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Emilie Pettersons 
Broderiaffär 
(Inneh. A. HÄRSTRÖM) 

KUNGSGATAN tö TELEFON S831 

Handarbeten 
av alla slag till billigaste priser. 

«3 

Qtatt 

II 
Specialkurser 

överträffa alla andra metoder. 

V. Hamngatan 19. Tel. 4221. 

Kostnadsfri platsförmedling. 

Varje förståndig husmoder 

använder 

Pellerins Margarin 
i hushållet 

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

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

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

går disken undan, om man tager 
en smula Tomtens Tvättpulver 

i diskvattnet. 

Akta Hårnät 

l:ma kvalité 

1: 75 pr duss. 

Bergmans Enkas 
GRAHAMS SPISBRÖD 

Bästa familjebrödet. 
REKOMMENDERAS. 

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

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

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

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

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

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

kvinnor till ansvar! 

Alla sparsamma HUSMÖDRAR 
köper alltid sitt bränslebehov från 

Gbgs Bränsle= & Skogsbyrå, Rosenlundsbazaren i6 

Tel. 16782, II2I. 

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

0. F. Hultberg, Blusaffär 
Husargatan 40. 

Bråsths Konditori 
Victoriagatan 1 B (hörnet av Storgatan) 

REKOMMENDERAS. 

Gödda Gäss och Ankor 
samt allt slags vilt. 

Björks Viltaffär 
Saluliallen 1. Tel. 1648, 20834. 

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

La Rochefoucauld. 

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

Blaise Pascal. 

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

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

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

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

R O S  E N  L U N D  S  

B R Ö D  
j 

A.-B0I. NYA BIKUPAN 

oss 

En kvinna. 

Victor Hugo. 

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

E. L. Bulwer. 

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

•J. W. v. Goethe. 

Köp lotter! 

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

Kungsgatan 45. Göteborg 

Vitvaru- & 

Brud utstyrselsafFär 

BARN- & BABYKLÄDER 

RIT. & PÅB. HANDARBETEN 

Telefon 5107 

Möbler  Vaekra och 
solida stil 

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

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

Härliga sjöresor och bilturer. 

Bfùa 
57 Kungsgat., Göteborg ^ 

liniriiif. 

Köp 

där Ni 

Edra Skod, 
största 

varor, lägsta P«ser, näm!igen ^ 

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

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

OBS. I Nya adressen. 

HÜMMER .chKRABBOR. 

Hansson & Silfverstrand 

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

. 10 Södra Larmgatan 10 
Linnegatan 11. Karl 

BREVLÅDA. 
En mor. 

Amalia Gustafssons 
Saluhallen 21—23 

förstklassiga Charkuterivaror 
rekommenderas. Tel. 1976. 

t 
<#,TV™Lr 

//// * 

yffer//g/ 
tåg#/f/ser 

f /j/s/Åt 
möns/er 
oc/t Kvi/i/eect 

hoj 

V.B.CARS JOHNSSON 
2 hvmif/orfief 2 

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

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

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

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

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

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

Alla som köpa 

S P I S B R Ö D  
från 

Göteborgs Ängbageri 
säga att det är 

främst i skörhet och god smak. 

Skrivbord 
i valnöt, nyrennoverat, säljes billigt. 

Tel. 18070. 

RATENTERADE 

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

OBS! VÅR HYGIENISKA FÖRPACKNING. 

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

KOL VED 

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

Kjellmers 
Damskrädderi 

& Kappmagasin, 
rekommenderas. 

Förstklassigt arbete. Låga priser. 

Carl Johansgat. 9. Tel. 45968. 

Leopold Lindbergs Blomsterhandel 
Norra Hamnggatan 34. Tel. 17918. 

rekommenderas. 

Hr la JMjölh 
Distribution på glasflaskor. 

Tel. 40781, 45699 

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

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

b ' 
Västeråsfru. Ack, om Ni vi,sfe 

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

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

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

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

LÅ&STA 
DA&SPRISER^ 

•STOR-STA 
UKVAI . 

LNOLCUM 

KUN QU. HOPL 
KUNGr5POR.T5PLAT.3EN 

TELEFONEra: 
3 OQ5 ÖZOO, 19939 

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

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

Spiritismens anhängare omfatta 
den förstnämnda åsikten, dess mot

ståndare den sistnämnda, animisti-
ska. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Forts.). 

GÖTEBORGS 
LINOLEUM-MAGASIN 

PETER5, FO.ANZÉN * C.9 

Gör ett besök! Vägen lönar sig. 

I Charkuteriaffaren Boyes Bazar 8 
(Vitfeldtsplatsen) 

förstklassiga charkuterivw , 
ikt lax, ål, Norells bordwW 

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

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

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

.'Namns- och 
Födelsedags gåvor 

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

på KVINNORNAS TIDNING erhållas på 

Expeditionen, Vall gatan 27. Tel. 18070. 

Det är bast 

Skönhet 
En behaglig toalettvål ar 

alla, som önska bevara l'yn 
utseen^e 

ens dagar. För att höja s ^ u#dei" 

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

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

pormaskar, rynkor ocli vis-e 
s utbàl" 

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

YVY-tvålen erliålles i varje 

affär från Ystad till Hapara 

Aktiebolaget YVY Fabri 

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

Annonspris: Textsida 25 öre pr mm. 

» sista sidan 20 öre pr mm. 

Längre annonsering rabatt. 

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

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

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

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

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

" utsatt, angives som källan. 

INNEHÅLL. 
Utlandskrönika i sammandrag. 

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

Ingeman. 
Konsten att somna. Av Professor Hjal

mar Öhr vall. 
Återspeglar mannens klädedräkt hans 

förnuft? Av Brit Benning. 

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

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

vad? Av * * * 

UtlandsKröniKa 
i sammandrag. 

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

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

Denna händelsernas utveckling 
rande icke förutses. Man visste, att 

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

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

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

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

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

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

rnzollernska dynastien. 

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

1
cke lSäkert, att de i fort-

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

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

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

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

RententB" f ^ror' kronprinsen 
emedan T T 

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

;rar splittringen 

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

°^ratieà ooli * af^are till socialde-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

då skola uåra oägar mötas åter? 

Säg, att du tror, att Gud till sist förlåter 

uar ångrad synd, och helår alla sår! 

Det gångna jag förgånget uarda låter 

— med räckta händer jag emot dig går 

och smeker tyst ditt uackra, uita hår 

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

Kanske mitt hopp är endast dröm och villa, 

att jag skall leva länge, åldras stilla 

och uandra in i dödens mörka länder, 

då knäpper jag helt sakta mina händer 

och tackar ödmjukt att jag intet uet, 

att våra öden är Guds hemlighet. 

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

Levande och döda. 

De levande dömas, 
men de döda berömmas. 

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

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

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

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

Det ogripbara. 
Av Marie Louise Ingeman. 

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

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

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

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

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

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

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

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

(Eftertryck förbjudes). 

Konsten att somna. 
Av Professor Hjalmar Öhrvall. 

Svenska Kvinnors Medborgarförbunds artikelserie. 

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

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

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

Vad som i de flesta fall hindrar 
insomnandet torde emellertid vara 
tankeverksamheten; och det är också 
framför allt själsarbetare, som ha 
svårt att somna, under det kroppsar
betare somna utan svårighet. Vid in
tensivt tankearbete föder den ena tan
ken den andra i en ändlös kedja och 
den som ensidigt ägnar sig åt tan
kearbete förlorar ofta förmågan att 
avbryta sitt tänkande. Han kan ej 
ens när han på kvällen gått till vila, 
slöa till så mycket som behövs för 
att inleda sömnen. Man brukar var
na sådana personer för att syssel
sätta sig med själsarbete på kvällen 
och tillråda dem att i stället ta en 
promenad, ett ljumt karbad, lämplig 
gymnastik o. s.. v. Detta leder också 
utan tvivel i många fall till ett gott 
resultat. Men icke alltid; tankear
betet börjar på nytt och sömnen ute
blir. Om man föreställer en sådan 
person, att han skall låta bli att 
tänka, då sömnen mycket fort inträ
der, så får man nästan alltid till 
svar: "Ja, den som det kunde!" Han 
anser det omöjligt. Och här ligger 
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utan tvivel en av problemets kärn
punkter. De flesta människor ha 
icke så stort herravälde över sitt eget 
själsliv, att de kunna låta bli att 
tänka. Men genom övning kan man 
gradvis komma därhän. Man kan till 
en början söka "tänka på något an
nat", vilket ibland är tillräckligt för 
att komma ifrån de (ofta nog käns
lobetonade) tankar, som hålla söm
nen på avstånd. Det säger sig självt, 
att man härvid måste utveckla en 
viss ihärdighet och icke ge sig i för
sta taget, om de störande tankarna 
återkomma, utan försöka på nytt, om 
så behöves upprepade gånger. Om 
man sålunda lyckas i tankarna för
sätta sig till avlägsna tider och stäl
len (som icke ha anknytningspunk
ter till de störande tankarna) och 
hålla sig kvar där, t. ex. erinra sig 
ställen, personer och händelser från 
sin barndom, o. s. v. iså brukar ofta 
nog sömnen snart infinna sig. Men 
man kan också söka ersätta tänkan
det med själsverksamhet av annat 
slag. Härpå grunda sig vissa råd, 
som man ibland ser framställas och 
följas med växlande framgång, allt
efter sättet för utförandet. Så t. ex. 
tillrådes att räkna till hundra eller 
mera, tills man somnar. En person, 
som följde detta råd, svarade på till
frågan om hur långt han kom i räk
ningen: "jag hann ända till 51,632 
men då var klockan 8 på morgonen 
och det var tid att stiga upp!" Räk
ningen bör emellertid i ett sådant 
fall tydligen-icke ske med spänd upp
märksamhet, och plikttrogen nog
grannhet, utan helt mekaniskt och 
slappt, endast för att ersätta och ute
sluta tänkandet. Detsamma kan 
ibland åstadkommas genom före
ställningar: man föreställer sig t. ex. 
att man ser böljande sädesfält, vå
gorna på sjön, strömmande vaitten 
o. s. v. Av vikt är emellertid här
vid, att dessa föreställningar icke bli 
så livliga att de i sin tur hindra in
somnandet; vilket kan inträffa för 
personer med livlig fantasi. Här som 
eljest gäller, att vad som passar för 
en icke alltid passar för en annan. 

Blotta åskådandet av någonting 
utan att man tänker däröver, är en 
själsverksamhet, som kan hjälpa en 
att slippa tänka. Det kunde tyckas 
vara omöjligt att använda denna me
tod, sedan man gjort tyst och mörkt. 
Men om man skaffar sig en efterbild 
t. ex. av lamplågan genom att tända 
och stadigt fixera 'densamma under 
omkring en halv minut, släcker den, 
lägger sig bekvämt, blundar och med 
orörlig blick ger akt på vad som vi
sar sig i det mörka synfältet, ser man 

PÄRLOR 
JUVELER 

i modern infattning fördelaktigast 
hos 

DC.Tbidjsr̂ sxm. 
Hovjuvelerare. Ö. Harting. 41. 

snart en lysande efterbild av lamp
lågan framträda, som står kvar en 
god stund och därvid undergår åt
skilliga färgförändringar. Rör man 
ögat, försvinner den, men kommer 
igen, om man blott håller blicken 
orörlig. Nu är det inte min mening 
att tillråda någon, som ej förut sett 
positiva efterbilder, att för första 
gången göra dessa experiment för att 
få somna — han skulle kanske då 
bli ännu mera vaken än förut genom 
dessa nya och intressanta sinnesin
tryck. Men om han sett fenomenet 
några gånger förut, vilket även ur 
andra synpunkter kan vara av nytta 
(se härom undertecknads uppsats 
"Om sinnesvillor", Yerdandis små
skrifter nr 250,251) kan åskådandet 
av efterbilden och dess förändringar 
hjälpa honom att somna: han slock
nar i så fa.ll själv samtidigt med ef
terbilden eller redan förut. Även 
utan efterbilder ser man om man 
blott lägger märke därtill, svaga 
ljusfenomen i det mörka synfältet; 
ljusmoln som långsamt röra sig ra-
diärt i koncentriska kretsar ("nät
hinnans eget ljus"). Åskådandet av 
denna företeelse kan ibland under-
hjälpa. sömnens inträdande. 

Det ges personer, som kunna som
na snart sagt när de vilja, till och 
med mitt på ljusa dagen. Jag kän
de en gång en person, som hade ett 
krävande arbete och iför litet tillfälle 
till tillräcklig nattsömn, men som 
omsorgsfullt använde t. o. m. raster
na mellan timmarna i skolan, där han 
undervisade, till att — sittande på 
en stol —• ta sig en grundlig lur. Per
soner med denna avundsvärda förmå
ga kunna utan tvivel behärska silt 
själsliv i vida högre grad än vanligt 
folk: inrikta sitt tänkande på vad de 
vilja och även efter behag upphöra 
att tänka. Den otillräckliga förmå
ga i denna riktning, som står envar 
till buds, kan emellertid med an
vändning av de i det föregående an
givna hjälpmedlen ansenligt ökas 
genom övning. En sådan övning i 
att "slöa till" bör helst företagas på 
dagen och kan därvid på samma gång 
bereda en nyttig vilopaus i ett allt
för långvarigt och ihållande tanke
arbete. Det gäller även här att "öv
ning ger färdighet" och att "värsta 
föret är i portgången". Med tålamod 
och ihärdighet kan mycket åstadkom
mas, som i början synes alldeles 
omöjligt. 

Gent emot de känslor och sinnes
rörelser (affekter), som i många fall 
hindra insomnandet och även störa 
sömnen, kan man ofta nog med fram
gång använda den avledande metod 
och medel, som i det föregående bli
vit antydda i fråga om störande tan
keverksamhet. Rörande förebyggan
det av själva sinnesrörelsen är det 
vanskligt att i korthet ge några an
visningar och råd av värde. Här må 
endast erinras om betydelsen av en 
sak som sedan gammalt ansetts ut
göra ett viktigt villkor för en god 
sömn, nämligen ett gott samvete. 

Återspeglar mannens Klädedräkt hans 
förnuft? 

Läkaren: — Er fru gemål har 
roat isig för mycket och har fått sitt 
nervsystem illa åtgånget, men natur
ligtvis kan hon bli bra igen — ett 
års vistelse i Europa skulle återställa 
henne fullständigt. 

Den amerikanske affärsmannen 
kastar ner några kalkyler på ett pap
per: — Vänta, det blir bestämt billi
gare med skilsmässa och en ny frisk 
fru. 

Kvinnans s. k. galenskap i kläde
dräkten äi ofta föremal för männens 
begabbelse, skriver Brit Benning i 
den finska tidskriften "Våra Kvin
nor". Isynnerhet om damerna äro 
frånvarande gör man sig rolig på de
ras bekostnad, skämtar om deras dår
skap i utsmyckningen. 

Fäster kvinnan en ros i hatten, ta
las det genast om hortikulturella ut
ställningar. Giver hon den paradis
fågelns vinge till prydnad, frågas det 
om ej en hel struts vore lämpligare 
för ändamålet o. s. v. 

Det kan då icke anses oskäligt om 
ett kvinnligt öga vågar syna härska
ren i sömmarna. Är hans klädedräkt 
verkligen det monument av ända
målsenlighet, skönhet, logik och för
nuft som man av männens gyckel 
med vårt skrudande kunde ha skäl 
att förmoda. 

Vad är nu t. ex. idén med den hatt 
"Han" använder vid livets allra hög
tidligaste tillfällen, cylindern? Snud
dar den vid något, eller får den nå
gra droppar regn, så är hela dess 
skimrande silkesprakt förstörd. 

Alltså är den i sanning mycket 
praktisk, mina herrar —- eller huru? 

Och varför är den så himlastor-
mande hög? Skall den skydda hu
vudet (flintskallen), så är ju en så
dan skyskrapa allt annat än prak
tisk, synes det oss. En mjuk filt
hatt vore bättre. 

Men kanske är det cylinderns upp
gift att göra höga herrar ännu högre? 

Och vad gör monsieur med sin 

käpp? Han stöder sig aldrig på den 
och skulle han bruka den på sina 
medmänniskor, så skulle resultatet 
ofelbart bliva poliskammaren. 

Såvitt jag kunnat finna, har den 
ingen annan bestämmelse än att bli 
kvarglömd på Kämp för att sålunda 
ge sin innehavare en kärkommen an
ledning till ett nytt besök i herrarnas 
paradis. 

Vad är så meningen med det hals
järn som herrarna bära lika troget 
som hunden sitt halsband? Bekvämt 
är det väl icke? Att gå med stärk-
krage i hetta är väl ungefär lika be
hagligt som att gå med en våt klut 
kring halsen. 

Herrarnas väst är också ett mycket 
mystiskt plagg. Framtill är den 
gjord av tjockt kläde, baktill av tunn 
satin eller annat liknande. Varför 
denna skillnad? Är det för vär
mens skull, så fråga vi om ej ryggens 
skyddande är lika nödvändigt som 
bröstets. Eller är det för att öka 
embonpointen? Man står spörjande 
inför sådana inkonsekvenser hos den 
alltid av förstånd och konsekvens re
gerade mannen. 

Öppningen framtill på väst och 
rock visar också en underbar zick-
zack utveckling. 

På frack och smoking går den ner 
till byxlinningen. På långrock och 
vardagsplagg stannar den på halva 
vägen. D. v. s. för närvarande. För 
några tiotal år sedan var denna öpp
ning plus minus noll. Både rock och 

Eleganta manieureluier 
til) fördelaktigaste priser 
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T̂ iförfa Sidenpfagg s ko fa foätias 
hastigt i f/umt LUX fodder 

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

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

Hur tvättar man siden? Vispa Lux ï hett vatten till ett rikligt 
lödder, tillsätt kallt vatten till dess lösningen bliver ljum. Lägg 
i plagget, krama det upprepade gånger genom löddret. Gnugga 
ej. Skölj väl i ljumt vatten. Vrid tj. Vira in i en ren hand» 
duk och stryk med ett varmt — icke hett — järn. Kom ihåg — 
ljumt lödder — ljumt sköljvatten — samt ett icke för varmt järn. 

: SUNLIGHT SAPTVAL A-.B, GOTEBORG 
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väst knäpptes då ända upp till hal
sen. 

På .1700-talet voro byxorna åtsit
tande som ålskinn. Nu fladdra de 
rundligt vida kring benen. Vad är 
orsaken till denna jättereform? Var 
är konsekvensen? 

Och var finnes den herre, som kan 
förklara, varför hans vardagsbyxor 
äro uppvikta såväl när solen skiner, 
som när det regnar. Är det för att 
samla damm i veckens "fickor". 

Ännu intressantare än byxuppvik-
ningen äro de skört varmed mannen 
döljer sitt ryggslut. Frackskörtena 
nå stundom nära nog ner till hälar
na, jaquettens skört sluta något hög
re. Men på kavajen markeras skör-
tena endast av en liten lustig spricka. 

O, ni älskade, förtjusande, bedå
rande! Förklara mig gåtan med ed-
ra skört. Kan ni kanske också för
råda mig vilken hemlig mission 
knapparna ovanom skörten ha, och 
den minst lika outgrundliga uppgift 
som era skräddare anförtrott knap
parna på edra ärmmynningar? 

Det löjligaste av allt löjligt i man
nens klädedräkt är dock det storar
tade ficksystem, han anordnat i sina 
olika plagg. Jag har i min mans 
vardagsdräkt räknat: rocken — 5 
fickor, västen —• 6 och byxorna — 
4, summa 15 fickor. Hans "nödvän
dighetsartiklar" äro endast 6, en näs
duk, en plånbok, ett cigarrettetui, en 
penna, en pennkniv och en fickkam. 
Vid extra högtidliga tillfällen möj
ligen också en "ficklärka". Alla 
dessa föremål kunde gott få rum i 
en ficka? Vad gör han då med 15? 
En skolpojke kan ju behöva skilda 
fack för sina olika skatter. Patron
hylsor, döda möss, karameller, knap
par, hästskor, smörgåsar, fällknivar 
o. d. kunna ej gärna placeras i en och 
samma ficka. 

Men en medelålders gentleman, vad 
gör han med 15 fickor? Visserligen 
är det fastslaget att han på bättre 
bjudningar tillägnar sig alla tänd
sticksaskar han kan komma över och 
att rovet magasineras i olika fickor. 
Men en extra ficka söm tjuvgömma 
borde också vara nog. Lägga vi yt-
teligare en ficka till för "knyckta" 
blyertspennor så kvarstå 12 fickor 
för okända ändamål. 

Vad sade jag, tolv! Nej paletån 
har ju yttermera fem fickor, av vilka 
endast en för legala behov — hand
skar och nycklar*—och 4 för okända 
uPPgifter, summa 16 onödiga fickor. 

Detta kan ju ej betraktas annat än 

* Nycklar i överrocken? Åtminstone 
vad svenska herrar angår torde de i över
vägande flertal förvara dem i byxfickan. 

Vad är en "ficklärka"? Månne en finsk 
konj aksplunta? 

Korr.-läsarens anm. 
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Gustaf Byrmans Enka 
10 Korsgatan 10 

Göteborg 

Man ufaktur-, Kapp-

& Pälsvaruaffär. 

Presentkort. Tel. 1913. 

som ett mysterium av första klass. 

Vad gör du ädle man, med dessa 16 

överflödiga fickor? Förstår du <W 
icke själv, så gå till din skräddare 

och spörj honom, vad meningen är 

med dessa underbara förrådskamrar. 

Och förtälj det sedan för oss undran

de kvinnor! - o 

Ingen dam har kunnat undgå hån

fulla anmärkningar från männens 

sida angående ett sådant prakti»1 

ting som handväskan. Ar den lit® 

så heter det, att ingenting rynune^ 

den utom möjligen ett synålsbrjj 

Är den större, heter det att man B
a 

med en reskoffert kring handlee 

Men vilketdera är förnuftigare> ^ 
lilla handväskan eller de sexton lo

korna? 
Lägg bort käppen, gode herre, ^ 

tag i stället en handväska på ar 

Är det någon, som vågar. 

och 

En ringa sak oss stundom ®mJP 

Vad vi ur hågen gärna
if lrméns 

den vilda stm En ton, en ros, 

Drar gnistan fram ur 

makt 

minnets dunkla 

gehakt. 
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forensbergsTeatern. 
afton kl. 8: Varje 
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Sänd»« ^/TRANKFURTARNA. 

^tjy^Teatern. 
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Fabrikstösen. 
vi 1 30 Billighetsmatiné : 

PA 80 DAGAR. 

Lilla Teatern. 
och söndag kl. 7 och 9, 
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Dam och Herr 

N Ä S D U K A R  
Linne & Bomull. 

alla prislägen. 

LINNEUTSTYRSELN 
KUNGSGATAN 48 

T H E S A L O N G E N  

Våra 

S Ö N D A G S  

TÅRTOR 
Särdeles passande till 
söndags efterrätt 

från 250 

HERM. MEETHS A.-B, 

aK^tapisserT^^ 
X DETALJ 
O. Hamng. SI. 1 tr. 

INIABg 
Handarbeten 

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

^ a l o s c h e r  

SÖDRA IARMGAT 13 

passande för SYDD klack 
f o r  D a m e r  o c h  H e r r a r .  

Carl Johansgatan 60. 

' Fisktorget. 

Nordenskiöldsgatan 21. 

TEATER. 
LORENSBERGSTEATERN 

har med Sophus Michaelis pjäs Ett 
revolutionsbröllop fått en succés-
pjäs av första ordningen. Ägande 
något av samma lyriska tjusning och 
stormande kraft som Cyrano de Ber
gerac fängslar och griper ovillkorli
gen detta effektfulla drama, vars 
spänning oavbrutet stegras tills slut
ligen allt spriger som en bomb i och 
med revolutionshjältens död. Marc 
Arrons storvulna roll hade fått en 
ypperlig tolkare i hr Carl Ström. 
Stämma, apparition, den manliga 
kraften över gestalten — allt gav il
lusion av en äkta jakobm. Eröken 
Doris Nelsons framställning av Alai
ne var intelligent och fint genomförd, 
och hr Georg Blichingberg klarade 
som alltid med utmärkt mask och 
hög scenkultur sin mindre uppgift. 

Ett utomordentligt bröllop, som 
ovillkorligen måste draga många gä
ster! 

På STORA TEATERN 

yrar Johann Strauss' "Zigenarbaro-
nen" fram under hr Tobisessons säk
ra taktpinne. Det finns fyra attrak
tioner i denna operett, som borde ga
rantera den en varaktig framgång, 
nämligen hr Textoriüs, fru Eklöf, 
zigenardanserna och debutanten hr 
Einar Beyron. Det är rätt länge se
dan en salong njöt av en så god ope
rettfigur som hr Textorius' svinupp
födare. Han är verkligen —- "ut
märkt". Även fru Eklöfs prestation 
som den gamla zigenerskan. I mask, 
blick, sång, spel hade det typiska 
och hemlighetsfulla hos rasen fått en 
äkta och illusorisk betoning. Ståtliga 
i sin yrande vildhet voro de i andra 
akten inlagda zigenardanserna. De
butanten hr Beyron visade sig äga 
ett vackert röstmaterial och ett sym
patiskt uppträdande, som lova gott 
för framtiden. 

är oöverträffad för tvätt af fi
nare tyger med ömtåliga färger. 

Hcmclskkompanief 

Drottninggatan 4^ 

TELEFON 15379 
GÖTEBORG 

ALLTID TREVLIGA NYHETER I 

HANDSRAR och VANTAR 

Kvinnornas hus. 
Man torde erinra sig att "Sällska

pet Iris" vid ett av sina samkväm i 
början av året dryftade möjligheten 
av att i Göteborg — efter förebild 
av "Kvindelig Laeseforenig" i Kö
penhamn — få till stånd ett 
"Kvinnornas hus" eller om ett så
dant företag ännu skulle stöta på för 
stora svårigheter, en rymlig klubb
lokal, av vilken en del även skulle 
kunna stå till förfogande för de mån
ga kvinnliga småföreningar som, nu 
hemlösa, ofta hava svårt att finna 
lokaler för sina sammankomster och 
sitt föreningsarbete över huvud taget. 

Vid mötet i Iris gav sig tillkänna 
ett allmänt och livligt intresse för 
saken, och man uttalade sig för bil
dandet av en ny, på bred grund lagd 
stor kvinnoorganisation, åt vilken 
frågans lösning skulle anförtros. 

För att förbereda saken tillsattes 
en kommitté, bestående av fröken 
Thyra Kullgren, ordf., fröken Alfri-
da Holmberg, initiativtagaren till 
det hela, vidare fru Bertha Burman-
Anderson samt fröknarne Edith 
Rickberg och Carola Karlson. Denna 
kommitté adjungerade sedan med sig 
fru Elin M. Janson, f. Broström, 
som varmt intresserat sig för saken. 

Eör att undersöka i vad mån pro
jektet kunde förvänta stöd av sta
dens kvinnovärld utsände kommittén 
ett stort antal frågoformulär, av vil
ka en avsevärd procent besvarades i 
anslutande riktning. 

Dessa intresserade komma nu inom 
den allra närmaste tiden att av kom
mittén inbjudas till ett sammanträ
de, där den planerade föreningens 
bildande skall dryftas och dess 
eventuella konstituerande äga rum. 
De förslag kommittén därvid kom
mer att framlägga gälla sammanslut
ningens namn, dess stadgar, dess ar-

PHD EDERT HEM 
TILL 1ULEN 

med 

bästa och läüaste handarbete. 

Sidenskärmar osh SkärnisSommar 

'tMtämrn 
jämte alla t i l lbehör för lampskarmar. 

Vårt modellorval är synnerligen rikhaltigt och dä vi pä egna 

•orksiäder til lverka såväl stommar «om skärmar äro vi i  t i l lfäll* 

uppfylla de största anspråk. 

Beställningar emottagas. — Låga priser. 

A.-B. Ferd. Lundquist & Co. 

betsprogram, medlemsavgifter samt 
bildandet av ett aktiebolag för att 
tillförsäkra bolaget en säker ekono
misk grundval. 

Böcker och författare. 

Aforismer av Otto Weis. 

Mången författare skulle gärna 
vilja skriva kortfattat och klart — 
men hans familj är för stor och rad-
honoraret för litet. 

« 

Vissa kritiker ha så mycket att 
göra för att höja den allmänna sma
ken, att de tyvärr icke hinna att äg
na sin egen samma omvårdnad. 

* 

En bok kan väcka anstöt i så hög 
grad, att alla människor måste läsa 
den. 

* 

En dramatiker måste enligt mitt 
förmenande särskilt känna smaken 
hos tredje radens publik — bl. a. 
därför att denna publik är så talrikt 
företrädd på alla platser. 

* 

Stora författare trängas ofta all
deles undan av folk, som skriver hän
förda böcker, avhandlingar och ar
tiklar om deras verk. 

Föreningen VaKsamhet. 

i Göteborg anordnar fredagen den 
30 dennes i Gamla latinläroverkets 
högtidssal en soaré till förmån för 
sitt pensionat, vilket som bekant har 
till uppgift att bereda billig och 
trygg bostad, åt mindre bemedlade 
kvinnor, särskilt ungdomar, som sö
ka anställning eller av annan anled
ning besöka staden. 

Under de 15 år pensionatet varit 
i verksamhet har det visat sig fylla 
ett verkligt och stort behov •— det 
har utom Frälsningsarméns för en 
anspråkslösare publik avsedda kvin-
nohärberge varit det enda billiga 
hemliknande pensionat, som stått till
resande unga kvinnor till buds. En 
betydligt förhöjd hyra och minskat 
lokalutrymme hava emellertid kom
mit att försämra pensionatets eko
nomi så mycket, att föreningens sty
relse för att kunna upprätthålla dess 
verksamhet funnit sig föranlåten att 
genom en soaré söka skaffa kassan 
ett tillflöde utifrån. 

Kerstin Lindahls 
BLOMSTERAFFÄR 
Korsgatan 4, Telefon 8462 

Rekommenderas! 

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

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

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

DRICK 

LUNDORENS THÉ 
Sedan förra århundradet 
marknadens alfrajrämsfa 
Jliftioner paket jor* 
säljas årfigeia. 

Styrelsen räknar därvid visserli
gen på att allmänheten för den goda 
sakens skull skall fylla soarélokalen, 
men är samtidigt glad över att kun
na bjuda på ett program så väl sam
mansatt och med så framstående för
mågor, svarande för de olika num
ren, att även de mest fordringsfulla 
skola med nöje och behållning kunna 
bevista tillställningen. Programmets 
innehåll kommer att meddelas i vårt 
nästa nummer. 

Personer som tillhöra föreningen 
Vaksamhet eller eljes äro intressera
de av saken och vilja, inom sin be
kantskapskrets, avsätta biljetter tor
de benäget meddela sig pr tel. 6665 
eller 18070. 

Hemsömnad. 
Det är alltid intressant att kom

ma till fru Z. Hon har ständigt 
realiserat nya idéer och summor i 
nya överraskningar, varmed hon glä
der sina vänner. 

Härom dagen var det en splitter 
modern symaskin. 

—• Bara 285 kronor, sade fru Z. 
och visade stolt på den finurliga 
möbeln, som liknade ett skrivbord. 
Det är väl inte så farligt. 

— Inte alls, svarade jag. Isyn
nerhet om man betänker att man 
kan ge ut samma summa på en pärla, 
som man tappar bort på första soaré. 

— Ja, och då har man här ett helt 
maskineri, som kan stoppa, sy, bro
dera, rynka och vika fållen, och som 
varar hela ens levnad ut. 

20 % rabatt 
Original-

Modeller 
i Kappor o. Dräkter 

— Det är ju alltid en fördel ock
så att kunna ha sömmerskan hemma, 
inföll jag. 

— Sömmerska! utropade fru Z. 
uppbragt. Naturligtvis kommer jag 
att sy allting själv. Det är väl in
gen konst. Det gör ju alla nu, både 
fru I och fru K. och till och med 
lilla fru B., som varit så noga på 
konfekten. 

— Ja, är du så skicklig så .. . 
— Man måste, sade fru Z. ener

giskt. Jag har inte en klädning, 
som jag kan visa mig i och här lig
ger högar att ta till med av allt möj
ligt. 

Jag fick se på högarna. Det re
presenterade efter mitt klena för
stånd i branschen arbete för ett 
helt år. 

— Titta upp på måndag! sade fru 
Z. vid avskedet, då har jag börjat 
på den svarta matclasséklädningen. 

Påföljande måndag gick jag upp. 
Det låg tyger och lappar över hela 
våningen. Fru Z. såg slokörad ut, 
tyckte jag. 

—- Det är något så besynnerligt 
att jag inte kan bli klok på det, sade 
hon omsider. Kan du förstå hur det 
hänger ihop. Tråcklar jag ihop det 
hela på avigan, passa inte styckena, 
och passa styckena får jag en avig 
och en rät sida på hela klädningen. 

— Du måste bestämt ha glömt att 
lägga tyget med rätsidorna ihop, när 
du klippt, sade jag efter en stunds 
undersökning. Därför får du två hö-

Vnç ân 

/  VARIE 

SVENSKT HEM 

som vill följa 

dagshändelserna 

inom politikens, 

handelns, kon

stens och littera

turens område 

läser  man 
n u m e r a  

GÖTEBORGS HANDELS-
OCH SJÖFARTS-TIDNING 

Spiritismen. 
A_y *  * * 

(Forts, från föreg. n:r.) 

Mångå av (jessa an(jar hava gjort 

ha \ S°^ Ovärdigt intryck. Man 

gen °S ^em ^unn^ en hög intelli-
8ka ' ^ans^a vittomfattande kun-
o]i.J>er» „khwi utformade åsikter i 

väl rJ®or" -De ha framfört sina 

aa,n/ ade budskap på främ-
Hediet ^^u^s^ndigt okända för 

Verkat V' ^nc^ra an<lar hava 
la t. , -1 • .grad misstänkta. De 
Sovna 'tllgivit vara hän" 
gen0rQ 

v^^sl»erömda tänkare, men 
diga ,|Qe, !et lämnat de mest enfal-

Wkapej.C elanden- Le ha saknat 
Va®'drade ' ,Van^ fullständigt obe-
Ias mode1 C SOm sku^e varit de-
^Ppeiibar kommit med 
°Pålitli~„a °gner' Vlsat sig falska, 

Ä ^a> virriga. 

%änna 
Sa tyPer kunna giva sig 

och b,Cn°m °ch samma me-

ler även oir,6 alla aldrig ur sina ro1" 
^llan ®ailader och år förflyta 

Uppträdande på skåde

banan. Om de alla äro fantasifoster 
av mediet måste detta äga en ge
staltningsförmåga och ett minne av 
i sanning övernaturliga mått! 

Det har mot spiritismen riktats 
den anmärkningen, att andemedde
landena i allmänhet och även vid de 
vetenskapligt övervakade seancerna 
varit av föga värde. Andarna hava 
huvudsakligen varit upptagna av att 
identifiera sig, att framdraga minnen 
från jordelivet, men så fort tankeut
bytet vänts inåt andevärldens domä
ner, hava de blivit fåordiga, försik
tiga, förbehållsamma. De hava knap
past haft något att säga oss om den 
värld i vilken de befinna sig, vad 
de uppleva, vad de känna. 

Professor Oliver Lodge tillbakavi
sar emellertid i sin märkliga bok 
"Raymond eller liv och död' påstå
endet att de från andevärlden mot
tagna meddelandena äro värdelösa. 
Den tid är icke avlägsen, säger han, 
då de spiritistiska erfarenheternas 
övertygande slutresultat skall kunna 
framläggas för den tvivlande mänsk

ligheten. 
Professor Lodge har under sin psy-
Professor Lodge har under sin 

psykiska forskning själv blivit en 
övertygad spiritist. Detsamma har 
varit fallet med Myers, Hodgson och 
många andra vetenskapsmän. 

Andra forskare hava kommit att 
intaga en mera avvaktande hållning. 
Denna ståndpunkt synes väl motive
rad med hänsyn både till de märk
liga fenomen spiritisterna kunna pe
ka på och de icke osannolika förkla
ringar därtill, deras motståndare pre
stera genom hänvisningar till de hos 
människan förefintliga ännu outfor
skade dolda psykiska krafter, vilka 
manifestera sig på tankeöverförin
gens", klarseendets, hypnotismens m. 
fl. områden. 

Denna ståndpunkt intogs av den 
för ett tiotal år sedan bortgångne 
amerikanske filosofen professor Wil
liam James, en av de klaraste och 
mest överlägsna intelligenser, som 

levat. 
Han skrev: 
"Under 25 år har jag studerat den 

med psykisk forskning sysslande lit
teraturen och har gjort bekantskap 
med många forskare. Jag har också 
tillbragt många timmar med att be
vittna fenomen. Och dock har jag 

icke kommit längre än i början, och 
jag erkänner, att jag tidvis varit fre
stad att tro, att Skaparen beslutat, 
att detta område av naturen skulle 
vara för evigt tillslutet för oss, i 
lika grad eggande vår vetgirighet, 
vårt hopp och vår misstänksamhet, 
så att ehuru andar och "clairvoyan-
cer" och knackningar och budskap 
från andar alltid synas existera och 
aldrig kunna helt bortförklaras, de 
ej häller någonsin kunna vinna full 
bekräftelse." 

"Det är", fortsätter han, "emeller
tid svårt att tro, att Skaparen verk
ligen skall hava satt en stor grupp 
av företeelser i världen endast för 
att trotsa och gäcka våra vetenskap
liga. ansträngningar; min fasta över
tygelse är därför att vi psykiska for
skare varit förhastade i våra för
hoppningar, och att vi måste nöja 
oss med att markera framstegen ej 
med fjärdedels århundranden utan 
med halva eller hela århundraden." 

Andemeddelanden eller vad? 

I sin bok "Raymond eller liv och 
död" förklarar professor Oliver Lod-

ge, att han genom sin psykiska forsk
ning och särskilt på grund av de spi
ritistiska erfarenheter han med hjälp 
av mediet mrs Piper samlat kommit 
till övertygelsen, att människoanden 
överlever den fysiska döden och att 
förbindelse kan uppnås mellan de så
lunda desinkarnerade andarne och le
vande människor. 

Denna hans övertygelse har ytter
ligare bestyrkts sedan det lyckats 
honom att genom olika medier kom
ma i förbindelse med sin son Ray
mond, som deltog på västfronten och 
som stupade där. 

Redan någon tid före sonens död 
fick professor L. mottaga spiritisti
ska meddelanden, innehållande an
tydningar om en förestående förlust 
utan att det dock uttryckligen sades 
vari denna förlust skulle komma att 
bestå. 

En vecka efter det att sonen stu
pat reste lady Lodge till London och 
besökte därvid ett medium, mrs Leo
nard, för vilken hon var fullständigt 
främmande. Mediet använde vid ee-
ancen ett bord, som genom rörelser 
framstavade ordet "Raymond" samt 
meddelandet: "Brätta för far, att jag 

har träffat några av hans vänner". 
På begäran av lady L. ger han nam
net på en av dem: "Myers" (den 
förut omnämnde psykiske forskaren 
och i livstiden personlig vän till 
prof. L.) 

Några dagar senare hade profes
sor L. en likaledes anonym seance 
med mrs Leonard, som därvid gick i 
trance. Hennes "kontrollande", en 
ung flicka Feda, talade därvid genom 
hennes mun. Aven nu gav Raymond 
sig tillkänna. Namnet framkom ic
ke, men mediet lämnade en beskriv
ning på den tillstädeskomne anden, 
vilken återgav den unge Lodge's ut
seende i livstiden. Raymond berät
tar, att han efter den plötsliga över
gången till andevärlden (han träffa
des av en granatskärva, blev sanslös 
och dog efter ett par timmar) kände 
sig desorienterad, var förvirrad och 
icke visste var han var, men att han 
nu känner sig bättre till mods. 

De båda makarna liksom deras 
vuxna barn besöka under den följan
de tiden i sällskap eller var för sig 
olika medier, och överallt är dem 
Raymond till mötes, lämnande såväl 
genom sitt karaktäristiska sätt att 
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utan tvivel en av problemets kärn
punkter. De flesta människor ha 
icke så stort herravälde över sitt eget 
själsliv, att de kunna låta bli att 
tänka. Men genom övning kan man 
gradvis komma därhän. Man kan till 
en början söka "tänka på något an
nat", vilket ibland är tillräckligt för 
att komma ifrån de (ofta nog käns
lobetonade) tankar, som hålla söm
nen på avstånd. Det säger sig självt, 
att man härvid måste utveckla en 
viss ihärdighet och icke ge sig i för
sta taget, om de störande tankarna 
återkomma, utan försöka på nytt, om 
så behöves upprepade gånger. Om 
man sålunda lyckas i tankarna för
sätta sig till avlägsna tider och stäl
len (som icke ha anknytningspunk
ter till de störande tankarna) och 
hålla sig kvar där, t. ex. erinra sig 
ställen, personer och händelser från 
sin barndom, o. s. v. iså brukar ofta 
nog sömnen snart infinna sig. Men 
man kan också söka ersätta tänkan
det med själsverksamhet av annat 
slag. Härpå grunda sig vissa råd, 
som man ibland ser framställas och 
följas med växlande framgång, allt
efter sättet för utförandet. Så t. ex. 
tillrådes att räkna till hundra eller 
mera, tills man somnar. En person, 
som följde detta råd, svarade på till
frågan om hur långt han kom i räk
ningen: "jag hann ända till 51,632 
men då var klockan 8 på morgonen 
och det var tid att stiga upp!" Räk
ningen bör emellertid i ett sådant 
fall tydligen-icke ske med spänd upp
märksamhet, och plikttrogen nog
grannhet, utan helt mekaniskt och 
slappt, endast för att ersätta och ute
sluta tänkandet. Detsamma kan 
ibland åstadkommas genom före
ställningar: man föreställer sig t. ex. 
att man ser böljande sädesfält, vå
gorna på sjön, strömmande vaitten 
o. s. v. Av vikt är emellertid här
vid, att dessa föreställningar icke bli 
så livliga att de i sin tur hindra in
somnandet; vilket kan inträffa för 
personer med livlig fantasi. Här som 
eljest gäller, att vad som passar för 
en icke alltid passar för en annan. 

Blotta åskådandet av någonting 
utan att man tänker däröver, är en 
själsverksamhet, som kan hjälpa en 
att slippa tänka. Det kunde tyckas 
vara omöjligt att använda denna me
tod, sedan man gjort tyst och mörkt. 
Men om man skaffar sig en efterbild 
t. ex. av lamplågan genom att tända 
och stadigt fixera 'densamma under 
omkring en halv minut, släcker den, 
lägger sig bekvämt, blundar och med 
orörlig blick ger akt på vad som vi
sar sig i det mörka synfältet, ser man 

PÄRLOR 
JUVELER 

i modern infattning fördelaktigast 
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snart en lysande efterbild av lamp
lågan framträda, som står kvar en 
god stund och därvid undergår åt
skilliga färgförändringar. Rör man 
ögat, försvinner den, men kommer 
igen, om man blott håller blicken 
orörlig. Nu är det inte min mening 
att tillråda någon, som ej förut sett 
positiva efterbilder, att för första 
gången göra dessa experiment för att 
få somna — han skulle kanske då 
bli ännu mera vaken än förut genom 
dessa nya och intressanta sinnesin
tryck. Men om han sett fenomenet 
några gånger förut, vilket även ur 
andra synpunkter kan vara av nytta 
(se härom undertecknads uppsats 
"Om sinnesvillor", Yerdandis små
skrifter nr 250,251) kan åskådandet 
av efterbilden och dess förändringar 
hjälpa honom att somna: han slock
nar i så fa.ll själv samtidigt med ef
terbilden eller redan förut. Även 
utan efterbilder ser man om man 
blott lägger märke därtill, svaga 
ljusfenomen i det mörka synfältet; 
ljusmoln som långsamt röra sig ra-
diärt i koncentriska kretsar ("nät
hinnans eget ljus"). Åskådandet av 
denna företeelse kan ibland under-
hjälpa. sömnens inträdande. 

Det ges personer, som kunna som
na snart sagt när de vilja, till och 
med mitt på ljusa dagen. Jag kän
de en gång en person, som hade ett 
krävande arbete och iför litet tillfälle 
till tillräcklig nattsömn, men som 
omsorgsfullt använde t. o. m. raster
na mellan timmarna i skolan, där han 
undervisade, till att — sittande på 
en stol —• ta sig en grundlig lur. Per
soner med denna avundsvärda förmå
ga kunna utan tvivel behärska silt 
själsliv i vida högre grad än vanligt 
folk: inrikta sitt tänkande på vad de 
vilja och även efter behag upphöra 
att tänka. Den otillräckliga förmå
ga i denna riktning, som står envar 
till buds, kan emellertid med an
vändning av de i det föregående an
givna hjälpmedlen ansenligt ökas 
genom övning. En sådan övning i 
att "slöa till" bör helst företagas på 
dagen och kan därvid på samma gång 
bereda en nyttig vilopaus i ett allt
för långvarigt och ihållande tanke
arbete. Det gäller även här att "öv
ning ger färdighet" och att "värsta 
föret är i portgången". Med tålamod 
och ihärdighet kan mycket åstadkom
mas, som i början synes alldeles 
omöjligt. 

Gent emot de känslor och sinnes
rörelser (affekter), som i många fall 
hindra insomnandet och även störa 
sömnen, kan man ofta nog med fram
gång använda den avledande metod 
och medel, som i det föregående bli
vit antydda i fråga om störande tan
keverksamhet. Rörande förebyggan
det av själva sinnesrörelsen är det 
vanskligt att i korthet ge några an
visningar och råd av värde. Här må 
endast erinras om betydelsen av en 
sak som sedan gammalt ansetts ut
göra ett viktigt villkor för en god 
sömn, nämligen ett gott samvete. 

Återspeglar mannens Klädedräkt hans 
förnuft? 

Läkaren: — Er fru gemål har 
roat isig för mycket och har fått sitt 
nervsystem illa åtgånget, men natur
ligtvis kan hon bli bra igen — ett 
års vistelse i Europa skulle återställa 
henne fullständigt. 

Den amerikanske affärsmannen 
kastar ner några kalkyler på ett pap
per: — Vänta, det blir bestämt billi
gare med skilsmässa och en ny frisk 
fru. 

Kvinnans s. k. galenskap i kläde
dräkten äi ofta föremal för männens 
begabbelse, skriver Brit Benning i 
den finska tidskriften "Våra Kvin
nor". Isynnerhet om damerna äro 
frånvarande gör man sig rolig på de
ras bekostnad, skämtar om deras dår
skap i utsmyckningen. 

Fäster kvinnan en ros i hatten, ta
las det genast om hortikulturella ut
ställningar. Giver hon den paradis
fågelns vinge till prydnad, frågas det 
om ej en hel struts vore lämpligare 
för ändamålet o. s. v. 

Det kan då icke anses oskäligt om 
ett kvinnligt öga vågar syna härska
ren i sömmarna. Är hans klädedräkt 
verkligen det monument av ända
målsenlighet, skönhet, logik och för
nuft som man av männens gyckel 
med vårt skrudande kunde ha skäl 
att förmoda. 

Vad är nu t. ex. idén med den hatt 
"Han" använder vid livets allra hög
tidligaste tillfällen, cylindern? Snud
dar den vid något, eller får den nå
gra droppar regn, så är hela dess 
skimrande silkesprakt förstörd. 

Alltså är den i sanning mycket 
praktisk, mina herrar —- eller huru? 

Och varför är den så himlastor-
mande hög? Skall den skydda hu
vudet (flintskallen), så är ju en så
dan skyskrapa allt annat än prak
tisk, synes det oss. En mjuk filt
hatt vore bättre. 

Men kanske är det cylinderns upp
gift att göra höga herrar ännu högre? 

Och vad gör monsieur med sin 

käpp? Han stöder sig aldrig på den 
och skulle han bruka den på sina 
medmänniskor, så skulle resultatet 
ofelbart bliva poliskammaren. 

Såvitt jag kunnat finna, har den 
ingen annan bestämmelse än att bli 
kvarglömd på Kämp för att sålunda 
ge sin innehavare en kärkommen an
ledning till ett nytt besök i herrarnas 
paradis. 

Vad är så meningen med det hals
järn som herrarna bära lika troget 
som hunden sitt halsband? Bekvämt 
är det väl icke? Att gå med stärk-
krage i hetta är väl ungefär lika be
hagligt som att gå med en våt klut 
kring halsen. 

Herrarnas väst är också ett mycket 
mystiskt plagg. Framtill är den 
gjord av tjockt kläde, baktill av tunn 
satin eller annat liknande. Varför 
denna skillnad? Är det för vär
mens skull, så fråga vi om ej ryggens 
skyddande är lika nödvändigt som 
bröstets. Eller är det för att öka 
embonpointen? Man står spörjande 
inför sådana inkonsekvenser hos den 
alltid av förstånd och konsekvens re
gerade mannen. 

Öppningen framtill på väst och 
rock visar också en underbar zick-
zack utveckling. 

På frack och smoking går den ner 
till byxlinningen. På långrock och 
vardagsplagg stannar den på halva 
vägen. D. v. s. för närvarande. För 
några tiotal år sedan var denna öpp
ning plus minus noll. Både rock och 
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T̂ iförfa Sidenpfagg s ko fa foätias 
hastigt i f/umt LUX fodder 

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

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

Hur tvättar man siden? Vispa Lux ï hett vatten till ett rikligt 
lödder, tillsätt kallt vatten till dess lösningen bliver ljum. Lägg 
i plagget, krama det upprepade gånger genom löddret. Gnugga 
ej. Skölj väl i ljumt vatten. Vrid tj. Vira in i en ren hand» 
duk och stryk med ett varmt — icke hett — järn. Kom ihåg — 
ljumt lödder — ljumt sköljvatten — samt ett icke för varmt järn. 

: SUNLIGHT SAPTVAL A-.B, GOTEBORG 
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väst knäpptes då ända upp till hal
sen. 

På .1700-talet voro byxorna åtsit
tande som ålskinn. Nu fladdra de 
rundligt vida kring benen. Vad är 
orsaken till denna jättereform? Var 
är konsekvensen? 

Och var finnes den herre, som kan 
förklara, varför hans vardagsbyxor 
äro uppvikta såväl när solen skiner, 
som när det regnar. Är det för att 
samla damm i veckens "fickor". 

Ännu intressantare än byxuppvik-
ningen äro de skört varmed mannen 
döljer sitt ryggslut. Frackskörtena 
nå stundom nära nog ner till hälar
na, jaquettens skört sluta något hög
re. Men på kavajen markeras skör-
tena endast av en liten lustig spricka. 

O, ni älskade, förtjusande, bedå
rande! Förklara mig gåtan med ed-
ra skört. Kan ni kanske också för
råda mig vilken hemlig mission 
knapparna ovanom skörten ha, och 
den minst lika outgrundliga uppgift 
som era skräddare anförtrott knap
parna på edra ärmmynningar? 

Det löjligaste av allt löjligt i man
nens klädedräkt är dock det storar
tade ficksystem, han anordnat i sina 
olika plagg. Jag har i min mans 
vardagsdräkt räknat: rocken — 5 
fickor, västen —• 6 och byxorna — 
4, summa 15 fickor. Hans "nödvän
dighetsartiklar" äro endast 6, en näs
duk, en plånbok, ett cigarrettetui, en 
penna, en pennkniv och en fickkam. 
Vid extra högtidliga tillfällen möj
ligen också en "ficklärka". Alla 
dessa föremål kunde gott få rum i 
en ficka? Vad gör han då med 15? 
En skolpojke kan ju behöva skilda 
fack för sina olika skatter. Patron
hylsor, döda möss, karameller, knap
par, hästskor, smörgåsar, fällknivar 
o. d. kunna ej gärna placeras i en och 
samma ficka. 

Men en medelålders gentleman, vad 
gör han med 15 fickor? Visserligen 
är det fastslaget att han på bättre 
bjudningar tillägnar sig alla tänd
sticksaskar han kan komma över och 
att rovet magasineras i olika fickor. 
Men en extra ficka söm tjuvgömma 
borde också vara nog. Lägga vi yt-
teligare en ficka till för "knyckta" 
blyertspennor så kvarstå 12 fickor 
för okända ändamål. 

Vad sade jag, tolv! Nej paletån 
har ju yttermera fem fickor, av vilka 
endast en för legala behov — hand
skar och nycklar*—och 4 för okända 
uPPgifter, summa 16 onödiga fickor. 

Detta kan ju ej betraktas annat än 

* Nycklar i överrocken? Åtminstone 
vad svenska herrar angår torde de i över
vägande flertal förvara dem i byxfickan. 

Vad är en "ficklärka"? Månne en finsk 
konj aksplunta? 
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som ett mysterium av första klass. 

Vad gör du ädle man, med dessa 16 

överflödiga fickor? Förstår du <W 
icke själv, så gå till din skräddare 

och spörj honom, vad meningen är 

med dessa underbara förrådskamrar. 

Och förtälj det sedan för oss undran

de kvinnor! - o 

Ingen dam har kunnat undgå hån

fulla anmärkningar från männens 

sida angående ett sådant prakti»1 

ting som handväskan. Ar den lit® 

så heter det, att ingenting rynune^ 

den utom möjligen ett synålsbrjj 

Är den större, heter det att man B
a 

med en reskoffert kring handlee 

Men vilketdera är förnuftigare> ^ 
lilla handväskan eller de sexton lo

korna? 
Lägg bort käppen, gode herre, ^ 

tag i stället en handväska på ar 

Är det någon, som vågar. 

och 

En ringa sak oss stundom ®mJP 

Vad vi ur hågen gärna
if lrméns 

den vilda stm En ton, en ros, 

Drar gnistan fram ur 

makt 

minnets dunkla 

gehakt. 

hor'd Byr°11' 

Bomulletyger - JVIöbeltyger - I i ° . . 7 ' .. 
Vackra, starka, Ijandvävda, ljus- oel) tvättäkta 
Prover sändas, v Precisera godljetsfullt vad ni onsKar 

Konatflttcne försäljntngsmagaatnt mtm,f 

Offentltéa/öjen. 

Stora Teatern 
J Varje afton kl. ' 

7jgenarbaronen. 
6 — Billighetsmatiné. 
kl. I-30 

S5NDAG BAJADÄKEN. 

forensbergsTeatern. 
afton kl. 8: Varje 

c* revolutionsbrollop. 
, 130 BillighetsförestäUnrng: 

Sänd»« ^/TRANKFURTARNA. 

^tjy^Teatern. 
Varje afton kl. 8: 

Fabrikstösen. 
vi 1 30 Billighetsmatiné : 

PA 80 DAGAR. 

Lilla Teatern. 
och söndag kl. 7 och 9, 

övriga dagar kl. 8: 

Hemslavinnor. 
Sondag kl. 1,30 Mâtiné: 

BAKOM KUOPIO. 

23ÉTZ rälla inköps- || 
kattan av = 

S K O D O N  I 

är absolut 

= Skomagasin == 

I IKunçsç. âî .9Z7.9 n 
llllllillllllll 

Dam och Herr 

N Ä S D U K A R  
Linne & Bomull. 

alla prislägen. 

LINNEUTSTYRSELN 
KUNGSGATAN 48 

T H E S A L O N G E N  

Våra 

S Ö N D A G S  

TÅRTOR 
Särdeles passande till 
söndags efterrätt 

från 250 

HERM. MEETHS A.-B, 

aK^tapisserT^^ 
X DETALJ 
O. Hamng. SI. 1 tr. 

INIABg 
Handarbeten 

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

^ a l o s c h e r  

SÖDRA IARMGAT 13 

passande för SYDD klack 
f o r  D a m e r  o c h  H e r r a r .  

Carl Johansgatan 60. 

' Fisktorget. 

Nordenskiöldsgatan 21. 

TEATER. 
LORENSBERGSTEATERN 

har med Sophus Michaelis pjäs Ett 
revolutionsbröllop fått en succés-
pjäs av första ordningen. Ägande 
något av samma lyriska tjusning och 
stormande kraft som Cyrano de Ber
gerac fängslar och griper ovillkorli
gen detta effektfulla drama, vars 
spänning oavbrutet stegras tills slut
ligen allt spriger som en bomb i och 
med revolutionshjältens död. Marc 
Arrons storvulna roll hade fått en 
ypperlig tolkare i hr Carl Ström. 
Stämma, apparition, den manliga 
kraften över gestalten — allt gav il
lusion av en äkta jakobm. Eröken 
Doris Nelsons framställning av Alai
ne var intelligent och fint genomförd, 
och hr Georg Blichingberg klarade 
som alltid med utmärkt mask och 
hög scenkultur sin mindre uppgift. 

Ett utomordentligt bröllop, som 
ovillkorligen måste draga många gä
ster! 

På STORA TEATERN 

yrar Johann Strauss' "Zigenarbaro-
nen" fram under hr Tobisessons säk
ra taktpinne. Det finns fyra attrak
tioner i denna operett, som borde ga
rantera den en varaktig framgång, 
nämligen hr Textoriüs, fru Eklöf, 
zigenardanserna och debutanten hr 
Einar Beyron. Det är rätt länge se
dan en salong njöt av en så god ope
rettfigur som hr Textorius' svinupp
födare. Han är verkligen —- "ut
märkt". Även fru Eklöfs prestation 
som den gamla zigenerskan. I mask, 
blick, sång, spel hade det typiska 
och hemlighetsfulla hos rasen fått en 
äkta och illusorisk betoning. Ståtliga 
i sin yrande vildhet voro de i andra 
akten inlagda zigenardanserna. De
butanten hr Beyron visade sig äga 
ett vackert röstmaterial och ett sym
patiskt uppträdande, som lova gott 
för framtiden. 

är oöverträffad för tvätt af fi
nare tyger med ömtåliga färger. 

Hcmclskkompanief 

Drottninggatan 4^ 

TELEFON 15379 
GÖTEBORG 

ALLTID TREVLIGA NYHETER I 

HANDSRAR och VANTAR 

Kvinnornas hus. 
Man torde erinra sig att "Sällska

pet Iris" vid ett av sina samkväm i 
början av året dryftade möjligheten 
av att i Göteborg — efter förebild 
av "Kvindelig Laeseforenig" i Kö
penhamn — få till stånd ett 
"Kvinnornas hus" eller om ett så
dant företag ännu skulle stöta på för 
stora svårigheter, en rymlig klubb
lokal, av vilken en del även skulle 
kunna stå till förfogande för de mån
ga kvinnliga småföreningar som, nu 
hemlösa, ofta hava svårt att finna 
lokaler för sina sammankomster och 
sitt föreningsarbete över huvud taget. 

Vid mötet i Iris gav sig tillkänna 
ett allmänt och livligt intresse för 
saken, och man uttalade sig för bil
dandet av en ny, på bred grund lagd 
stor kvinnoorganisation, åt vilken 
frågans lösning skulle anförtros. 

För att förbereda saken tillsattes 
en kommitté, bestående av fröken 
Thyra Kullgren, ordf., fröken Alfri-
da Holmberg, initiativtagaren till 
det hela, vidare fru Bertha Burman-
Anderson samt fröknarne Edith 
Rickberg och Carola Karlson. Denna 
kommitté adjungerade sedan med sig 
fru Elin M. Janson, f. Broström, 
som varmt intresserat sig för saken. 

Eör att undersöka i vad mån pro
jektet kunde förvänta stöd av sta
dens kvinnovärld utsände kommittén 
ett stort antal frågoformulär, av vil
ka en avsevärd procent besvarades i 
anslutande riktning. 

Dessa intresserade komma nu inom 
den allra närmaste tiden att av kom
mittén inbjudas till ett sammanträ
de, där den planerade föreningens 
bildande skall dryftas och dess 
eventuella konstituerande äga rum. 
De förslag kommittén därvid kom
mer att framlägga gälla sammanslut
ningens namn, dess stadgar, dess ar-

PHD EDERT HEM 
TILL 1ULEN 

med 

bästa och läüaste handarbete. 

Sidenskärmar osh SkärnisSommar 

'tMtämrn 
jämte alla t i l lbehör för lampskarmar. 

Vårt modellorval är synnerligen rikhaltigt och dä vi pä egna 

•orksiäder til lverka såväl stommar «om skärmar äro vi i  t i l lfäll* 

uppfylla de största anspråk. 

Beställningar emottagas. — Låga priser. 

A.-B. Ferd. Lundquist & Co. 

betsprogram, medlemsavgifter samt 
bildandet av ett aktiebolag för att 
tillförsäkra bolaget en säker ekono
misk grundval. 

Böcker och författare. 

Aforismer av Otto Weis. 

Mången författare skulle gärna 
vilja skriva kortfattat och klart — 
men hans familj är för stor och rad-
honoraret för litet. 

« 

Vissa kritiker ha så mycket att 
göra för att höja den allmänna sma
ken, att de tyvärr icke hinna att äg
na sin egen samma omvårdnad. 

* 

En bok kan väcka anstöt i så hög 
grad, att alla människor måste läsa 
den. 

* 

En dramatiker måste enligt mitt 
förmenande särskilt känna smaken 
hos tredje radens publik — bl. a. 
därför att denna publik är så talrikt 
företrädd på alla platser. 

* 

Stora författare trängas ofta all
deles undan av folk, som skriver hän
förda böcker, avhandlingar och ar
tiklar om deras verk. 

Föreningen VaKsamhet. 

i Göteborg anordnar fredagen den 
30 dennes i Gamla latinläroverkets 
högtidssal en soaré till förmån för 
sitt pensionat, vilket som bekant har 
till uppgift att bereda billig och 
trygg bostad, åt mindre bemedlade 
kvinnor, särskilt ungdomar, som sö
ka anställning eller av annan anled
ning besöka staden. 

Under de 15 år pensionatet varit 
i verksamhet har det visat sig fylla 
ett verkligt och stort behov •— det 
har utom Frälsningsarméns för en 
anspråkslösare publik avsedda kvin-
nohärberge varit det enda billiga 
hemliknande pensionat, som stått till
resande unga kvinnor till buds. En 
betydligt förhöjd hyra och minskat 
lokalutrymme hava emellertid kom
mit att försämra pensionatets eko
nomi så mycket, att föreningens sty
relse för att kunna upprätthålla dess 
verksamhet funnit sig föranlåten att 
genom en soaré söka skaffa kassan 
ett tillflöde utifrån. 

Kerstin Lindahls 
BLOMSTERAFFÄR 
Korsgatan 4, Telefon 8462 

Rekommenderas! 

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

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

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

DRICK 

LUNDORENS THÉ 
Sedan förra århundradet 
marknadens alfrajrämsfa 
Jliftioner paket jor* 
säljas årfigeia. 

Styrelsen räknar därvid visserli
gen på att allmänheten för den goda 
sakens skull skall fylla soarélokalen, 
men är samtidigt glad över att kun
na bjuda på ett program så väl sam
mansatt och med så framstående för
mågor, svarande för de olika num
ren, att även de mest fordringsfulla 
skola med nöje och behållning kunna 
bevista tillställningen. Programmets 
innehåll kommer att meddelas i vårt 
nästa nummer. 

Personer som tillhöra föreningen 
Vaksamhet eller eljes äro intressera
de av saken och vilja, inom sin be
kantskapskrets, avsätta biljetter tor
de benäget meddela sig pr tel. 6665 
eller 18070. 

Hemsömnad. 
Det är alltid intressant att kom

ma till fru Z. Hon har ständigt 
realiserat nya idéer och summor i 
nya överraskningar, varmed hon glä
der sina vänner. 

Härom dagen var det en splitter 
modern symaskin. 

—• Bara 285 kronor, sade fru Z. 
och visade stolt på den finurliga 
möbeln, som liknade ett skrivbord. 
Det är väl inte så farligt. 

— Inte alls, svarade jag. Isyn
nerhet om man betänker att man 
kan ge ut samma summa på en pärla, 
som man tappar bort på första soaré. 

— Ja, och då har man här ett helt 
maskineri, som kan stoppa, sy, bro
dera, rynka och vika fållen, och som 
varar hela ens levnad ut. 

20 % rabatt 
Original-

Modeller 
i Kappor o. Dräkter 

— Det är ju alltid en fördel ock
så att kunna ha sömmerskan hemma, 
inföll jag. 

— Sömmerska! utropade fru Z. 
uppbragt. Naturligtvis kommer jag 
att sy allting själv. Det är väl in
gen konst. Det gör ju alla nu, både 
fru I och fru K. och till och med 
lilla fru B., som varit så noga på 
konfekten. 

— Ja, är du så skicklig så .. . 
— Man måste, sade fru Z. ener

giskt. Jag har inte en klädning, 
som jag kan visa mig i och här lig
ger högar att ta till med av allt möj
ligt. 

Jag fick se på högarna. Det re
presenterade efter mitt klena för
stånd i branschen arbete för ett 
helt år. 

— Titta upp på måndag! sade fru 
Z. vid avskedet, då har jag börjat 
på den svarta matclasséklädningen. 

Påföljande måndag gick jag upp. 
Det låg tyger och lappar över hela 
våningen. Fru Z. såg slokörad ut, 
tyckte jag. 

—- Det är något så besynnerligt 
att jag inte kan bli klok på det, sade 
hon omsider. Kan du förstå hur det 
hänger ihop. Tråcklar jag ihop det 
hela på avigan, passa inte styckena, 
och passa styckena får jag en avig 
och en rät sida på hela klädningen. 

— Du måste bestämt ha glömt att 
lägga tyget med rätsidorna ihop, när 
du klippt, sade jag efter en stunds 
undersökning. Därför får du två hö-

Vnç ân 

/  VARIE 

SVENSKT HEM 

som vill följa 

dagshändelserna 

inom politikens, 

handelns, kon

stens och littera

turens område 

läser  man 
n u m e r a  

GÖTEBORGS HANDELS-
OCH SJÖFARTS-TIDNING 

Spiritismen. 
A_y *  * * 

(Forts, från föreg. n:r.) 

Mångå av (jessa an(jar hava gjort 

ha \ S°^ Ovärdigt intryck. Man 

gen °S ^em ^unn^ en hög intelli-
8ka ' ^ans^a vittomfattande kun-
o]i.J>er» „khwi utformade åsikter i 

väl rJ®or" -De ha framfört sina 

aa,n/ ade budskap på främ-
Hediet ^^u^s^ndigt okända för 

Verkat V' ^nc^ra an<lar hava 
la t. , -1 • .grad misstänkta. De 
Sovna 'tllgivit vara hän" 
gen0rQ 

v^^sl»erömda tänkare, men 
diga ,|Qe, !et lämnat de mest enfal-

Wkapej.C elanden- Le ha saknat 
Va®'drade ' ,Van^ fullständigt obe-
Ias mode1 C SOm sku^e varit de-
^Ppeiibar kommit med 
°Pålitli~„a °gner' Vlsat sig falska, 

Ä ^a> virriga. 

%änna 
Sa tyPer kunna giva sig 

och b,Cn°m °ch samma me-

ler även oir,6 alla aldrig ur sina ro1" 
^llan ®ailader och år förflyta 

Uppträdande på skåde

banan. Om de alla äro fantasifoster 
av mediet måste detta äga en ge
staltningsförmåga och ett minne av 
i sanning övernaturliga mått! 

Det har mot spiritismen riktats 
den anmärkningen, att andemedde
landena i allmänhet och även vid de 
vetenskapligt övervakade seancerna 
varit av föga värde. Andarna hava 
huvudsakligen varit upptagna av att 
identifiera sig, att framdraga minnen 
från jordelivet, men så fort tankeut
bytet vänts inåt andevärldens domä
ner, hava de blivit fåordiga, försik
tiga, förbehållsamma. De hava knap
past haft något att säga oss om den 
värld i vilken de befinna sig, vad 
de uppleva, vad de känna. 

Professor Oliver Lodge tillbakavi
sar emellertid i sin märkliga bok 
"Raymond eller liv och död' påstå
endet att de från andevärlden mot
tagna meddelandena äro värdelösa. 
Den tid är icke avlägsen, säger han, 
då de spiritistiska erfarenheternas 
övertygande slutresultat skall kunna 
framläggas för den tvivlande mänsk

ligheten. 
Professor Lodge har under sin psy-
Professor Lodge har under sin 

psykiska forskning själv blivit en 
övertygad spiritist. Detsamma har 
varit fallet med Myers, Hodgson och 
många andra vetenskapsmän. 

Andra forskare hava kommit att 
intaga en mera avvaktande hållning. 
Denna ståndpunkt synes väl motive
rad med hänsyn både till de märk
liga fenomen spiritisterna kunna pe
ka på och de icke osannolika förkla
ringar därtill, deras motståndare pre
stera genom hänvisningar till de hos 
människan förefintliga ännu outfor
skade dolda psykiska krafter, vilka 
manifestera sig på tankeöverförin
gens", klarseendets, hypnotismens m. 
fl. områden. 

Denna ståndpunkt intogs av den 
för ett tiotal år sedan bortgångne 
amerikanske filosofen professor Wil
liam James, en av de klaraste och 
mest överlägsna intelligenser, som 

levat. 
Han skrev: 
"Under 25 år har jag studerat den 

med psykisk forskning sysslande lit
teraturen och har gjort bekantskap 
med många forskare. Jag har också 
tillbragt många timmar med att be
vittna fenomen. Och dock har jag 

icke kommit längre än i början, och 
jag erkänner, att jag tidvis varit fre
stad att tro, att Skaparen beslutat, 
att detta område av naturen skulle 
vara för evigt tillslutet för oss, i 
lika grad eggande vår vetgirighet, 
vårt hopp och vår misstänksamhet, 
så att ehuru andar och "clairvoyan-
cer" och knackningar och budskap 
från andar alltid synas existera och 
aldrig kunna helt bortförklaras, de 
ej häller någonsin kunna vinna full 
bekräftelse." 

"Det är", fortsätter han, "emeller
tid svårt att tro, att Skaparen verk
ligen skall hava satt en stor grupp 
av företeelser i världen endast för 
att trotsa och gäcka våra vetenskap
liga. ansträngningar; min fasta över
tygelse är därför att vi psykiska for
skare varit förhastade i våra för
hoppningar, och att vi måste nöja 
oss med att markera framstegen ej 
med fjärdedels århundranden utan 
med halva eller hela århundraden." 

Andemeddelanden eller vad? 

I sin bok "Raymond eller liv och 
död" förklarar professor Oliver Lod-

ge, att han genom sin psykiska forsk
ning och särskilt på grund av de spi
ritistiska erfarenheter han med hjälp 
av mediet mrs Piper samlat kommit 
till övertygelsen, att människoanden 
överlever den fysiska döden och att 
förbindelse kan uppnås mellan de så
lunda desinkarnerade andarne och le
vande människor. 

Denna hans övertygelse har ytter
ligare bestyrkts sedan det lyckats 
honom att genom olika medier kom
ma i förbindelse med sin son Ray
mond, som deltog på västfronten och 
som stupade där. 

Redan någon tid före sonens död 
fick professor L. mottaga spiritisti
ska meddelanden, innehållande an
tydningar om en förestående förlust 
utan att det dock uttryckligen sades 
vari denna förlust skulle komma att 
bestå. 

En vecka efter det att sonen stu
pat reste lady Lodge till London och 
besökte därvid ett medium, mrs Leo
nard, för vilken hon var fullständigt 
främmande. Mediet använde vid ee-
ancen ett bord, som genom rörelser 
framstavade ordet "Raymond" samt 
meddelandet: "Brätta för far, att jag 

har träffat några av hans vänner". 
På begäran av lady L. ger han nam
net på en av dem: "Myers" (den 
förut omnämnde psykiske forskaren 
och i livstiden personlig vän till 
prof. L.) 

Några dagar senare hade profes
sor L. en likaledes anonym seance 
med mrs Leonard, som därvid gick i 
trance. Hennes "kontrollande", en 
ung flicka Feda, talade därvid genom 
hennes mun. Aven nu gav Raymond 
sig tillkänna. Namnet framkom ic
ke, men mediet lämnade en beskriv
ning på den tillstädeskomne anden, 
vilken återgav den unge Lodge's ut
seende i livstiden. Raymond berät
tar, att han efter den plötsliga över
gången till andevärlden (han träffa
des av en granatskärva, blev sanslös 
och dog efter ett par timmar) kände 
sig desorienterad, var förvirrad och 
icke visste var han var, men att han 
nu känner sig bättre till mods. 

De båda makarna liksom deras 
vuxna barn besöka under den följan
de tiden i sällskap eller var för sig 
olika medier, och överallt är dem 
Raymond till mötes, lämnande såväl 
genom sitt karaktäristiska sätt att 
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Tvättanstalten Västkusten 
Vegagatan 46. Göteborg. Tel. 44443. 
Omsorgsfullt arbete, coo Snabb leverans 

JL-Bol. NYA BIKUPAN 
Kungsgatan 45. Telefon. 5107 

DAMUNDERKLÄDER 
BAR N KLÄDNIN GAR 
BABYUTSTYRSLAR 

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

finnes alltid på lager. 
BRUDUTSTYRSLAR UTFÖRAS. 

Egen Syatelier. 

Prisbelönta Fruktkonserver i sockerlag 
Jordgubbar, Hallon, Moreller, Klarbär, 

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

Hjalmar Landins Fruktkonservfabrik, 
Mosås 

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

MASKINSKRIVNING 

och STENOGRAFI 

REMINGTON INSTITUTET 
Västra Hamngatan 19. Tel. 4221. 

Varje förståndig husmoder 

använder 

Pellerins Margarin 
i hushållet 

Bergmans Enkas 
välsmakande och sköra Delikatess-

ocli Couvert-brödsorter rekommenderas. 
Sälj es i välsorterade Speceriaffärer. 

gerärmar och två vänstervåder och 
två vänsterliv. 

— Men vad i all världen skall jag 
göra med detta? utbrast fru Z. Så 
har jag ju klippt till alla tre kläd-
ningarna. 

Vi sågo hjälplöst på varandra. 
— Ja, med halva klädningen avig 

och halva rät kan du ju omöjligen 
visa dig, sade jag slutligen. Du får 
köpa tyg till tre likadana klädnin-
gar till — det blir ju i alla fall int« 
dyrare än sömlönen för 6 klädningar. 

Fru Z. satt som lamslagen med 
händerna i knäet. Först nu obser
verade jag att hon hade en stor tuta 
på vänstra långfingret. 

— Har du skadat dig? frågade jag 
deltagande. 

Hon såg nästan gråtfärdig ut. 
— Det var den eländiga maski

nen. När jag skulle prova av den 
för att se om jag trätt den riktigt 
rände jag hela nålen genom finger
toppen. 

Det gick en kall kåre utefter min 
rygg. 

— Tror du inte att du skulle ta 
och rådgöra med någon som är van? 
frågade jag vädjande. 

Hon sprang upp. 

— Vana mig hit och dit, brusade 
hon obehärskat ut. Jag som har fått 
tre barn och månadsvis varit utan 
jungfru, fastän jag haft blodpropp i 
mitt vänstra ben, har väl gått ige
nom värre saker än att sy en kläd-
ning. 

(MRDINfR 
ocfi 

SÄNGÖVERKAST 

'Vackr-asfe och s/örsfa i/r*af 
Frkcinf fy/U/gatf 

/ta* 

/4:B.€ARB_ JOHNSSON 
2 kvngsforgef 2 

Jag kunde visserligen inte förstå 
i vad mån alla dessa ting kunde bi
drag till kompetensen att sy en 
klädning, men fru Z. såg nu'så upp
riktigt bedrövad ut att jag teg. 

— Mitt dyra matelassé, sade hon 
sorgset i dörren. Det måtte ha va
rit dyrt! Hon hade inte ens nämnt 
vad det kostat. 

En vecka senare bar min väg 
"förbi" ånyo genom fru Z:s våning. 
Det var alldeles tyst med sömnad, 
men från ett avlägset rum hörde jag 
maskinen gå. Jag vågade inte ens 
andas ordet matelassé. Vi pratade 
om ditt och datt, mest om ditt. 

Plötsligt stegade husjungfrun in 
helt försiktigt. 

—• Sömmerskan undrar om hon 
fick tala med frun, sade hon med 
denna andelätta röst som hembiträ
den erhålla i 7 rum och kök. 

• Fru Z. reste sig mörkröd. 
— Ursäktar du ett ögonblick, sade 

hon obesvärat. Det är nog någonting 
som hon inte kan reda sig med på 
egen händ. 

Och hon seglade ut för att ingripa. 
Äran var i alla. fall räddad! Men 

om matelassén var det har jag aldrig 
fått veta. 

Ragna Peters. 

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

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

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

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

Småbröd och Kakor samt 

Långedragsbröd 
säljes varje lördag i 

Smör- och Ostaffären Bazar Alliance N:r 60 
Butiken är vid ingången från Bazar-
gatan mitt emot Lax- och Konserv

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

A. MAGNUSSON. 

BÖCKER. 
Översättningslitteratur. 

P a u l  K e l l e r :  Hubertus (Lind
blads förlag, Uppsala.) 

H e l e n e  C h r i s t a l l e r :  Över 
djupen (Lindblads förlag, Uppsala.) 

Det finns ingen annan anledning 
att recensera dessa två böcker sam
mankopplade än själva motivet. Bå
da handla om kulturtrötta människor 
som dragit sig tillbaka till skogens 
ensamhet för att andligen tillfrisk
na. 

Tendensen är tidstypisk. Männi
skornas leda vid staden och vid var
andra är överallt förnimbar. De ha 
behov av att helas, att växa ihop ef
ter alla de sår den onda tiden slagit 
dem och i naturen skåda en lugnare 
och lyckligare återspegling av Guds 
godhet. 

Så långt som till skogens ensam
het följas de båda författarna åt. 
Men sedan gå deras vägar märkbart 
isär. 

H e l e n e  C h r i s  t a l l e r s  e r e 
mit i den torvtiga jakthyddan och 
Paul Kellers "nådig herre" i 
den enkom för hans räkning inredda 
lyxboningen äro två helt olika män
niskotyper. Det är ej blott den yttre 
ramen som skiljer dem åt. I Chri
staliers bok har eremiten avklätt sig 
isin gamla människa, han ingår i 
det nya livet med tomma händer för 
att efter ett tåg av fridfulla hän
delser gå lika tomhänt därur, men 
med ett helat och stålsatt sinne. Hela 
boken ligger kanske en ton för högt, 

M 

" R U G  W O O L "  
(Mattgarn) 

till de numera så populära hemknutna mattorna. 

Stort färgsortiment. Väv i olika bredder samt nålar, 

kavlar och mönster. Lägsta priser. Order till lands

orten expedieras mot postförskott. 

T R I C O T B O L A G E T .  

Östra Hamngatan 31 

Göteborg. 

Med anledning av en uppsats i tidn. Idun för den 11 dennes, bedja 
vi fä påpeka, att vi fört ovanstående mattgarn sedan början av året och 
att vi voro de första som införde detsamma i Sverige. 

Göteborg den 12 nov. 1923. 
T R I C O T B O L A G E T .  

men stämningen passar den melodi 
författarinnan vill och även kan spe
la med stundom verkligt till hjärtat 
gående tonfall. 

Paul Kellers Hubertus omfattar 
långt flera strängar. Det är icke 
överraskande att denna ypperliga 
bok av den schlesiske författaren 
uppnått sitt 132:a tusende. Den är 
äkta, frisk, briljant, skriven av en 
man som blickar lojalt och lagom hu
moristiskt på människor och ting. 
Hur träffsäkert skisserar han ej upp 
sitt människogalleri! Och hur får 
han ej skogen att leva av en hän
delsekedja, som börjar rätt oskyl
digt med en kälkbacksåkning och slu
tar med den blodigaste tragedi, i vil
ken författaren dock aldrig förlorar 
sin balans eller de medspelande sin 
mänskliga värdighet. 

Man är förvånad över med vilka 
knappa medel och på huru få sidor 
han förmår levandegöra så många 
människoöden. Säkerligen är Paul 
Keller i detta nu en av Tysklands 
ypperligaste berättare. Översätt
ningen, av Sigrid Elmblad, är oklan
derlig. 

Boken kan varmt rekommenderas 
till alla, även till den litteräre fin-
smakaren. I övrigt lämpar sig båda 
dessa böcker utmärkt väl till högläs
ning inom familjekretsen eller läis.e-
cirkeln — ett råd vari icke döljer sig 
någon ironisk anspelning, utan en
dast öppet säger ifrån att de fördel
aktigt skilja sig från den pornogra
fiska litteratur, som på sistone kom
mit på modet. 

H—t H—n. 

Fruar!  
Vill Ni glädja Edra män så köp 

S P I S B R Ö D  
från 

o 
G ö t e b o r g s  A n g b a g e r i  
ty det är främst i skörhet o. smak 

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

hos 

N. L. Blomberg 
TRÄGÅRDSHALLEN. Tel. 7225. 

S^OnheToch^ 

Vid Ständigt bruk Biv„ 1Stot6l*8. 
YVY-två,en „ ,älJ 

framkallar M ,,t, '["» a,,,,'1' 
vita, skära huden och „ 'ma*r i 

"sk, mjuk, klar och unY^ ̂  

Saljes i varje välSOrt ^Hl! 
Ystad till Haparanda. ^ itih 

Aktiebolaget YVY Fahni, 
- abrSï5l2j 

Vackra och MÖhlPl* 
s o l i d a  s t i l  1 V A  U  U l ö P  

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

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

Härliga sjöresor och bilturer. 

När tänker pojken 
på sin mor? 

Så frågar "Life" och svaret är: 
När han slagit sig. 
När han första gången är hem

ifrån och skall gå till sängs. 
När han är törstig om natten. 
När han är hungrig. 

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

KOL VED 

C. N. ANDERSSON 
Tel. 27 80, 69 72, 10849. Göteborg. 

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

Regnkappor, Linnevaror, Strandkoftor 
ntsäljes billigt direkt från lager. 

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

OBS. I  Nya adressen. 

ångrar Ni Er, då Ni fått 

förstört av dåliga tvättmedel fn, 

Ni borde veta att Tomtens tIS 
pulver är alldeles oskadligt 

När han har goda nyheter att be
rätta. 

När han behöver pängar. 
När han utmärker sig på något 

sätt. 
När han hör kamraterna säga fula 

saker om kvinnorna. 
När han ser en hund, som han 

gärna vill ta med sig hem. 
När han har lust att springa ifrån 

lilla-syster för att leka med andra 
pojkar. 

När han tror att han håller på 
att drunkna. 

När hans mor är sjuk. 
När han har blivit vuxen och en 

man. 

Stor sortering av goda 

F i c k -  o c h  T T »  

Armbands- U1 

och goda GLASÖGON. 
C. A. PATERSON 

Kungsgatan 13. 

Kjellmers 
Damskrädderi 

& Kappmagasin, 
rekommenderas. 

Förstklassigt arbete. Låga priser. 

Carl Johansgat. 9. Tel. 45968. 

Leopold Lindbergs Blomsterhandel 
Norra Hamnggatan 34. Tel. 17918. 

rekommenderas. 

Hrla JVïjëlk 
Distribution på glasflaskor. 

Tel. 40781, 45699 

BREVLÅDA. 
Svensk Namnlös. Artikeln i sitt 

nuvarande skick ej fullt lämplig ^ 

bedja om tillåtelse att få taga själva 
idén för utarbetning. Ämnet intres
serar oss mycket. 

Alice S t. Vi hava anmodat ei 
av våra juridiskt bildade medarbe
tare undersöka den av Er väckta fri 
gan och skriva en artikel i ämnet. 

En man. Edert inlägg inflyter i 
ett kommande nummer. 

Flera frågande. Naturligtvis skola 
vi ha en ny följetong, men det är ej 
lämpligt att börja med den så här 
års. Det kommer emellertid att ske i 
dec. Yi ha en utomordentlig roman 
i beredskap "Härkarinnan" av Wal
ter Bloem, en bland de mest fram
stående tyska modärna författarn. 

A. S., S. H—g, F. B—z. Vi tacka, 
men aVböja! 

Lilian, A. D. Låt oss fundera på 
saken ! 

M. M.-H. Brrr! 

uttrycka sig som genom innehållet av 
sina meddelanden bevis för sin iden
titet. 

Vid ett tillfälle omnämner han en 
gruppfotografi av officerare, tagen 
på västfronten och där han är med. 
Denna fotografi känner ingen annan 
av familjen Lodge till. Efter någon 
tid får lady Lodge ett meddelande 
från en på annan plats bosatt dam, 
att hon från sin son i Frankrike fått 
en grupp fotografi, där Raymonds 
bild återfinnes, och hon undrar, om 
herrskapet Lodge önskar få en kopia 
därav. Innan denna hinner fram 
skaffar sig prof. L. en seance med ett 
medium, som icke känner till foto
grafihistorien och får genom Ray
mond en detaljerad beskrivning på 
fotografien, vilken visar sig synner
ligen väl stämma med det sedan mot
tagna originalet. 

Denna episod har av psykiska for
skare tillmätts stor betydelse och 
även erkänts som oförklarlig av spi-
ritismens motståndare. 

En gång reser en bror till Ray
mond, Lionel Lodge, till London och 
uppsöker mrs Leonard, som aldrig 
sett honom. Mediet försätter sig i 

trance och Feda börjar tala genom 
henne. Hon beskriver en ung tillstä-
deskommen ande, hans utseende, 
hållning, hår o. s. v., men säger sig 
icke se hans ansikte. Plötsligt ut
ropar hon: "Feda känner honom — 
Raymond!" 

Bland egendomliga händelser, som 
prof. L. berättar, kan anföras föl
jande: En bror och en syster till 
Raymond reste till London, där de 
på bestämd tid skulle ha en avtalad 
seance med mrs Leonatd. Tre an
dra syskon, som befunno sig i hem
met i Birmingham och vilka kände 
till deras avsikt, beslöto efter deras 
avresa att i hemlighet anordna en 
privat bordseance hemma och, om 
förbindelse kunde uppnås med.Ray
mond, be honom att försöka få ige
nom ett visst säreget ord vid seancen 
i London. Raymond gav sig tillkän
na, invigdes i planen, som han ivrigt 
gick in på. Det ord han skulle för
söka få fram vid seancen i London 
var "Honolulu". Hur lyckades för
söket? Raymond infann sig vid se
ancen med mrs Leonard och samsprå
kade om varjehanda med syskonen. 
Riktande sig till systern framkastade 

han plötsligt och apropos ingenting 
följande uppmaning: "Du kunde gär
na spela!" —- "Spela vad?" —- "Icke 
ett sportspel —- musik!" — Och Fe

da fortsätter i Raymonds ställe: 
"Han vill gärna veta, om ni kan spe
la Hulu—Honolulu? Säg, kunde ni 
icke försöka det? Han (Raymond) 
vrider sig av skratt." 

Professor Lodge erkänner, att icke 
ens denna märkliga och till synes 
övertygande episod kan tillmätas full 
beviskraft. Det kan nämligen vara 
fråga om en tankebefallning av de 
tre ungdomarne i Birmingham, som 
mediet i London på tankeöverförin
gens väg undermedvetet mottagit och 
åtlytt! 

Samma misstanke häftar vid alla 
Raymonds meddelanden med undan
tag av det tidigare relaterade angå
ende grupp fotografien. Han lämnar 
vid samtliga sea-ncer synnerligen go
da bevis för sin identitet, han skäm
tar på sitt jordiska vis, han kommer 
ihåg allt fran den tid han levde, de
taljer som hans anhöriga till hälv-
ten eller helt och hållet glömt, men 
som de vid eftersinnande eller efter-
forskande få besannade. Är det 

Raymond som talar eller hittar me
diet, på tankeöverföringens väg, allt
sammans i seanoedeltagarnes inre? 

Om livet på andra sidan har Ray
mond överraskande litet att berätta. 
Han ger goda beskrivningar på tidi
gare bortgångna anförvanter, som 
han icke känt i jordelivet, men som 
hans föräldrar igenkänna. Även i 
detta fall kan dock mediet givetvis 
ösa kunskap ur seanoedeltagarnes 
medvetande. Han talar om sina far-
och morföräldrar såsom gamla, om 
en nyfunnen ung bror och dito sys
ter, vilka han namnger. De hava 
dött i en späd ålder, men syna's ha 
växt upp i andevärlden till blomst
rande ungdomar. 

Vidare berättar Raymond, att han 
kan se solen och stjärnorna som på 
jorden, att mörker och ljus växla, 
men icke regelbundet, att han kän
ner sig äga en verklig kropp, men 
icke behöver någon föda, att han om-
gives av människor, gör bekantska
per, har kamrater, att han antagligen 
befinner sig i tredje sfären, "Som
marlandet", att det finns sköna land
skap mod floder och sjöar, städer 
med gator och verkliga hus, att han 

sett hundar och hästar, men inga an
dra djur, att han själv är lycklig, 
men att det finns andar som lida och 
hava det svårt, att han äger tillåtelse 
att uppsöka jordplanet, att han, när 
han vill, kan se människorna. Han 
beskriver också några härliga upp
levelser som han haft i högre sfärer 
dit han förts, men läsaren måste dock 
känna undran inför hans oförmåga 
att pä ett levande sätt skudra den 
yärld han lever i, vad som där hän
der och sker, vad han sysselsätter sig 
med o. s. v. 

Raymond Lodge var i livstiden en 
vetenskapligt bildad ung man och 
skulle i levande livet helt säkert kun
nat lämna utmärkta reseskildringar 
från besökta jordiska länder. Var
för då dessa fattiga, sammanhangs
lösa, intetsägande meddelanden från 
den nya värld, i vilken han inträtt? 
Man tvingas att tänka på den belgi
ske författaren Maeterlincks kom
mentarer till andemeddelandena i all
mänhet: 

"Hava andarne inga andra hori
sonter? Varför föra de så länge en 
vegeterande tillvaro omkring oss i 
sitt lilla förflutna, då de, befriade 

från köttets band borde kunna van 
dra fritt omkring på rummets oc 
tidens obeströdda vidder? Sväva ^ 
ännu i okunnighet om att det «j ^ 
är bland oss, utan hos dem, på a" ' 
sidan graven, de skola finna de 
ken, som för oss skall betyga a 
leva. Varför komma de tillbaka ® 

tomma händer och tomma or 

forts. 

JVamns- OC^ 
Födelsedags^ 

i| år """ 
Presentkort — 1l{t ' '2 e  ^Jllas P® 
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INNEHÅLL. 
Utlandskrönika i sammandrag. 

nen första snön. 
Il galna och den rätta vagen. 

£r svensken feg? Av I. . 

Den misskände. 
Obetalda räkningar. 
Matilda Jungstedt=Linden T. 

Ett apropå. Av B. V. 
Avbrottet. Av Ragna Peters. 
Föreningen Vaksamhets soaré. 
Teater. Gunnar Tolnœs på Lorensbergs-

teatern. 
Sonens tillkommande hustru. 

Mannens protest. 

Spiritismen. Av * * * 

Böcker. 

UtlandsKrönika 
i sammandrag. 

Under den gångna veckan har det 
utrikespolitiska intresset knutits vid 
ambassadörkonferensens förhandlin
gar i Paris. 

Så starka motsättningar hava där
vid förekommit, att ententens fortbe
stånd synes hava stått på spel. 
Frankrike och Belgien hava krävt en 
gemensam ententeaktion mot Tysk
land för att återupprätta kontrollen 
över det tyska försvars- och flygvä
sendet samt vidtagande av nödiga åt
gärder med anledning av att tyska 
riksregeringen tillåtit exkronprinsen 
att återvända hem. England har ic
ke önskat en sådan aktion. En kom
promiss har emellertid i elvte tim
men nåtts genom ömsesidiga efter
gifter. Ententen skall begära mili-
tärkontrollens återupprättande och 
gör tyska regeringen ansvarig för de 
konsekvenser, som kunna komma att 
uppstå av kronprinsens vistelse i 
Tyskland. 

Den franska och belgiska stånd
punkten är lätt att förstå. Militär-
kontrollen skall förhindra hemliga 
tyska rustningar, och riksregeringen 
göres ansvarig för kronprinsens och 
<j« tyska monarkisternas eventuella 
försök att återinföra det av de båda 
makterna dödligt fruktade käjsardö-
met. 

Men hur förklara Englands håll
ning? 

, av den engelska utrikespoliti
ks viktigaste uppgifter sedan år-
undraden tillbaka har varit att hin-

,ra andra makter att ernå övervälde 
L "r(>Pa- Varje sådant försök har 

ngland med hjälp av andra intres-
serade men för ensam aktion för sva
ga mindre nationer i självbevarelse-
Z ?.. ®-git ner. På så sätt hava de 

er ^ghetsplaner korsats, som hysts 
v,,, ]iP II av Spanien, Ludvig 

av Frankrike, Napoleon I och 
laJ6naSt av Wilhelm II av Tysk-

^ ersaillesfreden utformades, 
tik 6 p n^an,d fullfölja denna poli-
elrn* ^tralmakternas politiska och 
rättiT1 °a ma^ bröts, österut upp
lands V? ̂ era,s delvis på Ryss-
som'lr °,stna(l en rad småstater, 
liksom'1--' 6 varandra i schack, 
•len n- F* u^£öra ett bålverk mot 
land J5 "e..'|a^ei1- Västerut var Eng-
och i? liknande åtgärder, 

GRÄNS RNOT^FL^^T på Rhen S°m 

Engl;,., i Tyskland strandade på 
PranWjL Amerikas motstånd, 
^thrino-l ^ endast Elsass och 

i nöjde sig därmed 
t'en bedrör ' • n ^ran-ska diploma-
tted övpri- Sl^ u^r^esP°litiska spel 
tifee iv i a§sen skicklighet. Frank-
låtsad vanri 3 • Un,der skyddet av en 
revanchetS-nnig fruktan för ett tyskt 

argan rSt U^an -^ngl,and ana" 
av ®Horm r|S t £en.omföra rustningar 
611 ^ttflott^1^fattning, att skaffa sig 

a a„v den mest fruktans-
av1^ %kraft 
offir a 

ocl| att med hjälp 
'Cerare Penninglån och franska 

^railnstatpi. •• 'irvandla Tysklands 
ater österut till starka mili

tärmakter. När allt detta var klart 
genomförde den franska utrikespoli
tiken sin huvudplan och korrigerade 
Versaillesfreden genom att ockupera 
vänstra Rhenstranden, Ruhrområdet 
m. m. Det franska Jolket har på 
omvägar tillskansat sig det, som det 
genast skulle tagit, om F rankrike en
samt fått diktera Tyskland fred. 
Frankrike har kunnat det tack vare 
sina 750 tusen man under vapen, sin 
tre miljoner man starka krigsdugliga 
reserv, sin enorma luftflotta, som le
gat och ligger stridsberedd och flyg
färdig för en aktion mot Englands 
krigshamnar och det brittiska impe
riets oskyddade hjärta, London. 

England står öga mot öga med en 
fransk fara större än den Tyskland-
någonsin erbjudit, ty detta rike hölls, 
hur mäktigt det än var, i schack av 
sina båda avogt sinnade grannar, 
Ryssland och Frankrike. 

England har icke varit och är icke 
nog starkt för att med vapenmakt 
slå ner det franska överväldet i Eu
ropa, och en brytning vågar det icke 
häller, därför att den franska rege
ringen då på egen hand, fri från allt 
hänsynstagande till Englands önsk
ningar, skulle fullfölja sin politik och 
ytterligare befästa sin maktställning. 
Det ligger dock i öppen dag, att Eng
land gärna skulle se att Tyskland 
bleve i stånd att resa sig mot Frank
rike och, om icke besegra det, så dock 
underminera dess makt tillräckligt 
mycket för att England skulle kunna 
våga genomföra sina planer. 

Den engelska valkampanjen är re
dan i full gång. Det konservativa 
partiet har upptagit tullskyddet på 
sitt program. Båda de liberala par
tierna, som beslutat samarbeta, käm
pa för frihandelssystemet. Det sam
ma gör arbetarepartiet, som dessutom 
kräver en kapitalskatt en gång för 
alla på de större förmögenheterna. 
Valets utgång kommer att inverka 
också på utrikespolitiken. Segrar hö
gern kommer den nuvarande något 
vingliga kursen att upprätthållas 
under det att en seger för liberalerna 
eller för arbetarepartiet torde komma 
att göra utrikespolitiken mindre 
franskvänlig och mera engelsk. 

Tyske rikskanslären Stresemann 
har i ett tal i riksdagen betecknat 
rikets läge såsom förtvivlat. Den en
da ljusningen vore det amerikanska 
löftet om ett lån på en miljard guld
mark under förutsättning att Tysk
land lyckas stabilisera sin valuta. 

Spanslke konungen har i dagarna 
besökt Italien. Besöket anses inne
bära ett politiskt närmande mellan 
de båda staterna, gående ut på ett 
gemensamt tillvaratagande av de ita
lienska och spanska intressena i Me
delhavet. 

En rysk sovjetdelegat Vorovski 
föl:l nå sin tid vid ett besök i Schweiz 
offer för ett attentat. Hans mördare 
hava nu genom den schweiziska ju
ryns utslag frikänts, vilket fram
kallat stor upphetsning hos de ryska 
bolsjevikerna. 

Den första snön 

har fallit. 
Man tror knappast sina ögon. — 

Snö ! Snö — och sol ! En riktig vin
tersol, som lyser röd mot fönstrens 
isrosor och blixtrar till i bilarnas 
glas! En vinterdag precis som i 
gamla tider, nordiskt blåtonad med 
knarr under skorna, takdropp och 
långa isbanor utefter trottoarkanten. 

Är denna snö redan i november ett 
gott omen? Bådar den en kall och 
frisk svensk vinter? Vågar man hop
pas att syndafloden äntligen är slut? 
Att solen har tillfrisknat och att hela 
världen skall tillfriskna med den? 

Den vita snön lyser så fästligt. En 
ny syn, som ger hoppet nya vingar. 

Den galna och 
den rätta vägen. 

Det är dåliga tider, och hela värl
den sparar, både den delen därav som 
av bitter nödvändighet är tvungen, 
och den andra, som icke behöver det, 
utan gör det endast därför att "ti
derna äro dåliga". Man köper ingen
ting, man minskar genom avskedan
den sin personal och sätter ner lö
nerna för den som man behåller! 

Bli tiderna bättre på det sättet? 
Bli de bättre genom att köpmän

nen inte få sälja något, hantverkaren 
inte får några beställningar, fabriker
na inga order? Bli de bättre genom 
att lönetagarna avskedas och bli utan 
inkomster eller behållas i sina befatt
ningar med så reducerade löner, att 
de nätt och jämnt räcka till det ab
solut nödvändiga, mat och bostad? 

Nej, köpstrejk, personalindragnin-
gar och lönesänkningar skapa in
ga ibättre tider, utan göra ont värre. 

Alla inse att det är så, men alla 
tänka: Jag hoppas att de andra inse 
det, att de upphöra med köpstrejken, 
att de inte avskeda sin personal, inte 
sänka lönerna, men för egen del, 
ack, för egen del är det nog bäst att 
jag. sparar. Inte betyder det något 
för det stora hela vad jag gör. 

Det skulle det häller inte göra, oim 
endast en och annan tänkte så, men 
nu tänka alla på det viset och det 
är därför det är stillestånd i arbetsli
vet och usla tider för oss alla. 

Skall det bli fart igen i arbetet, 
rörelse i affärerna, efterfrågan på ar
betskraft och utsikter till löneförhöj
ningar så måste vi hjälpa till allihop 
enigt, redbart, glatt och uppoffrande! 

Ingen köp strejk! 
Inga avskedanden ! 
Inga sänkta löner! 
Intet gott kommer i en sluten 

hand ! 
Allmän tro på bättre tider och de 

skola bli verklighet! 

•• 

Ar svensKen feg? 
Förre italieneke marinattachén i 

Stockholm kapten Manfredi Gravina 
har i en av sitt hemlands tidningar 
skrivit, att den svenska nationen i 
sin utrikespolitik icke motsvarar 
"vare sig sina ädla traditioner eller 
den kraftiga rasens tapperhet". 

Han stöder sig därvid på det sak
förhållandet, att Sverige icke med va
penmakt tillbakavisade Norges fri
görelseförsök, och att det ej under nu 
rådande gynnsamma konjunkturer, 
när Ryssland och Tyskland äro ur 
spelet, begagnar tillfället och upp
rättar åt sig ett Östersjövälde. 

Är svensken, sam den eljes mot 
vårt folk sympatiskt stämde italien
ske officeren vill göra gällande, verk
ligen feg och obenägen att tjäna fä

derneslandet? 
Vem minns icke den av ovisshet 

och ångest genombävade augustisön
dagen 1914, då kyrkklockorna med 
dånande klämtslag kallade de sven
ske under vapen. Vem minns icke 
dessa resliga, bredaxlade allmoge

män, ynglingar och till mogen ålder 
hunna, vilka med starka steg kom-
mo vandrande stigar och vägar fram 
över berg, genom skog och dal ned 
mot järnvägsstationerna för att med 
första tåglägenhet skynda till upp
samlingsplatserna och därifrån gå 
vidare mot det, vilket för oss alla 
stod som det ofrånkomliga kriget. 
Hur storvulna voro de icke, vilken 
lugn trygg fattning visade de icke! 
Samma självfallna beredvillighet, 
samma starka mod hos städernas ar
betare och borgare! Väl hade de ki
vats förut i arbete och politik, men 
nu i farans stund var allt gammalt 
groll glömt, och de svenske stodo, 
liksom förr när det gällt att värna 
hem och härd, som bröder skuldra 
vid skuldra. 

Nej, feg är svensken icke. Han 
slåss och dör för sitt land, som han 
alltid gjort, men på härjartåg till an
dra länder går han icke längre. Han 
har egentligen aldrig gjort det. Han 
har icke slagits för att förtrycka och 
utplundra andra, utan för att värna 
sin frihet, för att få armbågsrum i en 
fientlig värld, för ävenyret och för 
äran. 

Ett krig med Norge 1905 saknade 
förnuftig anledning. Vi skulle häm
nats den lidna smäleken, men sedan? 
Hade vi lust att upprätthålla en 
pakt, som vår förbundsbroder sade 
sig förpestas i och förbanna? Hade 
vi lust att tvinga Norge in under 
Sveriges välde? 

Varför har Sverige icke blivit ett 
kolonialvälde? Frågan kan besvaras 
med en annan fråga.. Har det legat 
för de svenske att vara bödlar och 
utsugare? 

En italienare förstår oss icke. Han 
är ättlingen av en nation, som för 
möjligheten av vinst förrådde de 
gamla, tyska och österrikiska bunds
förvanterna och föll dem i ryggen, en 
nation som, brytande sina förpliktel
ser mot Folkförbundet, kastade sig 
över det lilla grekiska nabofolket, 
som ännu blödde efter ett svårt och 
olyckligt krig, och avtvingade det 
femtio millioner lire, för vilka ingen 
rättmätig fordran fanns. 

För en sådan utrikespolitik saknar 
för visso de svenske mod, men för 
sitt land slåss och dö de! 

1. D. 

Den misskände. 
Medlemmen av engelska underhu

set sir James Agg-Gardner, 75 år 
gammal och förhärdad ungkarl har 
intervjuats angående det manliga 
ogifta tillståndet och svarat på föl
jande roliga sätt. 

"En ungkarl är en skottavla för 
allmän och ovänlig kritik. Man säger 
oss för det första, ätt det är varje 
mans plikt att gifta sig,, att vi sakna 
samhällelig ansvarskänsla-, och att 
om alla män vore lika själviska som 

vi, rasen skulle dö ut. 
Påståendet att giftermålet är en 

samhällelig plikt låter icke tilltalan
de och uppfattas nog inte så i allmän
het. Det är helt säkert inte många 
män som gifta sig för att göra sam
hället en tjänst. De göra det därför 
att de ha lust därtill. Ungkarlen 

kvarstannar av samma skäl i sitt 
ogifta tillstånd. 

Är det för att han är självisk, som 
ungkarlen icke gifter sig? Jag tror, 
att det beror på att han har flera in
tressen, är bättre rustad för livet än 
sin husligt anlagde broder. 

Han är inte rädd för att vara en
sam med sig själv. Han saknar icke 
den välkomnande rösten när han sti
ger över sitt ensamma hems tröskel 
— han har nämligen i sitt bibliotek 
hundra växlande röster, hos vilka 
han, om det så behagar honom, kan 
söka spirituell och snillrik underhåll
ning. Han kan också, om han så 
vill, njuta av tystnaden, vilket kan
ske hans gifte broder icke alltid har 
tillfälle till. 

Han behöver icke heller ett skönt 
ansikte att låta sin blick vila på — 
han har ju väggarne fulla av Mona 
Lisor och andra målarkonstens full
ändade kvinnliga skönheter. 

Självisk, egoistisk? Nå ja, kanske. 
Men är det icke ett slags sublim ego
ism, som leder mannen till kullersto-
len? Eller är det verkligen en akt 
av självuppoffring, när han gör sitt 
knäfall? Friar han endast för att 
göra den unga dasnen gränslöst lyck
lig och för att bringa sig själv som 
ett offer. 

Ni invänder, att en man, när han 
gifter sig, dock vet att därmed äro 
förknippade åtskilliga -besvärlighe
ter. Han vet, -att hans personliga 
frihet kommer att bli kringskuren, 
att han kommer att få försörja både 
två och tre och fyra, kanske sex, att 
framtiden har i beredskap åt honom 
åtskilliga svårigheter och bekymmer. 

Alldeles rätt, men icke häller ung-
ka-rlstillståndet bjuder på idel rosor. 
Där finns ensamheten, ostoppade 
strumpor och upproriska hushåller
skor. 

Alla kvinnor tyckas tro, -att i varje 
ungkarlshjärta sorgen över en tragisk 
kärlekshistoria ligger och ruvar. I 
samma ögonblick det går upp för 
dem, att en man är ogift, börjar de
ras fantasi genast att spela — de se 
en korg, en trolös kvinna, en grym 
fader, ett bortsnappat kärleksbrev 
och åtskilligt annat, som aldrig före
kommit. 

Det är roman för fattar ne som bi
bringat kvinnovärlden denna falska 
uppfattning att en man hela sitt liv 
går och sörjer över en mottagen korg. 
En man låter i själva verket hjärte-
såret läka sig och sedan, ser han sig 
åter omkring bland landsens döttrar. 
Han gifter sig för kärleks skull, för 
hemtrevnadens, för barnens, för säll
skapets skull. Det påstås att han 
också kan göra det för pängarnas. 

Man har svårt att förstå den all
männa oviljan mot den man, som ic
ke gifter sig. Han följer sin lust all
deles som den äkta mannen följt sin. 
Man borde kanske vara honom tack
sam för att han inte gör en kvinna 
olycklig. Han kan vara en bitvarg, 
som skulle förbittra livet för sin hu
stru, eller ett geni som skulle göra 
henne galen. 

Låt honom vara sådan han är, en 
lycklig människa, även om ni anser 
att han icke fyller sin samhällsplikt. 
Kalla gärna hans liv tragiskt — han 
finner det kanske själv angenämt. 
För den gifte mannen är kvinnan en 
uppslagen bok, för ungkarlen är hon 

alltjämt en sfinx. Och åtskilliga av 
gss tycka att gåtan är intressantare 
än lösningen." 

(Weekly Dispatch). 

Obetalda räkningar. 
Det är en dålig vana att inte göra 

upp sina skulder. 
Tyvärr synda våra damer mycket 

i detta hänseende. Och vanligen är 
det främst sömmerskan och modis
ten som bli offren för deras upp
skjutningsmetod. Alltså två katego
rier självförsörjande kvinnor, som 
äro helt och hållet beroende av sina 
händers verk. 

Den förnäma kunden vill ej låta 
sig nöjas med att vänta på en be
ställnings effektuering. Hennes le
verantörer veta detta. Sömmerskan 
måste kanske ta halva natten till 
hjälp och modisten skjuta undan en 
del annat arbete för att gå henne till 
mötes. Och det är onekligen hårt att 
efter dylika och ej alls ovanliga ex
tra ansträngningar få vänta på ar
betets lön nästan som på en nåde
gåva, 

Från gamla tider sitter spökräds
lan kvar för att samtidigt med det 
färdiga arbetet lämna kvitterad räk
ning till en säker och "fin" kund. 
Ett dylikt förfarande ansågs för en 
20 år sedan förolämpande och be
traktas kanske så ännu. 

Men varför? Kan det förnuftsen-
ligt motiveraé att det ligger något 
förolämpande i att en välsituerad 
kund på övligt sätt anmodas hono
rera en av sitt dagliga arbete bero
ende leverantör, vars tid, krafter och 
material personen i fråga tagit i an
språk! Är det icke leverantörens 
billiga rätt att erhålla kontant er
sättning? Sömmerskan och modis
ten kunna för sin del icke uppskjuta 
sina utgifter. De måste betala hyra, 
biträden, tillbehör m. m. extra kon
tant, såsom för övrigt varje medbor
gare måste göra sedan det osunda 
kreditsystemet äntligen i största ut
sträckning blivit borttaget. Varför 
skola sömmerskor och modister fort
farande bilda undantag? 

Sannolikt äro de obetalda sömmer-
ske- och modisträkningarna enbart 
ett utslag av den kvinnliga oförmå
gan att göra en sak genast. Om vå
ra damer anade hur många bekym
mer de förorsaka med sitt dröjsmål, 
skulle de säkert i ädel iver att gott-
göra sina försummelser omedelbart 
omlägga hela det fördärvliga upp
skjutningssystemet och införa kon
tant betalning för sina leverantörers 
arbete. 

Den Kvinnliga ungdomens 
yrkesval 

kommer att diskuteras vid det möte 
föreningen Frisinnade kvinnor utlyst 
till i morgon (måndag) afton kl. 8 
i Chalmerska institutets högtidssal. 
Inledningsanföranden hava utlovats 
av föreståndarinnan för Göteborgs 
nya husmodersskola fröken Elin An
dré, lärarinnan fröken Emma Berg
gren samt gymnastikdirektören frö
ken Karin Karling. Mötet är offent
ligt och den av saken intresserade 
ungdomen kan liksom deras mammor 
helt säkert få många värdefulla upp
lysningar genom att deltaga däri. 

I'-

f M 

IM 

; 

ii 

»i 

Iii 

ii'P 
Iii raSÉ Ii 

< 

)${&» 

y si 
lin 

iiisMüllR -

•irr ' 
i ' * 

: '.SW,S" " I 
>;'f • .v ' 

i 

jilt*" 


	094
	095
	096

