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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® 

på KVINNORNAS TIDNINÛ 

Expeditionen, Valigatan 27. 

N;0 47. 3:dje årg. 25 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: 

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

Helår Kr 6: -

Prenumerationspris : 
. 1/2 år Kr. 3:50. [U år Kr. 2:—. 
Lösnummer 15 öre. 

Centraltryckeriet, 0. Ericson, Göteborg 1923. 

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. 
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Matilda Jungstedt-
Linden. 

t 
Matilda Jungstedt-Linden är död! 
Borta är ett strålande namn, tyst

nad en av de härligaste stämmor som 
någonsin hörts inom svenska landa-
rnären! 

Hur många minnen frammanar ej 
ett sorgebudskap som detta! Oför
glömliga minnen av den högsta 
konstnärliga.njutning. Få om ens nå
gon ha ägt en sådan tjusningsför
måga, en sådan personlighetens char
me som hon. Sedan Matilda Jung-
stedt tolkat Bizet fanns det blott en 
Carmen, sedan man skådat henne i 
Glucks Orfeus fanns ingen annan 
Orfeus. Såsom hon bar rosen i sitt 
svarta hår, såsom hon skälvde av 
smärta i dödsscenen, såsom hon sjöng 
gjorde ingen annan det. Och vilken 
högtid och glans ägde ej hennes Or
feus, enligt mångens förmenande 
hennes underbaraste prestation och 
säkert en av de ädlaste och mest be
tagande skönhetsgestalter vi sett på 
svensk scen. 

Hennes vidsträckta repertoar upp
tog även ett flertal andra roller, och 
mången räknar hennes Boccaccio så
som ett av sina allra yppersta ope
rettminnen. Men det är främst som 
Carmen och Orfeus den bortgångna 
konstnärinnans minne lever kvar. Det 
är vad hon en gång med dem skänkte 
som kommer oss att känna hennes 
bortgång såsom en oersättlig förlust 
för svensk musikdramatik. 

G ö t e b o r g .  

meddelar 

Brand' och Avbrottsförsäkring 
samt 

Liv-, Livrante- och Kapital 
försäkring. 

0B8.! Sveas förmånliga 
BARNFÖRSÄKRINGAR! 

INBROTTSFÖRSÄKRA i Sveas 
dotterbolag ASTREA. 

Ett apropå. 
Vid genomsökandet av en sam

ling gamla papper föllo mig härom
dagen fragmenten av en gammal 
broschyr, utgiven 1822, i händerna. 
Titeln löd: Försök till ledning vid 
konstarbetens bedömande, föranlett 
av expositionen uti Kongl. akademien 
för de fria konsterna innevarande år 
och de i anledning därav utkomna re
censioner och kritiker. Författaren, 
som var anonym anses ha varit en 
konstkännare vid namn H. Gartz. 

I ingressen till det lilla arbetet 
föllo mina ögon på några uttalanden 
som verkade egendomligt aktuella. 
Uttalanden, som slående passade in 

r 
PÄRLOR 

i modern infattning fördelaktigast 

hos 

OC.7bvdersxm 
Hovjuvelerare. Ö. Hamng. 41. 

på våra dagars förhållanden och som 
tillämpade på litteraturens i stället 
för "målarkonstens område, rätt väl 
kunde lämpa sig som ett inlägg i ett 
f. n. på dagordningen stående ämne. 

Förutom de ganska stora kvalifi
kationer i estetiskt avseende, som av 
författaren anses erforderliga hos en 
kritiker, ställas stränga krav på 
omutlighet och enväld. Beklagligt-
viis, förklarar förf., finns det — 

utomlands som här hemma" — 
"folk av bästa stånd och villkor", 
som "med fast säkerhet avgöra 
konstarbetens värde, utan att de ägt 
särdeles konstsinne, utan annan kun
skap än den de i studieåren fått ge
nom läsning i konstterorien" . 
Såsom högst beaktansvärt framhål
ler förf.: "att vid bedömande av 
konst varsamhet ock billighet iakt
tagas, isynnerhet då någon tillätes 
yttra sin tanke inför maktägande el
ler då domen sprides i tryck, varvid 
Allmänheten ofta fäster sig. — Ty 
om ock ammärkarens och författarens 
ändamål ej är att uppsåtligen skada, 
borde han likväl avse, iatt det nöje 
hans lättsinniga tal och skrivlust ger 
honom, har inflytande på konstnä
rens välfärd, med vilken man troli
gen icke har rätt att leka, och dess
utom kostar honom ledsamheter och 
en ofta oförtjänt skymf. Skillnad 
bör göras emellan den ställning, vari 
en konstnär inträffar, då dess talang 
blivit obilligt nedsatt, och det för
hållande uti vilket en Ämbetsman 
befinner sig, då hans tvetydiga åt
gärd någon gång lägges under publi
kens granskning. Denne njuter av 
Staten en bärgelig lön och skiljes 
sällan därifrån, så framt han ej be
gått ett påtagligt fel. Därjämte ver
kar en dylik orättvisa konstnären yt
terligare skada därmed, att i händelse 
ban, som oftast inträffar, är för sitt 
uppehälle helt och hållet beroende 
av dess arbetsförmåga, så måste, ef
ter alla tiders erfarenhet, frukten 
därav, antaga lynnet av den mulna 
sinnesstämning, varunder den blivit 
frambragt. Samma förhållande är 
ock med alla, vilkas göromål fordra 
sinnets och känslornas ständiga 
spänning." — 

Den tanken trängde sig ovillkorli
gen på mig att kritiken, speciellt lit
teraturkritiken, om man bortser från 
den formella sidan, under de sistför-
flutna 100 åren gått ganska litet 
framåt. En betydande del av våra 
dagars kritiker och recensioner följer 
givna signaler, tillkommen "efter 
överlästa instruktioner" och på till-
skyndan av "nitiska parti-adjutan
ter" och kritikerkallet utövas ofta 
utan att vederbörande tyckas besvä
ras av något kallets ansvar. Och 
vad "konstnärens välfärd" beträffar 
leka kritiker och recensenter av i 
dag väl så obekymrat med den, som 
de av år 1822 gjorde. .Ta, i själva 
verket äro de i behandlingen av för
fattarna och deras arbeten långt me
ra "lekfulla" nu än då. Kåseristilen 
har på isistone efter en tongivande 
förebild blivit den mest gouterade 
formen för litterär kritik, och i dessa 
kåserier har det efter hand för en 
kritiker blivit av väl så stor betydel
se att utveckla esprit och vara 
' kvick" som att vara smakdomare, 
ja, egentligen av långt större, ty föl
en lyckligt funnen kvickhet tvekar 
han knappast att låta billighet och 
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Emottager insättningar mot högsta 

gäl lande ränta. 

Uthyr brand- och dyrkfr ia förva-

r ingsfack. 

Förmedlar köp och försäl jning av 

akt ier och obl igat ioner. 

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

öppen deposit ion) al la slags 

värdehandl ingar. Avkastning 

redovisas omedelbart t i l l  depo-

nenten. 

Emottager t i l l  förvaring i  kassavalv 

(s. k.  sluten deposit ion) förseg

lade lådor, konvolut o. dyl.  

rättvisa maka åt sig. När det gäller 
att "följa med" i litteraturen, har 
allmänheten inte allenast blivit van 
att kunna spara sig besväret att ge
nomläsa en nyutkommen bok, pres
sen tillhandahåller med utförlig re
sumé och färdigberedda åsikter 
den har också blivit van att få det 
serverat i lättaste och pikantaste 
form, och. vill knappast veta av me
ra substantiella och rättframma an
rättningar. 

Förlöjligandet är ju en form av 
kvickhet, som är avgjort tacksam, 
och som också av kritiker och recen
senter med förkärlek omfattar. Spott, 
spe, nojs och allehanda ordlekar och 
jonglerier med författarnas ord och 
tankar överflöda i litteratufkåserier-
na. Genren är lätt att öva upp sig 
i, hela granskningen blir till ett slags 
sport, som är mycket lockande isyn
nerhet för de unga i facket. Efter 
att ha försäkrat sig om vilka kon
stens och litteraturens utövare, som 
skola upphöjas och rosas samt mer 
och mindre olustigt ha fullgjort den
na del av granskningsarbetet, kasta 
de sig med något av kamplusten hos 
gladiatorer över de offer, som skola 
förnedras eller förgöras — en käm-
palek vid vilken mångne vunnit sina 
sporrar. 

Det finnes ju dessbättre ett antal 
kritiker, som försmå detta slags 
framfart, liksom de överhuvud rata 
den lätta, lekande kåserigenren, men 
dessa fånga ej de stora läsekrestar-
na och de skapa ej opinionen. Gud 
vet, hur det för sådana kritiker och 
recensenter kan ställa sig med va
lutan! den högre belöningen få de 
väl söka i en förhoppning, att deras 
granskning möjligen för framtidens 
forskning kan komma att betyda 
mer än de inom geschäftet alltför 
uppdrivna kvickhuvudenas. 

Det är emellertid mycken produk
tiv kraft, som av våra kritiker under 

yrkesutövningen förbrukas och be
rövas områden, där den egentligen 
kanske kunde komma än mer till he
ders — farsens och revyernas. 

B. V. . 

Avbrottet. 
Det är inte roligt med lyhörda 

hus. 
Jag talar av erfarenhet. Det tog 

rundlig tid innan jag kunde sätta 
mig in uti att ej pianoläraren under, 
grosshandlaren ovanpå och fondmäk
laren vid sidam om delade våningen 
imed mig. Det är bara jag som delar 
deras familjeliv. Ibland spritter jag 
upp ur sömnen vid att en grov herr
bas säger: Ro hit med mina båtar! 
Ett sådant tal är mystiskt och kus
ligt i en ensam dams boudoir! När 
jag hunnit morgna mig vet jag ju 
emellertid att det bara är grosshand
laren ovanpå, som bett frun om sina 
tofflor. Egendomligt verkar det ock
så, när jag vid den ensliga aftonbra
san inne i biblioteket hör en yngre 
mansröst intensivt viska tätt intill 
mig: O, du söta, älskade, förtjusan
de .. . Men ack, adressaten är icke 
jag. Stämman är fondmäklarens i 
den ililla våningen bredvid och han 
jollrar imed det lilla söta liv, som re
presenteras av hans unga hustru. 
Mindre älskligt kan jag bli avbruten 
vid skrivbordet. Jag skriver något, 
kanske ett oskyldigt kåseri till Kvin
nornas Tidning, då någon alldeles un
der stolsitsen ropar: Lymmel! så högt 
och förgrymmat att jag hoppar en 
halv meter från sätet. Det är piano-
iläraren inunder, som dammar på sin 
odåga till pojke. 

Det är en fördel med talande väg
gar, golv och tak. Man behöver var
ken grammofon eller gå på teatern. 
Man har musik och dramer ändå. 

/ VARIE 

SVENS/ÇT HEM 

som vill följa 

dagshändelserna 

inom politikens, 

handelns, kon

stens och littera

turens område 

l å s e r  m a n  

n u m e r a  

GÖTEBORGS HANDËLS-
OCH SJÖFARTS-TIDNING 
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Jgdiga ständer 
Fem minuters arbete på kvällen er

sätter liH& månget timmars arbete dagen 
därpå. 

Hittills bar man genom Hård gnugg* 
ning och borstning prässat smutsen ur 
Kläderna - ett utmärKt sätt att slita ut 
både Kläder och Krafter. 

Nu för tiden låter man Kläderna lig
ga i blöt över natten i en Rinsolösning. 
Rinso innehåller så mycket ren tvål, att 
det verKligen locKar ur smutsen av sig 
själv, utan att förstöra tygets beskaf
fenhet. 

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

KoKning onödig - likaledes hård 
gnuggning. 

SUNLIGHT SÀPTVÂJL AKTIEBOLAG, GÖTEBORG. 

t. Vanligt WHttpulver — inne
hållanda för litet tvål. 

9. RINSO — innehållande st 
mycket tvål att det bildar 
ett tvålgelé. 

Rinso 

Härom dagen var det mest fars. 
Jag vet inte om det berodde på att 
jag tänkte läsa ett nytt och intres
sant, men ansträngande filosofiskt 
arbete. Det stannade vid tanken. 
Hela, huset tycktes nämligen ha sam-
mansvurit sig för att bespara mig 
ansträngningen. Runt omkring mig 
hördes musik, «ång, dans, tal. Det 
var tydligen pianolärarens yrande, 
smekande, vilda valstakter som först 
smittat ifrån sig. Nu dansade hela 
grosshandlarefamiiljen ovanpå, det 
sjöng i trossbottnar och gungade i 
tak. I våningen intill blev fondmäk
laren högstämd och höll tal om livet, 
som leves endast en gång och därför 
skall levas glatt och bång . .. 

Jag förstår inte, hur jag i detta 
larm kunde höra tamburklockan. 

Det var jungfrun från värden mitt 
emot som lämnade mig ett stort brunt 
konvolut med "fönster" på. Hon ha
de ännu ett dussin likadana i handen. 

Det kan vara stämning med ett 
brev. Men den sort jag fick medför 
endast förstämning. Det var näm
ligen kronoskatten. 

En blick på summan och min rygg 
förvandlades såsom till en rännil av 
kalla kårar. Det glada larmet runt 
omkring plågade mig sjudubbelt. 

I sanningens intresse måste jag 
dock bekänna att det icke varade så 
länge. Allteftersom den sena bud-
bärerskan skred från dörr tiill dörr 
uppstod en förstämd tystnad. Mitt i 
en vals avstannade musiken nere hos 
pianoläraren. Kort därpå dansen up
pe hos grosshandlaren. Endast fond
mäklaren höll ännu tal från någon 
stjärna i lyckans sjunde himmel. Han 
bor nämligen i en annan uppgång 
och till honom kom debetsedeln sist. 

Jag hörde när det ringde på hans 
ytterdörr och hur han ropade på im
proviserad vers: 

Är det en gäst 
stig bara in 
till denna fäst 
med muntert sinn! 

Sedan blev det pinsamt tyst. Ett 
papper flängdes sönder — en hemsk 
paus. Därpå en skräll som när en 
knytnäve faller ned på ett med glas 
och porslin fullsatt bord och ett så
rat rytande: Nej, vet nu hut! Där
efter en ängslig ljus kvinnoröst: Vad 

det? — nya knytnävsslag i bor
det, nya hut, nya ängsliga förfråg
ningar. Och som ett ackompanje
mang till scenen därinne hörde, jag 
över mitt huvud grosshandlarens 
nyss dansande steg, tunga, vredgade, 
bestämda. 

Småningom domnade allt av. En 
ruvande dyster gravstillhet vilade 
över huset. Da for en idé genom 
mitt huvud. Jag gick fram till mitt 
piano och slog an. Och efter några 
preludier spelade jag Wennerbergs 
gamla, odödliga gluntsång: 

"Ack, vad vårt liv är eländigt" . .. 
Jag spelade med känsla och över

tygelse. Och det föreföll mig som om 
hela huset lyssnade i andlös spänning 
— som om denna sorgliga sång löst 
ut den sorgliga sinnesstämningen ef
ter debetsedelns nedslag i mitt lyhör
da hus. 

Ragna Peters. 

mamma 

Förlovar 
eller 

Q if t er 
Ni Eder, så annon-
sera det i 

QÖTEBORQS 

MORGONPOST 

Alla Edra vänner 
a den tidningen! 

••• 
pst i varje bildat 
nem i västra Sverige. 

The Florist's Telegraph Deli'v»™ 
Association II. 8. A. samt Blumensnen 
den-Vermittlung, Berlin äro två inter" 
nationella sammanslutningar av blomster-
handlande med representanter jorden runt 

Wenom dessa sammanslutningar möi 
liggöres att å nästan vilken plats s„; 
helst fa blommor expedierade under a 
ranti för utförandet. 

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

Order mottages för utförandet å alla 
platser av 

VASA BLOMSTERHANDEL 
Gustaf EKman 

Storgatan 31 Tel. 4314 — 10365 
Telegram "Vasa" 

är enastående för 
fintvätt. 

V 
anföreanstaltens 
F Ö R S Ä L J N I N G  a »  

Yrkesskolornas arbeten 

i H. T. Centralen 

Tisdagen den 27 och Onsdagen 
den 28 Nov. kl. 10 fm.—8 em. 

Snickeri-, Korgmakeri- o. Borst-
binderiarbeten. Finare handar
beten. Beställningar mottagas. 

Föreningen Vaksamhets 

soaré 

fredagen den 30 november kl-
e. m. i Gamla Latinläroverkets höe 

tidssal har på sitt program mUs' 
nummer (piano och violin) J° 
ken Ruth Almén och hr Arvid 0 

sén, föredrag med skioptikonbille 

av konsul Burchardt, sång av fr8'® 
S. Andrén samt en uppvisning i 

fröken Edith von 
•nnerligen lo* 

plastisk dans av 
Gcettes elever — ett syr 

kände program! 
Biljetter à kr. 2:— — -

i Gumperts Bokhandel, i Beda t _ 

mérs parfymaffär, Kung»ga ^ ' 
Stiberg och Sandquists papp61'^^ 
del, Erik Dahlbergsgatan 14, * 
kunna vidare erhållas ge nom ^ 
gens styrelsemedlemmar eller p 
6665 och 18070 och vid ingång«1-

• och 1:50 

Ett rede utan ungar bin 
lätt kallt-

Konstflitens Flossamatta 
MIMMI IIWIIIII • WVWW" 

Tjock, varm, vacker, slitstark. Relativt billig-

Mattan für det burgna, välombonade, med kultiverad smak inredda hejnni_ 

IZOJSTSTFLITJEJST Göteborg 3-

0ffentltéa nöjen. 

S t o r a  T e a t e r n  
5 V«i. .»» tL " 

Zjgenarbaronen. 
le av fru Jenny Basselqmst. 

GH4uPPträd^ 130. Billighetsmatiné. 

forensbergstMte^nT 
101 Varje afton kl. 8: 

Gästspel av Gunnar Tolnœs. 
Sovkamraterna. 
, l J 30 Billighets{öreställning : 

S^%vnUJTIONSBBÖLLOP. 

"^jyä^Teatern. 
Varje afton kl. 8: 

Fabrikstösen. 
k1 130 Billighetsmatiné: 

ggwMBT TA 80 DAGAR. 

L i l l a  T e a t e r n .  
lördag ock söndag kl. 7 och 9, 

övriga dagar kl. 8: 

Hemslavinnor. 
Söndag kl. 1,30 Mâtiné: 

BAKOM kuopio. 

S9e/z rälfa inköps- = 
ftt'iKan av 

S K O D O N  J 
är abijofuf 

Skomagasin 
I 3i <%eï. 9Z79 

Sllllllllllllll 

Dam och Herr 

N Ä S D U K A R  
Linne & Bomull. 

alla prislägen. 

L I N N E U T S T Y R S E L N  
KUNGSGATAN 48 

^ S A L O J V Q ^ 

Våra 

S ö n d a g s -

T Å R T O R 
sä rde les  passande  t i l l  

sondagse f t e r  r ä t t e r  

från 250 

HERM. ME ET H S A.B 

VcßjwJ-j. 

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

iv/^TAPISSER^y^i 
SV DET ALI 

ö. Himng. ti. 1 tr. 

3NIAB5 
Monteringar 

utföras. 

TEATER. 
Sovkamraterna" pa 

Lorensbergsteatern. 

De franska kvinnorna lära i verk
ligheten vara lika goda, trofasta och 
respektabla hustrur som kvinnorna 
på andra kyligare breddgrader; det 
är endast de franska författarne som 
i likhet med sina kolleger på andra 
platser älska att ge sina landsmanin-
nor detta sken av lätta seder, vilket 
på andra sidan rampen ter sig lika 
roande som det i verkligheten skulle 
vara ^bedrövligt. 

Sacha Guitrys "Sovkamraterna" 
<ti en iransk lärs med äktenskapligt 
motiv, och denna upplysning anger 
utan vidare utläggningar pjä
sens uppslag, dess för åskåda
ren skämtsamma utveckling, dess 
lör de inblandade personerna 
lyckliga avslutning och dess mot tro
heten och andra i vardagslivet erkän
da och högt skattade dygder riktade 
okynniga lilla kindpust. Man applå
derar för att det hela är så lustigt 
hopkommet, för att de agerande göra 
sm sak så överdådigt bra, och för att 
man vet, att det icke är några verk
liga människoöden man ser, utan bara 
teater. Gunnar Tolnœs var hjälten 
och Doris Nelson hjältinnan — två 
första rangs konstnärer, två första 
rangs prestationer! 

Sonens tillkom
mande hustru. 
Vi träffades på gatan, d. v. s. da

men i fråga styrde rakt på mig, och 
utgöt strax sitt hjärta med frågan: 

— Snälla ni, vad har ni för grund
princip vid er gosses uppfostran? 
Han är så glad, öppen, trevlig och 
sköter sig bra i skolan. Och min, 
som är jämnårig kan jag inte få bukt 
med, fastän jag gör mitt bästa. 

© 

Sportkostymer från Kr. 19:-

Bluskostymer „ „ 22:-

Kavajkostymer „ „ 35:-

G0SSPYJAMAS - GOSSTRUMPOR 

GOSSUNDERKLÄDER 

F I S K T O R G E T .  

Ingenting isärskilt gör jag, har 
bara en grundprincip, (hon såg på 
mig med spänd förväntan), jag upp
fostrar pojken åt hans blivande fru. 

Min väninnas ansikte blev ett 
stort frågeteoken, när hon litet otå
ligt fortsatte: 

Er gosse är ju bara åtta år! 
•lag hoppas, ni verkligen menar all-
^ ar och inte skämtar med mig. 

— Det gör mig ledsen ifall ni ej 
förstår vad jag menar, men det är 
mitt fulla allvar. Denna uppfostran 
började jag när min baby var fem 
månader. (Min väninna skrattade 
nervöst). Ser ni, enligt min åsikt 
bör själva grunden till mannens per
sonlighet vara: aktningen för kvin
nan och hennes arbete. Och då jag 
är den första kvinna min son har 
att göra med, så övertygade jag den 
fem månader gamle unge herrn om 
kvinnans betydelse redan då. Han 
ville inte sova, skrek och knöt näven; 
en väl applicerad "klapp" på den 
knutna handen klargjorde för ho
nom, att mamma hade en vilja att ta 
med i räkningen. Sedan dess sov 
han utan att bråka. 

Jag är en avgjord motståndare till 
att slå barn jämt och ständigt, men 
behövs det, bör det ske kort och kraf
tigt. Min son har en stark egen 
vilja, det är inget fel, ntan en stor 
gåva; om den kommer till god an
vändning, kallas den senare: uthål
lighet, karaktär, självkänsla o. d. — 
och gör karl av gossen. 

Miin väninna såg eftertänksam ut: 
— Och sedan? 
— Ja, sedan var det bara att passa 

på i smått — men alltid första gån
gen, ty små hål och små fel skall 
man genast stoppa. Respekten, d. v. 
s. aktningen för kvinnan fanns ju 
redan, och förtroendet och kärleken 
sköto upp ur känslan, att mamma 
inte är en nolla. Men en mor måste 
ägna sig något åt barnet, inte för 
att jämt passa upp unge herrn, utan 
för att lära honom reda sig själv och 
hålla ordning med sitt. Han vet då, 
att de dagliga småsakernas ordning 
är ett stort, arbete och ser inte ned 
på denna kvinnliga uppgift från sin 
manligt överlägsna höjd. 

— Ja, det låter så enkelt, men 
hur bär ni er åt för att få gossen 
att hålla ordning? Det har inte 
lyckats mig än. 

— Ett exempel, som belyser mitt 
system, kan jag berätta för er: för 

PRYD EDERT HEM 
TILL JULEN 

med 

bästa och lättaste handarbete. 

Sidenskärmar och Skärmslomniar 

jämte alla tillbehör för lampskärmar. 

Vårt modellnrval Sr synnerligen rikhaltigt och då vi p£ egna 

verbsläder tillverka såväl stommar som skärmar iro vi i tillfäll« 

•ppfylla de största anspråk. 

Beställningar emottagas. — Låga priser. 

A.-B. Ferd. Lundquist & Co. 

några dagar sedan, när pojken skulle 
tag3 av sitt vita sängtäcke, brydde 
ham sig inte om att lägga ihop det i 
df ss veck, utan ravsade det samman 
i en hög. 

När jag fick se förödelsen, tänkte 
jag på hans blivande fru och sände 
honom att hämta sin skoltavla, full-
skriven med välformade bokstäver. 
Med ett enda tag strök jag över den 
med handen. 

- Så, min lille gosse, nu äro vi 
kvitt. Du har med ett ryck förstört 
mitt arbete och jag ditt. Sätt dig 
nu och skriv dina baktsäver om igen. 
så går jag och stryker ut det till
skrynklade täcket. Undrar, vem av 
oss som blir först färdig med sitt 
fullkomligt onödiga arbete? Du vet 
nu, att ditt arbete inte är viktigare 
än mitt, eller hur? 

lårarna stod honom i ögonen, men 
rättvisan kände min son tydligt, — 
han nickade tigande. 

Sedan den dagen är hans begrepp 
om kvinnligt arbete betydligt klara
re, och jag behöver inte slösa ord 
på förmaningar till ordning. 

Min väninna räckte mig handen: 
— Tack för hjälpen! Det är nog 

inte så dumt att tänka på sin blivan
de svärdotter. Vi mödrar ha föga. 
kår-anda, och uppfostra i allmänhet 
våra söner till att tro, att kvinnor 

•blott äro till för att stå till reds åt 
männen, stora och små — och be
klaga oss sedan, att de ej ha förstå
else för vår uppgift i hemmet! Kan 
ni inte sätta er "princip" i tidnin
gen.'1 

Felicia. 

Mannens protest. 
Såsom var att vänta fick Brit 

Bennings artikel i förra numret: 
"Återspeglar mannens klädedräkt 
hans förnuft?" icke passera utan pro
test. Med en mun ha de män, som 
i anledning av densamma gjort sig 
påminta hos redaktionen, förklarat 
att det icke finns något att anmärka 
på mannens klädedräkt. Varje detalj 
är noga genomtänkt och betingad av 
nödvändigheten. Icke minst det stor
artade ficksystemet. En herre var 
till och med vänlig nog att inför ett 
par av redaktionens medlemmar 
praktiskt demonstrera, vartill han 
använder sina 16 fickor. Vi minnas 
icke alla de olika föremål, som där
vid döko upp i dagens ljus; men väl 
att vart och ett hade sin ficka och 
att hans bevisföring följaktligen ver
kade överväldigande sanningsenlig. 

Kerstin Lindahls 
BLOMSTERAFFÄR 
Korsgatan 4, Telefon 84-62 

Rekommenderas! 

ÅBERG & RUBENSON 
Manufakturaffär 

Drottninggatan 47. 
Tel. 9161. 

Goda varor. Låga priser. 
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Marknadens 
affra 

n 
aro 

LundgrensThcer 
c:rXittrr2ar>ka sig 

genom sm sfvrka 
och u/sökt jina arom 
samfqaranferas rena 
och ojcirj-afskade. 

ŷ JBorç2n Jor akta vara. 

En insändare bland de många, som 
tecknar sig T. H—n, och som tagit 
saken mera från den skämtsamma 
sidan skriver bl. a.: 

"Käppen var det! Jaså! Ni tycks 
ha föresatt Eder att liksom Gusatf 
III omvälva alla förefintligheter ned
ärvda hos mannen sedan den gråa 
forntiden, men har ej en tanke på, att 
ärade "Evor" själva endast av 
sprättighet flanera omkring på lan
dets olika badorter, störande allt och 
alla med sina smala käppar. Så för
sök ej ! ! Käppen hör hemma hos den, 
som skall, och kan bruka den, inom 
och utom hemmet, och den personen 
är just mannen. Så ha vi det av Eder 
s. k. herrarnas halsjärn. Tänk så 
rar och trevlig Eder herr make skulle 
vara om han läte Eder bestämma sin 
klädedräkt! En man utan krage 
hemma, verkar halvklädd och ute (el
ler ännu mera borta vilket jag al
drig, Gud bevare oss väl, skådat) 
slarvig. Så slå ej ned på det, Ni ej 
är hemma i! 

Mannens förstånd och konsekvens 
förnekas aldrig, ej ens då det gäller 
en väst med tunn satin baktill. Detta 
därför att mannen är så pass klok 
att han ej spiller tyg i onödan. Så 
nu vet ni det lilla ovetande Eva! 

I mannens kostym finnes nog flera 
överflödiga fickor, det medgives gär
na, men 9 fickor är en herre i ound
gängligt behov av, till cigarretuiet, 
klockan, idealpennkniven (inneh. sax, 
nagelränsare med fil, cigarrsnoppare 
och tvänne blad), pennor (2 st.), nyc
kelknippan, portmonnä (en dylik obe
tydlig sak äges visst ej hellèr av 
"Eva's" ideal, enär hon uteglömt den 
vid uppräkningen av vad en man 
skall bära på sig), plånbok, näsduk, 
fickspegel (inneh. liten kam, spegel 
och tunn reseklädborste) ! Se där vad 
en verklig gentleman verkligen är i 
behov av. Övriga fickor kunna ju 
vara borta, men för symmetriens 
skull äro de där dock ! Så nu veta Ni 
undrande kvinnor vad meningen är 
med de s. k. underbara förrådskam
rarna," 

Ja, så nu veta vi det. Tack så 
oändligt mycket, hr T. H—n, för den 
ytterst värdefulla upplysningen ! 

Nyutkomna, böcker. 
E r n s t  Z a h n :  A p o t e k a r e n  i  

Weltwil. (Lindblads förlag, Upp
sala). 

Ernst Zahn har i detta nu många 
beundrare i Sverige. Hans ärliga, 
något brett lagda hemortsskildringar 
från det tyska Schweiz teckna rätt
framt och enkelt, stundom något 
söndagshögtidligt vardagliga männi
skoöden. 

Med Apotekaren i Weltwil har 
Zahn försökt sig på en ny människo
typ: den diaboliske skeptikern, som 
obehindrat såsom från ett papper lä
ser människornas sämre böjelser och 
roar sig med att under stöd av dem 
drypa avundens gift i deras sinnen. 
Zola skulle ha begagnat sin apote
kare som förevändning att inviga en 
större menighet i den medicinska 
växtvärldens hemligheter. Men Zahn 
arbetar efter en annan metod. Hans 
apotekare består icke läsaren med 
mera av sitt egentliga yrke än med 
ett i de sista kapitlen uppfunnet gift, 
varmed han efter en del spännande 
preludier slutligen smärtfritt avlivar 
—• en katt! Kriminellare kan den 
gode Zahn icke vara. Bokens bästa 
figur är den äldre bonden Blochin-
ger, som vid 50 års ålder för in en 
ung hustru och styvmor på sitt vack
ra lantställe, Paradisgården. Den 
mannen tycker man sig ha sett och 
samtalat med, sedan man följt hans 
historia. Översättningen av den re
dan år 1914 på tyska ntkomna bo
ken har verkställts av Zahns tidigare 
översättare, hr Hugo Hultenberg. 

e.— 

— Kära vän låna mig tvåhundra 
kronor ! 

— Vet du, hela min kassa är bara 
hundra kronor. 

— Utmärkt! Ge mig dem, och så 
är du skyldig mig de resterande hun
dra. 

V D T V H i C J - M R i H S I W E T  
Expositionshallen KUNOSGATAN 38—40 

b e d e r  f å  r e  k  o  m m  e n d e r a  s i n a  t i l l v e r k n i n g a r  a v  

DAMUNDERKLÄDER, BABYUTSTYRSLAR, BARNUNDERKLÄDER, 

FÖRKLÄDEN MORGONROCKAR PYJAMAS 

Spiritismen. 
Av * * * 

Automatisk skrivning. 

(Forts, från föreg. n:r.) 
1 av de vanligaste metoder, ®tirit" *6""^ -Uieiouer, som 

förbi '1 ?na 'använc*a för att träda i 

-är 
"
au

~ 

(]em J ,, "övning". Denna sätter 

«ch a?C' vara eget medium 

dier fy ( em f^,eroende av andra me-
trovärdighet aldrig 

dessa m ' vinnas. Även om 

%het oT mtryck av h'eder" 
alltid f5r 

Pahtll^het återstår dock 
"ùsstani/1, C'en kritiske granskaren iaüken a H rU 1 1 

c\o\ p danske äro obalan-
geri. V;. alla offer för självbedrä-

är 
L  d  

aWT™ tlnn!as' utöva 

n on^r°lh Automatisk 

AN är 
Medium 1. 

man ^remot är sitt eget , "um to„ _ 
ga förutsR++man JU' °m de Person-

ahsoln+ nmSarna finnas, utöva 
^rK-nim, kontroll. Automa 

invlf 7rdrar ^ lläller 

^ Pan,' aPParat, endast 
Päpper 

11a-
penna 

att J;'r at t  avväP»a dem vilka, 
*niigna au ma[f' känna saken, äro 
Öleilen se i SPiritis^ka feno-

nda8t ^kepdlse eller be

drägeri, återgiva ett uttalande i äm
net av professor William James, vars 
omdömesgillhet måste anses höjd 
över allt tvivel. I en av sina essayer 
över människans dolda krafter skri
ver han: 

"Den första automatiska skrift jag 
såg var för fyrtio år sedan. Jag tve
kade ej ett ögonblick att betrakta den 
som bedrägeri, ehuru den innehöll 
svaga element av övernormal kun
skap. 

Sedan dess har jag lärt mig, att i 
den automatiska skrivningen se ett 
utslag av mänsklig verksamhetsart, 
lika allmän som gåtfull. Alla män
niskor äro mottagliga för den eller 
för någonting motsvarande." 

Denna förmåga är verkligen, som 
prof. J. försäkrat, lätt att förvärva 
för den, som har intresse för saken, 
och vill offra någon tid därpå, Man 
håller en blyertspenna som vid van
lig skrivning, vilande armen, men 
icke handen på bordet och avvaktar 
fullständigt passivt vad som komma 
skall. Kanske förblir handen orör
lig vid både det första- och många 
följande försök, men en vacker dag 
börjar pennan röra sig, utan att man 

själv medvetet, bidrager därtill. Van
ligen blir det icke genast en läslig 
skrift, utan endast streckar, stap
lar, cirklar — det är, som om en 
i skrivandets konst okunnig hand 
genom allehanda övningar försökte 
tillägna sig denna färdighet. Rörel
serna först svaga, långsamma och 
osäkra vinna efter hand i stadga och 
snabbhet, och så, vanligen plötsligt, 
finner ma.11 sig vara i besittning av 
den sällsamma förmågan att skriva 
eller teckna automatiskt. 

Frågan, om det är den skrivande 
själv som, omedvetet, avfattar de 
meddelanden, vilka framkomma eller 
om de härröra från främmande intel
ligenser, Jhar ännu icke fått sitt svar. 

Egendomligt är att, undantagslöst, 
dessa meddelanden försäkras vara 
skrivna av andar efter hänsovna 
människor. Det torde aldrig ha fö
rekommit, att en automatist, hur av
gjord motståndare till spiritismen 
han än må vara, sett sin automatiskt 
skrivande hand nedteckna: "Det är 
jag själv som skriver detta," — Det 
är alltid någon annan, som ger sitt 
namn, och alltid en död, eller en fö

regiven död, en anförvant, en vän, 
en bekant eller en främling. 

Låt oss ännu en gång citera pro
fessor J. : 

"Vem hälst som uppmuntrar sin 
förmåga att skriva automatiskt skall 
finna sig personifiera någon annan 
och signera vad han skriver med nå
got uppdiktat namn. Vår under
medvetna region tyckes i regel be
härskas antingen av en förryckt 
"vilja att övertyga" eller av någon 
yttre kraft som tvingar oss till per-
sonifiering. 

— Man måste dock, tillägger han, 
konstatera förhandenvaron, mitt i all 
humbug, av verkligt övernormal 
kunskap, som ej' kan härledas ur de 
vanliga kunskapskällorna, nämligen 
automatistens sinnen. Vad skall 
man tänka om detta sällsamma ka
pitel i människonaturen? Det är 
underligt nog från vilken synpunkt 
man än bedömer det. Om allt vad 
det innebär endast är en narraktig 
och torftig, aplik böjelse att upp
dikta budskap, systematiskt inbädda
de i allas våra själar, är det något 
sällsamt, och än sällsammare att det 
äger denna övernormala kunskap. 

Om å andra sidan det övernormala ve
tandet är nyckeln till fenomenet, 
borde det vara arv hög valör, och 
huru då förklara "den brottsliga 
parten" och den oförnekliga osann
färdigheten och torftigheten i så 
mycket av vad som här presteras?" 

Så långt prof. J. 
De flesta som syssla med automa

tisk skrivning skola om de besitta om
dömesgillhet och vilja vara upprik
tiga, erkänna, att de meddelanden, 
de mottaga i allmänhet icke äro 
märkvärdigare, än att de själva myc
ket väl skulle kunna ha författat 
dem, och att dessa, meddelanden 
följaktligen icke förråda någon som 
helst övernormal kunskap. Vad som 
gör dem intressanta i den skrivandes 
ögon är det gåtfulla (automatiska) 
sätt varpå de tillkomma och det för
hallandet att de föregivas vara ande-
meddelanden. 

Att det sistnämnda alltid skulle 
vara fallet därpå tvivla emellertid 
även de mera upplysta spiritisterna 
själva. 

Sålunda skriver professor Oliver 
Lodge om dessa enklare prestationer 
av automatisk skrivning:: 

"Den del av människans medvetan
de, varur denna process (den automa- • 
tiska skrivningen) leder sin upprin
nelse, synes i regeln vara en djupt 
liggande, drömliknande region hos 
den automatist, vars hand skriver. 
Handen arbetar sannolikt med hjälp 
lav sin vanliga fysiologiska meka-i 
nism, i det att den ledes och styres 
av nervcentra, som icke höra till de 
mest medvetna och allmänt använda 
delarne av hjärnan. I åtskilliga fall 
måste det skrivna med hänsyn till-
form och innehåll anses ha sin upp
rinnelse i dessa nervcentra, och. det 
hela har då icke mera värde än en 
dröm. Men, tillägger han, när med
delandet visar sig innehålla bevis för 
att dess ursprung är övernormalt är 
orsaken sannolikt den att den subli-
minala delen av automatistens med
vetande, antingen telepatiskt (ett 
gåtfullt av tid och rum oberoende 
överförande av förnimmelser, känslor 
och tankar från en person till en an
nan) eller på annat sätt står i förbin
delse med intelligenser, vilka eljes ic
ke äro åtkomliga — antingen med 
levande människor i fjärran eller of
tare med andra, som det synes lättare 
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Matilda Jungstedt-
Linden. 

t 
Matilda Jungstedt-Linden är död! 
Borta är ett strålande namn, tyst

nad en av de härligaste stämmor som 
någonsin hörts inom svenska landa-
rnären! 

Hur många minnen frammanar ej 
ett sorgebudskap som detta! Oför
glömliga minnen av den högsta 
konstnärliga.njutning. Få om ens nå
gon ha ägt en sådan tjusningsför
måga, en sådan personlighetens char
me som hon. Sedan Matilda Jung-
stedt tolkat Bizet fanns det blott en 
Carmen, sedan man skådat henne i 
Glucks Orfeus fanns ingen annan 
Orfeus. Såsom hon bar rosen i sitt 
svarta hår, såsom hon skälvde av 
smärta i dödsscenen, såsom hon sjöng 
gjorde ingen annan det. Och vilken 
högtid och glans ägde ej hennes Or
feus, enligt mångens förmenande 
hennes underbaraste prestation och 
säkert en av de ädlaste och mest be
tagande skönhetsgestalter vi sett på 
svensk scen. 

Hennes vidsträckta repertoar upp
tog även ett flertal andra roller, och 
mången räknar hennes Boccaccio så
som ett av sina allra yppersta ope
rettminnen. Men det är främst som 
Carmen och Orfeus den bortgångna 
konstnärinnans minne lever kvar. Det 
är vad hon en gång med dem skänkte 
som kommer oss att känna hennes 
bortgång såsom en oersättlig förlust 
för svensk musikdramatik. 

G ö t e b o r g .  

meddelar 

Brand' och Avbrottsförsäkring 
samt 

Liv-, Livrante- och Kapital 
försäkring. 

0B8.! Sveas förmånliga 
BARNFÖRSÄKRINGAR! 

INBROTTSFÖRSÄKRA i Sveas 
dotterbolag ASTREA. 

Ett apropå. 
Vid genomsökandet av en sam

ling gamla papper föllo mig härom
dagen fragmenten av en gammal 
broschyr, utgiven 1822, i händerna. 
Titeln löd: Försök till ledning vid 
konstarbetens bedömande, föranlett 
av expositionen uti Kongl. akademien 
för de fria konsterna innevarande år 
och de i anledning därav utkomna re
censioner och kritiker. Författaren, 
som var anonym anses ha varit en 
konstkännare vid namn H. Gartz. 

I ingressen till det lilla arbetet 
föllo mina ögon på några uttalanden 
som verkade egendomligt aktuella. 
Uttalanden, som slående passade in 

r 
PÄRLOR 

i modern infattning fördelaktigast 

hos 

OC.7bvdersxm 
Hovjuvelerare. Ö. Hamng. 41. 

på våra dagars förhållanden och som 
tillämpade på litteraturens i stället 
för "målarkonstens område, rätt väl 
kunde lämpa sig som ett inlägg i ett 
f. n. på dagordningen stående ämne. 

Förutom de ganska stora kvalifi
kationer i estetiskt avseende, som av 
författaren anses erforderliga hos en 
kritiker, ställas stränga krav på 
omutlighet och enväld. Beklagligt-
viis, förklarar förf., finns det — 

utomlands som här hemma" — 
"folk av bästa stånd och villkor", 
som "med fast säkerhet avgöra 
konstarbetens värde, utan att de ägt 
särdeles konstsinne, utan annan kun
skap än den de i studieåren fått ge
nom läsning i konstterorien" . 
Såsom högst beaktansvärt framhål
ler förf.: "att vid bedömande av 
konst varsamhet ock billighet iakt
tagas, isynnerhet då någon tillätes 
yttra sin tanke inför maktägande el
ler då domen sprides i tryck, varvid 
Allmänheten ofta fäster sig. — Ty 
om ock ammärkarens och författarens 
ändamål ej är att uppsåtligen skada, 
borde han likväl avse, iatt det nöje 
hans lättsinniga tal och skrivlust ger 
honom, har inflytande på konstnä
rens välfärd, med vilken man troli
gen icke har rätt att leka, och dess
utom kostar honom ledsamheter och 
en ofta oförtjänt skymf. Skillnad 
bör göras emellan den ställning, vari 
en konstnär inträffar, då dess talang 
blivit obilligt nedsatt, och det för
hållande uti vilket en Ämbetsman 
befinner sig, då hans tvetydiga åt
gärd någon gång lägges under publi
kens granskning. Denne njuter av 
Staten en bärgelig lön och skiljes 
sällan därifrån, så framt han ej be
gått ett påtagligt fel. Därjämte ver
kar en dylik orättvisa konstnären yt
terligare skada därmed, att i händelse 
ban, som oftast inträffar, är för sitt 
uppehälle helt och hållet beroende 
av dess arbetsförmåga, så måste, ef
ter alla tiders erfarenhet, frukten 
därav, antaga lynnet av den mulna 
sinnesstämning, varunder den blivit 
frambragt. Samma förhållande är 
ock med alla, vilkas göromål fordra 
sinnets och känslornas ständiga 
spänning." — 

Den tanken trängde sig ovillkorli
gen på mig att kritiken, speciellt lit
teraturkritiken, om man bortser från 
den formella sidan, under de sistför-
flutna 100 åren gått ganska litet 
framåt. En betydande del av våra 
dagars kritiker och recensioner följer 
givna signaler, tillkommen "efter 
överlästa instruktioner" och på till-
skyndan av "nitiska parti-adjutan
ter" och kritikerkallet utövas ofta 
utan att vederbörande tyckas besvä
ras av något kallets ansvar. Och 
vad "konstnärens välfärd" beträffar 
leka kritiker och recensenter av i 
dag väl så obekymrat med den, som 
de av år 1822 gjorde. .Ta, i själva 
verket äro de i behandlingen av för
fattarna och deras arbeten långt me
ra "lekfulla" nu än då. Kåseristilen 
har på isistone efter en tongivande 
förebild blivit den mest gouterade 
formen för litterär kritik, och i dessa 
kåserier har det efter hand för en 
kritiker blivit av väl så stor betydel
se att utveckla esprit och vara 
' kvick" som att vara smakdomare, 
ja, egentligen av långt större, ty föl
en lyckligt funnen kvickhet tvekar 
han knappast att låta billighet och 
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Emottager insättningar mot högsta 

gäl lande ränta. 

Uthyr brand- och dyrkfr ia förva-

r ingsfack. 

Förmedlar köp och försäl jning av 

akt ier och obl igat ioner. 

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

öppen deposit ion) al la slags 

värdehandl ingar. Avkastning 

redovisas omedelbart t i l l  depo-

nenten. 

Emottager t i l l  förvaring i  kassavalv 

(s. k.  sluten deposit ion) förseg

lade lådor, konvolut o. dyl.  

rättvisa maka åt sig. När det gäller 
att "följa med" i litteraturen, har 
allmänheten inte allenast blivit van 
att kunna spara sig besväret att ge
nomläsa en nyutkommen bok, pres
sen tillhandahåller med utförlig re
sumé och färdigberedda åsikter 
den har också blivit van att få det 
serverat i lättaste och pikantaste 
form, och. vill knappast veta av me
ra substantiella och rättframma an
rättningar. 

Förlöjligandet är ju en form av 
kvickhet, som är avgjort tacksam, 
och som också av kritiker och recen
senter med förkärlek omfattar. Spott, 
spe, nojs och allehanda ordlekar och 
jonglerier med författarnas ord och 
tankar överflöda i litteratufkåserier-
na. Genren är lätt att öva upp sig 
i, hela granskningen blir till ett slags 
sport, som är mycket lockande isyn
nerhet för de unga i facket. Efter 
att ha försäkrat sig om vilka kon
stens och litteraturens utövare, som 
skola upphöjas och rosas samt mer 
och mindre olustigt ha fullgjort den
na del av granskningsarbetet, kasta 
de sig med något av kamplusten hos 
gladiatorer över de offer, som skola 
förnedras eller förgöras — en käm-
palek vid vilken mångne vunnit sina 
sporrar. 

Det finnes ju dessbättre ett antal 
kritiker, som försmå detta slags 
framfart, liksom de överhuvud rata 
den lätta, lekande kåserigenren, men 
dessa fånga ej de stora läsekrestar-
na och de skapa ej opinionen. Gud 
vet, hur det för sådana kritiker och 
recensenter kan ställa sig med va
lutan! den högre belöningen få de 
väl söka i en förhoppning, att deras 
granskning möjligen för framtidens 
forskning kan komma att betyda 
mer än de inom geschäftet alltför 
uppdrivna kvickhuvudenas. 

Det är emellertid mycken produk
tiv kraft, som av våra kritiker under 

yrkesutövningen förbrukas och be
rövas områden, där den egentligen 
kanske kunde komma än mer till he
ders — farsens och revyernas. 

B. V. . 

Avbrottet. 
Det är inte roligt med lyhörda 

hus. 
Jag talar av erfarenhet. Det tog 

rundlig tid innan jag kunde sätta 
mig in uti att ej pianoläraren under, 
grosshandlaren ovanpå och fondmäk
laren vid sidam om delade våningen 
imed mig. Det är bara jag som delar 
deras familjeliv. Ibland spritter jag 
upp ur sömnen vid att en grov herr
bas säger: Ro hit med mina båtar! 
Ett sådant tal är mystiskt och kus
ligt i en ensam dams boudoir! När 
jag hunnit morgna mig vet jag ju 
emellertid att det bara är grosshand
laren ovanpå, som bett frun om sina 
tofflor. Egendomligt verkar det ock
så, när jag vid den ensliga aftonbra
san inne i biblioteket hör en yngre 
mansröst intensivt viska tätt intill 
mig: O, du söta, älskade, förtjusan
de .. . Men ack, adressaten är icke 
jag. Stämman är fondmäklarens i 
den ililla våningen bredvid och han 
jollrar imed det lilla söta liv, som re
presenteras av hans unga hustru. 
Mindre älskligt kan jag bli avbruten 
vid skrivbordet. Jag skriver något, 
kanske ett oskyldigt kåseri till Kvin
nornas Tidning, då någon alldeles un
der stolsitsen ropar: Lymmel! så högt 
och förgrymmat att jag hoppar en 
halv meter från sätet. Det är piano-
iläraren inunder, som dammar på sin 
odåga till pojke. 

Det är en fördel med talande väg
gar, golv och tak. Man behöver var
ken grammofon eller gå på teatern. 
Man har musik och dramer ändå. 

/ VARIE 

SVENS/ÇT HEM 

som vill följa 

dagshändelserna 

inom politikens, 

handelns, kon

stens och littera

turens område 

l å s e r  m a n  

n u m e r a  

GÖTEBORGS HANDËLS-
OCH SJÖFARTS-TIDNING 
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Jgdiga ständer 
Fem minuters arbete på kvällen er

sätter liH& månget timmars arbete dagen 
därpå. 

Hittills bar man genom Hård gnugg* 
ning och borstning prässat smutsen ur 
Kläderna - ett utmärKt sätt att slita ut 
både Kläder och Krafter. 

Nu för tiden låter man Kläderna lig
ga i blöt över natten i en Rinsolösning. 
Rinso innehåller så mycket ren tvål, att 
det verKligen locKar ur smutsen av sig 
själv, utan att förstöra tygets beskaf
fenhet. 

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

KoKning onödig - likaledes hård 
gnuggning. 

SUNLIGHT SÀPTVÂJL AKTIEBOLAG, GÖTEBORG. 

t. Vanligt WHttpulver — inne
hållanda för litet tvål. 

9. RINSO — innehållande st 
mycket tvål att det bildar 
ett tvålgelé. 

Rinso 

Härom dagen var det mest fars. 
Jag vet inte om det berodde på att 
jag tänkte läsa ett nytt och intres
sant, men ansträngande filosofiskt 
arbete. Det stannade vid tanken. 
Hela, huset tycktes nämligen ha sam-
mansvurit sig för att bespara mig 
ansträngningen. Runt omkring mig 
hördes musik, «ång, dans, tal. Det 
var tydligen pianolärarens yrande, 
smekande, vilda valstakter som först 
smittat ifrån sig. Nu dansade hela 
grosshandlarefamiiljen ovanpå, det 
sjöng i trossbottnar och gungade i 
tak. I våningen intill blev fondmäk
laren högstämd och höll tal om livet, 
som leves endast en gång och därför 
skall levas glatt och bång . .. 

Jag förstår inte, hur jag i detta 
larm kunde höra tamburklockan. 

Det var jungfrun från värden mitt 
emot som lämnade mig ett stort brunt 
konvolut med "fönster" på. Hon ha
de ännu ett dussin likadana i handen. 

Det kan vara stämning med ett 
brev. Men den sort jag fick medför 
endast förstämning. Det var näm
ligen kronoskatten. 

En blick på summan och min rygg 
förvandlades såsom till en rännil av 
kalla kårar. Det glada larmet runt 
omkring plågade mig sjudubbelt. 

I sanningens intresse måste jag 
dock bekänna att det icke varade så 
länge. Allteftersom den sena bud-
bärerskan skred från dörr tiill dörr 
uppstod en förstämd tystnad. Mitt i 
en vals avstannade musiken nere hos 
pianoläraren. Kort därpå dansen up
pe hos grosshandlaren. Endast fond
mäklaren höll ännu tal från någon 
stjärna i lyckans sjunde himmel. Han 
bor nämligen i en annan uppgång 
och till honom kom debetsedeln sist. 

Jag hörde när det ringde på hans 
ytterdörr och hur han ropade på im
proviserad vers: 

Är det en gäst 
stig bara in 
till denna fäst 
med muntert sinn! 

Sedan blev det pinsamt tyst. Ett 
papper flängdes sönder — en hemsk 
paus. Därpå en skräll som när en 
knytnäve faller ned på ett med glas 
och porslin fullsatt bord och ett så
rat rytande: Nej, vet nu hut! Där
efter en ängslig ljus kvinnoröst: Vad 

det? — nya knytnävsslag i bor
det, nya hut, nya ängsliga förfråg
ningar. Och som ett ackompanje
mang till scenen därinne hörde, jag 
över mitt huvud grosshandlarens 
nyss dansande steg, tunga, vredgade, 
bestämda. 

Småningom domnade allt av. En 
ruvande dyster gravstillhet vilade 
över huset. Da for en idé genom 
mitt huvud. Jag gick fram till mitt 
piano och slog an. Och efter några 
preludier spelade jag Wennerbergs 
gamla, odödliga gluntsång: 

"Ack, vad vårt liv är eländigt" . .. 
Jag spelade med känsla och över

tygelse. Och det föreföll mig som om 
hela huset lyssnade i andlös spänning 
— som om denna sorgliga sång löst 
ut den sorgliga sinnesstämningen ef
ter debetsedelns nedslag i mitt lyhör
da hus. 

Ragna Peters. 

mamma 

Förlovar 
eller 

Q if t er 
Ni Eder, så annon-
sera det i 

QÖTEBORQS 

MORGONPOST 

Alla Edra vänner 
a den tidningen! 

••• 
pst i varje bildat 
nem i västra Sverige. 

The Florist's Telegraph Deli'v»™ 
Association II. 8. A. samt Blumensnen 
den-Vermittlung, Berlin äro två inter" 
nationella sammanslutningar av blomster-
handlande med representanter jorden runt 

Wenom dessa sammanslutningar möi 
liggöres att å nästan vilken plats s„; 
helst fa blommor expedierade under a 
ranti för utförandet. 

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

Order mottages för utförandet å alla 
platser av 

VASA BLOMSTERHANDEL 
Gustaf EKman 

Storgatan 31 Tel. 4314 — 10365 
Telegram "Vasa" 

är enastående för 
fintvätt. 

V 
anföreanstaltens 
F Ö R S Ä L J N I N G  a »  

Yrkesskolornas arbeten 

i H. T. Centralen 

Tisdagen den 27 och Onsdagen 
den 28 Nov. kl. 10 fm.—8 em. 

Snickeri-, Korgmakeri- o. Borst-
binderiarbeten. Finare handar
beten. Beställningar mottagas. 

Föreningen Vaksamhets 

soaré 

fredagen den 30 november kl-
e. m. i Gamla Latinläroverkets höe 

tidssal har på sitt program mUs' 
nummer (piano och violin) J° 
ken Ruth Almén och hr Arvid 0 

sén, föredrag med skioptikonbille 

av konsul Burchardt, sång av fr8'® 
S. Andrén samt en uppvisning i 

fröken Edith von 
•nnerligen lo* 

plastisk dans av 
Gcettes elever — ett syr 

kände program! 
Biljetter à kr. 2:— — -

i Gumperts Bokhandel, i Beda t _ 

mérs parfymaffär, Kung»ga ^ ' 
Stiberg och Sandquists papp61'^^ 
del, Erik Dahlbergsgatan 14, * 
kunna vidare erhållas ge nom ^ 
gens styrelsemedlemmar eller p 
6665 och 18070 och vid ingång«1-

• och 1:50 

Ett rede utan ungar bin 
lätt kallt-

Konstflitens Flossamatta 
MIMMI IIWIIIII • WVWW" 

Tjock, varm, vacker, slitstark. Relativt billig-

Mattan für det burgna, välombonade, med kultiverad smak inredda hejnni_ 

IZOJSTSTFLITJEJST Göteborg 3-

0ffentltéa nöjen. 

S t o r a  T e a t e r n  
5 V«i. .»» tL " 

Zjgenarbaronen. 
le av fru Jenny Basselqmst. 

GH4uPPträd^ 130. Billighetsmatiné. 

forensbergstMte^nT 
101 Varje afton kl. 8: 

Gästspel av Gunnar Tolnœs. 
Sovkamraterna. 
, l J 30 Billighets{öreställning : 

S^%vnUJTIONSBBÖLLOP. 

"^jyä^Teatern. 
Varje afton kl. 8: 

Fabrikstösen. 
k1 130 Billighetsmatiné: 

ggwMBT TA 80 DAGAR. 

L i l l a  T e a t e r n .  
lördag ock söndag kl. 7 och 9, 

övriga dagar kl. 8: 

Hemslavinnor. 
Söndag kl. 1,30 Mâtiné: 

BAKOM kuopio. 

S9e/z rälfa inköps- = 
ftt'iKan av 

S K O D O N  J 
är abijofuf 

Skomagasin 
I 3i <%eï. 9Z79 

Sllllllllllllll 

Dam och Herr 

N Ä S D U K A R  
Linne & Bomull. 

alla prislägen. 

L I N N E U T S T Y R S E L N  
KUNGSGATAN 48 

^ S A L O J V Q ^ 

Våra 

S ö n d a g s -

T Å R T O R 
sä rde les  passande  t i l l  

sondagse f t e r  r ä t t e r  

från 250 

HERM. ME ET H S A.B 

VcßjwJ-j. 

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

iv/^TAPISSER^y^i 
SV DET ALI 

ö. Himng. ti. 1 tr. 

3NIAB5 
Monteringar 

utföras. 

TEATER. 
Sovkamraterna" pa 

Lorensbergsteatern. 

De franska kvinnorna lära i verk
ligheten vara lika goda, trofasta och 
respektabla hustrur som kvinnorna 
på andra kyligare breddgrader; det 
är endast de franska författarne som 
i likhet med sina kolleger på andra 
platser älska att ge sina landsmanin-
nor detta sken av lätta seder, vilket 
på andra sidan rampen ter sig lika 
roande som det i verkligheten skulle 
vara ^bedrövligt. 

Sacha Guitrys "Sovkamraterna" 
<ti en iransk lärs med äktenskapligt 
motiv, och denna upplysning anger 
utan vidare utläggningar pjä
sens uppslag, dess för åskåda
ren skämtsamma utveckling, dess 
lör de inblandade personerna 
lyckliga avslutning och dess mot tro
heten och andra i vardagslivet erkän
da och högt skattade dygder riktade 
okynniga lilla kindpust. Man applå
derar för att det hela är så lustigt 
hopkommet, för att de agerande göra 
sm sak så överdådigt bra, och för att 
man vet, att det icke är några verk
liga människoöden man ser, utan bara 
teater. Gunnar Tolnœs var hjälten 
och Doris Nelson hjältinnan — två 
första rangs konstnärer, två första 
rangs prestationer! 

Sonens tillkom
mande hustru. 
Vi träffades på gatan, d. v. s. da

men i fråga styrde rakt på mig, och 
utgöt strax sitt hjärta med frågan: 

— Snälla ni, vad har ni för grund
princip vid er gosses uppfostran? 
Han är så glad, öppen, trevlig och 
sköter sig bra i skolan. Och min, 
som är jämnårig kan jag inte få bukt 
med, fastän jag gör mitt bästa. 

© 

Sportkostymer från Kr. 19:-

Bluskostymer „ „ 22:-

Kavajkostymer „ „ 35:-

G0SSPYJAMAS - GOSSTRUMPOR 

GOSSUNDERKLÄDER 

F I S K T O R G E T .  

Ingenting isärskilt gör jag, har 
bara en grundprincip, (hon såg på 
mig med spänd förväntan), jag upp
fostrar pojken åt hans blivande fru. 

Min väninnas ansikte blev ett 
stort frågeteoken, när hon litet otå
ligt fortsatte: 

Er gosse är ju bara åtta år! 
•lag hoppas, ni verkligen menar all-
^ ar och inte skämtar med mig. 

— Det gör mig ledsen ifall ni ej 
förstår vad jag menar, men det är 
mitt fulla allvar. Denna uppfostran 
började jag när min baby var fem 
månader. (Min väninna skrattade 
nervöst). Ser ni, enligt min åsikt 
bör själva grunden till mannens per
sonlighet vara: aktningen för kvin
nan och hennes arbete. Och då jag 
är den första kvinna min son har 
att göra med, så övertygade jag den 
fem månader gamle unge herrn om 
kvinnans betydelse redan då. Han 
ville inte sova, skrek och knöt näven; 
en väl applicerad "klapp" på den 
knutna handen klargjorde för ho
nom, att mamma hade en vilja att ta 
med i räkningen. Sedan dess sov 
han utan att bråka. 

Jag är en avgjord motståndare till 
att slå barn jämt och ständigt, men 
behövs det, bör det ske kort och kraf
tigt. Min son har en stark egen 
vilja, det är inget fel, ntan en stor 
gåva; om den kommer till god an
vändning, kallas den senare: uthål
lighet, karaktär, självkänsla o. d. — 
och gör karl av gossen. 

Miin väninna såg eftertänksam ut: 
— Och sedan? 
— Ja, sedan var det bara att passa 

på i smått — men alltid första gån
gen, ty små hål och små fel skall 
man genast stoppa. Respekten, d. v. 
s. aktningen för kvinnan fanns ju 
redan, och förtroendet och kärleken 
sköto upp ur känslan, att mamma 
inte är en nolla. Men en mor måste 
ägna sig något åt barnet, inte för 
att jämt passa upp unge herrn, utan 
för att lära honom reda sig själv och 
hålla ordning med sitt. Han vet då, 
att de dagliga småsakernas ordning 
är ett stort, arbete och ser inte ned 
på denna kvinnliga uppgift från sin 
manligt överlägsna höjd. 

— Ja, det låter så enkelt, men 
hur bär ni er åt för att få gossen 
att hålla ordning? Det har inte 
lyckats mig än. 

— Ett exempel, som belyser mitt 
system, kan jag berätta för er: för 

PRYD EDERT HEM 
TILL JULEN 

med 

bästa och lättaste handarbete. 

Sidenskärmar och Skärmslomniar 

jämte alla tillbehör för lampskärmar. 

Vårt modellnrval Sr synnerligen rikhaltigt och då vi p£ egna 

verbsläder tillverka såväl stommar som skärmar iro vi i tillfäll« 

•ppfylla de största anspråk. 

Beställningar emottagas. — Låga priser. 

A.-B. Ferd. Lundquist & Co. 

några dagar sedan, när pojken skulle 
tag3 av sitt vita sängtäcke, brydde 
ham sig inte om att lägga ihop det i 
df ss veck, utan ravsade det samman 
i en hög. 

När jag fick se förödelsen, tänkte 
jag på hans blivande fru och sände 
honom att hämta sin skoltavla, full-
skriven med välformade bokstäver. 
Med ett enda tag strök jag över den 
med handen. 

- Så, min lille gosse, nu äro vi 
kvitt. Du har med ett ryck förstört 
mitt arbete och jag ditt. Sätt dig 
nu och skriv dina baktsäver om igen. 
så går jag och stryker ut det till
skrynklade täcket. Undrar, vem av 
oss som blir först färdig med sitt 
fullkomligt onödiga arbete? Du vet 
nu, att ditt arbete inte är viktigare 
än mitt, eller hur? 

lårarna stod honom i ögonen, men 
rättvisan kände min son tydligt, — 
han nickade tigande. 

Sedan den dagen är hans begrepp 
om kvinnligt arbete betydligt klara
re, och jag behöver inte slösa ord 
på förmaningar till ordning. 

Min väninna räckte mig handen: 
— Tack för hjälpen! Det är nog 

inte så dumt att tänka på sin blivan
de svärdotter. Vi mödrar ha föga. 
kår-anda, och uppfostra i allmänhet 
våra söner till att tro, att kvinnor 

•blott äro till för att stå till reds åt 
männen, stora och små — och be
klaga oss sedan, att de ej ha förstå
else för vår uppgift i hemmet! Kan 
ni inte sätta er "princip" i tidnin
gen.'1 

Felicia. 

Mannens protest. 
Såsom var att vänta fick Brit 

Bennings artikel i förra numret: 
"Återspeglar mannens klädedräkt 
hans förnuft?" icke passera utan pro
test. Med en mun ha de män, som 
i anledning av densamma gjort sig 
påminta hos redaktionen, förklarat 
att det icke finns något att anmärka 
på mannens klädedräkt. Varje detalj 
är noga genomtänkt och betingad av 
nödvändigheten. Icke minst det stor
artade ficksystemet. En herre var 
till och med vänlig nog att inför ett 
par av redaktionens medlemmar 
praktiskt demonstrera, vartill han 
använder sina 16 fickor. Vi minnas 
icke alla de olika föremål, som där
vid döko upp i dagens ljus; men väl 
att vart och ett hade sin ficka och 
att hans bevisföring följaktligen ver
kade överväldigande sanningsenlig. 

Kerstin Lindahls 
BLOMSTERAFFÄR 
Korsgatan 4, Telefon 84-62 

Rekommenderas! 

ÅBERG & RUBENSON 
Manufakturaffär 

Drottninggatan 47. 
Tel. 9161. 

Goda varor. Låga priser. 
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Marknadens 
affra 

n 
aro 

LundgrensThcer 
c:rXittrr2ar>ka sig 

genom sm sfvrka 
och u/sökt jina arom 
samfqaranferas rena 
och ojcirj-afskade. 

ŷ JBorç2n Jor akta vara. 

En insändare bland de många, som 
tecknar sig T. H—n, och som tagit 
saken mera från den skämtsamma 
sidan skriver bl. a.: 

"Käppen var det! Jaså! Ni tycks 
ha föresatt Eder att liksom Gusatf 
III omvälva alla förefintligheter ned
ärvda hos mannen sedan den gråa 
forntiden, men har ej en tanke på, att 
ärade "Evor" själva endast av 
sprättighet flanera omkring på lan
dets olika badorter, störande allt och 
alla med sina smala käppar. Så för
sök ej ! ! Käppen hör hemma hos den, 
som skall, och kan bruka den, inom 
och utom hemmet, och den personen 
är just mannen. Så ha vi det av Eder 
s. k. herrarnas halsjärn. Tänk så 
rar och trevlig Eder herr make skulle 
vara om han läte Eder bestämma sin 
klädedräkt! En man utan krage 
hemma, verkar halvklädd och ute (el
ler ännu mera borta vilket jag al
drig, Gud bevare oss väl, skådat) 
slarvig. Så slå ej ned på det, Ni ej 
är hemma i! 

Mannens förstånd och konsekvens 
förnekas aldrig, ej ens då det gäller 
en väst med tunn satin baktill. Detta 
därför att mannen är så pass klok 
att han ej spiller tyg i onödan. Så 
nu vet ni det lilla ovetande Eva! 

I mannens kostym finnes nog flera 
överflödiga fickor, det medgives gär
na, men 9 fickor är en herre i ound
gängligt behov av, till cigarretuiet, 
klockan, idealpennkniven (inneh. sax, 
nagelränsare med fil, cigarrsnoppare 
och tvänne blad), pennor (2 st.), nyc
kelknippan, portmonnä (en dylik obe
tydlig sak äges visst ej hellèr av 
"Eva's" ideal, enär hon uteglömt den 
vid uppräkningen av vad en man 
skall bära på sig), plånbok, näsduk, 
fickspegel (inneh. liten kam, spegel 
och tunn reseklädborste) ! Se där vad 
en verklig gentleman verkligen är i 
behov av. Övriga fickor kunna ju 
vara borta, men för symmetriens 
skull äro de där dock ! Så nu veta Ni 
undrande kvinnor vad meningen är 
med de s. k. underbara förrådskam
rarna," 

Ja, så nu veta vi det. Tack så 
oändligt mycket, hr T. H—n, för den 
ytterst värdefulla upplysningen ! 

Nyutkomna, böcker. 
E r n s t  Z a h n :  A p o t e k a r e n  i  

Weltwil. (Lindblads förlag, Upp
sala). 

Ernst Zahn har i detta nu många 
beundrare i Sverige. Hans ärliga, 
något brett lagda hemortsskildringar 
från det tyska Schweiz teckna rätt
framt och enkelt, stundom något 
söndagshögtidligt vardagliga männi
skoöden. 

Med Apotekaren i Weltwil har 
Zahn försökt sig på en ny människo
typ: den diaboliske skeptikern, som 
obehindrat såsom från ett papper lä
ser människornas sämre böjelser och 
roar sig med att under stöd av dem 
drypa avundens gift i deras sinnen. 
Zola skulle ha begagnat sin apote
kare som förevändning att inviga en 
större menighet i den medicinska 
växtvärldens hemligheter. Men Zahn 
arbetar efter en annan metod. Hans 
apotekare består icke läsaren med 
mera av sitt egentliga yrke än med 
ett i de sista kapitlen uppfunnet gift, 
varmed han efter en del spännande 
preludier slutligen smärtfritt avlivar 
—• en katt! Kriminellare kan den 
gode Zahn icke vara. Bokens bästa 
figur är den äldre bonden Blochin-
ger, som vid 50 års ålder för in en 
ung hustru och styvmor på sitt vack
ra lantställe, Paradisgården. Den 
mannen tycker man sig ha sett och 
samtalat med, sedan man följt hans 
historia. Översättningen av den re
dan år 1914 på tyska ntkomna bo
ken har verkställts av Zahns tidigare 
översättare, hr Hugo Hultenberg. 

e.— 

— Kära vän låna mig tvåhundra 
kronor ! 

— Vet du, hela min kassa är bara 
hundra kronor. 

— Utmärkt! Ge mig dem, och så 
är du skyldig mig de resterande hun
dra. 

V D T V H i C J - M R i H S I W E T  
Expositionshallen KUNOSGATAN 38—40 

b e d e r  f å  r e  k  o  m m  e n d e r a  s i n a  t i l l v e r k n i n g a r  a v  

DAMUNDERKLÄDER, BABYUTSTYRSLAR, BARNUNDERKLÄDER, 

FÖRKLÄDEN MORGONROCKAR PYJAMAS 

Spiritismen. 
Av * * * 

Automatisk skrivning. 

(Forts, från föreg. n:r.) 
1 av de vanligaste metoder, ®tirit" *6""^ -Uieiouer, som 

förbi '1 ?na 'använc*a för att träda i 

-är 
"
au

~ 

(]em J ,, "övning". Denna sätter 

«ch a?C' vara eget medium 

dier fy ( em f^,eroende av andra me-
trovärdighet aldrig 

dessa m ' vinnas. Även om 

%het oT mtryck av h'eder" 
alltid f5r 

Pahtll^het återstår dock 
"ùsstani/1, C'en kritiske granskaren iaüken a H rU 1 1 

c\o\ p danske äro obalan-
geri. V;. alla offer för självbedrä-

är 
L  d  

aWT™ tlnn!as' utöva 

n on^r°lh Automatisk 

AN är 
Medium 1. 

man ^remot är sitt eget , "um to„ _ 
ga förutsR++man JU' °m de Person-

ahsoln+ nmSarna finnas, utöva 
^rK-nim, kontroll. Automa 

invlf 7rdrar ^ lläller 

^ Pan,' aPParat, endast 
Päpper 

11a-
penna 

att J;'r at t  avväP»a dem vilka, 
*niigna au ma[f' känna saken, äro 
Öleilen se i SPiritis^ka feno-

nda8t ^kepdlse eller be

drägeri, återgiva ett uttalande i äm
net av professor William James, vars 
omdömesgillhet måste anses höjd 
över allt tvivel. I en av sina essayer 
över människans dolda krafter skri
ver han: 

"Den första automatiska skrift jag 
såg var för fyrtio år sedan. Jag tve
kade ej ett ögonblick att betrakta den 
som bedrägeri, ehuru den innehöll 
svaga element av övernormal kun
skap. 

Sedan dess har jag lärt mig, att i 
den automatiska skrivningen se ett 
utslag av mänsklig verksamhetsart, 
lika allmän som gåtfull. Alla män
niskor äro mottagliga för den eller 
för någonting motsvarande." 

Denna förmåga är verkligen, som 
prof. J. försäkrat, lätt att förvärva 
för den, som har intresse för saken, 
och vill offra någon tid därpå, Man 
håller en blyertspenna som vid van
lig skrivning, vilande armen, men 
icke handen på bordet och avvaktar 
fullständigt passivt vad som komma 
skall. Kanske förblir handen orör
lig vid både det första- och många 
följande försök, men en vacker dag 
börjar pennan röra sig, utan att man 

själv medvetet, bidrager därtill. Van
ligen blir det icke genast en läslig 
skrift, utan endast streckar, stap
lar, cirklar — det är, som om en 
i skrivandets konst okunnig hand 
genom allehanda övningar försökte 
tillägna sig denna färdighet. Rörel
serna först svaga, långsamma och 
osäkra vinna efter hand i stadga och 
snabbhet, och så, vanligen plötsligt, 
finner ma.11 sig vara i besittning av 
den sällsamma förmågan att skriva 
eller teckna automatiskt. 

Frågan, om det är den skrivande 
själv som, omedvetet, avfattar de 
meddelanden, vilka framkomma eller 
om de härröra från främmande intel
ligenser, Jhar ännu icke fått sitt svar. 

Egendomligt är att, undantagslöst, 
dessa meddelanden försäkras vara 
skrivna av andar efter hänsovna 
människor. Det torde aldrig ha fö
rekommit, att en automatist, hur av
gjord motståndare till spiritismen 
han än må vara, sett sin automatiskt 
skrivande hand nedteckna: "Det är 
jag själv som skriver detta," — Det 
är alltid någon annan, som ger sitt 
namn, och alltid en död, eller en fö

regiven död, en anförvant, en vän, 
en bekant eller en främling. 

Låt oss ännu en gång citera pro
fessor J. : 

"Vem hälst som uppmuntrar sin 
förmåga att skriva automatiskt skall 
finna sig personifiera någon annan 
och signera vad han skriver med nå
got uppdiktat namn. Vår under
medvetna region tyckes i regel be
härskas antingen av en förryckt 
"vilja att övertyga" eller av någon 
yttre kraft som tvingar oss till per-
sonifiering. 

— Man måste dock, tillägger han, 
konstatera förhandenvaron, mitt i all 
humbug, av verkligt övernormal 
kunskap, som ej' kan härledas ur de 
vanliga kunskapskällorna, nämligen 
automatistens sinnen. Vad skall 
man tänka om detta sällsamma ka
pitel i människonaturen? Det är 
underligt nog från vilken synpunkt 
man än bedömer det. Om allt vad 
det innebär endast är en narraktig 
och torftig, aplik böjelse att upp
dikta budskap, systematiskt inbädda
de i allas våra själar, är det något 
sällsamt, och än sällsammare att det 
äger denna övernormala kunskap. 

Om å andra sidan det övernormala ve
tandet är nyckeln till fenomenet, 
borde det vara arv hög valör, och 
huru då förklara "den brottsliga 
parten" och den oförnekliga osann
färdigheten och torftigheten i så 
mycket av vad som här presteras?" 

Så långt prof. J. 
De flesta som syssla med automa

tisk skrivning skola om de besitta om
dömesgillhet och vilja vara upprik
tiga, erkänna, att de meddelanden, 
de mottaga i allmänhet icke äro 
märkvärdigare, än att de själva myc
ket väl skulle kunna ha författat 
dem, och att dessa, meddelanden 
följaktligen icke förråda någon som 
helst övernormal kunskap. Vad som 
gör dem intressanta i den skrivandes 
ögon är det gåtfulla (automatiska) 
sätt varpå de tillkomma och det för
hallandet att de föregivas vara ande-
meddelanden. 

Att det sistnämnda alltid skulle 
vara fallet därpå tvivla emellertid 
även de mera upplysta spiritisterna 
själva. 

Sålunda skriver professor Oliver 
Lodge om dessa enklare prestationer 
av automatisk skrivning:: 

"Den del av människans medvetan
de, varur denna process (den automa- • 
tiska skrivningen) leder sin upprin
nelse, synes i regeln vara en djupt 
liggande, drömliknande region hos 
den automatist, vars hand skriver. 
Handen arbetar sannolikt med hjälp 
lav sin vanliga fysiologiska meka-i 
nism, i det att den ledes och styres 
av nervcentra, som icke höra till de 
mest medvetna och allmänt använda 
delarne av hjärnan. I åtskilliga fall 
måste det skrivna med hänsyn till-
form och innehåll anses ha sin upp
rinnelse i dessa nervcentra, och. det 
hela har då icke mera värde än en 
dröm. Men, tillägger han, när med
delandet visar sig innehålla bevis för 
att dess ursprung är övernormalt är 
orsaken sannolikt den att den subli-
minala delen av automatistens med
vetande, antingen telepatiskt (ett 
gåtfullt av tid och rum oberoende 
överförande av förnimmelser, känslor 
och tankar från en person till en an
nan) eller på annat sätt står i förbin
delse med intelligenser, vilka eljes ic
ke äro åtkomliga — antingen med 
levande människor i fjärran eller of
tare med andra, som det synes lättare 
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Emilie Pettersons 
Broderiaffär 
(Inneh. A. HÄRSTRÖM) 

KUNGSGATAN 45 TELEFON S831 

Handarbeten 
av alla slag till billigaste priser. 

Gör ett besök! Vägen iönar sig! 

I Charkuteriaffären Boyes Bazar 8 
(Vitfeldtsplatsen) 

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

Prisbelönta Fruktkonserver i sockerlag 

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

Hjalmar Landins Fruktkonservfabrik, 
Mosäs 

Kanske därför. 

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

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

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

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

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

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

Stackars fadershjärta! 

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

MASKINSKRIVNING 
och STENOGRAFI 

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

Varje förståndig husmoder 
använder 

Pellerins Margarin 
i hushållet 

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

sköra, smakfulla, mörka, brödsorter 
rekommenderas. 

En försäljning 

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

U T S T Å L L N  ]  N G  
OCH 

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

HOTELL EGGEHS - Rum 386 

28 Nov. — i Dec. 
kl. 1 1 fm.—8 em. 

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

Fru ELSA KJELLER. 

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

BERTHA ANDERSON 
15 Korsgatan, Göteborg. 

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

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

Tbort 

J<ranfct 

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

Hotell G- Pensionat 

Clara Johansson. 
Kungsgatan 51, Stockholm. 

Ljusa hemtrevliga rum. Moderata priser. 
Förstklassigt! Centralt! 

Rikstel. 13554. Allm. tel. 24241. 

HUMMER och KRABBOR. 
Hansson & Silfverstrand 

FISKAFFÄR 
Bazargatan 8. — Tel. 9580, 15380 

Att förebrå en olycklig är att slå 
en sjuk. 

N. Bosenmüller. 

E11 hämmad sorg är lik en tilltäppt 
ugn 

och kölar ner det hjärta, där den 
finns. 

Shakespeare. 

* 

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

C. H. Spurgeon. 

Vi påpeka 

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

F I L T A R  

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

Filtar 
Grå med kulört bård 

4.50 6.25 7.50 8.00 pr st. 

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

F i l t a r  
i ljusgrå och beige med 

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

3.75 

Filtar 
i ljusa färger, rutigt mönster 

från 12.00 pr st. 

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

5.00 5.50 6.00 6.50 pi st. 

OBS.I Våra priser utan konkurrens. OBS.! 

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

Amalia Gustafssons 
Saluhallen 21—23 

förstklassiga Charkuterivaror 
rekommenderas. Tel. 1976. 

Alla som köpa 

S P I S B R Ö D  
från o 

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

främst i skörhet och god smak. 

Vitvaru-Magasinet 

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

Bonniers Veckotidning 

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

Mödrarne giva åt vår själ värme, 
fäderna ljus. 

Jean Paul. 

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

KOL VED 

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

•lOfUVfc' 

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

Bröd 
Det är bäst/ 

A. Ellwén 
Kött- och Fläskaffär 

Saluhallen 133. Telefon 4481. 

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

M ö b l e r  
Vackra och 

solida stil 

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

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

Härliga sjöresor och bilturer. 

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

Regnkappor, Linnevaror, Strandkoftor 
utsäljes billigt direkt från lager. 

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

OBS.I Nya adressen. 

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

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

* 

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

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

Leopold Lindbergs Blomsterhandel 
Norra Hamnggatan 34. Tel. 17918. 

rekommenderas. 

A .-B0I. NYA BIKUPAN 
Kungsgatan 45. Göteborg 

Vit va ru- & 
Brud utstyrselsafiTär 

B A R N -  &  B A B Y K L Ä D E R  

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

T e l e f o n  S I 0 7  

Kjellmers 
Dämskrädderi 

& ppmagasin, 
rekommenderas. 

Förstklassigt arbete. Låga priser. 

Carl Johansgat. 9. Tel. 45968. 

Hrla JVTjölh 
Distribution på glasflaskor. 

Tel. 40781, 45699 

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

57 Kungsgat., Göt!blrg\?!äl% k 

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

ZIWERTZ ExtraitV"*" 

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

Lorensbergsgatan 7. 

D i »  

•spr** 

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

varor, lägsta priser, nämligen ̂  

n,scLHr<ymj 
10 Södra Larmgatan 10 

Linnégatan 11. Karl Gustafson 5;. 

BREVLÅDA. 
En man. Inlägget måste översta, 

men kommer med visshet. 

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

en medarbetare, som icke gör annat 

än läser manuskript, utom då bon 

ligger på vilohem för att återhämta, 

sig, men ändå kan det. dröja något 

•med svaren till resp. författare. I 

dessa fall har det tyvärr blivit ett 

nej. Ödet är så där avigt ibland met 

kanske det "bättrar sig. 

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

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

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

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

LINOLEUM 
LÅGSTA DAG5PR.ISËP-
STÖCL5TA U D-VAL 

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

KUNQ5P0Î1T5PL Z. TCL: 

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

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

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

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

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

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

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

En egendomlig form av automat

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

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

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

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

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

Hur man tänker sig denna — här

för lämnas redogörelse i nästa n:r! 

Blusen 

skall, för att 
kunna tvättas 
om och om igen 
och ändock se 
fräsch ut, tvät
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Råd och dad. 
Bakslaget. Av Stilett. 
Göteborgs Barnsjukhus. Av b. 
Från kvinnovärlden. 
A„na Lenah Elgströms "Myrstacken." 

Favoriserar naturen mannen? Av Gerda 
Melcher. 

Våra kök och deras inredning. Av 
Louise Bergh. 

Den lilla tjänstflickan. Novell av Ellen 
Berner. 

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

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

Utlandskrönika 
i sammandrag. 

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

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

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

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

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

vädjandet till folket i val. 

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

S eter på alla håll. Socialdemokra-

f 
na.iava nekat att ställa sig som 

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

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

utanför de politiska partierna, 

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

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

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

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

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

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

6n u^esluta® ur preussiska 

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

8e
+

n siuHe bliva rent bor-

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

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

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

ingen borde ha läst. 
Oscar Wilde. 

ningen i 
vilken den republi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Råd och dåd. 

(Danska ordstäv). 

Gamla gå illa men råda väl. 

* 

Tro ej 'lugnt vatten ocih tigande 
man. 

» 

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

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

Ordet ur munnen och stenen ur 
handen kunna icke hejdas 

* 

Beröm varsamt, klandra sparsamt. 

* 

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

* 

Det bästa rådet hittar man ofta på 
huvudkudden. 

Det är tungt att vandra ensam med 

rådvill man. 
* 

Goda råd av den, som fått rivet 

skinn, äro ej att förakta. 

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

Det första rådet av en kvinna är 

det bästa. 

Bakslaget. 
En amerikansk kvinnotidning be

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

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

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

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

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

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

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

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

Kanske den goda filmen nu kom
mer? 

Stilett. 

Göteborgs Barnsjukhus. 
En rond bland lyckliggjorda barn. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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