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Emilie Pettersons 
Broderiaffär 
(Inneh. A. HÄRSTRÖM) 

KUNGSGATAN 45 TELEFON S831 

Handarbeten 
av alla slag till billigaste priser. 

Barnavd. 
3:dje vån. 

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

FlicK Kappor 
för alla åldrar 

Stilfulla modeller. Goda kvalitéer. 

och framför allt 

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

HERM. MEETHS A.-B 

TOUCH-SYSTEM 
den snabbaste maskinskrivnings

metoden undervisas å 

V. Hamngatan 19. Tel. 4221. 

Kostnadsfri platsförmedling. 

BERTHA ANDERSON 
15 Korsgatan, Göteborg. 

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

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

Varje förståndig husmoder 

använder 

Pellerins Margarin 
i hushållet 

Bergmans Enkas 
EXTRA- och HUSHÅLLS-, 

sköra, smakfulla, mörka, brödsorter 
rekommenderas. 

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

Vill någon av våra läsare för 
söka besvara dem ? 

Handräckning i 
hemmen. 

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

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

UNPERBARA 

HAVRE-MUST 
„ Vid överansträngande arbete. 

För ALDR1NGAR, VUXMA OCH BARN. 

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

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

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

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

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

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

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

T. 

Insändareavdelningen. 

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

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

Vitvaru- & 

Brud utsty rselsaîfâr 

BARN- & BABYKLÄDER 
RIT. & PÅB. HANDARBETEN 

Telefon SI07 

Alla som köpa 

S P I S B R Ö D  
från 

o 

Göteborgs Ängbageri 
säga att det är 

främst i skörhet och god smak. 

Effektivaste 

avmagrings-

badsalt 

i n k o m m e t  

ARKADEN 

Från Kvinnovärlden. 
Bland världens högst försäkrade 

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

t/* 

JFRTJ FRIDA RISBERG 
Kungsgatan 32. 

Fastighetsaffärer, 
Rumsuthyrningar, 

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

KOL VED 
COKES 

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

HUMMER oci, KRABBOR. 
Hansson & Silfverstrand 

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

Nyutkomna böcker. 
Hugo Gebers förlag: Beatrice 

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

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

La Rochefoucauld. 

Franska linnesömnads-

ateliéren 

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

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

l W] 

' Crarnî1 
iötebor* 

Till salu end ast 
hos sgMf 

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

Vårda håret! 
om det är sjukt eller friskt „ . 

ZIWERT'2 ExtraitV"* 

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

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

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

varor, lagsta priser, nämligen 

lon 

10 Södra Larmgatan 10 
Linnégatan 11. Karl Gustafsgatan 67 

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

'a kvalitéer- Lâqsh pnjaT""^ 

arfUoßpsson? 
^— Kuiupfarxjef 3. 

OMTEN 

9 

A. Ellwén 
Kött- och Fläskaffär 

Saluhallen 133. Telefon 4481. 

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

CLtdst 

"OM.LVV 

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

och med bästa resultat. 

är bäst 

SKolKostymer 
Trevlig nyhet i 
sportmodell med ra

ka byxor från 

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

från 

Kr. 35:— 

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

arbeterskor m. fl. 

erhålla goda och förmånliga 
platser nu genast genom 

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

OßS.! All platsförmedling 
är avgiftsfri. 

FISK TORGET 
^ Tel. barnavdelningen 13865. 

Kjellmers 
Damskrädderi 

BREVLÅDA. 
Ungman. Edert inlägg i ^ 

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

A. S. Se svaret här ovan! 

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

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

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

& Kapp magasin, 
rekommenderas. 

Förstklassigt arbete. Låga priser. 

Carl Johansgat. 9. Tel. 45968. 

Hr la JVIjölfc 
Distribution på glasflaskor. 

Tel. 40781, 45699 

gjort som hon ville och följaktligen 
gräla med dem.' 

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

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

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

Madame Ferrero skriver: 
"För den överlägsna kvinnan är 

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

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

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

I kapitlet med följande tänkvärda ord: 

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

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

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

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

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

LINOLEUM 
LÅGSTA DA&5PR.ISER. 

STÖ R_5TA U D-VAL 

GÖTEBORGS LINOLEUM-MAGASIN 
PETER.S,FGANZEN&CS 

KVJNGU. HOFL* , 
. KUNQ5P0Q.T5DL Z. T ̂ 3^95^00,^9 

H—t II- -n. 

J\amns~ och 
Födelsedagsgåvor 

Presentkort — i/i, 1/2 eller 1U-år — 
på KVINNORNAS TIDNING erhållas på 

Expeditionen, Vallgatan 27. Tel. 18070. 

D a m-

Dräkt- & 
Kapp-tyger 

Ny inkomna: 

Mocka, 
Eskimå, 
Kläde m. m. 

rikt urval av 

kvalitéer och färger 

Bästa valutan erhåller M ^ 

Aktiebolaget 

II 
Klädesmagasin. 

Kungstorget  1.  

Telef. 1740 — I4888' 

N:0 44. 3:dje årg. 4 November 1923. 

Annonspris: Textsida 25 öre pr mm. 

» sista sidan 20 öre pr mm. 

Längre annonsering rabatt. 

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

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

Prenumerationspris : 
Helår Kr. 6: —. V 2  år Kr. 3: 50. V* år Kr. 2: —. 

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

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

" utsatt, angives som källan. 

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

produktionen. Av doktor "Jenny Rich-

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

Av Doktor David Lund. 

En femtioåring. 

Nobelpriset. 

Från kvinnovärlden. 

Teater. 
Spiritismen. Vad veta vi om denna egen

domliga företeelse? Av * * * 

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

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

Yvonne. 
"Handlade hon rätt eller Icke?" Två 

svar. 

UtlandshrÖnika 

i sammandrag. 

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

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

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

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

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

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

trade, 

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

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

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

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

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

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

tiet 

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

.'tellandlade' man ser 

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

aVer àtt det skall tagas i 

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

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

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

Moralkakan. 
Den stora advokaten tog havan

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

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

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

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

Du står för dessa åsikter? frå

gade jag. 
Absolut! Under alla förhållan

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

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

Men han svarade icke. 
Varför svarade han icke? 

Ben fundersamma. 

(Eftertryck förbjudes). 

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

Svenska Kvinnors Medbo rgarförbunds artikelserie. 

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

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

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

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

förbrytelse. 
Det är därför ett vågat experiment 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AF0RISMER. 

Av La Bruyère. 

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

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

* 

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

* 

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

* 

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

* 

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

(Eftertryck förbjudes). 

T 
Filmens infly
tande på barn 
och ungdom. 

Av D:r David Lund. 

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

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

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

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

I de skriftliga svaren hade en del 
ganska utförligt redogjort för inne
hållet i de filmer, som de tyckt bäst 
om, andra åter hade namngivit fil
merna, och med ledning härav före-
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togs sedan en gruppering av filmer
nas innehåll och tendens. 

I vilken mån de unga föredragit 
det ena eller andra motivet framgår 
av följande: 

välartade vanartade 
barn barn 

Detektiv- 0. förbrytardr. 15 pre. 39.7 pre 
Aventyrsdr. av ann. art 23,3 „ 19,2 » 
Skämtbilder 25,1 „ 11,9 V 
Indian dramer 6,4 „ 5,9 1) 
Krigsdramer 7,5 „ 5,9 >> 

Sorgespel 18,4 ,, 5,3 ) }  

Geografiska bilder 11,2 „ 3,3 
Erotiska motiv 5,8 „ 3,3 11 
Historiska dramer 2,6 „ 3,3 11 
Altrnistiska motiv 1,1 „ 1,9 11 
Sociala bildserier 1,3 11 

mamma 
alltid/Kiistuds mau/ztfun. 

De här anförda filmmotiven äro 
rangerade med hänsyn till graden av 
omtyckthet hos de välartade folksko
lebarnen och hos de vanartade poj
karna. Hos dessa senare kommer, 
som synes, detektiv- och förbrytare
dramerna först och sedan äventyrs
dramer av annan art. Ej mindre än 
omkring 60 proc. av de vanartade ha 
föredragit dessa motiv. Graden av 
omtyckthet sjunker sedan hastigt, i 
samma mån som det starkt fantasi
eggande inslaget i film motiven för
minskas. Av intresse är att se vid 
en jämförelse mellan de båda kate
gorierna av barn att hos de välarta
de hava detektiv- och förbrytardra-
mer föredragits av endast 15 proc., 
sålunda icke ens av hälften så stort 
antal som hos de vanartade. Egen
domligt nog —• måhända dock ej om 
man ser saken djupare — hava 
skämtbilderna i avesvärt högre grad 
föredragits av de välartade än av de 
vanartade. I dessa sistnämndas re
dogörelser för innehållet i äventyrs-
dramerna över huvud taget finner 
man hos de flesta nog så hårresande 
detaljer och även utförlighet. Detta 
synes sålunda visa, att resp. fil
mers innehåll ägt den känslobetoning, 
som är nödvändig för uppkomsten 
av en intensiv fantasiverksamhet. 
Det torde väl kunna sägas ligga 
utom allt tvivel, att denna abnormt 
stegrade fantasiverksamhet kan vara 
till skada för de ungas intellektuella 
och moraliska utveckling. Att åt
minstone det senare kunde varit fal
let, ja, att det suggestiva inflytandet 
måhända i en del fall varit de brotts
liga handlingarnas direkta orsak, 
torde de anförda jämförelsesiffrorna 
vara ägnade att belysa. Särskilt 
skillnaden emellan de två barngrup
pernas siffror ifråga om detektiv-
och förbrytardramernas grad av om
tyckthet synes giva stöd för ett så
dant antagande på ett mycket klart 
och tydligt sätt. 

Det är självfallet, att det sugge
stiva inflytande, som filmen kan 
åstadkomma, icke endast är av för
kastlig art utan även kan vara till 
gagn för kunskapsbibringande, vid
gande av blicken på livet och dess 
företeelser, vara den fattiges resa och 
framför allt till gagn för erhållan
det av moraliska impulser i och för 
viljelivets daning i rätt riktning. Låt 
moraliskt fallna människor se en så
dan film som "Körkarlen" eller 
"Stormyrtösen", och det må undras, 
huruvida någon skiljes från t. ex. 
denna sistnämnda film utan att i 
sitt hjärta bära med sig sentensen: 
"Och så blev Helga ett mått, varmed 
han mätte andra människor".. Ja, 
vi kanske ej behöva vara så värst 
moraliskt fallna eller förfallna för 
att suggereras av denna film. Rela-
tiviteten i våra begrepp spelar givet
vis här in. Aven den verkligt goda 
och ädla människonaturen torde ge
nom en sådan film som den åsyftade 
få en impuls till stegrad ädelhet och 
goda gärningar. 

Men —• även med avseende å de 
verkligt goda filmerna må dock un
dantag göras, då det gäller barn. Det 
är ju så, att av filmförevisningar med 
vilket motiv som helst med undan
tag för skolfilm o. d. blir föreställ
ningslivet hos barnet ej sällan för
virrat. En förträngd värld kommer 
ej sällan att dominera i barnets själs
liv. Det som i verkliga livet behö
ver timmar, dagar, veckor, ja, år för 
att hända, avspelas på den vita du
ken inom några minuter måhända. 
Oupphörlig scenväxling, ofta obe
gripliga situationer, som framträda i 
ologiskt tankesammanhang, medföra 
ej sällan tvivel och konfusion i bar
nets hela föreställningsliv. Den vux
na och erfarna människan inser det 
osanna och fantastiska i en del fil
mer. Men för barnet blir det ofta 
verklighet, och fantasien kommer att 
utvecklas på ett abnormt sätt. Käns
lolivet kan lätt snedvridas eller av
trubbas. Den unge och oerfarne för
lorar lätt den sanna medkänslan el
ler avskyn. Viljelivet påverkas i 
orätt riktning på sådant sätt. 

Det är i anledning härav endast 
till skada att låta barn t. ex. i åldern 
5—10 år se filmer överhuvud taget 
med undantag dock för skildringar 
av geografisk art eller möjligen film 
med sagomotiv. Filmerna må i öv
rigt vara aldrig så goda. De äro dock 
ej avsedda för dessa åldersstadier. 
Författaren till dessa rader har när
varit vid en barnföreställning, då 
"Dunungen" gavs, och då lokalen var 
till sista plats fylld av barn, huvud
sakligen flickor i och under 12-års-
åldern. "Det är en utomordentligt 
vacker .film", sade min följeslager-
ska, "men inte blir det några "dun
ungar" av dessa barn, som så tidigt 
få genomleva Dunungens liv på du
ken". Utan tvivel låg det en nog 
så träffande sanning i dessa ord. 
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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. 

En femtioåring. 

Det finns så många framstående 
och dugande självförsörjande kvin
nor — man vet det, man känner dem 
och tänker, att man skall skriva om 
dem, men veckorna gå, utan att det 
blir gjort, ända tills man plötsligt 
vaknar upp inför en bemärkelsedag, 
knuten till ett av dessa namn. Då 
skriver man! 

Det namn det nu gäller är Alice 
Sohrne, assistent vid Göteborgs stads 
arbetsförmedlingsanstalt. För någ
ra dagar sedan firade fröken S. sin 
femtioårsdag och blev därvid före
mål för en hjärtlig hyllning. 

Fröken Sohrne ägnade sig efter 
att ha genomgått Kjellbergska flick
skolan åt kontorsarbete och vann ef
ter några år anställning som statisti
ker hos den stora Götöborgäfirman 
J. A. Wettergren & C:o. Det blev 
henne anförtrott att utföra en av fir
mans chef, konsul Holm, från ett be
sök i Amerika hemförd idé, upprät
tandet av ett intressekontor för eta-
blissementets talrika fabriks- och 
kontorspersonal. Nu finnas ju mån
ga sådana intressekontor i verksam
het, men då vöro de en fullständig 
nyhet både för vårt eget och andra 
europeiska länder. Uppgiften kräv
de intelligens, praktisk blick och en 
omfattande organisationsförmåga, 
egenskaper som funnos hos fröken 
S. och som kommo henne att icke 
blott på ett glänsande «ätt lösa den 
svåra uppgiften utan även satte hen
ne i stånd att lämna råd och hand
ledning åt de många andra jättefö
retag i vårt land som ville tillför
säkra även sin personal förmånen av 
intressekontor. 

Ar 1913 sökte och erhöll fröken 
S. den befattning hon nu innehar 
vid Göteborgs Arbetsförmedlingsan
stalt, med uppgift att skaffa anställ

ning till den kvinnliga arbetskraft, 
som här söker sådan hjälp. Även 
denna verksamhet omfattar hon med 
livfullt intresse och ägnar hon sig åt 
med erkänd framgång. 

Så omfattande som detta arbete är 
måste det anses tillräckligt för en 
människas verksamhetsbegär, men 
fröken Sohrne har där bredvid fun
nit tid och krafter även för många 
allvarligt tagna förtroendeuppdrag. 
Sålunda var hon 1913—14 en av in
struktörerna för den av socialstyrel
sen igångsatta levnadskostnadsunder-
sökningen och från 1913 ledamot i 
stadsfullmäktiges beredning för in
rättandet av ett kommunalt intresse
kontor för stadens befattningshava
re. Från 1919 har hon varit leda
mot av Göteborgs stads tjänsteman
nasällskaps styrelse som represen
tant för de kommunalanställda 
kvinnliga löntagarna. Är 1920 er
höll hon i uppdrag att organisera ar
betsförmedlingen för sjöfarande in-
tendenturpersonal. 

Plume. 

Nobelpriset. 

Det litterära Nobelpriset skall 
ånyo utdelas. Och ånyo nämnas 
gissningsvis en del namn, framför 
andra Hardy och Galsworthy — 
främst Hardy. 

Förutsatt att den sistnämnde kan
didaten erhåller priset, vad sker då? 
— Thomas Hardy är 83 år gammal. 
Alltså en man, som mänskligt att 
döma för längesedan fullbordat sin 
gärning. 

Frågan blir då närmast: är denna 
gärning av så enastående betydelse 
att det skulle vara en oursäktlig 
blunder att förbigå honom? Och vi
dare: Varför har en så utomordent
ligt framstående diktare icke erhål-

Unge Plommongren: — Köra bil! 

Jag skall säja pappa, att jag vet så 

mycket om bilkörning, att jag kun-
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ediaa stunder 

Fem minuters arbete på Kvällen er
sätter liKa många timmars arbete dagen 
därpå. 

Hittills bar man genom bård gnugg-
ning ocb borstning prässat smutsen ur 
Kläderna - ett utmärKt sätt att slita ut 
både Kläder ocb 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-
fenbet. 

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

KoKning onödig - likaledes bård 
gnuggning. 

SUNLIGHT SÀ.PTVÀ.L AKTIEBOLAG. GÖTEBORG. 

1. Vanligt tvHttpulver — Inne
hållande för litat tvåh 

3. RINSO - Innehållande sA 
mycket tvål att det bildar 
ett tv&lgelé. 

G ö t e b o r g .  

meddelar 

Brand- och Avbrottsförsäkring 
samt 

Liv-, Livrante- och Kapital
försäkring. 

OBS.! Sveas förmånliga 
BARNFÖRSÄKRINGAR! 

INBROTTSFÖRSÄKRA i Sveas 
dotterbolag ASTREA. 

En elegant" visitväska 
^som hedrar sin ägarinnas smak 

köper Ni fördelaktigast hos ^ 

"Mm AGafun 
U O KORSGATAS 12 

lit priset förut under de 27 år det
samma utdelats och varunder det åt
minstone vid ett par tillfällen 
skänkts åt personer, som med ljus 
och lykta uppletats i världens av
krokar? Den förtjänte diktaren hade 
i så fall erhållit belöningen vid en 
tidpunkt, då den kunnat komma ho
nom själv och hans litterära verk
samhet till godo. Får han det där
emot först nu blir det snarast att be
trakta som ett vackert plus i testa
mentet åt hans arvingar. Och till 
ett arv åt stora mäns släktingar är 
väl likväl icke Nobelpriset ämnat av 
dess instiftare. 

Visserligen är akademiens beslut 
ännu en hemlighet, och möjligt är 
ju att allmänheten beredes en glad 
överraskning, när sekretessens slöja 
en dag lyftes. Men i så fall bör ingen 
av de högt nämnda kandidaterna stå 
såsom mottagare. Varken Hardy, 
som redan passerat livets sista ar
betslinje eller Galsworthy med sitt 
mer exklusiva än i Nobels mening 
idealistiska författarskap. 

Det verk Nobel själv skulle hava 
prisbelönat hade säkerligen icke va
rit av den art, att det haft något att 
betyda endast för ett visst litterärt 
parti utan för alla. 

Samtiden har icke skänkt dylika 
verk i överflöd. Men under inneva
rande år har åtminstone ett litterärt 
storverk fullbordats, som över hela 
kulturvärlden fäst uppmärksamheten 
vid sig för skildringens gripande 
kraft och ideella och religiösa anda. 
Dess föfattare står ännu i sin fulla 
skaparkraft och har tydligen ännu 
mycket mera att skänka mänsklighe
ten av stor och mäktig diktning. Om 
något borde ett sådant i vår tid ena
stående verk komma i åtanke. 

Den diktare som härmed åsyftas 
är den norska författarinnan fru 
Sigrid TJndset, och verket är hennes 
nyligen fullbordade trilogi Kristin 
Lavransdotter. Det är ingen över
drift 'när en anmälare av denna stor
artade människoskildring kallar den 
"en roman, till vilken man förgäves 
spanar efter motstycken inom euro
peisk diktning". 

Utan Sigrid Undsets Kristin Lav
ransdotter kunde Svenska akademi
ens val vara svårt nog. 

Med detta verk för ögonen borde 
utgången vara given. Det enastå
ende priset åt det enastående verket! 

kallar Dagens Nyhetef * 

Bonniers förlag utt * p* 
g utk°mna 

Bananens underbara vänd 
H. 11 

Den kostar i bokh 

1 kr. franko. 

iandeln ^ 

för 
1: 25, men fås direkt från o 

för bananrätter. Skriv i ""ngar 

Varje beställare får 

begäran våra tre recent. ** cePtsamiin„ 

KAPP. 
MAGASIN 

Svarta 

Flick-
Regn-
Rockar 

av 

Prima Engelskt 
fabrikat. 

Storlekar: 

8 år 9 år 

Kr-19,50 Kr. 20.-

10 år H år 

Kr. 21,- Kr. 21,50 

12-13 år 
Kr. 22.— 

14—15 år 
Kr. 23,-

i dag inkomna 

••••»IIIWBill 

En hart när exempellös framgång 
har kommit Rieh. Voss' roman "Två 
människor" till del. Boken, som ny
ligen utkommit på svenska, har på 
endast några få år utgått i 440,000 
ex. på originalspråket. Det är en ståt
lig bok — en gripande skildring om 
två människosjälars envig. På samma 
gång är det en aktuell bok — en vid
räkning med den katolska fanatis
men. Häft. 5:75, klotb. 7:50, Lind
blads, Uppsala. 

sålunda skola sannolikt icke vittnes
börden utebliva om att prisnämndens 
mening för en gångs skull samman
fallit med den allmänna opinionen. 

Elakheter. 

Mången, som ger dig en tändstic

ka, hoppas att till gengäld få e 

famn ved. 
* 

Många, som äro stolta över si 

förfäder, glömma, att också e>̂  
efterkommande kunna ha samnia 

skan. 

Ingenting retar den hl} »s£UllD. tor 

mycket som att »»ta »ä'"f 
finna hans blygsamhet naturlV 

° eke 
En människas förtjänst be^ggjVi 

i att hon gör mycket för 
utan i att hon gör något i» 

t lara känn» 
Om man önskar I' 1 Jock 

Tri å högsta sanningen, mast 

alltid börja med alfabe e< 

PARLOR 

JUVELER 

i modern infattning fördelaktigast 

sßomullötyger - jVIöbeltyger 
Vackra, starka, Handvävda, ljus- och WW»«? 
Prover sändas. Precisera godljetsfullt vad ni on£-t,t>(5rS[* 

K o n s t f l î t e n a  f ö r a ä l i n i n g s m a g a a i t i f  

\ •m 

Hovjuvelerare. O. Hamng. 41 

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

Sol 
saker, som alltid följas 

*5 T,d *• 
åt. Yvy-

som 
eöklar

a
eiet för hälsa o« 

finare toaletten Y vy-tvålen 
och skönhet. Ingaryn-

är idealt 7. fräknar mera! Genom 

kor, finnar I av Yvy-tvålen bibehålies 

^.Åtdragande yttre till hög ålder. 
i varje af far over Jlrid ett 4il 

hel» l&åel 

tvålen säljas 

livbolaget ffl Fabriken, Ystad. 

rn 

ffoCÖ^spisen tillgodo-
»3r 80 "• av bränslevär-
L samt fördelar vär-

! tliVirait bad- ocn OISK 
t vatten alltid flrdjgt 
loch lägenheten alltid 
,l! , under vintern, -j 

jîvIrmëîëHriing är 
billigast, varaktigast, 
lättast att sköta och g.-
ver mer värme, men för
brukar mindre bränsle 
äo andra våningsvär-
mtledntol!«-

: 

Bästa ekonomi är en 
WOCO- spisanläggning. 
Woco-spisen finnes att 
tillgå i 8 storlekar för 
2 till 14 rums lägenheter 
Vi leverera hela anlägg
ningar eller evt. all ma
terial till lägsta priser.. 

' Sänd oss en skiss eller 
ritning och vi giva Eder 
kostnadsfritt förslag. 

Dä order ingått även 
immonteringsritning. 

tVärmeledningsfir-
I man WOCO, Motala 

©liAa 

blomstetatbelen 

al l t id färdiga, i  smakful l t  ut förande 

q/asa florns 1erâancïeï 

Storgatan 31. Tel. 4314, 10365. 

i-Bol. NYA BIKUPAN 
Ull 

Kungsgatan 45. Telefon. 5107 

DAMUNDERKLÄDER 
BARNKLÄDNINGAR 
BABYUTSTYRSLAR 

Näsdukar, Brickdukar, Bordlöpare, Ritade 
Handarbeten, Spetsar och Broderier 

finnes alltid på lager. 
BRUDUTSTYRSLAR UTFÖRAS. 

Egen Syatelier. 

A.-B, 

Kungsgatan 45. 

Rikt urval. 
Telefon 1900. 

Billigaste priser 

Duktyger och 

Vita Vävnader 
till fabrikspriser 

ALMEDALS FÖRSÄLJNINGS-MAGASIN, 
Kungsgatan 55. 

Gripsholms 
M ö b l e r  

Vackra och 
solida stil 

oeh andra 
gamla modeller 

såväl som moderna tillverkas. Provmöbler 
tornas. Fotografier sändas. 
L J- LARSSONS SNICKERIAFFÄR 

Telef. 106. Mariefred. 
flärli sjoresor och bilturer. 

Hotell & Pensionat 

wa Johansson. 
Kungsgatan 51, Stockholm. 

ma hemtrevliga rum. Moderata priser. 

Rikstel izkkI sigt! Centralt! 
Stel 13554- Allm. tel. 24241. 

vi aran meddela 
°PPnat ett förstklassigt 

T H  E B R Ö D S B A G E R ] 
Spicktet: 2Danskag'w-SterberRS '°kaL 

M a i n  / m w  a  W i e n e r b r ö d  
Ja Llndeberg - Ada Svensson. 

Telefon 
i 0330 

se 
cen-

Ansvaret undan-
bedes ! 

En rättelse och en påminnelse. 

' T n:r 40 av "Kvinnornas Tidning" 
larnns införd en artikel "Ansvars
löst , vari riktades en föreibråel 
mot den «venska dagspressens 
trål a nyhetsförmedlingsorganisation, 
"Tidningarnas Telegrambyrå", dels 
för att den till pressen utsänt ett re
ferat rörande en sedliglietsförbrytel-
se, vilka skildringar måste anses 
verka förråande på den tidningslä
sande ungdomens fantasi, dels och 
i alldeles särskild grad för att Te
legrambyrån meddelat endast den i 
förbrytelsen invecklade 13-åriga flic
kans namn tillika med hennes adress, 
men däremot förtegat namnen på tre 
I ör brottet häktade unga män. 

Tidningarnes Telegrambyrå har 
emellertid kunnat lämna svart på 
vitt, att den i sitt till dagspressen 
utsända referat av rättegången ut
satt de ifrågavarande ynglingarnes 
namn, men däremot icke flickans på 
annat sätt än att man offentliggjort 
hennes fars namn, yrke och adress, 
en nog så tydlig presentation. Fa
dern hade nämligen samtidigt varit 
part i ett sammanhängande mål, an
klagad för att hava skadskjutit ett 
par ynglingar, isom begått hemfrids-
brott hos honom. 

En del tidningar, däribland även 
den som utgjort vår "källa", synas 
hava ändrat byråreferatet och uteslu
tit de i .s ed 1 i gh e tsifö rbr y tels en inblan
dade männens namn. 

Vår förebråelse mot Telegramby
rån för att ha begått mannamån, d. 
v. s. att ha prisgivit en minderårig 
flicka, ännu icke ansvarig för sina 
handlingar, åt vanäran, men skyd
dat de brottsliga männen är sålunda 
otbefogad — alla de i målet inblanda
de hava genom Telegrambyråns re
ferat ställts i gap stock en. 

Vi erkänna öppet vårt misstag i 
denna punkt, men vidhålla vår åsikt, 
att det är upprörande oeh avskyvärt, 
att referat av denna art offentliggö
ras i pressen för att sedan slukas av 
ungdomen, vilken i våra dagar läser 
tidningar som aldrig tillförne, kan
ske just för dessa och liknande skil
dringars skull. 

Att Telegrambyrån icke är så sä
ker på, att en nyhetsförmedling av 
denna art är av godo, framgår av 
en dess skrivelse till oss, vari det 
säges : 

"Det är givet, att meningarna 
måste vara delade om1, huruvida pres
sen bör referera eller nedtysta inträf
fade sedlighetsförbrytelser och ranin-
sakningar härom. Skäl kunna an
föras både för och emot. 

Det är anmärkningsvärt att såväl 

Pressens Tidning som artikelförfat
taren i Eder tidning ensidigt riktat 
sig mot byrån och dess korrespon
dent. Detta vittnar om bristande 
klarhet i uppfattningen om byråns 
ställning till pressen. Det är tidnin
garna, icke byrån, som i första hand 
bär ansvaret för vad som publiceras. 
Kritiken borde sålunda i första hand 
riktats mot tidningarna, men dessa 
ha glömts i ivern att fälla hårda om
dömen om byrån. Byrån måste an
svara för, att dess uppgifter äro kor
rekta, men när det gäller principiellt 
ståndpunktstagande ifråga om vilka 
nyheter böra eller icke böra publice
ras, måste byrån i oklara fall över
lämna avgörandet åt tidningarna. 
Byrån tillhandahåller de faktiska 
upplysningarna, sedan får varje tid
ning allt efter sin uppfattning pu
blicera eller icke publicera." 

Alltså — 

Telegrambyrån sänder sina nyhe
ter till tidningarne och tvår sina hän
der. Det är tidningarne, icke byrån, 
som bär ansvaret för vad som publi
ceras. 

Tidningarne två också sina hän
der: "Varför skulle vi inte ta det som 
alla andra tidningar ta? Vi skriva 
för vuxna människor och inte för 
barn. Föräldrarne få verkligen själ
va övervaka ungdomens läsning." 

Och föräldrarne? 

Sedlig urart-
ning? 

Det är ingen ny iakttagelse, att 
varje tid har klagat över det rådande 
sedliga förfallet. Den gamla goda 
tidens ungdom var även den urar
tande och sedeslös, och iför den som 
inte var med då, är det inte lätt att 
avgöra, om det verkligen är värre 
ställt nu. Jag tror man kan skönja 
både förbättringar — ett felsteg dô
mes ej längre slå skoningslöst hårt — 
och försämringar — kravet som man 
ställer på feig isjälv är inte mer så 
strängt. Men ihur lönlöst att göra jäm
förande undersökningar, när resulta
tet i alla fall blir osäkert. I stort sett 
har det ailltid varit dåliigt ställt med 
människornas moral och är så även 
nu. Kravet på bättring är därför 
alltjämt lika aktuellt. 

Det är givet att man letar efter or
saker, att man vill ha klart för sig 
var skulden till det hela ligger, men 
låt ass härvid för all del inte börja 
skjuta skulden på varandra och "för
dela" ansvaret. Det är inte manligt. 
Finns det något område av mänskligt 
lidande, där kvinnans sikuld är liten, 
så är det här. Mannen har i århun
draden levat efter sin egen bekväma 
moral, förfört andras kvinnor och 

och 
den även var 

föll var det 1 
av kärlek, och därför 

än mannen i sedlig 

blott värnat om sina systrars 
döttrars ära, emedan 
hans. Xär kvinnan 
flertalet fall 

kall den synden — om det var en 

lätt bliva heinne förlåten, 
men när mannen förförde, gjorde 
kan det av kall beräkning ooh låg 
luista, Om kvinnorna nu i våra da
gar i missriktad fnihetsiver blivit 
dappare i sina seder, så är mannen 
inte den rätte att tadla dem. Emel
lertid tror jag, att kvinnan fortfaran
de står högre 
renhet. 

Men det har alltid förvånat mig, 
att kvinnorna inte allmännare reage
rat mot vissa företeelser inom nöjes
livet. Det tvetydiga lustspelet, i vil
ket den äktenskapliga troheten för
löjligas, applåderas tacksamt och vil-
ligt av en ungdomlig publik med 
starkt kvinnligt inslag. Revyerna 
och dansen på de sämre lokalerna ex
ponera alltid kvinnokroppen, i ku
pletter och vitsar anspelas ständigt 
pa könsförhållandet och alltid är det 
kvinnan som utlämnas åt den man-
iga förlustelsen. Känner inte kvin
nan (bland publiken detta som en ut
maning mot hennes eget kön, ett van
helgande av hennes heligaste käns
lor? Vad vilja de unga sätta i stället 
för den förlöjligade äktenskapliga 
trohehten? Tror man månne, att man 
kan dkratta åt den på scenen men 
leva på den i livet? 

Kvinnan upplever kärleken på ett 
halt annat ooh intensivare sätt än 
mannen. Hennes väsen är kärlek. 
Den blir för henne oftast till det sto
ra livsinnehållet, medan mannen yt
terst hänger sig åt verket. Kärleken 
blir för honom mera en episod, även 
där hans natur är troheten själv; hans 
tanke lever i de dåd, soim han tror 
sig vara kallad att utföra i livet. 
Härav följer att allt lättsinne" och 
all sedeslöshet drabbar kvinnan på 
ett vida kännbarare sätt än mannen. 
Därför känner jag sådan förvåning 
över hennes hållning gent emot de 
specifikt manliga förlustelserna, men 
jag finner intet skäl anklaga henne 
för de stinkande giftblommor, som 
den maskulina kulturen frambragt. 

Ar det inte en självklar sak, att 
både man och kvinna skola leva åter-
lållsamt tills de förena sig för livet 
med en annan varelse i innerlig kär
lek? Denna fordran bör inte efter
givas, även om man måste medge, att 
den inte är lätt a/fct motsvara. Men 
vad av värde var någonsin lätt här 
i livet, och vad fick man någonsin 
helt till skänks? Att leva är konst! 
Det fordras stora ansträngningar oéh 
ofta ansträngning till det yttersta 
för att livet skall lyckas. Ingen be
varar sig ren utan strid, men var och 
en som ärligt kämpat skall finna se
gern kampen värd. Det är lätt att 
predika lustarnas och självsvåldets 
evangelium, men varje ungt ooh oför
därvat sinne skall mera tilltalas av 
att ställas inlför en manlig och krä
vande uppgift. Ungdomen har hän
förelse, den har renhetslängtan, och 
den fönskräckes inte inför några svå-
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Smitta 
kan lätt spridas 
g e n o m  d å l i g t  
t v ä t t a t  l i n n e .  
Döda smittofrö- _ 
na genom kok- C 
ning med Tom
tens Tvättpulver. 

Franska  Linnesömnadsate l i eren ,  
Förstklassig beställningsatelier för finare handsydda damun

derkläder (även enklare till låga priser). Tillklippning och 

påritning för eget arbete. Tillskärnings- och broderimönster 

erhålles samt väv, spetsar och band i goda kvalitéer. 

Anmälning till lektionerna dagl. mellan 11—3 o. 5 — 7. — Tel. 1869S. 

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

I förgården. 
Beatrice Zade. 

TV,!loarei ka kommit på modet i 
frim+M^' "^ue^iir alltför kvalfyllt, 
der • Så h°PPlöst mörk; då vän-
W? T*1!11 länStansfullt mot ett 
Past n° ^e't finns knap-
spelare "lT ^8nera'' diplomat, skåde-
'cke sökt i0 annars händ person, som 
"a minn ^' k^Sgöra världen med si-
, "«men "M i 
Jag enUu Sagt mig' att 

^ratte' maste skriva en bok 
täiar en] Vt

aia samre än andra", om-
sin San^are i inledningen 

"uPpleveler» Tistiskt framstäUda 

®®sbavtr nna av säHan 

terat«r Jf-°; Värdelös återblickslit-
äå(Wa 1 •• 1 man emellertid ock" 

,lr äkta snn 'i <r' S°m sPrungit fram 
te»s inre 1 " an rïr'ft> ur personlighe-

och u i°V klargöra för sig 
PaQ(Je kraft« 't Rn konstnärligt ska-

' utveckling. Bland dem 

äro tre självbiografiska verk särskilt 
anmärkningsvärda: 

Isolde Kurz, "Aus meinem Jugend
land" (Deutsche Verlagsanstalt, 

Stuttgart 1918); 

Ida C. Ströver, "Die goldene 
Pforte" (Furche-Verlag, Berlin 

1918), och 

Grete Wiesenthal, "Der Aufstieg" 
(Ernst Rowohlt Verl., Berlin 1919). 

Tre berömda tyskor ha i dessa in
tressanta arbeten skildrat sin barn
dom och första ungdomstid: en för
fattarinna, en målarinna och en dans-
konstnärinna. Hur olika deras fram
ställning än gestaltat sig i fråga om 
miljö, disposition, livsåskådning, 
språk och stil, sa förenar dock en 
inre enhet dessa tre memoarverk, ty 
allesammans teckna den mark, som 
närt medfödd konstnärlig begåv
ning, de yttre inflytelser, som bragte 
fröet till grodd och växt, och det 
motstånd, som maste övervinnas, in
nan dörren till konstens heliga tem

pel gick upp. 
Isolde Kurz anses med rätta som 

en av Tysklands allra förnämsta för
fattarinnor. Hon är född år 1853 

och tillhör med sina sjuttio år den 
äldre generationen bland de nu le
vande, den som närmast tog arv efter 
Annette von Droste-Htilshoff, Louise 
von François och Marie von E-bner-
Eschenbach. Då Isolde Kurz icke 
framträdde för en större läsekrets, 
förrän hennes personlighet och talang 
nått full mognad, måste man som 
hennes jämnåriga inom den tyska 
litteraturen räkna t. ex. Ricarda 
Huch, Helene Böhlau och Clara 
Viebig samt alla de ypperliga för
kämpar för speciellt kvinnliga ange
lägenheter, vilka under decennierna 
närmast före världskriget med mod 
och talang riktade pennan mot för
domar och slentrian inom det mäk
tiga kejsardömet. Men Isolde Kurz 
har aldrig varken direkt eller indi
rekt deltagit i sociala strävanden, 
utan städse haft en särställning. För 
henne har det enbart varit fråga om 
att "skapa konstverk", självständiga, 
mogna, levande diktverk, och ända 
till oefterhärmlig fulländning har 
hon alltid givit akt på formen. Hen
nes styrka ligger också i språket och 
stilen, medan hon i karaktärsteck
ning och förmåga att uppställa och 

lösa psykologiska problem överträf
fas av flera tyska författare. 

Till de mycket produktiva har 
Isolde Kurz aldrig hört, helst som 
hon städse aktat sig för att låta min
dre värdefullt smyga med ut i of
fentligheten. Vad fantasien inger 
henne arbetas samvetsgrant igenom 
med fint formsinne, djup skönhets-
kunskap och kärleksfullt försjunkan
de i ämnev, tills det nått verkligt 
mästerskap. Både hennes dikter och 
hennes prosaverk förråda skarp 
självkritik och en konstnärlig be
härskningsförmåga, som är så myc
ket mera beundransvärd, emedan hon 
skapar vida mer- av känslans än av 
förståndets ingivelser. 

Ödets hand har skänkt Isolde Kurz 
tvänne fädernesland: det sydtyska, 
där hon växt upp, och Italien, där 
hon sedan tillbringat större delen av 
sitt liv. Det var på andra sidan Al

perna, som hennes diktaranlag mog
nade och buro frukt, och i de för
nämsta bland sina skrifter röjer hon 
glödande kärlek till Italiens land och 
folk, en innerlig förståelse för dess 
kultur och tradition. E11 stor del av 
hennes noveller och essayer behand

la italienska ämnen, t. ex. "Florenti
ner Novellen", "Die Stadt des Le
bens", "Genesung",. "Unsere Car-
lotta" och "Cora". Likaså ha hen
nes formfulländade, djupt kända ly
riska dikter rönt starkt inflytande av 
den italienska naturens färgrikedom 
och livsglädje. 

Men ehuru Isolde Kurz under mer 
än trettio år varit bosatt i Italien 
och säkerligen intensivare än någon 
annan tysk författare låtit italienskt 
väsen verka på sin fantasi, har hon 
dock icke förlorat sin nationella 
egenart, utan troget bevarat sin ty
ska bildning och sitt allvarliga, ve
modiga, känsliga hjärta, barndoms
hemmets oförstörbara gåva. Hon ser 
alltid Italien så att säga med den 
tyske konstnärens öga, oeh det är 
som en symbol för hennes egen ut
veckling, när hon så träffande skild
rar hur italiensk kvinnoskönhet blixt-
likt antänder ett tyskt sinne. Åter 
och åter har hon i sitt författarskap 
hävdat sin tyska härkomst, t. ex. i 
de ypperliga berättelserna "Von da
zumal" och i levnadsteckningen över 
sin far, den kände romanförfattaren 
Herman Kurz. Efter världskrigets 

utbrott, sedan Isolde Kurz väl för 
alltid återvänt till sitt egentliga fä
dernesland, har hon slutligen i bo
ken "Aus meinem Jugendland" ge
staltat sin egen utveckling från den 
tidigaste barndomen till den dag, då 
hon tillsammans med mor och bröder 
avreste till det nya hemmet i Florens 
0877). 

Dessa ungdomsminnen innehålla 
värdefulla dokument från den litte
rärt betydande krets, som en gång i 
Stuttgart, Ober-Esslingen och Tüb
ingen omgav Herman Kurz och hans 
älskliga maka. Men den ledande 
synpunkten vid skildringen av perso
ner och händelser är alltid det infly
tande de utövat på författarinnans 
egen utveckling. Därför finner man 
i detta "ungdomsland" om vart an
nat stort och smått, historiska tilldra
gelser och barnsliga dumheter, be
römda män och vardagliga småflic
kor. "I min ungdoms trädgård", sä
ger Isolde Kurz själv, "växte alla 
möjliga av Vår Herres plantor huller 
om buller, både stora och små, inhem
ska och främmande. Där funnos 
himmelshöga cedrar, underliga orki
déer, sällsynta rosor, komiska bond-
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togs sedan en gruppering av filmer
nas innehåll och tendens. 

I vilken mån de unga föredragit 
det ena eller andra motivet framgår 
av följande: 

välartade vanartade 
barn barn 

Detektiv- 0. förbrytardr. 15 pre. 39.7 pre 
Aventyrsdr. av ann. art 23,3 „ 19,2 » 
Skämtbilder 25,1 „ 11,9 V 
Indian dramer 6,4 „ 5,9 1) 
Krigsdramer 7,5 „ 5,9 >> 

Sorgespel 18,4 ,, 5,3 ) }  

Geografiska bilder 11,2 „ 3,3 
Erotiska motiv 5,8 „ 3,3 11 
Historiska dramer 2,6 „ 3,3 11 
Altrnistiska motiv 1,1 „ 1,9 11 
Sociala bildserier 1,3 11 

mamma 
alltid/Kiistuds mau/ztfun. 

De här anförda filmmotiven äro 
rangerade med hänsyn till graden av 
omtyckthet hos de välartade folksko
lebarnen och hos de vanartade poj
karna. Hos dessa senare kommer, 
som synes, detektiv- och förbrytare
dramerna först och sedan äventyrs
dramer av annan art. Ej mindre än 
omkring 60 proc. av de vanartade ha 
föredragit dessa motiv. Graden av 
omtyckthet sjunker sedan hastigt, i 
samma mån som det starkt fantasi
eggande inslaget i film motiven för
minskas. Av intresse är att se vid 
en jämförelse mellan de båda kate
gorierna av barn att hos de välarta
de hava detektiv- och förbrytardra-
mer föredragits av endast 15 proc., 
sålunda icke ens av hälften så stort 
antal som hos de vanartade. Egen
domligt nog —• måhända dock ej om 
man ser saken djupare — hava 
skämtbilderna i avesvärt högre grad 
föredragits av de välartade än av de 
vanartade. I dessa sistnämndas re
dogörelser för innehållet i äventyrs-
dramerna över huvud taget finner 
man hos de flesta nog så hårresande 
detaljer och även utförlighet. Detta 
synes sålunda visa, att resp. fil
mers innehåll ägt den känslobetoning, 
som är nödvändig för uppkomsten 
av en intensiv fantasiverksamhet. 
Det torde väl kunna sägas ligga 
utom allt tvivel, att denna abnormt 
stegrade fantasiverksamhet kan vara 
till skada för de ungas intellektuella 
och moraliska utveckling. Att åt
minstone det senare kunde varit fal
let, ja, att det suggestiva inflytandet 
måhända i en del fall varit de brotts
liga handlingarnas direkta orsak, 
torde de anförda jämförelsesiffrorna 
vara ägnade att belysa. Särskilt 
skillnaden emellan de två barngrup
pernas siffror ifråga om detektiv-
och förbrytardramernas grad av om
tyckthet synes giva stöd för ett så
dant antagande på ett mycket klart 
och tydligt sätt. 

Det är självfallet, att det sugge
stiva inflytande, som filmen kan 
åstadkomma, icke endast är av för
kastlig art utan även kan vara till 
gagn för kunskapsbibringande, vid
gande av blicken på livet och dess 
företeelser, vara den fattiges resa och 
framför allt till gagn för erhållan
det av moraliska impulser i och för 
viljelivets daning i rätt riktning. Låt 
moraliskt fallna människor se en så
dan film som "Körkarlen" eller 
"Stormyrtösen", och det må undras, 
huruvida någon skiljes från t. ex. 
denna sistnämnda film utan att i 
sitt hjärta bära med sig sentensen: 
"Och så blev Helga ett mått, varmed 
han mätte andra människor".. Ja, 
vi kanske ej behöva vara så värst 
moraliskt fallna eller förfallna för 
att suggereras av denna film. Rela-
tiviteten i våra begrepp spelar givet
vis här in. Aven den verkligt goda 
och ädla människonaturen torde ge
nom en sådan film som den åsyftade 
få en impuls till stegrad ädelhet och 
goda gärningar. 

Men —• även med avseende å de 
verkligt goda filmerna må dock un
dantag göras, då det gäller barn. Det 
är ju så, att av filmförevisningar med 
vilket motiv som helst med undan
tag för skolfilm o. d. blir föreställ
ningslivet hos barnet ej sällan för
virrat. En förträngd värld kommer 
ej sällan att dominera i barnets själs
liv. Det som i verkliga livet behö
ver timmar, dagar, veckor, ja, år för 
att hända, avspelas på den vita du
ken inom några minuter måhända. 
Oupphörlig scenväxling, ofta obe
gripliga situationer, som framträda i 
ologiskt tankesammanhang, medföra 
ej sällan tvivel och konfusion i bar
nets hela föreställningsliv. Den vux
na och erfarna människan inser det 
osanna och fantastiska i en del fil
mer. Men för barnet blir det ofta 
verklighet, och fantasien kommer att 
utvecklas på ett abnormt sätt. Käns
lolivet kan lätt snedvridas eller av
trubbas. Den unge och oerfarne för
lorar lätt den sanna medkänslan el
ler avskyn. Viljelivet påverkas i 
orätt riktning på sådant sätt. 

Det är i anledning härav endast 
till skada att låta barn t. ex. i åldern 
5—10 år se filmer överhuvud taget 
med undantag dock för skildringar 
av geografisk art eller möjligen film 
med sagomotiv. Filmerna må i öv
rigt vara aldrig så goda. De äro dock 
ej avsedda för dessa åldersstadier. 
Författaren till dessa rader har när
varit vid en barnföreställning, då 
"Dunungen" gavs, och då lokalen var 
till sista plats fylld av barn, huvud
sakligen flickor i och under 12-års-
åldern. "Det är en utomordentligt 
vacker .film", sade min följeslager-
ska, "men inte blir det några "dun
ungar" av dessa barn, som så tidigt 
få genomleva Dunungens liv på du
ken". Utan tvivel låg det en nog 
så träffande sanning i dessa ord. 
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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. 

En femtioåring. 

Det finns så många framstående 
och dugande självförsörjande kvin
nor — man vet det, man känner dem 
och tänker, att man skall skriva om 
dem, men veckorna gå, utan att det 
blir gjort, ända tills man plötsligt 
vaknar upp inför en bemärkelsedag, 
knuten till ett av dessa namn. Då 
skriver man! 

Det namn det nu gäller är Alice 
Sohrne, assistent vid Göteborgs stads 
arbetsförmedlingsanstalt. För någ
ra dagar sedan firade fröken S. sin 
femtioårsdag och blev därvid före
mål för en hjärtlig hyllning. 

Fröken Sohrne ägnade sig efter 
att ha genomgått Kjellbergska flick
skolan åt kontorsarbete och vann ef
ter några år anställning som statisti
ker hos den stora Götöborgäfirman 
J. A. Wettergren & C:o. Det blev 
henne anförtrott att utföra en av fir
mans chef, konsul Holm, från ett be
sök i Amerika hemförd idé, upprät
tandet av ett intressekontor för eta-
blissementets talrika fabriks- och 
kontorspersonal. Nu finnas ju mån
ga sådana intressekontor i verksam
het, men då vöro de en fullständig 
nyhet både för vårt eget och andra 
europeiska länder. Uppgiften kräv
de intelligens, praktisk blick och en 
omfattande organisationsförmåga, 
egenskaper som funnos hos fröken 
S. och som kommo henne att icke 
blott på ett glänsande «ätt lösa den 
svåra uppgiften utan även satte hen
ne i stånd att lämna råd och hand
ledning åt de många andra jättefö
retag i vårt land som ville tillför
säkra även sin personal förmånen av 
intressekontor. 

Ar 1913 sökte och erhöll fröken 
S. den befattning hon nu innehar 
vid Göteborgs Arbetsförmedlingsan
stalt, med uppgift att skaffa anställ

ning till den kvinnliga arbetskraft, 
som här söker sådan hjälp. Även 
denna verksamhet omfattar hon med 
livfullt intresse och ägnar hon sig åt 
med erkänd framgång. 

Så omfattande som detta arbete är 
måste det anses tillräckligt för en 
människas verksamhetsbegär, men 
fröken Sohrne har där bredvid fun
nit tid och krafter även för många 
allvarligt tagna förtroendeuppdrag. 
Sålunda var hon 1913—14 en av in
struktörerna för den av socialstyrel
sen igångsatta levnadskostnadsunder-
sökningen och från 1913 ledamot i 
stadsfullmäktiges beredning för in
rättandet av ett kommunalt intresse
kontor för stadens befattningshava
re. Från 1919 har hon varit leda
mot av Göteborgs stads tjänsteman
nasällskaps styrelse som represen
tant för de kommunalanställda 
kvinnliga löntagarna. Är 1920 er
höll hon i uppdrag att organisera ar
betsförmedlingen för sjöfarande in-
tendenturpersonal. 

Plume. 

Nobelpriset. 

Det litterära Nobelpriset skall 
ånyo utdelas. Och ånyo nämnas 
gissningsvis en del namn, framför 
andra Hardy och Galsworthy — 
främst Hardy. 

Förutsatt att den sistnämnde kan
didaten erhåller priset, vad sker då? 
— Thomas Hardy är 83 år gammal. 
Alltså en man, som mänskligt att 
döma för längesedan fullbordat sin 
gärning. 

Frågan blir då närmast: är denna 
gärning av så enastående betydelse 
att det skulle vara en oursäktlig 
blunder att förbigå honom? Och vi
dare: Varför har en så utomordent
ligt framstående diktare icke erhål-

Unge Plommongren: — Köra bil! 

Jag skall säja pappa, att jag vet så 

mycket om bilkörning, att jag kun-

PI« HgWI PO'ly ' \ HgCg.?..' •T" "r iXÏ.% 

««&SSWÏ8& 

ediaa stunder 

Fem minuters arbete på Kvällen er
sätter liKa många timmars arbete dagen 
därpå. 

Hittills bar man genom bård gnugg-
ning ocb borstning prässat smutsen ur 
Kläderna - ett utmärKt sätt att slita ut 
både Kläder ocb 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-
fenbet. 

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

KoKning onödig - likaledes bård 
gnuggning. 

SUNLIGHT SÀ.PTVÀ.L AKTIEBOLAG. GÖTEBORG. 

1. Vanligt tvHttpulver — Inne
hållande för litat tvåh 

3. RINSO - Innehållande sA 
mycket tvål att det bildar 
ett tv&lgelé. 

G ö t e b o r g .  

meddelar 

Brand- och Avbrottsförsäkring 
samt 

Liv-, Livrante- och Kapital
försäkring. 

OBS.! Sveas förmånliga 
BARNFÖRSÄKRINGAR! 

INBROTTSFÖRSÄKRA i Sveas 
dotterbolag ASTREA. 

En elegant" visitväska 
^som hedrar sin ägarinnas smak 

köper Ni fördelaktigast hos ^ 

"Mm AGafun 
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lit priset förut under de 27 år det
samma utdelats och varunder det åt
minstone vid ett par tillfällen 
skänkts åt personer, som med ljus 
och lykta uppletats i världens av
krokar? Den förtjänte diktaren hade 
i så fall erhållit belöningen vid en 
tidpunkt, då den kunnat komma ho
nom själv och hans litterära verk
samhet till godo. Får han det där
emot först nu blir det snarast att be
trakta som ett vackert plus i testa
mentet åt hans arvingar. Och till 
ett arv åt stora mäns släktingar är 
väl likväl icke Nobelpriset ämnat av 
dess instiftare. 

Visserligen är akademiens beslut 
ännu en hemlighet, och möjligt är 
ju att allmänheten beredes en glad 
överraskning, när sekretessens slöja 
en dag lyftes. Men i så fall bör ingen 
av de högt nämnda kandidaterna stå 
såsom mottagare. Varken Hardy, 
som redan passerat livets sista ar
betslinje eller Galsworthy med sitt 
mer exklusiva än i Nobels mening 
idealistiska författarskap. 

Det verk Nobel själv skulle hava 
prisbelönat hade säkerligen icke va
rit av den art, att det haft något att 
betyda endast för ett visst litterärt 
parti utan för alla. 

Samtiden har icke skänkt dylika 
verk i överflöd. Men under inneva
rande år har åtminstone ett litterärt 
storverk fullbordats, som över hela 
kulturvärlden fäst uppmärksamheten 
vid sig för skildringens gripande 
kraft och ideella och religiösa anda. 
Dess föfattare står ännu i sin fulla 
skaparkraft och har tydligen ännu 
mycket mera att skänka mänsklighe
ten av stor och mäktig diktning. Om 
något borde ett sådant i vår tid ena
stående verk komma i åtanke. 

Den diktare som härmed åsyftas 
är den norska författarinnan fru 
Sigrid TJndset, och verket är hennes 
nyligen fullbordade trilogi Kristin 
Lavransdotter. Det är ingen över
drift 'när en anmälare av denna stor
artade människoskildring kallar den 
"en roman, till vilken man förgäves 
spanar efter motstycken inom euro
peisk diktning". 

Utan Sigrid Undsets Kristin Lav
ransdotter kunde Svenska akademi
ens val vara svårt nog. 

Med detta verk för ögonen borde 
utgången vara given. Det enastå
ende priset åt det enastående verket! 

kallar Dagens Nyhetef * 

Bonniers förlag utt * p* 
g utk°mna 

Bananens underbara vänd 
H. 11 

Den kostar i bokh 

1 kr. franko. 

iandeln ^ 

för 
1: 25, men fås direkt från o 

för bananrätter. Skriv i ""ngar 

Varje beställare får 

begäran våra tre recent. ** cePtsamiin„ 

KAPP. 
MAGASIN 

Svarta 

Flick-
Regn-
Rockar 

av 

Prima Engelskt 
fabrikat. 

Storlekar: 

8 år 9 år 

Kr-19,50 Kr. 20.-

10 år H år 

Kr. 21,- Kr. 21,50 

12-13 år 
Kr. 22.— 

14—15 år 
Kr. 23,-

i dag inkomna 

••••»IIIWBill 

En hart när exempellös framgång 
har kommit Rieh. Voss' roman "Två 
människor" till del. Boken, som ny
ligen utkommit på svenska, har på 
endast några få år utgått i 440,000 
ex. på originalspråket. Det är en ståt
lig bok — en gripande skildring om 
två människosjälars envig. På samma 
gång är det en aktuell bok — en vid
räkning med den katolska fanatis
men. Häft. 5:75, klotb. 7:50, Lind
blads, Uppsala. 

sålunda skola sannolikt icke vittnes
börden utebliva om att prisnämndens 
mening för en gångs skull samman
fallit med den allmänna opinionen. 

Elakheter. 

Mången, som ger dig en tändstic

ka, hoppas att till gengäld få e 

famn ved. 
* 

Många, som äro stolta över si 

förfäder, glömma, att också e>̂  
efterkommande kunna ha samnia 

skan. 

Ingenting retar den hl} »s£UllD. tor 

mycket som att »»ta »ä'"f 
finna hans blygsamhet naturlV 

° eke 
En människas förtjänst be^ggjVi 

i att hon gör mycket för 
utan i att hon gör något i» 

t lara känn» 
Om man önskar I' 1 Jock 

Tri å högsta sanningen, mast 

alltid börja med alfabe e< 

PARLOR 

JUVELER 

i modern infattning fördelaktigast 

sßomullötyger - jVIöbeltyger 
Vackra, starka, Handvävda, ljus- och WW»«? 
Prover sändas. Precisera godljetsfullt vad ni on£-t,t>(5rS[* 
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Härmed hava 

Sol 
saker, som alltid följas 

*5 T,d *• 
åt. Yvy-

som 
eöklar

a
eiet för hälsa o« 

finare toaletten Y vy-tvålen 
och skönhet. Ingaryn-

är idealt 7. fräknar mera! Genom 

kor, finnar I av Yvy-tvålen bibehålies 

^.Åtdragande yttre till hög ålder. 
i varje af far over Jlrid ett 4il 

hel» l&åel 

tvålen säljas 

livbolaget ffl Fabriken, Ystad. 

rn 

ffoCÖ^spisen tillgodo-
»3r 80 "• av bränslevär-
L samt fördelar vär-

! tliVirait bad- ocn OISK 
t vatten alltid flrdjgt 
loch lägenheten alltid 
,l! , under vintern, -j 

jîvIrmëîëHriing är 
billigast, varaktigast, 
lättast att sköta och g.-
ver mer värme, men för
brukar mindre bränsle 
äo andra våningsvär-
mtledntol!«-

: 

Bästa ekonomi är en 
WOCO- spisanläggning. 
Woco-spisen finnes att 
tillgå i 8 storlekar för 
2 till 14 rums lägenheter 
Vi leverera hela anlägg
ningar eller evt. all ma
terial till lägsta priser.. 

' Sänd oss en skiss eller 
ritning och vi giva Eder 
kostnadsfritt förslag. 

Dä order ingått även 
immonteringsritning. 

tVärmeledningsfir-
I man WOCO, Motala 

©liAa 

blomstetatbelen 

al l t id färdiga, i  smakful l t  ut förande 

q/asa florns 1erâancïeï 

Storgatan 31. Tel. 4314, 10365. 

i-Bol. NYA BIKUPAN 
Ull 

Kungsgatan 45. Telefon. 5107 

DAMUNDERKLÄDER 
BARNKLÄDNINGAR 
BABYUTSTYRSLAR 

Näsdukar, Brickdukar, Bordlöpare, Ritade 
Handarbeten, Spetsar och Broderier 

finnes alltid på lager. 
BRUDUTSTYRSLAR UTFÖRAS. 

Egen Syatelier. 

A.-B, 

Kungsgatan 45. 

Rikt urval. 
Telefon 1900. 

Billigaste priser 
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Ansvaret undan-
bedes ! 

En rättelse och en påminnelse. 

' T n:r 40 av "Kvinnornas Tidning" 
larnns införd en artikel "Ansvars
löst , vari riktades en föreibråel 
mot den «venska dagspressens 
trål a nyhetsförmedlingsorganisation, 
"Tidningarnas Telegrambyrå", dels 
för att den till pressen utsänt ett re
ferat rörande en sedliglietsförbrytel-
se, vilka skildringar måste anses 
verka förråande på den tidningslä
sande ungdomens fantasi, dels och 
i alldeles särskild grad för att Te
legrambyrån meddelat endast den i 
förbrytelsen invecklade 13-åriga flic
kans namn tillika med hennes adress, 
men däremot förtegat namnen på tre 
I ör brottet häktade unga män. 

Tidningarnes Telegrambyrå har 
emellertid kunnat lämna svart på 
vitt, att den i sitt till dagspressen 
utsända referat av rättegången ut
satt de ifrågavarande ynglingarnes 
namn, men däremot icke flickans på 
annat sätt än att man offentliggjort 
hennes fars namn, yrke och adress, 
en nog så tydlig presentation. Fa
dern hade nämligen samtidigt varit 
part i ett sammanhängande mål, an
klagad för att hava skadskjutit ett 
par ynglingar, isom begått hemfrids-
brott hos honom. 

En del tidningar, däribland även 
den som utgjort vår "källa", synas 
hava ändrat byråreferatet och uteslu
tit de i .s ed 1 i gh e tsifö rbr y tels en inblan
dade männens namn. 

Vår förebråelse mot Telegramby
rån för att ha begått mannamån, d. 
v. s. att ha prisgivit en minderårig 
flicka, ännu icke ansvarig för sina 
handlingar, åt vanäran, men skyd
dat de brottsliga männen är sålunda 
otbefogad — alla de i målet inblanda
de hava genom Telegrambyråns re
ferat ställts i gap stock en. 

Vi erkänna öppet vårt misstag i 
denna punkt, men vidhålla vår åsikt, 
att det är upprörande oeh avskyvärt, 
att referat av denna art offentliggö
ras i pressen för att sedan slukas av 
ungdomen, vilken i våra dagar läser 
tidningar som aldrig tillförne, kan
ske just för dessa och liknande skil
dringars skull. 

Att Telegrambyrån icke är så sä
ker på, att en nyhetsförmedling av 
denna art är av godo, framgår av 
en dess skrivelse till oss, vari det 
säges : 

"Det är givet, att meningarna 
måste vara delade om1, huruvida pres
sen bör referera eller nedtysta inträf
fade sedlighetsförbrytelser och ranin-
sakningar härom. Skäl kunna an
föras både för och emot. 

Det är anmärkningsvärt att såväl 

Pressens Tidning som artikelförfat
taren i Eder tidning ensidigt riktat 
sig mot byrån och dess korrespon
dent. Detta vittnar om bristande 
klarhet i uppfattningen om byråns 
ställning till pressen. Det är tidnin
garna, icke byrån, som i första hand 
bär ansvaret för vad som publiceras. 
Kritiken borde sålunda i första hand 
riktats mot tidningarna, men dessa 
ha glömts i ivern att fälla hårda om
dömen om byrån. Byrån måste an
svara för, att dess uppgifter äro kor
rekta, men när det gäller principiellt 
ståndpunktstagande ifråga om vilka 
nyheter böra eller icke böra publice
ras, måste byrån i oklara fall över
lämna avgörandet åt tidningarna. 
Byrån tillhandahåller de faktiska 
upplysningarna, sedan får varje tid
ning allt efter sin uppfattning pu
blicera eller icke publicera." 

Alltså — 

Telegrambyrån sänder sina nyhe
ter till tidningarne och tvår sina hän
der. Det är tidningarne, icke byrån, 
som bär ansvaret för vad som publi
ceras. 

Tidningarne två också sina hän
der: "Varför skulle vi inte ta det som 
alla andra tidningar ta? Vi skriva 
för vuxna människor och inte för 
barn. Föräldrarne få verkligen själ
va övervaka ungdomens läsning." 

Och föräldrarne? 

Sedlig urart-
ning? 

Det är ingen ny iakttagelse, att 
varje tid har klagat över det rådande 
sedliga förfallet. Den gamla goda 
tidens ungdom var även den urar
tande och sedeslös, och iför den som 
inte var med då, är det inte lätt att 
avgöra, om det verkligen är värre 
ställt nu. Jag tror man kan skönja 
både förbättringar — ett felsteg dô
mes ej längre slå skoningslöst hårt — 
och försämringar — kravet som man 
ställer på feig isjälv är inte mer så 
strängt. Men ihur lönlöst att göra jäm
förande undersökningar, när resulta
tet i alla fall blir osäkert. I stort sett 
har det ailltid varit dåliigt ställt med 
människornas moral och är så även 
nu. Kravet på bättring är därför 
alltjämt lika aktuellt. 

Det är givet att man letar efter or
saker, att man vill ha klart för sig 
var skulden till det hela ligger, men 
låt ass härvid för all del inte börja 
skjuta skulden på varandra och "för
dela" ansvaret. Det är inte manligt. 
Finns det något område av mänskligt 
lidande, där kvinnans sikuld är liten, 
så är det här. Mannen har i århun
draden levat efter sin egen bekväma 
moral, förfört andras kvinnor och 

och 
den även var 

föll var det 1 
av kärlek, och därför 

än mannen i sedlig 

blott värnat om sina systrars 
döttrars ära, emedan 
hans. Xär kvinnan 
flertalet fall 

kall den synden — om det var en 

lätt bliva heinne förlåten, 
men när mannen förförde, gjorde 
kan det av kall beräkning ooh låg 
luista, Om kvinnorna nu i våra da
gar i missriktad fnihetsiver blivit 
dappare i sina seder, så är mannen 
inte den rätte att tadla dem. Emel
lertid tror jag, att kvinnan fortfaran
de står högre 
renhet. 

Men det har alltid förvånat mig, 
att kvinnorna inte allmännare reage
rat mot vissa företeelser inom nöjes
livet. Det tvetydiga lustspelet, i vil
ket den äktenskapliga troheten för
löjligas, applåderas tacksamt och vil-
ligt av en ungdomlig publik med 
starkt kvinnligt inslag. Revyerna 
och dansen på de sämre lokalerna ex
ponera alltid kvinnokroppen, i ku
pletter och vitsar anspelas ständigt 
pa könsförhållandet och alltid är det 
kvinnan som utlämnas åt den man-
iga förlustelsen. Känner inte kvin
nan (bland publiken detta som en ut
maning mot hennes eget kön, ett van
helgande av hennes heligaste käns
lor? Vad vilja de unga sätta i stället 
för den förlöjligade äktenskapliga 
trohehten? Tror man månne, att man 
kan dkratta åt den på scenen men 
leva på den i livet? 

Kvinnan upplever kärleken på ett 
halt annat ooh intensivare sätt än 
mannen. Hennes väsen är kärlek. 
Den blir för henne oftast till det sto
ra livsinnehållet, medan mannen yt
terst hänger sig åt verket. Kärleken 
blir för honom mera en episod, även 
där hans natur är troheten själv; hans 
tanke lever i de dåd, soim han tror 
sig vara kallad att utföra i livet. 
Härav följer att allt lättsinne" och 
all sedeslöshet drabbar kvinnan på 
ett vida kännbarare sätt än mannen. 
Därför känner jag sådan förvåning 
över hennes hållning gent emot de 
specifikt manliga förlustelserna, men 
jag finner intet skäl anklaga henne 
för de stinkande giftblommor, som 
den maskulina kulturen frambragt. 

Ar det inte en självklar sak, att 
både man och kvinna skola leva åter-
lållsamt tills de förena sig för livet 
med en annan varelse i innerlig kär
lek? Denna fordran bör inte efter
givas, även om man måste medge, att 
den inte är lätt a/fct motsvara. Men 
vad av värde var någonsin lätt här 
i livet, och vad fick man någonsin 
helt till skänks? Att leva är konst! 
Det fordras stora ansträngningar oéh 
ofta ansträngning till det yttersta 
för att livet skall lyckas. Ingen be
varar sig ren utan strid, men var och 
en som ärligt kämpat skall finna se
gern kampen värd. Det är lätt att 
predika lustarnas och självsvåldets 
evangelium, men varje ungt ooh oför
därvat sinne skall mera tilltalas av 
att ställas inlför en manlig och krä
vande uppgift. Ungdomen har hän
förelse, den har renhetslängtan, och 
den fönskräckes inte inför några svå-
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I förgården. 
Beatrice Zade. 

TV,!loarei ka kommit på modet i 
frim+M^' "^ue^iir alltför kvalfyllt, 
der • Så h°PPlöst mörk; då vän-
W? T*1!11 länStansfullt mot ett 
Past n° ^e't finns knap-
spelare "lT ^8nera'' diplomat, skåde-
'cke sökt i0 annars händ person, som 
"a minn ^' k^Sgöra världen med si-
, "«men "M i 
Jag enUu Sagt mig' att 

^ratte' maste skriva en bok 
täiar en] Vt

aia samre än andra", om-
sin San^are i inledningen 

"uPpleveler» Tistiskt framstäUda 

®®sbavtr nna av säHan 

terat«r Jf-°; Värdelös återblickslit-
äå(Wa 1 •• 1 man emellertid ock" 

,lr äkta snn 'i <r' S°m sPrungit fram 
te»s inre 1 " an rïr'ft> ur personlighe-

och u i°V klargöra för sig 
PaQ(Je kraft« 't Rn konstnärligt ska-

' utveckling. Bland dem 

äro tre självbiografiska verk särskilt 
anmärkningsvärda: 

Isolde Kurz, "Aus meinem Jugend
land" (Deutsche Verlagsanstalt, 

Stuttgart 1918); 

Ida C. Ströver, "Die goldene 
Pforte" (Furche-Verlag, Berlin 

1918), och 

Grete Wiesenthal, "Der Aufstieg" 
(Ernst Rowohlt Verl., Berlin 1919). 

Tre berömda tyskor ha i dessa in
tressanta arbeten skildrat sin barn
dom och första ungdomstid: en för
fattarinna, en målarinna och en dans-
konstnärinna. Hur olika deras fram
ställning än gestaltat sig i fråga om 
miljö, disposition, livsåskådning, 
språk och stil, sa förenar dock en 
inre enhet dessa tre memoarverk, ty 
allesammans teckna den mark, som 
närt medfödd konstnärlig begåv
ning, de yttre inflytelser, som bragte 
fröet till grodd och växt, och det 
motstånd, som maste övervinnas, in
nan dörren till konstens heliga tem

pel gick upp. 
Isolde Kurz anses med rätta som 

en av Tysklands allra förnämsta för
fattarinnor. Hon är född år 1853 

och tillhör med sina sjuttio år den 
äldre generationen bland de nu le
vande, den som närmast tog arv efter 
Annette von Droste-Htilshoff, Louise 
von François och Marie von E-bner-
Eschenbach. Då Isolde Kurz icke 
framträdde för en större läsekrets, 
förrän hennes personlighet och talang 
nått full mognad, måste man som 
hennes jämnåriga inom den tyska 
litteraturen räkna t. ex. Ricarda 
Huch, Helene Böhlau och Clara 
Viebig samt alla de ypperliga för
kämpar för speciellt kvinnliga ange
lägenheter, vilka under decennierna 
närmast före världskriget med mod 
och talang riktade pennan mot för
domar och slentrian inom det mäk
tiga kejsardömet. Men Isolde Kurz 
har aldrig varken direkt eller indi
rekt deltagit i sociala strävanden, 
utan städse haft en särställning. För 
henne har det enbart varit fråga om 
att "skapa konstverk", självständiga, 
mogna, levande diktverk, och ända 
till oefterhärmlig fulländning har 
hon alltid givit akt på formen. Hen
nes styrka ligger också i språket och 
stilen, medan hon i karaktärsteck
ning och förmåga att uppställa och 

lösa psykologiska problem överträf
fas av flera tyska författare. 

Till de mycket produktiva har 
Isolde Kurz aldrig hört, helst som 
hon städse aktat sig för att låta min
dre värdefullt smyga med ut i of
fentligheten. Vad fantasien inger 
henne arbetas samvetsgrant igenom 
med fint formsinne, djup skönhets-
kunskap och kärleksfullt försjunkan
de i ämnev, tills det nått verkligt 
mästerskap. Både hennes dikter och 
hennes prosaverk förråda skarp 
självkritik och en konstnärlig be
härskningsförmåga, som är så myc
ket mera beundransvärd, emedan hon 
skapar vida mer- av känslans än av 
förståndets ingivelser. 

Ödets hand har skänkt Isolde Kurz 
tvänne fädernesland: det sydtyska, 
där hon växt upp, och Italien, där 
hon sedan tillbringat större delen av 
sitt liv. Det var på andra sidan Al

perna, som hennes diktaranlag mog
nade och buro frukt, och i de för
nämsta bland sina skrifter röjer hon 
glödande kärlek till Italiens land och 
folk, en innerlig förståelse för dess 
kultur och tradition. E11 stor del av 
hennes noveller och essayer behand

la italienska ämnen, t. ex. "Florenti
ner Novellen", "Die Stadt des Le
bens", "Genesung",. "Unsere Car-
lotta" och "Cora". Likaså ha hen
nes formfulländade, djupt kända ly
riska dikter rönt starkt inflytande av 
den italienska naturens färgrikedom 
och livsglädje. 

Men ehuru Isolde Kurz under mer 
än trettio år varit bosatt i Italien 
och säkerligen intensivare än någon 
annan tysk författare låtit italienskt 
väsen verka på sin fantasi, har hon 
dock icke förlorat sin nationella 
egenart, utan troget bevarat sin ty
ska bildning och sitt allvarliga, ve
modiga, känsliga hjärta, barndoms
hemmets oförstörbara gåva. Hon ser 
alltid Italien så att säga med den 
tyske konstnärens öga, oeh det är 
som en symbol för hennes egen ut
veckling, när hon så träffande skild
rar hur italiensk kvinnoskönhet blixt-
likt antänder ett tyskt sinne. Åter 
och åter har hon i sitt författarskap 
hävdat sin tyska härkomst, t. ex. i 
de ypperliga berättelserna "Von da
zumal" och i levnadsteckningen över 
sin far, den kände romanförfattaren 
Herman Kurz. Efter världskrigets 

utbrott, sedan Isolde Kurz väl för 
alltid återvänt till sitt egentliga fä
dernesland, har hon slutligen i bo
ken "Aus meinem Jugendland" ge
staltat sin egen utveckling från den 
tidigaste barndomen till den dag, då 
hon tillsammans med mor och bröder 
avreste till det nya hemmet i Florens 
0877). 

Dessa ungdomsminnen innehålla 
värdefulla dokument från den litte
rärt betydande krets, som en gång i 
Stuttgart, Ober-Esslingen och Tüb
ingen omgav Herman Kurz och hans 
älskliga maka. Men den ledande 
synpunkten vid skildringen av perso
ner och händelser är alltid det infly
tande de utövat på författarinnans 
egen utveckling. Därför finner man 
i detta "ungdomsland" om vart an
nat stort och smått, historiska tilldra
gelser och barnsliga dumheter, be
römda män och vardagliga småflic
kor. "I min ungdoms trädgård", sä
ger Isolde Kurz själv, "växte alla 
möjliga av Vår Herres plantor huller 
om buller, både stora och små, inhem
ska och främmande. Där funnos 
himmelshöga cedrar, underliga orki
déer, sällsynta rosor, komiska bond-
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En rägnbåge, som varit synlig en 
kvart, ser ingen mera på. 

« 

Många drömma så länge om lyc
kan, att de slutligen somna ifrån den 

riglieter, när den väl fått sikte på 
målets skönhet. Tala ett kärvt ooh 
manligt språk till den, och dess rid
derliga instinkter skola vakna. 

Lyckligtvis finns det även i vår 
tid både män och kvinnor, isom inte 
fallit offer för den billigaste av alla 
passioner. Men de ha lärt sig förstå 
något av livets svårigheter och känt 
plågan vid kampen för ett ideal; där
för tror jag, att man bland dem inte 
skall finna imånga representanter för 
pryderiet, som ropar på polis för en 
blottad iskuldra ocih på skandal för en 
sammanlevnad utan vigsel. Det förra 
kan vara vackert och det senare är
bart. Det beror på avsikten. Den 
som var dag på nytt tyglar sina 
drifter och gör dem til'1 sin viljas 
tjänare vet, att sin värsta fiende bär 
han inom sig själv. Det är sin egen 
fantasi han mest fruktar. Denna 
fantasi eggas ej mest av det vackert 
ooh ohöljt nakna men väl av det blott 
antydda, idet utmanande dolda. Kvin
nor med detta sätt, detta tal, dessa 
blickar flyr han, men jag kan ej an
nat än le åt föreställningen, att han 
skulle stå på språng för varje urrin-
gad klänning, som visar halsens och 
något av bröstets vackra linjer. Jag 
vill i detta sammanhang citera någ
ra ord av Vikter Rydberg ur hans 
uppsats om nakenhet och klädselsätt, 
till vilket jag i övrigt hänvisar: 
"Blott ett medel gives mot förförel
sen, ooh det är härdning. Själen krä
ver ihärdning lika mycket som krop
pen, ooh än mer. Inga yttre varsam
hetsåtgärder kunna avvända frestel
sen eller hindra en begynnelse till 
orena föreställningsförknippningar. 
De renaste själar hemsökas av såda
na. Det gäller att tvärt avbryta dem 
oc:h kasta dem ifrån sig. Varifrån 
krafter därtill skall hämtas, därom 
behöver jag icke upplysa. Symbo
liskt resa sig våra tempelspiror upp 
mot en renare ooh spänstigare luft 
än den vi andas nere i stoftet." 

Det har blivit modernt, att kvin
nan går sin väg liksom mannen går 
sin ; i skilda organisationer kämpa de 
för sina speciella önskemål, ja be
kämpa varandra. Detta är olyckligt 
men förklarligt, en utveckling, som 
framdrivits av mannens ovilja att er
känna kvinnan som likaberättigad 
kamrat i livskampen. Men kvinnan 
måste fram vid mannens sida, hon 
får- inte längre som alltför ofta är 
fallet, i synnerhet inom medelklas
sen, blott vara mannens hjälp till 
matlagning och strumpstoppning och 
barnafödande utan att i övrigt förstå 
något av mannens intresisen och av 
den sjudande kampen i idéernas värld 
— «hon måste fram vid hans sida.som 
hans stridskamrat ooh goda genius. 
Det gamla idealet av kvinnan som 
köksdepartementets föreståndarinna 
är döende, och när tidens kvinna ur 
kanske nödvändiga förvillelser fin
ner vägen hem till sitt sunda jag, är 
det då för djärvt att hoppas, att hon 
skall skänka oss något av ett nytt 
ideal förkroppsligat. Hand i hand 
måste vi gå mot gemensamma mål! 

Innan jag slutar vill jag fästa upp
märksamheten på en företeelse i ti

den, som kräver vår samfällda in
sats för att motas. Jag menar den 
överhandtagande smutslitteraturen. 
Kampen däremot, om den föres för
ståndigt, behöver inte vara lönlös. 
Åren före världskriget utrotades här 
i Sverige en massa mindervärdig lit
teratur, däribland en del verkliga 
smutsblad, vilka emellertid dogo — 
i brist på publik, de sista omkr. 1913 
—1914. Nu ha de stuckit upp sina 
huvuden igen under nya namn och 
skylta med sina oblyga omslagsbil
der i ett flertal tidningsaffärers fön
ster. De äro utläggare av en mora
lisk farsot, som tycks ;svepa fram 
över kontinenten efter kriget. Låt 
oss värna om våra (hem och vår ung
dom ooh oss själva mot snusket; och 
kvinnorna, som naturligtvis i dessa 
alster som kön neddragas och utläm
nas åt lystnaden, må de glöda vid 
vår sida, av den heliga förbittringen! 

U nyman. 

Svensk och 
dansK. 

Som ett indirekt bemötande av 
fru Grams artikel "Hålla de manli
ga männen på att försvinna?" införd 
i n:r 42 av Kvinnornas Tidning, ber 
jag att få citera ett uttalande, gjort 
av "En Dansker" i "Tidens Kvin-
der", vilket karaktäriserar den sven
ske gentlemannen som en kavaljer 
av medeltidsaktig typ, d. v. s. oer
hört galant och chevaleresk. 

Uttalandet låter som följer: 

— En anekdot, som avser att visa 
skillnaden mellan de nordiska län
dernas män, berättar att svensken 
först räcker tändstickan till sitt säll
skap och sedan tänder sin egen ci
garr, att dansken låter dessa hand
lingar ske i omvänd ordning, och att 
norrmannen slutligen tänder sitt 
bloss, varefter han kastar bort tänd
stickan, utan att tänka på medmän
niskan, som också behöver eld till sin 
cigarr. 

Om denna karaktäristik är sann 
lämnas därhän, men ett faktum är, 
att man i Danmark ständigt hör da
merna prisa de svenska herrarnes 
ridderlighet och uppmärksamhet, un
der det att de klandra de danska 
gentlemännen för deras brist på 
courtoisie, ja, på enkel hövlighet. 

I Köpenhamn och andra Öresunds-
städer kunna vi ju glädja oss åt stän
diga och «omfattande besök av våra 
svenska bröder ooh en rent yttre ob
servation samt jämförelse mellan ka
valjererna från båda sidorna av Sun

det säga oss genast, att det verkli
gen ligger något i de danska damer
nas beundran och kritik. 

Det kan icke förnekas, att den 
svenske gentlemannen genast vid sin 
entré i en salong fäster uppmärksam
heten vid sig genom sin strama håll
ning, sina galanta handkyssar till 
höger och vänster utan åtskillnad 
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mellan äldre och yngre damers hän
der, sitt bockande och sitt hälsmäl-
lande, när han räcker en dam hennes 
glas eller en cigarrett, sitt sätt att 
springa upp när en dam eller äldre 
herre närmar sig, sina vackra men 
för danska öron något överdrivna 
ord och komplimanger, sitt lovpri
sande av allt omkring honom och 
sin obenägenhet att uttrycka en från 
andras åsikter avvikande mening. 

Jag behöver knappast skildra den 
danske genomsnittsgentlemannen. 
Att han i fråga om hållning, upp
märksamhet, galanteri, tal och upp
trädande i regel icke kan mäta sig 
med svensken, det är nog alla eniga 
med mig om. 

Att vi icke kyssa på hand får va
ra. Här i Danmark betraktas det ju 
som något medeltidsaktigt, och vi 
betrakta det som ett kultursteg fram
åt att vi kommit från detta bruk. 
Varför angripa oss då våra damer 
härför? Åtminstone göra de det in
direkt genom att beundra svenskar
nas artighet. 

Men huvudfrågan är, om det är 
värt att fästa så mycket avseende 
vid denna ridderliga, rent yttre form 
för galanteri, som också var skick 
ooh bruk här på våra farföräldrars 
tid, och om icke de danska kvinnorna 
själva äro skuld till sina landsmäns 
uppträdande mot dem? 

Har man vistats någon tid i Sve
rige, upptäcker man snart, att det i 
det svenska umgängeslivet förekom
mer vissa förhållanden som vi i Dan
mark icke känna till. 

Efter en middag skiljas fåren från 
getterna, detta sagt utan någon elak 
undermening i de båda begreppen. 
Herrarna dra sig tillbaka till herr-
rummet, där samtalet kan taga ett 
fritt och otvunget förlopp i kapp 
med rökning ooh pokulerande. 

Damerna förefalla märkligt nog 
icke lika förtjusta över att vara hän
visade till sig själva- även om detta 
faktum officiellt förnekas och även 
om samtalet ter sig nog så livligt — 
jag tänker naturligtvis inte nu på 
de "dansande sammankomsterna". 

Månne de danska damerna skulle 
tycka om denna uppdelning? 

Månne icke det starka kamratska

pet i Danmark har medfört en mera 
otvungen och som följd därav mindre 
galant ton mellan herrar och damer? 
Kunna de danska damerna begära 
både överdriven artighet, handkys
sar, hälsmällande o. s. v. och sam
tidigt alla de fri- och rättigheter som 
de danska männen tillerkänna dem 
— ett nattbesök på "Palais de danse" 

skulle t. ex. vara otänkbart för en 
förnäm svensk dam i den stad hon 
bor, men icke för en köpenhamnska 

i Köpenhamn. 
Likställdheten mellan könen ute i 

livet medför som konsekvens mindre 
ceremoniösa, mera naturliga umgän
gesformer. Detta måste de danska 
kvinnorna förstå. För övrigt må de 
gärna svärma för de svenska herrarne 
med det "förtjusande språket" och 
den "stiliga hållningen". Vi unna 
av ärligt och gott hjärta våra sven
ska bröder alla de danska kvinno
hjärtan de kunna erövra, men vi äro 
utledsna på att vara utsatta för en 
meningslös kritik från den danska 
kvinnovärlden ifråga om en härlig
het, som vi finna antikverad och 
därför lagt bort! 

Så långt den danske gentleman
nen, vilken tydligen är upprörd i sitt 
hjärtas allra innersta över de sven
ska kavaljerenas på dansk botten de
monstrerade överlägsna, ouppnåeli
ga, hjärtekrossande medeltidsgalan-
teri mot hennes höghet Kvinnan. 

Han vet icke att de svenska her
rarne i eget land och bland sina 
landsmaninnor i allmänhet icke ut
veckla denna affekterade courtoisiè, 
utan taga saken ungefär lika natur
ligt och lugnt som de danska med-
bröderna. 

Det är när svensken i främmande 
land i tävlan med dess män skall 
hävda den svenske Kavaljerens an
seende för ridderlighet, galanteri och 
oemotståndlighet, som han spontant 
och tillfälligt sätter in hela sin ener
gi på denna uppgift. Den danska 
kvinnovärldens förtjusning samman
hänger helt säkert med den kända 
företeelse, som heter nyhetens be
hag. I vardagslivet är nog icke det 
forcerade, uppstyltade galanteriet 
utan den naturliga belevenheten be
hagligast. 

Eyvor. 

Fru Andersson har gästat sin 
mågs hem ooh skall nu resa sin väg. 
Anfäktad av stark resfeber kastar 
hon en ängslig blick på klockan. 

—- O, jag måtte väl inte komma 
försent till tåget? 

— Nääih då, mormor, säger lug
nande hennes lille dotterson, det är 
inte farligt — jag såg hur pappa 
flyttade fram klockan en halv tim
me. 

Fru LISA KRANfz 
Syateljé 

Vadmansgatan 4. 
Telef, °n 8151. 
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Erik Dahlbergsg. 22 (mitt för Beallärov.) 

Nya Tyska Wienerbröd. 
Tel. 6077. Tel. 6077. 

Gynna 
våra 

annonsörer! 
blommor och varjehanda frodigt 
ogräs. Jag har nu plockat händerna 
fulla av allt vad jag lyckats få tag 
uti." 

Börd, uppfostran, omgivning och 
levnadsförhållanden ha kanske lika 
mycket som de medfödda anlagen 
gjort Isolde Kurz till diktarinna. 
Hon växte upp utan allt för sträng 
tukt tillsammans med fyra mycket 
begåvade bröder, av vilka den elva 
månader äldre Edgar var hennes 
trogne kamrat. Vid alla lekar bru
kade Isoide vara "den vildaste i hela 
skaran". Hennes mor, en sällsynt 
rikt utrustad kvinna, undervisade 
själv dottern och gav henne en upp
fostran, som i mångt och mycket 
skilde sig från den flickorna då för 
tiden brukade erhålla. Sålunda fick 
Isoide icke endast rida och bada, 
utan även lära sig latin och göra in
tim bekantskap med Homeros' sago
värld. Redan vid nio års ålder skrev 
hon vers, och från sitt tolvte år över
satte hon från fyra språk för åtskil
liga tidningar. Efter faderns död 
(1873) vistades den unga flickan som 
språklärarinna i München och för
fattade där sin första novell, vilken 

särskilt ådrog sig Paul Heyses upp
märksamhet. 

Det är en sann och stark person
lighet, som i verket "Aus mienem 
Jugendland" avlagt en ärlig, men 
måttfull och kultiverad bekännelse. 
Levande och blodfulla, som om för
fattarinnan just nyss sammanträffat 
med dem, träda gestalterna från hen
nes ungdomstid emot läsaren. Och 
genom bekantskapen med den miljö, 
i vilken hon växt upp, med de infly
telser hennes själsliv mottagit under 
utvecklingsåren, lär man bättre för
stå Isolde Kurz' isolerade ställning 
inom den tyska kvinnolitteraturen. 

Ida Strövers "Die yoldene Pforte" 
har ingen sådan rikedom av växlande 
händelser eller intryck att bjuda på 
som Isolde Kurz' bok. Men den 
skildrar författarinnans lyckliga 
barndomsdagar "mellan skog, berg 
och flod" på fädernegodset vid We
ser med en omedelbar friskhet, som 
oemotståndligt rycker läsaren med 
sig. Den numera över hela Tysk
land bekanta konstnärinnan målar 
här med i sanning gyllene färger en 
lantlig idyll. På en gång humoris
tiskt och vekt berättar hon om gård 

och fält, om växter och djur, om 
gamla seder och bruk, tecknar med 
klara och fina linjer den präktige 
fadern, hans kärlek till torvan och 
hans obotliga smärta, när vidriga om
ständigheter slutligen tvinga honom 
att sälja egendomen, och ger träffan
de bilder av den dövstumma, men 
högsinnade och konstnärligt begåva
de modern, av bröderna, lekkamra
terna och de underlydande. Det lig
ger äkta poesi över bokens natur
stämningar, och människorna äga en 
ursprunglig kraft, som endast kan 
finnas hos en nations kärna, lantbe
folkningen. 

"Die goldene Pforte" slutar med 
avflyttningen från barndomshemmet 
ooh föräldrarnas död. Ida Ströver 
var då sexton år gammal och redan 
medveten om sin gryende talang. Så 
snart hon blivit myndig, begav hon 
sig också till München för att utbilda 
sig till konstnärinna. Efter grund
liga studier har hon sedan skapat sig 
ett namn genom storslagna väggmål
ningar, fresker, allegoriska bilder, 
teckningar till förgångna tiders eller 
våra dagars politiska händelser etc. 

Sitt egentliga rykte vann Ida Strö

ver på utställningen "Die Frau im 
Haus und Beruf" i Berlin 1912, där 
hon i mottagningspaviljongen målat 
sin mångomtalade fris. Den fram
ställde medelst fyrtiofem harmoniskt 
grupperade figurer i mer än naturlig 
storlek "kvinnans levnadsväg" och 
förskaffade Ida Ströver de högsta 
utmärkelser. Sedan dess har hon 
alltjämt gått framåt på konstens väg 
och erhållit det ena ärofulla uppdra
get efter det andra. Hennes fantasi 
tycks vara outtömlig på originella 
idéer, och ur allt vad hon skapar ta
lar ett livsbejakande mod, vars oför-
bränneliga styrka helt säkert har sin 
upprinnelse i de harmoniska förhål
landen "Die goldene Pforte" så le
vande beskriver. 

Grete Wiesenthals "Ber Aufstieg" 
är bland de tre ifrågavarande böc
kerna måhända den mest underhål
lande och lättlästa. Det ligger fin 
och tjusande Wien-stämning över 
den bekanta dansösens barndomsmin
nen, en doft av teater stiger upp ur 
dessa lekfullt reproducerade interiö
rer, och det hela är som insvept i me
lodiös musik. Grete Wiesenthal för
står att berätta på ett sätt, som otvi

velaktigt vittnar om litterär begåv
ning. Man träffar väl icke hos hen
ne så många intellektuellt framstå
ende personer som hos Isolde Kurz 
och kommer ej i sådan intim beröring 
med natur och folk som hos Ida 
Ströver. Men den graciösa danser-
skan har tusen små betagande upp
levelser att omtala från hem och sko
la, från elevtiden vid operan i Wien 
och de första självständiga matiné-
erna tillsammans med systern, och 
alltsammans är omspunnet av lek och 
drömmar, av fantastiska svärmerier 
och romantiska ungdomsförälskelser. 
Verkligt gripande skildras den unga 
balettflickans utveckling till sann 
konstnärinna. Utan påverkan uti
från, oberoende av yttre händelser, 
endast och allenast av inre tvång vak
nade hennes längtan efter eget konst
närligt uttryck i dansen. Hon gick 
omkring "som med en slöja för ögo
nen", men buren av den säkra över
tygelsen om en stor uppgift. När 
klarhetens ögonblick äntligen kom 
och hon vågade försöket att "inlägga 
sin själ" i dansen, kände hon sig ge
nast säker om framgång. Och anin
gen blev sanning. Efter åtskilligt 

uppträdanden i Wien begav sig Gree 

Wiesen thai till Berlin och börja <-
sitt segertåg genom världen såsome 
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TEATER. 
LORENSBERGSTEATERN. 

De fem franKfurtarna. 

Man kan grubbla över i vilket 
syfte Carl Rössler skrivit sitt dra
matiska alster De fem frankfurtarna, 
som för närvarande går fram över 
Lorensbérgsteaterns tiljor. Pjäsen 
utgör ingen förklädd lovsång över 
det eviga vandringsfolket ooh inne
sluter ännu mindre, ehuru lustspel, 
någon förstucken drift. Ej heller 
ger det den intima och intresseväc
kande bild av judisk familjetradition 
och sedvänja som Henri Nathafisens 

fastare byggda och psykolo

giskt finare skådespel Inanför mu
rarna. Snarast synes Rössler med 
sina fem judiska bankirer från 
Frankfurt ha velat ge en fullt lidel
sefri teckning av den semitiska ra
sens särställning i världen utanför de 
egna murarna. Den heminteriör man 
får, sönernas vackra förhållande till 
modern, uttrycken för inbördes sam
manhållning äro endast ytligt skis
serade. Problemet ligger i hur f. d. 
gårdfarihandlarens ättlingar i rakt 
nedstigande led skola kunna förverk
liga sina djärva drömmar om att 
med penningens makt erövra den 
värld, vari. de äro fosterlandslösa och 
bli jämbördiga med de främste i den 
mänsklighet, vari de betraktas som 
särlingar. 

Den dramatiska scenen i andra ak
ten klargör deras ställning. De ha 
infunnit sig för att rädda furstens 
ekonomi, men denne och hela hovet 
dunstar bort omkring dem. De be
handlas såsom luft tills den ekono
miska frågan blir aktuell. Men då 
är det de som ställa villkoren och 
begagna ögonblicket att byta medlen 
mot makt. 

Teatern hade givit stycket en vac
ker och stämningsfull inramning. 
Den skarpt accentuerade judiska typ, 
man såg vid 'uppförandet av Nathan
sens skådespel på Dramaten, var här 
betydligt modifierad. Man hade i 
stället lagt sig desto mera vinn om 
individualiseringen. Var och en av 
de fem frankfurtarna blev en upple
velse för sig. Och när de alla gjort 
sin entré i hrr Rune Carlstens, Ma
thias Taubes, Carl Ströms, Torre 
Cederborgs och Sven Millianders ge
stalter såg samlingen överraskande 
trovärdig ut. Bäst som helhet var 
givetvis hr Carlsten — som mask hr 
Ström. En alldeles särskild kom
plimang måste givas åt fru Tekla 
Sjöbloms fina och intelligenta fram
ställning av den judiska anmodern. 
Man är tacksam för att den begåva
de- skådespelerskan med de repliker 
hon hade att säga, ej föll in i munter 
och livlig lustspelston. Däremot ha
de gärna fröken Dora Söderberg med 
sitt förtjusande yttre kunnat förena 

större livlighet och oharme. Erkän
nas må dock att den i pjäsen tämli
gen omotiverat inlagda kärlekshisto
rien icke var ägnad att inspirera en 
ung vacker dam till några överdåd. 
Bland bipersonerna prydde hr Georg 
BHckinyberys ståtliga hovmarskalks
typ fördelaktigt upp den unge fur
sten och hela hans hov. En gåta var 
däremot hr Cederlunds mask. Den 
skulle giva illusion av furste, men 
verkade snarast en gammal vmgårds-
man från en Aroseniustavla. Enda 
förklaringen är måhända att hr Ce
derlund, som på en gång varit pjä
sens översättare och regissör, ej kun
nat se sig själv i miljön. Men denna 
senare var i gengäld så mycket bätt
re. Premiärpublikens starka bifall 
vittnade även oförtydbart om att 
Lorensbergsteatern ånyo berett den 
en intressant och angenäm teateraf
ton. —e. 
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för julen. 

Sidenskärmar och Skärmslouar 

BÖCKER. 
Beatrice Zades andra 

Goethebok. 

Från Hugo Gebers förlag har för
fattarinnan fru Beatrice Zade i da
garna utgivit sin andra Goethebok 
—• Studenten Goethe, utgörande en 
fortsättning av den tidigare utgivna 
boken om Goethes barndom samt en 
länk i hennes i flera delar utkom
mande levnadsteckning över dikta
ren. 

Hemmet ligger i detta arbete bak
om den unge Goethe. Den miljö, 
varmed man i det tidigare utgivna 
verket gjort sig förtrogen är utbytt 
mot en ny. Här vidtager det av stu
dier, kamratliv och flyktiga svärme
rier fyllda skedet mellan barndom 
och mandom, som vanligen är det 
minst intressanta i en enskilds liv, 
emedan det ter sig så lika för alla. 

Goethes studenttid utgör dock ett 
undantag. Hans brådmogna men 
dock fullt harmoniskt utvecklade an
de visar redan här sina särdrag. Kla
rast framträda de måhända i hans 

känsloliv. Redan nu behärskas han-s 
karaktär av en makt som är mäkti
gare än passionen, nämligen av hans 
sunda, starka självbevarelseinstinkt, 

ilken skyddar honom från att kasta 
bort sig. Han börjar bli medveten 
om att hans kallelse är en annan än 
11er talets. Mellan de upprörda stun
derna av svärmeri, trånad och svart
sjuka sysselsättas hans tankar av 
den egna personligheten. Klarhet — 
harmoni — frihet stå såsom hans 
högsta mål. 

Av utomordentligt stor betydelse 
blir hans sammanträffande med 
Herder, som bringar reda i ynglin
gens själ och blir honom en flam
mande vägvisare till det stora, det 
äkta och oförgängliga i dikten. Denne 
märklige man lär bl. a. den unge 
Wolfgang Goethe förstå, att de skö
na konsterna icke äro ett fackstu
dium, som kan läras, utan en natur
lig fallenhet, som är och förblir ge
niets egendom!! 

I övrigt röjer skildringen av dik
tarens uppehåll vid universitetet en 
stor förtrogenhet med såväl student
livet under denna tid, som med Leip
zigs lokala förhållanden. Av intres
se såsom belysande för diktarens 
kärleksliv, äro hans olika svärme
rier. Ehuru de avlösa varandra gan
ska hastigt begås ett misstag, om 
man därav drar slutsatsen att yng
lingen tog sina upplevelser legèrt. 
Tvärtom utkämpar han alla de stri
der, som för ett översvallande ooh 
passionerat hjärta bli dubbelt svåra, 
när samtidigt ett kritiskt och klart 
förstånd prövande skärskådar dem. 
Svalnar han småningom och resig
nerar är det emedan detta förstånd 
säger honom, att han ännu icke fun
nit va.d han söker. Varken Kätchen 
Schönkopf, hans första lidelsefulla 
kärlek, eller den täcka prästdottern 
Frederike Brion, vilken tjusande rå
djurslika gestalt "tog sig bäst ut i 
det fria", förmådde i längden hålla 
honom fången. 

Och dessutom härskade över hän
delserna även en annan myndig makt 
— fadern, rådsherren i Frankfurt. 
Man har en känsla av att det till 
stor del är för att blidka denne som 
den unge diktaren för sina studier 
framåt till en anständig om också ic
ke lysande promotion "pro licen-
tiati". Det är alltså med en doktors
titel på fickan han efter sin 6-åriga 
studenttid återvänder hem. Han har 
erhållit den första titeln, den första 
dekorationen till ett namn, som när 
det en gång flög över världen icke 
behövde några titlar eller dekoratio
ner mer för att få sin storhet be

kräftad. 
S. L. 

w 

lames Lundgren eCs 
Göteborg 

Sverige* sforsta och jémamSfa 
théfirma. 
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Hr. Vingelman, 
"låt oss reagera!" 

Vilket förnuftigt ord av Stilett i 
förra numret! Reaktion mot allt 
detta sura lynne, denna inbitna ond
ska, som tar sig ständigt nya uttryck 
mot konstens och litteraturens ut
övare! Det ser nästan ut som om 
värre brott icke skulle kunna begås 
än att skriva en bok eller uppträda 
i en teaterpjäs. Så snart någon vå
gat sig fram sitter hela raden av 
kritiker och recensenter och väntar 
som en hel rad av kattor på en en
sam stackars råtta. Ooh sen börjar 
den grymma leken. En klösning här, 
ett litet bett där. En liten spännan
de paus. Och därpå nya klösningar 
och nya bett tills hela raden är pas
serad. Dör det arma föremålet icke 
så är det åtminstone icke kritikens 
och recensenternas fel. 

Och Vingelman, medlemmen av 
den stora allmänheten, vilken roll 
spelar han? — Vingelman är den 
person, som efter sista ridåfallet 
klappar händer som en vansinnig, 
och som efter sista nedgörande kri
tiken följande dag rycker på axlar
na och säger: Smörja! Vingelman är 
den litteraturvän, som somnar av le
da vid en nyköpt bok, och som ge
nast, då den gör succès genom vän
kritik i tidningarna bekänner att det 
var det mest storartade och fängs
lande han någonsin läst. Vingelman 
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är den åhörare, som känner rysnin
gar av välbehag, när en sångare lå
ter sin stämmas skönhet klinga djup 
och stark, men som dock är lika vil
lig att nästa dag kalla sångaren in
disponerad och svag enligt musikre-
censenteras utsago. Ju mindre Vin
gelman förstår själv, desto mera är 
han Vingelman. 

Stilett har riktat en manig till 
allmänheten att reagera mot all ond
skefull kritik. Undertecknad tillå
ter sig föra fram Vingelman för 
nämnda kritik och säga: Se adepten! 
Det är för denne person ni öda allt 
ert bläok och uppföra ert tragiko
miska skådespel. Det är för hans 
eller hennes nöje ni låter unga ärliga 
författare, förhoppningsfulla skåde
spelare och lovande sångare schavot
tera! Det är för att verka olika 
den profana hopen och imponera så
som djärva och lärda män på denne 
analfabet ni allt efter omständighe
terna störta eller åkalla de gamle 
gudarne och profetera ert abrakadab-
ra ur molnen om de nya, vilkas makt 
och härlighet ingen utom ni själva 
och Vingelman förstå. 

Den tänkande, självständiga och 
oförvillade allmänheten, som tar 
varje sak för vad den är, gör sig 
ingen möda att erinra vad exempelvis 
Sarah Bernhardt utfört, när den ser 
fröken Jonson debutera. Men ni gör 
det! Ni får därmed tillfälle att på 
en gång lysa med era kunskaper — 
och vilka kunskaper sedan! — och 
svänga "la grande Sarah" som en 
kraftig, dödande klubba mot fröken 
Jonson. Det ingår i er metod att 
slå ihjäl det lilla namnet med det 
stora. Det blir därigenom icke ni 
som dödar, utan den förkrossande 
jämförelsen. Och därför aktar ni 
er väl att jämföra två kongruenta 
storheter. Då kunde det fatala in
träffa att den ni ville förgöra befun-

F l o t t  s t i l  
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MERKURTYÅLEN 
skonar kläderna och händerna. 
f^^Krymper ej ylle. 

Spiritismen. 
veta vi om denna egen
domliga företeelse? 

Av * * * 

I. 

v^a spökhanden" i Resele 
* -^ngermauland, om vil-

^ c'1"ngarne under den senare ti-

på <^1 " mycket att berätta, har 

hiel]8, 0C^ V^S spiritismen ak-

A + 
för ämnet har intresse 
si&a tränll6ten undertecknad 
®ultat redogöra för de re-
ifråo- ' ^ forskningen kommit 
feel$er 

0111 sl^r^i'Smen ooh dess före-

vien J 1Krnen ^a^er under ockultis-
xiu) 0j'- ! ' 3aran om hemliga (än-
tar ailiSa ^ng> vilken omfat-
^Pådorr,"1 atbilliga andra problem, 

0mar< Profetior, 
tankeläsning 

SuSgestion hypnotism, 
, tankeöver

föring, sanndrömmar, klarseende, au
tomatisk skrivning, personlighetens 
klyvning, telekinesi (föremåls för
flyttning utan beröring), besatthet, 

svart och vit magi o. s. v. 
Någon klart formulerad lära mö

ter oss icke på ockultismens område, 
vilket i stället är skådeplatsen för 

häftiga meningsstrider. 
Vi påträffa där spiritisterna, vil

ka i de flesta av de nyss anförda 
företeelserna se resultatet av en verk
samhet, som utövas av andar efter 
hänsovna människor, och vilka i och 
för dessa fenomen använda med oc-
kulta krafter utrustade levande per
soner, de s. k. medierna. 

Vidare möta vi animister éller oc-
kultister, vilka förkasta andeteorien, 
men tillerkänna medierna en hittills 
föga känd psykisk, d. v. s. själslig 
kraft, som finnes hos ett fatal män
niskor, samt en del psykologer, vilka 
anse, att de mediumistiska företeel
serna i en del fall verkligen äro äk
ta, men att de kunna förklaras så
som utslag av undermedvetna själs
krafter, vilka finnas hos alla 'män
niskor, ehuru de endast träda i da
gen hos vissa personer, de s. k. me

dierna, under det att de hos flertalet 
människor förekommer i latent (so
vande) tillstånd. 

Slutligen kommer förnekarnes sto
ra skara, dels sådana som a priori, 
utan egen granskning förneka möj
ligheten av .de mediumistiska feno
menen, dels sådana som efter verk
ställda forskningar förklara, att des
sa företeelser äro endast bedrägeri, 
vidskepelse, sinnesvillor eller utslag 

av hysteri. 
Spiritismen är av mycket gammalt 

datum. Man har sedan urminnes ti
der trott på spöken, andebesvärjelser, 
spådomskonst o. s. v. T. o. m. i bi
beln talas om mediumistiska förete
elser: Sauls besök hos .häxan i En-
dor, som frambesvor Samuels ande 
(1 Samuels Bok, kap. 28), samt Sa-
ulus upplevelse på vägen till Da
maskus, då han plötsligt kringstråla-
des av ett sken från himmelen och 
en röst talade till 'honom (Apostla-

gerningarne, kap. 9). 
Den modärna spiritismen leder sin 

upprinnelse från 1848, då i Amerika 
på ett par platser inträffade spöke
rier i stor stil, vilka kommo mycket 
buller åstad. Det blev emellertid i 

England, som spiritismen först gjor
des tlil föremål för vetenskaplig 
forskning; amerikanska och italien
ska forskare följde exemplet och slut
ligen ägnade också den tyska veten
skapliga världen saken sin uppmärk
samhet, ehuru visserligen en fientlig 
sådan. I de nordiska länderna är 
intresset under vaknande. 

Man delar de spiritistiska medier
na i "intellektuella medier", vilka 
äro språkrör för andarne, deras tan
kar ooh budskap till människorna, 
samt "fysikaliska medier", vilka 
hjälpa andarne att manifestera sig, 
d. v. s. att framträda i synlig gestalt, 
helt eller delvis, att frambringa 
ljud- och ljusfenomen, att komma 
bord att "dansa", föremål -att utan 
beröring flytta sig o. s. v. 

På det fysikaliska mediumskapets 
område möta vi en överväldigande 
massa bedrägerier och lika skickliga 
som oförskämda taskspelarkonster, 
men även en del företeelser vilka icke 
falla under dessa rubriker utan vilka 
erkänts såsom "äkta" av vetenskap
ligt skolade motståndare, som dock 
lidelsefullt förneka möjligheten av 
ett andeingripande och i stället tro, 

att man här står inför naturliga men 
ännu okända krafter. 

Vid de spiritistiska seancer, där 
man har med ett fysikaliskt medium 
att göra, sitter detta i samma rum 
som åskådarne men skilt från dem 
i ett med tygvåder åstadkommet "ka
binett" försett med mer eller mindre 
tätt slutande förhänge för den utåt 
rummet vettande öppningen. Rum
met hålles svagt upplyst genom röda 
lampor ooh seancedeltagarna utföra 
i väntan på undren sång, allt ägnat 
att underlätta bedrägliga manipula
tioner å mediets sida, om sådana 
åsyftas. Här måste dock inskjutas 
att vid vetenskapligt ledda experi
ment alla tänkbara försiktighetsmått 
vidtagits för att hindra bedrägeri, 
man har kroppsvisiterat och bundit 
mediet, man har kontrollerat det ge
nom att låta det sitta i kabinettets 
öppning med händer och fötter syn
liga o. s. v. 

Vad har förekommit vid seancer-
na?. Andar hava vandrat omkring 
bland åskådarne och strött ut blom
mor över dem, man har hört knack
ningar i väggarne, knäppningar i 
luften, man har sett tunga möbler 

utan beröring lyftas högt från gol
vet och flyttas från vägg till vägg, 
i kabinettsöppningen har man sett 
gastliknande ansikten, lösa armar 
och ben skymta ooh man har fått fo
tografera dem! Inga småsaker allt
så! 

I sanningens intresse måste dock 
erkännas, att det mesta härav varit 
taskspeleri och att flertalet berömda 
medier blivit avslöjade som bedra
gare. På detta sätt har dock ej allt 
kunnat förklaras. Telekenesiens un
der d. v. s. förflyttande av materi
ella föremål utan att, bevisligen, nå
gon mänsklig hand vidrört dem, 
åtskilliga ljus- och ljudfenomen 
kvarstå som olösta gåtor. Hava ic
ke andar här medverkat står man 
dock inför en ny och okänd kraft, 
vars art icke kunnat fastställas. Teo
rien att det hela varit masshalluci
nationer, att samtliga deltagare i 
seanserna skulle fallit offer för syn
villor, har även av spiritismens och 
animismens motståndare ansetts som 
en alltför billig förklaring. 

De upptäckta bedrägerierna hava 
som nyss sades varit synnerligen tal
rika, Andarna hava under sin pro-
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En rägnbåge, som varit synlig en 
kvart, ser ingen mera på. 

« 

Många drömma så länge om lyc
kan, att de slutligen somna ifrån den 

riglieter, när den väl fått sikte på 
målets skönhet. Tala ett kärvt ooh 
manligt språk till den, och dess rid
derliga instinkter skola vakna. 

Lyckligtvis finns det även i vår 
tid både män och kvinnor, isom inte 
fallit offer för den billigaste av alla 
passioner. Men de ha lärt sig förstå 
något av livets svårigheter och känt 
plågan vid kampen för ett ideal; där
för tror jag, att man bland dem inte 
skall finna imånga representanter för 
pryderiet, som ropar på polis för en 
blottad iskuldra ocih på skandal för en 
sammanlevnad utan vigsel. Det förra 
kan vara vackert och det senare är
bart. Det beror på avsikten. Den 
som var dag på nytt tyglar sina 
drifter och gör dem til'1 sin viljas 
tjänare vet, att sin värsta fiende bär 
han inom sig själv. Det är sin egen 
fantasi han mest fruktar. Denna 
fantasi eggas ej mest av det vackert 
ooh ohöljt nakna men väl av det blott 
antydda, idet utmanande dolda. Kvin
nor med detta sätt, detta tal, dessa 
blickar flyr han, men jag kan ej an
nat än le åt föreställningen, att han 
skulle stå på språng för varje urrin-
gad klänning, som visar halsens och 
något av bröstets vackra linjer. Jag 
vill i detta sammanhang citera någ
ra ord av Vikter Rydberg ur hans 
uppsats om nakenhet och klädselsätt, 
till vilket jag i övrigt hänvisar: 
"Blott ett medel gives mot förförel
sen, ooh det är härdning. Själen krä
ver ihärdning lika mycket som krop
pen, ooh än mer. Inga yttre varsam
hetsåtgärder kunna avvända frestel
sen eller hindra en begynnelse till 
orena föreställningsförknippningar. 
De renaste själar hemsökas av såda
na. Det gäller att tvärt avbryta dem 
oc:h kasta dem ifrån sig. Varifrån 
krafter därtill skall hämtas, därom 
behöver jag icke upplysa. Symbo
liskt resa sig våra tempelspiror upp 
mot en renare ooh spänstigare luft 
än den vi andas nere i stoftet." 

Det har blivit modernt, att kvin
nan går sin väg liksom mannen går 
sin ; i skilda organisationer kämpa de 
för sina speciella önskemål, ja be
kämpa varandra. Detta är olyckligt 
men förklarligt, en utveckling, som 
framdrivits av mannens ovilja att er
känna kvinnan som likaberättigad 
kamrat i livskampen. Men kvinnan 
måste fram vid mannens sida, hon 
får- inte längre som alltför ofta är 
fallet, i synnerhet inom medelklas
sen, blott vara mannens hjälp till 
matlagning och strumpstoppning och 
barnafödande utan att i övrigt förstå 
något av mannens intresisen och av 
den sjudande kampen i idéernas värld 
— «hon måste fram vid hans sida.som 
hans stridskamrat ooh goda genius. 
Det gamla idealet av kvinnan som 
köksdepartementets föreståndarinna 
är döende, och när tidens kvinna ur 
kanske nödvändiga förvillelser fin
ner vägen hem till sitt sunda jag, är 
det då för djärvt att hoppas, att hon 
skall skänka oss något av ett nytt 
ideal förkroppsligat. Hand i hand 
måste vi gå mot gemensamma mål! 

Innan jag slutar vill jag fästa upp
märksamheten på en företeelse i ti

den, som kräver vår samfällda in
sats för att motas. Jag menar den 
överhandtagande smutslitteraturen. 
Kampen däremot, om den föres för
ståndigt, behöver inte vara lönlös. 
Åren före världskriget utrotades här 
i Sverige en massa mindervärdig lit
teratur, däribland en del verkliga 
smutsblad, vilka emellertid dogo — 
i brist på publik, de sista omkr. 1913 
—1914. Nu ha de stuckit upp sina 
huvuden igen under nya namn och 
skylta med sina oblyga omslagsbil
der i ett flertal tidningsaffärers fön
ster. De äro utläggare av en mora
lisk farsot, som tycks ;svepa fram 
över kontinenten efter kriget. Låt 
oss värna om våra (hem och vår ung
dom ooh oss själva mot snusket; och 
kvinnorna, som naturligtvis i dessa 
alster som kön neddragas och utläm
nas åt lystnaden, må de glöda vid 
vår sida, av den heliga förbittringen! 

U nyman. 

Svensk och 
dansK. 

Som ett indirekt bemötande av 
fru Grams artikel "Hålla de manli
ga männen på att försvinna?" införd 
i n:r 42 av Kvinnornas Tidning, ber 
jag att få citera ett uttalande, gjort 
av "En Dansker" i "Tidens Kvin-
der", vilket karaktäriserar den sven
ske gentlemannen som en kavaljer 
av medeltidsaktig typ, d. v. s. oer
hört galant och chevaleresk. 

Uttalandet låter som följer: 

— En anekdot, som avser att visa 
skillnaden mellan de nordiska län
dernas män, berättar att svensken 
först räcker tändstickan till sitt säll
skap och sedan tänder sin egen ci
garr, att dansken låter dessa hand
lingar ske i omvänd ordning, och att 
norrmannen slutligen tänder sitt 
bloss, varefter han kastar bort tänd
stickan, utan att tänka på medmän
niskan, som också behöver eld till sin 
cigarr. 

Om denna karaktäristik är sann 
lämnas därhän, men ett faktum är, 
att man i Danmark ständigt hör da
merna prisa de svenska herrarnes 
ridderlighet och uppmärksamhet, un
der det att de klandra de danska 
gentlemännen för deras brist på 
courtoisie, ja, på enkel hövlighet. 

I Köpenhamn och andra Öresunds-
städer kunna vi ju glädja oss åt stän
diga och «omfattande besök av våra 
svenska bröder ooh en rent yttre ob
servation samt jämförelse mellan ka
valjererna från båda sidorna av Sun

det säga oss genast, att det verkli
gen ligger något i de danska damer
nas beundran och kritik. 

Det kan icke förnekas, att den 
svenske gentlemannen genast vid sin 
entré i en salong fäster uppmärksam
heten vid sig genom sin strama håll
ning, sina galanta handkyssar till 
höger och vänster utan åtskillnad 

jllllllllllllllllllllll 

I DTamns= 
S t r i n n n r n a s  t K i & n i n g  

s fför. 6: — för Vi«år, 3&r. 3: 50 för V2=år, ^UrErtïtrrtEraîirm fcan lu-

©m 3Hi ringer eyp. :f80T0 sänkt bi (Eàer presenïknrï. 

DrIa "är snm ^ 

ÎIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIW 

mellan äldre och yngre damers hän
der, sitt bockande och sitt hälsmäl-
lande, när han räcker en dam hennes 
glas eller en cigarrett, sitt sätt att 
springa upp när en dam eller äldre 
herre närmar sig, sina vackra men 
för danska öron något överdrivna 
ord och komplimanger, sitt lovpri
sande av allt omkring honom och 
sin obenägenhet att uttrycka en från 
andras åsikter avvikande mening. 

Jag behöver knappast skildra den 
danske genomsnittsgentlemannen. 
Att han i fråga om hållning, upp
märksamhet, galanteri, tal och upp
trädande i regel icke kan mäta sig 
med svensken, det är nog alla eniga 
med mig om. 

Att vi icke kyssa på hand får va
ra. Här i Danmark betraktas det ju 
som något medeltidsaktigt, och vi 
betrakta det som ett kultursteg fram
åt att vi kommit från detta bruk. 
Varför angripa oss då våra damer 
härför? Åtminstone göra de det in
direkt genom att beundra svenskar
nas artighet. 

Men huvudfrågan är, om det är 
värt att fästa så mycket avseende 
vid denna ridderliga, rent yttre form 
för galanteri, som också var skick 
ooh bruk här på våra farföräldrars 
tid, och om icke de danska kvinnorna 
själva äro skuld till sina landsmäns 
uppträdande mot dem? 

Har man vistats någon tid i Sve
rige, upptäcker man snart, att det i 
det svenska umgängeslivet förekom
mer vissa förhållanden som vi i Dan
mark icke känna till. 

Efter en middag skiljas fåren från 
getterna, detta sagt utan någon elak 
undermening i de båda begreppen. 
Herrarna dra sig tillbaka till herr-
rummet, där samtalet kan taga ett 
fritt och otvunget förlopp i kapp 
med rökning ooh pokulerande. 

Damerna förefalla märkligt nog 
icke lika förtjusta över att vara hän
visade till sig själva- även om detta 
faktum officiellt förnekas och även 
om samtalet ter sig nog så livligt — 
jag tänker naturligtvis inte nu på 
de "dansande sammankomsterna". 

Månne de danska damerna skulle 
tycka om denna uppdelning? 

Månne icke det starka kamratska

pet i Danmark har medfört en mera 
otvungen och som följd därav mindre 
galant ton mellan herrar och damer? 
Kunna de danska damerna begära 
både överdriven artighet, handkys
sar, hälsmällande o. s. v. och sam
tidigt alla de fri- och rättigheter som 
de danska männen tillerkänna dem 
— ett nattbesök på "Palais de danse" 

skulle t. ex. vara otänkbart för en 
förnäm svensk dam i den stad hon 
bor, men icke för en köpenhamnska 

i Köpenhamn. 
Likställdheten mellan könen ute i 

livet medför som konsekvens mindre 
ceremoniösa, mera naturliga umgän
gesformer. Detta måste de danska 
kvinnorna förstå. För övrigt må de 
gärna svärma för de svenska herrarne 
med det "förtjusande språket" och 
den "stiliga hållningen". Vi unna 
av ärligt och gott hjärta våra sven
ska bröder alla de danska kvinno
hjärtan de kunna erövra, men vi äro 
utledsna på att vara utsatta för en 
meningslös kritik från den danska 
kvinnovärlden ifråga om en härlig
het, som vi finna antikverad och 
därför lagt bort! 

Så långt den danske gentleman
nen, vilken tydligen är upprörd i sitt 
hjärtas allra innersta över de sven
ska kavaljerenas på dansk botten de
monstrerade överlägsna, ouppnåeli
ga, hjärtekrossande medeltidsgalan-
teri mot hennes höghet Kvinnan. 

Han vet icke att de svenska her
rarne i eget land och bland sina 
landsmaninnor i allmänhet icke ut
veckla denna affekterade courtoisiè, 
utan taga saken ungefär lika natur
ligt och lugnt som de danska med-
bröderna. 

Det är när svensken i främmande 
land i tävlan med dess män skall 
hävda den svenske Kavaljerens an
seende för ridderlighet, galanteri och 
oemotståndlighet, som han spontant 
och tillfälligt sätter in hela sin ener
gi på denna uppgift. Den danska 
kvinnovärldens förtjusning samman
hänger helt säkert med den kända 
företeelse, som heter nyhetens be
hag. I vardagslivet är nog icke det 
forcerade, uppstyltade galanteriet 
utan den naturliga belevenheten be
hagligast. 

Eyvor. 

Fru Andersson har gästat sin 
mågs hem ooh skall nu resa sin väg. 
Anfäktad av stark resfeber kastar 
hon en ängslig blick på klockan. 

—- O, jag måtte väl inte komma 
försent till tåget? 

— Nääih då, mormor, säger lug
nande hennes lille dotterson, det är 
inte farligt — jag såg hur pappa 
flyttade fram klockan en halv tim
me. 

Fru LISA KRANfz 
Syateljé 

Vadmansgatan 4. 
Telef, °n 8151. 
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Vill Ni glädja Edra män så kön 

S P I S B R Ö D  
från 

Göteborgs  Ångbageri  
ty det är främst i skörhet 0. smak 

Använd Edrd lediga stunder till att 
lära 

Maskinskrivning 
och Stenografi. 

Il 
V. Hamngatan 19. Tel. 4221. 

Kostnadsfri platsförmedling. 

Tyger, Filtar, 
Regnkappor, Linnevaror, Strandkoftor 
utsäljes billigt direkt från lager. 

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

OBS. I Nya adressen. 

Skånska Wienerbagerie\ 
uiiiiitiiiiuiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiir.iuiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiii 

EMY THORIN 
Erik Dahlbergsg. 22 (mitt för Beallärov.) 

Nya Tyska Wienerbröd. 
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Gynna 
våra 

annonsörer! 
blommor och varjehanda frodigt 
ogräs. Jag har nu plockat händerna 
fulla av allt vad jag lyckats få tag 
uti." 

Börd, uppfostran, omgivning och 
levnadsförhållanden ha kanske lika 
mycket som de medfödda anlagen 
gjort Isolde Kurz till diktarinna. 
Hon växte upp utan allt för sträng 
tukt tillsammans med fyra mycket 
begåvade bröder, av vilka den elva 
månader äldre Edgar var hennes 
trogne kamrat. Vid alla lekar bru
kade Isoide vara "den vildaste i hela 
skaran". Hennes mor, en sällsynt 
rikt utrustad kvinna, undervisade 
själv dottern och gav henne en upp
fostran, som i mångt och mycket 
skilde sig från den flickorna då för 
tiden brukade erhålla. Sålunda fick 
Isoide icke endast rida och bada, 
utan även lära sig latin och göra in
tim bekantskap med Homeros' sago
värld. Redan vid nio års ålder skrev 
hon vers, och från sitt tolvte år över
satte hon från fyra språk för åtskil
liga tidningar. Efter faderns död 
(1873) vistades den unga flickan som 
språklärarinna i München och för
fattade där sin första novell, vilken 

särskilt ådrog sig Paul Heyses upp
märksamhet. 

Det är en sann och stark person
lighet, som i verket "Aus mienem 
Jugendland" avlagt en ärlig, men 
måttfull och kultiverad bekännelse. 
Levande och blodfulla, som om för
fattarinnan just nyss sammanträffat 
med dem, träda gestalterna från hen
nes ungdomstid emot läsaren. Och 
genom bekantskapen med den miljö, 
i vilken hon växt upp, med de infly
telser hennes själsliv mottagit under 
utvecklingsåren, lär man bättre för
stå Isolde Kurz' isolerade ställning 
inom den tyska kvinnolitteraturen. 

Ida Strövers "Die yoldene Pforte" 
har ingen sådan rikedom av växlande 
händelser eller intryck att bjuda på 
som Isolde Kurz' bok. Men den 
skildrar författarinnans lyckliga 
barndomsdagar "mellan skog, berg 
och flod" på fädernegodset vid We
ser med en omedelbar friskhet, som 
oemotståndligt rycker läsaren med 
sig. Den numera över hela Tysk
land bekanta konstnärinnan målar 
här med i sanning gyllene färger en 
lantlig idyll. På en gång humoris
tiskt och vekt berättar hon om gård 

och fält, om växter och djur, om 
gamla seder och bruk, tecknar med 
klara och fina linjer den präktige 
fadern, hans kärlek till torvan och 
hans obotliga smärta, när vidriga om
ständigheter slutligen tvinga honom 
att sälja egendomen, och ger träffan
de bilder av den dövstumma, men 
högsinnade och konstnärligt begåva
de modern, av bröderna, lekkamra
terna och de underlydande. Det lig
ger äkta poesi över bokens natur
stämningar, och människorna äga en 
ursprunglig kraft, som endast kan 
finnas hos en nations kärna, lantbe
folkningen. 

"Die goldene Pforte" slutar med 
avflyttningen från barndomshemmet 
ooh föräldrarnas död. Ida Ströver 
var då sexton år gammal och redan 
medveten om sin gryende talang. Så 
snart hon blivit myndig, begav hon 
sig också till München för att utbilda 
sig till konstnärinna. Efter grund
liga studier har hon sedan skapat sig 
ett namn genom storslagna väggmål
ningar, fresker, allegoriska bilder, 
teckningar till förgångna tiders eller 
våra dagars politiska händelser etc. 

Sitt egentliga rykte vann Ida Strö

ver på utställningen "Die Frau im 
Haus und Beruf" i Berlin 1912, där 
hon i mottagningspaviljongen målat 
sin mångomtalade fris. Den fram
ställde medelst fyrtiofem harmoniskt 
grupperade figurer i mer än naturlig 
storlek "kvinnans levnadsväg" och 
förskaffade Ida Ströver de högsta 
utmärkelser. Sedan dess har hon 
alltjämt gått framåt på konstens väg 
och erhållit det ena ärofulla uppdra
get efter det andra. Hennes fantasi 
tycks vara outtömlig på originella 
idéer, och ur allt vad hon skapar ta
lar ett livsbejakande mod, vars oför-
bränneliga styrka helt säkert har sin 
upprinnelse i de harmoniska förhål
landen "Die goldene Pforte" så le
vande beskriver. 

Grete Wiesenthals "Ber Aufstieg" 
är bland de tre ifrågavarande böc
kerna måhända den mest underhål
lande och lättlästa. Det ligger fin 
och tjusande Wien-stämning över 
den bekanta dansösens barndomsmin
nen, en doft av teater stiger upp ur 
dessa lekfullt reproducerade interiö
rer, och det hela är som insvept i me
lodiös musik. Grete Wiesenthal för
står att berätta på ett sätt, som otvi

velaktigt vittnar om litterär begåv
ning. Man träffar väl icke hos hen
ne så många intellektuellt framstå
ende personer som hos Isolde Kurz 
och kommer ej i sådan intim beröring 
med natur och folk som hos Ida 
Ströver. Men den graciösa danser-
skan har tusen små betagande upp
levelser att omtala från hem och sko
la, från elevtiden vid operan i Wien 
och de första självständiga matiné-
erna tillsammans med systern, och 
alltsammans är omspunnet av lek och 
drömmar, av fantastiska svärmerier 
och romantiska ungdomsförälskelser. 
Verkligt gripande skildras den unga 
balettflickans utveckling till sann 
konstnärinna. Utan påverkan uti
från, oberoende av yttre händelser, 
endast och allenast av inre tvång vak
nade hennes längtan efter eget konst
närligt uttryck i dansen. Hon gick 
omkring "som med en slöja för ögo
nen", men buren av den säkra över
tygelsen om en stor uppgift. När 
klarhetens ögonblick äntligen kom 
och hon vågade försöket att "inlägga 
sin själ" i dansen, kände hon sig ge
nast säker om framgång. Och anin
gen blev sanning. Efter åtskilligt 

uppträdanden i Wien begav sig Gree 

Wiesen thai till Berlin och börja <-
sitt segertåg genom världen såsome 

av dansens första omskapare till 1 

nerlig musikalisk prestation. ' 
som Isoide Kurz och Ida Ströver 
de hon nu från förgården inträ 

konstens tempel. _ , 
Författarinnan, målarinnan 1 ^ 

danskonstnärinnan — aHa ^re 
0 

ända från de tidigaste ungd0®®' 

målmedvetet kämpat för 
gen av sina medfödda anlag-
därigenom ha de nått kons n ^ 
och personlig mognad, den lyc 

Goethe åsyftar, när han säger ^ ^ 

"Höchstes Glück der Erdenkmder a 

nur die Persönlichkeit . 
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TEATER. 
LORENSBERGSTEATERN. 

De fem franKfurtarna. 

Man kan grubbla över i vilket 
syfte Carl Rössler skrivit sitt dra
matiska alster De fem frankfurtarna, 
som för närvarande går fram över 
Lorensbérgsteaterns tiljor. Pjäsen 
utgör ingen förklädd lovsång över 
det eviga vandringsfolket ooh inne
sluter ännu mindre, ehuru lustspel, 
någon förstucken drift. Ej heller 
ger det den intima och intresseväc
kande bild av judisk familjetradition 
och sedvänja som Henri Nathafisens 

fastare byggda och psykolo

giskt finare skådespel Inanför mu
rarna. Snarast synes Rössler med 
sina fem judiska bankirer från 
Frankfurt ha velat ge en fullt lidel
sefri teckning av den semitiska ra
sens särställning i världen utanför de 
egna murarna. Den heminteriör man 
får, sönernas vackra förhållande till 
modern, uttrycken för inbördes sam
manhållning äro endast ytligt skis
serade. Problemet ligger i hur f. d. 
gårdfarihandlarens ättlingar i rakt 
nedstigande led skola kunna förverk
liga sina djärva drömmar om att 
med penningens makt erövra den 
värld, vari. de äro fosterlandslösa och 
bli jämbördiga med de främste i den 
mänsklighet, vari de betraktas som 
särlingar. 

Den dramatiska scenen i andra ak
ten klargör deras ställning. De ha 
infunnit sig för att rädda furstens 
ekonomi, men denne och hela hovet 
dunstar bort omkring dem. De be
handlas såsom luft tills den ekono
miska frågan blir aktuell. Men då 
är det de som ställa villkoren och 
begagna ögonblicket att byta medlen 
mot makt. 

Teatern hade givit stycket en vac
ker och stämningsfull inramning. 
Den skarpt accentuerade judiska typ, 
man såg vid 'uppförandet av Nathan
sens skådespel på Dramaten, var här 
betydligt modifierad. Man hade i 
stället lagt sig desto mera vinn om 
individualiseringen. Var och en av 
de fem frankfurtarna blev en upple
velse för sig. Och när de alla gjort 
sin entré i hrr Rune Carlstens, Ma
thias Taubes, Carl Ströms, Torre 
Cederborgs och Sven Millianders ge
stalter såg samlingen överraskande 
trovärdig ut. Bäst som helhet var 
givetvis hr Carlsten — som mask hr 
Ström. En alldeles särskild kom
plimang måste givas åt fru Tekla 
Sjöbloms fina och intelligenta fram
ställning av den judiska anmodern. 
Man är tacksam för att den begåva
de- skådespelerskan med de repliker 
hon hade att säga, ej föll in i munter 
och livlig lustspelston. Däremot ha
de gärna fröken Dora Söderberg med 
sitt förtjusande yttre kunnat förena 

större livlighet och oharme. Erkän
nas må dock att den i pjäsen tämli
gen omotiverat inlagda kärlekshisto
rien icke var ägnad att inspirera en 
ung vacker dam till några överdåd. 
Bland bipersonerna prydde hr Georg 
BHckinyberys ståtliga hovmarskalks
typ fördelaktigt upp den unge fur
sten och hela hans hov. En gåta var 
däremot hr Cederlunds mask. Den 
skulle giva illusion av furste, men 
verkade snarast en gammal vmgårds-
man från en Aroseniustavla. Enda 
förklaringen är måhända att hr Ce
derlund, som på en gång varit pjä
sens översättare och regissör, ej kun
nat se sig själv i miljön. Men denna 
senare var i gengäld så mycket bätt
re. Premiärpublikens starka bifall 
vittnade även oförtydbart om att 
Lorensbergsteatern ånyo berett den 
en intressant och angenäm teateraf
ton. —e. 

TAPISSERI 
a DETALJ 

ö. Harang. SI. 1 tr 

INIABS 
Handarbeten 

för julen. 

Sidenskärmar och Skärmslouar 

BÖCKER. 
Beatrice Zades andra 

Goethebok. 

Från Hugo Gebers förlag har för
fattarinnan fru Beatrice Zade i da
garna utgivit sin andra Goethebok 
—• Studenten Goethe, utgörande en 
fortsättning av den tidigare utgivna 
boken om Goethes barndom samt en 
länk i hennes i flera delar utkom
mande levnadsteckning över dikta
ren. 

Hemmet ligger i detta arbete bak
om den unge Goethe. Den miljö, 
varmed man i det tidigare utgivna 
verket gjort sig förtrogen är utbytt 
mot en ny. Här vidtager det av stu
dier, kamratliv och flyktiga svärme
rier fyllda skedet mellan barndom 
och mandom, som vanligen är det 
minst intressanta i en enskilds liv, 
emedan det ter sig så lika för alla. 

Goethes studenttid utgör dock ett 
undantag. Hans brådmogna men 
dock fullt harmoniskt utvecklade an
de visar redan här sina särdrag. Kla
rast framträda de måhända i hans 

känsloliv. Redan nu behärskas han-s 
karaktär av en makt som är mäkti
gare än passionen, nämligen av hans 
sunda, starka självbevarelseinstinkt, 

ilken skyddar honom från att kasta 
bort sig. Han börjar bli medveten 
om att hans kallelse är en annan än 
11er talets. Mellan de upprörda stun
derna av svärmeri, trånad och svart
sjuka sysselsättas hans tankar av 
den egna personligheten. Klarhet — 
harmoni — frihet stå såsom hans 
högsta mål. 

Av utomordentligt stor betydelse 
blir hans sammanträffande med 
Herder, som bringar reda i ynglin
gens själ och blir honom en flam
mande vägvisare till det stora, det 
äkta och oförgängliga i dikten. Denne 
märklige man lär bl. a. den unge 
Wolfgang Goethe förstå, att de skö
na konsterna icke äro ett fackstu
dium, som kan läras, utan en natur
lig fallenhet, som är och förblir ge
niets egendom!! 

I övrigt röjer skildringen av dik
tarens uppehåll vid universitetet en 
stor förtrogenhet med såväl student
livet under denna tid, som med Leip
zigs lokala förhållanden. Av intres
se såsom belysande för diktarens 
kärleksliv, äro hans olika svärme
rier. Ehuru de avlösa varandra gan
ska hastigt begås ett misstag, om 
man därav drar slutsatsen att yng
lingen tog sina upplevelser legèrt. 
Tvärtom utkämpar han alla de stri
der, som för ett översvallande ooh 
passionerat hjärta bli dubbelt svåra, 
när samtidigt ett kritiskt och klart 
förstånd prövande skärskådar dem. 
Svalnar han småningom och resig
nerar är det emedan detta förstånd 
säger honom, att han ännu icke fun
nit va.d han söker. Varken Kätchen 
Schönkopf, hans första lidelsefulla 
kärlek, eller den täcka prästdottern 
Frederike Brion, vilken tjusande rå
djurslika gestalt "tog sig bäst ut i 
det fria", förmådde i längden hålla 
honom fången. 

Och dessutom härskade över hän
delserna även en annan myndig makt 
— fadern, rådsherren i Frankfurt. 
Man har en känsla av att det till 
stor del är för att blidka denne som 
den unge diktaren för sina studier 
framåt till en anständig om också ic
ke lysande promotion "pro licen-
tiati". Det är alltså med en doktors
titel på fickan han efter sin 6-åriga 
studenttid återvänder hem. Han har 
erhållit den första titeln, den första 
dekorationen till ett namn, som när 
det en gång flög över världen icke 
behövde några titlar eller dekoratio
ner mer för att få sin storhet be

kräftad. 
S. L. 

w 

lames Lundgren eCs 
Göteborg 

Sverige* sforsta och jémamSfa 
théfirma. 
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Hr. Vingelman, 
"låt oss reagera!" 

Vilket förnuftigt ord av Stilett i 
förra numret! Reaktion mot allt 
detta sura lynne, denna inbitna ond
ska, som tar sig ständigt nya uttryck 
mot konstens och litteraturens ut
övare! Det ser nästan ut som om 
värre brott icke skulle kunna begås 
än att skriva en bok eller uppträda 
i en teaterpjäs. Så snart någon vå
gat sig fram sitter hela raden av 
kritiker och recensenter och väntar 
som en hel rad av kattor på en en
sam stackars råtta. Ooh sen börjar 
den grymma leken. En klösning här, 
ett litet bett där. En liten spännan
de paus. Och därpå nya klösningar 
och nya bett tills hela raden är pas
serad. Dör det arma föremålet icke 
så är det åtminstone icke kritikens 
och recensenternas fel. 

Och Vingelman, medlemmen av 
den stora allmänheten, vilken roll 
spelar han? — Vingelman är den 
person, som efter sista ridåfallet 
klappar händer som en vansinnig, 
och som efter sista nedgörande kri
tiken följande dag rycker på axlar
na och säger: Smörja! Vingelman är 
den litteraturvän, som somnar av le
da vid en nyköpt bok, och som ge
nast, då den gör succès genom vän
kritik i tidningarna bekänner att det 
var det mest storartade och fängs
lande han någonsin läst. Vingelman 

Kerstin Lindahb 
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Korsgatan 4, Telefon 8462 
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är den åhörare, som känner rysnin
gar av välbehag, när en sångare lå
ter sin stämmas skönhet klinga djup 
och stark, men som dock är lika vil
lig att nästa dag kalla sångaren in
disponerad och svag enligt musikre-
censenteras utsago. Ju mindre Vin
gelman förstår själv, desto mera är 
han Vingelman. 

Stilett har riktat en manig till 
allmänheten att reagera mot all ond
skefull kritik. Undertecknad tillå
ter sig föra fram Vingelman för 
nämnda kritik och säga: Se adepten! 
Det är för denne person ni öda allt 
ert bläok och uppföra ert tragiko
miska skådespel. Det är för hans 
eller hennes nöje ni låter unga ärliga 
författare, förhoppningsfulla skåde
spelare och lovande sångare schavot
tera! Det är för att verka olika 
den profana hopen och imponera så
som djärva och lärda män på denne 
analfabet ni allt efter omständighe
terna störta eller åkalla de gamle 
gudarne och profetera ert abrakadab-
ra ur molnen om de nya, vilkas makt 
och härlighet ingen utom ni själva 
och Vingelman förstå. 

Den tänkande, självständiga och 
oförvillade allmänheten, som tar 
varje sak för vad den är, gör sig 
ingen möda att erinra vad exempelvis 
Sarah Bernhardt utfört, när den ser 
fröken Jonson debutera. Men ni gör 
det! Ni får därmed tillfälle att på 
en gång lysa med era kunskaper — 
och vilka kunskaper sedan! — och 
svänga "la grande Sarah" som en 
kraftig, dödande klubba mot fröken 
Jonson. Det ingår i er metod att 
slå ihjäl det lilla namnet med det 
stora. Det blir därigenom icke ni 
som dödar, utan den förkrossande 
jämförelsen. Och därför aktar ni 
er väl att jämföra två kongruenta 
storheter. Då kunde det fatala in
träffa att den ni ville förgöra befun-

F l o t t  s t i l  
och 

e l e g a n t  a r b e t e  
utmärka Hattarna från 

M A G A S I N  V O G U E ,  
Kungsgatan 50, 1 tr. 
(midt emot Holmbloms) 

MERKURTYÅLEN 
skonar kläderna och händerna. 
f^^Krymper ej ylle. 

Spiritismen. 
veta vi om denna egen
domliga företeelse? 

Av * * * 

I. 

v^a spökhanden" i Resele 
* -^ngermauland, om vil-

^ c'1"ngarne under den senare ti-

på <^1 " mycket att berätta, har 

hiel]8, 0C^ V^S spiritismen ak-

A + 
för ämnet har intresse 
si&a tränll6ten undertecknad 
®ultat redogöra för de re-
ifråo- ' ^ forskningen kommit 
feel$er 

0111 sl^r^i'Smen ooh dess före-

vien J 1Krnen ^a^er under ockultis-
xiu) 0j'- ! ' 3aran om hemliga (än-
tar ailiSa ^ng> vilken omfat-
^Pådorr,"1 atbilliga andra problem, 

0mar< Profetior, 
tankeläsning 

SuSgestion hypnotism, 
, tankeöver

föring, sanndrömmar, klarseende, au
tomatisk skrivning, personlighetens 
klyvning, telekinesi (föremåls för
flyttning utan beröring), besatthet, 

svart och vit magi o. s. v. 
Någon klart formulerad lära mö

ter oss icke på ockultismens område, 
vilket i stället är skådeplatsen för 

häftiga meningsstrider. 
Vi påträffa där spiritisterna, vil

ka i de flesta av de nyss anförda 
företeelserna se resultatet av en verk
samhet, som utövas av andar efter 
hänsovna människor, och vilka i och 
för dessa fenomen använda med oc-
kulta krafter utrustade levande per
soner, de s. k. medierna. 

Vidare möta vi animister éller oc-
kultister, vilka förkasta andeteorien, 
men tillerkänna medierna en hittills 
föga känd psykisk, d. v. s. själslig 
kraft, som finnes hos ett fatal män
niskor, samt en del psykologer, vilka 
anse, att de mediumistiska företeel
serna i en del fall verkligen äro äk
ta, men att de kunna förklaras så
som utslag av undermedvetna själs
krafter, vilka finnas hos alla 'män
niskor, ehuru de endast träda i da
gen hos vissa personer, de s. k. me

dierna, under det att de hos flertalet 
människor förekommer i latent (so
vande) tillstånd. 

Slutligen kommer förnekarnes sto
ra skara, dels sådana som a priori, 
utan egen granskning förneka möj
ligheten av .de mediumistiska feno
menen, dels sådana som efter verk
ställda forskningar förklara, att des
sa företeelser äro endast bedrägeri, 
vidskepelse, sinnesvillor eller utslag 

av hysteri. 
Spiritismen är av mycket gammalt 

datum. Man har sedan urminnes ti
der trott på spöken, andebesvärjelser, 
spådomskonst o. s. v. T. o. m. i bi
beln talas om mediumistiska förete
elser: Sauls besök hos .häxan i En-
dor, som frambesvor Samuels ande 
(1 Samuels Bok, kap. 28), samt Sa-
ulus upplevelse på vägen till Da
maskus, då han plötsligt kringstråla-
des av ett sken från himmelen och 
en röst talade till 'honom (Apostla-

gerningarne, kap. 9). 
Den modärna spiritismen leder sin 

upprinnelse från 1848, då i Amerika 
på ett par platser inträffade spöke
rier i stor stil, vilka kommo mycket 
buller åstad. Det blev emellertid i 

England, som spiritismen först gjor
des tlil föremål för vetenskaplig 
forskning; amerikanska och italien
ska forskare följde exemplet och slut
ligen ägnade också den tyska veten
skapliga världen saken sin uppmärk
samhet, ehuru visserligen en fientlig 
sådan. I de nordiska länderna är 
intresset under vaknande. 

Man delar de spiritistiska medier
na i "intellektuella medier", vilka 
äro språkrör för andarne, deras tan
kar ooh budskap till människorna, 
samt "fysikaliska medier", vilka 
hjälpa andarne att manifestera sig, 
d. v. s. att framträda i synlig gestalt, 
helt eller delvis, att frambringa 
ljud- och ljusfenomen, att komma 
bord att "dansa", föremål -att utan 
beröring flytta sig o. s. v. 

På det fysikaliska mediumskapets 
område möta vi en överväldigande 
massa bedrägerier och lika skickliga 
som oförskämda taskspelarkonster, 
men även en del företeelser vilka icke 
falla under dessa rubriker utan vilka 
erkänts såsom "äkta" av vetenskap
ligt skolade motståndare, som dock 
lidelsefullt förneka möjligheten av 
ett andeingripande och i stället tro, 

att man här står inför naturliga men 
ännu okända krafter. 

Vid de spiritistiska seancer, där 
man har med ett fysikaliskt medium 
att göra, sitter detta i samma rum 
som åskådarne men skilt från dem 
i ett med tygvåder åstadkommet "ka
binett" försett med mer eller mindre 
tätt slutande förhänge för den utåt 
rummet vettande öppningen. Rum
met hålles svagt upplyst genom röda 
lampor ooh seancedeltagarna utföra 
i väntan på undren sång, allt ägnat 
att underlätta bedrägliga manipula
tioner å mediets sida, om sådana 
åsyftas. Här måste dock inskjutas 
att vid vetenskapligt ledda experi
ment alla tänkbara försiktighetsmått 
vidtagits för att hindra bedrägeri, 
man har kroppsvisiterat och bundit 
mediet, man har kontrollerat det ge
nom att låta det sitta i kabinettets 
öppning med händer och fötter syn
liga o. s. v. 

Vad har förekommit vid seancer-
na?. Andar hava vandrat omkring 
bland åskådarne och strött ut blom
mor över dem, man har hört knack
ningar i väggarne, knäppningar i 
luften, man har sett tunga möbler 

utan beröring lyftas högt från gol
vet och flyttas från vägg till vägg, 
i kabinettsöppningen har man sett 
gastliknande ansikten, lösa armar 
och ben skymta ooh man har fått fo
tografera dem! Inga småsaker allt
så! 

I sanningens intresse måste dock 
erkännas, att det mesta härav varit 
taskspeleri och att flertalet berömda 
medier blivit avslöjade som bedra
gare. På detta sätt har dock ej allt 
kunnat förklaras. Telekenesiens un
der d. v. s. förflyttande av materi
ella föremål utan att, bevisligen, nå
gon mänsklig hand vidrört dem, 
åtskilliga ljus- och ljudfenomen 
kvarstå som olösta gåtor. Hava ic
ke andar här medverkat står man 
dock inför en ny och okänd kraft, 
vars art icke kunnat fastställas. Teo
rien att det hela varit masshalluci
nationer, att samtliga deltagare i 
seanserna skulle fallit offer för syn
villor, har även av spiritismens och 
animismens motståndare ansetts som 
en alltför billig förklaring. 

De upptäckta bedrägerierna hava 
som nyss sades varit synnerligen tal
rika, Andarna hava under sin pro-
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nes stark nog att överleva. Och det 
vore hemskt. Det ingår icke i era 
planer att besväras mer än en gång 
av samme misshaglige konstutövare. 
Ni vill göra rent hus genast. Och 
det är icke utan att ni lyckats. Även 
de andliga markerna behöva solsken 
och förståndig vård för att frodas 
och blomma. Men ni har stampat 
mot den spirande brodden så länge, 
att den ofta ej sticker mer. 

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

Yarning för Vingelman! 

"Handlade hon 
rätt eller icKe?" 

I. 

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

Första anledningen till min stånd
punkt är att hennes handlingssätt 
synes mig okristligt. Gudomlig lag 
förbjuder oss att taga liv. Att där
till taga ett liv, som i så synnerlig 
hög grad behöver en upprättelsens 

G4RDINER 
ocfi 

SÄN0ÖVERK4ST 

'Vackraste ocfi rfrirtfa vnaf 
frkti/if Mf/gatf 

A:B.Carl Johnsson 
2 ficnrSiforörf 2 

Yarje man söker ett ideal och 
varje kvinna tror sig vara ett sådant 
ideal. När de finna varandra — det 
är kärlek. 

Arnold Bennet. 

Varje förståndig husmoder 

använder 

Pellerins Margarin 
i hushållet 

.J 

Bergmans E:as Delikata 
Knäckebröd (ljust) och couvert 
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"Extra" (tunnt mörkt) och Hushålls-
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tid som denne yngling, står i den 
uppenbaraste strid med kristendo
mens hela väsen, som bjuder männi
skorna förlåta varandra och över
lämna domen åt Gud. 

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

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

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

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

0. F. Hultberg, BlusafFär 
Husargatan 40. 

BERTHA ANDERSON 
15 Korsgatan, Göteborff. 
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högt ropande hinder mellan honom 
och den nesliga gärningen? 

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

En intresserad kvinna. 

II. 

Det tillkommer icke oss att 
döma. 

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

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

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

ÅBERG & RUBENSON 
Manufakturaffär 

Drottninggatan 47. 
Tel. 9161. 

Goda varor. Låga priser. 

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

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

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

James. 

Kvinnlig företagsamhet. 

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

'Ziwa.' 
Firman Berner & Zetterström har 

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

Varför plågas med dåligt kaffe då Ni 
kan få Swalanders kaffe! Butiker: Kungsg.17 
Korsg. 13, Bazar Alliance- Prova redan i 
dag! Säljes endast i egna butiker. 
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Verner Magnusson 
Kött= & Fläskaffär 
Bazar Alliance 42—43. Tel. 106 28 
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ärade husmödrar. 

Stor sortering av goda 

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

Kungsgatan 13. 

Ur 

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

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

Jean Jacques Rousseau. 

EN ARABISK GÅTA. 
Yem är rikast, mannen som äger 

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

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

Som LEKTR1S 
några timmar dagligen, söker bildad, 
språkkunnig dam plats. 
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erhålla goda och förmånliga 
platser nu genast genom 
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BREVLÅDA. 
D. K-n Sthlm. Tack fö 

skrivelsen! Art. antages. Honorar ef 
ter införandet. 

Många förf. till inlägg i frågn 

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

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

emellertid att få tacka för visat in
tresse! 

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

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

^ARMFIGHETi 

ar den mest utmärkande 
egenskapen lios våra 

specialiteter i 

Låt oss visa Eder vårt 
urval 

GÖTEBORGS 
LINOL EUM=MAGASIN 
Peters. Franzén 

Kungsportspl 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

och förhållanden, som medgiva e 

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

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

gar, vilka slå oss med h^Pna 

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

att vi veta det gå och bära pa 0 

liga skatter i form av läten a J 

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

Från Kvinnovärlden. ..... 
En demonstration av 

kvinnor och hustrur till a 
män kommer att anordnas 

den 9 nov. 
* 

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

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

hans hustru 

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

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

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

julia Claussen. 
Vad fruarna säga om saken. III Av 

frigga Carl berg. 

Alfhild Agrell f. 
Spiritismen. Kan förbindelse uppnås 

mellan andevärlden och de levandes 

värld? Av * * * 

Teater. 
Figaros bröllop eller Utan program. Av 

Eag-na Peters. 

Vad är skillnaden,? 
Några reflexioner i anledning av En 

mans "Varför?" Av En kvinna. 

Utlandskröniha 
i sammandrag. 

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

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

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

Den socialdemokratiska och radi
al» vänsterpressen väntar inom den 

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

U tna institutionen. Denna ungdom 

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

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

srtt stöd. 

väntade resningen torde kom-

smr/ î Bayeni, men "vem 

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

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

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

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

^iaiokrat f USS°Uni- Han är 

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

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

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

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

ar att 
< ^PriTi ' 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

litiska livet. 

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

president. 
Samtidigt har en ny riksregering 

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

minister. 
Om revolutionen skall komma att 

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

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

frielseverket inåt och utåt. 

Ett socialt 
experiment. 

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

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

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

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

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

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

2) Likaså arbetets anseende och 

värde, 
3) Landets ekonomiska välstånd 

kommer att förkovras." 
"Om världen införde arbetsplikt i 

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

arbetets värden." 

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

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

C. K. 

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

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

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

Plötsligt högg Pelle med nutids
ungdomens djärvhet in i samtalet: 

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

— Ja! 
— Var tant och alla dom andra 

människorna ute för att se på oss 
pojkar?? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

— Kanske blir jag en av dem! 
Crayon. 

• • 

Over- och underklass. 
En "vildes" synpunkter. 

Av TONY BERGMAN. 

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

Eleonora van d. Straten-
Sternberg. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Undertecknad har i sitt eget liv 
kunnat följa ett par sådana exempel 
på regeln. Båda voro tjänarinnor i 
mina föräldrars hem. Den ena var 
en synnerligen ordinär arbetskraft, 
men såg bra ut och gjorde ett ekono
miskt fördelaktigt gifte med en man, 
som vid sitt frånfälle lämnade henne 
en rätt avsevärd förmögenhet i arv. 
Men hon förstod ej att sköta sitt eget 
hem bättre än andras. Efter man-
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