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Emilie Pettersons 
Broderiaffär 
(Inneh. A. HÄRSTRÖM) 

KUNGSGATAN 45 TELEFON S831 

Handarbeten 
av alla slag till billigaste priser. 

Gör ett besök! Vägen iönar sig! 

I Charkuteriaffären Boyes Bazar 8 
(Vitfeldtsplatsen) 

köper ni förstklassiga charkuterivaror, 
salt och rökt lax, ål, Norells bordsmör, 
andra prima smörkvalitéer, margarin, ost 
och konserver, det välkända Långedrags-
brödet och andra brödsorter. Goda smör
gåsar till billiga priser. Varor emottagas 
till rökning. Billiga priser. Caféer och 
matserveringar hög rabatt. Tel. 9271. 
Varorna hemsändas. 

Prisbelönta Fruktkonserver i sockerlag 

Jordgubbar, Hallon, Moreller, Klarbär, 
Plommon, Päron, Äpplen i sockerlag i 
burkar à kr. 1:50. varje burk avsedd för 
5 personer. Hallonsylt,Jordgubbsylt,Apel
sinmarmelad à kr. 1:75 pr burk, 4 burkar 
fraktfritt. Expedieras mot efterkrav från 

Hjalmar Landins Fruktkonservfabrik, 
Mosäs 

Kanske därför. 

I vår barndoms historia läste vi 
något i den här vägen: 

"Hos våra förfäder ägde husfadern 
rättighet att utsätta de nyfödda bar
nen d ödemarken att omkomma eller 
falla offer för vilda djur." 

Det sades finkänsligt nog inte, att 
det var flickebarnen denna omilda be
handling gick ut över, något som i 
våra förvånade och skrämda flick
ögon skulle inneburit ytterligare ett 
bevis på fadershjärtats partiskhet. 

Varför flickebarnen voro så oväl
komna då och även i viss mån även 
senare, har man aldrig upplyst oss 
om. 

Kanske ger det av manlig pessi
mism genomandade stället hos Syrak 
(kap. 42: 9, 10) en förklaring: 

"En dotter är för sin fader en an
ledning till hemligt nattvak, och oron 
för henne förjagar hans sömn: me
dan hon är ung för att hon skall bli 
överårig, och när hon blivit gift för 
att hon skall väcka sin mans motvilja, 
medan hon är jungfru för att hon 
skall bli förförd, när hon har man 
för att hon skall begå ett felsteg el
ler i sitt äktenskap bliva ofruktsam 
och för att hon, bliven gammal, skall 
utöva trolldom." 

Stackars fadershjärta! 

Ni som läser detta, tänk på fördelen 
av att genomgå en kurs i 

MASKINSKRIVNING 
och STENOGRAFI 

R E M I N G T O N  I N S T I T U T E T  
Västra Hamngatan 19. Tel. 4221. 

Varje förståndig husmoder 
använder 

Pellerins Margarin 
i hushållet 

B e r g m a n s  E n k a s  
EXTRA- och HUSHÅLLS-, 

sköra, smakfulla, mörka, brödsorter 
rekommenderas. 

En försäljning 

som vi skola ha i vänlig åtanke och 
besöka är den som Yanföreanstalten 
anordnar nästa onsdag och torsdag i 
H.-T.-Centralen. Det är dess elevers 
och skyddslingars snickeri-, korgma-
keri-, borstbinderi- och finare hand
arbeten som försäljas. Tänk på de 
vanföres hårda lott. Här finns ett 
tillfälle att låta dem erfara vår med
känsla! 

U T S T Å L L N  ]  N G  
OCH 

F Ö R S Ä L J N I N G  
a v  m å l n i n g  p å  s i d e n  

HOTELL EGGEHS - Rum 386 

28 Nov. — i Dec. 
kl. 1 1 fm.—8 em. 

J^uddar, Schalar, Pyjamas m.m. 
Tvättäkta färger. Beställningar mottagas. 

Fru ELSA KJELLER. 

Gamle herr Gren, som haft en kon
trovers med sin fru filosoferar för 
sig själv: Kvinnlig intuition — ja, 
vad är det väl annat än en artigare 
benämning på kvinnans gamla van
liga misstänksamhet. 

BERTHA ANDERSON 
15 Korsgatan, Göteborg. 

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

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

Tbort 

J<ranfct 

med tvättbräda och rotborste vid tvät
ten. En enkel kokning med Tomtens 
Tvättpulver gör dem överflödiga, om 
Ni tvättar enligt bruksanvisningen. 

Hotell G- Pensionat 

Clara Johansson. 
Kungsgatan 51, Stockholm. 

Ljusa hemtrevliga rum. Moderata priser. 
Förstklassigt! Centralt! 

Rikstel. 13554. Allm. tel. 24241. 

HUMMER och KRABBOR. 
Hansson & Silfverstrand 

FISKAFFÄR 
Bazargatan 8. — Tel. 9580, 15380 

Att förebrå en olycklig är att slå 
en sjuk. 

N. Bosenmüller. 

E11 hämmad sorg är lik en tilltäppt 
ugn 

och kölar ner det hjärta, där den 
finns. 

Shakespeare. 

* 

Gossen må hava ett hjärta av järn, 
men modern kan hålla honom fast 
som en magnet. 

C. H. Spurgeon. 

Vi påpeka 

härmed för våra ärade läsarinnor 
fru Elsa Kjdllers utställning å Ho
tell Eggers av målning på siden. 
Fru Kjeller har tidigare i Stockholm 
haft liknande utställningar och där 
erhållit de varmaste lovord av pres
sen. 

F I L T A R  

Vi ha mycket förmånligt 
lyckats inköpa ett större fabriks
lager filtar vilket fr. o. m. idag 
utsäljes betydligt under dags
pris så långt förrådet räcker. 

Filtar 
Grå med kulört bård 

4.50 6.25 7.50 8.00 pr st. 

F i l t a r  
Jaquard, Vi-ylle ni. finfina färger o. mönster 
16.00 17.00 18.00 20.50 23.00 pr st. 

F i l t a r  
i ljusgrå och beige med 

k u l ö r t  b å r d ,  V i - y l l e ,  
utsäljas till 14.00 pr st. 

3.75 

Filtar 
i ljusa färger, rutigt mönster 

från 12.00 pr st. 

B a r n f i l t a r  
enfärgade och jaquard 

5.00 5.50 6.00 6.50 pi st. 

OBS.I Våra priser utan konkurrens. OBS.! 

A.-B. CARL JOHNSSON 
2  K U N G S T O R G E T  2  

Amalia Gustafssons 
Saluhallen 21—23 

förstklassiga Charkuterivaror 
rekommenderas. Tel. 1976. 

Alla som köpa 

S P I S B R Ö D  
från o 

G ö t e b o r g s  Ä n g b a g e r i  
säga att det är 

främst i skörhet och god smak. 

Vitvaru-Magasinet 

är namnet på ett större établissement 
inom vitvarukonfektionen som i da
garna öppnats en trappa upp i huset 
Kungsgatan 38—-40. Redan i entrén 
visa stora glasmontrer etablissemen-
tets förnämsta specialiteter såsom 
damunderkläder, babyutstyrslar, py
jamas m. m. Vidare föres ett stort 
sortiment av morgonrockar, förklä
den, praktiska rockar för hushållsar
betet m. m., allt av egen tillverkning. 

Bonniers Veckotidning 

är namnet på ett nytt illustrerat ma
gasin för kvinnan och hemmet, när
mast en motsvarighet till den dan
ska tidningen Vore Damer. Första 
provnumret innehåller noveller, prak
tiska råd för hemmet, modekåserier, 
intervjuer m. m. Priset är 65 öre. 

Mödrarne giva åt vår själ värme, 
fäderna ljus. 

Jean Paul. 

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. 

•lOfUVfc' 

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

Bröd 
Det är bäst/ 

A. Ellwén 
Kött- och Fläskaffär 

Saluhallen 133. Telefon 4481. 

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

M ö b l e r  
Vackra och 

solida stil 

G r i p s h o l m s  gamla modeller 
såväl söm moderna tillverkas. Provmöbler 
finnas. Fotografier sändas. 

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

Härliga sjöresor och bilturer. 

T y g e r ,  F i l t a r ,  

Regnkappor, Linnevaror, Strandkoftor 
utsäljes billigt direkt från lager. 

S. Ericsons Klädeslager 
Kungsgat. 32,1 tr. Hörn. av Magasinsg. 

OBS.I Nya adressen. 

Frun till den nya hjälpredan: — 
Alla kan det hända en olycka, men 
jag begär bara, att Soff i genast skall 
säja ifrån när hon slår sönder något. 

Soffi: — Snälla frun, jag har väl 
annat att göra än att springa frun i 
hälarne hela dan. 

* 

Frun som gör uppköp på torget: 
— Dom här äggen färska!? Nej, 
snälla ni — jag är inte så dum som 
jag ser ut inte. 

Äggumman: —Det var skada för 
mej det, frun lilla! 

Leopold Lindbergs Blomsterhandel 
Norra Hamnggatan 34. Tel. 17918. 

rekommenderas. 

A .-B0I. NYA BIKUPAN 
Kungsgatan 45. Göteborg 

Vit va ru- & 
Brud utstyrselsafiTär 

B A R N -  &  B A B Y K L Ä D E R  

R I T .  &  P Å B .  H A N D A R B E T E N  

T e l e f o n  S I 0 7  

Kjellmers 
Dämskrädderi 

& ppmagasin, 
rekommenderas. 

Förstklassigt arbete. Låga priser. 

Carl Johansgat. 9. Tel. 45968. 

Hrla JVTjölh 
Distribution på glasflaskor. 

Tel. 40781, 45699 

SïS?» Till «aln an rf ... - '•'«ore..,.. Till salu endast 
hos 

57 Kungsgat., Göt!blrg\?!äl% k 

V å r d a  h å r ^ t T  
om det är sjukt eller frisUt „ . 

ZIWERTZ ExtraitV"*" 

Hovleverantör arer samt Im, A" l'os 
Ziwert'z Eft,., j r "°s «ung| 

Lorensbergsgatan 7. 

D i »  

•spr** 

Oil 
Köp Edra Skod 
där Ni får största urvTT™t^' 

varor, lägsta priser, nämligen ̂  

n,scLHr<ymj 
10 Södra Larmgatan 10 

Linnégatan 11. Karl Gustafson 5;. 

BREVLÅDA. 
En man. Inlägget måste översta, 

men kommer med visshet. 

S. S, Fru L. G~g, R. y. Vi h3 

en medarbetare, som icke gör annat 

än läser manuskript, utom då bon 

ligger på vilohem för att återhämta, 

sig, men ändå kan det. dröja något 

•med svaren till resp. författare. I 

dessa fall har det tyvärr blivit ett 

nej. Ödet är så där avigt ibland met 

kanske det "bättrar sig. 

John, Hög hatt, En manlig läsare. 
Det ondskefulla inlägget var ju icke 

av den här i sann mening vänliga re
daktionen, utan hämtat ur en finsk 
tidskrift. Finskorna äro kanske så
dana. 

En mängd manuskriptinsändare, 
som medsänt returporto, återfå sina 
manus i brev. 

Fru Olga H., L. B.-V. Kanske! 

LINOLEUM 
LÅGSTA DAG5PR.ISËP-
STÖCL5TA U D-VAL 

GÖTEBORGS LINOLEUM MAGASIN 
PE.TER.5,f GANZEN & C9 

KUNQ5P0Î1T5PL Z. TCL: 

att komma i förbindelse med, näm
ligen döda, för vilka — efter allt att 
döma — begreppet avstånd i dess 
vanliga bemärkelse icke existerar, 
och vilkas möjligheter att nå oss icke 
synas hava något att göra med be
greppet rum. Det behöver, tillfogar 
professor Lodge, väl icke sägas, att 
bevis för en förbindelse av denna art 
är absolut nödvändiga -och måste krä
vas. Yunna erfarenheter hava emel
lertid på ett oomtvistligt sätt bevisat, 
att en sådan förbindelse verkligen då 

och då förekommer." 
De meddelanden av. ö vernormal in

nebörd, professor Lodge på detta sätt 
talar om, synas förekomma endast 
när den automatiskt skrivande också 
är utrustad med verklig mediumitet, 
en kanske icke så sällsynt, men av 
ägaren antagligen ofta förbisedd för
måga. 

Man står då inför ungefär samma 
företeelser som förut beskrivits i 
samband med de vetenskapligt över
vakade seanserna med mediet mrs 
Piper eller andra framstående medier. 

De meddelanden automatisten er
håller synas i sådana fall verkligen 
härflyta från främmande intelligen

ser med personliga särdrag, som all
tid återfinnas, även om det skulle gå 
veckor och månader mellan deras be
sök. De giva sina namn, liksom även 
bindande bevis för sin identitet och 
understundom för sin övernormala 
kunskap: förutsägelser om stundan
de händelser, berättelser om vad som 
samtidigt tilldrager sig på andra 
långt avlägsna platser, meddelanden 
om saker och ting, obekanta för auto
matisten, men vilka han vid under
sökning sedan finner bekräftade. 

De intelligenser, som på detta sätt 
ge sig tillkänna, kunna utgöra en nog 
så brokig skara. Man möter goda, 
narraktiga, högmodiga, ondskefulla 
och ädla naturer, barn och vuxna, 
kunskapsrika och okunniga personer. 
Efter meddelanden av hög etisk halt 
kamma andra, innehållande endast 
skräp, gyckel eller uppstyltade ba-
naldteter, efter intelligenser som med 
mästerskap behandla språket fram
träda andra, vilka icke ens kunna 
stava rätt eller få ihop en felfri me
ning. I en del fall hava meddelanden 
erhållits på språk obekanta för auto
matisten. 

En egendomlig form av automat

ism är "automatisk teckning", vid 
vilken automatisten kan giva prov på 
övernormal konstnärlig förmåga. 

En av spiritismens mest avgjorda 
motståndare d:r Richard Baerwald, 
docent i psykologi vid Humboldthög-
skolan i Berlin, berättar i sitt arbete 
"Ockultism, spiritism och undermed
vetna själstillstånd" om ett tyskt me
dium, fru Assman, som, utan att eljes 
äga förmåga att teckna, då och då 
känner ett oemotståndligt tvång att 
gripa till färgstiften och därmed, i 
fullt vaket tillstånd, utför mönsterrit
ningar av betydande värde. En fir
ma bringade ett urval av dem i han
deln, odh, tillägger d:r Baerwald, det 
kan icke förnekas att många av des
sa på mediumistisk väg åstadkomna 
teckningar i fråga om färgharmoni 
och formrikedom överglänsa de inom 
den tyska vävnadsindustrien före
kommande mönstren. 

D:r Baerwald talar om ännu ett 
tyskt "teckningsimediuim", fru Gen-
thes i Neukölln. Hon utför sitt ar
bete under djup trance. Med slutna 
ögon griper hon mekaniskt efter de 
olika färgstiften och utkastar, till sy
nes utan spår av system, på fri hand 

mönstret på papperet. Ur virrvarret 
framträder till sist ett fast uppbyggt, 
enhetligt och överskådligt mönster, 
så noga utarbetat som om det med 
största omsorg tecknats på ett upp-
linjerat papper. Även fru Genthes 
är i vaket tillstånd i saknad av konst
närlig begåvning. Gemensamt för 
teckningar av detta slag är deras star
ka släkttycke med orientaliska, sär
skilt indiska och persiska mönster. 

Hur skola nu dessa liksom andra 
vid spiritistiska sceanser förekom
mande fenomen kunna förklaras. En 
del vetenskapsmän som ägnat ämnet 
studium hava bestämt och övertygat 
godtagit andeteorien, andra intaga 
en avvaktande hållning i förbidan på 
nya mera avgörande rön och slutligen 
finnes antispiritisternas stora skara 
som förklarar, att de spiritistiska fe
nomenen leda sin upprinnelse ur 
människan tillhöriga psykiska kraf
ter, hittills okända för vetenskapen 
men nu föremål för ett resultatrikt 
studium, vilket förr eller senare skall 
medföra gåtans fullständiga lösning. 

Hur man tänker sig denna — här

för lämnas redogörelse i nästa n:r! 

Blusen 

skall, för att 
kunna tvättas 
om och om igen 
och ändock se 
fräsch ut, tvät
tas med 

Gummans 
F L I N G O R  

Fabrikanter: A.-B. ENEROTH & Co., Göteborg. 
(Även tillv. av Gummans Tvättpulver 

och Gummans Kraftskurpulver.) 

UNDERBARA 

HAVRE-MXJST 
Bästa medel mot magsyra-

För ÅLDRINGAR, VUXNA OCH BAK 

ÏÎalMSTAD 

Ärade Damer! 
Lämpligaste JtilKlapp 

för en herre är: 

e n  W I L I E 1 A T T  
15:50 och 9:— 

3:dje årg. 2  D e c e m b e r  1 9 2 3 .  

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:—. 1lz år Kr. S: 50. 1U år Kr. 2:—. 

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

•TZ^ktillåtes gärna om "Kvin-
ornas Tidning", med hela namnet 

" utsatt, angives som källan. 

I N N E H Å L L .  

ut|andskrönika i sammandrag. 

Råd och dad. 
Bakslaget. Av Stilett. 
Göteborgs Barnsjukhus. Av b. 
Från kvinnovärlden. 
A„na Lenah Elgströms "Myrstacken." 

Favoriserar naturen mannen? Av Gerda 
Melcher. 

Våra kök och deras inredning. Av 
Louise Bergh. 

Den lilla tjänstflickan. Novell av Ellen 
Berner. 

Häftiga människor. Av Ragna Peters. 
Blomstrande hälsa via — tandläkare» 

stolen. Ett uttalande av D:r Bramsen. 
Skall det dröja mycket länge? Av C. K. 
Varför? Av en man. 
Spiritismen. Av * * * 

Utlandskrönika 
i sammandrag. 

Sedan tyska riksdagen den 23 nov. 
med 230 röster mot 155 förkastat det 
förtroendevotum rikskanslären be
gärt för riksregeringen ingav denna 
till rikspresident Ebert sin avskeds
ansökan. Bakom rikskanslärens be
gäran låg tydligen en önskan att låta 
riksdagspartierna taga konsekvenser
na av sitt politiska maktspel och in
bördes kiv, som i så hög grad för
svårat riksregeringens arbete och un
dergrävt dess auktoritet inåt och 
utåt, 

Stresema.nn hade önskat ett väd
jande till tyska folket genom upp-

ösning av riksdagen och utskrivning 
av ya V&1- Det socialdemokratiska 
Partiet motsatte sig av fruktan för 

en starka högervind, som blåser i 
™det, denna plan och rikspresident 

ert, själv socialdemokrat, har åt-
ytt partiordern och nekat det begär-

vädjandet till folket i val. 

sina försök att få till stånd en 
regering har han mötts av ;svå-

S eter på alla håll. Socialdemokra-

f 
na.iava nekat att ställa sig som 

^ eringsHldande parti, och yttersta 
®ern (de tysknationella) s om varit 

Tanke '^r^' ^ar i°ke godtagits, 
ijij j11 Pa en expeditionsministär, 

utanför de politiska partierna, 

sam™ 1(\e ^ ^essa- Försöken att 
c«ntern1& "n/8 borgerliSa partierna, 
folkn 1- ° Par^et, det bayerska 
en ,let och de tysknationella till 

gerii 10n' Ur ^Iken sedan en bor-
Wa s^uHe kunna framgå, 

något ar ?tta skrives, icke lett till 
att ma168" |at' 0rsaken härtill är, 
kom ,1C e lyckats finna någon 

Politik fS.' SOm Passar alla de olika 
tysk-nati ^p^tteringarna. De 

Stalin-06 a' SOm tydligen känna 
på sina iT8 Sta,rk' vilja icke slå av 

^aste är atfV' vilka det vikti-
"kstännL • ®ocnaldemokraterna skola 
Sen utaii..1C e kl°tt från riksregerin-

6n u^esluta® ur preussiska 

^^gerin 8Cn' v^ken i likhet med 
gerlig r

8e
+

n siuHe bliva rent bor-

höger_ i rn' imeHanpartiet mel-
gar icke d.â°C ^anstergrupperna, vå-

rik'M. & dmna i»1»»' 
tu... "«ehgt ter att Weimar-

Mer än hälvten av den modärna 
kulturen vilar på den litteratur som 

ingen borde ha läst. 
Oscar Wilde. 

ningen i 
vilken den republi

kanska styrelseformen är förankrad, 
skall utsättas för fara, om de tysk
nationella fa fria händer. I förbigå
ende kan nämnas, att den av de tyska 
vänsterpartierna så ömt omhuldade 
Weimarförfattningen i engelska tid
ningar betecknats som "Versailles-
fredens dotter". Att denna varelse 
ter sig skön i ententens ögon förstår 
man, men den tyska kärleken är syn
nerligen svår att begripa. 

General von Seeckt, vilken, Bom 
bekant, beklätts med vittgående mi
litär befogenhet för att upprätthålla 
den allmänna ordningen i Tyskland, 
har upplöst ett flertal politiska 
kamporganisationer av ytterligtgåen-
de höger- och vänsterfärg. 

De tyska industriidkarne i Ruhr 
hava nu, sedan även Stinnes- och 
Thyssengruppen givit vika, fullstän
digt böjt sig för Frankrike och be
slutat återupptaga driften samt att 
fullgöra ålagda metall- och kolleve
ranser till Frankrike och Belgien. 
Härmed undandrages de engelska me
tallverken och kolgruvorna den kolos
sala indirekta inkomst, som de ha;ft 
av stillaståendet inom Ruhrindu
strien. 

Den engelska pressen erkänner, att 
Frankrike segrat i Ruhr, och fram
håller, att det är nödvändigt för 
England att taga ställning till den 
förändring som därigenom inträtt i 
det europeiska läget. Skall England, 
i strid mot tidigare gjorda regerings-
uttalanden, erkänna lagligheten av 
att Frankrike ockuperat och lösslitit 
Ruhr och Rhenlandet från Tyskland? 
Skall det i så fall gemensamt med 
Frankrike och Belgien tillgodogöra 
sig rikedomarne inom det tagna om
rådet? Eller skall det vidhålla sin 
åsikt om ockupationens olaglighet och 
låta Frankrike och Belgien ensamma 
dela det värdefulla rovet? Skall Eng
land tillåta, att Frankrike och Bel
gien av det väntade guldflödet från 
Ruhr i första hand gottgöra sig för 
sina ockupationskostnader i stället 
för att låta p ängarna gå till skade
ståndskommissionen för fördelning 
bland samtliga allierade makter? 

Allt detta är frågor, som det icke 
blir lätt för England att besvara. 

De franska tidningarna syssla 
mycket med det spanska kungabesö
ket i Italien. Syftet därmed är, 
framhålles det, att 'kringskära Frank
rikes inflytande i Medelhavet till för
mån för Italien och Spanien. Man 
skymtar även England bakom dessa 
planer. 

Yalen till engelska parlamentet 
skola äga rum den 6 dec. De tre par
tierna, högern, de båda förenade li
berala fraktionerna samt arbetarepar
tiet ligga med all kraft i valarbetet 
genom sina pressorgan och föredrags
hållare. 

Det är möjligt, att högern får ab
solut majoritet vid valen, men det är 
icke därför säkert, att dess tull-
skyddsplaner skola kunna förverkli
gas — många av de uppställda hö
gerkandidaterna äro nämligen anhän
gare av frihandelssystemet. 

Det är också möjligt, att intet av 
partierna får absolut majoritet, d. v. 
s. blir tillräckligt starkt att ensamt 
uppväga de båda andra. 

England har tidigare, intill när
mast föregående underhusval, haft 
endast två partier att räkna med, 
nämligen högern och liberalerna. Det 

parti, som innehaft majoriteten i un
derhuset, har tillsatt regeringen, vil
ken, då den ju ägt stöd hos folkets 
flertal, regerat med envåldsmakt, ett 
förhållande som åt landets inrikes-
och utrikespolitik förlänat en utom
ordentlig fasthet och styrka . Eng
lands stormaktsställning har i själva 
verket uppbyggts på denna grund. 
Blir det tre jämnstarka partier i det 
nya underhuset, måste också den en
gelska regeringen i likhet med de fle
sta andra europeiska regeringar börja 
tillämpa den av svaghet präglade 
kompromisspolitiken, blockpolitiken 
o. s. v. 

Det parlamentariska styrelsesättet, 
med vilket man så vackert velat göra 
folken "till herre i eget hus", råkar 
allt mera i misskredit. Med undan
tag för England och U. S. A., där 
partisplittringen ännu icfke hunnit 
bliva så stor som i andra länder, har 
detta system visat sig leda till poli
tiskt inbördeskiv, kamp om makten, 
ständiga regeringskriser med därav 
följande inre och yttre svaghet och 
stor vantrevnad för folken själva. 
Med folkens hjärtliga gillande har 
det redan avskaffats i Italien och 
Spanien, och andra nationer komma 
otvivelaktigt att följa det goda ex
emplet. Betecknande är, att Hollands 
drottning i dagarne givit Beelaerts i 
uppdrag att bilda ny regering, vars 
medlemmar skola stå utanför parla
mentet. 

Råd och dåd. 

(Danska ordstäv). 

Gamla gå illa men råda väl. 

* 

Tro ej 'lugnt vatten ocih tigande 
man. 

» 

Den som bugar för djupt, trampar 
man gärna på nacken. 

Låna icke ditt öra åt envar, som 
vill låna dig sin tunga. 

Ordet ur munnen och stenen ur 
handen kunna icke hejdas 

* 

Beröm varsamt, klandra sparsamt. 

* 

Man ångrar ofta att man talat, säl
lan att man varit tyst. 

* 

Det bästa rådet hittar man ofta på 
huvudkudden. 

Det är tungt att vandra ensam med 

rådvill man. 
* 

Goda råd av den, som fått rivet 

skinn, äro ej att förakta. 

Där man icke tar råd, kommer icke 
häller ånger att fattas. 

Det första rådet av en kvinna är 

det bästa. 

Bakslaget. 
En amerikansk kvinnotidning be

rättar icke utan tillfredsställelse, att 
ungdomen i U. S. A. börjat ledsna på 
biograferna och hunnit rätt långt i 
sådant hänseende. 

Denna utveckling var att vänta 
och förebud till densamma saknas 
icke häller hos oss. 

När filmindustrien vid starten ut
kastade sin fälttågsplan för mänsk
lighetens erövring, hade den två me
toder att välja mellan. Man kunde 
låta den vita duken återspegla det 
vackra och glädjande i livet, det ädla 
och förelysnade i människokaraktä
ren eller man kunde göra i sensation. 

Man vågade tydligen icke räkna 
med att publikens smak gick i den 
förstnämnda riktningen och man 
saknade antagligen lust att uppfo
stra den. Man valde att göra i sen
sation och det kan måhända förefalla 
som om man valt rätt — de inhö
stade enorma penningvinsterna tala 
härför. 

Wpn. nu tycks alltså bakslaget 
komma. Man hade antagligen kun
nat spela god film hur länge som 
hälst — publikens smak ligger nog i 
grund och botten åt det hållet. Det 
mottagande våra ypperliga svenska 
filmer "Dunungen", "Ingemarssöner-
na" och andra fått både hos oss och 
över allt i världen visar, att så verk
ligen är fallet. Men den sensation, 
som söker sitt material i livets av-
skrädeshög, tilltalar oss endast så 
länge den har nyheter att bjuda på 
och ifråga om knalleffekterna befin
ner sig i oavbruten stegring. 

Nu känna vi emellertid allt detta 
material, och vad som visas oss före
faller gammalt och tradigt. 

Vi ha i den stora biobilderboken 
sett otaliga unga flickor lätt och na
turligt falla och övergivas av barna
fäderna, vi ha gjort bekantskap med 
lösaktiga kvinnor, skälmar och ban
diter, utstigna direkt ur de värsta 
kolportageromanerna, vi ha lärt oss 
tjuvnadsyrkets alla konstgrepp, vi ha 
varit i kinesiska opiehålor, deltagit 
i allt slags djurplågeri, vi ha sett 
hur det går till i krig, hur folk rånar 
och mördar varandra, vi ha bevittnat, 
hur filmhjältarne för att skänka os!s 
en kort stunds spänning vedervågat 
sina liv genom att i bil rusa över 
järnvägspassager en hårsmån fram
för expresståget eller klättra uppför 
väggen till en 20 våningars skyskra
pa. Yi ha varit med om Sodoms och 
Gomorras bedrövliga undergång, om 
revolutioner, jordbäivningar o. s. v. 

Med 52 veckor på året, ett otal 
bios och nya program varje vecka ha 
vi hunnit att se allt i den vägen, som 
kan presteras. Alla rekord äro slag
na i fråga om sensationer. Yi ha 
blivit blaserade och biograf föreställ
ningarne börja förefalla oss tråkiga. 

Kanske den goda filmen nu kom
mer? 

Stilett. 

Göteborgs Barnsjukhus. 
En rond bland lyckliggjorda barn. 

Det är sannolikt icke många som 
veta att Göteborg kan berömma sig 
av att äga det förnämsta barnsjukhu
set i hela Skandinavien. 

Så är emellertid förhållandet. Re
dan byggnadens imponerande yttre 
proportioner, där den vilar på åsen 
ovanför Annedalskyrkan med ena 
flygelbyggnadens fasad vänd ut mot 
de soliga Slottskogs- och Frölunda-
vidderna låter även ana en första 
rangens institution. Dess härliga, 
höga läge i en vacker natur av delvis 
skogklädda åsar och vida fält för 
osökt tanken till Sveriges kanske 
vackrast belägna barnsjukhus, näm
ligen Sachska barnsjukhuset vid År-
staviken i Stockholm. 

Men härvid stannar även jämfö
relsen. När man anger Göteborgs 
barnsjukhus såsom det förnämsta i 
Skandinavien är därmed icke blott 
sagt att det är det ojämförligt största 
i sitt slag, utan även att det är det 
enda barnsjukhus som samtidigt för
fogar över en kirurgisk och en medi
cinsk avdelning. 

Man förstår utan vidare utläggnin
gar den utomordentliga fördelen av 
detta. Medan på andra barnsjukhus 
de kirurgiska ingreppen verkställas 
antingen av en tillkallad specialist el
ler av någon kirurg bland underlä-
karna är Göteborgs barnsjukhus fullt 
rustat för verkställande av operatio
ner. Den kirurgiska och den medi
cinska avdelningen stå här i jämn
höjd med varandra, vardera, med egen 
överläkare och efter den stora år 
1921 fullbordade tillbyggnaden, då 
den kirurgiska avdelningen kunde 
flytta in i sin egen flygel, förfogande 
över 4 lika stora avdelningar. Över
läkare vid kirurgiska avdelningen är 
som bekant doktor Sven Johansson, 
som under det tiotal år han innehaft 
sin befattning mångsidigt gagnat in
stitutionens intressen samt vid den 
medicinska doktor Arvid Wallgren. 
Dessutom tillhöra 3 underläkare, 1 
föreståndarinna och 13 avdelnings
sköterskor, bitr. av undersköterskor 
och elever, isjukhusets fasta stab. Be
tänker man att de konsulterandes an
tal pr år uppgår till omkring 7- à 
8,000 patienter, varav sammanlagt 
cirka 6,000 under årets lopp längre 
eller kortare tid kvarstanna på sa
larna, samt att sjukhuset, när det är 
fullagt, samtidigt vårdar cirka 300 
små sjuklingar förstår man att tjänst
göringen där icke är en sinekur vare 
sig för läkare eller sköterskor. 

En rond genom de olika avdelnin
garna, genom operationsrum, labora
torium, kök övertygar snart om att 
man här har att göra med en mön
stergill institution. Såsom alltid när 
det gäller anstalter av detta slag blir 
det icke storleken och läget som i 
sista hand avgör deras rang. Det 
blir den inre organisationen, den per
sonliga insatsen, idealiteten hos led
ning och medarbetare, den goda anda 
som övertygar en bättre än alla ord 
om att inom dess murar härskar i 
oinskränkt tillämpning människokär
lekens första och största bud: "Allt 
det I viljen att människorna skola 
göra Eder, det gören I ock dem." 

Kanske blir sinnet ännu mottagli
gare, själen ännu lyhördare för alla 
intryck på ett barnsjukhus än på ett 
sjukhus för vuxna personer. Ty det 
är dock det värnlösaste och käraste 
en nation äger, som blivit anförtrott 
i dess vård. De tysta kraven från 
föräldrasidan bliva aldrig nog många, 
garantierna för fullkomlig tillit från 
institutionens sida aldrig nog stora. 

Det är just övertygelsen att all
mänheten här kan hysa fullkomlig 
tillit som så särskilt starkt kommer 
att behärska en vid ett besök å Gö
teborgs barnsjukhus. Det är ej blott 
solen, ljuset, den ytterliga properhe
ten in i minsta detalj över de olika 
salarna och avdelningarna, utan fast
mer barnen själva som därvid utgöra 
de bästa vittnesbörden. 

Särskilt blev spädbarnsavdelnin
gen en angenäm upplevelse. Man får 
leta efter en belåtnare samling babies 
än de som här välskötta, lugna och 
lende sina rara små leenden mot lä
kare och sköterskor vilande i sina fi
na bäddar. Intet missnöjt kinkande, 
inga klagande skrik! Yid eftertanke 
förefaller det nästan egendomligt att 
ingen gång gråt hördes under hela 
ronden genom ett barnsjukhus med så 
många patienter. 

Ttiberkulosavdelningen intar en 
stor plats å Göteborgs barnsjukhus 
och omfattar förutom en särskild av
delning på spädbarnsavdelningen 2 
avdelningar för äldre barn i åldern 
1—15 år samt en avdelning för kolt-
barn i åldern 1—3 år. Men även i 
dessa salar, där man står inför de ti
diga offren för mänsklighetens farli
gaste fiende möter man nästan idel 
strålande och lyckliga ansikten. Blott 
ett och annat bär det obotliga lidan
dets vemodiga prägel. Flertalet av 
dessa barn ha en längre tid åtnjutit 
sjukhusets vård, och deras runda, fri
ska kinder vittna lika mycket som 
den uppåtstigande kurvan på deras 
tabeller om att sjukdomen tagit ett 
gynnsamt förlopp och att de gå mot 
det fullständiga tillfrisknandet. I 
detta samband kan det vara av all
mänt intresse att nämna hur nära 
förbunden den hos barn ofta förekom
mande knölrosen står med tuberkulo
sen. Doktor Wallgren sade sig ha 
kunnat konstatera detta samband i 
alla de fall han haft att göra med 
inom sin praktik. Föräldrar böra där
för icke vid fall av knölros hos sina 
barn taga denna sjukdom för lättvin
digt, som så ofta sker, utan låta bar
net undersökas av läkare för att vid 
behov i rätt tid komma under rätt be
handling. Kanske förtjänar det även 
att påpekas att tuberkulosen i all
mänhet är avgjort mycket lättare att 
häva hos barn än hos äldre, ävenså 
att den hos de förra mera sällan an
griper själva lungan utan i stället 
bröstkörtlarna. Raka motsatsen är 
det med sockersjukan, som hos äldre 
personer vanligen lätt botas, medan 
ett barn angripet av denna sjukdom 
endast i undantagsfall kan räddas. 
Detta i största allmänhet. Såväl li
vets egna märkliga exempel som den 
moderna läkarevetenskapens resultat 
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skola alltid kunna uppvisa triumfe
rande undantag från varje regel. 

Yid tal om tuberkulosavdelningar
na på Göteborgs barnsjukhus bör det 
måhända särskilt tydligt framhållas 
att dessa avdelningar äro strängt av
skilda från avdelningarna för all
männa sjukdomar. Allmänhetens 
förklarliga farhågor för att få ett 
barn, som exempelvis insjuknat i en 
magåkomma, inlagt bredvid ett barn 
behäftat med tuberkulos kunna så
lunda i och med det på barnsjukhuset 
rådande systemet vara för alltid av
lägsnade. Det är nuvarande överlä
karens på medicinska avdelningen, 
d:r Arvid Wallgren, förtjänst att 
isoleringssystemet tillämpats vid fall 
av tuberkulos medan det vid fall av 
andra, för spädbarn smittosamma in
fektionssjukdomar såsom snuva, lung
inflammation m. m. varit genom
fört mycket länge. Vidare fin
nes inom sjukhuset en karantän, där 
barn inläggas, .som kunna befaras 
överföra epidemisk smitta från hem
met. Barnet självt har insjuknat i 
en icke smittosam sjukdom, låtom' oss 
säga blindtarmsinflammation, men 
hemma bland syskonen har samtidigt 
mässldngen, scharlakansfebern eller 
en annan epidemisk barnsjukdom 
grasserat. En sådan patient inläggges 
först å karantän och kvarstannar där 
tills det är konstaterat att ingen 
smittofara förefinnes. Dylika åt
gärder inge ovillkorligen trygghets
känsla just på de områden, där den 
allmänna misstron är störst. 

Slutligen fästes undertecknads 
uppmärksamhet på ett förhållande, 
som gjorde ett alltför gott intryck 
att man skulle kunna underlåta att 
framhålla det. Man märkte på detta 
sjukhus ingen skillnad mellan of
fentliga salar och privata rum. Grän
sen föreföll helt och hållet utplånad. 
Visserligen funnas rum avsedda att 
vara privata, men å dessa voro i 
många fall inlagda patienter som an-
sågos i behov av särskild stillhet. Det 
var sålunda här läkaren som avgjort 
—• icke priset. Med de nuvarande 
krav i denna riktning, som kraftigt 
göra sig försporda, kan man endast 
hälsa varje självständigt tillmötesgå
ende av reformen från läkarehåll med 
odelad tillfredsställelse. 

Det skulle ta denna tidnings ut
rymme alltför mycket i anspråk att 
i detalj redogöra för alla de intryck 
som strömmat på en vid ett besök å 
detta våra barns eget sjukhus. Sum
man av dem alla blir dock vissheten 
att denna institution står i nivå med 
tidens högsta fordringar och att inom 
dess murar allt göres som göras kan 
för våra småttingars liv och hälsa. 
Såsom en synnerligen lycklig omstän-
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dighet får man räkna att nuvarande 
överläkaren på kirurgiska avdelnin
gen d:r Sven Johansson hade säte i 
byggnadsnämnden för den år 1921 
avslutade tillbyggnaden och därige
nom på flera sätt ur fackmannasyn-
punkt kunde tillgodose sjukhusets 
intressen, bl. a. genom tillkomsten av 
dess nya storartade laboratorium. 

Ej heller saknas konstnärliga in
slag ifråga om byggnadens inre ut
smyckning. Helt naturligt har man 
därvid sökt att få något för barnens 
fantasi tilltalande och även funnit en 
sådan sagokonst i konstnärinnan Os-
caria Kjellbergs fantasirika fabule
ring med pensel och färg. 

Det skulle vara ofullständigt att 
avsluta en artikel om Göteborgs barn
sjukhus utan att nämna den stab av 
utmärkta och sin uppgift varmt hän
givna sjuksköterskor, som med laspart 
nit och moderlig omsorg förljuva de 
små patienternas sjukhustid. För 
undertecknad stå de som symfbolen 
för den goda anda, det rena uppsåt, 
den vilja till det bästa, som härskar 
däruppe i den framstående institution 
som bär Göteborgs barnsjukhus' 
namn. 

S. 

Från kvinnovärlden. 

Fröken Eva Fröberg, en av den 
svenska kvinnövarldens meist sympa
tiska förgrundsgestalter, har i da
garne som föredragshållare gästat 
Göteborgs moderata kvinnoförbund. 
Det var icke politik, som stod på pro
grammet, utan något vida angenä
mare, nämligen en skildring av 
"Sörmländska herregårdsfruar i 
svunnen tid". 

Den av "Frisinnade kvinnor" i Gö
teborg anordnade diskussionen om 
den kvinnliga ungdomens yrkesval 
ägde rum den 26 d:s. Så mycket 
ungdom på åhörarebänkarne ! Och 
så många bekymrade mammor som 
törstade efter råd och upplysningar! 
Mycket blev sagt och mycket blev 
osagt i den föreliggande frågan, allt
för stor och omfattande för att kunna 
klarläggas på en enda föredragskväll. 
— Vi återkomma måhända. 

Domkapitlet i Visby har uttalat 
sig mot kvinnas tillträde till präster
lig befattning, särskilt gäller detta 
gift kvinna. 

En häremot avvikande mening har 
anförts av lektor A. Hjelm som fram
håller, att knappast någon form av de 
samhällsfunktioner, som hittills varit 
männen ensamma förbehållna, i så 
hög grad som prästens lämpar sig för 
kvinnan. 

Samtidigt med att domkapitlen ön
ska utestänga kvinnorna från präst
ämbetet råder så stoj brist på präster, 
att man måste fylla vakanserna med 
lekmän, som befrias från de akademi
ska examina. Nu senast har bokbin
dare O. Sewerin i Östersund fått så
dan dispens. 

HAN*!?RDISKä<eN 
^DFI crANI* 

Stockholm Gö t e b o r g  
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Emottager insättningar mot högsta 

gällande ränta. 

Uthyr brand- och dyrkfria förva-

ringsfack. 

Förmedlar köp och försäljning av 

aktier och obligationer. 

Emottager mot billig avgift (s. k. 

öppen deposition) alla slags 

värdehandlingar. Avkastning 

redovisas omedelbart till depo-

nenten. 

Emottager till förvaring i kassavalv 

(s. k. sluten deposition) förseg

lade lådor, konvolut o. dyl. 

Anna Lenah Elgströms 

"Myrstacken." 
Anna Lenah Elgström kallar själv 

sin senaste i dagarna utkomna bok ett 
vardagsäventyr. För människornas 
skull vill man nästan hoppas att 
äventyr så skakande som hjältinnans 
i boken, den lilla medelklassfrun 
Berta Andersson, icke höra till var
dagligheten. 

Historien börjar i en liten koloni
stuga, soligt och fridfullt. Personer
na äro makarna Andersson, barnet 
och husets vän Gerhard Grundsten. 
En småborgerlig trygghet vilar över 
det hela och skulle kanske kommit 
att vila där över hela boken ut, om 
Erik Andersson icke kommit att för
öda en myrstack i sin koloniträdgård 
— och författarinnan icke varit 
Anna Lenah Elgström. 

Nu går det makarna Andersson 
som det gått så många lyckliga män
niskor före dem. Bäst de vandra i 
sin vardagsro råka de att vidröra nå
gon lönlig ödets fjäder, och strax äro 
olyckorna över dem så talrika som 
hade de öppnat Pandoras egen ask. 

Myrstacken är här denna lönliga 
fjäder. Att skövla en sådan bådar 
intet gott. I solen, i friden uppstiger 
ett ont varsels hemlighetsfulla be-
klämning. Händelsen belyser de två 
makarnas olika naturer; hans opti
mistisk, bekymmerslös, lätt överläg
sen och lätt nedtryckt, saknande 
verklighetssinne och uthållighet; 
hennes mera skeptisk, men dock ro
bust, stridslysten gentemot svårighe
terna, alltid färdig till tappert för
svar, till svartsjukt hägn om hem, 
make och barn. 

På denna punkt står allt, när bo

ken börjar. Ett par makar som på 
samma kontor sträva för det gemen
samma brödet, den gemensamma trev
naden. Kanske skulle de ej ha drömt 
om en högre lycka så framt icke en 
vakans uppstått och ställt en befor
dran i utsikt. Erik Andersson är 
säker — han är alltid säker — på att 
han skall erhålla platsen. Men den 
lycklige blir i stället Gerhard Grund
sten — ormen i paradiset. 

Härmed begynna olyckornas rad. 
Slag i slag komma missräkningar, 
arbetslöshet, bekymmer. Det goda 
som var så enkelt i goda tider blir 
plötsligt svårt. Under sin dubbla 
börda som ensam familjeförsörjare 
och vårdarinna av hem, make och 
barn, börjar Berta Anderssons trötta 
och förbitrrade själ att umgås med 
tankar, som förut varit henne full
komligt främmande. Ju hårdare nö
den stryper åt, desto intensivare be
gär hon att få den förlorade lyckan 
av trevnad, välmåga, lugn tillbaka. 
Men det obönhörliga livet, som myll
rar framåt, frågar icke efter något 
så smått som Berta Anderssons lyc
ka. Det är när hon, dignande av sin 
alltför tunga ansvarsbörda, överallt 
möter likgiltigheten omkring sig som 
hon gripes av desperation och blir 
anarkist gentemot livet. 

över tröskeln av ett brott går hon 
sin kriminella utveckling till mötes. 
Hon, den redbara, arbetsamma kon
toristhustrun, som man första gån
gen mötte i hemtrevnadens enkla 
bomullsklädning börjar nu skymta 
som en elegant och tvetydig typ i 
storstadslivet. I den bedrägliga tron 

JODÖD 

mmsrngm. (i ffsößJi«ri 
m&m «aw 

ediqa stunder 
Fem minuters arbete på Kvällen er

sätter liKa många timmars arbete dagen 
därpå. 

Hittills Har man genom Hård gnugg-
ning ocH borstning prässat smutsen ur 
Kläderna - ett utmärkt sätt att slita ut 
både Kläder ocH Krafter. 

Nu för tiden låter man Kläderna lig
ga i blöt över natten i en Rinsolösning. 
Rinso innehåller så mycKet ren tvål, att 
det verKligen lockar ur smutsen av sig 
själv, utan att förstöra tygets besKaf-
XenHet. 

Rinso är enastående. Det innehåller 
ingenting som Kan sKada Kläderna eller* 
färgerna. 

KoKning onödig - likaledes Hård 
énuggning. 

SUNLIGHT SÅPTVÄI, AKTIEBOLAG, GÖTEBORG. 

1. Vanligt NHttpulvsr — innu-
hällando för litat tvål. 

2. RINSO - innehâllando aå 
mycket tv&l att dal bildar 
ett tv&lgalé. 

^Rinso 

En stilfull 
men ändå billig damvaska 
erhåller Ni alltid hos 

%fui Â. (Ju fun 
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att hon underkastar sig självuppoff
ringens martyrskap för att rädda ma
ke och barn träder hon utanför verk
lighetens hårda, men dock ärliga 
kamp in i ett skenliv utan alla äkta 
värden. 

Det skulle måhända kunna disku
teras om en kvinnotyp så raklinje-
rad, osammansatt och fantasilös som 
Berta Anderssons ens .med de ädlaste 
motiv för ögonen skulle kunna förmå 
att kasta sig in i och på sina ovana 
händer balansera de äventyr som nu 
följa. Men det finns en psykologisk 
motivering, av stor betydelse för tro
ligheten, nämligen hennes vaknande 
ha-begär. Att äga, att till varje pris 
flyta ovanpå — hur många kvinno
tragedier ha i själva verket icke den
na passion förorsakat. Hon har så 
länge försakat och nu har hon i ett 
slag allt! Starkare naturer än Berta 
Anderssons ha inför dylika hastiga 
omvälvningar tappat huvudet. För
bländad av lyxen glömmer hon varför 
hon underkastat sig allt detta :— det 
enda som ännu kunde ge hennes van
ära en fläkt av storhet blir totalt läm
nat ur räkningen. I stället för mar
tyr är hon och hon inser det själv 
i ruelsens stunder med namnlös ån
gest — blott och bart en simpel även-
tyrerska. Makens återkomst efter en 
tids bortovaro bildar höjdpunkten av 
hennes kval. Först nu förstår hon, 
hur grymt hon svikit honom och sig 
själv. Förtvivlan skulle ha drivit 
henne ännu längre ut i mörkret, om 
även han stått kall och oförstående 
inför hennes öde, som hela världen 
omkring henne. Men han förstår. 
Sedan den första stormen i hans inre 
lagt sig, övertygas han om ärligheten 
i hennes uppsåt — om kärleken i 
hennes dystra offer. Han ser icke i 
henne den Berta Andersson världen 
ser, utan kvinnan, som älskat honom 
och funnit fäste i hans famn. Det är 
denna makarnas kärlek, trots allt, 
som lyfter boken, som strålar fram 
ur deras tragedi såsom det enda eviga 
och försonande. Och när de i sista 
novellen ånyo en vårdag stå ute vid 
kolonistugan för att tillsammans 
börja vårarbetet erfar läsaren stillhe
ten, som omger dem, såsom den stora, 
efterlängtade friden efter ett hårt 
oväder. 

Boken verkar skriven i ett ande
drag och fängslar från den första si
dan till den sista. I fråga om stilens 
klarhet och karaktärernas utform
ning är den en av författarinnans 
bästa verk. Såväl en del av biperso
nerna som de talrika bekanta stock
holmsinteriörerna äro skildrade med 
en originell, knapp och målande 
träffsäkerhet. Det är slutligen en 
kvinnas blick på ett kvinnoöde — 
Arina Lenah Elgströms namn borgar 
för att skildringen är skriven med 
hjärtats eget röda blod. 

S. L. 

(Albert Bonniers förlag, Sthlm. 
Pris kr. 5,75.) 

Döttrar bliva lika sina mödrar. Det 
är deras tragedi. Söner bliva icke 
lika sina fäder. Det är deras tra
gedi. 

Oscar Wilde. 
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Kerstin UndähT 
BLOMSTERAFFÄR 
Korsgatan 4, Telefon 8462 

Rekommenderas! 

»Man blir 
glad i själen 

av dessa Skånehistorier", säger Alfred 
Fj einer i en mycket berömmande recension 
i Sygsv. Dagbl. om Elisabeth Hjelmqv» 

nya bok "En speleman från slätten". ftis 

3 kr. Lindblads, Uppsala. 

»En själs bikt... 
Man fullständigt gripes av 

intensiva styrka. De många olika 

nerna återgivas med levande kraft", skri

v e r  A f t o n b l a d e t  o m  d e n  n o r s k a  f ö r f .  K a r i  

Glöersens roman "Fru Else". Pris 4,25. 

Lindblads, Uppsala. 

RysK ZigenarKör 
i 

Damernas Paradis. 

Vollmens-Meeths varierar attrak
tionerna för publikens trevnad. T 
omväxling med det stående program
met med dagliga konserter samt sär
skilda familjekonserter på lördagsef
termiddagarna lät i tisdags en ryst 
zigenarkör ihöra sitt hemlands sån
ger. Iförda sina lysande, brokiga 
zigenardräkter gjorde de ett färgrikt 
och exotiskt intryck, som ytterligare 
förhöjdes då sången buren av deras 
vackra stämmor brusade fram egf»' 
domlig, vild, varm och naiv som det 

ryska folklynnet självt. 
Vi passa härmed tillfället att sam 

tidigt framhålla publikens odelade 
tillfredsställelse med tésalongens ny» 
kvinnliga hovmästarinna, som vafc 
och intresserat tillgodoser gästerna 

önskemål. , 
Onekligen en trivsam plats at 

i minne för våra damer under juel 

stundande massinköp. 

Julen 

kastar sitt sken framför sig 
av plikten att köpa jxilklaPP^_ 
familjen, övriga anförvanter, va ^ 

och andra. Plikten är *ar »j 
genäm, -men det måtte vara nc 

med vår fantasi, ty i allman 
tar svårigheten att utfunj» 

tyckta julklappar den sam ve g 

godhjärtade männis an 
särskilt glada sömnlösa iaV|r 
Med tanke härpå vilja vi an • { 

ärade läsekrets att låta n b jUl-

vara och i ställd llul'mf a»' 
klappsidéer i de manga . 
„„„«r, »m »rf»»» 
och följande nummer. 

••••••••• 

: Bomullstyger • JVIöbeltyger 
Vackra, starka, ftandvävda, ljus- ocl» tvïttaK 
Prover sändas, v Precisera godlKtsfullt vad ni 

K o n a t f Ü t e n a  f ö r a ä l j n t n g e m a g a s t t i ,  

0ardù"| 

J°" ùdTtb disk-tV3"° Äd »rdigt 

f?Hiifl«st varaktigast, bl Ät sköta och gi-

Bästa ekonomi 8r en , 
W0C0- spisanläggning. 
Woco-spisen finnes att « 
tillgå i 8 storlekar för 
2iill 14 rumslägenheter 
Vi leverera hela anlägg
ningar eller evt. all ma
terial till lägsta priser.. 

"Tänd oss en skiss eller i 
ritning och vi giva Eder 
kostnadsfritt förslag. 

Då order ingått även 

f
pmonteringsritning. 

®Värmelednini»sflr-
: man WOCO Motala 

Q lika 

bloms-
tetatôelen 

alltid färdiga. 
smakfullt utförande 

of/osa ZBtomsferäandel 

Tel. 4314, 10365 
Storgata" 31-

A.-B. 

Kungsgatan 45- Telefon «900. 

Rikt urval. Billigaste priser 

HERKURTVÅLEN 
är även som badtvål üea 

förnämsta. 

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

Näsdukar. 
Dam- med namn kr. 1.75 

pr Va duss. 

Dam- linnebatist från 

kr. 2.00 pr Va duss. 

Prima halvlinne herr

näsduk 45 cm. extra 

pris kr. 4.38 pr V 2 puss. 

FRIBERG & ANDERSON 
Kungsportsplatsen 1 

Tel. 7235. 

Favoriserar naturen 
mannen? 

Av GERDA MELCHEB. 

Allt 

Fru Blomdahl har förkylt sig och 
tar för att mota Olle i grind en whi-
skytoddy, innan hon går till sängs. 
Därefter uppsöker hon lillan i barn
kammaren för att ge henne godnatt
pussen. 

Lillan höjer tillrättavisande sitt 
pekfinger och säger: 

— Men mamma då! Ja kännej, att 
mamma använt pappas tandvatten! 

Det modärna barnet: — Det var 
besynnerligt! Har pappa verkligen 
inte gjort vad jag sa till om i morse? 

Den modärna pappan: — Nej, vet 
flu, vi äldre börjar tycka, att det är 
gammalmodigt att lyda ungarne 
längre. 

från kvinnorörelsens första 
framträdande till den tid som är har 
det stått strid kring frågan, om kvin
nan äger naturliga förutsättningar 
för att på olika arbetsområden ut
föra en lika stor och lika god pre
station som mannen. 

Frågan har praktisk betydelse. 
Besvaras den jakande, bör kvinnan 

tillerkännas rätt till fri och öppen 
tävlan med mannen i arbetslivet. 

Blir svaret däremot nekande, har 
man funnit ett giltigt och o omkull-
runkeligt försvar för den hittills til
lämpade principen det mindre värde-
lulla, sämre betalade, underordnade 
arbetet till kvinnorna; de viktigare, 
mera ansedda, högre avlönade, ledan
de befattningarne till männen. 

Den gängse uppfattningen, vilken, 
som bekant, gått och går i den sist
nämnda för den kvinnliga arbets
kraften ofördelaktiga riktningen, sy
nes nu stå inför en avgörande korri
gering sedan frågan under de senaste 
åren underkastats noggranna veten
skapliga undersökningar. 

Dessa undersökningar giva vid 
handen, att man ifråga om fysisk och 
psykisk effektivitet icke kan ettiket-
tera den manliga och kvinnliga ar
betskraften som bättre eller sämre 
än den andra, utan att skillnaden är 
individuell, d. v. s. att det finns god, 
medelgod och dålig manlig arbets
kraft samt i motsvarande grad god, 
medelgod och dålig kvinnlig arbets
kraft. 

Det finns kvinnor som äro fysiskt 
svagare än män, men också män, som 
äro fysiskt svagare än kvinnor. 

Och även om, i stort sett, kvinnan 
framstår som den fysiskt svagare, 
kan detta bero på andra faktorer än 
på medfödda och àv könet betingade 
anlag. Det har, framhålles det, otvi
velaktigt till betydande del sin grund 
i uppfostran, i dietiska och hygieni
ska förhållanden, i kvinnans hela isätt 

att leva. 
En berömd amerikansk psykolog 

ser orsaken till kvinnornas underläg
senhet i det förhållandet, att de till
bringa isitt liv som "stillasittande ka
kelugnskattor i stället för att genom 
friluftsliv, sport och idrott säga far
väl till den traditionella blekheten 
och bräckliga kroppskonstitutionen." 

Under krigsåren intogos i krigslän
derna kvinnorna i många männen 
hittills förbehållna, stor fysisk styr
ka krävande yrken, och det visade sig 
därvid, att de på ett överraskande 
sätt anpassade sig efter de nya krav, 
som ställdes på dem, och att deras ar
betskraft var fullt effektiv. 

I ett av bokförlaget Natur och 

Konst utgivet arbete "Tillämpad 
psykologi" beröra förf., de båda kän
da amerikanska psykologerna profes
sorerna Hollingwortlh och Poffenber-
ger, en i samband med den kvinnliga 
arbetseffektiviteten stående viktig 
fråga, 

"Alla kvinnor", skriva de, "hava 
ansetts bliva efter under sina men-
struationsperioder, som försvaga dem 
både fysiskt och psykiskt under en 
viss tid varje månad, och på denna 
grund hava kvinnorna utestängts 
från många av de yrken och syssel
sättningar, som varit öppna för män. 
Samma argument hava många gånger 
använts mot samskolan. Att en viss 
grad av fysisk nedsättning finnes, 
medgives gärna. Men modärna och 
omsorgsfulla experimentella under
sökningar av psykisk och motorisk 
styrka under långa tidsperioder hava 
icke lyckats bevisa någon rytmisk 
variation i förmåga och handling, 
utan hava tenderat att upphäva de 
gamla synpunkterna såsom icke til
lämpliga på fullt friska kvinnor." 

Frågan om det finns någon med
född skillnad mellan könen med hän
syn till allmän intelligens, är, även 
den, föremål för vetenskapliga under
sökningar. 

"Board of Education" i England 
har sålunda genom en hel rad av ex
perter på området sökt svaret på frå
gan om skolpojkarne av naturen äro 
mera begåvade än skolflickorna. 

Den avgivna officiella rapporten 
besvarar spörsmålet genom att citera 
ett uttalande av den berömde psyko
logen Thorndike, av innehåll, att den 
könsdifferens, som kan påvisas, är så 
obetydlig oclh så växlande, ibland 
med ett plus för det ena könet, ibland 
med ett plus för det andra, att man 
kan bortse från den praktiska bety
delsen av denna könsdifferens. 

De i rapporten inryckta sakkun
nigeutlåtandena gå i samma riktning. 
Man har icke funnit några som helst 
bevis för att naturen ifråga om in
telligens favoriserar mannen framför 
kvinnan. De dåliga och de goda hu
vudena äro för handen i ungefär 
samma proportion på spinnsidan som 
på svärdsidan. 

Hur förklarar man då den faktiska 
kvinnliga underlägsenheten ute i ar
betslivet? 

Jo, genom att peka på en hel rad 
för kvinnorna ogynnsamma omstän
digheter, varigenom de flesta av dem 
på ett avgörande sätt handicapas: den 
allmänna förutfattade, även inom 
kvinnovärlden vanliga åsikten om den 
kvinnliga arbetsförmågans, det 
kvinnliga intellektets underlägsenhet, 

föräldrarnes bristande intresse för 
döttrarnes begåvning, deras obenä
genhet att göra större ekonomiska 
uppoffringar för deras utbildning, 
den ursäktande och återhållande tan
ken att en sådan på grund av dött
rarnes sannolika giftermål är onö
dig. Samt sedan ute i arbetslivet 
hinder och svårigheter olika slag: 
tron att kvinnorna duga endast på 
lägre poster, att avancement för de
ras räkning icke bör förekomma, att 
man har rätt att betala deras arbete 
efter en särskild och lägre skala 
o. s. v. 

Slutligen finns det också inom 
kvinnorna själva återhållande kraf
ter: misstro till den egna förmågan, 
rädsla inför krävande uppgifter, bri
stande företagsamhet, frånvaro av 
äregirighet. 

Det är först när alla dessa ogynn
samma omständigheter undanröjts, 
som den kvinnliga insatsen i arbets
livet under rättvisa former skall kun
na jämföras med den manliga och li
vet självt ge ett tillförlitligt och sant 
svar på frågan, om naturen är lika 
givmild mot kvinnan som mot man
nen eller om den senare favoriseras. 

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

Edv. Lehman: Livets gång. Tids-
kritiska studier. 

Pris kr. 3,75. 
Marie Dinesen: Keldove gård. Hi

storien om ett gammalt gods och ett 
ungt äktenskap. Övers, från dan
skan. 

Pris häft. kr. 2,75, klotb. 4,—. 
Sigrid Gillner: Bergenkronas Ro

man. Pris kr. 2,75. 
L. Lindqvist: Med öppna ögon och 

tysta fjät. Syner och minnen från 
ett långt och lyckligt samliv med 
naturen. 

Pris häft. B kr., inb. 4,—. 
Aline Cronhielm: Sannsagor och 

andra sagor. Med teckningar av Sa
ga Walli. 

Pris häft. kr. 2,75, inb. 3,75. 

Wahlström & Widstrand, Stock

holm: 

Vera von Krcemer: Coué och vårt 
dagliga liv. 

Pris kr. 3,—. 

Åhlén & Åkerlunds förlag, Stock

holm,: 

Anna Peterson-Berg: Hålsömsbro-
deri. Fullständig lärokurs jämte 
mönster. Med 85 illustrationer. 

Pris kr. 1,65. 

C. E. Fritzes Bokförlags Aktiebo

lag, Stockholm: 

Maud Diver: Fladdrande lågor. 
Roman. Översättning av Ebba At-
terbom. 

Pris kr. 5,75. 
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Pris: Helår kr. 6:—, halvår kr. 3:50. 

Prenumerera på expeditionep, Vallgatan 27. Oärnaprtel. 18070. n 
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f Tndertecknad öppnar, Torsdagen den 6 Dec. i huset 
LJ Pilgatan 3 en välsorterad Speceri- och Matvaru

affär och skall det städse bliva min strävan, att tillhanda
hålla ärade kunder förstklassiga varor till billigaste priser. 

Varorna hemsändas! Tel. 16137. Vördsammast 

E. Sävdahl. 
Franska Linnesömnads Atelieren, 
kommer hädanefter att tillika med finare handsydda lingerier, tillhandahålla 
även enklare billiga sådana, med samma goda material, utförande och 
valsittlling, 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 alla dagar från 11—3 och 5 — 7. 
Tel. 18695. Uppritningar, mönster och material erhålles. 

Lektioner meddelas. 

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

h lilla tjänstflickan. 
Av ELLEN BEBNEB. 

Bakgårdsdörren till en stor, vit 
ylla vid Lake Michigans strand 
"ppnas försiktigt, och ut tittar ett 
j^gt flickansikte under en liten vit 
årklädsel i de amerikanska tjänst-
ekornas uniformsstil. Till höger 

till vänster speja skyggt blic-
arna Ur hennes blå barnaögon. Men 

^en stora gräsplanen åt herr-
apets sida är tom, törs hon sig 

g, oc^ undrande, längs dess blom-

i s'ff1™ ÖVer m°^ ^kanten. Aldrig 
I... ^u' ^ar bon sett en sådan massa 
^ gardsblommor på ett ställe! Slå 

icke var dag ut nya under? 

s i t t ^ e s ^ a ^ e n  i  d e n  t ä t t  å t -
soef^1 6 svar^a dräkten med de vita 
Svm^rtla kring hals och ärmer för-

blomV.r S°m en ^ärSlös älva längs 

bieka2 Z flTande färgliav-1 

över»0 rödaste rött och i alla 

blått an^fr c^aremellan, i purpur, i 

gUttranl/ïr?6 ^ mot de dropp" 
där • !u grÖna ~~ ja' det 

sterrani 
1 ^enna enda blom-

självt 'ft1 0C^ som Amerika 
ende, hUr ^ m"lns med ett litet le-

1011 brukade beundra herr

gårdens rabatter därhemma, små 
gråa jordhögar med glesa, raka blom
stånd, uppbundna med tjocka, gröna 
käppar, bättre synliga än de små 

blomstren själva. 
Ack ja, därhemma, därhemma! 

Nu står väl just björkhagen kring 
sjön som grönast. Undras om där 
blir mycket blåbär i ar! Aldrig 
skriva de om sadant som hon jämt-
tänker på. A nej, kanske inte jämt 
ändå. Här finns ju så mycket att 
se och förundra sig över, om man 
bara kommer ut. Men det är så 
långt och villsamt med tagen in till 
storstaden, o. Charlie, å Charlie, herr
skapets svensk-amerikanske chau!-
för, 'har ju inte alltid tid ta henne 
ut, när hon har sin lediga dag. Men 
när hon får sitta bredvid honom i den 
obeskrivligt fina herrskapsautomo-
bilen, och de jaga fram genom änd
lösa villa-alléer ner till skyskrapor
nas trollvärld — ja då är hela hem
socknen som ett enda litet vitt moln 
vid horisonten. Man lägger ej mär
ke till, om det finns där eller ej. 

Nu är hon ute vid strandterras

sen, och kan se, hur grönskan kry
per ända ner till den jämna strand
sanden. Oändligt stort, utan en en 
da synlig ö, ligger det blåa msjo-
havet där, tomt så långt blicken nar. 
Icke ett segel, icke en ångbåt, ingen 
fiskare, ingen roddare. Tom och 

öde dåsar den mäktiga vattenytan. 
Elsa suckar sakta. Sjön därhem

ma var så full av lustiga gröna hol
mar med trädgrenar bugande ända 
ner mot vattnet. Att komma gli
dande i en roddbåt in mellan dem, 
var som att segla rakt in i en vacker 
och overklig saga. 

Så stort Amerika är! Även dess 
insjöar äro som stora, vida hav. Änd
lös ligger vattenhorisonten, blinkan
de, glittrande och tom. Ett ensamt 
litet hjärta känner ingen tröst vid 
dess åsyn. Varför skall allt vara sa 
underligt främmande, så olikt mot 
därhemma? Luften, vattnet, mar
ken, maten, ingenting är sig likt här. 
Och Elsa är för alltid dömd att vara 
borta bland allt detta nya. Aldrig 
går hon tillbaka att se barndomskä-
rasten gift med sin rika och fula ku
sin. Skulle hon se dem eller höra 
om dem, möta dem på samma mark 
som burit hennes blyga drömmar om 
lyckan, hennes besvikelse, hennes 
förtvivlade sorg? Ånej, allting hell
re än det, aldrig tillbaka till Sverige, 
så länge någon av de tvenne leva- De 
komma nog att leva och frodas gott 
på den stora hemgiftsgården. 

Våg på våg kommer rullande ut
ifrån och slår kluckande emot den 
vita sanden. Fåglar hacka och kvitt
ra bland löven, ute över vattnet seg
lar en ensam mås, vänder och för

svinner i soldiset. Den lilla svenska 
tjänsteflickan ser ner på sina hög
klackade skor. Hon går icke ännu 
stadigt nog på dem. Hon vågar sig 
icke ända ner till sjöstranden i den 
skarpa sluttningen. Huru skönt 
vore det dock icke att få plaska med 
nakna fötter i det svala, friska vatt
net! Hennes fötter äro svullna och 
heta och trötta. Strykningen av 
fruns och frökens många fina vita 
och skära underplagg och luftiga 
blusar har i dag varit mer än van
ligt påkostande. Aldrig hade hon 
kunnat tänka sig så mycken tvätt 
dagligen för blott tvenne personer. 
Ty alla de övrigais kläder kommer ju 
negressen och tar hand om en dag i 
veckan. Men frun och fröken begag
na icke ett plagg mer än ett par tim
mar och byta kläder flera gånger 
om dagen. Alltid skola de vara ny
strukna, utan en skrynkla eller ett 
veck på något håll. Om bara där 
icke vore så mycket små, små spet
sar att pilla ut och släta och stryka 
så fint och skickligt, att de se ut som 
just nyköpta. 

Tårar ha kommit och fallit, svett
droppar ha pärlat fram och kittlande 
runnit över tinning och hals, men 
strykningen är hennes obönhörliga
ste plikt. Den stränga och förnäma 
hushållerskan kan konsten att in
spektera sina underlydande. Frun 

själv skulle nog inte kunna säga ett 
hårt ord — hon är så märkvärdigt 
artig — men Elsa ser henne ju al
drig, så gott som aldrig. Fröken är 
hon icke så säker på. Hon har så 
kalla blågrå ögon. Elsa skulle icke 
våga tala till henne. 

Den lilla nordiska bonddottern har 
icke varit länge i detta land, men 
dock länge nog för att ha hunnit mär
ka det väl befästade svalget mellan 
de rika och deras tjänare. Dollarn 
fordrar betjäning, men icke tjänaren 
själv. Den förra måste märkas i 
varje vrå, den senare får icke mär
kas i någon. 

Elsa ser sig hastigt om mot köks
ingången. Månne hushållerskan el
ler kokerskan ha ett öga på henne 
även härute? Men bakgården sover 
i middagens ro, och Elsa tar av sig 
skor och strumpor, stoppar in dem i 
en rotskreva och glider ner mellan 
trädrötterna som heroiskt kämpa att 
hålla sig fast i den branta sluttnin
gen. 

A, där är vattnet! Nu plaskar det 
över bara små fötter som skalat de 
svenska backarna vår, sommar och 
höst, kvicka, rastlösa, lyckliga. Här 
smyga de så skyggt fram som in
kräktaren på en annans mark. Främ
mande mark, främmande land. Och 
ingen återvändo. Här skola dessa 
unga fötter bli gamla och tunga. 

Asfalt och cement skola de trampa, 
trappor skola de gå upp och ner, ner 
och upp, och aldrig mer skola de 
dansa över gröna backar. Dansgolv 
skola de träda, men hårda och bo
nade skola dessa vara, och natten 
skall möta utanför istället för Sve
riges milda sommarskymning. 

Elsa rycker till och skyndar upp 
från vattnet. Hon har hört ljudet 
av en automobil, körande in till vil
lans garage. Det är Charlie, som 
kommit hem! Hon vet han kommer 
att se sig om efter henne, hon måste 
vara där att möta hans ivriga blick. 
De äro för få och korta, deras stun
der, att försummas. Är icke Char
lie hela hennes framtid? 

Efter en hastig toalett vid rot
skrevan, står hon uppe på strandter
rassen igen. Mycket riktigt — där 
blänker Charlies bruna läderuniform 
fram mellan träden som gömma un
dan garaget. Han tar av sin höga 
mössa och torkar sin våta panna med 
en oklanderligt vit näsduk. Han 
bryter en grön kvist och slår dam
met av de styva läderdamaskerna. 
När han åter ser upp, kommer det 
ljus över hans vackra unga ansikte, 
lädermössan svingas högt till häls
ning och med några raska steg är 
han vid flickans sida, 

— Hallå, Elsie, hur mår en liten 
tös i dag? Ja, nu har man satt av 
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skola alltid kunna uppvisa triumfe
rande undantag från varje regel. 

Yid tal om tuberkulosavdelningar
na på Göteborgs barnsjukhus bör det 
måhända särskilt tydligt framhållas 
att dessa avdelningar äro strängt av
skilda från avdelningarna för all
männa sjukdomar. Allmänhetens 
förklarliga farhågor för att få ett 
barn, som exempelvis insjuknat i en 
magåkomma, inlagt bredvid ett barn 
behäftat med tuberkulos kunna så
lunda i och med det på barnsjukhuset 
rådande systemet vara för alltid av
lägsnade. Det är nuvarande överlä
karens på medicinska avdelningen, 
d:r Arvid Wallgren, förtjänst att 
isoleringssystemet tillämpats vid fall 
av tuberkulos medan det vid fall av 
andra, för spädbarn smittosamma in
fektionssjukdomar såsom snuva, lung
inflammation m. m. varit genom
fört mycket länge. Vidare fin
nes inom sjukhuset en karantän, där 
barn inläggas, .som kunna befaras 
överföra epidemisk smitta från hem
met. Barnet självt har insjuknat i 
en icke smittosam sjukdom, låtom' oss 
säga blindtarmsinflammation, men 
hemma bland syskonen har samtidigt 
mässldngen, scharlakansfebern eller 
en annan epidemisk barnsjukdom 
grasserat. En sådan patient inläggges 
först å karantän och kvarstannar där 
tills det är konstaterat att ingen 
smittofara förefinnes. Dylika åt
gärder inge ovillkorligen trygghets
känsla just på de områden, där den 
allmänna misstron är störst. 

Slutligen fästes undertecknads 
uppmärksamhet på ett förhållande, 
som gjorde ett alltför gott intryck 
att man skulle kunna underlåta att 
framhålla det. Man märkte på detta 
sjukhus ingen skillnad mellan of
fentliga salar och privata rum. Grän
sen föreföll helt och hållet utplånad. 
Visserligen funnas rum avsedda att 
vara privata, men å dessa voro i 
många fall inlagda patienter som an-
sågos i behov av särskild stillhet. Det 
var sålunda här läkaren som avgjort 
—• icke priset. Med de nuvarande 
krav i denna riktning, som kraftigt 
göra sig försporda, kan man endast 
hälsa varje självständigt tillmötesgå
ende av reformen från läkarehåll med 
odelad tillfredsställelse. 

Det skulle ta denna tidnings ut
rymme alltför mycket i anspråk att 
i detalj redogöra för alla de intryck 
som strömmat på en vid ett besök å 
detta våra barns eget sjukhus. Sum
man av dem alla blir dock vissheten 
att denna institution står i nivå med 
tidens högsta fordringar och att inom 
dess murar allt göres som göras kan 
för våra småttingars liv och hälsa. 
Såsom en synnerligen lycklig omstän-
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dighet får man räkna att nuvarande 
överläkaren på kirurgiska avdelnin
gen d:r Sven Johansson hade säte i 
byggnadsnämnden för den år 1921 
avslutade tillbyggnaden och därige
nom på flera sätt ur fackmannasyn-
punkt kunde tillgodose sjukhusets 
intressen, bl. a. genom tillkomsten av 
dess nya storartade laboratorium. 

Ej heller saknas konstnärliga in
slag ifråga om byggnadens inre ut
smyckning. Helt naturligt har man 
därvid sökt att få något för barnens 
fantasi tilltalande och även funnit en 
sådan sagokonst i konstnärinnan Os-
caria Kjellbergs fantasirika fabule
ring med pensel och färg. 

Det skulle vara ofullständigt att 
avsluta en artikel om Göteborgs barn
sjukhus utan att nämna den stab av 
utmärkta och sin uppgift varmt hän
givna sjuksköterskor, som med laspart 
nit och moderlig omsorg förljuva de 
små patienternas sjukhustid. För 
undertecknad stå de som symfbolen 
för den goda anda, det rena uppsåt, 
den vilja till det bästa, som härskar 
däruppe i den framstående institution 
som bär Göteborgs barnsjukhus' 
namn. 

S. 

Från kvinnovärlden. 

Fröken Eva Fröberg, en av den 
svenska kvinnövarldens meist sympa
tiska förgrundsgestalter, har i da
garne som föredragshållare gästat 
Göteborgs moderata kvinnoförbund. 
Det var icke politik, som stod på pro
grammet, utan något vida angenä
mare, nämligen en skildring av 
"Sörmländska herregårdsfruar i 
svunnen tid". 

Den av "Frisinnade kvinnor" i Gö
teborg anordnade diskussionen om 
den kvinnliga ungdomens yrkesval 
ägde rum den 26 d:s. Så mycket 
ungdom på åhörarebänkarne ! Och 
så många bekymrade mammor som 
törstade efter råd och upplysningar! 
Mycket blev sagt och mycket blev 
osagt i den föreliggande frågan, allt
för stor och omfattande för att kunna 
klarläggas på en enda föredragskväll. 
— Vi återkomma måhända. 

Domkapitlet i Visby har uttalat 
sig mot kvinnas tillträde till präster
lig befattning, särskilt gäller detta 
gift kvinna. 

En häremot avvikande mening har 
anförts av lektor A. Hjelm som fram
håller, att knappast någon form av de 
samhällsfunktioner, som hittills varit 
männen ensamma förbehållna, i så 
hög grad som prästens lämpar sig för 
kvinnan. 

Samtidigt med att domkapitlen ön
ska utestänga kvinnorna från präst
ämbetet råder så stoj brist på präster, 
att man måste fylla vakanserna med 
lekmän, som befrias från de akademi
ska examina. Nu senast har bokbin
dare O. Sewerin i Östersund fått så
dan dispens. 
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Emottager insättningar mot högsta 

gällande ränta. 

Uthyr brand- och dyrkfria förva-

ringsfack. 

Förmedlar köp och försäljning av 

aktier och obligationer. 

Emottager mot billig avgift (s. k. 

öppen deposition) alla slags 

värdehandlingar. Avkastning 

redovisas omedelbart till depo-

nenten. 

Emottager till förvaring i kassavalv 

(s. k. sluten deposition) förseg

lade lådor, konvolut o. dyl. 

Anna Lenah Elgströms 

"Myrstacken." 
Anna Lenah Elgström kallar själv 

sin senaste i dagarna utkomna bok ett 
vardagsäventyr. För människornas 
skull vill man nästan hoppas att 
äventyr så skakande som hjältinnans 
i boken, den lilla medelklassfrun 
Berta Andersson, icke höra till var
dagligheten. 

Historien börjar i en liten koloni
stuga, soligt och fridfullt. Personer
na äro makarna Andersson, barnet 
och husets vän Gerhard Grundsten. 
En småborgerlig trygghet vilar över 
det hela och skulle kanske kommit 
att vila där över hela boken ut, om 
Erik Andersson icke kommit att för
öda en myrstack i sin koloniträdgård 
— och författarinnan icke varit 
Anna Lenah Elgström. 

Nu går det makarna Andersson 
som det gått så många lyckliga män
niskor före dem. Bäst de vandra i 
sin vardagsro råka de att vidröra nå
gon lönlig ödets fjäder, och strax äro 
olyckorna över dem så talrika som 
hade de öppnat Pandoras egen ask. 

Myrstacken är här denna lönliga 
fjäder. Att skövla en sådan bådar 
intet gott. I solen, i friden uppstiger 
ett ont varsels hemlighetsfulla be-
klämning. Händelsen belyser de två 
makarnas olika naturer; hans opti
mistisk, bekymmerslös, lätt överläg
sen och lätt nedtryckt, saknande 
verklighetssinne och uthållighet; 
hennes mera skeptisk, men dock ro
bust, stridslysten gentemot svårighe
terna, alltid färdig till tappert för
svar, till svartsjukt hägn om hem, 
make och barn. 

På denna punkt står allt, när bo

ken börjar. Ett par makar som på 
samma kontor sträva för det gemen
samma brödet, den gemensamma trev
naden. Kanske skulle de ej ha drömt 
om en högre lycka så framt icke en 
vakans uppstått och ställt en befor
dran i utsikt. Erik Andersson är 
säker — han är alltid säker — på att 
han skall erhålla platsen. Men den 
lycklige blir i stället Gerhard Grund
sten — ormen i paradiset. 

Härmed begynna olyckornas rad. 
Slag i slag komma missräkningar, 
arbetslöshet, bekymmer. Det goda 
som var så enkelt i goda tider blir 
plötsligt svårt. Under sin dubbla 
börda som ensam familjeförsörjare 
och vårdarinna av hem, make och 
barn, börjar Berta Anderssons trötta 
och förbitrrade själ att umgås med 
tankar, som förut varit henne full
komligt främmande. Ju hårdare nö
den stryper åt, desto intensivare be
gär hon att få den förlorade lyckan 
av trevnad, välmåga, lugn tillbaka. 
Men det obönhörliga livet, som myll
rar framåt, frågar icke efter något 
så smått som Berta Anderssons lyc
ka. Det är när hon, dignande av sin 
alltför tunga ansvarsbörda, överallt 
möter likgiltigheten omkring sig som 
hon gripes av desperation och blir 
anarkist gentemot livet. 

över tröskeln av ett brott går hon 
sin kriminella utveckling till mötes. 
Hon, den redbara, arbetsamma kon
toristhustrun, som man första gån
gen mötte i hemtrevnadens enkla 
bomullsklädning börjar nu skymta 
som en elegant och tvetydig typ i 
storstadslivet. I den bedrägliga tron 
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ediqa stunder 
Fem minuters arbete på Kvällen er

sätter liKa många timmars arbete dagen 
därpå. 

Hittills Har man genom Hård gnugg-
ning ocH borstning prässat smutsen ur 
Kläderna - ett utmärkt sätt att slita ut 
både Kläder ocH Krafter. 

Nu för tiden låter man Kläderna lig
ga i blöt över natten i en Rinsolösning. 
Rinso innehåller så mycKet ren tvål, att 
det verKligen lockar ur smutsen av sig 
själv, utan att förstöra tygets besKaf-
XenHet. 

Rinso är enastående. Det innehåller 
ingenting som Kan sKada Kläderna eller* 
färgerna. 

KoKning onödig - likaledes Hård 
énuggning. 

SUNLIGHT SÅPTVÄI, AKTIEBOLAG, GÖTEBORG. 

1. Vanligt NHttpulvsr — innu-
hällando för litat tvål. 

2. RINSO - innehâllando aå 
mycket tv&l att dal bildar 
ett tv&lgalé. 

^Rinso 

En stilfull 
men ändå billig damvaska 
erhåller Ni alltid hos 
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att hon underkastar sig självuppoff
ringens martyrskap för att rädda ma
ke och barn träder hon utanför verk
lighetens hårda, men dock ärliga 
kamp in i ett skenliv utan alla äkta 
värden. 

Det skulle måhända kunna disku
teras om en kvinnotyp så raklinje-
rad, osammansatt och fantasilös som 
Berta Anderssons ens .med de ädlaste 
motiv för ögonen skulle kunna förmå 
att kasta sig in i och på sina ovana 
händer balansera de äventyr som nu 
följa. Men det finns en psykologisk 
motivering, av stor betydelse för tro
ligheten, nämligen hennes vaknande 
ha-begär. Att äga, att till varje pris 
flyta ovanpå — hur många kvinno
tragedier ha i själva verket icke den
na passion förorsakat. Hon har så 
länge försakat och nu har hon i ett 
slag allt! Starkare naturer än Berta 
Anderssons ha inför dylika hastiga 
omvälvningar tappat huvudet. För
bländad av lyxen glömmer hon varför 
hon underkastat sig allt detta :— det 
enda som ännu kunde ge hennes van
ära en fläkt av storhet blir totalt läm
nat ur räkningen. I stället för mar
tyr är hon och hon inser det själv 
i ruelsens stunder med namnlös ån
gest — blott och bart en simpel även-
tyrerska. Makens återkomst efter en 
tids bortovaro bildar höjdpunkten av 
hennes kval. Först nu förstår hon, 
hur grymt hon svikit honom och sig 
själv. Förtvivlan skulle ha drivit 
henne ännu längre ut i mörkret, om 
även han stått kall och oförstående 
inför hennes öde, som hela världen 
omkring henne. Men han förstår. 
Sedan den första stormen i hans inre 
lagt sig, övertygas han om ärligheten 
i hennes uppsåt — om kärleken i 
hennes dystra offer. Han ser icke i 
henne den Berta Andersson världen 
ser, utan kvinnan, som älskat honom 
och funnit fäste i hans famn. Det är 
denna makarnas kärlek, trots allt, 
som lyfter boken, som strålar fram 
ur deras tragedi såsom det enda eviga 
och försonande. Och när de i sista 
novellen ånyo en vårdag stå ute vid 
kolonistugan för att tillsammans 
börja vårarbetet erfar läsaren stillhe
ten, som omger dem, såsom den stora, 
efterlängtade friden efter ett hårt 
oväder. 

Boken verkar skriven i ett ande
drag och fängslar från den första si
dan till den sista. I fråga om stilens 
klarhet och karaktärernas utform
ning är den en av författarinnans 
bästa verk. Såväl en del av biperso
nerna som de talrika bekanta stock
holmsinteriörerna äro skildrade med 
en originell, knapp och målande 
träffsäkerhet. Det är slutligen en 
kvinnas blick på ett kvinnoöde — 
Arina Lenah Elgströms namn borgar 
för att skildringen är skriven med 
hjärtats eget röda blod. 

S. L. 

(Albert Bonniers förlag, Sthlm. 
Pris kr. 5,75.) 

Döttrar bliva lika sina mödrar. Det 
är deras tragedi. Söner bliva icke 
lika sina fäder. Det är deras tra
gedi. 

Oscar Wilde. 
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Rekommenderas! 

»Man blir 
glad i själen 

av dessa Skånehistorier", säger Alfred 
Fj einer i en mycket berömmande recension 
i Sygsv. Dagbl. om Elisabeth Hjelmqv» 

nya bok "En speleman från slätten". ftis 

3 kr. Lindblads, Uppsala. 

»En själs bikt... 
Man fullständigt gripes av 

intensiva styrka. De många olika 

nerna återgivas med levande kraft", skri

v e r  A f t o n b l a d e t  o m  d e n  n o r s k a  f ö r f .  K a r i  

Glöersens roman "Fru Else". Pris 4,25. 

Lindblads, Uppsala. 

RysK ZigenarKör 
i 

Damernas Paradis. 

Vollmens-Meeths varierar attrak
tionerna för publikens trevnad. T 
omväxling med det stående program
met med dagliga konserter samt sär
skilda familjekonserter på lördagsef
termiddagarna lät i tisdags en ryst 
zigenarkör ihöra sitt hemlands sån
ger. Iförda sina lysande, brokiga 
zigenardräkter gjorde de ett färgrikt 
och exotiskt intryck, som ytterligare 
förhöjdes då sången buren av deras 
vackra stämmor brusade fram egf»' 
domlig, vild, varm och naiv som det 

ryska folklynnet självt. 
Vi passa härmed tillfället att sam 

tidigt framhålla publikens odelade 
tillfredsställelse med tésalongens ny» 
kvinnliga hovmästarinna, som vafc 
och intresserat tillgodoser gästerna 

önskemål. , 
Onekligen en trivsam plats at 

i minne för våra damer under juel 

stundande massinköp. 

Julen 

kastar sitt sken framför sig 
av plikten att köpa jxilklaPP^_ 
familjen, övriga anförvanter, va ^ 

och andra. Plikten är *ar »j 
genäm, -men det måtte vara nc 

med vår fantasi, ty i allman 
tar svårigheten att utfunj» 

tyckta julklappar den sam ve g 

godhjärtade männis an 
särskilt glada sömnlösa iaV|r 
Med tanke härpå vilja vi an • { 

ärade läsekrets att låta n b jUl-

vara och i ställd llul'mf a»' 
klappsidéer i de manga . 
„„„«r, »m »rf»»» 
och följande nummer. 

••••••••• 

: Bomullstyger • JVIöbeltyger 
Vackra, starka, ftandvävda, ljus- ocl» tvïttaK 
Prover sändas, v Precisera godlKtsfullt vad ni 

K o n a t f Ü t e n a  f ö r a ä l j n t n g e m a g a s t t i ,  

0ardù"| 

J°" ùdTtb disk-tV3"° Äd »rdigt 

f?Hiifl«st varaktigast, bl Ät sköta och gi-

Bästa ekonomi 8r en , 
W0C0- spisanläggning. 
Woco-spisen finnes att « 
tillgå i 8 storlekar för 
2iill 14 rumslägenheter 
Vi leverera hela anlägg
ningar eller evt. all ma
terial till lägsta priser.. 

"Tänd oss en skiss eller i 
ritning och vi giva Eder 
kostnadsfritt förslag. 

Då order ingått även 

f
pmonteringsritning. 

®Värmelednini»sflr-
: man WOCO Motala 

Q lika 

bloms-
tetatôelen 

alltid färdiga. 
smakfullt utförande 

of/osa ZBtomsferäandel 

Tel. 4314, 10365 
Storgata" 31-

A.-B. 

Kungsgatan 45- Telefon «900. 

Rikt urval. Billigaste priser 

HERKURTVÅLEN 
är även som badtvål üea 

förnämsta. 

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

Näsdukar. 
Dam- med namn kr. 1.75 

pr Va duss. 

Dam- linnebatist från 

kr. 2.00 pr Va duss. 

Prima halvlinne herr

näsduk 45 cm. extra 

pris kr. 4.38 pr V 2 puss. 

FRIBERG & ANDERSON 
Kungsportsplatsen 1 

Tel. 7235. 

Favoriserar naturen 
mannen? 

Av GERDA MELCHEB. 

Allt 

Fru Blomdahl har förkylt sig och 
tar för att mota Olle i grind en whi-
skytoddy, innan hon går till sängs. 
Därefter uppsöker hon lillan i barn
kammaren för att ge henne godnatt
pussen. 

Lillan höjer tillrättavisande sitt 
pekfinger och säger: 

— Men mamma då! Ja kännej, att 
mamma använt pappas tandvatten! 

Det modärna barnet: — Det var 
besynnerligt! Har pappa verkligen 
inte gjort vad jag sa till om i morse? 

Den modärna pappan: — Nej, vet 
flu, vi äldre börjar tycka, att det är 
gammalmodigt att lyda ungarne 
längre. 

från kvinnorörelsens första 
framträdande till den tid som är har 
det stått strid kring frågan, om kvin
nan äger naturliga förutsättningar 
för att på olika arbetsområden ut
föra en lika stor och lika god pre
station som mannen. 

Frågan har praktisk betydelse. 
Besvaras den jakande, bör kvinnan 

tillerkännas rätt till fri och öppen 
tävlan med mannen i arbetslivet. 

Blir svaret däremot nekande, har 
man funnit ett giltigt och o omkull-
runkeligt försvar för den hittills til
lämpade principen det mindre värde-
lulla, sämre betalade, underordnade 
arbetet till kvinnorna; de viktigare, 
mera ansedda, högre avlönade, ledan
de befattningarne till männen. 

Den gängse uppfattningen, vilken, 
som bekant, gått och går i den sist
nämnda för den kvinnliga arbets
kraften ofördelaktiga riktningen, sy
nes nu stå inför en avgörande korri
gering sedan frågan under de senaste 
åren underkastats noggranna veten
skapliga undersökningar. 

Dessa undersökningar giva vid 
handen, att man ifråga om fysisk och 
psykisk effektivitet icke kan ettiket-
tera den manliga och kvinnliga ar
betskraften som bättre eller sämre 
än den andra, utan att skillnaden är 
individuell, d. v. s. att det finns god, 
medelgod och dålig manlig arbets
kraft samt i motsvarande grad god, 
medelgod och dålig kvinnlig arbets
kraft. 

Det finns kvinnor som äro fysiskt 
svagare än män, men också män, som 
äro fysiskt svagare än kvinnor. 

Och även om, i stort sett, kvinnan 
framstår som den fysiskt svagare, 
kan detta bero på andra faktorer än 
på medfödda och àv könet betingade 
anlag. Det har, framhålles det, otvi
velaktigt till betydande del sin grund 
i uppfostran, i dietiska och hygieni
ska förhållanden, i kvinnans hela isätt 

att leva. 
En berömd amerikansk psykolog 

ser orsaken till kvinnornas underläg
senhet i det förhållandet, att de till
bringa isitt liv som "stillasittande ka
kelugnskattor i stället för att genom 
friluftsliv, sport och idrott säga far
väl till den traditionella blekheten 
och bräckliga kroppskonstitutionen." 

Under krigsåren intogos i krigslän
derna kvinnorna i många männen 
hittills förbehållna, stor fysisk styr
ka krävande yrken, och det visade sig 
därvid, att de på ett överraskande 
sätt anpassade sig efter de nya krav, 
som ställdes på dem, och att deras ar
betskraft var fullt effektiv. 

I ett av bokförlaget Natur och 

Konst utgivet arbete "Tillämpad 
psykologi" beröra förf., de båda kän
da amerikanska psykologerna profes
sorerna Hollingwortlh och Poffenber-
ger, en i samband med den kvinnliga 
arbetseffektiviteten stående viktig 
fråga, 

"Alla kvinnor", skriva de, "hava 
ansetts bliva efter under sina men-
struationsperioder, som försvaga dem 
både fysiskt och psykiskt under en 
viss tid varje månad, och på denna 
grund hava kvinnorna utestängts 
från många av de yrken och syssel
sättningar, som varit öppna för män. 
Samma argument hava många gånger 
använts mot samskolan. Att en viss 
grad av fysisk nedsättning finnes, 
medgives gärna. Men modärna och 
omsorgsfulla experimentella under
sökningar av psykisk och motorisk 
styrka under långa tidsperioder hava 
icke lyckats bevisa någon rytmisk 
variation i förmåga och handling, 
utan hava tenderat att upphäva de 
gamla synpunkterna såsom icke til
lämpliga på fullt friska kvinnor." 

Frågan om det finns någon med
född skillnad mellan könen med hän
syn till allmän intelligens, är, även 
den, föremål för vetenskapliga under
sökningar. 

"Board of Education" i England 
har sålunda genom en hel rad av ex
perter på området sökt svaret på frå
gan om skolpojkarne av naturen äro 
mera begåvade än skolflickorna. 

Den avgivna officiella rapporten 
besvarar spörsmålet genom att citera 
ett uttalande av den berömde psyko
logen Thorndike, av innehåll, att den 
könsdifferens, som kan påvisas, är så 
obetydlig oclh så växlande, ibland 
med ett plus för det ena könet, ibland 
med ett plus för det andra, att man 
kan bortse från den praktiska bety
delsen av denna könsdifferens. 

De i rapporten inryckta sakkun
nigeutlåtandena gå i samma riktning. 
Man har icke funnit några som helst 
bevis för att naturen ifråga om in
telligens favoriserar mannen framför 
kvinnan. De dåliga och de goda hu
vudena äro för handen i ungefär 
samma proportion på spinnsidan som 
på svärdsidan. 

Hur förklarar man då den faktiska 
kvinnliga underlägsenheten ute i ar
betslivet? 

Jo, genom att peka på en hel rad 
för kvinnorna ogynnsamma omstän
digheter, varigenom de flesta av dem 
på ett avgörande sätt handicapas: den 
allmänna förutfattade, även inom 
kvinnovärlden vanliga åsikten om den 
kvinnliga arbetsförmågans, det 
kvinnliga intellektets underlägsenhet, 

föräldrarnes bristande intresse för 
döttrarnes begåvning, deras obenä
genhet att göra större ekonomiska 
uppoffringar för deras utbildning, 
den ursäktande och återhållande tan
ken att en sådan på grund av dött
rarnes sannolika giftermål är onö
dig. Samt sedan ute i arbetslivet 
hinder och svårigheter olika slag: 
tron att kvinnorna duga endast på 
lägre poster, att avancement för de
ras räkning icke bör förekomma, att 
man har rätt att betala deras arbete 
efter en särskild och lägre skala 
o. s. v. 

Slutligen finns det också inom 
kvinnorna själva återhållande kraf
ter: misstro till den egna förmågan, 
rädsla inför krävande uppgifter, bri
stande företagsamhet, frånvaro av 
äregirighet. 

Det är först när alla dessa ogynn
samma omständigheter undanröjts, 
som den kvinnliga insatsen i arbets
livet under rättvisa former skall kun
na jämföras med den manliga och li
vet självt ge ett tillförlitligt och sant 
svar på frågan, om naturen är lika 
givmild mot kvinnan som mot man
nen eller om den senare favoriseras. 

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

Edv. Lehman: Livets gång. Tids-
kritiska studier. 

Pris kr. 3,75. 
Marie Dinesen: Keldove gård. Hi

storien om ett gammalt gods och ett 
ungt äktenskap. Övers, från dan
skan. 

Pris häft. kr. 2,75, klotb. 4,—. 
Sigrid Gillner: Bergenkronas Ro

man. Pris kr. 2,75. 
L. Lindqvist: Med öppna ögon och 

tysta fjät. Syner och minnen från 
ett långt och lyckligt samliv med 
naturen. 

Pris häft. B kr., inb. 4,—. 
Aline Cronhielm: Sannsagor och 

andra sagor. Med teckningar av Sa
ga Walli. 

Pris häft. kr. 2,75, inb. 3,75. 

Wahlström & Widstrand, Stock

holm: 

Vera von Krcemer: Coué och vårt 
dagliga liv. 

Pris kr. 3,—. 

Åhlén & Åkerlunds förlag, Stock

holm,: 

Anna Peterson-Berg: Hålsömsbro-
deri. Fullständig lärokurs jämte 
mönster. Med 85 illustrationer. 

Pris kr. 1,65. 

C. E. Fritzes Bokförlags Aktiebo

lag, Stockholm: 

Maud Diver: Fladdrande lågor. 
Roman. Översättning av Ebba At-
terbom. 

Pris kr. 5,75. 

morgontidning' 
i alla afseenden ar 
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Pris: Helår kr. 6:—, halvår kr. 3:50. 

Prenumerera på expeditionep, Vallgatan 27. Oärnaprtel. 18070. n 
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f Tndertecknad öppnar, Torsdagen den 6 Dec. i huset 
LJ Pilgatan 3 en välsorterad Speceri- och Matvaru

affär och skall det städse bliva min strävan, att tillhanda
hålla ärade kunder förstklassiga varor till billigaste priser. 

Varorna hemsändas! Tel. 16137. Vördsammast 

E. Sävdahl. 
Franska Linnesömnads Atelieren, 
kommer hädanefter att tillika med finare handsydda lingerier, tillhandahålla 
även enklare billiga sådana, med samma goda material, utförande och 
valsittlling, 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 alla dagar från 11—3 och 5 — 7. 
Tel. 18695. Uppritningar, mönster och material erhålles. 

Lektioner meddelas. 

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

h lilla tjänstflickan. 
Av ELLEN BEBNEB. 

Bakgårdsdörren till en stor, vit 
ylla vid Lake Michigans strand 
"ppnas försiktigt, och ut tittar ett 
j^gt flickansikte under en liten vit 
årklädsel i de amerikanska tjänst-
ekornas uniformsstil. Till höger 

till vänster speja skyggt blic-
arna Ur hennes blå barnaögon. Men 

^en stora gräsplanen åt herr-
apets sida är tom, törs hon sig 

g, oc^ undrande, längs dess blom-

i s'ff1™ ÖVer m°^ ^kanten. Aldrig 
I... ^u' ^ar bon sett en sådan massa 
^ gardsblommor på ett ställe! Slå 

icke var dag ut nya under? 

s i t t ^ e s ^ a ^ e n  i  d e n  t ä t t  å t -
soef^1 6 svar^a dräkten med de vita 
Svm^rtla kring hals och ärmer för-

blomV.r S°m en ^ärSlös älva längs 

bieka2 Z flTande färgliav-1 

över»0 rödaste rött och i alla 

blått an^fr c^aremellan, i purpur, i 

gUttranl/ïr?6 ^ mot de dropp" 
där • !u grÖna ~~ ja' det 

sterrani 
1 ^enna enda blom-

självt 'ft1 0C^ som Amerika 
ende, hUr ^ m"lns med ett litet le-

1011 brukade beundra herr

gårdens rabatter därhemma, små 
gråa jordhögar med glesa, raka blom
stånd, uppbundna med tjocka, gröna 
käppar, bättre synliga än de små 

blomstren själva. 
Ack ja, därhemma, därhemma! 

Nu står väl just björkhagen kring 
sjön som grönast. Undras om där 
blir mycket blåbär i ar! Aldrig 
skriva de om sadant som hon jämt-
tänker på. A nej, kanske inte jämt 
ändå. Här finns ju så mycket att 
se och förundra sig över, om man 
bara kommer ut. Men det är så 
långt och villsamt med tagen in till 
storstaden, o. Charlie, å Charlie, herr
skapets svensk-amerikanske chau!-
för, 'har ju inte alltid tid ta henne 
ut, när hon har sin lediga dag. Men 
när hon får sitta bredvid honom i den 
obeskrivligt fina herrskapsautomo-
bilen, och de jaga fram genom änd
lösa villa-alléer ner till skyskrapor
nas trollvärld — ja då är hela hem
socknen som ett enda litet vitt moln 
vid horisonten. Man lägger ej mär
ke till, om det finns där eller ej. 

Nu är hon ute vid strandterras

sen, och kan se, hur grönskan kry
per ända ner till den jämna strand
sanden. Oändligt stort, utan en en 
da synlig ö, ligger det blåa msjo-
havet där, tomt så långt blicken nar. 
Icke ett segel, icke en ångbåt, ingen 
fiskare, ingen roddare. Tom och 

öde dåsar den mäktiga vattenytan. 
Elsa suckar sakta. Sjön därhem

ma var så full av lustiga gröna hol
mar med trädgrenar bugande ända 
ner mot vattnet. Att komma gli
dande i en roddbåt in mellan dem, 
var som att segla rakt in i en vacker 
och overklig saga. 

Så stort Amerika är! Även dess 
insjöar äro som stora, vida hav. Änd
lös ligger vattenhorisonten, blinkan
de, glittrande och tom. Ett ensamt 
litet hjärta känner ingen tröst vid 
dess åsyn. Varför skall allt vara sa 
underligt främmande, så olikt mot 
därhemma? Luften, vattnet, mar
ken, maten, ingenting är sig likt här. 
Och Elsa är för alltid dömd att vara 
borta bland allt detta nya. Aldrig 
går hon tillbaka att se barndomskä-
rasten gift med sin rika och fula ku
sin. Skulle hon se dem eller höra 
om dem, möta dem på samma mark 
som burit hennes blyga drömmar om 
lyckan, hennes besvikelse, hennes 
förtvivlade sorg? Ånej, allting hell
re än det, aldrig tillbaka till Sverige, 
så länge någon av de tvenne leva- De 
komma nog att leva och frodas gott 
på den stora hemgiftsgården. 

Våg på våg kommer rullande ut
ifrån och slår kluckande emot den 
vita sanden. Fåglar hacka och kvitt
ra bland löven, ute över vattnet seg
lar en ensam mås, vänder och för

svinner i soldiset. Den lilla svenska 
tjänsteflickan ser ner på sina hög
klackade skor. Hon går icke ännu 
stadigt nog på dem. Hon vågar sig 
icke ända ner till sjöstranden i den 
skarpa sluttningen. Huru skönt 
vore det dock icke att få plaska med 
nakna fötter i det svala, friska vatt
net! Hennes fötter äro svullna och 
heta och trötta. Strykningen av 
fruns och frökens många fina vita 
och skära underplagg och luftiga 
blusar har i dag varit mer än van
ligt påkostande. Aldrig hade hon 
kunnat tänka sig så mycken tvätt 
dagligen för blott tvenne personer. 
Ty alla de övrigais kläder kommer ju 
negressen och tar hand om en dag i 
veckan. Men frun och fröken begag
na icke ett plagg mer än ett par tim
mar och byta kläder flera gånger 
om dagen. Alltid skola de vara ny
strukna, utan en skrynkla eller ett 
veck på något håll. Om bara där 
icke vore så mycket små, små spet
sar att pilla ut och släta och stryka 
så fint och skickligt, att de se ut som 
just nyköpta. 

Tårar ha kommit och fallit, svett
droppar ha pärlat fram och kittlande 
runnit över tinning och hals, men 
strykningen är hennes obönhörliga
ste plikt. Den stränga och förnäma 
hushållerskan kan konsten att in
spektera sina underlydande. Frun 

själv skulle nog inte kunna säga ett 
hårt ord — hon är så märkvärdigt 
artig — men Elsa ser henne ju al
drig, så gott som aldrig. Fröken är 
hon icke så säker på. Hon har så 
kalla blågrå ögon. Elsa skulle icke 
våga tala till henne. 

Den lilla nordiska bonddottern har 
icke varit länge i detta land, men 
dock länge nog för att ha hunnit mär
ka det väl befästade svalget mellan 
de rika och deras tjänare. Dollarn 
fordrar betjäning, men icke tjänaren 
själv. Den förra måste märkas i 
varje vrå, den senare får icke mär
kas i någon. 

Elsa ser sig hastigt om mot köks
ingången. Månne hushållerskan el
ler kokerskan ha ett öga på henne 
även härute? Men bakgården sover 
i middagens ro, och Elsa tar av sig 
skor och strumpor, stoppar in dem i 
en rotskreva och glider ner mellan 
trädrötterna som heroiskt kämpa att 
hålla sig fast i den branta sluttnin
gen. 

A, där är vattnet! Nu plaskar det 
över bara små fötter som skalat de 
svenska backarna vår, sommar och 
höst, kvicka, rastlösa, lyckliga. Här 
smyga de så skyggt fram som in
kräktaren på en annans mark. Främ
mande mark, främmande land. Och 
ingen återvändo. Här skola dessa 
unga fötter bli gamla och tunga. 

Asfalt och cement skola de trampa, 
trappor skola de gå upp och ner, ner 
och upp, och aldrig mer skola de 
dansa över gröna backar. Dansgolv 
skola de träda, men hårda och bo
nade skola dessa vara, och natten 
skall möta utanför istället för Sve
riges milda sommarskymning. 

Elsa rycker till och skyndar upp 
från vattnet. Hon har hört ljudet 
av en automobil, körande in till vil
lans garage. Det är Charlie, som 
kommit hem! Hon vet han kommer 
att se sig om efter henne, hon måste 
vara där att möta hans ivriga blick. 
De äro för få och korta, deras stun
der, att försummas. Är icke Char
lie hela hennes framtid? 

Efter en hastig toalett vid rot
skrevan, står hon uppe på strandter
rassen igen. Mycket riktigt — där 
blänker Charlies bruna läderuniform 
fram mellan träden som gömma un
dan garaget. Han tar av sin höga 
mössa och torkar sin våta panna med 
en oklanderligt vit näsduk. Han 
bryter en grön kvist och slår dam
met av de styva läderdamaskerna. 
När han åter ser upp, kommer det 
ljus över hans vackra unga ansikte, 
lädermössan svingas högt till häls
ning och med några raska steg är 
han vid flickans sida, 

— Hallå, Elsie, hur mår en liten 
tös i dag? Ja, nu har man satt av 
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I VARIE 

SVENSKT HEM 

som vill följa 

dagshändelserna 

inom politikens, 

handelns, kon

stens och littera

t u r e n s  o m r å d e  

låser man 
n u m e r a  

GÖTEBORGS HANOELS-
OCH SJÖFARTS-TIDNING 

Våra KöK och deras 
inredning. 

œ> 

KrîstaCtkfara 
bli glasen vid diskningen, om 
Ni löser upp en smala Tom
tens Tvättpulver i diskvattnet. 

oc\v mer 

övertygas den ärade allmänheten om att 

YVY-tvålen 
är den för

nämsta 
bland tvålar 
Säljesivarje 
välsorterad 

affär, 

Aktiebolaget YVY Fabriken, Ystad. 

Småbröd och Kakor samt 

Långedragsbröd 
sälj es varje lördag i 

Smör- och Dstaffären Bazar Alliance N:r Bd 

Butiken är vid ingången från Bazar-
gatan mitt emot Lax- och Konserv

affären N:r 55. 
Tel. 4570 till begge butikerna. 

A. MAGNUSSON. 

Duktyger och 
Vita Vävnader 

till fabrikspriser 

ALMEDALS FÖRSÄLJNINGS-MAGASIN, 
Kungsgatan 55. 

Det är aldrig klokt att pocka på 
släktskap uppåt. 

Den som skriver följande i syfte 
att väcka kvinnornas reformintresse 
för deras eget arbetsfält erinrar i 
samband därmed en på frågan myc
ket tillämplig historia från lands
bygden om en väg. 

Vägen låg mitt i ett landssam
hälle. Yarje invånare måste gå den 
ooh alla utan undantag ledo lika myc
ket av dess eländighet. Djupa gro
par och stora skarpkantade stenar 
gjorde den nästan livsfarlig att fär
das, isynnerhet i mörkret. Olycks-
tillbuden inträffade även titt och 
tätt, men likväl rörde ingen ett fin
ger för att sätta vägen i bättre skick. 
Man bara klagade och klagade, den 
ena värre än den undra. Så inträf
fade en händelse. Det skulle upp
rättas en skola i bygden. Herrar 
från den närgränsande storstaden 
anlände för att- utse lämplig plats. 
Även de måste färdas den eländiga 
vägen fram. Men då blev det luft i 
luckan. Vad invånarna icke kunnat 
utfundera under hundratals år, in-
sågo ögonblickligen dessa herrar, 
nämligen att en så otrafikabel väg 
omedelbart måste läggas om. Och 
vägen blev också omlagd i rykande 
rappet till en fin, jämn och behag
lig färdeled. 

Det är ungefär på samma sätt med 
våra kök. Den reformerande, fram
synta blick, som skulle kunnat om
skapa hemmens tungrodda, oprakti
ska ekonomiska avdelning till ett be
händigt och på alla punkter fullän
dat inrett laboritorium har ännu al
drig fallit på den. De förbättringar 
som tillkommit under senare år äro 
endast halvmesyrer, därom torde alla 
som på detta område drömma om 
ett ideal, vara fullt ense. 

Och saken är förklarlig. Planlag
da, ritade och inredda av män äro 
våra kök ett verk av personer, som 
stå fullständigt främmande för ett 
hems maskineri. Finns bara spisen, 
koksskåpet, vedlåren och vattenled
ningen, anse de det paradisiskt full
ändat. De skulle snart få en annan 
uppfattning, om de även genom om
ständigheterna tvungos att arbeta i 
de kök, som de fullbordat. Tyvärr 
hava sådana omständigheter aldrig 
infunnit sig. Man kan säga tyvärr! 
Ty med kännedom om mannens sun
da fordran att i sitt arbete ha allt 
så ändamålsenligt, bekvämt och 
praktiskt som möjligt skulle han i 
så fall snart i kökets historia ha 
kommit att spela samma roll som 
stadsherrarna i byvägens. Nu är det 
av kvinnorna man väntat reformen 
—- och väntat förgäves. De ha som 
de missnöjda byinvånarna, en
dast ideligen klagat och klagat. Men 
av klagan allena åstadkommes ingen 
förbättring. 

Kastar man en blick på våra ge
nomsnittskök — här talas icke om 
de privata villaägarnas eller de med 
all tänkbar komfort utrustade i de 
stora moderna lyxhusen — hur ge
nomgående opraktiska äro de ej ! An
tingen stora som öknar eller kvävan
de små, mörka och kyffiga, Men 
stora eller små eller rent av propor-
tionerliga ha de vissa företeelser ge
mensamma. Såsom en av de ända
målslösaste må räknas det höga 
skänkskåpet, var stora öppna mellan-
hylla vanligen användes endast för 
en tékanna och en skorplåda, och 
vars två à tre översta skåphyllor 
äro fullständigt otillgängliga utan 
pall, stol eller stege. Hur prövande 
för äldre husmödrar att mitt under 
brådskande arbete behöva klättra 
upp på en vinglig stol för att hämta 
ned en sak, som dessutom när den 
väl är nertagen vanligen befinnes in
grodd av damm. Hur många an
strängningar ooh hur mycken förar
gelse skulle ej besparas dem, om 
endast varje sak, som hör till ett hus
hålls remedier, kunde placeras inom 
räckhåll. Alltså inga takhöga skåp, 
men flera med alla hyllor tillgäng
liga, och dessutom bänkar överallt, 
där utrymmet så medgiver och varpå 
alla de saker, som äro i rörelse under 
en stor matlagnings- och baknings-
dag, kunna placeras. 

En annan sorglig historia är skaf
feriet. Att se dessa mörka, trån
ga, ofta ventillösa kyffen, vari vår 
föda skall förvaras, är en upprörande 
syn. Matvarorna stå formligen på 
varandra, luften är unken, fuktig 
odh förskämd såsom alltid i rum, 
där ventilation är omöjliggjord. Men 
i det bedrövliga skick de äro utgöra 
de i tusentals fall den enda plats 
varå en familj kan förvara sina fö
doämnen. Det finns visserligen en 
källare, men osund även den och 
vimlande av råttor. Det vore en 
tacksam uppgift för vår sundhetsin-
spektion att litet närmare taga reda 
på denna fråga och söka genomföra 
en skafferinorm, som garanterar 
varje hyresgäst att få en sund, kall 
och ventilerad förvaringsplats för 
sina numera dyra födoämnen. Som 
det nu är skämmas årligen stora 
mängder av mat i brist på lämpliga 
förvaringsrum. 

En av de frågor som vidare på
kalla allvarligt beaktande är ventila
tionen i ett kök. Det är ej nog med 
fönster och spiskupa. Det uppåtsti
gande och sig över hela köket spri
dande oset fordrar långt effektivare 
ventilationsanordningar. Man kun
de tänka sig två stora ventiler, pla
cerade så nära taket som möjligt å 
ytterväggarna. Dessa jämte fönstret 
skulle snart rensa ett kök från stekos 
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och matlukt. Vad angår den nu rätt 
gängse ventilen över spisen är denna 
allt annat än lycklig. I tävlan står 
sig den gamla spiskupan vida bättre. 
Men med spjällets öppnande förenas 
en högst kännbar olägenhet i det att 
samtidigt ett skyfall av sot och grus 
rasar ned över de på spisen kokande 
kärlen. Dylika eventualiteter borde 
naturligtvis icke få förekomma. Ven
tilationen över spisen bör absolut va
ra sådan, att den säkrar spisen för 
nedfall från skorstenspipan samt in
rättad så att den kan regleras med 
samma lätthet som de föreslagna 
ventilerna vid taket å ytterväggarna. 
Som det nu är tar det timmar att 
vädra ut ett kök från besvärande luk
ter, såsom sill-, stek- och kålos, ooh 
innan detta skett är hela våningen 
mer eller mindre förpestad. 

Det är vidare i högsta grad oprak
tiskt att förlägga diskningen till kö
ket. Köket skall uteslutande vara 
inrett för matlagning, helst litet till 
arealen och rikligt försett med hyl
lor och bänkar. Man bör ha allt om
kring sig, ju närmare desto bättre. 
Tänk endast vilka lukulliska under
verk som kunna åstadkommas i det 
lilla penteriet å en båt! Stora kök 
äro i alla avsenden ett oting. 

Men intill köket bör gränsa ett 
ljust och behagligt diskrum med alla 
tillhörande remedier, varmt och kallt 
vatten, diskbänk, torkställning — 
och strykbord. Ty hur tids- och 
lynnesbesp arande är det ej att ha en 
särskild plats för varje arbete, att 
slippa hindras och knuffas om ut
rymmet för de olika gärningarna i 
ett överfyllt kök! 

Det händer ju att uppförandet av 
ett hus ställer sig en smula dyrare, 
när kvinnan får genomföra alla sina 
reformer på den ekonomiska avdel
ningen. De här nämnda utgöra en
dast en bråkdel. "Men det är en kost
nad som skall betala in sig med ti
den. Ty när allt kommer till allt 
är det ju icke en privatfråga utan en 
allmän nationell angelägenhet hur 
våra hems ekonomi skötes. Och den 
skötes icke väl där arbetshågen ned
stämmas av den ena förtretligheten 
efter den andra, där icke ens den 
största omsorg kan hindra mat att 
skämmas, och där hela apparaten 
över huvud är så tung att främman
de arbetskraft oavbrutet måste anli
tas. 

Intresset för hemmets arbete bör
jar, glädjande nog, ånyo vakna. Men 

liksom den obildade pigan försvun
nit ur marknaden och lämnat rum 
för den bildade husassistenten, så 
skola även våra gamla dystra kök 
försvinna för att ersättas av en tids
enligt inredd ekonomiavdelning i vå
ra hem. 
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till Edra Vänner! 

sina fruntimmer vid deras eviga 
spelklubb igen. I dag stanna de ne
re i stan till middagen också, jag be
höver inte hämta dem förrän sent i 
kväll, efter teatern. 

— Charlie, spela fruntimmerna 
kort mitt på blanka dagen här i Chi
cago? 

— Om de spela kort? Ja, sex da
gar i veckan sitta de visst.som spika
de fast vid eina spelbord från lunch 
till middag, och efter den med för
resten. Här är det fruntimmerna, 
som spela, förstår du. Herrarna ha 
inte tid, de ska förtjäna spelpengar
na, förstår man det, tösen min? Spe
lar di inte i det gamla landet då? 

— Jo, men där är det ju bara gub
barna som spela kort, och bara om 
kvällarna, inte mitt på dagen, och 
inte har några fruar tid till det hel
ler, det tror jag då ej. 

— Ja, vi äro inte i Sverige här, 
och inte längtar jag att vara där hel
ler, för jag var bara tre år, när mi
na gamla togo mig "över diket", som 
vi säga här. Amerika är mitt land, 
det är ett bra land, och det kommer 
även mrs Elsie Henderson att tycka, 
när hon engång siitter i sitt egna lilla 
vackra hus vid en lummig trädgata 
och inte behöver lyda någon mer än 
sin kära man förstås, och den göken 
ska bära henne på händerna, så län
ge han lever och andas, förstår hon 

det, miss Elsie min? 
Med armen om Elsas liv, drar den 

brune chauffören henne bort till en 
liten stenbänk i tjänarnas avdelning 
av trädgården. Över deras huvuden 
sträcker ett ungt batalpaträd ut sina 
stora och solskyddande löv, nedan
för dem stillnar den blåa jätten Mi
chigan mot eftermiddagens ro. Char
lie, vid tröskeln till livets goda tid, 
talar till flickan från det avlägsna 
gamla hemlandet, hans fäders och 
hennes, men icke deras barns och 
barnbarns. 

— Ser du, älskling, jag har nog 
märkt, hur nedstämd du ibland är, 
när du tänker på det gamla som va
rit för dig, men nu får du ej mera 
tänka bakåt, bara framåt, och där 
står det inte så tokigt till för oss. 
Se nu bara här! Jag har 100 dol
lars i månaden och allting fritt, jag 
spar ,så gott som alltihop, isynner
het isen en viss liten blåögd kom över 
hit. Du har 50 och även allt fritt, 
till och med dina tjänstekläder lik
som jag -min chaufföruniform. Låt 
oss dra av 10 dollars var i månaden 
för våra nöjen, underkläder och små-
utgifter. Yi ha då 130 dollars för 
var månad att sätta in på våra 'Spar

banksböcker, det första och viktiga
ste man skaffar sig här i landet, och 
som du ju redan gjort en god .start 
med. Jag har kört i 7 år nu och har 

nära 2,000 räddade. Om ett år ha 
vi tillsammans 3,500 dollars. Det 
räcker att starta vårt eget med. Min 
bror G us, du vet, och jag (han har 
saîmlat ändå mer än jag, han är 3 
år äldre) ha då tänkt oss låta bygga 
ett bra nog stort garage där "ippe i 
förstaden i ett nybyggt kvoter, där 
det fattas automobilstall för alla nya 
hyresgäster som flytta in i vånings
husen. Vi ha redan en bra tomt på 
hand, och vi ha funderat ut, att 
det snart nog blir möjligt få en tu
senlapp i månaden från den platsen. 
Då, min flicka, är det du som flyttar 
in i en hel våning, nätt och fin soin 
du själv, och i stället för din eviga 
svarta klädning där, skall du bära 
siden och mjuka, fina tyger i alla de 
färger där är under solen. Så vac
ker du skall bli med ditt ljusa hår 
och dina älskade blå ö^on, som din 
Charlie just nu kysser låda två — 
och så. .. ja vänta bara — nu den 
lilla munnen med! 

Varpa framtid och nutid försvun-
no för någon stund för den blivande 
unge garage-ägaren och hans nordi
ska viv med det ännu oroliga hjär
tat. 

När Elsa från sitt rum hört lju
det av den bortilande automobilen 
dö bort i nattens tystnad, lade hon 
sitt huvud ner på kudden med en 
liten suck. Ja, nog var Charlie bra 

god och stark och att lita på, men han 
kunde ju misslyckas, han som de tu
sen runt omkring staden i de smut
siga, trånga, gamla kvarteren och 
ute i de ändlösa förstäderna till mil
jonernas Chicago. Ty att hålla nä
san just nätt och jämt uppe över 
nöden, det var väl ingen ersättning 
för det övergivna hemlandets sko
gar och sjöar, som ännu drogo hen
nes själ med barndomens och den 
första ungdomens lyckliga minnen. 

Hon minns, där hon ligger och sö
ker somna, vilken rysning som ge
nomfor henne vid återseendet av den 
fordom så vackra, äldre systern, som 
10 år före henne vänt hemmet ryg
gen och "gått över", lockad av släk
tingars glansfulla skildringar. Elin 
hade gift sig med en brunögd polack 
som nu var gårdskarl vid ett stort 
våningshuskomplex borta på Sydsi
dan, hade 5 bleka, skrofulösa barn 
omkring sig i den mörka, låga, fuk
tiga källarvåning, som är gårdskar
lens arvelott, och hon väntade snart 
det sjätte. Hon hade icke mera nå
got hopp att någonsin komma loss 
från källarvåningen, gammal och 
trött och utsliten, som hon redan syn
tes vara. Halvklädda, sprunga de 
smutsiga barnen, vars polsk-engel
ska språk Elsa icke förstod, omkring 
på den trånga, brunnsliknande bak
gården. Eommo de ut på gatan, där 

det åtminstone fanns träd och små 
lappar av gräsmatta, lurade den stän
diga autoimobilfaran. Varenda dag 
överkördes och dödades eller stym
pades barn runt omkring i staden. 
Till närmaste park var det för långt 
att sända dem ensamma, och när 
skulle modern få tid att gå ut med 
dem? Och all den smuts hennes man 
måste .dra efter alla de många hy
resgästerna! Soptunnor att bära ner 
på myggen och tömma i källarugnen 
och raka och sopa dagen igenom, 
sköta eldarna, bära bort aska, spola 
gårdar ooh gata, och aldrig få vara 
snygg! Själv måste hon tvätta, 
tvätta, tvätta och stryka dagen i än
da, laga mat, bädda, städa och inte 
visste hon längre hur solen på him-
melen såg ut! 

Nu sover den lilla tjänsteflickan, 
långt borta från alla bekymmer som 
henne framtid månde bringa. Men 
innerst inne i hennes drömmande 
själ .sitter en liten älva från hem
socknens gröna äng och viskar: Di
na barn bli inga svenska barn. Al
drig få de höra julvinden susa i 
svenska granar. Aldrig få de se 
den glittrande rena snön kring de 
älskade små röda stugorna. Vad de
ras svenska förfäder gjort och varit, 
vad de älskat, levat och dött för, det 
skall bara bli en berättelse i en bok 
för dem, om ens det. Amerikaner 

skola de bli, stolta över sitt stora, 
rika, mäktiga arbetsland. Nedlåtan 
de skola de tänka på det lilla, 
landet därborta i det obestämda Pa 

andra sidan", och alltid säga. ~~ 
Jag iskall gå -dit över en gång — E1®11 

aldrig göra det. Nya släkten sko' 
de grunda, med egna lyxbilar sko 
de glida fram mellan lyxhoningar 

med underbara trädgårdar, där J°r 

dens alla mest lysande blommor 
trängas om utrymmet och de s o 

ägareblickarna. , 
Men ingen mark utanför a ^ 

gårdsportarna skall ropa emot 
— Välkommen hem igen, du barn ^ 
fäder, som gett mig svett^oc 
och glädjetårar i tusende år. 

Den lilla tjanstoflWM 
ligt nog under förnatten, ^ 
morgonen blir hon lugnare, °c ^ 
den strålande solen runnit upp 
ny och hoppfull dag, vakna ^ 
stärkt och munter, till den 00 

strykningen. 
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Häftiga 
människor. 

Man är orättvis mot häftiga män
niskor! 

Hur förträffliga, välvilliga och ut
märkta de i övrigt kunna vara be
hövs det blott ett litet utbrott av de
ras dynamiska temperament för att 
man ögonblickligen skall stämpla 
dem som Xantippor, ragator, bufflar 
«eh grobianer. 

(S/m TAPISSERI* 
£SU J DETALJ CJri O. Hamng. 11.1 tr. 

INIAB5 
Monteringar 

utföras. 

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

En människa med ett blitt och tå
ligt väsen kan man däremot tolerera 
nästan allting av. Hon kan vara hur 
falsk, opålitlig och illvilligt stämd 
emot en i sitt innersta som helst 
ack, hon är ju dock så snäll! Men 
den häftige som i övrigt kan vara en 
god vän, en redbar människa med 
äkta guld i botten förgår sig en vac
ker dag — och ovänskapen är ett 
faktum. Vredesutbrottet har icke 
iörorsakat en den minsta skada, var 
kanske icke ens direkt riktat mot en 
själv . . . men ändå! .. T Man drar sig! 
Det är,så obehagligt med scener. 

Heidenstam har i en av sina histo
riska. böcker umgåtts med den vilda 
idén att vara förfäder hade en sä
kerhetsventil för sin vrede. När den 
ansatte dem hade de bara att lyfta 
ett litet lock från hjässan — och strax 
ringlade vreden ut från deras kropp 
som en fördunstande rök. 

Ledsamt nog för nutidens häftiga 
människor har denna uppfinning för
svunnit ur skapelsen. Vreden stan
nar nu i stället kvar i deras kropp 
och hotar att spränga, den.. Äro de 
mycket väl uppfostrade låta de sig 
naturligtvis hellre splittras i atomer 
än att säga ett ord. Men flertalet 
håller på livet. De måste skaffa isig 
luft... Stora skrällen — ett glas i 
golvet — en knytnäve i bordet — 
kraftens ord flygande som champag
nekorkar ur munnen! Det är nöd
vändigt som blixten ur det laddade 
molnet. Det lättar härligt och blir 
solsken efter. 

Jag förstår inte varför ej vi lug
nare och sansade naturer skola unna 
de varmblodiga dylika små scener. 
De beihöva dem för att kunna leva. 
Och litet krossat husgeråd kan man 
ju med litet besvär skaffa igen. Värre 
är det med ett krossat förtroende. 

&0?-0 

Varje husmoder 
bör till sitt bak 
uteslutande anuända 

G ö  t e b o r g s  

B n g k u o r n s  

Patentmjöl 
ty då erhåller hon 
D E T  B Ä S T A  

Hundar som skälla bita icke", sä
ger ordstävet. 

Jag tycker bättre om skall, front 
mot Iront, än ett bett i hälarna. 

Av eld och kyla kan bli ett stort 
förbund. Gustaf II Adolf och Axel 
Oxenstierna ha historiskt bevisat det. 

Ragna Peters. 

Blomstrande 
hälsa via - tand-

läKarestolen. 
Ovanstående rubrik kan förefalla 

överraskande, men den försvarar för-
träfligt sin plats över nedanstående 
sammandrag av artiklar i "National-
tidende", författade av den danske lä
karen d:r Alfred Bramsen. 

"Den absolut nödvändiga förutsätta 
ningen för att vara frisk", skriver 
d:r B., "är att man har egna eller ar
tificiella tänder, att man med dessa 
fullständigt sönderdelar födan, rik
ligt blandar den med saliv och, först 
när allt detta är samvetsgrant verk
ställt, låter maten passera ned i mag
säcken för vidare behandling. Den 
salivmängd, som måste avsöndras för 
att fylla kroppens dagliga behov är 
— två kilogram! 

Det är endast genom grundlig 
tuggning, som födan blir näring och 
som matsmältnings- och omsättnings-
spikdomar kunna botas. Att det för
håller sig så, kan man icke komma 
ifrån. 

Jag skickar genast patienten till 
tandläkaren för att förses med tugg-
tänder, d. v. s. kindtänder. Även om 
endast den ena sidan göres strids
duglig, är detta tillräckligt för att 
kunna börja, kampen mot sjukdomen. 
Men innan detta är gjort, är utsikten 
att återställa hälsan lika med noll. 

Läkaren kan visserligen ordinera 
patienten att hålla sängen, att vara i 
stillhet och genom en sträng diet med 
föda, som icke behöver tuggas, lyc
kas åstadkomma en tillfällig förbätt
ring. Men så snart patienten upphör 
med dieten visa sig åter de gamla 
sjukdomssymptomen. Kom ihåg, att 
det först och främst är salivavsönd-
ringen, som skall sättas i full gång 
igen, och att detta endast kan lyckas 
efter hand och genom en kraftig 
tuggning av den torraste och hårda
ste föda, som suger vätska till sig, 
alltså hårt bröd, skorpor, hårt rostat 
bröd, den hårdaste kex. 

Den kemiska omvandlingen av fö
dans kolhydrater försiggår i munnen 
och endast i munnen med tillhjälp av 
saliven. Denna omvandling är ett 
av huvudvillkoren för att kroppen 
skall få erforderlig näring d. v. s. 
tillföras styrka samt även motstånds

kraft mot sjukdom. Att föda och 
näring icke är detsamma veta vi lika 
visst som vi veta, att kol och värme 
icke äro identiska. Det är först när 
kolen förbrännas, som vi få värme, 
•lu fullständigare förbränning desto 
större värme. 

Orsaken till grovtarmskatarr, gikt, 
njur- och leveråkommor, sockersjuka, 
kräfta och alla andra ämnesomsätt-
ningssjukdomar måste vi söka alltid 
pa samma punkt nämligen i försum
mandet av munnens, tändernas och 
spottkörtlarnes funktioner. 

Tandläkarens position är främst i 
linien överallt, där det är fråga om 
att bota sjukdom. 

Utan hans hjälp måste vi låta allt 
hopp om ämnesomsättningssjukdo
marnas botande fara. Jag tänker 
härvid på nästan alla de kroniska 
sjukdomar, som grassera i nutidssam
fundet så oerhört att knappast en av 
hundra medelålders människor är vid 
lull vigör. Alla de andra lida av 
funktionsrubbningar i tarm, njurar, 
lever och hjärta. 

"Fasaden" d. v. s. de tänder som 
synas försummar man ju vanligen 
icke att ha i ordning, men med tän
derna inne i munnen är man inte så 
noga, och dock äro de absolut nöd
vändiga för hälsans bevarande. Man 
kan icke använda sina pängar till 
något nyttigare än till tändernas vård 
och upprätthållandet av deras tugg-
ningsförmåga livet ut!" 

lä IJ i I 

Tiffse noga 

vid köp av thé att vldstå' 
ende varumärke finnes 
å varje paket och bark! 

éndast då erhåffes 

Marknadens aiïra främsta 

borgen för äkta vara 

ËSSlilIlllîllliîi. ml 

Shall det dröja 
mychet länge? 

(Med anl. av en artikel av Crayon "När 
musiken spelar", Kv. T. 21/10 23). 

Det är Crayon, som, medan musi
ken spelar i den stora tésalongen och 
hennes granskande ögon söka tränga 
under den eleganta och leende ytan 
hos den kvinnliga publiken, gör sig 
själv den frågan, om det månne skall 
dröja mycket länge innan de unga 
flickorna se på sitt arbete med samma 
glada förtröstan och förväntan som 
de unga männen. 

Och hon undrar, ur vilka dunkla 
djup den stiger, denna oro och fruk
tan för den egna kraftens otillräck
lighet, för väntande svårigheter, som 
hon tror sig varsebliva — och sä
kerligen med xätta — hos de unga 
kvinnorna. 

Kära, kloka Crayon, är det icke 
något, något ganska väsentligt, du 
glömt i dina funderingar? Dina 
ögon synas ha bländats av juveler 
och pälsverk och allt denna världens 
goda, allt det materiella välstånd, all 
den trygghet — yttre åtminstone —, 
som ett rikt giftermål medför. Du 
synes rent av ha kommit att betrakta 

äktenskapet för kvinnans del, uteslu
tande ur försörjningssynpunkt. Det 
är väl dock att blunda allt för myc
ket för de inre krafternas spel att 
antaga att det enbart är för att slippa 
ifrån det egna arbetet och därav vål
lad oro och osäkerhet, som flickorna 
längta efter få gifta sig. 

Den unge mannen älskar arbetet — 
det arbete han valt för sin levnad, ser 
på det med glad förtröstan och för
väntan, därför att det för honom är 
medlet att förverkliga sig själv helt 
och fullt, både .som människa och 
man. Det ger honom icke bara eko-
nomiäkt oberoende, det Sätter honom 
i stånd att skapa sig ett eget hem, 
skaffa sig hustru och barn och, om 
han så vill, deltaga i samhällsarbetet. 
Arbetet är det medel, genom vilket 
alla hans inneboende möjligheter kun
na komma till uttryck. Arbetet ger 
honom tillfälle att nå allt det, hans 
väsen begär av livet. Därför stiger 
ur de dunkla djupen av hans varelse 
tillit och förtröstan upp emot arbe
tet. 

Till ett sådant allsidigt förverkli
gande av det egna väsendet leder 
icke kvinnans arbete. Det kan skän
ka henne ekonomiskt oberoende och 
hjälpa henne att förverkliga sig själv 
som människa och samhällsmedlem, 
men icke som kvinna, åtminstone icke 
under nuvarande samlhällsförhållan-
den. Stora och de för hennes väsen 
törhända mest betydelsefulla områ
dena ligga utom verkningarna av 
hennes förvärvsarbete. Vi kunna 
icke komma ifrån att kvinnan av na
turen jämväl är danad till moder, och 
till fyllandet av denna hennes upp-
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gift kan hennes arbete i regel icke 

förhjälpa henne. Att mödrar ofta 

måste arbeta utom hemmet för famil

jens uppehälle berör icke den fråga 

det nu gäller. 

De dunkla djup, ur vilka oron och 

fruktan stiga, är säkerligen kvin

nans innersta och starkaste instinkt, 

som ur det omedvetna höjer en var

nande stämma, vilken förnimmes som 

oro och framtidsfruktan. Tjänar 

det något till att förneka att de flesta 

om än icke alla kvinnor som av eget 

val eller nödtvång ägnat sig åt ett 

arbete och levat ogifta, måst utstå 

mången hård dust med sitt eget jag, 

med sina rent kvinnliga instinkter, 

för vilka ibland alla arbetets frukter 

kännts som en handfull äska och all 

livets lycka legat i det ouppnådda, 

i det trots all deras strävan ouppnåe

liga? 

Det finns arbetsområden, där kvin

nan har lättare att helt finna sig till 

rätta, sådana som på ett eller annat 

sätt avse fostran och vård, och detta 

därför att hon där har människor till 

föremål för sin verksamhet, därför 

att hennes speciellt kvinnliga in

stinkter där finna ett utlopp. Men 

handen på hjärtat, Crayon, hur tror 

du att arbetet på ett kontor, i en bu

tik, en verkstad eller på en fabrik 

skall kunna hos en ung kvinna- åt

minstone utlösa denna djupa känsla 

av glädje och tillfredsställelse, som 

du efterlyser? Ett fullt självständigt 

arbete för ett mål, som motsvarar 

både förnuftets och hjärtats krav, 

kan måhända göra det, tidtals. 

Och dock! Vi äro glada åt arbetet. 

Vi äro glada över att den långa och 

tålamodsprtivande strävan att åt 

kvinnorna möjliggöra ekonomiskt 

bör ej saknas 
[d) O J U L B O R D E T  

säljes överallt. 
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Spiritismen. 
Av * * * 

(4). 

si S^r^smens motståndare säga 

J?.. , va ^r, att de mer eller mindre 
förklarliga fenomen, som före-

vid ma 7-^ pietistiska seancer eller 

s]jrj ns ''''a försök med automatisk 

«ver ° 's^°^a tillskrivas 

förkla Ur^a orskaer, om de kunna 

läJT ? naturilSt sätt, och, till-
ligfb Ce.' tia torde också bli möj-

Ï titJgjj1111C^e nu d'ock längre fram 

fvs'-v seancerna förekommande s. 
sationer 1! ^enomenen andemateriali-
sterräp-n lla^^n^n§ar' ljussken, blom-
gemåls ,,.S,'li'v^a'san(^e trumpeter, 
Advert iir''ytining utan mänsklig 
förut sa T. S" V" Un'derkännas, som 
%erna^ 'utiständigt av antispiri-

Wnar de T ,°m man ^ sätt 
^ återst'. y,Slska fenomenen därhän, 

Governor ^ förklara 

ådjT^ Ve^an^e> som medier-
;a, när de förmedla 

de föregivna budskapen mellan an

devärlden och levande människor. 

En sådan allt omfattande förkla

ring har ännu icke kunnat förebrin

gas. Man tror sig emellertid i hyp-

notismen och dess företeelser hava 

funnit en ledtråd, med vars hjälp 

man slutligen skall lyckas hitta gå

tans fullständiga lösning. 

Det hypnotiska och trance-tillstån-

det erbjuda stora likheter. Vid hyp-

notiseriiigen är det en hypnotisör, 

som försätter försökspersonen i det 

egndomliga tillstånd mellan sömn 

och vaka, som går under namnet hyp

nos; vid trance återigen försänker sig 

mediet självt i ett sadant tillstand. 

Det är genom de hypnotiska före

teelserna man kommit närmare det 

redan förut anade mänskliga under

medvetandet, nu till dags så ofta 

nämnt i samband med den suggestiva 

läkekonsten. Det finnes även an

ledning tro, att det är i undermed

vetandet som intuitionen, genialite

ten ha sin källåder. 
Det är dock icke i detta samband 

som hypnotism och undermedvetande 

äro föremål för antispiritisternas in

tresse. De se i dem framför allt va

pen mot den spiritistiska vidskepel

sen. 

Under hypnosen är dagsmedvetan

det visserligen icke utplånat, men 

försatt ur aktivitet. I stället flyter 

undermedveta.ndet upp och blir i viss 

mån åtkomligt för hypnotisörens stu

dium. Anställda experiment hava 

visat, att undermedvetandet äger en 

oerhörd minnesstyrka; det minnes ic

ke blott allt vad dagsmedvetandet 

gömmer, utan även allt vad det glömt, 

allt vad det någonsin erfarit, hur 

flyktigt intrycket än må ha varit; 

allt finns bevarat i undermedvetan

det, varje upplevelse, varje sinnesiö-

relse, varje känsla, varje tanke, allt 

vad blicken fallit på, varje ljud örat 

uppfångat o. s. v. 

Man har på antispiritistiskt håll 

i detta förhållande trott sig finna 

förklaringen till vissa spiritistiska 

företeelser. Ett medium befinner sig 

i trance och nedskriver därvid en 

del verkligt djupsinniga tankar, som 

vida överstiga dess intelligens i vaket 

tillstånd. De utgivas för att vara ett 

andemeddelande, men kunna mycket 

väl hava funnits i en bok, som me

diet för flera tiotal år sedan läst och 

fullständigt glömt, men vars innehåll 

bevarats av det med ett sannskyldigt 

hästminne utrustade undermedvetan-

det, vilket nu återger det, men fal-

skeligen signerar det skrivna med ett 

andenamn. Man 'har i ett fall konsta

terat en sådan händelse i fråga om 

ett framstående engelskt medium, 

vars heder emellertid är höjd över 

allt tvivel, och som således handlade 

i god tro. 

På .samma sätt kan det förhålla 

sig också, när mediet skriver eller 

talar på främmande språk, i vilka 

det i vaket tillstånd är fullständigt 

okunnigt! 

I en av de föregående artiklarne 

berättades om hur professor Oliver 

Lodge lämnade ett medium en klocka, 

som till/hört en tjugu år tidigare bort

gången onkel, och hur mediet berät

tade en mängd detaljer ur den bort

gångnes och hans bröders barndoms

liv. Professor Lodge försäkrar, att 

han aldrig förut hört något härom. 

Hans ord kan icke betvivlas, men den 

antispiritistiska misstanken tränger 

sig dock fram, att han i sin tidigaste 

barndom hört • dessa berättelser, och 

att hans dagsmedvetande glömt dem 

men att i hans undermedvetande det 

oförstörbara minnet funnits kvar, och 

att det var där mediet på tankeöver

föringens väg fann det. 

De olika handstilar, som vid auto

matisk skrivning framkomma, och 

vilka uppfattats som bevis för att det 

icke är automatisten, utan andra in

telligenser som skriva, kunna likale

des, framhålles det, vara minnesbil

der, gömda i det undermedvetna. Per

soner, som hypnotiserats odh inta

lats, att de varit andra namngivna 

personer, harva på anmodan mycket 

lika återgivit dessas namnteckningar, 

vilka de kanske sett endast en eller 

annan gång i verkligheten. 

Men låt oss återgå till hypnosens 

under! Det har visat sig, att den 

hypnotiserades sinnen kunna vara i 

utomordentlig grad skärpta. 

En person i trancetillstånd läste 

högt vad en annan person läste tyst 

ur en bok. Mediet såg endast bo

kens pärmar. Man trodde, att en 

tankeöverföring ägde rum, men i 

själva verket såg mediet spegelbilden 

av boktexten i den läsandes ögon. 

Bokstäverna voro där icke mer än en 

tionidedels millimeter höga. När me

diets ögon övertäcktes, försvann dess 

förmåga att följa med läsningen. 

En annan hypnotiserad fick befall

ning att till resp. ägare utdela 60 i 

en hög kastade handskar. Han lyc

kades fullständigt med tillhjälp av 

sitt genom hypnosen i oerfiörd grad 

förstärkta luktsinne. När näsan till

stoppades, misslyckades experimen

tet. Även hörseln kan under hyp-

notiskt tillstånd nå en otrolig styrka. 

En viskning har uppfattats genom 

två väggar. 

Även dessa omständigheter tror 

man spelar in vid de spiritistiska 

seancerna. Genom sina viskningar, 

sitt minspel, sina tysta men dock av 

vissa med rörelser av läpparna, tun

gan och struphuvudet beledsagade 

anropanden av en kär bortgången 

kunna seancedeltagarne giva det 

överkänsliga mediet namnet på den 

kallade anden ooh eventuellt även an

nat material till andemeddelanden. 

Även förekomsten av de många 

olika andeintelligenser, vilka uppgiva 

sig "kontrollera" (behärska) medier

na tror man sig kunna förklara. 

Man kan, påpekas det, icke om en 

person säga, att han som gubbe är 
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Det är aldrig klokt att pocka på 
släktskap uppåt. 

Den som skriver följande i syfte 
att väcka kvinnornas reformintresse 
för deras eget arbetsfält erinrar i 
samband därmed en på frågan myc
ket tillämplig historia från lands
bygden om en väg. 

Vägen låg mitt i ett landssam
hälle. Yarje invånare måste gå den 
ooh alla utan undantag ledo lika myc
ket av dess eländighet. Djupa gro
par och stora skarpkantade stenar 
gjorde den nästan livsfarlig att fär
das, isynnerhet i mörkret. Olycks-
tillbuden inträffade även titt och 
tätt, men likväl rörde ingen ett fin
ger för att sätta vägen i bättre skick. 
Man bara klagade och klagade, den 
ena värre än den undra. Så inträf
fade en händelse. Det skulle upp
rättas en skola i bygden. Herrar 
från den närgränsande storstaden 
anlände för att- utse lämplig plats. 
Även de måste färdas den eländiga 
vägen fram. Men då blev det luft i 
luckan. Vad invånarna icke kunnat 
utfundera under hundratals år, in-
sågo ögonblickligen dessa herrar, 
nämligen att en så otrafikabel väg 
omedelbart måste läggas om. Och 
vägen blev också omlagd i rykande 
rappet till en fin, jämn och behag
lig färdeled. 

Det är ungefär på samma sätt med 
våra kök. Den reformerande, fram
synta blick, som skulle kunnat om
skapa hemmens tungrodda, oprakti
ska ekonomiska avdelning till ett be
händigt och på alla punkter fullän
dat inrett laboritorium har ännu al
drig fallit på den. De förbättringar 
som tillkommit under senare år äro 
endast halvmesyrer, därom torde alla 
som på detta område drömma om 
ett ideal, vara fullt ense. 

Och saken är förklarlig. Planlag
da, ritade och inredda av män äro 
våra kök ett verk av personer, som 
stå fullständigt främmande för ett 
hems maskineri. Finns bara spisen, 
koksskåpet, vedlåren och vattenled
ningen, anse de det paradisiskt full
ändat. De skulle snart få en annan 
uppfattning, om de även genom om
ständigheterna tvungos att arbeta i 
de kök, som de fullbordat. Tyvärr 
hava sådana omständigheter aldrig 
infunnit sig. Man kan säga tyvärr! 
Ty med kännedom om mannens sun
da fordran att i sitt arbete ha allt 
så ändamålsenligt, bekvämt och 
praktiskt som möjligt skulle han i 
så fall snart i kökets historia ha 
kommit att spela samma roll som 
stadsherrarna i byvägens. Nu är det 
av kvinnorna man väntat reformen 
—- och väntat förgäves. De ha som 
de missnöjda byinvånarna, en
dast ideligen klagat och klagat. Men 
av klagan allena åstadkommes ingen 
förbättring. 

Kastar man en blick på våra ge
nomsnittskök — här talas icke om 
de privata villaägarnas eller de med 
all tänkbar komfort utrustade i de 
stora moderna lyxhusen — hur ge
nomgående opraktiska äro de ej ! An
tingen stora som öknar eller kvävan
de små, mörka och kyffiga, Men 
stora eller små eller rent av propor-
tionerliga ha de vissa företeelser ge
mensamma. Såsom en av de ända
målslösaste må räknas det höga 
skänkskåpet, var stora öppna mellan-
hylla vanligen användes endast för 
en tékanna och en skorplåda, och 
vars två à tre översta skåphyllor 
äro fullständigt otillgängliga utan 
pall, stol eller stege. Hur prövande 
för äldre husmödrar att mitt under 
brådskande arbete behöva klättra 
upp på en vinglig stol för att hämta 
ned en sak, som dessutom när den 
väl är nertagen vanligen befinnes in
grodd av damm. Hur många an
strängningar ooh hur mycken förar
gelse skulle ej besparas dem, om 
endast varje sak, som hör till ett hus
hålls remedier, kunde placeras inom 
räckhåll. Alltså inga takhöga skåp, 
men flera med alla hyllor tillgäng
liga, och dessutom bänkar överallt, 
där utrymmet så medgiver och varpå 
alla de saker, som äro i rörelse under 
en stor matlagnings- och baknings-
dag, kunna placeras. 

En annan sorglig historia är skaf
feriet. Att se dessa mörka, trån
ga, ofta ventillösa kyffen, vari vår 
föda skall förvaras, är en upprörande 
syn. Matvarorna stå formligen på 
varandra, luften är unken, fuktig 
odh förskämd såsom alltid i rum, 
där ventilation är omöjliggjord. Men 
i det bedrövliga skick de äro utgöra 
de i tusentals fall den enda plats 
varå en familj kan förvara sina fö
doämnen. Det finns visserligen en 
källare, men osund även den och 
vimlande av råttor. Det vore en 
tacksam uppgift för vår sundhetsin-
spektion att litet närmare taga reda 
på denna fråga och söka genomföra 
en skafferinorm, som garanterar 
varje hyresgäst att få en sund, kall 
och ventilerad förvaringsplats för 
sina numera dyra födoämnen. Som 
det nu är skämmas årligen stora 
mängder av mat i brist på lämpliga 
förvaringsrum. 

En av de frågor som vidare på
kalla allvarligt beaktande är ventila
tionen i ett kök. Det är ej nog med 
fönster och spiskupa. Det uppåtsti
gande och sig över hela köket spri
dande oset fordrar långt effektivare 
ventilationsanordningar. Man kun
de tänka sig två stora ventiler, pla
cerade så nära taket som möjligt å 
ytterväggarna. Dessa jämte fönstret 
skulle snart rensa ett kök från stekos 
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och matlukt. Vad angår den nu rätt 
gängse ventilen över spisen är denna 
allt annat än lycklig. I tävlan står 
sig den gamla spiskupan vida bättre. 
Men med spjällets öppnande förenas 
en högst kännbar olägenhet i det att 
samtidigt ett skyfall av sot och grus 
rasar ned över de på spisen kokande 
kärlen. Dylika eventualiteter borde 
naturligtvis icke få förekomma. Ven
tilationen över spisen bör absolut va
ra sådan, att den säkrar spisen för 
nedfall från skorstenspipan samt in
rättad så att den kan regleras med 
samma lätthet som de föreslagna 
ventilerna vid taket å ytterväggarna. 
Som det nu är tar det timmar att 
vädra ut ett kök från besvärande luk
ter, såsom sill-, stek- och kålos, ooh 
innan detta skett är hela våningen 
mer eller mindre förpestad. 

Det är vidare i högsta grad oprak
tiskt att förlägga diskningen till kö
ket. Köket skall uteslutande vara 
inrett för matlagning, helst litet till 
arealen och rikligt försett med hyl
lor och bänkar. Man bör ha allt om
kring sig, ju närmare desto bättre. 
Tänk endast vilka lukulliska under
verk som kunna åstadkommas i det 
lilla penteriet å en båt! Stora kök 
äro i alla avsenden ett oting. 

Men intill köket bör gränsa ett 
ljust och behagligt diskrum med alla 
tillhörande remedier, varmt och kallt 
vatten, diskbänk, torkställning — 
och strykbord. Ty hur tids- och 
lynnesbesp arande är det ej att ha en 
särskild plats för varje arbete, att 
slippa hindras och knuffas om ut
rymmet för de olika gärningarna i 
ett överfyllt kök! 

Det händer ju att uppförandet av 
ett hus ställer sig en smula dyrare, 
när kvinnan får genomföra alla sina 
reformer på den ekonomiska avdel
ningen. De här nämnda utgöra en
dast en bråkdel. "Men det är en kost
nad som skall betala in sig med ti
den. Ty när allt kommer till allt 
är det ju icke en privatfråga utan en 
allmän nationell angelägenhet hur 
våra hems ekonomi skötes. Och den 
skötes icke väl där arbetshågen ned
stämmas av den ena förtretligheten 
efter den andra, där icke ens den 
största omsorg kan hindra mat att 
skämmas, och där hela apparaten 
över huvud är så tung att främman
de arbetskraft oavbrutet måste anli
tas. 

Intresset för hemmets arbete bör
jar, glädjande nog, ånyo vakna. Men 

liksom den obildade pigan försvun
nit ur marknaden och lämnat rum 
för den bildade husassistenten, så 
skola även våra gamla dystra kök 
försvinna för att ersättas av en tids
enligt inredd ekonomiavdelning i vå
ra hem. 

Louise Bergh. 

Julböcker: 
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man, Ruth Rosenius-Högman, Vil
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berg. 
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Trollförklädet. Saga av Anna 
"Wahlenberg. Illustratör: A. T. By-
berg. 
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Kvinnornas Tidning 

till Edra Vänner! 

sina fruntimmer vid deras eviga 
spelklubb igen. I dag stanna de ne
re i stan till middagen också, jag be
höver inte hämta dem förrän sent i 
kväll, efter teatern. 

— Charlie, spela fruntimmerna 
kort mitt på blanka dagen här i Chi
cago? 

— Om de spela kort? Ja, sex da
gar i veckan sitta de visst.som spika
de fast vid eina spelbord från lunch 
till middag, och efter den med för
resten. Här är det fruntimmerna, 
som spela, förstår du. Herrarna ha 
inte tid, de ska förtjäna spelpengar
na, förstår man det, tösen min? Spe
lar di inte i det gamla landet då? 

— Jo, men där är det ju bara gub
barna som spela kort, och bara om 
kvällarna, inte mitt på dagen, och 
inte har några fruar tid till det hel
ler, det tror jag då ej. 

— Ja, vi äro inte i Sverige här, 
och inte längtar jag att vara där hel
ler, för jag var bara tre år, när mi
na gamla togo mig "över diket", som 
vi säga här. Amerika är mitt land, 
det är ett bra land, och det kommer 
även mrs Elsie Henderson att tycka, 
när hon engång siitter i sitt egna lilla 
vackra hus vid en lummig trädgata 
och inte behöver lyda någon mer än 
sin kära man förstås, och den göken 
ska bära henne på händerna, så län
ge han lever och andas, förstår hon 

det, miss Elsie min? 
Med armen om Elsas liv, drar den 

brune chauffören henne bort till en 
liten stenbänk i tjänarnas avdelning 
av trädgården. Över deras huvuden 
sträcker ett ungt batalpaträd ut sina 
stora och solskyddande löv, nedan
för dem stillnar den blåa jätten Mi
chigan mot eftermiddagens ro. Char
lie, vid tröskeln till livets goda tid, 
talar till flickan från det avlägsna 
gamla hemlandet, hans fäders och 
hennes, men icke deras barns och 
barnbarns. 

— Ser du, älskling, jag har nog 
märkt, hur nedstämd du ibland är, 
när du tänker på det gamla som va
rit för dig, men nu får du ej mera 
tänka bakåt, bara framåt, och där 
står det inte så tokigt till för oss. 
Se nu bara här! Jag har 100 dol
lars i månaden och allting fritt, jag 
spar ,så gott som alltihop, isynner
het isen en viss liten blåögd kom över 
hit. Du har 50 och även allt fritt, 
till och med dina tjänstekläder lik
som jag -min chaufföruniform. Låt 
oss dra av 10 dollars var i månaden 
för våra nöjen, underkläder och små-
utgifter. Yi ha då 130 dollars för 
var månad att sätta in på våra 'Spar

banksböcker, det första och viktiga
ste man skaffar sig här i landet, och 
som du ju redan gjort en god .start 
med. Jag har kört i 7 år nu och har 

nära 2,000 räddade. Om ett år ha 
vi tillsammans 3,500 dollars. Det 
räcker att starta vårt eget med. Min 
bror G us, du vet, och jag (han har 
saîmlat ändå mer än jag, han är 3 
år äldre) ha då tänkt oss låta bygga 
ett bra nog stort garage där "ippe i 
förstaden i ett nybyggt kvoter, där 
det fattas automobilstall för alla nya 
hyresgäster som flytta in i vånings
husen. Vi ha redan en bra tomt på 
hand, och vi ha funderat ut, att 
det snart nog blir möjligt få en tu
senlapp i månaden från den platsen. 
Då, min flicka, är det du som flyttar 
in i en hel våning, nätt och fin soin 
du själv, och i stället för din eviga 
svarta klädning där, skall du bära 
siden och mjuka, fina tyger i alla de 
färger där är under solen. Så vac
ker du skall bli med ditt ljusa hår 
och dina älskade blå ö^on, som din 
Charlie just nu kysser låda två — 
och så. .. ja vänta bara — nu den 
lilla munnen med! 

Varpa framtid och nutid försvun-
no för någon stund för den blivande 
unge garage-ägaren och hans nordi
ska viv med det ännu oroliga hjär
tat. 

När Elsa från sitt rum hört lju
det av den bortilande automobilen 
dö bort i nattens tystnad, lade hon 
sitt huvud ner på kudden med en 
liten suck. Ja, nog var Charlie bra 

god och stark och att lita på, men han 
kunde ju misslyckas, han som de tu
sen runt omkring staden i de smut
siga, trånga, gamla kvarteren och 
ute i de ändlösa förstäderna till mil
jonernas Chicago. Ty att hålla nä
san just nätt och jämt uppe över 
nöden, det var väl ingen ersättning 
för det övergivna hemlandets sko
gar och sjöar, som ännu drogo hen
nes själ med barndomens och den 
första ungdomens lyckliga minnen. 

Hon minns, där hon ligger och sö
ker somna, vilken rysning som ge
nomfor henne vid återseendet av den 
fordom så vackra, äldre systern, som 
10 år före henne vänt hemmet ryg
gen och "gått över", lockad av släk
tingars glansfulla skildringar. Elin 
hade gift sig med en brunögd polack 
som nu var gårdskarl vid ett stort 
våningshuskomplex borta på Sydsi
dan, hade 5 bleka, skrofulösa barn 
omkring sig i den mörka, låga, fuk
tiga källarvåning, som är gårdskar
lens arvelott, och hon väntade snart 
det sjätte. Hon hade icke mera nå
got hopp att någonsin komma loss 
från källarvåningen, gammal och 
trött och utsliten, som hon redan syn
tes vara. Halvklädda, sprunga de 
smutsiga barnen, vars polsk-engel
ska språk Elsa icke förstod, omkring 
på den trånga, brunnsliknande bak
gården. Eommo de ut på gatan, där 

det åtminstone fanns träd och små 
lappar av gräsmatta, lurade den stän
diga autoimobilfaran. Varenda dag 
överkördes och dödades eller stym
pades barn runt omkring i staden. 
Till närmaste park var det för långt 
att sända dem ensamma, och när 
skulle modern få tid att gå ut med 
dem? Och all den smuts hennes man 
måste .dra efter alla de många hy
resgästerna! Soptunnor att bära ner 
på myggen och tömma i källarugnen 
och raka och sopa dagen igenom, 
sköta eldarna, bära bort aska, spola 
gårdar ooh gata, och aldrig få vara 
snygg! Själv måste hon tvätta, 
tvätta, tvätta och stryka dagen i än
da, laga mat, bädda, städa och inte 
visste hon längre hur solen på him-
melen såg ut! 

Nu sover den lilla tjänsteflickan, 
långt borta från alla bekymmer som 
henne framtid månde bringa. Men 
innerst inne i hennes drömmande 
själ .sitter en liten älva från hem
socknens gröna äng och viskar: Di
na barn bli inga svenska barn. Al
drig få de höra julvinden susa i 
svenska granar. Aldrig få de se 
den glittrande rena snön kring de 
älskade små röda stugorna. Vad de
ras svenska förfäder gjort och varit, 
vad de älskat, levat och dött för, det 
skall bara bli en berättelse i en bok 
för dem, om ens det. Amerikaner 

skola de bli, stolta över sitt stora, 
rika, mäktiga arbetsland. Nedlåtan 
de skola de tänka på det lilla, 
landet därborta i det obestämda Pa 

andra sidan", och alltid säga. ~~ 
Jag iskall gå -dit över en gång — E1®11 

aldrig göra det. Nya släkten sko' 
de grunda, med egna lyxbilar sko 
de glida fram mellan lyxhoningar 

med underbara trädgårdar, där J°r 

dens alla mest lysande blommor 
trängas om utrymmet och de s o 

ägareblickarna. , 
Men ingen mark utanför a ^ 

gårdsportarna skall ropa emot 
— Välkommen hem igen, du barn ^ 
fäder, som gett mig svett^oc 
och glädjetårar i tusende år. 

Den lilla tjanstoflWM 
ligt nog under förnatten, ^ 
morgonen blir hon lugnare, °c ^ 
den strålande solen runnit upp 
ny och hoppfull dag, vakna ^ 
stärkt och munter, till den 00 

strykningen. 
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Häftiga 
människor. 

Man är orättvis mot häftiga män
niskor! 

Hur förträffliga, välvilliga och ut
märkta de i övrigt kunna vara be
hövs det blott ett litet utbrott av de
ras dynamiska temperament för att 
man ögonblickligen skall stämpla 
dem som Xantippor, ragator, bufflar 
«eh grobianer. 

(S/m TAPISSERI* 
£SU J DETALJ CJri O. Hamng. 11.1 tr. 

INIAB5 
Monteringar 

utföras. 

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

En människa med ett blitt och tå
ligt väsen kan man däremot tolerera 
nästan allting av. Hon kan vara hur 
falsk, opålitlig och illvilligt stämd 
emot en i sitt innersta som helst 
ack, hon är ju dock så snäll! Men 
den häftige som i övrigt kan vara en 
god vän, en redbar människa med 
äkta guld i botten förgår sig en vac
ker dag — och ovänskapen är ett 
faktum. Vredesutbrottet har icke 
iörorsakat en den minsta skada, var 
kanske icke ens direkt riktat mot en 
själv . . . men ändå! .. T Man drar sig! 
Det är,så obehagligt med scener. 

Heidenstam har i en av sina histo
riska. böcker umgåtts med den vilda 
idén att vara förfäder hade en sä
kerhetsventil för sin vrede. När den 
ansatte dem hade de bara att lyfta 
ett litet lock från hjässan — och strax 
ringlade vreden ut från deras kropp 
som en fördunstande rök. 

Ledsamt nog för nutidens häftiga 
människor har denna uppfinning för
svunnit ur skapelsen. Vreden stan
nar nu i stället kvar i deras kropp 
och hotar att spränga, den.. Äro de 
mycket väl uppfostrade låta de sig 
naturligtvis hellre splittras i atomer 
än att säga ett ord. Men flertalet 
håller på livet. De måste skaffa isig 
luft... Stora skrällen — ett glas i 
golvet — en knytnäve i bordet — 
kraftens ord flygande som champag
nekorkar ur munnen! Det är nöd
vändigt som blixten ur det laddade 
molnet. Det lättar härligt och blir 
solsken efter. 

Jag förstår inte varför ej vi lug
nare och sansade naturer skola unna 
de varmblodiga dylika små scener. 
De beihöva dem för att kunna leva. 
Och litet krossat husgeråd kan man 
ju med litet besvär skaffa igen. Värre 
är det med ett krossat förtroende. 

&0?-0 

Varje husmoder 
bör till sitt bak 
uteslutande anuända 

G ö  t e b o r g s  

B n g k u o r n s  

Patentmjöl 
ty då erhåller hon 
D E T  B Ä S T A  

Hundar som skälla bita icke", sä
ger ordstävet. 

Jag tycker bättre om skall, front 
mot Iront, än ett bett i hälarna. 

Av eld och kyla kan bli ett stort 
förbund. Gustaf II Adolf och Axel 
Oxenstierna ha historiskt bevisat det. 

Ragna Peters. 

Blomstrande 
hälsa via - tand-

läKarestolen. 
Ovanstående rubrik kan förefalla 

överraskande, men den försvarar för-
träfligt sin plats över nedanstående 
sammandrag av artiklar i "National-
tidende", författade av den danske lä
karen d:r Alfred Bramsen. 

"Den absolut nödvändiga förutsätta 
ningen för att vara frisk", skriver 
d:r B., "är att man har egna eller ar
tificiella tänder, att man med dessa 
fullständigt sönderdelar födan, rik
ligt blandar den med saliv och, först 
när allt detta är samvetsgrant verk
ställt, låter maten passera ned i mag
säcken för vidare behandling. Den 
salivmängd, som måste avsöndras för 
att fylla kroppens dagliga behov är 
— två kilogram! 

Det är endast genom grundlig 
tuggning, som födan blir näring och 
som matsmältnings- och omsättnings-
spikdomar kunna botas. Att det för
håller sig så, kan man icke komma 
ifrån. 

Jag skickar genast patienten till 
tandläkaren för att förses med tugg-
tänder, d. v. s. kindtänder. Även om 
endast den ena sidan göres strids
duglig, är detta tillräckligt för att 
kunna börja, kampen mot sjukdomen. 
Men innan detta är gjort, är utsikten 
att återställa hälsan lika med noll. 

Läkaren kan visserligen ordinera 
patienten att hålla sängen, att vara i 
stillhet och genom en sträng diet med 
föda, som icke behöver tuggas, lyc
kas åstadkomma en tillfällig förbätt
ring. Men så snart patienten upphör 
med dieten visa sig åter de gamla 
sjukdomssymptomen. Kom ihåg, att 
det först och främst är salivavsönd-
ringen, som skall sättas i full gång 
igen, och att detta endast kan lyckas 
efter hand och genom en kraftig 
tuggning av den torraste och hårda
ste föda, som suger vätska till sig, 
alltså hårt bröd, skorpor, hårt rostat 
bröd, den hårdaste kex. 

Den kemiska omvandlingen av fö
dans kolhydrater försiggår i munnen 
och endast i munnen med tillhjälp av 
saliven. Denna omvandling är ett 
av huvudvillkoren för att kroppen 
skall få erforderlig näring d. v. s. 
tillföras styrka samt även motstånds

kraft mot sjukdom. Att föda och 
näring icke är detsamma veta vi lika 
visst som vi veta, att kol och värme 
icke äro identiska. Det är först när 
kolen förbrännas, som vi få värme, 
•lu fullständigare förbränning desto 
större värme. 

Orsaken till grovtarmskatarr, gikt, 
njur- och leveråkommor, sockersjuka, 
kräfta och alla andra ämnesomsätt-
ningssjukdomar måste vi söka alltid 
pa samma punkt nämligen i försum
mandet av munnens, tändernas och 
spottkörtlarnes funktioner. 

Tandläkarens position är främst i 
linien överallt, där det är fråga om 
att bota sjukdom. 

Utan hans hjälp måste vi låta allt 
hopp om ämnesomsättningssjukdo
marnas botande fara. Jag tänker 
härvid på nästan alla de kroniska 
sjukdomar, som grassera i nutidssam
fundet så oerhört att knappast en av 
hundra medelålders människor är vid 
lull vigör. Alla de andra lida av 
funktionsrubbningar i tarm, njurar, 
lever och hjärta. 

"Fasaden" d. v. s. de tänder som 
synas försummar man ju vanligen 
icke att ha i ordning, men med tän
derna inne i munnen är man inte så 
noga, och dock äro de absolut nöd
vändiga för hälsans bevarande. Man 
kan icke använda sina pängar till 
något nyttigare än till tändernas vård 
och upprätthållandet av deras tugg-
ningsförmåga livet ut!" 

lä IJ i I 

Tiffse noga 

vid köp av thé att vldstå' 
ende varumärke finnes 
å varje paket och bark! 

éndast då erhåffes 

Marknadens aiïra främsta 

borgen för äkta vara 

ËSSlilIlllîllliîi. ml 

Shall det dröja 
mychet länge? 

(Med anl. av en artikel av Crayon "När 
musiken spelar", Kv. T. 21/10 23). 

Det är Crayon, som, medan musi
ken spelar i den stora tésalongen och 
hennes granskande ögon söka tränga 
under den eleganta och leende ytan 
hos den kvinnliga publiken, gör sig 
själv den frågan, om det månne skall 
dröja mycket länge innan de unga 
flickorna se på sitt arbete med samma 
glada förtröstan och förväntan som 
de unga männen. 

Och hon undrar, ur vilka dunkla 
djup den stiger, denna oro och fruk
tan för den egna kraftens otillräck
lighet, för väntande svårigheter, som 
hon tror sig varsebliva — och sä
kerligen med xätta — hos de unga 
kvinnorna. 

Kära, kloka Crayon, är det icke 
något, något ganska väsentligt, du 
glömt i dina funderingar? Dina 
ögon synas ha bländats av juveler 
och pälsverk och allt denna världens 
goda, allt det materiella välstånd, all 
den trygghet — yttre åtminstone —, 
som ett rikt giftermål medför. Du 
synes rent av ha kommit att betrakta 

äktenskapet för kvinnans del, uteslu
tande ur försörjningssynpunkt. Det 
är väl dock att blunda allt för myc
ket för de inre krafternas spel att 
antaga att det enbart är för att slippa 
ifrån det egna arbetet och därav vål
lad oro och osäkerhet, som flickorna 
längta efter få gifta sig. 

Den unge mannen älskar arbetet — 
det arbete han valt för sin levnad, ser 
på det med glad förtröstan och för
väntan, därför att det för honom är 
medlet att förverkliga sig själv helt 
och fullt, både .som människa och 
man. Det ger honom icke bara eko-
nomiäkt oberoende, det Sätter honom 
i stånd att skapa sig ett eget hem, 
skaffa sig hustru och barn och, om 
han så vill, deltaga i samhällsarbetet. 
Arbetet är det medel, genom vilket 
alla hans inneboende möjligheter kun
na komma till uttryck. Arbetet ger 
honom tillfälle att nå allt det, hans 
väsen begär av livet. Därför stiger 
ur de dunkla djupen av hans varelse 
tillit och förtröstan upp emot arbe
tet. 

Till ett sådant allsidigt förverkli
gande av det egna väsendet leder 
icke kvinnans arbete. Det kan skän
ka henne ekonomiskt oberoende och 
hjälpa henne att förverkliga sig själv 
som människa och samhällsmedlem, 
men icke som kvinna, åtminstone icke 
under nuvarande samlhällsförhållan-
den. Stora och de för hennes väsen 
törhända mest betydelsefulla områ
dena ligga utom verkningarna av 
hennes förvärvsarbete. Vi kunna 
icke komma ifrån att kvinnan av na
turen jämväl är danad till moder, och 
till fyllandet av denna hennes upp-
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gift kan hennes arbete i regel icke 

förhjälpa henne. Att mödrar ofta 

måste arbeta utom hemmet för famil

jens uppehälle berör icke den fråga 

det nu gäller. 

De dunkla djup, ur vilka oron och 

fruktan stiga, är säkerligen kvin

nans innersta och starkaste instinkt, 

som ur det omedvetna höjer en var

nande stämma, vilken förnimmes som 

oro och framtidsfruktan. Tjänar 

det något till att förneka att de flesta 

om än icke alla kvinnor som av eget 

val eller nödtvång ägnat sig åt ett 

arbete och levat ogifta, måst utstå 

mången hård dust med sitt eget jag, 

med sina rent kvinnliga instinkter, 

för vilka ibland alla arbetets frukter 

kännts som en handfull äska och all 

livets lycka legat i det ouppnådda, 

i det trots all deras strävan ouppnåe

liga? 

Det finns arbetsområden, där kvin

nan har lättare att helt finna sig till 

rätta, sådana som på ett eller annat 

sätt avse fostran och vård, och detta 

därför att hon där har människor till 

föremål för sin verksamhet, därför 

att hennes speciellt kvinnliga in

stinkter där finna ett utlopp. Men 

handen på hjärtat, Crayon, hur tror 

du att arbetet på ett kontor, i en bu

tik, en verkstad eller på en fabrik 

skall kunna hos en ung kvinna- åt

minstone utlösa denna djupa känsla 

av glädje och tillfredsställelse, som 

du efterlyser? Ett fullt självständigt 

arbete för ett mål, som motsvarar 

både förnuftets och hjärtats krav, 

kan måhända göra det, tidtals. 

Och dock! Vi äro glada åt arbetet. 

Vi äro glada över att den långa och 

tålamodsprtivande strävan att åt 

kvinnorna möjliggöra ekonomiskt 

bör ej saknas 
[d) O J U L B O R D E T  
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Spiritismen. 
Av * * * 

(4). 

si S^r^smens motståndare säga 

J?.. , va ^r, att de mer eller mindre 
förklarliga fenomen, som före-

vid ma 7-^ pietistiska seancer eller 

s]jrj ns ''''a försök med automatisk 

«ver ° 's^°^a tillskrivas 

förkla Ur^a orskaer, om de kunna 

läJT ? naturilSt sätt, och, till-
ligfb Ce.' tia torde också bli möj-

Ï titJgjj1111C^e nu d'ock längre fram 

fvs'-v seancerna förekommande s. 
sationer 1! ^enomenen andemateriali-
sterräp-n lla^^n^n§ar' ljussken, blom-
gemåls ,,.S,'li'v^a'san(^e trumpeter, 
Advert iir''ytining utan mänsklig 
förut sa T. S" V" Un'derkännas, som 
%erna^ 'utiständigt av antispiri-

Wnar de T ,°m man ^ sätt 
^ återst'. y,Slska fenomenen därhän, 

Governor ^ förklara 

ådjT^ Ve^an^e> som medier-
;a, när de förmedla 

de föregivna budskapen mellan an

devärlden och levande människor. 

En sådan allt omfattande förkla

ring har ännu icke kunnat förebrin

gas. Man tror sig emellertid i hyp-

notismen och dess företeelser hava 

funnit en ledtråd, med vars hjälp 

man slutligen skall lyckas hitta gå

tans fullständiga lösning. 

Det hypnotiska och trance-tillstån-

det erbjuda stora likheter. Vid hyp-

notiseriiigen är det en hypnotisör, 

som försätter försökspersonen i det 

egndomliga tillstånd mellan sömn 

och vaka, som går under namnet hyp

nos; vid trance återigen försänker sig 

mediet självt i ett sadant tillstand. 

Det är genom de hypnotiska före

teelserna man kommit närmare det 

redan förut anade mänskliga under

medvetandet, nu till dags så ofta 

nämnt i samband med den suggestiva 

läkekonsten. Det finnes även an

ledning tro, att det är i undermed

vetandet som intuitionen, genialite

ten ha sin källåder. 
Det är dock icke i detta samband 

som hypnotism och undermedvetande 

äro föremål för antispiritisternas in

tresse. De se i dem framför allt va

pen mot den spiritistiska vidskepel

sen. 

Under hypnosen är dagsmedvetan

det visserligen icke utplånat, men 

försatt ur aktivitet. I stället flyter 

undermedveta.ndet upp och blir i viss 

mån åtkomligt för hypnotisörens stu

dium. Anställda experiment hava 

visat, att undermedvetandet äger en 

oerhörd minnesstyrka; det minnes ic

ke blott allt vad dagsmedvetandet 

gömmer, utan även allt vad det glömt, 

allt vad det någonsin erfarit, hur 

flyktigt intrycket än må ha varit; 

allt finns bevarat i undermedvetan

det, varje upplevelse, varje sinnesiö-

relse, varje känsla, varje tanke, allt 

vad blicken fallit på, varje ljud örat 

uppfångat o. s. v. 

Man har på antispiritistiskt håll 

i detta förhållande trott sig finna 

förklaringen till vissa spiritistiska 

företeelser. Ett medium befinner sig 

i trance och nedskriver därvid en 

del verkligt djupsinniga tankar, som 

vida överstiga dess intelligens i vaket 

tillstånd. De utgivas för att vara ett 

andemeddelande, men kunna mycket 

väl hava funnits i en bok, som me

diet för flera tiotal år sedan läst och 

fullständigt glömt, men vars innehåll 

bevarats av det med ett sannskyldigt 

hästminne utrustade undermedvetan-

det, vilket nu återger det, men fal-

skeligen signerar det skrivna med ett 

andenamn. Man 'har i ett fall konsta

terat en sådan händelse i fråga om 

ett framstående engelskt medium, 

vars heder emellertid är höjd över 

allt tvivel, och som således handlade 

i god tro. 

På .samma sätt kan det förhålla 

sig också, när mediet skriver eller 

talar på främmande språk, i vilka 

det i vaket tillstånd är fullständigt 

okunnigt! 

I en av de föregående artiklarne 

berättades om hur professor Oliver 

Lodge lämnade ett medium en klocka, 

som till/hört en tjugu år tidigare bort

gången onkel, och hur mediet berät

tade en mängd detaljer ur den bort

gångnes och hans bröders barndoms

liv. Professor Lodge försäkrar, att 

han aldrig förut hört något härom. 

Hans ord kan icke betvivlas, men den 

antispiritistiska misstanken tränger 

sig dock fram, att han i sin tidigaste 

barndom hört • dessa berättelser, och 

att hans dagsmedvetande glömt dem 

men att i hans undermedvetande det 

oförstörbara minnet funnits kvar, och 

att det var där mediet på tankeöver

föringens väg fann det. 

De olika handstilar, som vid auto

matisk skrivning framkomma, och 

vilka uppfattats som bevis för att det 

icke är automatisten, utan andra in

telligenser som skriva, kunna likale

des, framhålles det, vara minnesbil

der, gömda i det undermedvetna. Per

soner, som hypnotiserats odh inta

lats, att de varit andra namngivna 

personer, harva på anmodan mycket 

lika återgivit dessas namnteckningar, 

vilka de kanske sett endast en eller 

annan gång i verkligheten. 

Men låt oss återgå till hypnosens 

under! Det har visat sig, att den 

hypnotiserades sinnen kunna vara i 

utomordentlig grad skärpta. 

En person i trancetillstånd läste 

högt vad en annan person läste tyst 

ur en bok. Mediet såg endast bo

kens pärmar. Man trodde, att en 

tankeöverföring ägde rum, men i 

själva verket såg mediet spegelbilden 

av boktexten i den läsandes ögon. 

Bokstäverna voro där icke mer än en 

tionidedels millimeter höga. När me

diets ögon övertäcktes, försvann dess 

förmåga att följa med läsningen. 

En annan hypnotiserad fick befall

ning att till resp. ägare utdela 60 i 

en hög kastade handskar. Han lyc

kades fullständigt med tillhjälp av 

sitt genom hypnosen i oerfiörd grad 

förstärkta luktsinne. När näsan till

stoppades, misslyckades experimen

tet. Även hörseln kan under hyp-

notiskt tillstånd nå en otrolig styrka. 

En viskning har uppfattats genom 

två väggar. 

Även dessa omständigheter tror 

man spelar in vid de spiritistiska 

seancerna. Genom sina viskningar, 

sitt minspel, sina tysta men dock av 

vissa med rörelser av läpparna, tun

gan och struphuvudet beledsagade 

anropanden av en kär bortgången 

kunna seancedeltagarne giva det 

överkänsliga mediet namnet på den 

kallade anden ooh eventuellt även an

nat material till andemeddelanden. 

Även förekomsten av de många 

olika andeintelligenser, vilka uppgiva 

sig "kontrollera" (behärska) medier

na tror man sig kunna förklara. 

Man kan, påpekas det, icke om en 

person säga, att han som gubbe är 
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oberoende äntligen krönts med seger, 
så att snart sagt alla banor ligga 
öppna för kvinnan, att möjligheterna 
finnas för henne att på egen hand 
skapa sig en oberoende ställning; 
för intet pris ville vi ha tillbaka de 
gamla förhållandena. Vi äro glada 
över att [kvinnan äntligen blivit er
känd som människa och icke längre 
vare sig betraktas eller betraktar sig 
själv som ett medel allenast utan som 
en varelse med självändamål. 

Men den verkligt djupa, ur hela 
vårt väsen strömmande tillfredsstäl
lelsen med livet nå vi väl näppeligen 
förr än livet formats så att 
vi kunna förverkliga både män
niskan och kvinnan inom oss. Nu 
ställas flertalet kvinnor inför det för 
deras väsen ödesdigra: antingen •— 
eller. Kunde det arbete den unga, 
flickan väljer i stället förhjälpa hen
ne till det befriande och lyckliggö
rande: både — och, skulle hon nog 
hälsa det med samma glädje och för
tröstan som den unge mannen. Ur 
de dunkla djupen skulle då stiga 
icke oro och fruktan utan lugn och 
tillförsikt. 

C. K. 
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"Varför". 

Till red. av Kvinnornas Tidning, 

Härstädes. 

Mina "Varför" i ett tidigare num
mer av Eder ärade tidning har fram
kallat tvänne gensagor. Först av en 
man vars signatur jag nu ej kan er
inra mig och senare av "En kvinna". 
Detta uppmuntrar till ett nytt in
lägg under förhoppning att dessa 
gamla synpunkter dock befinnas nya 
och värda att beaktas av många som 
inte skriva insändare, men i alla fall 
hysa intresse för frågan. Vad det 
förstnämnda av svaren beträffar, kan 
jag yttra mig kort. Ehuru, som 
sagt, skrivet av en man var logiken 
långt ifrån manlig. Till att börja 
med konstaterade min opponent, att 
han ej kunde tänka sig något ynk
ligare och fegare, än att i Kvinnornas 
Tidning -så vidgå mannens fel och 
svagheter, som jag gjort. Strax där
på och i nästan samma andetag sä
ger han — jag minns ej ordalydel
sen —. att det är manligt och riktigt 
att erkänna sina brister och fel. 
Slutligen hänvisar han till sättet för 
kri^tendomsundervisningen såsom ett 
fel eller en orsak till det onda. Man 
skall mera lägga vikt vid Nya- än 
Gamla testamentet o. s. v., och gör 
man det och lär såna söner var hjäl
pen skall erhållas, så bli de hjälpta 
etc. Jag förnekar icke kristendo
mens makt över sinnena, men jag 
förnekar, att vår religion skulle vara 
det enda, som höjer och hjälper män
niskorna till sedlighet och sund upp
fattning av det sexuella livet och 
umgänget könen emellan. Jag tyc
ker också att detta var ett underligt 
svar på en fråga, varför mödrarne 
försumma sina barns uppfostran till 
sedlighet med eller utan kristendo
men som medel, och i stället genom 
ett lättfärdigt leverne och otuktig 
klädsel fördärvar gossens uppfatt
ning om kvinnans uppgift som 
kvinna. 

Vidkommande åter det senare sva
ret, är jag glad för detta. Visserli
gen kommer det gamla utkörda talet 
om "kvinnan såsom slav" även här 
till användning, som så ofta när det 
gäller hennes "ställning i samhället". 
Men märk, att det här icke är tal om 
ställningen i samhället utan i hemmet 
och familjelivet. Under den tid, då 
kvinnan var långt mera bunden i 
samhället än nu tilldags, stod ofta 
hennes renhet och kyskhet — i varje 
fall inom vissa kretsar och tidsperio
der —• så högt i ära, att ingen kunde 

drömma om att få se "ärbara" kvin
nor uppträda på sätt som nu anses 
både passande och naturligt. 

I en punkt ger mig "En kvinna" 
odelat rätt, nämligen, när det gäller 
att ställa kvinnorna till ansvar för 
sådana uttryck som: "Ack klandra 
icke den kära pojken, kära du! Du 
förstår väl att han måste rasa ut!" 
Men vad är detta annat än slapphet 
i och felaktiga metoder i uppfostran 
och gott föredöme. 

"Eostren edra söner I män till 
starka karlar som kunna betjäna sig 
av sina känslor utan att behärskas av 
dem", säges det, "i stället för 
att vänta hjälpen i kampen mot eder 
egen natur hos kvinnan". Rätt, full
komligt. Men i den mån, som man
nen gör sitt till för att under den 
begränsade tid, då han d regel har 
tillfälle att i det dagliga umgänget 
med sina söner söka hos dem inplanta 
goda seder och finare uppfattning av 
kvinnan, än den kvinnorna i allmän
het genom sina exempel ge, fordras 
för att hans strävanden skola lyckas, 
att åtminstone hans egna kvinnor 
ändra sitt uppträdande. Exemplet 
övertygar mer än ord, särskilt när 
exemplet lockar. 

Jag önskar ingen onödig prydhet 
och reagerar ej alls mot "en bal
dräkt", där armar och axlar visas, 
men jag vämjes vid att se mödrar 
och unga flickor spöka ut sig på ett 
sätt, som uteslutande går ut på att 
förföra. Och jag vämjes vid att se 
dem utföra dessa vidriga magdanser, 
som härstamma från negrernas par-
ningslekar, fast de förra äro långt 
mera okyska än de senare. Ty neg-
resserna äro på sätt och vis oskulds
fulla i sin nakenhet — jag har sett 
tusentals av dem — och de förstå 
ej bättre. Men våra förfinade och 
ultramoderna kvinnor ha ett djä
vulskt sätt att skyla sin nakenhet, 
och det är detta, som jag tagit till 
orda emot i mina "Varför". 

Man har beskyllt mig för att skju
ta skulden ensam på .kvinnan. Jag 
sade i min första artikel, att jag ville 
sätta kyrkan mitt i byn och fördela 
ansvaret, och jag sade även att som 
artikeln svällt ut vid ordandet om 
kvinnans andel, skulle jag kanske få 
nöjet aterkomma. "En kvinna" har 
härvid förekommit mig med sitt in
lägg. Ej dömer jag kvinnan ensam, 
men jag ville, att hon vid det ofta 
återkommande talet både i dagspres
sen och i Kvinnornas Tidning om 
mannens råhet och allt det som sagts 
om "kvinnofriden på gatorna", skul
le öppna ögonen för sin egen stora 
skuld. Jag tror ej på "En kvinnas" 
tal om att bättre tider stunda, när 
kvinnan blir mera frigjord, ty erfa
renheten synes mig visa motsatsen, 
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men jag tror fullt och fast på hennes 
råd till mannen i näst sista stycket 
av hennes artikel. 

Visst är det sannt, att vi fördärva 
varandra, och att den ene ej endast 
kan skylla på den andre. Det är en 
växelverkan av största betydelse till 
ont eller gott. Men det viktigaste är 
uppfostran och ett gott föredöme, 
och här liar kvinnan både av natu
ren och på grund av sin dagliga gär
ning ett företräde och ett ansvar, som 
hon med tacksamhet mot försynen 
skall arbeta for att fylla, ty den 
uppgiften är stor. 

En man. 

Med detta inlägg får diskussionen 
i föreliggande ämne anses avslutad. 

En utställning 
och försäljning av arbeten i spetsar, 
tyll och brokad, lämpliga till jul
klappar pågår den 3—5 dec. i Vasa 
tésalong, Parkgatan 5 härstädes, och 
bringas i välvillig åtanke. Det är 
också här kvinnlig företagsamhet 
som 'bör uppmuntras ! 

Kvinnlig företagsamhet. 

Fröken E. Sävdalhl, som tidigare 
varit verksam inom kontorsvärlden, 
öppnar i dagarna egen affär, Pilga
tan 3, härstädes. Det är ju inga tider 
att starta nya företag i, men här gäl
ler det specerier och matvaror och 
utan sådant kan ju inte ens de allra 
sparsammaste leva. Alltså vi hop
pas det bästa för den modiga damen. 
För övrigt bör en speceriaffär vara 
mycket trevlig att ha. Vi tänka på 
alla "oköpandes" godsalker som fin
nas inom räckhåll i lådor och bur
kar! 

Varför plågas med dåligt kalfe 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. 

I varje stor stad är den rike sällan 
i sin bostad, därför att han har trå
kigt där, men han återvänder dock 
alltid dit, emedan han icke har trev
ligare någon annanstans. 

Schopenhauer. 

Näst Gud gives det för människan 
ingenting heligare än hennes moder. 

Bogumil Goltz. 

Genom examina får man människor 
att sträva, liksom de sibiriska hun
darne att draga genom att hålla ett 
ben framför dem. Det är på det viset 
man lockar ungdomen att studera. 

Saknaden är en god läromästare. 
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BREVLÅDA. 

O- T—n, Stockholm. partier 

och partiskhet ha vi övernog av, som 
Ni säger. Vad vi kvinnor främst 
behöva är en opartisk 'sammanslut, 
ning för gemensamma strävanden ock 
önskemål. 

Mary N., Örebro. Ja, var den icke! 

Red. ansåg detsamma vid införandet. 

Frisinne. I en iså antedikuviansk 

form kunna omöjligen nya idéer leva. 

Box 36. Hellre än 
bra prosa. 

Julegäst. Varmt välkommen! 

F ru Elin S. S—r. Vi äro mycket 
intresserade av de ifrågavarande no
vellerna, Man bör nog Ih'älst ha 
skriftligt på översättningsrätten. 
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alldeles densamme som han var i me
delåldern, i ungdomen, i barndomen. 
Han undergår en ständig utveckling 
och förvandling. Han känner sig 
dock själv som en enhet, därför att 
de olika tidsperioderna sammanhållas 
av minnet. Detta minne, som hör 
till dagsmedvetandét, är dock, som 
nyss påpekats, aldrig fullständigt, 
det har tappat bort en mängd själs
stoff, som sjunkit ned i undermedve
tandet. Detta själsstoff kan förbli
va, och förblir så oftast, splittrat, 
oorganiserat, och vi märka det icke. 
Men det kan också söka anslutning 
till vartannat, bilda stora fast sam
manhållna grupper, och det uppstår 
då inom människan en eller kanske 
flera sekundära personligheter, vilka 
söka att komma till sin rätt jämsides 
med eller över den "normala" person
ligheten. Det inträder i så fall en 
personlighetsklyvning eller i långt 
gående fall besatthet. 

Man grundar denna sin åsikt på 
verkliga och kända företeelser i livet. 

Doktor N. Prince berättar om ett 
sådant typiskt fall. Han hade en 
patient, fröken Beauchamp. Hennes 
Väsen var allvarligt, hon var mild, 

god och idealistiskt anlagd. Hennes 
hälsa var icke den ibästa — hon plå
gades av ett svårt nervlidande. Men 
fröken Beauchamp bodde icke ensam 
i sin kropp, utan hade bredvid sig 
en annan personlighet, som kallade 
sig Sally, och som var fröken B:s 
diametrala motsats. Sally hatade 
den andra, och under de perioder hon 
trängde undan fröken B. iur dagsmed
vetandet förde hon ett ondskefullt 
regemente; hon rev sönder den an
dras handarbeten, 'skickade henne 
postpaket med ormar och spindlar, 
samt begav sig, utrustad med en bril
jant hälsa som hon var, långt ut på 
landet, där hon sedan lät det andra 
dubbel jaget, iröken Beauchamp, vak
na upp, förtvivlad över den iråkade 
situationen och utan ett öre på fickan 
för den långa hemfärden. Genom 
hypnotisk suggestion lyckades det 
d:r Prince till sist att lappa ihop den 
goda och den onda halvan till en 
mellanperson mellan dem båda med 
helhetskänsla och varken ängel eller 
demon. 

Detta 'fall framställes som ett fak
tum av den redan tidigare citerade 
d:r Baerwald, docent i psykologi vid 

Humboldthögskolan i Berlin, vilken 
därjämte redogör för flera liknande 
vetenskapligt konstaterade personlig
hetsklyvningar. Från bibeln äro ju 
också kända berättelser om människor 
som voro besatta av "onda andar". 

Antispiritisterna vilja göra gällan
de att de vid seancerna uppträdande 
"kontrollandarne" endast äro sådana 
"delpersoner" d. v. s. löst själsstoff, 
som mediernas undermedvetande upp
samlar, förbinder, ger gestaltning och 
namn, och vilka väsenden, om de nu 
kunna kallas så, fortfara att finnas 
till imed bevarad särart, redo att, all
tid sig själva, uppträda på den spi-
ritistiska skådebanan. 

Den amerikanske psykologen Stan
ley Hall försökte kasta ett ljus över 
denna dunkla nejd genom ett experi
ment. Han talade i närvaro av me
diet mrs Piper om en bortgången vän, 
om vilken han berättade åtskilligt 
smått och gott. Den döde anmälde 
sig sedan alltemellanåt vid seancer
na och lämnade skriftliga meddelan
den, som på ett fyliligt och levande 
sätt återgåvo hans personlighet. Stan
ley Hall kunde emellertid berätta, att 
den bortgångne vännen — aldrig exi

sterat! Ingen misstanke häftar emel
lertid för den skull vid mrs Piper — 
det hela var ett omedvetet självbedrä
geri, iscensatt av hennes lun'dermedve-
tande. 

Att "kontrollandarne" endast äro 
"delpersoner" hos mediet därför talar 
enligt antispiritisternas åsikt, deras 
ofta manifesterade ovederhäftighet, 
deras ojämna kunskaper med gapan
de luckor, deras försök att gissa sig 
fram, deras undanflykter då man 
avkräver dem rent och klart besked 
om den värld de leva i. 

Det kan med allt detta dock icke 
sägas, att antispiritisterna verkligen 
bevisat vad de önskat bevisa. De ha 
gjort åtskilliga av de spiritistiska 
fenomenen misstänkta, men de ha ic
ke lyckats avslöja dem och göra dem 
fullständigt värdelösa. Och med hän
syn till andra ha de icke lyckats pre
stera någon förklaring alls t. ex. 
ifråga om förutsägelser om komman
de händelser, särskilt när de tagit 
profetians form, och när det lyckats 
mediet att korrekt meddela vad som 
samtidigt tilldragit sig på en fjärran 
plats, eller att med hjälp av ett obe
tydligt föremål, som passerat genom 

flera, för varandra obekanta händer, 
ge sant och ingående besked om den 
döde ägaren och en likaledes sann 
skildring av hans levnadsöden, obe
kanta för deltagarne i seancen. 

Spiritisternas position synes här 
mycket stark och det utgör tydligen 
förklaringen till att så många fram
stående psykiska forskare öppet för
klarat sig för den i spiritismen inne
slutna andeteorien. 

Animismens anhängare, bland vil
ka man likaledes finner kända veten
skapsmän, försöka dock att bjuda 
motstånd även här. Bland de psy
kiska krafter de vilja tillerkänna 
vissa undantagsmänniskor äro "klar
seende" förmåga att se tillbaka och 
framåt i tiden, "fjärrsyn", förmåga 
att uppfatta vad som tilldrager sig 
på andra platser samt förmåga att 
på telepatisk väg, från undermedve
tande till undermedvetande, träda i 
förbindelse med andra människor. 

Förekomsten av dessa övernormala 
psykiska krafter är emellertid icke 
ännu erkänd av vetenskapen. Det 
hela är ingenting mer än en hypotes. 
Man har visserligen genom hypnoti-
ska experiment lyckats visa att tan

keöverföring är möjlig men i lätt 6 

gränsad utsträckning och 
icke på det häpnadsväckande sä 
som vid de Piperska seancerna, vi. 
bar vittne om att det icke var frao 

endast om en förbindelse me^an. 
vande människors undermedvet&n 

utan att även övernaturliga ra 

voro i verksamhet. . • 
Allt som allt — striden om SP 

• a Hur oen 
tismen är ännu oavgjord. 
slutligen skall utfalla därom 
intet förfiandsuttalande göras. 
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Utlandskrönika 

i sammandrag. 

Den tyska regeringskrisen har 
lösts. Det har nämligen lyckats le
daren för centrum d:r Marx att bilda 
ny ministär. I densamma har ingått 
flertalet ministrar i den avgångna 
Stresemannska regeringen, och Stre-
semann själv har övertagit utrikesmi-
nisterportföljen. Det nya kabinettet 
stödes av de borgerliga partierna 
led undantag av yttersta högern. 
Socialdemokraterna stå likaledes 
utanför regeringen. 

Rikskanslär Marx fick ett ganska 
igt mottagande i riksdagen, då 

lan framlade sitt regeringsprogram. 
Enligt detta kommer Tysklands ut
rikespolitik att fullföljas efter de 
Stresemannska riktlinjerna. Detsam-
®a gäller finanspolitiken. I inrikes-
Politiskt hänseende kräver regerin-
S®! att fullmaktslagen, genom vilken 

™ tillerkännes utsträckt befogen-
e ^ på det sociala och ekonomiska 

worådet, skall förbliva i kraift. Li-
aledeis är det för den inre ordnin-

? uPPrätthållande nödvändigt, att 
militära undantagstillståndet tills 

ftre får bestå. Slutligen förkla-
(e rikskanslären, att regeringen 

^ miner att motsätta sig varje för

de ^ss^a Rhen- och Ruhrområ-
»a Iran moderlandet. Konflikten 

gen fD ^ Bayern regerin-
Wdf[rSÖka ^ösa gen'oin fredliga 'för

gen D a^t fullmaktsla-
Holl S°m är en styggelse i socialde-

<kssa tlT^ Ö^°n' uppkallat 
D| eii 

1 Motstånd mot regeringen. 

till an emellertid skulle 
Ugligg ^ermSens avgång och an-

social i1 "k^agsupplösning, har 
på en \ em°^ra^ska partiet gått in 
ett rik ?mPro,m®s! gående ut på att 
ßkall tiUsättes, vilket 

< Handla 
"Cintra an^a ^ godkänna de för-

sar. som r 
^aktslaggj 

'^utandg^0^13^ emeHertid ic^e 

regeringen med stöd av £ 
^rda |,,^a&en kan komma att ut-

helighet U^an en^as^ rådgivande 

^^aktsl, 
$ 

Det « ar 

icke sW8!611 ^ar' nar l(ietta skri" 
andlats av riksdagen. - — »w M-V -LliVÖUtlgUll. 

att den kommer att 

falla på grund av motstånd' från yt
tersta högern, som därigenom vill 
framkalla riksdagsupplösning. 

De franska och belgiska regerin
garna hava beslutat att efter hand 
minska det militära trycket i de be
satta områdena så snart följderna av 
det passiva motståndets upphörande 
visa sig, d. v. s. gruvorna och fabri
kerna kommit i full gång och Berlin
regeringen ratificerat avtalen om 
Rhen- och Ruhrjärnvägarnes exploa
tering. 

De tyska sedelpressarnes arbete 
hejdades, som bekant, av den Strese
mannska regeringen och resultatet 
därav visar sig nu i minskat sedelom
lopp och sjunkande varupriser. 

Den franska valreformen, vars ge
nomförande önskats av såväl regerin
gen som presidenten, har förkastats 
av deputeradekammaren. Utgången 
betraktas som en motgång för rege
ringen och som ett tecken på dess 
sjunkande prestige. 

Förenta staterna hava definitivt, 
avböjt att deltaga i den undersökning 
av Tysklands betalningsförmåga, 
som ursprungligen föreslagits av 
England och även godkänts av 
Frankrike dock med så betydande 
inskränkningar i fråga om undersök
ningskommitténs befogenhet, att dess 
arbete måste bliva resultatlöst för 
skadeståndsfrågans lösning. U. S. 
A:s regering har emellertid ingen
ting emot, att amerikanska privatper
soner deltaga i undersökningen. 

Italiens finanser undergå en oav
bruten. förbättring . Budgeten visar 
200 millioner lire större inkomster än 
beräknat och en reducering av utgif
terna, uppgående till 300 mill. lire. 

Det italienska parlamentet har för
nyat Mussolinis mandat som diktator 
för ytterligare ett år. Ett rykte be
rättar, att Mussolini umgås med pla
ner att avskaffa parlamentet och att 
ersätta det med en sakkunnigekon
gress, beklädd med lagstiftande myn
dighet. Han anser, att en sådan är 
att föredraga framför en vald poli
tisk församling, som appellerar till 
folkmassan och snyltar på dess okun
nighet, dess egoism och andra laster. 
Ett parlament, förklarar han, som 
blott representerar en nyckfull, okun
nig och vilseledd folkmassa är en för
åldrad institution utan nytta i en mo-

därn stat. 
Resultat av de engelska valen är, 

när tidningen går i press, ännu icke 

känt. 
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En välkomsthälsning. 
I morgon infaller en stor bemär

kelsedag. Det är nämligen den dag, 
då Sveriges land och folk få hälsa 
kronprinsparet välkommet hem öfter 
den långa wedding-trippen. Göte
borg har äran att vara det furstliga 
brudparets Iförsta landstigningsplats 
på svensk jord. Och medan huvud
staden rustar för att i dagarna tre 
med ståt och prakt ifira det höga pa
rets hemkomst bereder sig Göteborg 
att skänka den första känningen med 
svenskt land en så vacker och värdig 
prägel som möjligt. 

.Redan långt ut till havs kommer en 
jagardivision att möta och eskortera 
det fartyg, som för de nygifta om
bord. Yid landstigningsplatsen mitt 
för Masthiuggstorget sker det offici
ella mottagandet med stor militärpa

rad. Om det blir det kungsväder 
man hoppas kommer färden sedan att 
gå i öppna vagnar genom Första 
Långgatan, Nya Allén, Avenyen, 
Östra och Södra Hamngatorna fram 
till residenset. Efter den med stort 
intresse omfattade matinén på Kon
serthuset följer stadens stora subskri-
berade middag på Börsen samt vid 
fursteparets avresa med extratåg 
samma kväll en storartad hyllning 
av en sångkör på 200 man ur Sven
ska Sångarförbundet. 

Det skall bli fästglans 'över Göte
borg i morgon. Man ur buse! Alla 
flaggor i topp! Äkta och varm skall 
den första välkomsthälsningen brusa 
emot Sveriges nya kronprinsessa och 
blivande landsens moder. 

Kronprinsparets 
välkomstmärKe 

det av Stockholms idrottsförbund ut
givna minnesmärket i anledning av 
kronprinsparets förmälning och så
som en gärd av hyllning till idrottens 
höge beskyddare, finnes nu tillgäng

ligt i marknaden. 
Det synnerligen vackra och smak

fulla märket, som visar bilden av 
kronprinsparet i profil och är dekore
rat med band i den svenska och en
gelska flaggans färger är avsett att 
bäras som nål av alla och en var un
der välkomstdagarne. Ett särskilt ex. 
av guld kommer att överlämnas till 

kronprinsparet. 
Underlåt ej att bära kronprinspa

rets märke under välkomstdagen ! 

Den nya Eva. 
Vad mannen hoppas av kvinnan. 

Den framstående engelske förfat
taren James Douglas ger i Sunday 
Express ett starkt, nästan gripande 
uttryck för de förhoppningar på 
världens räddning, som många män 
och kanske de mest klarsynta knyta 
vid den nya tidens med full medbor
garrätt utrustade kvinna. 

"Kvinnans politiska uppfostran", 
skriver James Douglas, "har ännu 
icke blivit så omfattande som män
nens. Vi måste undervisa denna oö
vade armé av nya kvinnor, bekläd
da med rösträtt, eller, rättare sagt, 
de måste uppfostra sig själva. De 
•måste tänka för sig själva och syr
sätta och rena den manliga politi
kens förgiftade blod. 

Männen hava på ett bedrövligt 
sätt misslyckats i sitt politiska ar
bete. De hava gjort världen sådan 
den är. Och vilken värld! 

Man kan icke säga, att det inferno, 
som vi kalla Europa, är kvinnans 
verk. Det är resultatet av mäns 
missgrepp. Manliga ideal och manlig 
politik hava förvandlat Europa till 
ett Gehenna. Kvinnorna hava ingen 
andel haft i denna helvetesbrygd. De 
ha fött de härliga söner, som under 
fyra långa blodiga år massakrerades 
och dödades. De hade varken röst
rätt eller veto i de rådslag, som ledde 
till det ohyggligaste kriget i värl
dens historia och till den ohyggliga
ste freden i världens historia. 

Man har icke rätt att tro, att kvin
norna skola göra historia pa samma 
usla sätt som männen. Man har ic
ke rätt att tro, att de skola visa sig 
lika stenblinda och sinnessvaga som 
gångna tiders män. De hava ännu 
icke haft sin chance. Nu hava de 
fått den. Om kvinnorna vilja, skola 
de kunna göra kriget omöjligt. De 

kunna feja bort det lika fullständigt 
som slaveriet och duellväsendet fejats 
bort från den civiliserade världen. De 
kunna vägra att sända sina söner 
som får till slaktbänken. 

Om de skola kunna besvärja kri
get, beror på om de neka att mot
taga männens idéer, neka att hylla 
deras ideal. Samarbete mellan alla 
kvinnor är kanske möjligt endast på 
denna punkt. Här kunna de alla 
enas med visshet. Det strider mot 
kvinnans natur att vilja kriget, som 
skall uppsluka hennes egna söner. 
Här finner kvinnan sin förnämsta 
uppgift. Hon kan befria, mänsklig
heten från det vilddjur, männen i sin 
korttänkthet skapat och vilket de icke 
längre förmå att behärska. 

Världen av i dag behöver för det 
första fred, för det andra fred och 
för det tredje .och för alltid fred. Jag 
ser i kvinnan fredsstiftarinnan, som 
skall förmå männen att smida svär
den till plogbillar. Den nya Eva 
skall sätta rätt i stället för makt, 
sunt förnuft i smället för våld och 
samförstånd i stället för strid!" 

Detta är den nye Adams hopp till 
den nya Eva. 

Vi veta, att detta hopp skulle för
verkligas, om den samlade kvinno
världen så ville. 

Men hur förhåller det sig med den 
av Douglas James uppställda förut
sättningen för kvinnovärldens freds-
stiftande gärning? Hava kvinnorna 
nekat att mottaga männens idéer, ne
kat att hylla deras ideal för att i 
stäillet samarbeta efter de politiska 
riktlinjerna: rätt i stället för makt, 
sunt förnuft i stället för våld, sam
förstånd i stället för strid? 

Kristin Lavransdotter. 
Ett litterärt storverk. 

Sigrid Undset, den unga norska 
författarinnan och det nya stora 
namnet inom nordisk litteratur er
höll, mot mångas förmodan, icke 
årets litterära Nobelpris. 

Förbigåendet är i själva verket 
ganska anmärkningsvärt. Författar
innans senaste under detta år avslu
tade romantriologi Kristin Lavrans-
dotter har nämligen såväl här i Nor
den som i utlandet väckt enastående 
uppmärksamhet och betecknats såsom 
ett av samtidens märkligaste litterära 
verk. När Sigrid Undsets namn 
nämndes vid årets Nobelprisutdel
ning torde det även uteslutande ha 
varit med tanke på detta hennes se
naste arbete, som icke endast beteck
nar höjdpunkten i hennes, egen pro
duktion utan även något av det yp
persta i 1'omanväg som någonsin 
skrivits i Norden. Möjligen låg den 
litterära framgången denna gång för 
nära prisutdelningen — möjligen tog 
man även hänsyn till romanverkets 
enstaka plats i hennes förut visserli
gen rika och begåvade, men dock 
icke tillnärmelsevis förut så högt nå
ende alstring. Att frågan om Sigrid 
Undsets kandidatur till ett litterärt 
Nobelpris därmed skulle vara utage-
rad för alltid tror väl dock ingen. 

En bok som Kristin Lavransdot
ter är märklig ur många synpunkter. 
Dess förnämsta värde ligger tvivels-
utan i att i och med densamma ett 
kvinnoöde för första gången på ett 
från alla litterära traditioner avvi
kande sätt och med en öppenhet, som 
söker sin like skildrats av en kvinna, 
Märklig är vidare bokens omfattning 
— den omsluter en livsålder. De un
ga människor man möter i dess för
sta del får man följa levnaden ut, och 
detta icke genom en skickligt gjord 
romankonstruktion, utan genom det 
alldagliga livet självt. Därav såväl 
skildringens värde som dess stundom 
någon tyngande bredd. Däremot fö
refaller det blott ur tidsfärgens syn
punkt äga någon betydelse att Kri
stin Lavransdotter är en historisk ro
man. Dotter till en framstående ar
keolog har Sigrid Undset forntiden 
såsom i blodet. Det är mer än re
miniscenser från lästa historieböcker, 
som frambesvär denna förgångna tid, 
dess stämning, seder och livsvillkor. 
Kunskap och dikt, minne och fjärr
syn äro i denna storvulna, egenarta
de skildring så sammansmälta att 
man ej märker, var krönikan slutar 
och fantasien tar vid. Gestalterna i 
boken kunna däremot tillhöra vilken 
tid som helst —• kanske det alltid 
varit och förblir så att människo
släktets förvandling mest är syn
punkternas förvandling, icke rasens. 
I varje fall skola nog alltid de i 
skapelsen bärande känslorna och in
stinkterna till sin natur förbliva de
samma — kulturens andra-hands 
uppgift blir endast att bevara och 
förädla dem. 

En bok som Kristin Lavransdotter 
har icke ett ögonblick sysslat med 
sådana begrepp, som åsyfta att ge 
en andlig skapelse en modern och 
tidsenlig prägel. Upprunnen ur det 
centralaste av allt i livet är denna 

roman först och sist ett kärlekens 
epos. Men tänker man sig härvid 
att detta epos, lagt i en kvinnas mun, 
skall få något av den höga visans 
siratlighet och vekhet, bedrar man 
sig storligen. Det har snarare nå
got av en drapas hårda, knappa 
klang. Hänsynslös och animal som 
livet självt går denna kärlek med 
flygande, vacklande, blödande tåliga 
fötter naturens egen obevekliga väg 
— den eviga Adams- och Evavägen 
för släktet. För första gången i en 
roman och måhända i litteraturen 
skapar här en kvinna en monumen
talgestalt av urkvinnan-urmodern. 
Mannen — barnen bilda de båda po
ler, mellan vilka hela Kristin Lav-
ransdotters väsen svänger; det är i 
dem och genom dem hon upplever ett 
ingalunda ovanligt, men dock mer 
gripande och fängslande och drama
tiskt öde än många av det stora dra
mats gestalter. Ingen — underteck
nad vet ingen — som så feminint och 
obevekligt sanningsenligt klarlagt 
skiftningarna i en kvinnas liv som 
Sigrid Undset. Det är knappast en 
skildring i vanlig bemärkelse. Här 
talar en som måst tala. Här fram
träder en kvinna .och skildrar på ett 
nytt sätt ett kvinnoöde i alla kvin
nors, i alla ungmors, i alla mödrars, 
i alla åldriga ensammas namn. Hon 
varken lastar eller förgyller. Hon 
varken urskuldar eller fäller. Från 
hennes mun sorlar endast bekännel
sen om hur det var — men hur det 
verkar i människoöga har hon aldrig 
frågat sig. Sanningen — eller in
genting. Sanningen, sådan den tett 
sig för henne. Ock sådan den tett 
sig för släkte efter släkte alltifrån 
tidernas begynnelse. 

När man efter genomläsandet av 
de tre digra volymer vari romanen 
uppdelats: Brudkronan, Husfrun, 
Korset, sluter pärmarna kring Kri
stin Lavransdotters fullbordade öde 
tycker man sig, icke utan en rysning, 
genom detsamma ha upplevat alla 
världens kvinnors öde. I deras vä
sen vilar drömmen om släktet — i 
drömmens förverkligande all livets 
sötma och bitterhet. Så åtrådda, så 
älskade, så mäktiga nyss, omgivna 
av make, barn och härd — så en
samma, bortglömda, oigenkännliga 
när de en dag slockna bort i någon 
arm och ödslig utkant av tillvaron. 
Make, barn, välstånd, allt ha de för-
längesedan mistat -— det är endast 
natten som väntar. 

När den förblindande starka makt, 
som kallas kärleken, griper den unga 
Kristin Lavransdotter följer hon den 
med en naturvarelses oöverlagda hän
givenhet. Hon älskar Erlend — hon 
blir Erlends. Hon är ung och ren 
som liljan på marken, när han, den 
prövade, den erfarne vinner henne 
som sin . Hon vet icke själv och lä
saren vet icke heller, i vilken mans 
händer hon lagt sin oskuld, sitt liv. 
Men hon tänker redan, undrande, 
förvånad och med omisskännlig be
svikenhet: Det är alltså om detta alla 
historier äro skrivna! 

Och det blir ur "detta" den all
varliga, gripande skildringen om 
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