntes bäst på 
den fulltaliga förväntansfulla pu
blik, som samlats vid säsongens för
sta abonnemangskonsert — hördes 
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på den dånande välkomstapplåd som 
spontant bröt lös, vid den berömda 
sångerskans framträdande på estra
den. 

Aftonen blev en av de musikalis
ka händelser, man sent glömmer. En 
stämma som Julia Claussens kan ic
ke dissekeras, endast njutas. På sina 
mörka, djupa lidelsefulla vågor ryck
te den också oemotståndligt publi
ken med sig från upplevelse till upp
levelse. Efter Sentas storslagna bal
lad ur "Den flygande holländaren", 
överlägset sjungen, följde två arior 
ur Simson och Delila, hämndarian 
samt den underbara vårarian, som 
genom .sångerskans gripande själfulla 
tolkning för mången blev program
mets pärla. Men den tändande gni
stan kom först med Habaneran ur 
Carmen. Till och med orkestern 
verkade elektricerad, när Bizets för
trollande musik till de för alla be
kanta orden: "Ja, kärlek är ett barn 
av stunden" på uttrycksfull franska 
tolkades av denna alla hinder över
vinnande stämma, som samtidigt un-
derstödjes av den uttrycksfullaste 
mimik. Applåderna efter detta num
mer ville aldrig taga slut. Publiken 
var i fullständig extas. Och när så
som ett uttryck av beundran den ena 
charmanta buketten bars fram efter 
den andra, bl. a. en utsökt bukett av 
idel knoppande rosor, måste nya fre
netiska bifallsåskor tillkännagiva 
auditoriets samfällda instämmande i 
hyllningen samt tacksamhet för en 
stor och minnesrik musikafton. 

Vad är skillnaden?  

En notis, som knappast bör få gå 
oförmärkt förbi, har i dagarna med
delat att den engelske boxaren Evans 
avlidit tillfölje av ett under en box
ningsmatch i Köpenhamn erhållet 
slag. Slaget, som träffade huvudet 
med fruktansvärd kraft, var en fullt 
reglementsenlig s. k. knock-out, och 
den sorgliga utgången lär djupt hava 
gripit hans ofrivillige dråpare. 

Nu kan frågas: Vad är skillnaden 
mellan ett under en match på offent
lig arena utdelat slag, .som medför 
döden och ett i hastigt mod utdelat 
dråpslag i det privata livet? — Båda 
medföra förlusten av ett människoliv. 
Skillnaden är endast den att det ena 
utdelas vid en match under sport
reglernas hägn och sålunda blir utan 
påföljd, medan det andra under alla 
förhållanden medför det strängaste 
ansvar. 

Man kan icke komma ifrån att 
förhållandena äro sådana. Kritiken 
vänder sig ej heller mot boxaren, som 
råkat utdela det dödande slaget, utan 
mot samhället i dess helhet, som tillå
ter att människor släppas ihop på 
en offentlig arena för att i sportens 
namn lemlästa och slå ihjäl varan
dra. Med .sina allt råare och vildare 
former uppammar endast boxningen 
hos åskådarna en simpel sensations
hunger, som alltmer närmar sig tjur
fäktningspublikens lystnad efter 
massakrer och blod. 

Vi vädja därför, i ungdomens 
namn, till männen i våra samhällen, 
till fäder och lärare, att resa en sam
fälld protest • mot det förråande nöje 
som heter boxning. Det måste helt 
och hållet avhysas från våra offent
liga nöjesprogram såsom en ovärdig 
förströelse, vilken vänder bort de un
gas blick från de ideal, som vårt folk 
på nuvarande kuturstadiùm icke har 
rätt att saklöst svika. 

cRAri" 
STOCKHOLM GÖTEBORG 
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MALMÖ 

Emottager insättningar mot högsta 

gäl lande ränta. 

Uthyr brand- och dyrkfr ia förva-

r ingsfack. 

Förmedlar köp och försäl jning av 

akt ier och obl igat ioner. 

Emottager mot bi l l ig avgif t  (s. k.  

öppen deposit ion) al la slags 

värdehandl ingar. Avkastning 

redovisas omedelbart t i l l  depo-

nenten. 

Emottager t i l l  förvaring i  kassavalv 

(s. k.  sluten deposit ion) förseg

lade lådor, konvolut o. dyl.  

Vad fruarna säga om sahen. 
Av Frigga Carlberg. 

III. 

Det är icke mer än rättvist att 
kvinnorna, även få säga sin mening 
om att samtidigt utöva ett yrke och 
sköta ett hem och de därmed .sam
manhängande problemen. 

Härmed lämnas ordet åt mrs Chri
stine Frederick, hushållsingenjör, fö
redragshållare och skriftställare samt 
mor till fyra barn. 

När jag blir intervjuad och till
frågad om vad som är grunden till 
framgång för en kvinna med både 
yrke och familj, så svarar jag all
tid: "Se till att få fatt i den rätte 
äkta mannen!" Ty utan en sympa
tisk, intresserad och någorlunda 
osjälvisk make, möter yrkeskvinnan 
ett svårare hinder än dubbeluppgif
ten i och för sig medför. I mitt eget 
fall, sedan det är min man, som bär 
skulden för den bana jag slagit in 
på — lära kvinnor sköta ett hem 
praktiskt — så får han också bära 
konsekvenserna av sin obetänksam
ma handling. 

Han kan — och gör det också — 
komma hem och finna sina under
kläder mycket försummade och knap
parna sin kos. Men uppriktigt sagt, 
måste varje hustru vara ett slags 
överkammartjänare? Innefattar äk
tenskapslöftet "Jag lovar att lappa 
och stoppa tills döden oss skiljer?" 
Nej, och jag tror att den betalade 
kammartjänaren eller mors hembiträ
de lagar mycket bättre än jag. 

Befordrar jag min mans intressen 
på det traditionella sättet genom att 
underhålla tungrodda affärsmän, 
därför att John hoppas få order av 
dem; att jag går ut och äter middag 
med fru Jones från Storgatan, där
för att Jones är en herre det kan 
löna sig vara bekant med et«.? Nej, 
här är en annan punkt jag brister i 
som den konventionella hustrun. Den 
enda. sak jag vet att jag inte kan hin
na med som affärskvinna och sam
tidigt mamma till fyra är "sällskaps
liv" i den vanliga meningen. A7! ha 
naturligtvis många vänner, men for
mella skyldighetsbjudningar för af-
färsbekanta äro utom möjligheten. 

Hälsar jag Vännen Maken med ett 
leende och den traditionella rosen i 
håret? Långt ifrån alltid! Det är 
ganska ofta fallet T. A. K. (= Trött 
affärskvinna), som han väl vet. Jag 
måste erkänna att många aftnar fö
rekommit, då jag ej varit hågad knäp
pa på lutan eller förtrolla honom med 
dansens poesi. Jag har i stället 
slängt på mig en morgonrock, löst 
upp håret och sträckt ut mig i vil-
stolen framför brasan. Hålla honom 
i handen var allt min energi räckte 
till. Följden? Jo, han har också 

ett par gamla tofflor och sen han 
lossat på sin krage, begär han intet 
mer än att sträcka ut sig på soffan. 
Ingen man gifter sig väl med en 
kvinna för att hon hela sitt liv skall 
roa honom. Är han förståndig vär
derar han hennes arbete och ursäk
tar att hon är för trött att vara ett 
tidsfördriv. 

Jag vet att min man har försakat 
månget nöje för mitt arbetes skull. 
Men å andra sidan uppskattar han 
att ha en mycket lycklig och belåten 
hustru, som är intresserad i många 
djupgående frågor, står i förbindelse 
med många framstående personer 
och en mera stimulerande kamrat, 
än om hon ägnat hela sitt liv åt 
strumpstoppning och sällskapsliv! 

Och barnen -— ja, "detta är en an
nan historia", som det inte går att 
yttra sig om i korthet. Därtill be
hövs en volym. Men jag tror att 
vad de på ett håll förlora genom mitt 
arbete få de igen med ränta genom 
den tid vi äro tillsammans. De äro 
mera hänvisade åt sig själva, sin 
fantasi, sina försök och varandras 
sällskap, än om de dagen i ända voro 
hänvisade till den traditionella mam
man. 

Ann Watkins. 
På en större byggnad i Newyork 

City hänga två trevliga skyltar sida 
vid sida, Hartley Davis och Ann 
Watkins. Under sitt flicknamn har 
-mrs Davis förvärvat anseende ock 
förmögenhet som litterär agent. Hon 
skriver: 

När en stor författare en gång 
sände en gåva till min son och skrev 
på kortet: "To Ann Watkins' mag
num opus", tyckte jag att han ägnat 
mig den största artighet som stått i 
hans makt, och jag tror den är ett 
uttömmande svar på er fråga om 
den ekonomiskt oberoende kvinnans 
ställning till sin familj. Ännu ett 
bevis må anföras: Samme gosse före
drar att tala om sin mor som Ann 
Watkins än som mrs Hartley Davis, 
till de övriga familjemedlemmarnas 
stora nöje. Mitt yrke har ej givit 
anledning till ett enda äktenskaps
problem. Min ställning är kanske 
olika, därför att det var min man 
som lancerade mig ut i förvärvsarbe
tet, och det enda villkor han gav var 
atl jag skulle "sköta mig", och hans 
tro på mig i detta fall tog bort varje 
tvivel på hans ställning i saken. 

I en intervju .med mrs Ogden Heid, 
annonsdirektör i samma tidning, där 
hennes man är redaktör, Newyork 
Tribune, uppmanar mrs Reid inter
vjuaren att även inhämta hennes 
mans mening. 

Ö p p n a  

Sparkasseräkning 
S ö d r a  H a m n g a t a n  23 

GÖTEBORG. 

Sparkasse-Kreditiv 
kan därvid utfärdas möjliggörande uttag 

vid vilket som helst av T 
Svenska Handelsbankens 

255 kontor 
Telefon: Namnanrop 

SVENSKA 
HANDELSBANKEN. 

C2SH C2XTC 

V I S K A F O R S  
OCH 

H E L S I N G B O R G s  
välkända tillverkningar i Galoscher 

S n o w b o o t s ,  B o t t i n e r ,  G y m 

nastikskor, m. m. säljas till lägsta 

dagspriser hos 
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I VAR/E 

SVENSKT HEM 

som vill följa 

dagshändelserna 

inom politikens, 

handelns, kon

stens och littera

turens område 

l ä s e r  m a n  

n u m e r a  

GÖTEBORGS HANOELS-
OCH SJÖFARTS-TIDNING 

v. 

Båda framhålla hur det var förr 
i världen, då allt som rörde ytter
världen, alla nyheter, politiska, so
ciala, litterära o. s. v. nådde hem
met genom mannen. Hustrun och 
barnen fingo sin vitala kontakt ge
nom honom och det var inte 
bra för dem att få sådan kontakt i 
andra hand lika litet som det var bra 
för honom att beständigt spela en så 
viktig roll, farlig för vem som helst. 
Och så såg man det gamla skåde
spelet: en äkta man som gav sin hu
stru icke endast nyheter, utan även 
åsikter och fördomar. De ledo båda 
därav och så gjorde även samhället. 
Å andra, sidan, om en kvinna har sin 
egen yttre verksamhet och ställning, 
så kan hon bättre dela hans intressen 
och draga hans intresse till deras ge
mensamma inre angelägenheter. Den 
traditionella planen för henne att 
sköta hemmet -och för honom att 
sköta affären var till skada för så
väl hemmet som affären. Hemmen 
behöva äkta män och fäder. De be
höva mer av mannens tanke och an
svar. De skola icke bära en uteslu
tande feminin prägel. Barn behöva 
fäder såväl som mödrar och. behöva 
dem tillsammans. Alltför ofta blir 
pappa på sin lediga tid den trevliga 
lekkamraten och mamma den uttröt
tade tuktomästaren efter att hela da
gen vara sköterska, lärarinna och 
kamrat. Fråga min man", slutade 
mrs Reid. 

Denne underströk ivrigt sin hust
rus åsikter. "Varför i all världen 
skulle icke min hustru och jag ar
beta tillsammans? — Vad det 
angår att värma, mina tofflor — var
för skulle hon göra det? Jag vär
mer inte hennes." 

För femtio år sen arbetade ingen 
"fin" dam, för tjugofem år sen var 
det rätt så vanligt och i våra dagar 
ökas deras antal beständigt. Värl
den behöver deras arbete, och de be
höva världens arbete. — 

Man bildar ofta föreningar endast 
för att ha tråkigt tillsammans. 

Alexander Engels. 

The Florist's Telegraph t» , .  
Association U. S. A samt Ri Del,very 
den-Ye rmittl ung, Berlin a® 
nationella sammanslutningar w lnter-
lumdlande med representanter iorÏT^ 

Genom dessa sammanslutning""4 
iggores att a nästan vilken p!ats H 

lielst fa blommor expedierade ,,ü so,s 

ranti för utförandet. Under ga-

SÄÄ' """""»•AS-

P..°.«r,r'"ses "" -""»o* '.% 

VASA BLOMSTERHANDEL 
Gustaf Ekman 

Storgatan 31 Tel. 4314 - 10qfi-
Telegram «Vasa« 

Varma 

VINTERKLÄDER 
t i l l  B a r n  e n  

Starka. — Billiga. 

L I N D E M A R K !  
Kyrkogat. 32. Mitt emot Domkyrkan. 

Dam- ® Herr-HandsKar 

i erkänt goda kvaliteer och 
billigaste priser. 

JOH. NILSSONS 
H A N D S K F A B R I K  

Etablerad 1866. Telefon 6990. 
9 HVITFELDTSPLATSEN 9 
(Mitt emot Gamla Latinläroverket). 

M ERKU8T VÀLEN 
använd enligt bruksanvisning«1 

giver ett storartat resultat. 

Förlovar 

eller 

G i f t e r  Ni Eder, så annon

sera det i 

GÖTEBORGS 
MORGONPOST 
Alla Edra vänner, 

läsa den tidningen. 

Läst i varje bildat 
hem i västra Sverige-

ocks» 

Biografbesökaren från landet J 

söker efter föreställning611 1J 

kan ooh frågar: 
— I biljettpriset ingår ju 

nöjesskatt? 

- G e  m i g  d å  t i l l b a k a  
tyckte inte att det var n » 

Konstflitens Flossamatta 
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Tjock, varm, vacker, slitstark. Relativt bil ig* 

Mattan f5r det burgna, välombonade, med kultiverad smak inreddaj^,^ 

IZONSTFJLITEN Göteborg 

0ffentlieajiöjen. 

Figaros bröllop. 
130: Billighetsmatiné-

s ö # d a g  "BAJADÄREN. _ 

l^enÄjeatern. 
^ Varje afton kl. 8. 

revolutionsbrollop. 
E 130 Bil l ighetsföreställning: 

S5»dag FÖRÄLDRAR. 

^jya^X e b te r n* 
Varje afton kl. s • 

Fabrikstösen. 
,, ! 30 Billighetsmatinê : 

FA 8» DAGAB. 

'yuTTeatern. 

«MM «* •»»"« "• ' '' 
övriga dagar kl. 8: 

Hemslavinnor. 
Söndag kl. 1,30 Premiär: 

BAKOM KUOPIO. 
Vanliga biljettpriser. 

'Söen fälla in&öps 
källan av 

S K O D O N  
är absolut 

Skomagasin 
<%unçsç. Öl 

lllllll 

cfiel 317.9 
II! 

Eleganta 

Morgonrockar 
Ylle & Siden 
alla prislägen. 

LIN NE UTSTYRSELN 
KUNGSGATAN 48 

TEATER. 
NYA TEATERN. 

Direktör Selander på Nya Teatern 
lan tydligen glädja sig åt en sym
pati lika omfattande som hjärtlig. 
Ailken allmän glädje kom icke till 
uttryck vid premiären på "Fabriks
tösen" härom aftonen. Ett bifall, 
demonstrativt varmt efter varje akt, 

Sjyy TAPISSERI 
Ä , DETALJ 

O. Hamng. 11. 1 tr. 

Handarbeten 
för julen. 

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

Kerstin Lindahls 
BLOMSTERAFFÄR 
Korsgatan 4, Telefon 8462 

Rekommenderas! 

och under påpälsningen ute i för
rummen efter föreställningens slut 
ett allmänt glatt konstaterande av att 
teaterns direktör här funnit en pjäs 
med obegränsad livslängd. Publiken 
kunde icke ha varit mera förtjust 
över framgången om teatern varit 
ett aktiebolag och den suttit inne 
med aktiemajoriteten. 

Och dock var pjäsen i och för sig 
intet underverk. Men den var verk
ligt rolig, livfull genom sin raska 
handling ooh det var något så friskt 
och ursprungligt, något så redbart 
och hygligt över de skildrade ty
perna att man hade en behaglig 
känsla av att vara i riktigt gott säll
skap. 

Framförandet länder teatern till 
heder. Alla dessa unga krafter gin-
go till sina olika uppgifter med den 
säkerhet, en god ledning skänker, 
och med den ambitiösa iver beslutet 
att segra utlöser. 

Figaros bröllop 
eller 

Utan program. 
Telefonen pinglade. En grov stäm

ma talade: 
— Kar du lust att gå med på 

bröllop i kväll? 
— Gärna, svarade jag. Du menar 

naturligtvis bröllopet på Storan. 
— Härligt med folk som ha snabb 

uppfattning. Det börjar halv åtta. 
Den som kommer först köper pro
gram. Avgjort? 

— Avgjort! 
Det kom naturligtvis ingen först. 

Ur var sin bil kastade vi oss båda 
samtidigt och i sista minuten upp i 
kapprummet. Klockorna ringde som 
besatta. Ouvröserna stodo med nyck
larna i hand och väntade otåligt på 
att få släppa in oss. 

A i inträdde fyllda av spänning 
och förväntan. Vi hade aldrig sett 
Ï igaros bröllop förut, varken min 
kusin eller jag. 

Musiken klämde i, och ridån gick 
upp. Där stod en prinsessbrud un
der en fanbeklädd baldakin. Omkring 
henne stodo en mängd människor och 
sjöngo. Någon brudgum syntes inte 
till. Det framgick snart att han hade 
ångrat sig i sista minuten. Men vig
seln ägde rum i alla fall — allt kan 
ju ske på teatern. 

— Mozarts musik är ändå något, 
viskade min kusin mig i örat. Han 
satt pojkförtjust och gapade på hr 
Kinch, som med sprudlande vilda in
fall narrade en herre på min andra 
sida att skratta, tills han hickade. 
Och så gick ridån ned. 

— Ännu har inte Figaro varit in
ne, sade min kusin vädjande. Han 
ville tydligen förhöra sig om inte hr 
Kinch möjligen kunde vara Mozarts 
hjälte. 

Jag svarade ingenting. Man kän
ner sig så idiotisk utan program. 
Och dessutom sutto vi i mitten. Inte 
ett liv rörde sig i vår rad. Jag för
stod att min kusin fasade för tanken 
att störa denna frid och uppgav varje 
tanke på programmet. 

Ridån gick upp och ned. Hr Kinch 
fortfor att vara lustig och publiken 
att sentera. Prinsessan Inga Peters 
uppträdde nu såsom en tjänande an
de på ett litet värdshus och lyckades 
i denna skepnad förtrolla den från 
bröllopet uteblivne och av min kusin 
och mig med spänning väntade prin
sen-gemålen. 

— Hör du, om man kallar honom 
Figaro, viskade min kusin sakta. 

— Jag tror det, viskade jag lika 
sakta igen, ehuru jag inte uppfattat 
ett ljud som liknade Figaros namn. 

Vi lyssnade spänt till sången och 
musiken. 

— Nu känner jag igen en del sat
ser från Mozarts sonater, sade min 
kusin djupsinnigt. 

— Ja visst, Mozarts musik kän
ner man ju igen, svarade jag. Jag 
har nämligen inte musiksinne för 2 
öre, och då kan man bestå sig att 
bluffa. 

Det var en trevlig kväll. Skratt, 
applåder och inropningar haglade. 

När vi kommo ut i kapprummet 
stötte vi på doktor K., en gammal 
bekant till familjerna. Sedan han 
disputerat för graden och definitivt 
trätt innanför den kinesiska muren 
visar han sig emellertid endast vid 
utomordentligt högtidliga tillfällen. 

Vi hälsade. Doktor K. med myc
ken akademisk värdighet. 

— Säg mig, sade min kusin och 
blickade med den olärdes beundran 

upp till honom, säg mig, vem av de 
uppträdande i afton som var Figaro? 

Doktor K. hoppade en halv meter 
upp i luften. 

— Figaro!.'' sade han. Han stod 
tom förstenad, med högra armen fär
dig att köra i rocken och såg ned 
pa min kusin med en obeskrivlig 
blick. 

'^aS greps av en ond aning. Folk 
rusade ut omkring oss. I den all
männa villervallan passade jag på att 
rycka min kusin med mig mot ut
gången. Vi stannade ej förrän fram-
I or anslagstavlan med programmet. 

Där stod: Hollandsflickan. 
"V i stirrade mållösa på varandra. 
Programmet hade alltså i all hast 

ändrats ! 

Då måtte Mozarts musik i alla 
fall vara lik denna, stammade slut
ligen min kusin dödligt generad. 

—' All musik förefaller mig lika, 
svarade jag. Det är mig en gåta hur 
folk kunna skilja på Donauwellen 
och Marseljäsen. Jag överdrev kan
ske något, men det var endast för 
att göra min stackars kusin litet lät
tare om hjärtat. 

I spårvagnen hem kom jag att 
tänka på doktor K. Jag inbillade 
mig att han ännu stod kvar med ar
men utsträckt efter rockärmshålet, 
en bild av den förstenade häpnaden. 
— Varför i all världen såg karlen 
så häpen ut? Han som vet såpass 
mycket borde ju också veta att det 
ofta beror på en slump om folk vet 
något om en sak eller ej. Ibland kan 
ju vetandet till och med bero på en 
så enkel liten sak som att man icke 
glömt att köpa ett teaterprogram! 

Emellertid är det min övertygelse 
att doktor K. efter denna händelse 
anser det under sin värdighet att gö
ra våra enkla familjer den äran ens 
vid deras allra utomordentligaste 
högtidligheter. 

Ragna Veters. 

K 

IüNDGB£nS 

* "THEER 
utvalda jrånde 

fina s t e  o c h  f ö r n ä m 
sta théplantagerna 
på Ceylon och i Kina 
h a v a  e n .  d e l i k a f  « >  
a r o m  s a m f  g a r a n 
t e r a s  r e n a  o c h . ®  
oförfalskade 

När man är sjuK. 
Jag har en tid legat på ett av hu

vudstadens större sjukhus. Läkarna 
voro skickliga, sjuksköterskorna älsk
värda, allt arbete utfördes väl och 
villigt, inom den en gång fastställda 
ramen. Men trots detta fanns det 
dock en en del saker, som mitt "re
formatoriska" sinne gärna skulle 
vilja ha ändring i. 

På den tiden, då sjuksköterskereg
lementet författades, voro troligtvis 
ej gummiklackarna uppfunna, och 
därför använda både sköterskor och 
biträden fortfarande vanliga läder
klackar. Detta verkar ganska irri
terande, isynner för patienter å sa

larna, där det traskas nästan oav
brutet från morgon till kväll. 

Men vad som tar hårdast på ner
ver och krafter är likväl den korta 
sovtiden. För den, som aldrig legat 
på sjukhus, kan det låta löjligt att 
man aldrig hinner bliva fullsövd, då 
man ligger i sin säng dygnet runt. 
Men det är dock så! De som makten 
hava, ha visserligen bestämt att de 
sjuka skola sova från kl. 8 på kväl
len till 5 på morgonen. Och nog 
kan man, såsom lydig patient, möj
ligen ligga stilla och blunda under 
denna tid, men sova — — — Det 
går ej att på några sjukhusveckor 
ändra om sin invanda sovtid. 
De, som ej få sömnmedel, somnar 
vanligen kl. 11—-12, för att sedan 
väckas upp ur sin bästa och djupaste 
sömn redan klockan 5. Detta blott 
för att man skall hinna bli "fär
dig" tills läkaren kommer vid tolv
tiden. Somliga kunna väl slumra in 
någon stund under dagen, andra ic
ke, men dagens korta, lätta sömn 
har ej alls samma välgörande inver
kan som nattsömnen. Därför borde 
alla sjuka, som kunna det, ha rätt 
att sova till kl. 8 på morgonen. Tyst
naden på kvällen kunde ju lämpli
gen börja kl. 9. Säkert skulle då 
många sjukhusdagar om året inbe-
sparas för kommunen, emedan söm
nen, som var och en vet, är den bä
sta kraftkällan vid sjukdom. 

När man sedan blivit bättre, och 
får stiga upp och kläda sig i sjuk
huskläderna, blir man inte glad, så
vida man ej är humorist, men då får 
man sig ett gott skratt. Isynnerhet 
vad underkläderna beträffa, ty de 
äro sydda efter samma modell, som 
våra mormödrar använde, men som 
ingen nutidskvinna skulle vilja gå 
tvärs över gatan i. Kjol och blus äro 
sydda av ett tjockt, stelt och kallt, 
blårandigt linnetyg, som bättre pas
sade för beväringar än kvinnliga kon
valescenter. Alla kläderna sitta na

turligtvis mycket illa, oprakiskt syd
da som de äro. Och dock skulle det 
väl vara en enkel sak att komponera' 
en konvalescentdräkt ,som vore både 
bekväm och ändamålsenlig. 

Och till sist; frisk luft är alltid 
bra, även när man är sjuk, men att 
låta en kanske 15—20 grader kall 
vind, från stora ostängbara ventiler 
svepa fram över febersjuka männi
skor, kan väl knappast vara nyttigt. 
Nog borde det vara möjligt, att med 
elektricitetens hjälp införa ren, upp
värmd luft i sjuksalarna. 

Dagny. 

Några reflexioner i an

ledning av En mans 

"Varför". 

Till En man! 

Jag har genomläst Eder artikel 
med såväl intresse som sympati. 
Men jag ser icke saken som Ni, ty 
jag är kvinna! 

Ni utslugar Edra "Varför" som 
en förebråelse — kanske nog så be
rättigad — mot oss kvinnor, och 
dock måste Eder förebråelse åter
falla på Eder själv såsom man, ty 
hurudan har kvinnan i stort sett bli
vit, om icke just sådan, som ni män 
velat ha henne? Ni ha genom år
hundraden ständigt i kvinnan funnit 
just vad ni åtrått och sökt, ty det är 
mannen, den starkare, som härskat i 
samhället och kvinnan har varit sla
ven. Därför är kvinnan i dag så
dan, som ni under århundraden da
nat henne. Ni ha önskat henne be
roende av eder i sådan grad, att hon 
drivits att prostituera sig i både in
skränkt och vidsträckt betydelse för 
att kunna existera. Ty vad ha väl 
de urringade kläderna m. m. sådant 
betytt, om ej medel, använda i kam
pen mot målet: ett eget hem, som 
hittills varit så gott som kvinnans 

Har Ni beaktat de stora ekonomiska fördelar som 

nu pågående Stora Höstrealisation bjuder hos 
———————————m«iwn MM., •» ' i—™'——M Gillblads 

Spiritismen. 
förbindelse uppnås mel

lan andevärlden och 

de levandes värld? 

Av * * * 

F" 
ovn 0If man^a människor skall den 

kind 1 !da frågan: "Kan för" 
och j°e uPPll^s mellan andevärlden 
tvdli ! ̂evandes värld?" synas be-

SenWdig' 
aQdevSr!?r,namllgen icke på någon 

På nä , l r^ör att man icke tror 

<? etlet 

liv ef| ai,j°r ^ror man i°ke på något 
fråga bli l^°n '' Svaret på denna 
tien fo a^mänhet undvikande, 
man i" ar man djupare, träffar 

mop6'1 ranllSa föreställningen, 
ttiännigi^11. ^e^&ent och upplyst 

°°k detan ^r° sådant, 

"at föröbr' JU' fÖr resten' inte kun" 
j ^as några verkliga bevis 

Sides dödenglV8S 8tt fortsatt liv hin" 

För dem, som på detta sätt rätta 
sin tro efter andras åsikter, kan det 
nämnas, att en mängd personer, vilka 
man måste tillerkänna en intelligens 
betydligt högre än vad i allmänhet 
faller på vår lott, trott på människo
andens odödlighet. Några kända 
namn från olika områden kunna gi
vas: Bismarck, Goethe, Schiller, Na
poleon I, Heine, Immanuel Kant, 
Björnstjerne Björnson, Emerson, 
Lord Byron, Bergson 

Dessa namn, till vilka skulle kun
na läggas otaliga andra av lika hög 
valör, utgöra en borgen för att man, 
utan att riskera sitt anseende som en 
intelligent och upplyst människa, 
kan våga en undran, om det icke är 
möjligt, att döden på samma gång 
den stänger jordelivets portar efter 
oss öppnar portarne till en ny till
varo, i vilken vi — godvilligt eller 

motvilligt — måste inträda. 
Bevis för denna tro finner den sö

kande människan inom sig själv. 
M e n  d e  " i c k e - s ö k a n  d e "  ö n s k a  y t t r e  
bevis, framlagda av andra, som en 
förutsättning för att de skola bry sig 
om att ägna saken något intresse. 
Det är dessa bevis forskarne på det 

spiritistiska området hålla på att 
samla. Om det skall lyckas dem 
är ovisst, men huru som hälst bör 
dock deras arbete, vilket har den ve
tenskapliga forskningens kritiska 
och sanningskära karaktär, kunna 
påräkna intresse även hos dem, som 
tvivla på ett liv efter döden. 

I föregående nummer framhölls, 
att oerhört mycket fusk och bedrä
geri ägt och äger rum på det områ
de, där sådana företeelser som ande-
framkallningar, andefotograferingar, 
ljus-, ljud- och rörelsefenomen före
komma. Det tycks icke vara möj
ligt att här kunna åstadkomma fullt 
betryggande garantier mot taskspela-
reknep från mediernas sida eller 
självbedrägerier hos seancedelta-

garne. 

Fastare mark trampar man på det 
spiritistiska område, där de "intel
lektuella medierna" arbeta. Här gäl
ler det icke att åstadkomma fysiska 
fenomen, utan att åvägabringa ett 
utbyte av tankar och budskap mellan 
andevärlden och levande människor. 

Mediet förmedlar denna förbindel
se antingen fullt vaket eller i ett ge

nom självsuggestion åstadkommet 
hypnosartat tillstånd, s. k. trance. 

Andarne meddela sig genom me
diets hand som automatiskt skriver 
och tecknar eller som, lagd på visa
ren till en psykograf, automatiskt 
låter denne utpeka de önskade bok
stäverna bland det i psykografski-
vans yttre kant anbragta alfabetet. 
Vid seancer av detta slag är mediet 
vanligen vaket. 

Men det förekommer även, att an
darne taga mediet så fullständigt i 
besittning, att de tala genom dess 
mun, uttrycka sina sinnesrörelser ge
nom minspelet i dess ansikte. Vid 
seancer av detta slag befinner sig 
mediet alltid i trance. 

Då det gäller vetenskaplig forsk
ning föras stenografiska referat över 
de mottagna meddelandena, vilka 
alltså efteråt kunna underkastas kri
tisk granskning. 

Det finnes många berömda intel
lektuella medier. Det förnämsta av 
dem alla torde hava varit amerikan
skan mrs Piper, maka till en affärs
man i Boston. 

Hon upptäckte år 1884 genom en 
tillfällighet sin mediumistiska för

måga och samarbetade ända till om
kring år 1910, då denna förmåga allt 
mer lämnade henne, med en rad fram
stående psykiska forskare, däribland 
den berömde amerikanske filosofen 
William James, den lika berömde 
engelske vetenskapsmannen professor 
Oliver Lodge, d:r Richard Hodgson, 
F. W. Myers m. fl. 

Vid ett besök i England inbjöds 
mrs Piper till sir Oliver Lodge, som 
i Liverpool hade en serie seancer 
med henne. Vid en av dessa med
förde professor Lodge en guldklocka, 
som han samma dag mottagit från en 
på annan plats boende gammal far
bror för att med densamma sätta mrs 
Pipers mediumistiska förmåga på 
prov. 

Medierna "kontrolleras" (behär
skas) av en eller flera andar, som 
antingen själva tala genom deras 
mun, skriva med deras hand eller somN 

tillåta andra tillstädeskommande el
ler tillkallade andar att göra det i 
deras ställe. 

Vid den nyssnämnda seancen kon
trollerades mrs Piper av en avliden 
fransk läkare, d:r Phinuit. Denne 
lyckades, efter ett par ögonblick, i 

andevärlden finna den ursprunglige 
ägaren till klockan. Anden sade ge
nom mediets mun sitt förnamn, upp
gav sig vara en tvilling till den per
son, som skickat klockan och alltså 
farbror till professor Lodge samt död 
för 20 år sedan. För att, på L:s be
gäran, bevisa sin identitet för den le
vande tvillingbrodern berättade han 
en mängd minnen från sitt jordeliv, 
särskilt en myckenhet upplevelser 
under barndomsåren, som lågo c:a 
60 år tillbaka i tiden. Det stenogra
fiska referatet underställdes sedan 
tvillingbrodern, som bekräftade ett 
betydande antal av uppgifterna. En 
del påstådda händelser kunde han 
emellertid icke minnas. Intressant 
är att några av dessa längre fram 
vitsordades av en tredje på annan 
plats bosatt broder. För professor 
Lodge, som endast kände sin bort
gångne farbrors liv i stora drag, vo
ro särskilt de berättade ungdomsmin
nena fullständigt obekanta.. I sean
cen deltogo endast Lodge, stenogra
fen och mrs Piper. 

Ingen av spiritismens motståndare 
har dragit i tvivelsmål professor 
Lodge's berättelse om denna märk-
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nens död gick det ständigt utför, och 
från det stora, dyrbara hem, dit hon 
icke hörde, gick vägen ned till spis
rummet i utkanten, där hon återför
enades med sin rätta miljö. Den an
dra var en överlägsen arbetskraft. In
tresserad, bildbar i alla hänsenden. 
Även hon gifte sig, icke med en för
mögen, men med en intelligent man, 
som med henne som inspirationskälla 
stigit allt högre och högre på den 
sociala rangskalan. 

Den förra kunde icke försvara sin 
upphöjda plats —och miste den. Den 
senare skall kunna försvara vilken 
plats som helst, och hur upphöjd den 
än må bli, är jag övertygad om att 
hon skall behålla den med all heder. 

Alfhild Agrell.  

t 
Just i tidningens pressläggnings-

ögonblick ingår meddelandet att för
fattarinnan fru Alfhild Agrell den 
8 november avlidit i Flen i en ålder 
av 74 år. 

Med Alfhild Agrell har en repre
sentant för en äldre författaregene
ration gått ur tiden. En varm för
kämpe för kvinnosaken antog hen
nes 'första litterära alstring tendens
litteraturens form och vann genom 
sin höga moraliska halt många an
hängare och beundrare. Fru Agrells 
popularitet förknippas dock främst 
med de småstadsskildringar hon ut
gav under den välkända signaturen 
Lovisa Petterkvist. I övrigt utveck
lade hon en nästan fenomenal mång
sidighet i sitt författarskap, som med 
åren alltmera fördjupades och for
mellt fulländades. 

Julia Claussen. 
Det är icke ofta Julia Claussen 

gör oss det nöjet. 
Men när hennes namn en dag ly

ser på affischen utövar det en säll
samt magnetisk dragningskraft. Man 
erinrar sig en konstnärinna av för
sta ordningen, en varm, djup stäm
ma av oförglömlig skönhet. 

Hur djupt denna stämma sjungit 
sig in i våra hjärtan syntes bäst på 
den fulltaliga förväntansfulla pu
blik, som samlats vid säsongens för
sta abonnemangskonsert — hördes 
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JUVELKR 

i modern infattning fördelaktigast 

hos 

Hovjuvelerare. Ö. Hamng. 41. 

mamma ancumd̂ i 
alâîd/fûisfads mau/uzswi. 

på den dånande välkomstapplåd som 
spontant bröt lös, vid den berömda 
sångerskans framträdande på estra
den. 

Aftonen blev en av de musikalis
ka händelser, man sent glömmer. En 
stämma som Julia Claussens kan ic
ke dissekeras, endast njutas. På sina 
mörka, djupa lidelsefulla vågor ryck
te den också oemotståndligt publi
ken med sig från upplevelse till upp
levelse. Efter Sentas storslagna bal
lad ur "Den flygande holländaren", 
överlägset sjungen, följde två arior 
ur Simson och Delila, hämndarian 
samt den underbara vårarian, som 
genom .sångerskans gripande själfulla 
tolkning för mången blev program
mets pärla. Men den tändande gni
stan kom först med Habaneran ur 
Carmen. Till och med orkestern 
verkade elektricerad, när Bizets för
trollande musik till de för alla be
kanta orden: "Ja, kärlek är ett barn 
av stunden" på uttrycksfull franska 
tolkades av denna alla hinder över
vinnande stämma, som samtidigt un-
derstödjes av den uttrycksfullaste 
mimik. Applåderna efter detta num
mer ville aldrig taga slut. Publiken 
var i fullständig extas. Och när så
som ett uttryck av beundran den ena 
charmanta buketten bars fram efter 
den andra, bl. a. en utsökt bukett av 
idel knoppande rosor, måste nya fre
netiska bifallsåskor tillkännagiva 
auditoriets samfällda instämmande i 
hyllningen samt tacksamhet för en 
stor och minnesrik musikafton. 

Vad är skillnaden?  

En notis, som knappast bör få gå 
oförmärkt förbi, har i dagarna med
delat att den engelske boxaren Evans 
avlidit tillfölje av ett under en box
ningsmatch i Köpenhamn erhållet 
slag. Slaget, som träffade huvudet 
med fruktansvärd kraft, var en fullt 
reglementsenlig s. k. knock-out, och 
den sorgliga utgången lär djupt hava 
gripit hans ofrivillige dråpare. 

Nu kan frågas: Vad är skillnaden 
mellan ett under en match på offent
lig arena utdelat slag, .som medför 
döden och ett i hastigt mod utdelat 
dråpslag i det privata livet? — Båda 
medföra förlusten av ett människoliv. 
Skillnaden är endast den att det ena 
utdelas vid en match under sport
reglernas hägn och sålunda blir utan 
påföljd, medan det andra under alla 
förhållanden medför det strängaste 
ansvar. 

Man kan icke komma ifrån att 
förhållandena äro sådana. Kritiken 
vänder sig ej heller mot boxaren, som 
råkat utdela det dödande slaget, utan 
mot samhället i dess helhet, som tillå
ter att människor släppas ihop på 
en offentlig arena för att i sportens 
namn lemlästa och slå ihjäl varan
dra. Med .sina allt råare och vildare 
former uppammar endast boxningen 
hos åskådarna en simpel sensations
hunger, som alltmer närmar sig tjur
fäktningspublikens lystnad efter 
massakrer och blod. 

Vi vädja därför, i ungdomens 
namn, till männen i våra samhällen, 
till fäder och lärare, att resa en sam
fälld protest • mot det förråande nöje 
som heter boxning. Det måste helt 
och hållet avhysas från våra offent
liga nöjesprogram såsom en ovärdig 
förströelse, vilken vänder bort de un
gas blick från de ideal, som vårt folk 
på nuvarande kuturstadiùm icke har 
rätt att saklöst svika. 
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Emottager insättningar mot högsta 

gäl lande ränta. 

Uthyr brand- och dyrkfr ia förva-

r ingsfack. 

Förmedlar köp och försäl jning av 

akt ier och obl igat ioner. 

Emottager mot bi l l ig avgif t  (s. k.  

öppen deposit ion) al la slags 

värdehandl ingar. Avkastning 

redovisas omedelbart t i l l  depo-

nenten. 

Emottager t i l l  förvaring i  kassavalv 

(s. k.  sluten deposit ion) förseg

lade lådor, konvolut o. dyl.  

Vad fruarna säga om sahen. 
Av Frigga Carlberg. 

III. 

Det är icke mer än rättvist att 
kvinnorna, även få säga sin mening 
om att samtidigt utöva ett yrke och 
sköta ett hem och de därmed .sam
manhängande problemen. 

Härmed lämnas ordet åt mrs Chri
stine Frederick, hushållsingenjör, fö
redragshållare och skriftställare samt 
mor till fyra barn. 

När jag blir intervjuad och till
frågad om vad som är grunden till 
framgång för en kvinna med både 
yrke och familj, så svarar jag all
tid: "Se till att få fatt i den rätte 
äkta mannen!" Ty utan en sympa
tisk, intresserad och någorlunda 
osjälvisk make, möter yrkeskvinnan 
ett svårare hinder än dubbeluppgif
ten i och för sig medför. I mitt eget 
fall, sedan det är min man, som bär 
skulden för den bana jag slagit in 
på — lära kvinnor sköta ett hem 
praktiskt — så får han också bära 
konsekvenserna av sin obetänksam
ma handling. 

Han kan — och gör det också — 
komma hem och finna sina under
kläder mycket försummade och knap
parna sin kos. Men uppriktigt sagt, 
måste varje hustru vara ett slags 
överkammartjänare? Innefattar äk
tenskapslöftet "Jag lovar att lappa 
och stoppa tills döden oss skiljer?" 
Nej, och jag tror att den betalade 
kammartjänaren eller mors hembiträ
de lagar mycket bättre än jag. 

Befordrar jag min mans intressen 
på det traditionella sättet genom att 
underhålla tungrodda affärsmän, 
därför att John hoppas få order av 
dem; att jag går ut och äter middag 
med fru Jones från Storgatan, där
för att Jones är en herre det kan 
löna sig vara bekant med et«.? Nej, 
här är en annan punkt jag brister i 
som den konventionella hustrun. Den 
enda. sak jag vet att jag inte kan hin
na med som affärskvinna och sam
tidigt mamma till fyra är "sällskaps
liv" i den vanliga meningen. A7! ha 
naturligtvis många vänner, men for
mella skyldighetsbjudningar för af-
färsbekanta äro utom möjligheten. 

Hälsar jag Vännen Maken med ett 
leende och den traditionella rosen i 
håret? Långt ifrån alltid! Det är 
ganska ofta fallet T. A. K. (= Trött 
affärskvinna), som han väl vet. Jag 
måste erkänna att många aftnar fö
rekommit, då jag ej varit hågad knäp
pa på lutan eller förtrolla honom med 
dansens poesi. Jag har i stället 
slängt på mig en morgonrock, löst 
upp håret och sträckt ut mig i vil-
stolen framför brasan. Hålla honom 
i handen var allt min energi räckte 
till. Följden? Jo, han har också 

ett par gamla tofflor och sen han 
lossat på sin krage, begär han intet 
mer än att sträcka ut sig på soffan. 
Ingen man gifter sig väl med en 
kvinna för att hon hela sitt liv skall 
roa honom. Är han förståndig vär
derar han hennes arbete och ursäk
tar att hon är för trött att vara ett 
tidsfördriv. 

Jag vet att min man har försakat 
månget nöje för mitt arbetes skull. 
Men å andra sidan uppskattar han 
att ha en mycket lycklig och belåten 
hustru, som är intresserad i många 
djupgående frågor, står i förbindelse 
med många framstående personer 
och en mera stimulerande kamrat, 
än om hon ägnat hela sitt liv åt 
strumpstoppning och sällskapsliv! 

Och barnen -— ja, "detta är en an
nan historia", som det inte går att 
yttra sig om i korthet. Därtill be
hövs en volym. Men jag tror att 
vad de på ett håll förlora genom mitt 
arbete få de igen med ränta genom 
den tid vi äro tillsammans. De äro 
mera hänvisade åt sig själva, sin 
fantasi, sina försök och varandras 
sällskap, än om de dagen i ända voro 
hänvisade till den traditionella mam
man. 

Ann Watkins. 
På en större byggnad i Newyork 

City hänga två trevliga skyltar sida 
vid sida, Hartley Davis och Ann 
Watkins. Under sitt flicknamn har 
-mrs Davis förvärvat anseende ock 
förmögenhet som litterär agent. Hon 
skriver: 

När en stor författare en gång 
sände en gåva till min son och skrev 
på kortet: "To Ann Watkins' mag
num opus", tyckte jag att han ägnat 
mig den största artighet som stått i 
hans makt, och jag tror den är ett 
uttömmande svar på er fråga om 
den ekonomiskt oberoende kvinnans 
ställning till sin familj. Ännu ett 
bevis må anföras: Samme gosse före
drar att tala om sin mor som Ann 
Watkins än som mrs Hartley Davis, 
till de övriga familjemedlemmarnas 
stora nöje. Mitt yrke har ej givit 
anledning till ett enda äktenskaps
problem. Min ställning är kanske 
olika, därför att det var min man 
som lancerade mig ut i förvärvsarbe
tet, och det enda villkor han gav var 
atl jag skulle "sköta mig", och hans 
tro på mig i detta fall tog bort varje 
tvivel på hans ställning i saken. 

I en intervju .med mrs Ogden Heid, 
annonsdirektör i samma tidning, där 
hennes man är redaktör, Newyork 
Tribune, uppmanar mrs Reid inter
vjuaren att även inhämta hennes 
mans mening. 
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Båda framhålla hur det var förr 
i världen, då allt som rörde ytter
världen, alla nyheter, politiska, so
ciala, litterära o. s. v. nådde hem
met genom mannen. Hustrun och 
barnen fingo sin vitala kontakt ge
nom honom och det var inte 
bra för dem att få sådan kontakt i 
andra hand lika litet som det var bra 
för honom att beständigt spela en så 
viktig roll, farlig för vem som helst. 
Och så såg man det gamla skåde
spelet: en äkta man som gav sin hu
stru icke endast nyheter, utan även 
åsikter och fördomar. De ledo båda 
därav och så gjorde även samhället. 
Å andra, sidan, om en kvinna har sin 
egen yttre verksamhet och ställning, 
så kan hon bättre dela hans intressen 
och draga hans intresse till deras ge
mensamma inre angelägenheter. Den 
traditionella planen för henne att 
sköta hemmet -och för honom att 
sköta affären var till skada för så
väl hemmet som affären. Hemmen 
behöva äkta män och fäder. De be
höva mer av mannens tanke och an
svar. De skola icke bära en uteslu
tande feminin prägel. Barn behöva 
fäder såväl som mödrar och. behöva 
dem tillsammans. Alltför ofta blir 
pappa på sin lediga tid den trevliga 
lekkamraten och mamma den uttröt
tade tuktomästaren efter att hela da
gen vara sköterska, lärarinna och 
kamrat. Fråga min man", slutade 
mrs Reid. 

Denne underströk ivrigt sin hust
rus åsikter. "Varför i all världen 
skulle icke min hustru och jag ar
beta tillsammans? — Vad det 
angår att värma, mina tofflor — var
för skulle hon göra det? Jag vär
mer inte hennes." 

För femtio år sen arbetade ingen 
"fin" dam, för tjugofem år sen var 
det rätt så vanligt och i våra dagar 
ökas deras antal beständigt. Värl
den behöver deras arbete, och de be
höva världens arbete. — 

Man bildar ofta föreningar endast 
för att ha tråkigt tillsammans. 

Alexander Engels. 

The Florist's Telegraph t» , .  
Association U. S. A samt Ri Del,very 
den-Ye rmittl ung, Berlin a® 
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lielst fa blommor expedierade ,,ü so,s 

ranti för utförandet. Under ga-
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VASA BLOMSTERHANDEL 
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JOH. NILSSONS 
H A N D S K F A B R I K  

Etablerad 1866. Telefon 6990. 
9 HVITFELDTSPLATSEN 9 
(Mitt emot Gamla Latinläroverket). 
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giver ett storartat resultat. 
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sera det i 
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Eleganta 

Morgonrockar 
Ylle & Siden 
alla prislägen. 

LIN NE UTSTYRSELN 
KUNGSGATAN 48 

TEATER. 
NYA TEATERN. 

Direktör Selander på Nya Teatern 
lan tydligen glädja sig åt en sym
pati lika omfattande som hjärtlig. 
Ailken allmän glädje kom icke till 
uttryck vid premiären på "Fabriks
tösen" härom aftonen. Ett bifall, 
demonstrativt varmt efter varje akt, 

Sjyy TAPISSERI 
Ä , DETALJ 

O. Hamng. 11. 1 tr. 

Handarbeten 
för julen. 

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

Kerstin Lindahls 
BLOMSTERAFFÄR 
Korsgatan 4, Telefon 8462 

Rekommenderas! 

och under påpälsningen ute i för
rummen efter föreställningens slut 
ett allmänt glatt konstaterande av att 
teaterns direktör här funnit en pjäs 
med obegränsad livslängd. Publiken 
kunde icke ha varit mera förtjust 
över framgången om teatern varit 
ett aktiebolag och den suttit inne 
med aktiemajoriteten. 

Och dock var pjäsen i och för sig 
intet underverk. Men den var verk
ligt rolig, livfull genom sin raska 
handling ooh det var något så friskt 
och ursprungligt, något så redbart 
och hygligt över de skildrade ty
perna att man hade en behaglig 
känsla av att vara i riktigt gott säll
skap. 

Framförandet länder teatern till 
heder. Alla dessa unga krafter gin-
go till sina olika uppgifter med den 
säkerhet, en god ledning skänker, 
och med den ambitiösa iver beslutet 
att segra utlöser. 

Figaros bröllop 
eller 

Utan program. 
Telefonen pinglade. En grov stäm

ma talade: 
— Kar du lust att gå med på 

bröllop i kväll? 
— Gärna, svarade jag. Du menar 

naturligtvis bröllopet på Storan. 
— Härligt med folk som ha snabb 

uppfattning. Det börjar halv åtta. 
Den som kommer först köper pro
gram. Avgjort? 

— Avgjort! 
Det kom naturligtvis ingen först. 

Ur var sin bil kastade vi oss båda 
samtidigt och i sista minuten upp i 
kapprummet. Klockorna ringde som 
besatta. Ouvröserna stodo med nyck
larna i hand och väntade otåligt på 
att få släppa in oss. 

A i inträdde fyllda av spänning 
och förväntan. Vi hade aldrig sett 
Ï igaros bröllop förut, varken min 
kusin eller jag. 

Musiken klämde i, och ridån gick 
upp. Där stod en prinsessbrud un
der en fanbeklädd baldakin. Omkring 
henne stodo en mängd människor och 
sjöngo. Någon brudgum syntes inte 
till. Det framgick snart att han hade 
ångrat sig i sista minuten. Men vig
seln ägde rum i alla fall — allt kan 
ju ske på teatern. 

— Mozarts musik är ändå något, 
viskade min kusin mig i örat. Han 
satt pojkförtjust och gapade på hr 
Kinch, som med sprudlande vilda in
fall narrade en herre på min andra 
sida att skratta, tills han hickade. 
Och så gick ridån ned. 

— Ännu har inte Figaro varit in
ne, sade min kusin vädjande. Han 
ville tydligen förhöra sig om inte hr 
Kinch möjligen kunde vara Mozarts 
hjälte. 

Jag svarade ingenting. Man kän
ner sig så idiotisk utan program. 
Och dessutom sutto vi i mitten. Inte 
ett liv rörde sig i vår rad. Jag för
stod att min kusin fasade för tanken 
att störa denna frid och uppgav varje 
tanke på programmet. 

Ridån gick upp och ned. Hr Kinch 
fortfor att vara lustig och publiken 
att sentera. Prinsessan Inga Peters 
uppträdde nu såsom en tjänande an
de på ett litet värdshus och lyckades 
i denna skepnad förtrolla den från 
bröllopet uteblivne och av min kusin 
och mig med spänning väntade prin
sen-gemålen. 

— Hör du, om man kallar honom 
Figaro, viskade min kusin sakta. 

— Jag tror det, viskade jag lika 
sakta igen, ehuru jag inte uppfattat 
ett ljud som liknade Figaros namn. 

Vi lyssnade spänt till sången och 
musiken. 

— Nu känner jag igen en del sat
ser från Mozarts sonater, sade min 
kusin djupsinnigt. 

— Ja visst, Mozarts musik kän
ner man ju igen, svarade jag. Jag 
har nämligen inte musiksinne för 2 
öre, och då kan man bestå sig att 
bluffa. 

Det var en trevlig kväll. Skratt, 
applåder och inropningar haglade. 

När vi kommo ut i kapprummet 
stötte vi på doktor K., en gammal 
bekant till familjerna. Sedan han 
disputerat för graden och definitivt 
trätt innanför den kinesiska muren 
visar han sig emellertid endast vid 
utomordentligt högtidliga tillfällen. 

Vi hälsade. Doktor K. med myc
ken akademisk värdighet. 

— Säg mig, sade min kusin och 
blickade med den olärdes beundran 

upp till honom, säg mig, vem av de 
uppträdande i afton som var Figaro? 

Doktor K. hoppade en halv meter 
upp i luften. 

— Figaro!.'' sade han. Han stod 
tom förstenad, med högra armen fär
dig att köra i rocken och såg ned 
pa min kusin med en obeskrivlig 
blick. 

'^aS greps av en ond aning. Folk 
rusade ut omkring oss. I den all
männa villervallan passade jag på att 
rycka min kusin med mig mot ut
gången. Vi stannade ej förrän fram-
I or anslagstavlan med programmet. 

Där stod: Hollandsflickan. 
"V i stirrade mållösa på varandra. 
Programmet hade alltså i all hast 

ändrats ! 

Då måtte Mozarts musik i alla 
fall vara lik denna, stammade slut
ligen min kusin dödligt generad. 

—' All musik förefaller mig lika, 
svarade jag. Det är mig en gåta hur 
folk kunna skilja på Donauwellen 
och Marseljäsen. Jag överdrev kan
ske något, men det var endast för 
att göra min stackars kusin litet lät
tare om hjärtat. 

I spårvagnen hem kom jag att 
tänka på doktor K. Jag inbillade 
mig att han ännu stod kvar med ar
men utsträckt efter rockärmshålet, 
en bild av den förstenade häpnaden. 
— Varför i all världen såg karlen 
så häpen ut? Han som vet såpass 
mycket borde ju också veta att det 
ofta beror på en slump om folk vet 
något om en sak eller ej. Ibland kan 
ju vetandet till och med bero på en 
så enkel liten sak som att man icke 
glömt att köpa ett teaterprogram! 

Emellertid är det min övertygelse 
att doktor K. efter denna händelse 
anser det under sin värdighet att gö
ra våra enkla familjer den äran ens 
vid deras allra utomordentligaste 
högtidligheter. 

Ragna Veters. 

K 
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* "THEER 
utvalda jrånde 

fina s t e  o c h  f ö r n ä m 
sta théplantagerna 
på Ceylon och i Kina 
h a v a  e n .  d e l i k a f  « >  
a r o m  s a m f  g a r a n 
t e r a s  r e n a  o c h . ®  
oförfalskade 

När man är sjuK. 
Jag har en tid legat på ett av hu

vudstadens större sjukhus. Läkarna 
voro skickliga, sjuksköterskorna älsk
värda, allt arbete utfördes väl och 
villigt, inom den en gång fastställda 
ramen. Men trots detta fanns det 
dock en en del saker, som mitt "re
formatoriska" sinne gärna skulle 
vilja ha ändring i. 

På den tiden, då sjuksköterskereg
lementet författades, voro troligtvis 
ej gummiklackarna uppfunna, och 
därför använda både sköterskor och 
biträden fortfarande vanliga läder
klackar. Detta verkar ganska irri
terande, isynner för patienter å sa

larna, där det traskas nästan oav
brutet från morgon till kväll. 

Men vad som tar hårdast på ner
ver och krafter är likväl den korta 
sovtiden. För den, som aldrig legat 
på sjukhus, kan det låta löjligt att 
man aldrig hinner bliva fullsövd, då 
man ligger i sin säng dygnet runt. 
Men det är dock så! De som makten 
hava, ha visserligen bestämt att de 
sjuka skola sova från kl. 8 på kväl
len till 5 på morgonen. Och nog 
kan man, såsom lydig patient, möj
ligen ligga stilla och blunda under 
denna tid, men sova — — — Det 
går ej att på några sjukhusveckor 
ändra om sin invanda sovtid. 
De, som ej få sömnmedel, somnar 
vanligen kl. 11—-12, för att sedan 
väckas upp ur sin bästa och djupaste 
sömn redan klockan 5. Detta blott 
för att man skall hinna bli "fär
dig" tills läkaren kommer vid tolv
tiden. Somliga kunna väl slumra in 
någon stund under dagen, andra ic
ke, men dagens korta, lätta sömn 
har ej alls samma välgörande inver
kan som nattsömnen. Därför borde 
alla sjuka, som kunna det, ha rätt 
att sova till kl. 8 på morgonen. Tyst
naden på kvällen kunde ju lämpli
gen börja kl. 9. Säkert skulle då 
många sjukhusdagar om året inbe-
sparas för kommunen, emedan söm
nen, som var och en vet, är den bä
sta kraftkällan vid sjukdom. 

När man sedan blivit bättre, och 
får stiga upp och kläda sig i sjuk
huskläderna, blir man inte glad, så
vida man ej är humorist, men då får 
man sig ett gott skratt. Isynnerhet 
vad underkläderna beträffa, ty de 
äro sydda efter samma modell, som 
våra mormödrar använde, men som 
ingen nutidskvinna skulle vilja gå 
tvärs över gatan i. Kjol och blus äro 
sydda av ett tjockt, stelt och kallt, 
blårandigt linnetyg, som bättre pas
sade för beväringar än kvinnliga kon
valescenter. Alla kläderna sitta na

turligtvis mycket illa, oprakiskt syd
da som de äro. Och dock skulle det 
väl vara en enkel sak att komponera' 
en konvalescentdräkt ,som vore både 
bekväm och ändamålsenlig. 

Och till sist; frisk luft är alltid 
bra, även när man är sjuk, men att 
låta en kanske 15—20 grader kall 
vind, från stora ostängbara ventiler 
svepa fram över febersjuka männi
skor, kan väl knappast vara nyttigt. 
Nog borde det vara möjligt, att med 
elektricitetens hjälp införa ren, upp
värmd luft i sjuksalarna. 

Dagny. 

Några reflexioner i an

ledning av En mans 

"Varför". 

Till En man! 

Jag har genomläst Eder artikel 
med såväl intresse som sympati. 
Men jag ser icke saken som Ni, ty 
jag är kvinna! 

Ni utslugar Edra "Varför" som 
en förebråelse — kanske nog så be
rättigad — mot oss kvinnor, och 
dock måste Eder förebråelse åter
falla på Eder själv såsom man, ty 
hurudan har kvinnan i stort sett bli
vit, om icke just sådan, som ni män 
velat ha henne? Ni ha genom år
hundraden ständigt i kvinnan funnit 
just vad ni åtrått och sökt, ty det är 
mannen, den starkare, som härskat i 
samhället och kvinnan har varit sla
ven. Därför är kvinnan i dag så
dan, som ni under århundraden da
nat henne. Ni ha önskat henne be
roende av eder i sådan grad, att hon 
drivits att prostituera sig i både in
skränkt och vidsträckt betydelse för 
att kunna existera. Ty vad ha väl 
de urringade kläderna m. m. sådant 
betytt, om ej medel, använda i kam
pen mot målet: ett eget hem, som 
hittills varit så gott som kvinnans 

Har Ni beaktat de stora ekonomiska fördelar som 

nu pågående Stora Höstrealisation bjuder hos 
———————————m«iwn MM., •» ' i—™'——M Gillblads 

Spiritismen. 
förbindelse uppnås mel

lan andevärlden och 

de levandes värld? 

Av * * * 

F" 
ovn 0If man^a människor skall den 

kind 1 !da frågan: "Kan för" 
och j°e uPPll^s mellan andevärlden 
tvdli ! ̂evandes värld?" synas be-

SenWdig' 
aQdevSr!?r,namllgen icke på någon 

På nä , l r^ör att man icke tror 

<? etlet 

liv ef| ai,j°r ^ror man i°ke på något 
fråga bli l^°n '' Svaret på denna 
tien fo a^mänhet undvikande, 
man i" ar man djupare, träffar 

mop6'1 ranllSa föreställningen, 
ttiännigi^11. ^e^&ent och upplyst 

°°k detan ^r° sådant, 

"at föröbr' JU' fÖr resten' inte kun" 
j ^as några verkliga bevis 

Sides dödenglV8S 8tt fortsatt liv hin" 

För dem, som på detta sätt rätta 
sin tro efter andras åsikter, kan det 
nämnas, att en mängd personer, vilka 
man måste tillerkänna en intelligens 
betydligt högre än vad i allmänhet 
faller på vår lott, trott på människo
andens odödlighet. Några kända 
namn från olika områden kunna gi
vas: Bismarck, Goethe, Schiller, Na
poleon I, Heine, Immanuel Kant, 
Björnstjerne Björnson, Emerson, 
Lord Byron, Bergson 

Dessa namn, till vilka skulle kun
na läggas otaliga andra av lika hög 
valör, utgöra en borgen för att man, 
utan att riskera sitt anseende som en 
intelligent och upplyst människa, 
kan våga en undran, om det icke är 
möjligt, att döden på samma gång 
den stänger jordelivets portar efter 
oss öppnar portarne till en ny till
varo, i vilken vi — godvilligt eller 

motvilligt — måste inträda. 
Bevis för denna tro finner den sö

kande människan inom sig själv. 
M e n  d e  " i c k e - s ö k a n  d e "  ö n s k a  y t t r e  
bevis, framlagda av andra, som en 
förutsättning för att de skola bry sig 
om att ägna saken något intresse. 
Det är dessa bevis forskarne på det 

spiritistiska området hålla på att 
samla. Om det skall lyckas dem 
är ovisst, men huru som hälst bör 
dock deras arbete, vilket har den ve
tenskapliga forskningens kritiska 
och sanningskära karaktär, kunna 
påräkna intresse även hos dem, som 
tvivla på ett liv efter döden. 

I föregående nummer framhölls, 
att oerhört mycket fusk och bedrä
geri ägt och äger rum på det områ
de, där sådana företeelser som ande-
framkallningar, andefotograferingar, 
ljus-, ljud- och rörelsefenomen före
komma. Det tycks icke vara möj
ligt att här kunna åstadkomma fullt 
betryggande garantier mot taskspela-
reknep från mediernas sida eller 
självbedrägerier hos seancedelta-

garne. 

Fastare mark trampar man på det 
spiritistiska område, där de "intel
lektuella medierna" arbeta. Här gäl
ler det icke att åstadkomma fysiska 
fenomen, utan att åvägabringa ett 
utbyte av tankar och budskap mellan 
andevärlden och levande människor. 

Mediet förmedlar denna förbindel
se antingen fullt vaket eller i ett ge

nom självsuggestion åstadkommet 
hypnosartat tillstånd, s. k. trance. 

Andarne meddela sig genom me
diets hand som automatiskt skriver 
och tecknar eller som, lagd på visa
ren till en psykograf, automatiskt 
låter denne utpeka de önskade bok
stäverna bland det i psykografski-
vans yttre kant anbragta alfabetet. 
Vid seancer av detta slag är mediet 
vanligen vaket. 

Men det förekommer även, att an
darne taga mediet så fullständigt i 
besittning, att de tala genom dess 
mun, uttrycka sina sinnesrörelser ge
nom minspelet i dess ansikte. Vid 
seancer av detta slag befinner sig 
mediet alltid i trance. 

Då det gäller vetenskaplig forsk
ning föras stenografiska referat över 
de mottagna meddelandena, vilka 
alltså efteråt kunna underkastas kri
tisk granskning. 

Det finnes många berömda intel
lektuella medier. Det förnämsta av 
dem alla torde hava varit amerikan
skan mrs Piper, maka till en affärs
man i Boston. 

Hon upptäckte år 1884 genom en 
tillfällighet sin mediumistiska för

måga och samarbetade ända till om
kring år 1910, då denna förmåga allt 
mer lämnade henne, med en rad fram
stående psykiska forskare, däribland 
den berömde amerikanske filosofen 
William James, den lika berömde 
engelske vetenskapsmannen professor 
Oliver Lodge, d:r Richard Hodgson, 
F. W. Myers m. fl. 

Vid ett besök i England inbjöds 
mrs Piper till sir Oliver Lodge, som 
i Liverpool hade en serie seancer 
med henne. Vid en av dessa med
förde professor Lodge en guldklocka, 
som han samma dag mottagit från en 
på annan plats boende gammal far
bror för att med densamma sätta mrs 
Pipers mediumistiska förmåga på 
prov. 

Medierna "kontrolleras" (behär
skas) av en eller flera andar, som 
antingen själva tala genom deras 
mun, skriva med deras hand eller somN 

tillåta andra tillstädeskommande el
ler tillkallade andar att göra det i 
deras ställe. 

Vid den nyssnämnda seancen kon
trollerades mrs Piper av en avliden 
fransk läkare, d:r Phinuit. Denne 
lyckades, efter ett par ögonblick, i 

andevärlden finna den ursprunglige 
ägaren till klockan. Anden sade ge
nom mediets mun sitt förnamn, upp
gav sig vara en tvilling till den per
son, som skickat klockan och alltså 
farbror till professor Lodge samt död 
för 20 år sedan. För att, på L:s be
gäran, bevisa sin identitet för den le
vande tvillingbrodern berättade han 
en mängd minnen från sitt jordeliv, 
särskilt en myckenhet upplevelser 
under barndomsåren, som lågo c:a 
60 år tillbaka i tiden. Det stenogra
fiska referatet underställdes sedan 
tvillingbrodern, som bekräftade ett 
betydande antal av uppgifterna. En 
del påstådda händelser kunde han 
emellertid icke minnas. Intressant 
är att några av dessa längre fram 
vitsordades av en tredje på annan 
plats bosatt broder. För professor 
Lodge, som endast kände sin bort
gångne farbrors liv i stora drag, vo
ro särskilt de berättade ungdomsmin
nena fullständigt obekanta.. I sean
cen deltogo endast Lodge, stenogra
fen och mrs Piper. 

Ingen av spiritismens motståndare 
har dragit i tvivelsmål professor 
Lodge's berättelse om denna märk-



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

Emilie Pettersons 
Broderiaffär 
(Inneh. A. HÄRSTRÖM) 

KUNGSGATAN tö TELEFON S831 

Handarbeten 
av alla slag till billigaste priser. 

«3 

Qtatt 

II 
Specialkurser 

överträffa alla andra metoder. 

V. Hamngatan 19. Tel. 4221. 

Kostnadsfri platsförmedling. 

Varje förståndig husmoder 

använder 

Pellerins Margarin 
i hushållet 

B E R T H A  A N D E R S O N  
15 Kopsgatan, Göteborg. 

Nu inkommet stort urval av vackra Ylletyger. Viyella i ylle och bomull, 
Bomullsflanellep. Handvävda, färgäkta Bomullstyger, Hvlta Väf-
nader, bästa fabrikat. Strandlcoftor, Lahmans Trleotunderklä-
der, Strumpor, Underkjolar, Snörliv, Reformliv, Näsdukar, 
Allmogegardiner, stort urval, Möbeltyger, Borddukar, stor sortering 
vackra mönster, Linneduktyger, bästa fabrikat. Handdukar, Säng
täcken, FHtar, Sticktäcken. Prima Ylle- och Bomullsgarner. 

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

går disken undan, om man tager 
en smula Tomtens Tvättpulver 

i diskvattnet. 

Akta Hårnät 

l:ma kvalité 

1: 75 pr duss. 

Bergmans Enkas 
GRAHAMS SPISBRÖD 

Bästa familjebrödet. 
REKOMMENDERAS. 

enda möjlighet till en dräglig till
varo. Ju större konkurrens, dess 
mer förtvivlade medel för målets 
vinnande! Det på grund av kriget 
mycket övervägande antalet kvinnor 
i Europa har icke gjort konkurren
sen mindre svår. 

Dock! Bättre tider stunda, ty 
kvinnan blir år för år mer frigjord, 
mer självständig och oberoende och 
gamla seder, ovärdiga hennes nya 
skepnad, komma av sig själva små
ningom bortfalla. 

Bidragen härtill, ni män, genom 
att i tankar, ord och handlingar visa, 
att kvinnans personlighet — hennes 
själ — för er är mera värd än hen
nes kropp! 

Ett "Varför" må det även tillåtas 
mig att framställa, som riktas, lik
som efterföljande välmenta råd, till 
männen i allmänhet. — Varför vän
tar ni hjälpen i kampen mot eder 
egen natur så gärna hos kvinnan? 
Ni kan endast finna den inom er 
själv och genom er själv. Fostra 
själv edra söner — det är eder plikt 
som far — till starka män, vilka 
kunna betjäna sig av sina känslor 

utan att låta sig behärskas av dem! 
Arbeta för verkligt god kamratanda 
bland männen, där goda seder och 
ädla tankar hållas i ära i stället för 
att ådraga sig löje! Sök arbeta för 
att kampen för renhet och dygd ej i. 
allmänhet blott blir en tonårens er
farenhet! Begär av eder själv i sed
ligt avseende, vad ni begär av kvin
nan, och ni behöva ej bäva för fruk
ten av edra ansträngningar ! 

Vi kvinnor — så tänker jag mig 
saken — bli våra män, söner och brö
der till större hjälp, genom att av 
dem vänta och begära kyskhet och 
karaktärsstyrka, än genom en till 
det otroliga gränsande "förståelse" 
för mannens visade svaghet i sedligt 
avseende, en förståelse, som ofta 
verkar rent av demoraliserande. 
"Ack, klandra inte den stackars poj
ken, kära du! Du förstår väl att 
han måste rasa ut!" och dylika ut
tryck äro frukten av bristande tan-
ke- och reflexionsförmåga hos oss 
kvinnor. Med tanke härpå medger 
jag, att ni ha rätt, ni män, att ställa 

kvinnor till ansvar! 

Alla sparsamma HUSMÖDRAR 
köper alltid sitt bränslebehov från 

Gbgs Bränsle= & Skogsbyrå, Rosenlundsbazaren i6 

Tel. 16782, II2I. 

Ett välsorterat lager av blusar, kläd-
ningar och kjolar av egen tillverkning, 
Blusar från 4:50, klädningar i halvylle 
12:50, kjolar 7:50 till högre priser i trev
liga färger och modeller. 

0. F. Hultberg, Blusaffär 
Husargatan 40. 

Bråsths Konditori 
Victoriagatan 1 B (hörnet av Storgatan) 

REKOMMENDERAS. 

Gödda Gäss och Ankor 
samt allt slags vilt. 

Björks Viltaffär 
Saluliallen 1. Tel. 1648, 20834. 

Vi ha lättare att fördraga männi
skor som hata oss, än sådana, som 
älska oss mera än vi själva önska. 

La Rochefoucauld. 

Tilgen känner sig vanligen mera 
otillfredsställd med det jordiska än 
den, som njutit mest därav. 

Blaise Pascal. 

Toriftigheten av vår tro beror på 
torftigheten av vad vi äro. 

Ziwertje' Momentan 
färgmedel för ögonbryn, hår och skägg, ögon
blicklig verkan. Fäller ej vid tvättning. För häl
san oskadlig. Finnes i 4 nyanser. I parti och 
minut hos Kungl. Hovleverantör 

Z i w e r t ' z  E f t r . ,  
Lorensbergsgatan N:o 7, Göteborg. — Tel. 1098 

A N G B A G E R I  A . B .  

R O S  E N  L U N D  S  

B R Ö D  
j 

A.-B0I. NYA BIKUPAN 

oss 

En kvinna. 

Victor Hugo. 

Av alla tecken till ett fördärvat 
hjärta och ett klent huvud är fallen
heten för otro det tillförlitligaste och 
osvikligaste. 

E. L. Bulwer. 

Vetenskapen lägger liksom en sten 
över min grav, men det är min tro, 
som spränger den. 

•J. W. v. Goethe. 

Köp lotter! 

Enär lotterna i Spårvägspersona
lens lotteri till förmån för ett vilo
hem ännu icke äro på långt när slut 
och dragningen äger rum redan i de
cember, uppmana vi härmed allmän
heten att genom köp av lotter hjälpa 
vår duktiga och nitiska spårvägsman-
nakår att förverkliga den behjärtans-
värda tanken i deras lotteri. Det har 
ingått i allmänhetens medvetande att 
vilja giva vederlag åt dem, som ge
nom sin befattning betjäna den. Då 
det emellertid i Sverige icke är sed 
såsom exempelvis i Danmark och 
Tyskland att spårvägspersonalen i 
klingande valuta mottager allmänhe
tens erkänsla står oss här genom 
deltagande i deras lotteri en utväg 
öppen att giva ett erkännande åt vå
ra icke minst under utställningssom
maren varmt lovordade spårvägsmäns 
sätt att sköta sitt ofta ansträngande 
och maktpåliggande kall. 

Kungsgatan 45. Göteborg 

Vitvaru- & 

Brud utstyrselsafFär 

BARN- & BABYKLÄDER 

RIT. & PÅB. HANDARBETEN 

Telefon 5107 

Möbler  Vaekra och 
solida stil 

Gripsholms r.™™™deue, 
såväl som moderna tillverkas. Provmöbler 
finnas. Fotografier sändas. 

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

Härliga sjöresor och bilturer. 

Bfùa 
57 Kungsgat., Göteborg ^ 

liniriiif. 

Köp 

där Ni 

Edra Skod, 
största 

varor, lägsta P«ser, näm!igen ^ 

Tyger, Filtar, 
Regnkappor, Linnevaror, Strandkoftor 
ut-säljes billigt direkt från lager. 

S. Ericsons Klädeslager 
Kungsgat. 32, t tr. Hörn. av Magasinsg. 

OBS. I Nya adressen. 

HÜMMER .chKRABBOR. 

Hansson & Silfverstrand 

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

. 10 Södra Larmgatan 10 
Linnegatan 11. Karl 

BREVLÅDA. 
En mor. 

Amalia Gustafssons 
Saluhallen 21—23 

förstklassiga Charkuterivaror 
rekommenderas. Tel. 1976. 

t 
<#,TV™Lr 

//// * 

yffer//g/ 
tåg#/f/ser 

f /j/s/Åt 
möns/er 
oc/t Kvi/i/eect 

hoj 

V.B.CARS JOHNSSON 
2 hvmif/orfief 2 

F r a n s k a  L i n n e s ö m n a d s  A t e l i e r e n ,  

kommer hädanefter att tillika med finare handsydda lingerier, tillhandahålla 
även enklare billiga sådana, med samma goda material, utförande ocll 
välsittning, endast med den skillnad att sömmarna sys för maskin och hand
broderiet blir enklare. 

Ett 40-tal modeller med många nyheter i tyger, virkning etc., alla prislägen 
(helt sätt från 30 kr.) äro till påseende från o. med Månd. den 12 alla dagar 
från 11—3 och 5—7. Tel. 18695. Uppritningar, mönster och material 
erhalles- Lektioner meddelas. 

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

Den unga damen: — Jag har ju 
fått en mycket dyr uppfostran —• 
pappa säger, att den kostat honom 
tjugutusen. 

Den unge mannen filosofiskt: —-
Ja, det är fasligt vad man nu för ti
den får lite för sina pängar. 

Alla som köpa 

S P I S B R Ö D  
från 

Göteborgs Ängbageri 
säga att det är 

främst i skörhet och god smak. 

Skrivbord 
i valnöt, nyrennoverat, säljes billigt. 

Tel. 18070. 

RATENTERADE 

HAVREGRYN 
Spara tid. — FÄRDIGKOKTA på 3 MINUTER. Spara bränsle. 

OBS! VÅR HYGIENISKA FÖRPACKNING. 

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. 

KOL VED 

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

Kjellmers 
Damskrädderi 

& Kappmagasin, 
rekommenderas. 

Förstklassigt arbete. Låga priser. 

Carl Johansgat. 9. Tel. 45968. 

Leopold Lindbergs Blomsterhandel 
Norra Hamnggatan 34. Tel. 17918. 

rekommenderas. 

Hr la JMjölh 
Distribution på glasflaskor. 

Tel. 40781, 45699 

Vl tacka för^Edert in
tresse, men måste nu anse diskussio 
nen i denna fråga avslutad. 

Frågvis. Var så god och 
En annan sak är ju om vi svara

b ' 
Västeråsfru. Ack, om Ni vi,sfe 

hur ert verkligt spirituella brev roa-
de Stilett! Vi ha visserligen vetat 
var de finaste gurkorna komma ifrån 
men först nu veta vi också varifrån 
redaktionen då och då erhåller è 
utan jämförelse roligaste breven. 

Läsare, Sentensen är från Strind
berg, som citerat den efter Voltaire, 
som i sin tur med lätt retuschering 
lånat den från Gamla testamentet. 
Längre kunna vi ej följa dess upp. 
rinnelse. 

Otålig. Det är ej -"vårt fel utan 
postens, om tidningen uteblir. Anmäl 
försummelsen på det postkontor där 
ni prenumererat eller ring till vår re
daktion 18070, så skola vi gräla i 
ert ställe. 

Nyfiken. Vem som döljer sig bak
om signaturen i fråga är en ogenom
tränglig hemlighet. Det skrivna är 
ju i alla fall huvudsaken, vem som 
fört pennan en bisak. Vi se alltid 
mera till artiklarnas innehåll än till 
författarnamnet. 

LÅ&STA 
DA&SPRISER^ 

•STOR-STA 
UKVAI . 

LNOLCUM 

KUN QU. HOPL 
KUNGr5POR.T5PLAT.3EN 

TELEFONEra: 
3 OQ5 ÖZOO, 19939 

liga seance, därtill intager han en 
alltför aktad ställning. För övrigt 
är det icke fråga om en enstaka fö
reteelse — en mängd liknande expe
riment hava anställts med mrs Piper 
och med samma framgång. Man har 
gått ännu längre än i det nyss re
laterade fallet. En person A., som 
önskat erhålla meddelande från en 
avliden vän, har t. ex. lämnat ett 
denne i livstiden tillhörigt föremål 
till en person B., som i sin ordning 
givit det till en för A. obekant per
son, vilken sedan, själv obekant för 
mrs Piper, vid en seance lämnat hen
ne föremålet med begäran, att dess 
ursprunglige ägare skulle framkallas 
ur skuggornas värld och genom nog
granna, stenograferade uppgifter be
visa sin identitet för den som sänt 
föremålet. Även så långt gående 
experiment harva lyckats! 

Här äro endast två tydningar möj
liga. Antingen har en hädangån-
gens ande verkligen givit sig tillkän
na, eller också måste man tillskriva 
mediet övernaturliga psykiska kraf
ter, inför vilka vår tanke svindlar. 

Spiritismens anhängare omfatta 
den förstnämnda åsikten, dess mot

ståndare den sistnämnda, animisti-
ska. 

Om de senare hava rätt, vad är 
det då mrs Piper åstadkommit? 

Hon har med hjälp av ett obetyd
ligt iföremål en klocka, en manschett
knapp, en hårlock el. d., som på sin 
väg passerat flera för varandra obe
kanta personer, lyckats att ögon
blickligen finna vägen till avsända
ren, vars tankar kansk-e i det ögon
blicket alls icke sysslat med proble
met, hon har lyckats att på kanske 
mils avstånd pejla denne främlings 
själsliv i dess djupaste schakt, hon 
har där bland mängden av minnes
gods samlat ihop allt som rör den 
döde, vars ande man önskar träda i 
förbindelse med, och hon har varit i 
stånd att i en handvändning utfor
ma denna fantasigestalt så lika origi
nalet att den, när hon i samma ögon
blick gör sig till dess tolk vid sean-
cen ger det mest trovärdiga intryck 
av att vara den dödes ande! 

Att denna i sanning övernaturliga 
förmåga skulle kunna finnas hos en 
människa förefaller lika så otroligt 
som andeteorien, men spiritismens 
vedersakare bland vetenskapsmän

nen påstå, att denna förklaring dock 
måste godtagas. Man står inför ma
nifestationer av hos människan före
fintliga, ännu outforskade psykiska 
krafter, f järrskådning, klarseende 
och tankeöverföring, i deras högsta 
potens. Detta påstående finner stöd 
i en egendomlig företeelse. För att 
de ifrågavarande experimenten skola 
kunna lyckas, måste mediet ha en 
levande människas själsdjup att ösa 
kunskap ur. När så icke är fallet, 
är mediets kraft borta! 

Låt oss anföra ett par ex. 
Den förut omnämnde psykiske for

skaren Frederic Myers beslöt, att han 
skulle giva världen ett absolut bin
dande bevis för att människoanden 
överlever den fysiska döden. Han 
skrev för den skull i livstiden ett 
brev, vilket, förseglat, överlämnades 
till professor Lodge, som erhöll löfte 
om att Myérs efter sin död skulle in
finna sig vid någon seance och läsa 
upp brevet, vars innehåll endast han 
i hela världen kände. Myers dog 
och uppenbarade sig kort därefter 
som "kontroll" vid en seance, som 
hölls med ett annat berömt medium 
mrs Verrai. Mediet kände icke 

till brevhistorien, men Myers ande, 
som talade genom henne, kom myc
ket väl ihåg både brevet och löftet, 
vilket han emellertid icke visade nå
gon brådska att infria. Efter att vid 
olika seancer ha "svängt sig" duk
tigt för att komma undan förplik
telsen, läste han slutligen upp sitt 
brev. När det förseglade original
brevet bröts, fanns det icke spår av 
likhet mellan skrivelserna! 

Professor William James berättar 
ett analogt fall, och andra liknande 
experiment, som senare försökts, ha
va alla misslyckats. Vad endast en 
död människa vet synes sålunda va
ra oåtkomligt för ett medium! 

Vid de seancer med mrs Piper, mrs 
Thompson och andra medier som en
gelska och amerikanska vetenskaps
män, intresserade av psykisk forsk
ning, anordnat har ett betydande an
tal "kontrollandar" givit sig tillkän
na. De ha sagt sina namn, noga re
dogjort för sina levnadsöden och de 
ha framstått som verkliga personlig
heter. De ha kunnat hålla sig borta 
i månader, men när de återkommit 
ha de haft kvar sitt gamla karak
täristiska "jag", och de ha erinrat 

sig allt vad som förekommit vid fö
regående seancer. De i experimenten 
deltagande vetenskapsmännen ha 
emellanåt i "kontrollandarne" åter
funnit bortgångna vänner, som le
gitimerat sig genom sitt sätt att ut
trycka sig, sina åsikter och framför
allt genom att påminna om gemen
samma upplevelser under jordelivet. 

(Forts.). 

GÖTEBORGS 
LINOLEUM-MAGASIN 

PETER5, FO.ANZÉN * C.9 

Gör ett besök! Vägen lönar sig. 

I Charkuteriaffaren Boyes Bazar 8 
(Vitfeldtsplatsen) 

förstklassiga charkuterivw , 
ikt lax, ål, Norells bordwW 

ra prima smörkvalitéer, marSalin' 
konserver, det välkända Lange g 

köper ni 
salt och rökt lax, 
andr 
och 
brödet och. andra brödsorter. Goda snö 
gåsar till billiga priser. .Varor„eJ.° 0°ch 
till rökning. Billiga priser. Obi 
m a t s e r v e r i n g a r  h ö g  r a b a t t ,  t e .  
Varorna beinsändas. 

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

.'Namns- och 
Födelsedags gåvor 

Presentkort — V i ,  '/a eller 1U-år — 

på KVINNORNAS TIDNING erhållas på 

Expeditionen, Vall gatan 27. Tel. 18070. 

Det är bast 

Skönhet 
En behaglig toalettvål ar 

alla, som önska bevara l'yn 
utseen^e 

ens dagar. För att höja s ^ u#dei" 

bör man undvika alla för s^' 
haltiga toalettmedel och ii tjr pâ 

dana endast använda * fräkBar' 
kort tid borttager den £inn" 'hud sa»4 

pormaskar, rynkor ocli vis-e 
s utbàl" 

vid ett ständigt begagna11' ^ yttre-
lighet med ett alltid ungdom* 

YVY-tvålen erliålles i varje 

affär från Ystad till Hapara 

Aktiebolaget YVY Fabri 

N:o 
46. 3;dje årg. 18 November 1923. 

Annonspris: Textsida 25 öre pr mm. 

» sista sidan 20 öre pr mm. 

Längre annonsering rabatt. 

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

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

Prenumerationspris : 
Helår Kr. 6: —. Vi år Kr. 3: 50. Vt år Kr. 2: —. 

Lösnummer 15 öre. 
Ceniraltryckeriet, 0. Ericson, Göteborg 1923. 

~^itertrycktillåtes gärna om "Kvin-
Zas Tidning", med hela namnet 

" utsatt, angives som källan. 

INNEHÅLL. 
Utlandskrönika i sammandrag. 

Levande och döda. 
Efter är. Av Gunvor Gustafson. 
Det ogripbara. Av Marie Louise 

Ingeman. 
Konsten att somna. Av Professor Hjal

mar Öhr vall. 
Återspeglar mannens klädedräkt hans 

förnuft? Av Brit Benning. 

Teater. 
Kvinnornas hus i Göteborg. 
Böcker och författare. Aforismer av 

0. Weis. 
Föreningen Vaksamhet. 
Bokanmälningar. 
Hemsömnad. Humoresk av Ragna Peters. 
När tänker pojken på sin mor? 
Spiritismen. III. Andemeddelande eller 

vad? Av * * * 

UtlandsKröniKa 
i sammandrag. 

Den nationalistiska resningen i 
Bayern, bakom vilken Hitler, Luden-
dorff, von Kjahr och general von 
Lossow stodo som ledare, fick en 
mycket kort varaktighet och ett syn
nerligen snöpligt förlopp. 

Efter att under högtidliga och för
pliktande former hava varit med om 
att bilda både en ny bayersk och en 
ny riksregering begåvo sig von Ivahr 
och von Lossow till närmaste riks-
vämskasärn och kommenderade trup
perna mot Hitlers och Ludendorffs 
anhängare. En kort skärmytsling 
utspann sig, skott föllo och de med 
överraskning tagna Hitlertrupperna, 
vilka i riksvärnet väntat bundsför
vanter och icke fiender, flydde i för
virringen över att vara förrådda. 

Denna händelsernas utveckling 
rande icke förutses. Man visste, att 

j enighet i huvudfrågorna rådde 
mellan de ledande personerna inom 
® bayerska resningen. De voro 

samtliga fiender till republiken, till 
' lesemannska regeringen, till det 
ra ande socialistväldet, till efter-
? sP°litiken mot Frankrike samt 
)V);r ygade anhängare av monarkien. 

Vad förmådde v. Kahr och v. Los-
w "I det föraktliga dubbelspel de 

rev«,, det skändliga förräderi de 
gjorde sig skyldiga till? Svaret har 

"V ® givits. Måhända personlig 
leda* S °a mo^ resningens övriga 

re, måhända står man inför ett 
tetdg m ^en spöring och rivali-
nart;^ råtla inom det tyska mo
le a-f j a mellan anhängar-
Hohen nU ittelsbachska och den 

rnzollernska dynastien. 

vilka611 0IU V' ^a'^r ocb v. Lossow, 
recht, fvT Vara kranPrins RUPP" 
S(:grar|„ . |>ayern handgångna män, 
gen, är 7'! • ,en första kraftmätnin-
^ttiijnnv/" 1

1
cke lSäkert, att de i fort-

•ûaktej^r a kmna hålla sig vid 
"Pinion ' V ' " mä^tig bayersk folk-
förräf]arner'ar resa mot de båda 

'les, 'S®?1 omedelbart häkta-
hålleg JaG 'an frigivits. Hitler kvar-
ÄJr* 1 ängsligt förvar. 

k°mitiit tin"/i V ilhelm har åter-
^ranska n ^ fädernesland. Den 

? moiiarlTr' iS6r häri en f'ara för 
11 enp-.pi,,ih restauration, men 

RententB" f ^ror' kronprinsen 
emedan T T 

'er och ,:!'ns Närvaro vidmakt-
^Han , simulerar splitt 
Penna. ada monarkistiska grup-

;rar splittringen 

riksxe kesij^i ,1 *u'geringen har som in-
l Jnrrés överborgmästa-

°^ratieà ooli * af^are till socialde-

seende anhängare av tanken på en 
brytning med Frankrike. Hans ut
nämning förstärker riksregeringens 
högerelement. 

Den inre situationen i Tyskland 
erbjuder bilden av en alltjämt fort
gående upplösning: den ekonomiska 
situationen försämras, livsmedelsbri
sten ökas, arbetslösheten växer; strej
ker, butiksplundringar, upplopp hö
ra till ordningen för dagen. 

Det nya tyska betalningsmedlet, 
den värdefasta räntemarken, har bör
jat utsläppas i rörelsen. 

Den av övriga ententemakter ön
skade expertkonferensen för under
sökning av Tysklands betalningsför
måga har strandat på Frankrikes 
motstånd. 

En engelsk-amerdkansk plan att 
bispringa det av hungersnöd hotade 
tyska folket genom stora livsmedels-
sändmingar, vilkas likvidering .skulle 
tillerkännas förmånsrätt före. skade
ståndsbetalningarna, väcker förbitt
ring i Frankrike. Pressen förklarar 
ironiskt, att det'bakom den engelsk-
amerikanska människovänligheten 
döljer isig kommersiella beräkningar, 
vilket det naturligtvis också gör. 

Expresident Wilson har för första 
gången sedan han lämnade president
befattningen i ett offentligt anföran
de vänt sig till det amrikanska fol
ket och därvid sanningsenligt förkla
rat, att Amerikas hållning efter 
världskriget varit i hög grad ovärdig 
och feg. Han riktade sig även skarpt 
mot Italiens och Frankrikes politik. 

Det engelska parlamentet har upp
lösts, och de nya valen komma att 
omedelbart äga rum. Regeringen 
begär att frihandelssystemet skall 
upphävas och tullskydd i stället in
föras. Man ser häri den enda möj
ligheten för landet att komma ifrån 
den rådande arbetslösheten. Tull-
skyddskravet stödes av högerpartiet 
så när som på en mindre frihandels-
grupp. De båda liberala fraktioner
na, vilkas ledare äro resp. Lloyd 
George och Asquith, intaga en fri-
bandelsvänlig ståndpunkt och kom
ma att samarbeta vid valen. Arbe-
tarne tro icke häller på tullskyddets 
välsignelser utan se räddningen un
dan arbetslösheten i Europas åter
uppbyggande. Hur valen skola ut
falla kan icke förutsägas. Arbeta
repartiet, vilket vid det senaste valet 
från en obetydlig minoritet ryckt 
upp till parlamentets näst starkaste 
parti, anses ha goda utsikter att göra 
nya landvinningar. 

Den tullfria zon, som, i kraft av 
tidigare fördrag, existerat pa franskt 
område vid schweiziska gränsen, har 
nu av Frankrike utan Schweiz' med
givande egenmäktigt upphäyts. 

B FT ER fiR. 
Säg, tror du ej, att efter långa år 

då skola uåra oägar mötas åter? 

Säg, att du tror, att Gud till sist förlåter 

uar ångrad synd, och helår alla sår! 

Det gångna jag förgånget uarda låter 

— med räckta händer jag emot dig går 

och smeker tyst ditt uackra, uita hår 

och 1er som förr, och såsom förr jag gråter. 

Kanske mitt hopp är endast dröm och villa, 

att jag skall leva länge, åldras stilla 

och uandra in i dödens mörka länder, 

då knäpper jag helt sakta mina händer 

och tackar ödmjukt att jag intet uet, 

att våra öden är Guds hemlighet. 

G u n v o r  G u s t a f s s o n .  

Levande och döda. 

De levande dömas, 
men de döda berömmas. 

Vad stort den levande oss ger 
ses först, när intet skänkes mer. 

Mången, som levat obeaktad, 
blir efter döden ärad och aktad. 

På klappande hjärta rivs månget sår, 
men kallnat får värmas av kärlekens 

tår. 
Men också den, som ingått i sin frid, 
dömt, sårat, felat uti livets strid. 

Det ogripbara. 
Av Marie Louise Ingeman. 

Från vaggan till graven lever det 
inom oss. Det skymtar och försvin
ner som en aldrig vilande, aldrig 
stillad trånad. Verkligheten lägger 
mål efter mål bakom oss, men ack, 
därinne äro alla mål lika oupphunna, 
lika flyende och fjärran. Kroppen 
har nått mognad och styrka, själen 
kunskaper och visdom, men andens 
längtan och drömmar äro icke infria
de. Vad vi än ha upplevat har den 
i allt anade fullkomligheten icke 
kommit oss närmare. Den fortfar 
att vara stjärnan, som endast speg
lar sin ljusglans i något jordiskt vat
ten ett flyktigt ögonblick. Icke ens 
återbilden kunna vi fånga och kvar-
hålla. Den förflyktigas såsom en 
outsäglig glimt, vilken en snabb se
kund lyst fram från en annan värld 
och försvunnit. Och vi stå kvar med 
våra tomma händer, undrande och 
trånande. 

Kanske höra vi den stunden inom 
oss som en fin harmoni eller som en 
stor stillhet vilken sänker frid över 
allt. Men blott ett ögonblick! I 
nästa rives tonen bort av en tillfäl
lig vindil och drunknar tystnaden 
i dagens larm. Överallt ofullkomlig
heter och begränsning! Vårt bröst 
kan hävas av en känsla så varm och 
innerlig som kunde den uppfylla 
världen, men i nästa stund har nå
got inträffat, och vårt hjärta ligger 
kallt och vredgat i vår barm och har 
ingenting att skänka. Och vilken 
mor har ej känt muren, som skiljer 
henne från barnet i hennes armar? 
Hon ville trycka det icke blott mot, 
utan in i sitt hjärta, införliva det 
med sitt väsen, sitt jag, men hon når 
det ej. Hennes kärlek är gränslös, 
men verkligheten begränsar den. 
Vad hon kan och får ge blir endast 
ett svagt återsken av vad hon vill ge. 

Vem har vidare ej njutit av dessa 
landskap, som kommer själen att 
drömma sällsamma drömmar, men 
vilkas innersta skönhet den likväl ej 
kan famna eller nå.. Man ville gå 
in i dem, trycka blommorna mot si
na läppar och dricka sig saligt be
rusad av aftonrodnaden och skönhe
ten. hålla hela synen fången och 
kvar — men mörkret faller och den 
slingrar sig som ett fantom ur ens 
armar och slocknar bort i natten. 

Har du ej i sådana ögonblick er
farit det outsägliga som sliter i din 
själs fina fjättrar och kommer dig 
att känna dig som en vid ett okänt 
öde hemlighetsfullt sammanlänkad? 
När plötsligt en underbar syn, en 
djup, skön ton träffar ditt medve
tande, bärande bud om en andes hög
sta dröm —• när nymånens skära ett 
ögonblick sk jutes in på himlavalvet, 
när ett överjordiskt ljus några korta 
sekunder med fina färgförtoningar 
breder sig från horisont till horisont 
— har du ej inför allt detta gripits 
av en rysning, en undran, en längtan 
efter den evigt förblivande skönhe
ten och harmonien? 

Men om du tänker dig tillbaka — 
hur korta ha ej dessa ögonblick va
rit! Hur ha de ej stigit upp såsom 
fagra hägringar på drömmarnas hav 
— strömmat emot dig som hastiga 
meningsfulla budskap från en annan 
värld, från ett högre tillstånd för att 
lika hastigt glida undan din blick 
—• glida ogripbara förbi! 

Vi dela alla detta hemlighetsfulla 
öde. Vår blick är på en gång seen
de 'och beslöjad, vår själ vetande och 
i okunnighet, vår ande förnimmande 
och dock begränsad. Himmel och 
jord, du, jag själv, allt är en gåta, 
varpå vi stava utan att finna lösnin
gen. Men vilken gåta! Skulle all 

denna skönhet vara skapad utan de 
högsta mål? Om också endast en 
enda blomma varje vår sköt upp ur 
jordens mull och en enda stjärna 
varje natt strålade från himlavalvet 
skulle vi ha bevis nog för den makt 
som tagit himlars och jordars öden 
i sina händer. Från klarhet till 
klarhet leder den oss. Vad som nu 
blott är glimtar skall en gång bliva 
det fullkomlighetens anlete, vilket vi 
ännu icke uthärda att se. Och gå vi 
mot klarheten, vad frukta vi då? — 
Döden berör ju endast vår kropp, 
men anden är släkt med stjärnan, den 
eviga. Dess boning raseras, men den 
förblir. Vad gör det dig om du byter 
hamn — eller rättare hur lyckligt 
att, när tiden är inne, få göra det! 

Vi gå ju alla på vägen. Och ingen 
stannar kvar. Ingen. Omkring oss 
blir allt ensligare. Förtvivlan skulle 
gripa oss, om vi ej alltjämt på vår 
färd omgåvos av dessa hemlighets
fulla budbärare, som viska förtröstan 
i vårt hjärta. De ha ingen bestämd 
skepnad. De kunna vara solskenet 
över en vik eller morgonrodnaden 
över några hustak. De bo i majvin
den, som smeker vår tinning och i 
böljebruset, som slår mot en strand. 
De finnas i allt som lyfter vår ande 
i tillbedjan och andakt — i allt som 
böjer den i ödmjuk hänförelse inför 
den fullkomlighet, vi ana i de flyk
tiga återbilder, som kommit på vår 
jordiska tillvaros lott. 

(Eftertryck förbjudes). 

Konsten att somna. 
Av Professor Hjalmar Öhrvall. 

Svenska Kvinnors Medborgarförbunds artikelserie. 

"Inte är det någon konst att som
na!" torde många, kanske de flesta 
av dem, som läsa denna artikel, in
vända, då de få se ovanstående ru
brik. Tusenden ja miljontals männi
skor somna ju varenda kväll utan att 
särskilt ha studerat denna "konst". 
Ja så är det lyckligtvis; och under 
fullt normala och fysiologiska för
hållanden behöver man icke ha några 
bekymmer i detta avseende. Men 
annat är det i vissa sjukdomar (nev-
rasteni, nevralgier etc.) och under 
vissa förhållanden som delvis stå på 
gränsen till sjukdomar. Med den 
förra av dessa grupper skola vi här 
icke befatta oss — i sådana fall bör 
man vända sig till läkare! Men i 
fråga om den andra gruppen kunna 
möjligen några anvisningar vara till 
nytta. Det inträffar som bekant ic
ke. så sällan aitt personer utan att 
precis vara sjuka ha svårt att somna 
om kvällarna; och undersöker man 
närmare orsaken härtill, visar det 
sig i regeln vara en starkt uppjagad 
själsverksamhet: känslor, förnimmel
ser eller tankar, som hindrar sömnen 
att infinna sig. En person som är 
starkt upprörd t. ex. av sorg, vrede 
bekymmer, oro o. s. v. eller även av 
glädje, kan på grund därav ha svårt 
att insomna. Likaså kunna sinnes
intryck verka störande: buller och 
oväsen, starkt ljussken, smärtor och 
obehagliga förnimmelser av olika 
slag kunna som bekant hålla en per
son länge vaken, störa hans sömn och 
väcka honom för tidigt. Men även 
livlig ' tankeverksamhet kan åstad
komma detsamma och detta torde i 
vår tid vara synnerligen vanligt. 

Om det sagda är riktigt, så gäller 
det givetvis att så gott man kan sö
ka i varje särskilt fall undanrödja 
den eller de av dessa orsaker, som 
där göra sig gällande. Bland åtgär
der, som härvid kunna komma i frå
ga, må här nämnas följande: Man 
ser till, att sovrummet göres så mörkt 
som möjligt — särskilda försök ha 
t. o. m. visat, att sömnen blir dju
pare i ett mörkt rum än i ett ljust. 

Och efter man inte kan "blunda med 
öronen" är det vanligen ännu mer 
angeläget att sovrummet är tyst; nå
got som mångenstädes är vida svå
rare att åstadkomma i följd av bl. a. 
trossbottnarnas och mellanväggarnas 
usla beskaffenhet i storstädernas hy-
reskasärner, de ständiga automobil-
tjuten på gator och vägar o. s. v. I 
många fall kan man med fördel stop
pa igen öronen. Bomullstappar göra 
därvid vida bättre verkan om de in
dränkas med smält vaselin. Det fin
nes också i handeln särskilda mjuka, 
plastiska kulor (ohropax) för detta 
ändamål, som göra ändå bättre effekt. 
I detta sammanhang påpekas vidare 
vikten av att man ligger bekvämt 
utan att behöva hålla några musk
ler spända, Ett obekvämt läge åstad
kommer lätt obehagliga förnimmel
ser, som hindra sömnen att infinna 
sig. Alldeles slapp skall man ligga 
och sedan förbli orörlig, icke kasta 
sig hit och dit. 

Vad som i de flesta fall hindrar 
insomnandet torde emellertid vara 
tankeverksamheten; och det är också 
framför allt själsarbetare, som ha 
svårt att somna, under det kroppsar
betare somna utan svårighet. Vid in
tensivt tankearbete föder den ena tan
ken den andra i en ändlös kedja och 
den som ensidigt ägnar sig åt tan
kearbete förlorar ofta förmågan att 
avbryta sitt tänkande. Han kan ej 
ens när han på kvällen gått till vila, 
slöa till så mycket som behövs för 
att inleda sömnen. Man brukar var
na sådana personer för att syssel
sätta sig med själsarbete på kvällen 
och tillråda dem att i stället ta en 
promenad, ett ljumt karbad, lämplig 
gymnastik o. s.. v. Detta leder också 
utan tvivel i många fall till ett gott 
resultat. Men icke alltid; tankear
betet börjar på nytt och sömnen ute
blir. Om man föreställer en sådan 
person, att han skall låta bli att 
tänka, då sömnen mycket fort inträ
der, så får man nästan alltid till 
svar: "Ja, den som det kunde!" Han 
anser det omöjligt. Och här ligger 
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