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Garner och alla slags tillbehör 
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En kritik är en enskild persons 
åsikt, som ofta blott visar oss, om 
den bedömande står över eller under 
den kan bedömer. 

H. C. Andersen. 

Varje förståndig husmoder 

använder 

Pellerins Margarin 
i hushållet 

adoptera ett barn — en son. -— Hon 
såg upp med sin milda, rädda blick: 
Det har gjort mig så glad. — Hen
nes röst skälvde. 

Översten reste sig. — Prinsessa! 
sade han i låg upprörd ton. 

— Först — hon gjorde ett ögon
blicks uppehåll för att få välde över 
sin röst — först — blev jag inte 
så glad. Det överväldigade mig — 
det var som om — hon smålog litet 
skyggt och såg ned — men det för
står ni inte. 

— Jo, jag förstår det, sade han 
sakta-. 

Hon skakade på huvudet; — Men 
ju mera jag tänkte på det, desto gla
dare blev jag. Jag förstod ef läng
tan — jag har själv känt den. 

Det blev en paus. 
:— Irmgard, sade han mycket låg

mält, jag tror inte ni förstår •—. Han 
tystnade. 

Hon nickade: — Jo, jag förstår. 
Åter föll tystnaden mellan dem. 

Så såg hon upp. Och leendet, som 
skälvde om hennes mun var så rö
rande, att mannen vände bort sin 
blick. 

— . Och .för det att vi båda två 
känt det på samma sätt — vill jag 
känna mig hava del i er adoptivson. 
—• Hon reste sig upp och stod fram
för honom: — Jag blir icke hans 
mor, sade hon mycket lågmält, men 
jag skall känna, som om jag vore 
det. 

Översten såg genom det höga 
fönstret ut i den trista parken: — 
Har hans kunglig höghet icke be
rättat något mer för er, prinsessa? 

Hon såg frågande på honom: — 
Är det något mer? — Och då hart 
icke svarade, tillade hon efter en 
stund med sin milda röst: — Är 
det några särskilda omständigheter 
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förknippade därmed? 
Han flyttade sin blick från de 

nästan avlövade träden till hennes 
blida, bleknade ansikte. Så såg han 
åter bort. 

— Är det något, ni inte kan säga 
mig, så säg det icke, sade hon däm
pat. Hon smålog och såg modigt 
upp till honom, därför att hans blick 
var bortvänd: — Kommer ni ihåg 
vårt heliga löfte att tro på varandra 
och att vara trogna — jag har aldrig 
tvivlat och aldrig svikit. 

— Prinsessa! — Han vände sig 
till henne: — Ni kommer aldrig att 
kunna förstå — —. 

— Allt! sade hon med ljus stäm
ma. 

— Nej, ni kommer aldrig att för
stå, upprepade han långsamt. — En 
mans väsen är eld och blod — en 
kvinna är dröm och doft —. Han 
gjorde en åtbörd av hopplöshet. 

Prinsessan smålog. Ett litet för
dolt leende: — Ni sade en gång, att 
jag var den tappraste — hennes 
stämma skälvde — att jag var den 
svagaste kvinna med den tappraste 
själ —. Hon tystnade. 

— Det är aderton år sedan, sade 
han. 

Hon såg upp: — Skulle de ader
ton årens ensamhet ha gjort mig 
mindre tapper? 

Han studsade: — Ensamhet? 
— Jag har varit mycket ensam, 

sade hon lugnt, och jag vet, att ock
så ni har varit det. — Hennes ögon 
blickade in i hans, och hon fortsatte 
hastigt: — Åh, tro icke, att jag be
klagar mig. Jag har ofta känt det 
som en lycka — jag visste, att vi 
voro två! 

Han såg ett ögonblick på henne 
och sade sedan i låg, men nästan hård 
ton: — Prinsessa, det är min son! 

Hon såg på honom utan att för
stå. 

— Min egen son, upprepade han 
häftigt, nästan med raseri. Och vad 
jag önskar är icke att adoptera min 
son, utan att legitimera mitt äkten
skap. Hans kunglig höghet måtte 
ha missförstått mig. 

Hennes hand smög sig upp till 
hjärtat och slöt sig hårt tillsammans. 

—- Jag har icke vågat — jag har 
icke nänts — jag har icke torts säga 
er det förut —- inte av feghet — jag 
är inte feg — men för det att jag 
visste —- för det att jag visste — -—. 
Han tystnade. 

Hon såg upp: — Eör att skona 
mig? 

— Ja för att skona er. 
Den hårt knutna handen under 

hjärtat gled åter ned: — Och hur 

gammalt är — — ert hemliga äk
tenskap? 

Ett ögonblick tvekade han. Sedan 
sade han: — Sexton år. 

Hon böjde sitt huvud . Det blev 
mycket tyst. 

— Det har varit mig en pina och 
en plåga, sade han inträngande — 
tro mig, prinsessa, jag har många 
gånger kommit till slottet för att be
rätta er allt. 

Hon teg. 
— Min hustru, sade han lågt — 

min hustru är en god kvinna. Och 
min son —. Han tystnade. 

Stillheten i rummet lade sig hårt 
på hans nerver: — Den där gången 
då ni skulle ha förmälts med kron
prins Karl, rådde jag er själv att 
mottaga frieriet. 

Hennes ögon sågo med förvånat 
allvar in i hans: — Bad ni mig? 

— Ja, sade han våldsamt, jag bad 
er. Han sänkte blicken och gjorde 
en åtbörd av tvekan. — Kanske bad 
jag er om det motsatta — jag var 
desperat — jag var icke mig själv 
— jag minns — åh, Irmgard, ni 
minns nog själv att jag var halvt 
vansinnig den gången — jag visste 
icke vad jag gjorde eller sade — 

— Ja, jag minns, svarade hon 
milt. 

— Och det var inte för min skull, 
ni avslog kronprinsens anbud? frå
gade han häftigt. 

— Nej, svarade hon utan att lyfta 
blicken, det var för min egen skull. 

— Tänk också på, att er äregirig
het aldrig varit stor. 

Nu blickade hon upp. Och för 
första gången såg han ett stolt, nä
stan skarpt uttryck i de blåa ögon, 
vilka han under tjugo år känt som 
bävande och blida. 

—-Jo, svarade hon och lät sin stol
ta blick vila i hans. — Min äregirig
het var stor. — Blickens starka glans 
släcktes och blev borta. Hon såg 
åter ned: •—• Men min kärlek var 
större. 

Det låg undertryckt vrede i över
stens röst, då han åter talade. 

— Ers kunglig höghet undervär
derar min känsla — men vad som 
förekommit, gör mig nästan försvars
lös. Ni kan icke förstå mig. Ni 
förstår mig icke ens om jag säger 
er —- att jag trots allt varit er tro
gen. 

Hon teg. Hon höjde icke ens blic
ken. Hon stod alldeles stilla och såg 
ned. nDÏDggm fîo-rQ 

— Men vad vet ni pm en mans 
känslor, sade han nästan hetsigt. — 
Ni går här oph, lew ert dränkande 
och overkliga liv som en kvinna — 
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ja, som en kvinna, en oåtkomlig 
kvinna — och bygger ett altare åt 
det heliga löftet — 

Hon gjorde en rörelse och han hej
dade sig brådstörtat: — Icke åt 
löftet, sade hon. 

— Jo, åt löftet, upprepade han, 
eller åt det, som ni kallar kärleken, 
edra drömmar. — Och vid himlen, 
Irmgard, sade han plötsligt i ett ut
brott av uppriktighet, jag finner det 
vackert, rent och underbart —•' tro 
icke, att jag står här och förebrår 
er något, men försök dock att förstå 
hur fjärran det är från en mans 
verkliga liv — försök att förstå att 
en man icke är en blomma, en fjä
ril eller en kvinna. 

Hon böjde sitt huvud djupare. De 
fina läpparna darrade litet. Som i 
ett leende eller i gråt. 

— Jag har också drömt, sade han 
lugnare, men icke som ni. — Jag 
drömde — då först — vilda dröm
mar.— Jag drömde' om en värld 
där endast ni och jag fanns — jag 
har rasat -— jag har drömt — dröm
mar som skulle komma er att rysa 
och förfäras. 

—• Jag drömmer dem själv, svara
de hon. 

Han såg ned på hennes bleka 
sänkta ansikte, som var så djupt 
sänkt, att han endast kunde se pan
nan. Han skakade på huvudet: — 
Ni vet icke vad ni själv talar om, 
sade han med ett överseende, i vil
ket klang en ton av ömhet. Era 
tankar •— ack, Irmgard, era tankar 
äro som blomblad och fjärilsvingar. 
— Tro mig, jag känner kvinnorna, 
jag känner dem. — Intet orent har 
någonsin snuddat vid edra tankar, 
ingen lidelse har grumlat ert sinne,! 
jag har alltid tänkt på er som min 
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skyddsängel, och jag har alltid ve
tat, att ni varit det. Jag tror icke 
att jag är någon dålig karl, Irm
gard, men även den bäste man skulle 
synas er låg och usel, om ni kunde 
läsa hans tankar. — Så — så högt 
stå de goda kvinnorna över den bäste 
bland män — så högt står ni! 

Det blev så stilla. Det blev så 
tyst och stilla, att den förgyllda pen
dylens lätta pickande tonade ut i 
rummet med en nästan skrämmande 
klarhet. 

Prinsessan rätade på sig. Hon 
gjorde ofrivilligt den handrörelse 
med vilken hon brukade avskeda 
uppvaktande. 

— Tiden för min toalett är tyvärr 
inne, sade hon. 

Det jagade en vredesbölja genom 
honom. Det var första gången som 
denna hand icke räcktes honom för 
att han skulle gripa och hålla den 
fast. Men i nästa ögonblick erfor 
han en känsla av lättnad. Bandet 
hade slitits. Nästan alldeles smärt
fritt. 

Han drog andan djupt, böjde sig 
ned och lyfte handen, som hängde 
orörlig, nästan dold i klädningens 
djupa veck. 

— Jag tackar ers kunglig höghet, 
sade han sakta och tryckte sina läp 
par mot handen. Den låg slappt i 
hans. 

Prinsessan såg på honom: — Det 
är jag som skall tacka., sade hon, 
och ännu en gång flammade blicken 
mot honom, fylld av stolthet. Så 
lät han den sjunka. — Jag tackar 
icke för er upplysning om hur män 
tänka. — Hon gjorde ett uppehåll. 
— Men jag tackar för er upplysning 
om hur kvinnor känna. — De fina 
läpparna darrade som i ett leende el
ler i gråt. — Det visste jag nämligen 
inte. 

Hon böjde lugnt huvudet till häls
ning: — Farväl herr överste! 

Duktyger och 
Vita Vävnader 

till fabrikspriser 
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BREVLÅDA. 
Mor med erfarenhet. Det ^ 

kert en viss grad av allvar U 
erbjudandet. H—t H—n är ^ ® 

tid förvånad över att ännu icke V 
fått ett enda anbud. Det fian5 J* 
ligen icke sådana barn. 

Habituée. Helt enkelt emedan • 
anse, att det gives andra och I'd] ! 
ut lika beaktänsvärda företeelser « 
ingå i ett folks kultur som ocfe 
fordra sin plats. 

Fru E. I—s, H jo. Var god 
sänd manus! 

Rättvis. Vi äro övertygade om att 

den djupaste rättrådighet dikterat n 
begäran, men finna icke metoden 
fullt tilltalande. 

Läsare. Förf:n ifråga är bosatt i 
Finland, men är av svensk-norsk 
börd och har långa tider vistats i 
Danmark. Följaktligen hemmastadd 
i Norden. 

L. H, S—n, G. W. G., Lam. 
Omöjligt. 

Humorist. Vår anekdotberätterska 
säger sig icke ha varit "i form" (i 
humör?) under de senaste veckorna, 
varför anekdoterna blivit tunnsådda, 
Hon lovar en stark uppryckning! 

Arn. I nästa n:r! 

Verner Magnusson 
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och skönhet äro hos alla välkonna, 
och vid dagligt bruk av àenj Ji-
och utlandet prisbelönta YYX'4?' 
len följer skönheten till sena åldern. 

YVY-tvålen säljes i varje affar 
landet runt. "wWaxr 

Aktiebolaget YVY^FabrikenJ» 

Distribution på glas! läsk01, 

Tel. 85 78, 86 99 ' 

"Då lönar det inte, att jag beskri
ver något gräl", sad«; Paul., "Riktigt; 
begripa saken kan euda.«;!. en fiiekman. 
en smed." 

Han måste höja rösten. Rummet 
var nu fyllt av ett väsen, som kunde 
sp'rähga väggarna. Den blinda Kar
la, säm druckit tre glas bi er. hade 
kastat sig baklänges i stolen högt 

" skrattande médän en eharmäd ' stac-
kafe kittlade henne med en fjäder 
än under hakan än i öronen. Sabi-
ner-Lotta dansade en menuett fram
för 'Vilhelm den bedrovade', medan 
hon berättade att hön dansat samma 
menuett i balettkåren på teatern. 

'Detta tyekte Kryck-Jakob vara så 
trevligt att han spände av sitt träben, 
skyldrade med det som en skilt vakt 
och figurerade mot henne. Och allt
jämt : matades j^usikautoniaten med! 
kopparmynt och den knarrade sin 
grammpfonmusik ut i allt skriket och 
larmet, (f. 

Och jnitt igenom denna bacchan -
tigkt vilda skara gled Svarta Julia 
med automatiskt lugna rörelser. Döt 
var just hennes sätt; så snart afto
nen skred och lustigheten steg i Pat-
hoffs källare, förstenades hon till den 

staty,. so.m förskaffat henne tillnam
net: "Marmorbruden". 
; Under detta avgrundsväsen berät
tade Paul sin historia. Tungan tyck-

:teä styv. och ögonen sago genom en 
glasartäd dimma* . som. kom allt i 
rummet att synas dansa eller vackla, 
medan hans hjärna visade alla nii i-
nesbildferna;gå skarpt- begränsade och 
med så'; sferka fätger, som tavlorna i 
tittskågfct mitt emot honom. 

"Alltså, om det verkligen intres
serar er, sa var det sa här: Vår mon
tör var ute på arbete i staden, och 
jag övertog hans arbete i verkstaden. 
Det som rör mitt hantverk, det för
står jag, och i fabriken vet de också,1 

att jag förstår det. Så till vida allt 
vä'1. Då skulle en spårvagn monte
ras; det var den första som kom i 
mina händer. Nu hade länge en tan
ke legat och grott i ttjig, att om man 
gjorde en helt liten förändring i vag
nens underrede, denna skulle komma 
att gå mycket lättare, samt också va
ra säkrare att bromsa. Detaljerna 
skulle ni inte förstå, då ni inte själv 
är smed, om |jäg så slet upp tungan 
på förklaringar. Men saken var 
riktig; det hade bara inte kommit 

att falla någon in förr. När jag nu 
svetsade samman de olika styökena i 
vagnen, såg jag, att med en helt obe
tydlig omarbetning saken ännu kun
de göras. Gick alltså och sökte verk
mästaren för att tala med honom. 
Men den där var naturligtvis på 
språng efter något fruntimmer och 
ingenstädes att finna. Vänta kunde 
jag inte. Alltså med brinnadé iver 
till arbetet, tänker t. o. m. i min en
fald att jag skulle förtjäna mig ära 
och tack, ty det är ju en livsfråga 
för varje fabrik, att den levererar 
bättre arbete än konkurrenterna. På. 
eftermiddagen kommer då äntligen 
min verkmästare — och sprutar eld 
för att vagnen ännu inte står färdig. 
Jag visar honom, vad jag har uträt
tat, och förklarär fördelarna för ho
nom. Om han bara hade gittat höra 
på, den oxen ! så hade han varit tvun
gen begripa det, hur tjoekskallig han 
än är, Men han började vräka ur 
sig som étt tröskverk, skriker och 
gormar, att jag är oförskämd och tilb 
tagsen, förbjuder alla experiment, på
står att jag har förstört vagnen, och 
att jag måste ersätta skadan. Jag 
håller mig i skinnet, fast det kokar 

inom mig. "Herr verkmästare",-—: 
säger ja^ —^ "jag'står i stället för! 
montören och är ansvarig för honom. 
Men jag vet min skyldighet , och 
skulle ha talat med verkmästaren, om 
bara verkmästaren hade funnits på 
verkstaden i förmiddags." Men se då 
rörde jag vid ett getingbo. Hur jag 
kunde tinderstå mig att göra honom, 
verkmästaren ! förebråelser? Han 
viàstë när han behövde vara på verk
staden, och när han,inte behövde va
ra där. En 'landstrykare' kallade 
han mig, och en landstrykare kunde 
Våga att lära honom vad han hade 
att göra eller inte. —- Jag skulle lära. 
att hal la mig på mattan. Jag vore 
bara en vanlig smédgesäll och av dem 
går tretton på dussinet i— någön 
montör vore jag inte på långt när, 
och aldrig i livet skulle jag bli mon
tör på den verkstaden. Och så befall
de han mig att ögonblickligen göra 
om, allt. vad jag gjort, och lämna 
"tänkandet" åt dem som förstodo sa
ken. Vagnen skulle göras ackurät 
så, som den var beställd. — Ja, se då 
var det slut med tålaniodet. Men jag 
kunde inte få fram ett ord; så går 
det alltid med mig, när jag blir väl

digt arg. Men jag slängde mina 
verktyg framför fötterna på honom 
-— och helt om, marsch, -t— V ad säger 
ni om saken? — Finns där ord? — 
När jag skänker fabriken en nyupp-
fiinnén förbättring — skänker! En 
slugare hade låtit sig dyrt bétala *-«-! 
och det är tacken?!" 

"Ja, varför gjorde ni det?" svarade 
Schack : filosofiskt. "Den som går 
obédd till arbete fir ingen tack; så
dan är världen. Men nu tar vi oss 
ett glas på saken." 

Paul tömde sitt glas i ett drag. 
" Po tli off s punsch ar bra." 

"Alltså", började Schack efter
tänksamt, "om jag har förstått rätt, 
så har ni väl haft nog av vaggon-
fabriken?" 

"Min veckolön står ju inne, ifall 
jag vill låta den uslingen Reinecke 
ha nöjet att göra avdrag och lätta 
sitt hjärta. Men jag vet ju, att hän 
blir ursinnig, om jag stannar borta." 

„Så ni tror det", sade Schack i en 
retsamt tvivlande ton. "Han kan ju 
få tio i stället. Där. finns för många 
av oss arbetare." 

Paul skakade på huvudet. "Smeder 
av min kaliber går inte tretton på 

dussinet. Det är ju just genom • 
trumf i det här spelet, att 
står där med vagnen halvfärdig' ^ 

ingen kan göra den färdig- -1 e 

törs lian inte medge! 
brådskar, montören är borta-, ® >F 

mande törs han inte ta in, 
inte vill göra sig till spektaly 

sitter i klämman, — -ff) 

mig!,, „ iyckte 
"Ni är minsann beskedlig , ^ 

Schack — "om det vore jnff s°®^ 
ett horn i sidan mot någ<® 
vore minsann inte så beske e ^ 

"Vad skulle jag annars g^# 

karlen? Slå armar och bi n a 
o 9 . 

och få mig ett par ar. 

lönar inte." . i,„ sa 
"Brutal, nej' fy f-n! Fint S 

ken göras/' - j - =å si»0* 
"Om ni har någon ide- -

ut.""' '•:^'183lf5V 
(Forts! i näst» »• 

'if nlïiiïî.'jRiin lu <a 
r.rfäJers 

Ätt skrota över. sina 0 jakt-
är att bland rötterna söka^ 
som i stället bör finnas P» -

j petit-W' 
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\JtlandsKrönika 
i sammandrag 

Lausannekonferensen har upp
lösts, utan att de förhandlande par
terna, Turkiet å ena sidan, entente-
makterna å den andra, kommit till 
någon överenskommelse. Uppgörel
sen strandade på det bestämda turki
ska motståndet mot de s. k. kapitu
lationerna, vissa ganska omfattande 
rättsliga och ekonomiskt förmånsrät-
tigheter för i Turkiet bosatta utlän
ningar, förmånsrättigheter, vilka 
faktiskt äro ett ingrepp i landets su
veränitet. Den engelska pressen 
medger också detta, men gör samti
digt gällande, att utlandet, som ge
nom lån till och affärsverksamhet i 
Turkiet skall återupprätta dess för
störda ekonomi, har rätt att, som er
sättning härför, kräva de i kapitula
tionerna inneslutna förmånerna. Den 
av ententemakterna, som särskilt 
asthöll vid kravet i fråga, var 
rankrike, på vars skuldkonto det 

således får skrivas, att den eljest sä-
ersällda freden icke blev sluten. 
en engelska pressen konstaterar 

etta utan synlig bitterhet eller harm, 
®ndast som ettj faktum. England 
s ödde lojalt i Lausanne Frankrikes 
n.kningar i kapitulaitonsfrågan, 

®en hade själv inga ouppgjorda, fre-
jn hindrande mellanhavanden med 

lösa, rättsstridiga våldspolitik mot 
Tyskland, som å sin sida alltjämt 
bjuder ett segt, för fransmännen yt
terligt besvärligt och enerverande 
passivt motstånd. Man märker en 
stigande fransk upphetsning inför 
det för varje dag allt tydligare fram
trädande sakförhållandet, att rövar
tåget in i det försvarslösa Tyskland 
alldeles icke är det lättvindiga lu
krativa företag, man så segervisst 
förväntat, utan i stället en utomor
dentligt tillkrånglad affär, vilken i 
stället för att skänka lysande vinst 
måhända kan bringa en fruktansvärd 
förlust, kanske ruin. Inför denna 
möjlighet förstår man fransmännens 
febrila ansträngningar att med alla 
till buds stående medel framtvinga 
en snabb tysk underkastelse. Hur 
långt skola de våga gå, hur länge 
skall den tyska uthålligheten bestå 
i denna ojämna fruktansvärda kamp? 

Det säges, att en främlingsfientlig 
stämning ger sig tillkänna i Tysk
land. Kan man undra därpå? Är 
icke denna känsla naturlig hos en 
nation, som ser sig övergiven av hela 
världen, en nation, som, förlitande 
sig på högtidligt givna löften om 
fred och rättvisa, avväpnade sig 
själv och nu överfalles av en girig, 
skadelysten granne, misshandlas och 
utplundras, utan att någon annan 
nation modigt höjer sin röst till pro
test, räcker sin hand till hjälp, men 
åtskilliga intaga en sympatisk eller 
välvilligt neutral hållning gent emot 
våldsverkaren ! — Vilken vedervär
dig värld vi leva i! 

Bumerangen. 

Turkiet, sedan en engelsk-turkisk 
Jerenskommelse träffats, att tvisten 
J besittningsrätten till Mossul icke 

u e Agoras i Lausanne utan stäl-
ia-s På framtiden. 

ko ^j^erna skola bli av freds-
för ,erensens misslyckande kan icke 
sifr\ägaS' ^"ans^e ångrar Turkiet 
åter ans^e f°rsöka ententemakterna 

kandr^^a av^ru^na fredsför-

^°ck T1farna' antingen i samlad 
dej. k 6 ^er var sig, kanske blir 
gram .7" allt ar möj!igt. Tele-
för sf .'.'r^a Turkiet bereder sig 
är aH \en' oroväckande tecken 

krifisf I1*" ^or<^ra^' de utländska 
*ämna%J S6n me^ k°rt frist skola 
Englar.j ™yrna' en befallning som 

ytterlig ( >Vara^ mefl att sända dit 
kryssad,1'' ^ ^ar ^arkt armerade 

nkrike framhärdar i sin äre-

Sambandet. 
Någon sade: "Som väl är gå alla 

arbetslöner ned nu, och sedan få vi 

bättre tider!" 
Det är många, som dela denna tro, 

att en sänkning av de höga löner, 
arbetarne nådde under krigsårens 
högkonjunktur betyder en förbätt
ring av övriga medborgares ekonomi
ska ställning. Arbetskraften blir 
billigare, produktionskostnaderna på 
en mängd områden bliva mindre, va
rorna kunna framställas och köpas 

till lägre pris. 
Detta är sant. 
Det är också sant, att denna lö

nereducering, mot vilken arbetarne 
resa ett så förbittrat motstånd, är 
nödvändig. Den måste till, sa har 
det förklarats, för att vår industri 
skall med framgång kunna återupp
taga konkurrensen på världsmarkna
den, vinna avsättning för sina pro
dukter och därigenom bliva i till
fälle att sysselsätta vår stora arbe

tarstam. 
Men å andra sidan betyda sänkta 

löner för arbetarna även sjunkande 
inkomster för alla andra samhälls

grupper. 
Vårt land har c:a 390,000 industri

arbetare. Enligt senast föreliggande 
statistiska uppgifter har den årliga 
medellönen pr arbetare varit 3,000 
kr. Det blir en samlad inkomst av 
en miljard etthundrasjuttio miljoner. 
Arbetarne hava de senaste åren varit 
en köpstark och även köplysten pu 
blik. De hava därjämte undantags
löst givit ut sina pengar inom landet. 

Det svåraste ifråga om en tid
ningsartikel är att finna en bra ru
brik. Den här ovan är ett litet fynd, 
men den har ett fel, — de flesta för
stå den inte. En bumerang är ett 
av vildarne i Australien använt 
egendomligt kastvapen, vilket, sedan 
det träffat sitt mål, återvänder till 
den, som slungat det, och ger honom 
en duktig smäll, om han inte lyckas 
uppfånga det med handen. 

Det var i en målartelier. Endast 
tre personer närvarande, målarinnan, 
ett manligt publicistiskt ljus, som i 
någon mån brann för henne, och så 
undertecknad. 

Redaktörens blickar gledo över tav
lan på staffliet, gick vidare till du
karne på väggarne. Ett djupt ande
tag, en rynka mellan ögonbrynen, en 
min av uppriktig sorg. 

Jag upprepar vad jag. sagt, sa
de han. Jag förstår inte den modär-
na konsten. Förlåt mig, men jag 
sätter er alltför högt för att vilja 
förolämpa er med en lögnaktig artig
het — jag förstår inte edra tavlor. 
De svära mot hela ert väsende. Ni 
älskar det sköna, det upphöjda — 
varför återger ni det inte i er konst? 
Se på det där trekantiga gröna an
siktet, denna nästan i spiral vridna 
kropp, dessa byggnader som ragla 
likt berusade, och vad har hänt på den 
där duken? En explosion? Där sit
ter ett jätteöga uppslängt i ena hör
nan, en lösryckt arm i den andra, 
man ser tusen fötter och förresten 
en brokig röra, som inte kan redas 
ut. — Säj, det är inte ni själv, inte 
ert verkliga jag som målar all denna 
styggelse —- men va.rför gör ni det 
då? Inte bereder ni någon människa 
glädje med sådant? Man måste bli 
förryckt av att ha alla dessa defekta 
människor inom tavelramarna på sin 
vägg. Giv mänskligheten vad den 
längtar efter, det sköna, det ädla, 
det storslagna! 

— Min herre, svarade den unga 
målarinnan leende och fäste med pen-

Från arbetarvärlden har ett mäktigt 
guldflöde vällt in i landets affärsliv, 
bringat välstånd, alstrat behov av 
ökad förvaltningspersonal, medgivit 
löneförbättringar, höjt levnadsstan
darden inom de högre samhällsskik
ten, kommit Samhällshushållningen 
till godo i form av allmänt ökad 
skatteförmåga. 

Sjunka arbetarevärldens inkom
ster, kommer guldtillflödet därifrån, 
av vilket vi alla njutit gott, att min
skas. 

Sänkta arbetslöner betyda något 
förbilligade varupriser — våra pen
gar kommer att bli drygare. Men 
de betyda också att vi skola få min
dre att köpa för. 

En sjunkande levnadsstandard för 
arbetarevärlden kommer att följas av 
en sjunkande levnadsstandard för 
alla andra klasser. 

Samhället består icke av friståen
de, av varandra oberoende befolk
ningsgrupper, det utgör ett organiskt 
helt. Lider en del därav, lida alla! 

sein en liten eldröd färgklick på hans 
till vädjan utsträckta hand, ni har 
en mycket gammalmodig och kuriös 
uppfattning! Himlen vare lovad, att 
det bara är en inbillning av er. Ni 
är en modärn människa, i stil med 
tiden; ert handlingssätt visar det. 

Han såg storögd på henne. 
— Ni har en tidning, fortfor hon. 

Ni är stolt både över den och tidnin
gar i allmänhet. Ni sa något så 
vackert i går — pressen är den store 
nyhetsförmedlaren, den är för män
niskorna det stora öppna fönstret ut 
mot världen. 

— Ja! 
*— Nå, ni älskar ju också det skö

na, det upphöjda. Varför visar ni 
inte, att ni gör det, jag menar i der 
tidning ni råder över? Är er nyhets
förmedling den vackra berättelsen om 
det goda, det ädla, det förelysande i 
livet? Vad är tidningsnyheter? 

Hon räknade på fingrarne: 
— Jo, stöld, förfalskning, mened, 

våldtäkt, mord, förskingring, sprit
smuggling, rån, bilolyckor, eldsvå
dor, flygkatastrofer, mordbrandsan-
läggningar, fartygsförlisningar, ar-
betsstrider, nöd, elände, djurplågeri, 
självmord med mera sådant? Undan
håller ni er läsekrets en enda sådan 
sak? 

— Och ni går ut på upptäcktsfärd 
även i andra länder och finner en 
mängd rariteter där också: hungers
nöd, bolschevikgrymheter, krig, mas
sakrer, en fransk Riddar Blåskägg, 
en femtonårig engelsk lustmördare 
och andra bemärkta förbrytare — 

— Berättar ni någonsin om goda 
gärningar, ridderliga handlingar, äd
la bragder? Jo, ibland hittar ni verk
ligen ett litet ben om en Carnegie-
hjälte ,som med egen dödsfara räd
dat en annans liv, och ni gör en liten, 
liten notis om honom. Men om han 
i stället tagit den andres liv, skulle 
ni bestått honom en dubbelspaltig 
artikel med stora uppseendeväckan
de rubriker. Och en annan gång 
finner ni kanske en hygglig karl, som 
donerat en halv eller hel miljon till 
något vackert ändamål. Ger ni ho
nom tio rader? Tänk om han i stäl
let stulit miljonen! 

— Nå, vad säger ni, min herre, 
fortfor hon muntert, äro inte de män
niskor ni och de andra tidningarna 
dag efter dag visa i det stora nyhets
fönstret ut mot världen också defek
ta? Och inte tror ni väl, att vi bli 
förryckta av att ständigt ha dem för 
våra ögon? Absolut inte! Det pig
gar upp oss. Vi ha en känsla av att 
det ändå händer något i världen, vi 
få något att tänka på, något att tala 
om. Den modärna smaken är sådan, 
det kan inte bortresoneras. Er egen 
också. Den går igen i ert arbete lik
som min i mitt. 

— Alldeles rätt! sköt underteck
nad fundersamt in. Jag talar i den 
tidningsläsande allmänhetens namn. 
Jag har verkligen trott mig älska det 
sköna och ädla, och jag har tyckt mig 
känna uppriktig sorg över livets elän
de, människornas ondska, men jag 
måste erkänna, att när jag efter att 
i gathörnet ha köpt min eftermid
dagstidning, kommer heta, slår ut 

Ett "Kvinnornas hus 

i  Göteborg? 

H 

Frågan om ett "Kvinnornas hus" 
är f. n. aktuell i Göteborg. Kanske 
bör man i stället för det djärva ordet 
'hus" nöja sig med den anspråks

lösare tanke, som inneslutes i be
teckningen "våning". Fast nog blir 
det en egen fastighet! 

Vad är det, som gör denna fråga 
aktuell just nu? 

Månne icke de lokalsvårigheter, 
under vilka så många av stadens 
kvinnoföreningar lida? Månne icke 
därjämte en djupt känd, fast ännu 
icke klart uppfattad längtan efter 
att bredvid eller över mängden av 
existerande, inbördes isolerade kvinn
liga småföreningar av filantropisk 
och politisk art eller yrkesnatur få 
till stånd en stor, på bred demokratisk 
grund lagd organisation, vilken skul
le samla kvinnor ur alla klasser, alla 
partier, alla yrken till samarbete för 
egna berättigade önskemål och för 
allmänt väl, en organisation vilken 
skulle intaga en ledande ställning in
om stadens kvinnorörelse även däri
genom att den i eget hus skänkte den
na rörelse tak över huvudet? 

Låt oss se närmare på saken? 
Den kvinnliga föreningsrörelsen 

i Göteborg har hittills sökt lösa sin 
lokalfråga på hyresvägen. Ingen 
förening- har vågat sig på ett hus
köp, men ett par tre sammanslutnin
gar hava varit lyckliga nog att kun
na skaffa sig egna våningar, under 
det att det överväldigande flertalet 
småföreningar föra en ambulerande, 
ytterst besvärlig tillvaro i tillfälligt 
förhyrda lokaler, vilka det därjämte 
många gånger är mycket svårt att 
uppdriva. 

Alla inom föreningslivet verksam
ma kvinnor känna dessa lokalsvårig
heter, med vilka de ständigt kollide
ra, som en verklig plåga, som ett 
hinder både för föreningarnas ut
veckling och deras arbete. Tanken 
på ett kvinnornas eget hus eller, i 
nödfall en stor förhyrd våning där 
mot rimlig ersättning samlingsloka
ler skulle kunna upplåtas till de 
många mindre kvinnosammanslutnin
garna måste för dessas medlemmar 
därför te sig utomordentligt lockande. 

Frågan har först upptagits av 

den och finner en mängd stora lar
mande rubriker: "Ett bankrån. — 
Fyra tjänstemän dödade. — Tio mil
joner stulna" — o. s. v. känner jag 
en icke helt obehaglig rysning utefter 
ryggraden och tänker med en suck av 
belåtenhet: I dag står det verkligen 
något i tidningen — jag har fått myc
ket god valuta för mina 15 öre! — 
Om tidningarne bara skreve om bra 
och hyggligt folk, och allt i världen 
vore lugnt och i ordning, så skulle 
jag bestämt inte köpa och läsa dem. 
Jag antar att det är den allmänna 
uppfattningen av saken. 

— Kanske äro vi, när allt kommer 
omkring, stämda mindre i samklang 
med det som är gott och vackert i 
livet än med dess motsats? Saken 
ser underlig ut. 

Den fundersamma. 

"Iris", där man efter ett samman
träde, vid vilket ärendet dryftades, 
tillsatte en utredningskommitté, be
stående av en del styrelsemedlem
mar ur olika kvinnoföreningar. Även 
i "Göteborgs kvinnliga diskussions
klubb" har spörsmålet med livligt in
tresse ventilerats. 

Hur tänker man sig frågans lös
ning? Någon plan torde ännu icke 
vara utarbetad, knappast skisserad, 
men en vacker dag — måtte den 
komma snart! — skall den framläg
gas till allmän granskning och, låt 
oss hoppas det, vinna gillande och 
omfattas med entusiasm. 

Enligt en rätt utbredd åsikt skulle 
man kunna finna en god förebild i 
"Dansk Lœseforening" i Köpenhamn, 
vars framgångsrika verksamhet är 
allmänt känd. 

Det är sant, att Lœseforeningens 
utveckling varit och är lysande, men 
är månne icke orsaken härtill huvud
sakligen att söka i det förhållandet, 
att starten skedde på en med hänsyn 
till det uppgjorda arbetsprogram
met synnerligen lycklig tid. Tänkom 
oss femtio år tillbaka! Det var i 
kvinnorörelsens första dagar, kvin
nornas kunskapstörst hade väckts, 
men deras klena kassa tillät inga 
eller högst begränsade bokinköp, de 
kommunala lånebiblioteken existera
de ännu icke! En sammanslutning, 
vilken, så som Laïsef oren ingen gjor
de det, mot en måttlig årsavgift 
ställde ett stort bibliotek till förfo
gande måste på dåtidens kvinnor ut
öva en mycket stark dragningskraft. 
De rikligt inflytande medlemsavgif
terna gåvo goda inkomster, finan
serna blomstrade, bokskatten ökades 
och lockade nya medlemsskaror, ut
vidgningar kunde göras och slutligen 
uppfördes en egen präktig byggnad, 
i vilken utom bibliotek, tidningssal 
och klubbrum även en hotellrörelse 
kunde inrymmas. 

Men är det säkert, ja, ens troligt, 
att en föreningsverksamhet med bok
utlåning som huvudsaklig attraktion 
skulle slå igenom på samma lyckliga 
sätt i Göteborg? För dem som vilja 
låna böcker stå ofantliga boksam
lingar kostnadsfritt till buds, dels i 
stadsbiblioteket, dels i de fem väl 
försedda folkbiblioteken. Skulle det 
vara möjligt för en enskild förening 
att framgångsrikt upptaga konkur
rensen med de kommunala bibliote
ken med deras rika bokskatter, för 
vilkas oavbrutna ökande stora årli
ga anslag stå till förfogande? Det 
torde vara skäl att komma ihåg, att 
de två betydande enskilda lånebib
liotek, som tidigare funnits här i sta
den, konkurrerats ihjäl av folkbib
lioteken. 

Allt erkännande åt Dansk Lœse-
forening för vad den uträttat, men 
det finns också andra förebilder inom 
den kvinnliga föreningsrörelsen, som 
man torde kunna taga exempel av, 
föreningar med ett tidsenligare, rika
re, mera samlande arbetsprogram än 
vad bokutlåning, tidningsläsning och 
en smula klubbliv rättvisligen kunna 
anses vara. 
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Egna fonder Kr. 182,000,000:— 

Gottgör å insatta medel 
högsta gällande ränta 

Telegramadress 
" K  r e d i t b o l a g e t "  

(Inf. gen. Göteb. Tandläkaresällskap) 

Tandläkare Anne-Marie Heijde 
Vasaplatsen 1. Telefon 15500. 

Rådfrågning; Vard. 112 2—1h3. övriga 
tider efter avtal. 

Tanken går till de mer än tusen 
amerikanska kvinnoklubbar, alla 
ägare till ståtliga "Kvinnornas hus", 
vilka utveckla en så storslagen verk
samhet både ifråga om tillvaratagan
det av kvinnornas egna berättigade 
intressen och av samhällets bästa. 

Dessa klubbar, vilka utgöra cent
rum för kvinnorörelsen i de städer 
där de finnas, hava upptagit en 
mängd arbetsuppgifter; i första hand 
söka de väcka och utveckla kvinnor
na i medborgerligt hänseende. De 
undersöka, utreda och framlägga för
slag i frågor, som röra bostadsför
hållanden, lekplatser för barn, sjuk-
och hälsovården, fattigvårdsväsen
det, återupprättandet av minderåriga 
brottslingar och kvinnliga förbryta
re, skolväsendet, det offentliga nö
jeslivet m. m. De anordna föredrag 
och teaterföreställningar, sprida nyt
tiga flygskrifter, taga hand om in
vandrare o. s. v. Denna verksamhet 
ligger icke uteslutande i klubbstyrel
sernas händer utan medlemmarne in
tresseras därför, ryckas in däri ge
nom att uppdelas i kommittéer och 
grupper med bestämda arbetsupp
gifter. Kvinnorna få på detta sätt 
en medborgarfostran, vars värde ic
ke kan skattas nog högt och vilken 
i alltjämt ökad utsträckning öppnar 
vägen för dem till viktiga samhälleli
ga förtroendeposter. 

De amerikanska kvinnotidningar
na återgiva ofta i bild de präktiga 
byggnader, som ägas, undan för un
dan inköpas eller uppföras av kvin
noklubbarne. De inrymma utom 
klubbrum och samlingslokaler i regel 
även ståtliga föreläsningssalar, ofta 
utrustade också med en teaterscen. 
Hur får man pängar till dessa dyra 
byggen? Sätten äro mångahanda. 
De äro ibland så enkla, så väl kända 
och "kvinnliga" som nöjestillställ
ningar, bazarer, subskriptionslistor 
etc. Men de synas höra till en för
fluten tid. I allmänhet ställer man 
företagen på aktier, åsatta ett lågt 
pris 20 à 25 dollars, samt skaffar sig 
lån mot inteckning i fastigheten. I 
ett fall ställde man som säkerhet ett 
femtiotal livförsäkringar som unga 
goda liv bland medlemmar tagit med 
klubben som betalare av försäk
ringspremierna. Skulderna avbeta
las, sedan verksamheten kommit i 
gång, med medlemsavgifterna, vilka 
variera mellan 5—10—15—20—25 
dollars. I allmänhet synas de ameri-

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

Till JULKALASEN 
Färga Edra klädningar och blusar med 

Marknadens hittills oöver
träffade ooh billigaste hem
färg Fråga Eder hand

lande eller tillskriv 

A.-B. NAD CO, GÖTEBORG. 

I VARJE 

S V ENS KT HEM 

som vill följa 

dagshändelserna 

inom politikens 

handelns, kon

stens och littera

t u r e n s  o m r å d e  

läser man 
n u m e r a  

GÖTEBORGS HANDELS-
OCH SJÖFARTS-TIDNING 

Snapshots. 
Strömoln. 

I. 
De kommo raskt promenerande 

arm i arm, i morgonströmmen. Han 
högväxt, trygg, hon liten, livlig, lik 
en glättig vimpel på en ståtlig fre
gatt. Förenade genom värmen, ut
strålningen från arm till arm, från 
blick till blick kände de sig samman-
smidda, solidariska. En vårmorgon 
i ett mångårigt äktenskap — en så
dan morgon, som plötsligt efter mån
ga vardagliga dagar bär hela den för
sta tjusningstidens doft och glittran
de stämning i sin famn. 

När de hunnit mitten av torget bör
jade några rägndroppar slänga i luf
ten. 

De stannade på refugen, stormade 
bland de andra första bästa spår
vagn. Men o ve! Därinne funnos 
endast två platser, långt ifrån var
andra. De måste skiljas! Samban
det, kontakten, som känts så trygg 
och behaglig måste brutalt slitas. 
Hon fick platsen på den ena sidan av 
vagnen mellan ett par okända, som 
motvilligt makade sig några centime
ter, han på andra sidan snett emot. 

Det kom ett hjälplöst uttryck över 
hennes ansikte. Hon såg ut att sväva 
i luften lik ett från sitt träd lösryckt 
blad. Blicken ur de en gång kanske 
underbara och ännu vackra ögonen 
sökte hans, men flög, då den ej fick 
möte, som en skygg fågel under rym
den för att finna fäste, finna lä. Det 
kom med ens ett fruset och vissnat 
uttryck över hennes ansikte. Och det 
var som om hon känt och tänkt att 
alla skulle se det. Att också han 
skulle se med de andras blick, se 
som en främling på henne och upp
täcka att hon ej längre var vacker 
och ung, att hennes skära rodnad en
dast var litet pålagt puder. 

I sitt hörn satt han, plötsligen vor
den en medelålders ensam herre. 
Platsen bredvid henne blev tom, men 
han märkte det icke. I grå vardags-
tankar styrde han sin egen väg. 

Vid sin hållplats stego de ur. De 
stodo där i rägnet, var för sig. Jag 
såg honom hissa paraplyen och såg 
dem gå bort under densamma, var för 
sig. Men han var icke längre som 
en ståtlig fregatt, vilken förde en 
käck och glättig liten vimpel. 

Det var bara en herre och fru, som 
delade familjeparaply i Göteborgs 
ösande rägn. 

Ragna Peters. 

kanska kvinnoföreningarna med 
framgång kunna vädja till kvinnor
nas offervilja icke blott ifråga om 
arbete utan även pänningar. 

Kunna vi månne icke hämta en 
del goda uppslag från de amerikan
ska kvinnoklubbarnes både arbets
program och sätt att lösa byggnads-
frågan? 

< Slo77is£erA oirjar 

alltid färdiga, i smakfullt utförande 

c37asa (33{oms£erfiandet 

Storgatan 31. Tel. 4314, 10365. 

Nordiska Handelsbanken 
Stockholm. QÖTEBO R G. Malmö. 

Egna fonder: Kr. 72,050,000:— 

Notariatav delning. 

Förvaltar enskildas och kassors värdehandlingar mot billig avgift. 

Hopp till Gud. 
Översättning efter Victor Hugo. 

1 morgon hoppas, barn, och sen uar 

morgon åter! 

O, hoppas varje dag. Tro på din 

framtid bär! 

Må varje morgonsol oss redo finna 

åter 

att bedja, såsom Gud att oss väl

signa är! 

Vår skuld, mitt stackars barn, uårt 

lidande uppväcker. 

JVIen kanske, under det på knä vi 

dröja kvar. 

sen Gud välsignat har de barn, Han 

famnen räcker, 

att ock uti vårt bröst han stillat 

ångern har. 

(Eftertryck förbjudes.) 

Om makars arvsrätt. 
Hur testamentstvister skola kunna undvikas. 

Av Jur. kandidat Ruth St/ernstedt. 

Svenska Kvinnors Medborgarförbunds artikelserie. 

Mången skall säkert med förvå
ning finna, att det först är genom de 
senaste årens lagstiftning på familje
rättens område, som makar erhållit 
arvsrätt efter varandra. 

Den föreställningen att makar 
ärvde varandra har nämligen varit 
mycket vanlig och torde haft sin 
grund däri att man sammanblandat 
makes rätt att vid den andra ma
kens död utfå sin giftorättsandel i det 
bibehållna samfällda boet med en 
rätt att ärva den dödes kvarlåten-
skapen eller en del därav. Denna 
rätt för make att få ut sin del i det 
samfällda boet var och är emellertid 
någonting helt annat än verklig arvs
rätt. Detta visade sig tydligast i 
sådana äktenskap, där på grund av 
äktenskapsförord eller boskillnad all 
makarnas egendom var enskild. Om 
den ena maken dog utan att ha upp
rättat testamente till den andras för
mån, gick, i sådant fall innan lagen 
om makes arvsrätt infördes, all den 
dödes egendom till hans släktingar, 
nämligen till hans eller hennes bröst
arvingar, om sådana funnos, men el
jest till exempelvis föräldrar eller 
syskon etc. i enlighet med den av vår 
gamla 1734 års lag fastställda arvs-
ordningen. Dessa arvingar kunde va
ra släktingar i hur avlägsna led som 
helst, enär vår arvsordning icke kän
ner någon begränsning av den s. k. 
intestatarvsrätten, d. v. s. rätten att 
erhalla en avliden persons kvarlåten-
skap utan att någon grund därtill 
finnes i ett testamente. Och om in
gen släkting alls fanns, tillföll den 
dödes kvarlåtenskap såsom danaarv 
konungen, som det heter, d. v. s. 
svenska staten. 

I sammanhang med den nya gifter-
målsbalken, som promulgerades den 
11 juni 1920 och trädde i kraft den 
1 januari 1921, ha vi emellertid fått 
en lag, som tillerkänner makar en 
viss arvsrätt efter varandra. Denna 
nyinförda arvsrätt är dock ganska 
begränsad och gör ingalunda testa
mente mellan makar överflödigt. Om 
nämligen en make dör efterlämnande* 

bröstarvingar, således barn, barn
barn etc., eller adoptivbarn eller de
ras bröstarvingar, går, därest intet 
testamente upprättats, hans kvarlå
tenskap till dessa. I ett sådant fall 
har alltså den överlevande maken in
gen arvsrätt. 

Lagberedningen tog, då den utar
betade sitt förslag till lagen om ma
kes arvsrätt, i övervägande, huruvida 
vi ej i Sverige borde, liksom t. ex. 
i Danmark och Norge, införa en rätt 
för efterlevande make att, där ge
mensamma bröstarvingar funnos, få 
sitta kvar i oskiftat bo. För den ef
terlevande kan det ju ofta vara syn
nerligen olägligt, att makens död nöd-
nödvändigt skall medföra en delning 
av egendomen mellan den efterlevan
de och barnen. Särskilt medgav lag
beredningen, att detta vore olägligt i 
sådana fall, där egendomen var obe
tydlig eller nedlagd i en affärsrörel
se, som den efterlevande driver. 
Emellertid ansåg lagberedningen, att 
införandet av en rätt att sitta i oskif
tat bo skulle medföra stora olägen
heter och dessutom nödvändiggöra, 
att man uppdroge åt någon myndig
het att ha tillsyn över den efterle-
vandes förvaltning. Att efterlevan
de make och arvingar på grund av 
frivillig överenskommelse kunna le
va "i bo oskifto", d. v. s. tills vidare 
icke företaga något arvskifte, må 
emellertid här påpekas. 

Icke heller ansåg lagberedningen, 
att man för närvarande borde införa 
någon rätt till arv för make i sådana 
fall, där bröstarvingar finnas. En 
revision av hela vår ärvdabalk är 
emellertid nära förestående, och det 
är att antaga, att även reglerna om 
makes arvsrätt komma att i samband 
därmed ändras och utvidgas. 

Om den döde efterlämnar bröst
arvingar, har således enligt den nya 
lagen efterlevande make'ingen rätt 
att ärva den avlidne. 

Om ater den döde efterlämnar fa
der, moder eller syskon eller dess av-
komling, tager visserligen den efter
levande maken arv efter den avlidna, 

— 

1 

mamma anuzncl&i 
aäiiayffiisteds mâ xvuri. 

men han ärver blott hälften av kvar-
låtenskapen. Den andra hälften är-
ves av dessa nyss uppräknade nära 
släktingar. Det är först om varken 
bröstarvingar eller sådana nära släk
tingar som fader, moder etc. finnas, 
som en efterlevande make ärver allt 
efter den döda maken. 

Yilja därför makar, att den längst 
levande av dem skall erhålla så myc
ket som möjligt av den avlidnas kvar
låtenskap, måste de härom upprätta 
ett inbördes testamente. Därvid är 
dock att märka, att ingen, som har 
bröstarvingar, kan genom testamente 
bortge mer än hälften av sin kvarlå
tenskap. Den andra hälften tillfal
ler bröstarvingarna och kallas deras 
laglott. Även adoptivbarn ha rätt 
till laglott, ehuru denna icke alltid 
är lika stor som bröstarvingarnas. 

Någon rätt att, som det heter, göra 
sina barn arvlösa ha vi således ej i 
Sverige. Men beträffande hälften av 
sin förmögenhet kan en person, även 
om han har bröstarvingar, fritt göra 
vilka testamentariska bestämmelser 
han vill, och har han inga bröstar
vingar, eller adoptivbarn, kan han 
borttestamentera hela sin kvarlåten
skap. 

Yid upprättandet av inbördes tes
tamenten — liksom vid upprättandet 
av testamenten över huvud taget — 
är det av största vikt, att dessa upp
rättas klart, tydligt och sakkunnigt 
och att man därvid även noga be
stämmer hur det skall gå med kvarlå-
tenskapen efter den längst levandes 
död. Tvister om inbördes testamen
ten, sedan den längst levande avlidit, 
förekomma synnerligen ofta, beroen
de på ofullständighet eller oklarhet 
i testamentet. Många invecklade och 
dyrbara testamentstvister ha upp
kommit därför att de testamenterande 
utan vidare följt gamla formulär, 
som sedan visat sig alls icke ha pas
sat för deras speciella fall. 

Till utställningen. 
Göteborgaren får denna sommar en 

stor mission att fylla. 
Till vår stad anländer en ström av 

resande, svenskar ocl utlänningar. 
De komma för att bese en sevärd ut
ställning och med sin närvaro hedra 
invånarnas fästliga firande av sta
dens 300-årsjubileum. Så långt ar
rangemangen förslå äro främlingar
na mot skälig valuta utställningens 
gäster. Men om ej en felkalkyl är 
gjord skall en stor procent besökare 
komma på det privata Göteborgs kon
to. På denna fria marknad blir 
fixerandet av ett normalpris av fle
ra skäl omöjligt. Det föreligger allt
så för mången en frestelse och för 
staden en föga önskvärd möjlighet att 
man skall försöka jobba i utställ
ningsresande såsom man tidigare 
gjort vid åtskilliga andra tillfällen 
som dragit stark resandeström. 

"V ad som då skedde inträffade 
emellertid i pänningens guldålder och 
normerade på så sätt sig själv. 

Vi ha nu andra tider och man 
måste räkna på ett annat sätt. 

Det är denna synpunkt var och en 

L U X  K R Y M P E R  E J  
Mjuk», ulliga plagg sisom strumpor, bj """mössor handskar, ylletröjor, fil,ar. ylku«le,klâdt, 
hälla sin ursprungliga mjukht, lrvm 

1 '• 
* -„as mtd LUX. Oer „ 
för .värt av ,11 slags y||e. Banell. 
vävnader och lämnar all,ing frisk, och 

LUX sälje, endast l pjkt|, 

SUNLIGHT SÂPTVÂL AB- GÖTEBORG 

Atejj^AÏiârd 
Aschebergsg. 33, n. b. 

Tel. 10674. 

K o n s t n ä r l i g a  

fotografier, 

Billiga priser. 

Dam- $ Herr-Handskar 

i erkänt goda kvaliteer och 
billigaste priser. 

JOH. NILSSONS 
h a n d s k f a b r i k  

Etablerad 1866. Telefon 6991 
9 HVITFELDTSPLATSEN 9 
iMitt emot Gamla Latinläroverket). 

i sin stad bör ha klarlagd vid upp
görandet av sommarens priser. 

De gäster från när och fjärran, 
som komma till Göteborg för att del
taga i firandet av stadens 300-års-
minne skola över hela linjen motta
gas och behandlas så, att de efter sin 
vistelse här kunna lämna oss fullt 
tillfredsställda och med vitsordet att 
det var den hederligaste, liberalaste 
och mest älskvärda stad de besökt. 
Skälig valuta för omkostnader och 
besvär, ett allmänt tillmötesgående, 
viljan att bereda de främmande en 
så behaglig tillvaro som möjligt är 
allt som rimligen kan fordras oå 
med lätthet givas. 

Göteborgaren åtnjuter ju såsom 
värd i det egna hemmet ett gott an
seende — här gives ett tillfälle att 
inför in- och utland stadfästa och yt
terligare utvidga detta intryck till att 
omfatta hela det representantskap 
som utövas av en god stadsmedbor
gare. 

Dessa funderingar äro icke helt opa-
kallade. Yi må nämligen icke glöm
ma, att vi ha många fördomar enw' 
oss. Från Ystad till Haparanda le
ver man i den övertygelsen att go
teborgaren är merkantil, stel, stolt 
och tråkig. Även har Göteborg på 

sistone fått figurera såsom en förste 

rangens dyrtidsstad — ett ei ®e 

sanningen överensstämmande rj kte, 
som vi redan nu kraftigt skola he 
ivra och till sommaren fullständigt 

avliva. . 
Man må komma med vilka fö^0 

mar som helst. 
Men man måste lämna oss med tan 

ken : 
En vacker stad. En utomordenth 

älskvärd befolkning. Den KclJ) 

glemmer jeg aldrig! 

Den lantlige riksdagsmannen 
besök i hemtrakten och det anor 

ett gille för honom. 
i närva' 

— Hör nu, säger en av ae ^ 
rande, man kan se i tidningarna-^ 
både den ene och den andre upp s 

sin röst i riksdan, men aldrig du-
— Gör inte jag?!! Sei du ^ 

emellanåt, att det i referaten ^ 

"allmänt mummel? D"r ^ 
tro, att jag låter höra m i11 r',s 

Konstflitens Flossamatta 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiirmimiiiiw • 

Tjock, varm, vacker, slitstark. Relativt billig-

Mattan för det burgna, välomhonade.med kulltiverad smak inredda henircgî 

KONSTFLITEN Göteborg 3-

Offentligen-
w'w' 

m 1 30 Billighetäföreställning-: 

850(145 Bajaderen 

varje afton 

M a d a m e j u t t e r f l ^  

Kl. 8: 

Generaldirektören 

Fo l k t e a t e r n .  

Varje afton kl. 8 :  

Nyårsrevyn 1923. 

Sondag kl. 1,30 Billighetsmatiné: 

När byskomakaren och byskräddaren 
gifte bort sin pojke. 

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

|\|ya Teatern. 
Söndag kl. 1,30 Billighetsmatine: 

Barken Margareta. 

Varje afton kl. 8: 
Keekens Dotter 

LILLA TEATERN. 
Söndag kl. 1,30 Mâtiné: Den 27 Augusti 

Lördag och Söndag kl. 7 och 9: 

Hemslavinnor. 
Andra dagar kl. 8: Samma pjes. 

Ï Î L U O L S O N S  
Hygieniska Salong 

B E K O M M E N D E R A  S .  
Östra Hamngatan 36. Tel. 5061. 

ö B s j  Ny afdelning for Damfrisermg. OBS. 

TEATER. 
Lorensbergsteaterns nuvarande pro

gram, Alexandre Bissons Generaldi
rektören synes betyda en fullträff 
på publiksmaken. Man har muntert 
och man njuter, njuter först och 
främst de enskilda skådespelarpres
tationerna, som — det kan icke hjäl
pas __ på sistone fått en alltmer 
framträdande plats i teaterns en
semble, och samtidigt hos publiken 
vunnit ett allt större beaktande. I 
Generaldirektören triumfera med äk
ta lustspelskonst några av teaterns 
förnämligaste krafter — fröken Do
ris Nelson, fru Lotten Seelig-Sand-
gren, hrr Georg Blickingberg, John 
Ekman och Torre Cederborg. Man 
kan endast önska att det underhål
lande och dekorativt och dramatiskt 
utmärkt genomförda programmet 
vinner den uppmärksamhet det för
tjänar. 

* 

I samband med ovanstående må 
erinras om Lorensbergsteaterns å 

ELEGANTA 

Balskodon 
stor sortering i brockard 
lack, mocka samt i 
guld, silver och brons 

Nya A.-B City 
Telefon 9179 

Kungsg. 51 

Bemärk vår stora 

Real isa t ion !  
Betydligt reducerade priser. 

SKOPALATSET^ 

13 KORSGATAN 13 

Märkliga kvinnor: 
Drottning Kristina. 

III. 
Om man efter föregående allmän

na orientering skulle söka skapa sig 
en närbild av drottning Kristina in
ställer sig först och främst frågan: 

— Hurudan såg denna Nordens 
Minerva ut? 

Från en del historiska porträtt, 
somliga alltför starkt idealiserade, 
andra ur psykologisk synpunkt in
tetsägande, bevara vi minnet av en 
slags officiell bild, som dock knap
past torde göra originalet full rätt
visa. 

Biografer, som sammanträffat med 
Kristina såväl i hennes ungdom som 
under senare år i Rom, vittna sam
stämmigt om den ovanliga uttrycks
fullheten och charmen i hennes an
sikte. Även om man bortser från 
den procent smicker, som i dylika ut
talanden ägnades det illustra maje
stätet måtte hennes drag, isynnerhet 
under samtal, ha utvecklat ett säll-

Yaland pågående retrospektiva ut
ställning av dekorationsskisser — en 
utsökt samling som i minnet åter
kallar en rad av storstilade föreställ
ningar, vilka under nuvarande regim 
gått fram över denna teaters tiljor. 
Från Sällskapet Gnistan i Göteborg 
har Lorensbergsteaterns chef, d:r 
Per Lindberg i anledning av utställ
ningen fått mottaga följande hyll
ningstelegram : 

"Gnistans medlemmar, talrikt 
samlade, bringa i anledning av Lo
rensbergsteaterns utställning Eder 
såsom dess ledare ett varmt tack för 
all levande skönhet Eder gärning 
skänkt vårt samhälle." 

Den unga frun, som är ute på torg
uppköp, har efter mycket prutande 
beslutat sig för ett tjog ägg. Hon 
anser sig emellertid böra närsluta nå
gra tillrättavisande ord, när hon 
överräcker de tre kronorna till bond
gumman: — Jaa, snälla ni, det är 
riktiga syndapängar det här! 

— Gumman: — Jaså! Ja, om frun 
inte har några andra, så får jag väl 
hålla till godo med dom. 

samt rikt och fängslande minspel av 
oemotståndligt behag. 

Den första autentiska upplysning, 
historien lämnar om hennes yttre är 
då hon efter Gustaf II Adolfs död 
på begäran av en av bondeståndets 
ledamöter att få se den blivande 
drottningen vid Axel Oxenstiernas 
hand såsom ett 6-årigt barn ledes 
fram inför ständerna. Mannens ord, 
sedan han uppmärksamt betraktat 
den lilla: "Det är den rätta. Hon har 
Gustaf Adolfs näsa, ögon och pan
na" kastar upp den första skissen 
till Kristinas bild. 

En av hennes förnämsta biografer, 
den franske diplomaten Chanut ger 
av drottningen följande skildring: 
"Vanligen syntes hon tankfull, men 
skiftade lätt och ofta uttryck, likväl, 
vilken förändring som än föregick in
om henne med bibehållande av något 
lugnt och behagligt. Om hon någon 
gång ogillade det som man sade hen
ne, vilket ytterst sällan hände, gick 
det liksom ett moln över hennes an
sikte, vilket utan att vanställa henne, 
ingav betraktaren förskräckelse." 

Drottningen var till växten liten. 
En romersk karrikatyr från hennes 
ålderdom visar dessutom att hon i 
likhet med sin höge fader, med tiden 
blev tämligen fet. Denna tid måtte 
dock för henne ha kommit mycket 
sent. Måttlig i mat och dryck, pas
sionerad och förträfflig ryttarinna, 
andligen och lekamligen i en oav
bruten forcerad verksamhet, sällan 
ägnande mer än 3—5 timmar åt söm
nen, underkastade hon sig en härd-
ning, - som länge och oförminskad 
bevarade kroppens och själens spän
stighet och elasticitet. Den ryktba
ra hertiginnan av Montpensier, Hen
ri IV:s sondotter och en av de om
dömesgillaste av de damer, som efter 
abdikationen sammanträffade med 

Kerstin Lindahls 
BLOMSTERAFFÄR 
Korsgatan 4, Telefon 8462 

Rekommenderas ! 

Kristina under dennas första besök 

I rankrike blev högeligen intagen 
och liknade henne närmast vid "un 

joli petit garçon", en vacker gosse. 

' ttalandet är intressant i det att det 
belyser den manliga betoningen över 
Kristinas yttre — en måhända ound
viklig följd av hennes ovanliga upp

fostran, vilken enligt Gustaf Adolfs 
egen önskan lämpades mera efter en 
gosses än efter en flickas utveckling. 

I ogas härtill drottningens benägen
het att även i klädedräkten markera 
en viss originalitet såsom genom bä

rande av en jacka av manligt snitt 
över kjolen samt en särskild skomo
dell utan klackar — och hon var 
sannolikt en uppenbarelse som icke 
ägde sin like i tiden. 

Det måtte ha varit en syn. som 
skulle ha gjort väsen av sig var som 
helst, men som naturligtvis blev av 

så mycket större effekt vid ett av 
Europas då ryktbaraste hov, att se 

den i halv mansdräkt klädda drott
ningen, omgiven av en stab ädlingar 
och snillen, med frihet i uttryck och 
gester, stundom med benen upplagda 

på en stol och ett kraftord inblandat 
i konversationen diskutera dagens och 
tidens frågor såsom en lärd bland 

lärda, såsom ett snille bland snillen, 
såsom en statsklok bland statsmän. 

Frågan uppstår gärna huruvida 
Kristina, sådan hon var, verkligen 
besatt förmågan att såsom kvinna 
göra ett djupare och fördelaktigare 
intryck på den krets av män, var
med hon omgav sig. En annan frå
ga är, huruvida hon själv hyste nå
gra önskningar i denna riktning. Vid 
besvarandet av dessa spörsmål kunna 
varken panegyrikerna över hennes 
person eller de lösa hypoteserna om 
arten av hennes gunstlingsskap bliva 
avgörande. 

Man har påbördat drottning Kri
stina många gunstlingar. Ju när
mare man studerar hennes historia 
och egna skrifter, desto starkare drar 
man i tvivelsmål sanningsenligheten 
av de rykten, som på grund av hennes 
fria och originella uppträdande, 
spredos över hela Europa om hennes 
person — ett obestyrkt skvaller, som 
enligt uttalande av en av våra främ
sta Kristina-kännare, f. envoyén i 
Rom baron Bildt icke efter 200 år 
kan bilda historia. 

För eftervärlden är det omöjligt 
och dessutom tämligen intresselöst att 
söka avgöra, huruvida drottningen 
någon gång överstigit livets Rubicon 
eller icke. Förleddes hon genom sitt 
heta blod att begå en dylik förvil
lelse, tvangs hon dock snart nog av 
sin stolta och sobra karaktär att 
återvända till rätta vägar. För alla 
dylika antaganden saknas emellertid 
bevis. Intet personligt vittnesmål, 
ingen skriven rad ger vid handen att 
en enda av de män hon utmärkte ägt 
hennes synnerliga gunst, 

(Forts.) 

Äkta mannen: — Nej, vi kan inte 
gå på teatern — vi måste tänka på 
pängarne. 

Unga frun: — Kära du, kan vi 
inte tänka på pängarna på teatern? 

Titfse noga 

vid köp av thé att vidsta 
ende varumärke jinnes 

n å varje paket och bark! 

éndasf" da erhåLies 

SlfefSul 

•*—» 

"Marknadens a((ra framstå 

'Borgen för åkta vara* ^ _ 

mu .iiiiiillltllllllk /̂rif. 

ÖdmjuKhet 
och inbilskhet. 

Det finns endast två slags storhe
ter: den ödmjuke som är stor och 
därför känner sin ringhet och den in
bilske som är ringa men tror sig va
ra stor. 

Den ödmjuke tjänar för verket. 
Den inbilske tjänar för äran och 

vinningen. 
Den ödmjuke säger: jag anar ide

alet, men når det ej. 
Den inbilske: jag har överträffat 

alla ideal. 
När den ödmjuke får kritik, lider 

han och längtar efter nya, klarare 
och bättre verk. 

När den inbilske får kritik rasar 
han och ropar på orättvisa. 

När den ödmjuke vinner bifall glä-
des han och visar den bifallande sin 
erkänsla som vore denne hans broder. 

När den inbilske vinner bifall tar 
han smickrad emot — med tyst förakt 
för den bifallande. 

Den ödmjuke store är tacksam mot 
sin Gud, mot sin gärning, mot alla 
sina vänner. 

Omplantering af 

Krukväxter 
verkställes såväl i hemmen som äfven i 
vär lagerlokal af därtill utbildad fackman. 
Låg kostnadsberäkning. Prima jordbland
ningar jämte krukor i alla dimensioner 
tillhandhållas. 

FLORALAORET, 41e Långgatan 3. 
Telefon 43070. 

Den inbilske lille räknar i sin 
storhet endast med sig själv. Lika 
otacksam som han ryckt sin gåva ur 
Guds händer, mottar han människor
nas beröm. 

Den ödmjuke värmes av männi
skornas lov ?— Varför? — Eme
dan han älskar sitt verk. 

Den inbilske högmodas över fram
gången. — Varför? Emedan äran är 
honom allt. M. L. I. 

Rinso Ett paket 
och en balja Quint 
vatten är allt 
som behövs 
för veckans 
tvätt. 

Det är onödigt att koka kläderna 
0111 man använder Rinso. Genom att É 
lägga kläderna i blöt i en ljum Uinso-
lösning över natten och genom att 5® 
skölja dem väl morgonen därpå bliva || 
dc rena och snö vi la. Endast de smut- ^ 
H sigaste ställena behöva gnug- || 

gas lätt mellan händerna. ^ 

Pä grund nv dess absoluta 
renhet lockar Rinso av sig || 
själv bokstavligen ut smut- & 
sen utan kokning och utan ^ 
gnuggning. 

Det reducerar arbetet till 
det minsta möjliga och || 

rc sparar bränsle. ® 

—Rinso 
SUNLIGHT SÂPTVÂt AKTIEBOLAG, GÖTEBORG. 

IKEVIIG ,,t INTRESSANT 1 
F A R S K A  

N Y H E T E R .  
V Ä R D E F U L L T  

I N N E H Å L L  

GÖTEBORGS 
MORGONPOST 

Den största 
morgontidningen 

(Med ensamrätt för Sverige. Efter

tryck ej tillåtet). 

I Rosenhof. 
K°man av Luise Westkirch. 

Översättning av —e. 

11. 

la^hack Etsade tveka. "Ne-ej, jag 

,mk;ngen *US^" ^är man har travat 

så Ii1 var^en länge som jag, 
vill ar ^d^an hunnit växa, och då 
Jfei)

nUl" kelst göra kål på alltihop. 

skedl'111 Un^ — och en av de be-
1ror jag. Det är också 

Mna^are- Kröka rygg 

an^å längst.' 

rätta " 
<lr *n^en ^are, skall jag be-

tilh Ur" JaS bjuder på en 
hotj s]3 

1 Sabiner-Lotta, som 
dussill !!ger med benen! Minst ett 

tet _ aU,glar" har hon på samve-
n hade något! Men hos 

därmed kommer man 

henne ha svartrockarna ingen fram

gång." 
"Ni skulle ju ge mig en vink, hur 

jag skulle spela den där Reinecke ett 

spratt." 
"Ack, jaså — verkmästaren. Det 

måtte ju vara en rent av oerhörd 

slarver. Sjukkassan och försäknngs-
pängarna! Allt ligger och slänger 1 

en vanlig bordlåda! Kanske till och 

med olåst?" 
"Ett femtioöreslås lär där väl vara-, 

ett sådant där, som varenda lärpojke 

kan peta upp med en krokig spik. 
"I hans "kontor", i den stora tom

ma verkstaden, dit inte ens en katt 

sticker näsan på fjorton timmar. 
"Nattväktaren går ronden, — om 

han inte tillfälligtvis sitter 1 ett hörn 

och snarkar." 
"Otroligt slarv!" utgöt sig 

Schack. — "Det handlar ju inte bara 

om några tjugufemöringar ! " 
"Nej, det kan ni väl tänka er, 1 

ett sådant företag som vaggonfabn-
ken. Häromsistens vid avlöningen 

låg där tjocka sedelbuntar. 
"Och det kunde ni se?! Om nå

gon annan sade det, skulle jag inte 

tro det. ' 

"Tjocka sedelbuntar, nerslängda 

ibland segelgarn, cigarretter och 

skräp. Det är en riktig skandal. Don 
skojaren hade för länge sedan blivit 

bortkörd, om han inte hade en 'vän i 
viken'. Där berättas flere historier, 

— men det hör inte hit." 
"Ja, ser ni, en gång kände jag en 

hantlangare på ett bygge —." Han 
började berätta historier om ogina 

förmän, och hur de tillrättavisade ha
de hämnats. Han berättade levande 

och färgrikt, och saltade voro histo

rierna. 
I Pauls hjärna började den hastigt 

nedstörtade alkoholen att verka. Han 
satt och nickade halft bedövad, men 

alltemellanåt for han upp och begär
de med den berusades envishet att 

få.veta, vari "sprattet" skulle bestå, 
som han skulle spela verkmästaren. 

"Ja, för tusan", förklarade Schack 

slutligen, "om någon kunde smyga 
sig in i verkstaden och komma osedd 
in på kontoret — den där verkmästa

ren skulle väl göra stora ögon på 
morgonen! — Men det går ju inte. 

Dörrarna lära väl vara tillbommade? 
Paul öppnade mödosamt sina halft 

sammanfallna ögon. Om där inte är 

n-något annat i v-vägen, på b-bak-
väggen är en liten d-dörr, för de an

ställda herrarna, begriper ni, men en 
sm-smed dyrkar opp den i en hand-

vängning. 
"Ja, det tror ni! — De lär väl ha 

en säkerhetslås." 
Paul blev häftig. "Jag måtte väl 

känna till hela kåken! Jag kan gå 
runt hela verkstaden och alla rummen 

tre gånger, utan att nattvakten mär
ker något. — M-men jag vet — bara 
inte — vad jag ska göra därinne? ' 

"Menar ni verkligen på allvar, att 
ni skall skaffa den uslingen en skra-

O" par 
"Ja, ja visst för tusan dj—r, ja", 

utstötte Paul hest — 
Gök-klockan började slå elva. 

— Stängning! Källaren började töm

mas. 'Vilhelm den bedrövade' snar

kade med huvudet på bordet. Den 
bleke trashanken åtog sig att ledsaga 
den hopplöst berusade blinda hem. 

Schack betraktade sin kamrat med 
en genomträngande och prövande 

blick. Ur Pauls glosiga ögon glödde 

ännu raseriet, vitglödgat genom de 
olika dryckerna. 

"Nå-ja, som ni vill då. Ni gör mig 

ont. Jag kan inte för mitt liv för

dra' orättvisa. Kom!" 
Han vinkade på Svarta Julia och 

betalade. "Marmorbrud", sade han 

mycket lågt därvid, "jag menade, vad 
jag sade; tänk en smula på saken.'' 

Icke en muskel rörde sig i hennes 

ansikte. Men medan Schack räknade 

sina erhållna växelmynt och strök 
dem i börsen, lade hon förstulet sina 

fingrar på Pauls hand, vände sina 
stenkolsögon mot Schack och skakade 
nästan omärkligt på huvudet. 

Paul ryckte med en förtörnad blick 

sin hand undan hennes. 
Då skrattade Julia kort och sade 

till Schack, som misstroget vände på 

huvudet: "Ni borde se till att han 

kommer upp på sin kammare, herr 
Schack. Vad vill ni med den där? 
Han kan ju inte stå för sig själv." 

Paul sprang trotsigt upp. Han 

tumlade, han vacklade men han stod. 
Schack sköt honom ut genom dör

ren. I förstugan frågade han: "Har 

ni kanske ett paket, ett helt litet pa

ket? Där behövs inte vara något an

nat i det än en gammal tidning." 
"V-vad ska det vara till?" stam

made Paul. 

"Det är min hemlighet". 
"Oppe på m-mitt rum kan jag göra 

ett p-paket." 

Han stapplade upp för trappan, 

öppnade sin dörr och lyckades med 
möda få eld på lampan. 

"Där — där är papper — segel

garn; — men jag kan inte binda nå

gon kn-knut. Det går runt för mig." 
"Det går över i luften." 

Schack vek ihop ett par tidnings

blad, slog in dem i grått omslags
papper och band segelgarnet mycket 
ordentligt därom. Paul såg på med 

slö förvåning. 

"Har ni dyrkarna?" 
"Här, här -— men om jag bara 

visste vad —" 
"Det ska ni snart få se, och roligt 

ska det bli. Huvudsaken är att vi 

kommer in." 
"Men när vi nu ä' komna in — 

jag förstår — inte —" 
"Har ni, eller har ni inte förtroende 

för mig? Jag går bara med för er 

skull, för att göra er en tjänst. Men 

kanske ni har blivit omvänd och vill 

krypa till bönboken? — Nåja, slu

gare vore det. Gå ni till den där 

karlen med ryggen krökt och granna 



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

SKANDINAVISKA 
KREBITAKTIE IOLAOET 

GÖTEBORG - STOCKHOLM - MALMÖ 

A v d e l n i n g s k o n t o r  
ö v e r  h e l a  l a n d e t  

Egna fonder Kr. 182,000,000:— 

Gottgör å insatta medel 
högsta gällande ränta 

Telegramadress 
" K  r e d i t b o l a g e t "  

(Inf. gen. Göteb. Tandläkaresällskap) 

Tandläkare Anne-Marie Heijde 
Vasaplatsen 1. Telefon 15500. 

Rådfrågning; Vard. 112 2—1h3. övriga 
tider efter avtal. 

Tanken går till de mer än tusen 
amerikanska kvinnoklubbar, alla 
ägare till ståtliga "Kvinnornas hus", 
vilka utveckla en så storslagen verk
samhet både ifråga om tillvaratagan
det av kvinnornas egna berättigade 
intressen och av samhällets bästa. 

Dessa klubbar, vilka utgöra cent
rum för kvinnorörelsen i de städer 
där de finnas, hava upptagit en 
mängd arbetsuppgifter; i första hand 
söka de väcka och utveckla kvinnor
na i medborgerligt hänseende. De 
undersöka, utreda och framlägga för
slag i frågor, som röra bostadsför
hållanden, lekplatser för barn, sjuk-
och hälsovården, fattigvårdsväsen
det, återupprättandet av minderåriga 
brottslingar och kvinnliga förbryta
re, skolväsendet, det offentliga nö
jeslivet m. m. De anordna föredrag 
och teaterföreställningar, sprida nyt
tiga flygskrifter, taga hand om in
vandrare o. s. v. Denna verksamhet 
ligger icke uteslutande i klubbstyrel
sernas händer utan medlemmarne in
tresseras därför, ryckas in däri ge
nom att uppdelas i kommittéer och 
grupper med bestämda arbetsupp
gifter. Kvinnorna få på detta sätt 
en medborgarfostran, vars värde ic
ke kan skattas nog högt och vilken 
i alltjämt ökad utsträckning öppnar 
vägen för dem till viktiga samhälleli
ga förtroendeposter. 

De amerikanska kvinnotidningar
na återgiva ofta i bild de präktiga 
byggnader, som ägas, undan för un
dan inköpas eller uppföras av kvin
noklubbarne. De inrymma utom 
klubbrum och samlingslokaler i regel 
även ståtliga föreläsningssalar, ofta 
utrustade också med en teaterscen. 
Hur får man pängar till dessa dyra 
byggen? Sätten äro mångahanda. 
De äro ibland så enkla, så väl kända 
och "kvinnliga" som nöjestillställ
ningar, bazarer, subskriptionslistor 
etc. Men de synas höra till en för
fluten tid. I allmänhet ställer man 
företagen på aktier, åsatta ett lågt 
pris 20 à 25 dollars, samt skaffar sig 
lån mot inteckning i fastigheten. I 
ett fall ställde man som säkerhet ett 
femtiotal livförsäkringar som unga 
goda liv bland medlemmar tagit med 
klubben som betalare av försäk
ringspremierna. Skulderna avbeta
las, sedan verksamheten kommit i 
gång, med medlemsavgifterna, vilka 
variera mellan 5—10—15—20—25 
dollars. I allmänhet synas de ameri-

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

Till JULKALASEN 
Färga Edra klädningar och blusar med 

Marknadens hittills oöver
träffade ooh billigaste hem
färg Fråga Eder hand

lande eller tillskriv 

A.-B. NAD CO, GÖTEBORG. 

I VARJE 

S V ENS KT HEM 

som vill följa 

dagshändelserna 

inom politikens 

handelns, kon

stens och littera

t u r e n s  o m r å d e  

läser man 
n u m e r a  

GÖTEBORGS HANDELS-
OCH SJÖFARTS-TIDNING 

Snapshots. 
Strömoln. 

I. 
De kommo raskt promenerande 

arm i arm, i morgonströmmen. Han 
högväxt, trygg, hon liten, livlig, lik 
en glättig vimpel på en ståtlig fre
gatt. Förenade genom värmen, ut
strålningen från arm till arm, från 
blick till blick kände de sig samman-
smidda, solidariska. En vårmorgon 
i ett mångårigt äktenskap — en så
dan morgon, som plötsligt efter mån
ga vardagliga dagar bär hela den för
sta tjusningstidens doft och glittran
de stämning i sin famn. 

När de hunnit mitten av torget bör
jade några rägndroppar slänga i luf
ten. 

De stannade på refugen, stormade 
bland de andra första bästa spår
vagn. Men o ve! Därinne funnos 
endast två platser, långt ifrån var
andra. De måste skiljas! Samban
det, kontakten, som känts så trygg 
och behaglig måste brutalt slitas. 
Hon fick platsen på den ena sidan av 
vagnen mellan ett par okända, som 
motvilligt makade sig några centime
ter, han på andra sidan snett emot. 

Det kom ett hjälplöst uttryck över 
hennes ansikte. Hon såg ut att sväva 
i luften lik ett från sitt träd lösryckt 
blad. Blicken ur de en gång kanske 
underbara och ännu vackra ögonen 
sökte hans, men flög, då den ej fick 
möte, som en skygg fågel under rym
den för att finna fäste, finna lä. Det 
kom med ens ett fruset och vissnat 
uttryck över hennes ansikte. Och det 
var som om hon känt och tänkt att 
alla skulle se det. Att också han 
skulle se med de andras blick, se 
som en främling på henne och upp
täcka att hon ej längre var vacker 
och ung, att hennes skära rodnad en
dast var litet pålagt puder. 

I sitt hörn satt han, plötsligen vor
den en medelålders ensam herre. 
Platsen bredvid henne blev tom, men 
han märkte det icke. I grå vardags-
tankar styrde han sin egen väg. 

Vid sin hållplats stego de ur. De 
stodo där i rägnet, var för sig. Jag 
såg honom hissa paraplyen och såg 
dem gå bort under densamma, var för 
sig. Men han var icke längre som 
en ståtlig fregatt, vilken förde en 
käck och glättig liten vimpel. 

Det var bara en herre och fru, som 
delade familjeparaply i Göteborgs 
ösande rägn. 

Ragna Peters. 

kanska kvinnoföreningarna med 
framgång kunna vädja till kvinnor
nas offervilja icke blott ifråga om 
arbete utan även pänningar. 

Kunna vi månne icke hämta en 
del goda uppslag från de amerikan
ska kvinnoklubbarnes både arbets
program och sätt att lösa byggnads-
frågan? 

< Slo77is£erA oirjar 

alltid färdiga, i smakfullt utförande 

c37asa (33{oms£erfiandet 

Storgatan 31. Tel. 4314, 10365. 

Nordiska Handelsbanken 
Stockholm. QÖTEBO R G. Malmö. 

Egna fonder: Kr. 72,050,000:— 

Notariatav delning. 

Förvaltar enskildas och kassors värdehandlingar mot billig avgift. 

Hopp till Gud. 
Översättning efter Victor Hugo. 

1 morgon hoppas, barn, och sen uar 

morgon åter! 

O, hoppas varje dag. Tro på din 

framtid bär! 

Må varje morgonsol oss redo finna 

åter 

att bedja, såsom Gud att oss väl

signa är! 

Vår skuld, mitt stackars barn, uårt 

lidande uppväcker. 

JVIen kanske, under det på knä vi 

dröja kvar. 

sen Gud välsignat har de barn, Han 

famnen räcker, 

att ock uti vårt bröst han stillat 

ångern har. 

(Eftertryck förbjudes.) 

Om makars arvsrätt. 
Hur testamentstvister skola kunna undvikas. 

Av Jur. kandidat Ruth St/ernstedt. 

Svenska Kvinnors Medborgarförbunds artikelserie. 

Mången skall säkert med förvå
ning finna, att det först är genom de 
senaste årens lagstiftning på familje
rättens område, som makar erhållit 
arvsrätt efter varandra. 

Den föreställningen att makar 
ärvde varandra har nämligen varit 
mycket vanlig och torde haft sin 
grund däri att man sammanblandat 
makes rätt att vid den andra ma
kens död utfå sin giftorättsandel i det 
bibehållna samfällda boet med en 
rätt att ärva den dödes kvarlåten-
skapen eller en del därav. Denna 
rätt för make att få ut sin del i det 
samfällda boet var och är emellertid 
någonting helt annat än verklig arvs
rätt. Detta visade sig tydligast i 
sådana äktenskap, där på grund av 
äktenskapsförord eller boskillnad all 
makarnas egendom var enskild. Om 
den ena maken dog utan att ha upp
rättat testamente till den andras för
mån, gick, i sådant fall innan lagen 
om makes arvsrätt infördes, all den 
dödes egendom till hans släktingar, 
nämligen till hans eller hennes bröst
arvingar, om sådana funnos, men el
jest till exempelvis föräldrar eller 
syskon etc. i enlighet med den av vår 
gamla 1734 års lag fastställda arvs-
ordningen. Dessa arvingar kunde va
ra släktingar i hur avlägsna led som 
helst, enär vår arvsordning icke kän
ner någon begränsning av den s. k. 
intestatarvsrätten, d. v. s. rätten att 
erhalla en avliden persons kvarlåten-
skap utan att någon grund därtill 
finnes i ett testamente. Och om in
gen släkting alls fanns, tillföll den 
dödes kvarlåtenskap såsom danaarv 
konungen, som det heter, d. v. s. 
svenska staten. 

I sammanhang med den nya gifter-
målsbalken, som promulgerades den 
11 juni 1920 och trädde i kraft den 
1 januari 1921, ha vi emellertid fått 
en lag, som tillerkänner makar en 
viss arvsrätt efter varandra. Denna 
nyinförda arvsrätt är dock ganska 
begränsad och gör ingalunda testa
mente mellan makar överflödigt. Om 
nämligen en make dör efterlämnande* 

bröstarvingar, således barn, barn
barn etc., eller adoptivbarn eller de
ras bröstarvingar, går, därest intet 
testamente upprättats, hans kvarlå
tenskap till dessa. I ett sådant fall 
har alltså den överlevande maken in
gen arvsrätt. 

Lagberedningen tog, då den utar
betade sitt förslag till lagen om ma
kes arvsrätt, i övervägande, huruvida 
vi ej i Sverige borde, liksom t. ex. 
i Danmark och Norge, införa en rätt 
för efterlevande make att, där ge
mensamma bröstarvingar funnos, få 
sitta kvar i oskiftat bo. För den ef
terlevande kan det ju ofta vara syn
nerligen olägligt, att makens död nöd-
nödvändigt skall medföra en delning 
av egendomen mellan den efterlevan
de och barnen. Särskilt medgav lag
beredningen, att detta vore olägligt i 
sådana fall, där egendomen var obe
tydlig eller nedlagd i en affärsrörel
se, som den efterlevande driver. 
Emellertid ansåg lagberedningen, att 
införandet av en rätt att sitta i oskif
tat bo skulle medföra stora olägen
heter och dessutom nödvändiggöra, 
att man uppdroge åt någon myndig
het att ha tillsyn över den efterle-
vandes förvaltning. Att efterlevan
de make och arvingar på grund av 
frivillig överenskommelse kunna le
va "i bo oskifto", d. v. s. tills vidare 
icke företaga något arvskifte, må 
emellertid här påpekas. 

Icke heller ansåg lagberedningen, 
att man för närvarande borde införa 
någon rätt till arv för make i sådana 
fall, där bröstarvingar finnas. En 
revision av hela vår ärvdabalk är 
emellertid nära förestående, och det 
är att antaga, att även reglerna om 
makes arvsrätt komma att i samband 
därmed ändras och utvidgas. 

Om den döde efterlämnar bröst
arvingar, har således enligt den nya 
lagen efterlevande make'ingen rätt 
att ärva den avlidne. 

Om ater den döde efterlämnar fa
der, moder eller syskon eller dess av-
komling, tager visserligen den efter
levande maken arv efter den avlidna, 

— 

1 

mamma anuzncl&i 
aäiiayffiisteds mâ xvuri. 

men han ärver blott hälften av kvar-
låtenskapen. Den andra hälften är-
ves av dessa nyss uppräknade nära 
släktingar. Det är först om varken 
bröstarvingar eller sådana nära släk
tingar som fader, moder etc. finnas, 
som en efterlevande make ärver allt 
efter den döda maken. 

Yilja därför makar, att den längst 
levande av dem skall erhålla så myc
ket som möjligt av den avlidnas kvar
låtenskap, måste de härom upprätta 
ett inbördes testamente. Därvid är 
dock att märka, att ingen, som har 
bröstarvingar, kan genom testamente 
bortge mer än hälften av sin kvarlå
tenskap. Den andra hälften tillfal
ler bröstarvingarna och kallas deras 
laglott. Även adoptivbarn ha rätt 
till laglott, ehuru denna icke alltid 
är lika stor som bröstarvingarnas. 

Någon rätt att, som det heter, göra 
sina barn arvlösa ha vi således ej i 
Sverige. Men beträffande hälften av 
sin förmögenhet kan en person, även 
om han har bröstarvingar, fritt göra 
vilka testamentariska bestämmelser 
han vill, och har han inga bröstar
vingar, eller adoptivbarn, kan han 
borttestamentera hela sin kvarlåten
skap. 

Yid upprättandet av inbördes tes
tamenten — liksom vid upprättandet 
av testamenten över huvud taget — 
är det av största vikt, att dessa upp
rättas klart, tydligt och sakkunnigt 
och att man därvid även noga be
stämmer hur det skall gå med kvarlå-
tenskapen efter den längst levandes 
död. Tvister om inbördes testamen
ten, sedan den längst levande avlidit, 
förekomma synnerligen ofta, beroen
de på ofullständighet eller oklarhet 
i testamentet. Många invecklade och 
dyrbara testamentstvister ha upp
kommit därför att de testamenterande 
utan vidare följt gamla formulär, 
som sedan visat sig alls icke ha pas
sat för deras speciella fall. 

Till utställningen. 
Göteborgaren får denna sommar en 

stor mission att fylla. 
Till vår stad anländer en ström av 

resande, svenskar ocl utlänningar. 
De komma för att bese en sevärd ut
ställning och med sin närvaro hedra 
invånarnas fästliga firande av sta
dens 300-årsjubileum. Så långt ar
rangemangen förslå äro främlingar
na mot skälig valuta utställningens 
gäster. Men om ej en felkalkyl är 
gjord skall en stor procent besökare 
komma på det privata Göteborgs kon
to. På denna fria marknad blir 
fixerandet av ett normalpris av fle
ra skäl omöjligt. Det föreligger allt
så för mången en frestelse och för 
staden en föga önskvärd möjlighet att 
man skall försöka jobba i utställ
ningsresande såsom man tidigare 
gjort vid åtskilliga andra tillfällen 
som dragit stark resandeström. 

"V ad som då skedde inträffade 
emellertid i pänningens guldålder och 
normerade på så sätt sig själv. 

Vi ha nu andra tider och man 
måste räkna på ett annat sätt. 

Det är denna synpunkt var och en 

L U X  K R Y M P E R  E J  
Mjuk», ulliga plagg sisom strumpor, bj """mössor handskar, ylletröjor, fil,ar. ylku«le,klâdt, 
hälla sin ursprungliga mjukht, lrvm 

1 '• 
* -„as mtd LUX. Oer „ 
för .värt av ,11 slags y||e. Banell. 
vävnader och lämnar all,ing frisk, och 

LUX sälje, endast l pjkt|, 

SUNLIGHT SÂPTVÂL AB- GÖTEBORG 

Atejj^AÏiârd 
Aschebergsg. 33, n. b. 

Tel. 10674. 

K o n s t n ä r l i g a  

fotografier, 

Billiga priser. 

Dam- $ Herr-Handskar 

i erkänt goda kvaliteer och 
billigaste priser. 

JOH. NILSSONS 
h a n d s k f a b r i k  

Etablerad 1866. Telefon 6991 
9 HVITFELDTSPLATSEN 9 
iMitt emot Gamla Latinläroverket). 

i sin stad bör ha klarlagd vid upp
görandet av sommarens priser. 

De gäster från när och fjärran, 
som komma till Göteborg för att del
taga i firandet av stadens 300-års-
minne skola över hela linjen motta
gas och behandlas så, att de efter sin 
vistelse här kunna lämna oss fullt 
tillfredsställda och med vitsordet att 
det var den hederligaste, liberalaste 
och mest älskvärda stad de besökt. 
Skälig valuta för omkostnader och 
besvär, ett allmänt tillmötesgående, 
viljan att bereda de främmande en 
så behaglig tillvaro som möjligt är 
allt som rimligen kan fordras oå 
med lätthet givas. 

Göteborgaren åtnjuter ju såsom 
värd i det egna hemmet ett gott an
seende — här gives ett tillfälle att 
inför in- och utland stadfästa och yt
terligare utvidga detta intryck till att 
omfatta hela det representantskap 
som utövas av en god stadsmedbor
gare. 

Dessa funderingar äro icke helt opa-
kallade. Yi må nämligen icke glöm
ma, att vi ha många fördomar enw' 
oss. Från Ystad till Haparanda le
ver man i den övertygelsen att go
teborgaren är merkantil, stel, stolt 
och tråkig. Även har Göteborg på 

sistone fått figurera såsom en förste 

rangens dyrtidsstad — ett ei ®e 

sanningen överensstämmande rj kte, 
som vi redan nu kraftigt skola he 
ivra och till sommaren fullständigt 

avliva. . 
Man må komma med vilka fö^0 

mar som helst. 
Men man måste lämna oss med tan 

ken : 
En vacker stad. En utomordenth 

älskvärd befolkning. Den KclJ) 

glemmer jeg aldrig! 

Den lantlige riksdagsmannen 
besök i hemtrakten och det anor 

ett gille för honom. 
i närva' 

— Hör nu, säger en av ae ^ 
rande, man kan se i tidningarna-^ 
både den ene och den andre upp s 

sin röst i riksdan, men aldrig du-
— Gör inte jag?!! Sei du ^ 

emellanåt, att det i referaten ^ 

"allmänt mummel? D"r ^ 
tro, att jag låter höra m i11 r',s 

Konstflitens Flossamatta 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiirmimiiiiw • 

Tjock, varm, vacker, slitstark. Relativt billig-

Mattan för det burgna, välomhonade.med kulltiverad smak inredda henircgî 

KONSTFLITEN Göteborg 3-

Offentligen-
w'w' 

m 1 30 Billighetäföreställning-: 

850(145 Bajaderen 

varje afton 

M a d a m e j u t t e r f l ^  

Kl. 8: 

Generaldirektören 

Fo l k t e a t e r n .  

Varje afton kl. 8 :  

Nyårsrevyn 1923. 

Sondag kl. 1,30 Billighetsmatiné: 

När byskomakaren och byskräddaren 
gifte bort sin pojke. 

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

|\|ya Teatern. 
Söndag kl. 1,30 Billighetsmatine: 

Barken Margareta. 

Varje afton kl. 8: 
Keekens Dotter 

LILLA TEATERN. 
Söndag kl. 1,30 Mâtiné: Den 27 Augusti 

Lördag och Söndag kl. 7 och 9: 

Hemslavinnor. 
Andra dagar kl. 8: Samma pjes. 

Ï Î L U O L S O N S  
Hygieniska Salong 

B E K O M M E N D E R A  S .  
Östra Hamngatan 36. Tel. 5061. 

ö B s j  Ny afdelning for Damfrisermg. OBS. 

TEATER. 
Lorensbergsteaterns nuvarande pro

gram, Alexandre Bissons Generaldi
rektören synes betyda en fullträff 
på publiksmaken. Man har muntert 
och man njuter, njuter först och 
främst de enskilda skådespelarpres
tationerna, som — det kan icke hjäl
pas __ på sistone fått en alltmer 
framträdande plats i teaterns en
semble, och samtidigt hos publiken 
vunnit ett allt större beaktande. I 
Generaldirektören triumfera med äk
ta lustspelskonst några av teaterns 
förnämligaste krafter — fröken Do
ris Nelson, fru Lotten Seelig-Sand-
gren, hrr Georg Blickingberg, John 
Ekman och Torre Cederborg. Man 
kan endast önska att det underhål
lande och dekorativt och dramatiskt 
utmärkt genomförda programmet 
vinner den uppmärksamhet det för
tjänar. 

* 

I samband med ovanstående må 
erinras om Lorensbergsteaterns å 

ELEGANTA 

Balskodon 
stor sortering i brockard 
lack, mocka samt i 
guld, silver och brons 

Nya A.-B City 
Telefon 9179 

Kungsg. 51 

Bemärk vår stora 

Real isa t ion !  
Betydligt reducerade priser. 

SKOPALATSET^ 

13 KORSGATAN 13 

Märkliga kvinnor: 
Drottning Kristina. 

III. 
Om man efter föregående allmän

na orientering skulle söka skapa sig 
en närbild av drottning Kristina in
ställer sig först och främst frågan: 

— Hurudan såg denna Nordens 
Minerva ut? 

Från en del historiska porträtt, 
somliga alltför starkt idealiserade, 
andra ur psykologisk synpunkt in
tetsägande, bevara vi minnet av en 
slags officiell bild, som dock knap
past torde göra originalet full rätt
visa. 

Biografer, som sammanträffat med 
Kristina såväl i hennes ungdom som 
under senare år i Rom, vittna sam
stämmigt om den ovanliga uttrycks
fullheten och charmen i hennes an
sikte. Även om man bortser från 
den procent smicker, som i dylika ut
talanden ägnades det illustra maje
stätet måtte hennes drag, isynnerhet 
under samtal, ha utvecklat ett säll-

Yaland pågående retrospektiva ut
ställning av dekorationsskisser — en 
utsökt samling som i minnet åter
kallar en rad av storstilade föreställ
ningar, vilka under nuvarande regim 
gått fram över denna teaters tiljor. 
Från Sällskapet Gnistan i Göteborg 
har Lorensbergsteaterns chef, d:r 
Per Lindberg i anledning av utställ
ningen fått mottaga följande hyll
ningstelegram : 

"Gnistans medlemmar, talrikt 
samlade, bringa i anledning av Lo
rensbergsteaterns utställning Eder 
såsom dess ledare ett varmt tack för 
all levande skönhet Eder gärning 
skänkt vårt samhälle." 

Den unga frun, som är ute på torg
uppköp, har efter mycket prutande 
beslutat sig för ett tjog ägg. Hon 
anser sig emellertid böra närsluta nå
gra tillrättavisande ord, när hon 
överräcker de tre kronorna till bond
gumman: — Jaa, snälla ni, det är 
riktiga syndapängar det här! 

— Gumman: — Jaså! Ja, om frun 
inte har några andra, så får jag väl 
hålla till godo med dom. 

samt rikt och fängslande minspel av 
oemotståndligt behag. 

Den första autentiska upplysning, 
historien lämnar om hennes yttre är 
då hon efter Gustaf II Adolfs död 
på begäran av en av bondeståndets 
ledamöter att få se den blivande 
drottningen vid Axel Oxenstiernas 
hand såsom ett 6-årigt barn ledes 
fram inför ständerna. Mannens ord, 
sedan han uppmärksamt betraktat 
den lilla: "Det är den rätta. Hon har 
Gustaf Adolfs näsa, ögon och pan
na" kastar upp den första skissen 
till Kristinas bild. 

En av hennes förnämsta biografer, 
den franske diplomaten Chanut ger 
av drottningen följande skildring: 
"Vanligen syntes hon tankfull, men 
skiftade lätt och ofta uttryck, likväl, 
vilken förändring som än föregick in
om henne med bibehållande av något 
lugnt och behagligt. Om hon någon 
gång ogillade det som man sade hen
ne, vilket ytterst sällan hände, gick 
det liksom ett moln över hennes an
sikte, vilket utan att vanställa henne, 
ingav betraktaren förskräckelse." 

Drottningen var till växten liten. 
En romersk karrikatyr från hennes 
ålderdom visar dessutom att hon i 
likhet med sin höge fader, med tiden 
blev tämligen fet. Denna tid måtte 
dock för henne ha kommit mycket 
sent. Måttlig i mat och dryck, pas
sionerad och förträfflig ryttarinna, 
andligen och lekamligen i en oav
bruten forcerad verksamhet, sällan 
ägnande mer än 3—5 timmar åt söm
nen, underkastade hon sig en härd-
ning, - som länge och oförminskad 
bevarade kroppens och själens spän
stighet och elasticitet. Den ryktba
ra hertiginnan av Montpensier, Hen
ri IV:s sondotter och en av de om
dömesgillaste av de damer, som efter 
abdikationen sammanträffade med 

Kerstin Lindahls 
BLOMSTERAFFÄR 
Korsgatan 4, Telefon 8462 

Rekommenderas ! 

Kristina under dennas första besök 

I rankrike blev högeligen intagen 
och liknade henne närmast vid "un 

joli petit garçon", en vacker gosse. 

' ttalandet är intressant i det att det 
belyser den manliga betoningen över 
Kristinas yttre — en måhända ound
viklig följd av hennes ovanliga upp

fostran, vilken enligt Gustaf Adolfs 
egen önskan lämpades mera efter en 
gosses än efter en flickas utveckling. 

I ogas härtill drottningens benägen
het att även i klädedräkten markera 
en viss originalitet såsom genom bä

rande av en jacka av manligt snitt 
över kjolen samt en särskild skomo
dell utan klackar — och hon var 
sannolikt en uppenbarelse som icke 
ägde sin like i tiden. 

Det måtte ha varit en syn. som 
skulle ha gjort väsen av sig var som 
helst, men som naturligtvis blev av 

så mycket större effekt vid ett av 
Europas då ryktbaraste hov, att se 

den i halv mansdräkt klädda drott
ningen, omgiven av en stab ädlingar 
och snillen, med frihet i uttryck och 
gester, stundom med benen upplagda 

på en stol och ett kraftord inblandat 
i konversationen diskutera dagens och 
tidens frågor såsom en lärd bland 

lärda, såsom ett snille bland snillen, 
såsom en statsklok bland statsmän. 

Frågan uppstår gärna huruvida 
Kristina, sådan hon var, verkligen 
besatt förmågan att såsom kvinna 
göra ett djupare och fördelaktigare 
intryck på den krets av män, var
med hon omgav sig. En annan frå
ga är, huruvida hon själv hyste nå
gra önskningar i denna riktning. Vid 
besvarandet av dessa spörsmål kunna 
varken panegyrikerna över hennes 
person eller de lösa hypoteserna om 
arten av hennes gunstlingsskap bliva 
avgörande. 

Man har påbördat drottning Kri
stina många gunstlingar. Ju när
mare man studerar hennes historia 
och egna skrifter, desto starkare drar 
man i tvivelsmål sanningsenligheten 
av de rykten, som på grund av hennes 
fria och originella uppträdande, 
spredos över hela Europa om hennes 
person — ett obestyrkt skvaller, som 
enligt uttalande av en av våra främ
sta Kristina-kännare, f. envoyén i 
Rom baron Bildt icke efter 200 år 
kan bilda historia. 

För eftervärlden är det omöjligt 
och dessutom tämligen intresselöst att 
söka avgöra, huruvida drottningen 
någon gång överstigit livets Rubicon 
eller icke. Förleddes hon genom sitt 
heta blod att begå en dylik förvil
lelse, tvangs hon dock snart nog av 
sin stolta och sobra karaktär att 
återvända till rätta vägar. För alla 
dylika antaganden saknas emellertid 
bevis. Intet personligt vittnesmål, 
ingen skriven rad ger vid handen att 
en enda av de män hon utmärkte ägt 
hennes synnerliga gunst, 

(Forts.) 

Äkta mannen: — Nej, vi kan inte 
gå på teatern — vi måste tänka på 
pängarne. 

Unga frun: — Kära du, kan vi 
inte tänka på pängarna på teatern? 

Titfse noga 

vid köp av thé att vidsta 
ende varumärke jinnes 

n å varje paket och bark! 

éndasf" da erhåLies 

SlfefSul 

•*—» 

"Marknadens a((ra framstå 

'Borgen för åkta vara* ^ _ 

mu .iiiiiillltllllllk /̂rif. 

ÖdmjuKhet 
och inbilskhet. 

Det finns endast två slags storhe
ter: den ödmjuke som är stor och 
därför känner sin ringhet och den in
bilske som är ringa men tror sig va
ra stor. 

Den ödmjuke tjänar för verket. 
Den inbilske tjänar för äran och 

vinningen. 
Den ödmjuke säger: jag anar ide

alet, men når det ej. 
Den inbilske: jag har överträffat 

alla ideal. 
När den ödmjuke får kritik, lider 

han och längtar efter nya, klarare 
och bättre verk. 

När den inbilske får kritik rasar 
han och ropar på orättvisa. 

När den ödmjuke vinner bifall glä-
des han och visar den bifallande sin 
erkänsla som vore denne hans broder. 

När den inbilske vinner bifall tar 
han smickrad emot — med tyst förakt 
för den bifallande. 

Den ödmjuke store är tacksam mot 
sin Gud, mot sin gärning, mot alla 
sina vänner. 

Omplantering af 

Krukväxter 
verkställes såväl i hemmen som äfven i 
vär lagerlokal af därtill utbildad fackman. 
Låg kostnadsberäkning. Prima jordbland
ningar jämte krukor i alla dimensioner 
tillhandhållas. 

FLORALAORET, 41e Långgatan 3. 
Telefon 43070. 

Den inbilske lille räknar i sin 
storhet endast med sig själv. Lika 
otacksam som han ryckt sin gåva ur 
Guds händer, mottar han människor
nas beröm. 

Den ödmjuke värmes av männi
skornas lov ?— Varför? — Eme
dan han älskar sitt verk. 

Den inbilske högmodas över fram
gången. — Varför? Emedan äran är 
honom allt. M. L. I. 

Rinso Ett paket 
och en balja Quint 
vatten är allt 
som behövs 
för veckans 
tvätt. 

Det är onödigt att koka kläderna 
0111 man använder Rinso. Genom att É 
lägga kläderna i blöt i en ljum Uinso-
lösning över natten och genom att 5® 
skölja dem väl morgonen därpå bliva || 
dc rena och snö vi la. Endast de smut- ^ 
H sigaste ställena behöva gnug- || 

gas lätt mellan händerna. ^ 

Pä grund nv dess absoluta 
renhet lockar Rinso av sig || 
själv bokstavligen ut smut- & 
sen utan kokning och utan ^ 
gnuggning. 

Det reducerar arbetet till 
det minsta möjliga och || 

rc sparar bränsle. ® 

—Rinso 
SUNLIGHT SÂPTVÂt AKTIEBOLAG, GÖTEBORG. 

IKEVIIG ,,t INTRESSANT 1 
F A R S K A  

N Y H E T E R .  
V Ä R D E F U L L T  

I N N E H Å L L  

GÖTEBORGS 
MORGONPOST 

Den största 
morgontidningen 

(Med ensamrätt för Sverige. Efter

tryck ej tillåtet). 

I Rosenhof. 
K°man av Luise Westkirch. 

Översättning av —e. 

11. 

la^hack Etsade tveka. "Ne-ej, jag 

,mk;ngen *US^" ^är man har travat 

så Ii1 var^en länge som jag, 
vill ar ^d^an hunnit växa, och då 
Jfei)

nUl" kelst göra kål på alltihop. 

skedl'111 Un^ — och en av de be-
1ror jag. Det är också 

Mna^are- Kröka rygg 

an^å längst.' 

rätta " 
<lr *n^en ^are, skall jag be-

tilh Ur" JaS bjuder på en 
hotj s]3 

1 Sabiner-Lotta, som 
dussill !!ger med benen! Minst ett 

tet _ aU,glar" har hon på samve-
n hade något! Men hos 

därmed kommer man 

henne ha svartrockarna ingen fram

gång." 
"Ni skulle ju ge mig en vink, hur 

jag skulle spela den där Reinecke ett 

spratt." 
"Ack, jaså — verkmästaren. Det 

måtte ju vara en rent av oerhörd 

slarver. Sjukkassan och försäknngs-
pängarna! Allt ligger och slänger 1 

en vanlig bordlåda! Kanske till och 

med olåst?" 
"Ett femtioöreslås lär där väl vara-, 

ett sådant där, som varenda lärpojke 

kan peta upp med en krokig spik. 
"I hans "kontor", i den stora tom

ma verkstaden, dit inte ens en katt 

sticker näsan på fjorton timmar. 
"Nattväktaren går ronden, — om 

han inte tillfälligtvis sitter 1 ett hörn 

och snarkar." 
"Otroligt slarv!" utgöt sig 

Schack. — "Det handlar ju inte bara 

om några tjugufemöringar ! " 
"Nej, det kan ni väl tänka er, 1 

ett sådant företag som vaggonfabn-
ken. Häromsistens vid avlöningen 

låg där tjocka sedelbuntar. 
"Och det kunde ni se?! Om nå

gon annan sade det, skulle jag inte 

tro det. ' 

"Tjocka sedelbuntar, nerslängda 

ibland segelgarn, cigarretter och 

skräp. Det är en riktig skandal. Don 
skojaren hade för länge sedan blivit 

bortkörd, om han inte hade en 'vän i 
viken'. Där berättas flere historier, 

— men det hör inte hit." 
"Ja, ser ni, en gång kände jag en 

hantlangare på ett bygge —." Han 
började berätta historier om ogina 

förmän, och hur de tillrättavisade ha
de hämnats. Han berättade levande 

och färgrikt, och saltade voro histo

rierna. 
I Pauls hjärna började den hastigt 

nedstörtade alkoholen att verka. Han 
satt och nickade halft bedövad, men 

alltemellanåt for han upp och begär
de med den berusades envishet att 

få.veta, vari "sprattet" skulle bestå, 
som han skulle spela verkmästaren. 

"Ja, för tusan", förklarade Schack 

slutligen, "om någon kunde smyga 
sig in i verkstaden och komma osedd 
in på kontoret — den där verkmästa

ren skulle väl göra stora ögon på 
morgonen! — Men det går ju inte. 

Dörrarna lära väl vara tillbommade? 
Paul öppnade mödosamt sina halft 

sammanfallna ögon. Om där inte är 

n-något annat i v-vägen, på b-bak-
väggen är en liten d-dörr, för de an

ställda herrarna, begriper ni, men en 
sm-smed dyrkar opp den i en hand-

vängning. 
"Ja, det tror ni! — De lär väl ha 

en säkerhetslås." 
Paul blev häftig. "Jag måtte väl 

känna till hela kåken! Jag kan gå 
runt hela verkstaden och alla rummen 

tre gånger, utan att nattvakten mär
ker något. — M-men jag vet — bara 
inte — vad jag ska göra därinne? ' 

"Menar ni verkligen på allvar, att 
ni skall skaffa den uslingen en skra-

O" par 
"Ja, ja visst för tusan dj—r, ja", 

utstötte Paul hest — 
Gök-klockan började slå elva. 

— Stängning! Källaren började töm

mas. 'Vilhelm den bedrövade' snar

kade med huvudet på bordet. Den 
bleke trashanken åtog sig att ledsaga 
den hopplöst berusade blinda hem. 

Schack betraktade sin kamrat med 
en genomträngande och prövande 

blick. Ur Pauls glosiga ögon glödde 

ännu raseriet, vitglödgat genom de 
olika dryckerna. 

"Nå-ja, som ni vill då. Ni gör mig 

ont. Jag kan inte för mitt liv för

dra' orättvisa. Kom!" 
Han vinkade på Svarta Julia och 

betalade. "Marmorbrud", sade han 

mycket lågt därvid, "jag menade, vad 
jag sade; tänk en smula på saken.'' 

Icke en muskel rörde sig i hennes 

ansikte. Men medan Schack räknade 

sina erhållna växelmynt och strök 
dem i börsen, lade hon förstulet sina 

fingrar på Pauls hand, vände sina 
stenkolsögon mot Schack och skakade 
nästan omärkligt på huvudet. 

Paul ryckte med en förtörnad blick 

sin hand undan hennes. 
Då skrattade Julia kort och sade 

till Schack, som misstroget vände på 

huvudet: "Ni borde se till att han 

kommer upp på sin kammare, herr 
Schack. Vad vill ni med den där? 
Han kan ju inte stå för sig själv." 

Paul sprang trotsigt upp. Han 

tumlade, han vacklade men han stod. 
Schack sköt honom ut genom dör

ren. I förstugan frågade han: "Har 

ni kanske ett paket, ett helt litet pa

ket? Där behövs inte vara något an

nat i det än en gammal tidning." 
"V-vad ska det vara till?" stam

made Paul. 

"Det är min hemlighet". 
"Oppe på m-mitt rum kan jag göra 

ett p-paket." 

Han stapplade upp för trappan, 

öppnade sin dörr och lyckades med 
möda få eld på lampan. 

"Där — där är papper — segel

garn; — men jag kan inte binda nå

gon kn-knut. Det går runt för mig." 
"Det går över i luften." 

Schack vek ihop ett par tidnings

blad, slog in dem i grått omslags
papper och band segelgarnet mycket 
ordentligt därom. Paul såg på med 

slö förvåning. 

"Har ni dyrkarna?" 
"Här, här -— men om jag bara 

visste vad —" 
"Det ska ni snart få se, och roligt 

ska det bli. Huvudsaken är att vi 

kommer in." 
"Men när vi nu ä' komna in — 

jag förstår — inte —" 
"Har ni, eller har ni inte förtroende 

för mig? Jag går bara med för er 

skull, för att göra er en tjänst. Men 

kanske ni har blivit omvänd och vill 

krypa till bönboken? — Nåja, slu

gare vore det. Gå ni till den där 

karlen med ryggen krökt och granna 
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Hildur Sandegrens Mode- & Manufakturaffär. 
Knngsgatan 10. Hörnbutiken tel. 6752. 

Om fyra unga flickor gå i bredd 
på trottoaren, vika de icke undan för 
någon med mindre denne någon bär 
en färgpyts. 

Varje förståndig husmoder 

använder 

Pellerins Margarin 
i hushållet 

Att giva eller 
icKe giva. . .  

Det har skrivits artiklar i denna 
tidning både om skyldigheten och 
vådan av att giva. Jag tycker för 
min del att båda parterna ha rätt. 
Vid läsandet av Crayons En episod, 
vari författarinnan svänger sitt gis
sel i harm över samhället för 
dess urusla sätt att tillvarataga och 
ordna för sina elända kände jag med 
gripenhetens kalla kårar utefter ryg
gen hur rätt hon hade. Och när fru 
Ingeman i sin artikel Att hjälpa eller 
att stjälpa skymtar såsom en det mo
difierade givandets representant, vil
ken med tiggarna på sin förstuga 
öppnar underhandlingar om litet ex
tra arbete för den slant de få mot
taga, så tycker jag att också hon har 
ovedersägligt rätt. Och möter jag en 
stackars usling på gatan, som kräver 
mig på den 25-öring, jag icke be
höver, så finner jag att han har rätt 
han med. Jag är i detta fall som 
salig Yoltaire: —• utan principer. 

Men en övertygelse fasthåller jag 
orubbad nämligen att det i det moder
na tiggeriets historia blir sällsyntare 
att träffa på fall, vilka sympatiskt o. 
övertygande vädja till ens medlidan
de. Hör bara folk berätta tiggarhi-
storier! Det är så mycket med i spe
let, stenhus, lånade barn, simulerade 
lyten, hopfantiserade sjuka familjer 
m. m. m. m. som icke riktigt passar 
ihop med en ärlig, sympatiskt fattig 
människa. Och det som sägs är nog 
icke helt och hållet gripet ur luften. 
Detta är i varje fall ej förhållandet 
med nedanstående, direkt från verk
ligheten avskrivna episoder, vilka ju 

"Ett väldigt gott bröd" 
Så säga alla, som smakat och bruka 

Bergmans Enkas 
Delikatesspis = knäckebrödsorter 
Säljes i väls. speceriaff. Obg. o. i. p. tel. 10837 

icke vittna om någon särskilt öm
mande nöd. 

En äldre man stod och tiggde 
utanför en dörr i Stockholm. Deu 
unga dam, som öppnade, beslöt att 
ge honom något riktigt gott. Hon 
tog det bästa hon hade, färskt franskt 
bröd, tjockt med prima smör och nå
gra präktiga ostskivor. Dessa goda 
smörgåsar räckte hon mannen. Han 
sneglade på dem, ryckte en smula på 
axeln och sade till hennes häpnad 
helt nonchalant: 

— Tja — jag kan ju ta dem! An
nars hade jag nog tänkt mig något 
salt! ! ! 

En annan historia. En stor stark 
kvinna i sina bästa år tiggde vid en 
köksdörr i Göteborg om en krona till 
nattlogi. Man erbjöd henne att sku
ra av en liten stentrappa i förstugan 
— ett arbete på 15 à 20 minuter •—• 
så skulle hon få 75 öre. Kvinnan 
svepte den troligen enkom för tiggar-
expeditionen anlagda själen tätare 
omkring sig och sade stolt: 

— Nej tack, då,får det allt vara! 
Och gick. 
Ett tredje exempel inträffade på en 

expeditionslokal. En karl trängde 
sig in och tiggde. Fröken, som för 
tillfället var ensam inne, ville ej ta
ga fram sin väska, vari hon händel
sevis hade "en ganska stor summa 
penningar, utan tog en lös 5-öring, 
den enda slant hon kunde hitta på 
bordet, och sköt denna till manne]]. 
I st. f. att ta slanten började mannen 
gräva i sin ficka, och med, orden: — 
Så mycket kan jag också ge! smet 
han upp en 5-öring på bordet bred
vid den andra. 

Gent emot dessa exemplar före
drar jag den tiggare, som en bister 
vinterkväll fördes i min väg på en 
gata inne i staden. Han bad med be
vekande stämma om några ören till 
nattlogi. Karlen var trasig och gè-
nömfrusen, och jag förstod vad han 
behövde. Jag räckte honom därför 
en liten peng och sade: 

—• Här har ni till en sup! 
Han hoppade till av förvåning. T 

hans häpna ansikte steg ett soligt le
ende, och med handen dallrande upp
lyft i höjden utbrast han med över
tygelse och eftertryck: 

— Tack, glada själ! 

Den stumma förvåningen stannade 
uteslutande på min sida. 

T. R. 

Baptistförsamlingen i Cresswell 
Bay, Pembrokeshire i England har 
till präst kallat en kvinna, miss An
nie D. Lodwick. 

En fråga som be
svarar sig själv. 

Ärade Redaktion! 

Då jag i nr 4 av Eder tidning läste 
att fransmännen blivit neurasteniska 
just genom ekonomiskt betryck och 
fruktan, så ber jag få framställa en 
fråga. Hur kan ett folk, som lider 
av sådan fattigdom ha råd att upp
ställa en här på f. n. 750,000 man 
med allt vad som hör till deras full
ständiga utrustning?, hur få de pen
gar till att låta bygga 1,952 aero-
plan, större än några hittills använ
da, och hur räcker inkomsterna till 
för att kunna förfärdiga miljoner 
bomber, också de så mycket större 
än hittills brukade, att de, när de ka
stas ned från ovannämnda aeroplan, 
kunna krossa i ett slag en stor del av 
en fientlig armé? Yad kosta dessa 
förberedelser till ett nytt världskrig 
för att Frankrike skall få hegemo
nien över Europa? För att den ro
manska rasen och Frankrike i synner
het med sin yttre polityr och nuva
rande negercivilisation och inre rut
tenhet skall kunna bekämpa och ku
va den germanska? De kosta så mån
ga miljarder att om de användes till 
fredliga värv med hjälp av måttliga 
summor från Tyskland tills det bli
vit i stånd att betala mer och mer, in
gen neurasteni behöft uppstå. Och 
de miljarder som Tyskland måste be
tala för ockupationstrupperna skulle, 
om de fått tjäna till betalning för 
Tysklands skuld, i stället för att 
sätta en outplånlig skamfläck på 
Frankrikes namn, också ha tjänat till 
att minska deras neurasteni. De äl
ska tydligen att omhulda den och öka 
den för var dag. Yi behöva nog inte 
ta den på allvar och jag tror man kan 
uppställa som axiom att den kapita
listiska imperialismen inte har några 
nerver. 

A. Il—n. 

Bertha Anderson 
Korsgatan 15 = Göteborg 

— Telefon 5122 — 

Vackra färgäkta Tvättyger. 
Bomullsflaneller, Ylle-J{läd-
ningstyger, Gardiner, sol- och 

tvättäkta. Möbeltyger, konst-

vävda och tryckta. Borddukar 
i litine och bomull. Sängtäcken 
Tricotvaror, T^eformliv, 
Snörliv, Strumpor, Yllekof
tor. Broderier. Blekta och 

oblekta Vävnader av bästa 

fabrikat. Vaddtäcken. Prima 
Ylle'stickgarner. 

$ 

Prima miMol, 
Cnkes. tnlracilkol & Ved 

till dagens lägsta noteringar. 

C. Uggla & C:o. 
Tel. 32, 3885, 44, 5407. 

"Broderskap som vägrar att 
stå under färlan." 

I Amerika lär ha bildats en före
ning med ovanstående namn. Stad-
garne innehålla bl. a. följande: 

"Mannen vägrar att gå på torget 
och göra inköp, 

dito: att elda i alla kakelugnar 
och sopa rummen, ditö: att marsche
ra med babyn halva natten och se 
till att han är torr, 

dito : att tvätta och koka potatisen, 

dito: att agera fullständig betjänt 
till svärmor. 

Slutligen förbehåller sig mannen 
rättighet att bestämma tiden för sin 
hemkomst från klubben." 

Tyvärr berättade icke vår sages
man, hur de resp. fruarna upptagit 
"Broderskapets" ultimatum. 

FEBRUARI. 
I den normala tid natur och väder

lek ännu läto sig beräknas var fe
bruari en löftets månad. Januari ha
de så att säga ånyo vänt solens blick 
mot jorden för att tina upp all dess 
snö och is. Men då solen ej ensam 
förmådde detta kom i februari, enligt 
folkfantasien, Peter Katt och kastade 
den heta stenen i vattnet, och efter 
den dagen tinade isen lika mycket 
underifrån genom stenens värme som 
överifrån genom solens. 

Men i vår abnorma tid ha vi var
ken is eller snö, och Peter Katt är 
överflödig. Kastar han likafullt av 
gammal vana sin heta sten blir väl 
resultatet endast att alla vatten bot
tenfrysa och alla skogar och vägar 
snöa igen. Ty så där bakvänt är nu
mera allt. Milda vintrar med syd
vind och rägn, kalla somrar med nor
dan o. hagel — en överraskande obe
haglig väderlek, som imponerar t. o. 
in. på oss tränade göteborgare. 

Inga gamla goda tecken stå sig 
längre i detta kaos. Men man kan 
ha sina privata. Undertecknad har 
en osviklig Ekholm i sitt paraplyfo
dral. Det ligger i veckor och göm
mer sig i någon ficka eller låda. Un
der tiden är det mest uppehåll. En 
dag finner jag det händelsevis och 

Rekommenderas 
Kungsgatan 12. Göteborg 

bostaden 11045 

Rum, dubbletter, våningar och 
affärslokaler samt 

sommarnöjen 
önskas hyra gen. 

A/ 
TEL. 772.0 • 7790 • 7700 

ÖSTRA HAMNGATAN **S 

drar det tanklöst på. Osvikligt omen : 
rägnperioden börjar! 

Jag drar av det. — Solsken! 
Jag går ut en härlig morgon med 

fodralet på. — Ösrägn. 
Jag går ut en mulen morgon utan 

fodral. — En vårsol så härlig att 
man bara väntar att alla rabatter 
skola börja blomma, och kastanjerna 
framför Stora teatern tända sina 

ljus. 
Och där går man och skäms i sol

skenet med sitt fladdrande paraply 

på armen. 
Man kunde ju bränna upp fodralet. 

Men vad tjänar det till. En vacker 
dag går man ändå bara i ett svagt 
ögonblick och köper ett nytt. 

Och f. ö. finns det väl flere som ha 
fodral. Och flere som besitta pri
vata tecken och som kämpa samma 
fåfänga kamp med väderlekens mak
ter som min olyckliga 

En tous cas. 

Klädningar, 
Dräkter & Kappor 

på beställning, utföres omsorgsfullt 
ocli billigt. 

Färdiga klädningar, blusar och 
underkjolar m. m. till mycket billiga 
priser. 

H .  A X  M A C H E R  
Södra Larmgatan 11. Tel. 155 16 

KOL VED 
COKES 

C. N. ANDERSSON 
Tel. 27 80, 69 72, 108 49, Göteborg. 

I en av de stora arbetslöshetsde
monstrationer, vilka under den sena
ste tiden hållits i London, deltog 
även en grupp kvinnor för att hän-
leda den allmänna uppmärksamheten 
på, att det också existerar en kvinn
lig arbetslöshetsfråga, vilken kräver 
sin lösning. Det kvinnliga inslaget 
hade tillkommit på initiativ av 
Kvinnliga kontorist- och korrespon
dentförbundet. 

Även Kina har nu fått sin kvin
norörelse. Det har bildats ett för
bund för politisk medborgarrätt för 
kvinnor samt en kvinnlig studentför
ening vid Pekings högre normalskola 
för flickor. Den sistnämnda organi
sationen har på sitt program, lika 
medborgerliga rättigheter för kvin
nor som för män, lika lön samt lik
ställighet för äkta makar. — Nåja, 
även i Kina gäller kanske satsen: 
"friskt vågat är till hälften vunnet." 

kommer varje kind att skin 
tids dagligt bruk av den bers *** W 
tvålen, som är rätta vägen t-?,mda Wy' 
domliga skönhetens bevara,-') ^ % 

YVY-tvålen säljes ôveïlt ' 

Nrtiii bolaget YVT Fabrh jsllj 

T V Ä T T  
till 

Tvättanstalten Västkusk 
Vegagatan 46. Göteborg 

Omsorgsfullt arbete, m Snabb lev 
Tel- 1443 

Baby utstyrsla, 
Komplett färdiga, mycket praktik 

med engelsk blöja och gördel « Tde ; 

mantel. amt •>#• 

(In: 

§kånska Wienerbageriet 
Emy Thorin. 

ERIK DAHLBERQSQATAN 22 
(mitt för Realläroverket) 

Allt som hör till ett förstklassigt thebröds-
& wienerbageri. Tel. 6077. Billiga priser. 

523,000 kr. 
outlösta vinster finnes på 1889—1893 1918 och 1920 

års premieobligationer. Insänd Edra serie och obli
gationsnummer jämte 60 öre i frim. till 

Älmhults Obligationskontor Älmhult 
varefter vi undersöka om vinst tillfallit Eder. 

sänt,) 

En vädjan. 
Jag undrar om det finnes någoj; 

vi så ofta göra oss skyldiga till so® 
just till underlåtenhetssynder, g 

ofta svara vi inte på en begäran att vi 
skola göra eller säga det eller det 
ja, t. o. m. på en så enkel sak som 
att framföra en hälsning: ",Ja ^ 

skall jag visst göra", och glömma 
alldeles bort det. 

."För att nu inte medvetet göra mig-
skyldig till "en dylik underlåtenhets-
synd, vill jag som jag lovat uppfyUa 

en önskan av fröken Alberti, "Kvin-
delig Läseforenings" storstilade 
ordförande. Hon bad mig låta det 
komma till den svenska allmänhetens 
kännedom att genom henne kan ak
vareller erhållas, målade av en myc
ket högtstående rysk dam, som måste 
arbeta för sitt uppehälle. Akvarel
lerna kosta, de mindre 15, de större 
25 kronor. De förra 25 X 15 em, 
de större 30 X 40 cm. stora, efter 
ögonmått. De kunna nog erhållas 
till påseende mot erläggande av frakt. 
Passa till gåva vid högtidstillfällen 
då flera kunna slå sig tillsammans 
om tavla och ram som naturl. ej in
går i köpet. Adr. Fröken Alberti, 
Damehotellet, Grammel Mönt 1, Kö
penhamn. 

Arn. 

L. W. Ericsons 
utsökta 

MfFEUtmi l lM 
äro alltid av högsta kvalité. 
Redbergsvägen 12. Tel. 4551 

Amalia Gustafssons 
Saluhallen 21-23 

förstklassiga Charkuterivaror 
rekommenderas. Tel. 1976. 

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

hos 

N. L. Blomberg 
TRÄQÅRDSHALLEN. Tel. 7225, 

Hrla JVIjölh 
Distribution på glasflaskor. 

Tel. 85 78, 36 99 

ord. Kanske tar han er till nåder 
igen?" 

"Tyst, för f-n. Vem tror ni jag 
är?" 

Paul trängde på, ut ur rummet. 
Han stödde sig tungt på ledstången 
och släpade sig nedför den branta 
trappan. Nattluften, som slog kall 
emot honom där ute gjorde honom 
gott. Snart kunde han gå utan att 
ragla. Tröttheten försvann ur lem
marna och förvirringen vek ur hans 
tankar. Endast i hans vilja dröjde 
dröjde ruset och dränkte misstro och 
klokhet i en egensinnig begärelse ef
ter hämnd. 

VII. 

Vårnatten, utan måne och stjärnor, 
låg dunkel över Rosenhof, där alla 
fönster voro mörka. I det svaga 
fladdrande ljuset från den enda lyk
tan, som brann i gårdens mitt, smögo 
stumma mörka gestalter över den 
ojämna stenläggningen, tysta, skyg
ga nattdjur, som vid denna tid läm
nade sina hålor och drogo ut på rov. 

Schack tryckte sig tillbaka i husens 
skugga och undvek ljusskimret. Paul 
bemödade sig att hålla jämna steg 
med honom; han höll försiktigt det 
lilla paketet i handen, och bråkade 
sin hjärna för att uttänka, vad i all 
världen hans följeslagare skulle göra 
med det oskyldiga paketet, som så 
skulle kunna förarga och skada verk
mästaren. 

Men Schack gav inga förklaringar. 
Varje försök till samtal klippte han 
tvärt av med en befallande handrö
relse, och gick mycket fort förbi 
Deideles lumpmagasin till stranden, 
som var alldeles öde och människo-
tom, följde den till bron och över 
floden mot fabrikskvarteret, där man 
såg skorstenarna avteckna sig skugg
likt mot himlen här och där mellan 
sönderrivna moln. 

På kvareterts yttersta hörn mot 
öster låg vaggonfabriken, omgiven av 
en låg mur. I mitten höjde sig lik 
väldiga sågtänder de sneda taken på 
de olika vaggonhallarne, som också 
innehöllo de mindre rummen för de
taljarbete. Runtom låg en krets av 
mindre byggnader, smedjor, snicke
riverkstäder, kontor o. s. v. Schack 

gick rakt förbi den i mörker för
sänkta portvaktsstugan vid ingången, 
längs den låga muren och trampade 
över ljung och hedmark, tills han och 
Paul nått komplexets baksida. Där 
stannade han. Natt, stillhet, ensam
het härskade bakom dem; natt, still
het, ensamhet lågo framför dem. 

"Och nu visar du vägen, kamrat. 
Jag hoppas du är säker på den och 
hittar." 

"Med förbundna ögon. 
Paul svingade sig över den låga 

muren. Järnskrot, stycken av ske
nor. ståltråd lågo här uppstaplade. 

"Försiktigt", viskade Paul och 
slingrade sig utan att stöta emot ge
nom bråten till den mörka husväg 
gen. Detta var huvudbyggnaden. 
Schack följde honom i hack och häl. 
De stodo framför en smal, tung ek-
port i muren. Paul drog ur fickan 
en bunt dyrkar. Hans hand var sta
dig, tankarna klara. Men hans blod 
kokade ännu efter den hetsiga dryc
ken och målade för hans inre öga 
den lidna oförrätten i mångdubbelt 
förstorad skala, piskade hans vilja 
till en brinnande åstundan efter 
hämnd. 

Redan dyrken nummer två öppna
de ljudlöst låsen. De båda männen 
gledo in i den höga, mörka hallen. 
Genom rummet löpte skenor. Änd
lösa rader av färdiga spårvagnar, de 
flesta nya men många till reparation, 
stodo orörliga, jättelika. Schack hade 
tryckt på knappen till sin ficklampa, 
och dess sken upplyste snabbt en li
ten krets, så att de stora vagnarna 
verkade som monstrer, förstenade 
vidunder från före syndafloden. På 
tåspetsarna smögo de båda fram mel
lan vagnsraderna. Paul visade vä
gen. Bredvid en till reparation fär
digställd vagn, lade Schack plötsligt 
sin hand på Pauls axel och tvingade 
honom att stanna, och pekade på en 
avskruvad hjulnav, däri olja och väg
damm hade blandat sig till en fet, 
svart välling. 

"Olja dyrkarna!" befallde han 
lågt och kort. 

Paul såg förvånad på honom. "De 
äro i ordning." 

Men Schack tog paketet ur handen 
på honom och befallde: "Fort!" 

Lydig det nästan hypnotiska tvån
get, som kamraten utövade, stack 
Paul högra pekfingret i smörjan och 

gned in dyrken därmed. 
Schack drog fram under rocken 

en liten, liten såg, skarp som en 
rakkniv och räckte honom den. "Såg-
klingan också!" 

Och åter doppade Paul sitt finger 
och strök utmed längs verktyget. Det 
var högst vidrigt för hans utpräglade 
renlighetskänsla, att genom det 
myckna smörjandet hela hans högra 
hand blivit orenad av den klibbiga 
massan. Men då han försökte att 
stryka av fingrarna på vaggonens 
vägg så tryckte Schack honom pake
tet i handen, och i det han belyste 
siffertavlan på sitt ur med ficklam
pan manade han med en befallande 
rörelse till skyndsamhet. Visaren pe
kade på fem minuter över tolv. In
emot halv ett brukade nattväktaren 
börja sin rond. Paul smög framåt. 
Han visste, att vid denna timme voro 
alla vaggonhallarna tomma, ingen 
människa var där, och ändå slog hans 
hjärta oroligt, och han darrade för 
de sällsamma skuggorna, som dansa
de i ljusfläcken från ficklampan; 
skuggor av de mest välkända före
mål. 

Nu tog det slut med vagnsraden. 

Montörsrummet med sina lyftkran • 
vändskivor, hyvelbänkar, sträckte si? 
ögonskenligen utan gränser ut 
mörkret. Endast på vänster hal 

föll ljusskenet på en mindre trävägn 

Det var den i det stora rummet i 

byggda lilla verkmästarekam®^ 
— kontoret! Paul trädde ^raIfl'^r 

kammarens dörr, och medan has ^ 
fram dyrkarne. gav han Schac 

ketet att hålla. Denne lät'fick13®' 
och 

pans sken flyktigt dansa därö^^er^ 
log. Pauls smorda fingrar ha e ^ 
mycket tydliga spår på pake 111 

get. Även Paul såg fläckarna- ^ 
"Jag kan inte hjälpa det , ® 

lade han förargad. t pj 
Schack lade manande f'11?1 ^ 

läpparna och vände lampan® ̂  ^ 
på nyckelhålet. Paul införde s 

smorda dyrk. Låsen gick £e"a • ^ 
och han stötte upp dörren. c . ^ 
dörrspegeln stodo hans fi'1Sra 

tryck. Men när han ville s t 

höll Schack honom tillbaka, 

måste hålla utkik." 

P 
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UtlandsKröniKa 
i sammandrag 

Under den gångna veckan hava 
Frankrike och Belgien vidtagit ytter
ligare skärpning av våldspolitiken 
mot Ruhr liksom mot Tyskland i 
dess helhet. Till förbudet mot ut
försel av kol från Ruhr till det öv
riga riket har fogats en liknande be
stämmelse i fråea om metaller. För 
utförsel av dessa varor till utlandet 
lordras licens av särskilt härför in
rättade fransk-belgiska byråer. Vi
dare har förbud utfärdats mot besök 
av tyska ministrar i det besatta om
rådet. Ännu har Tyskland dock icke 
tvingats på knä. 

Spänningen i Ruhr tilltager på ett 
oroväckande sätt. Den franska upp
hetsningen stiger inför omöjligheten 
ätt eenomföra de uppgjorda planer
na, inför de sig hopande svårigheter
na på alla områden, den tyska be
folkningens sega motstånd, dess för
aktfulla hållning, i vilken det ligger 
även något av ett växande hot. Det 
franska ursinnet och kanske även den 
eniliga oron söka sig utlösning i ett 
rutalt uppträdande, häktningar, ut

visningar, tidningsindrapmingar och 
svåra våldshandlingar. Man frågar 

hur länge det tyska tålamodet 
'•til kunna uthärda denna oerhörda 

Pä restning. Och om det brister, vad 
änder? Tanken vågar knappast 
oja vid denna möjlighet, denna san-

n°hkhet. 

'm \ärlden hoppats på ett med-

dr "rs"k av England har den be-
apt sig. Man vet det nu sedan en-

a regeringen vid parlamentets 
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Men Frankrike tänker icke på 
reträtt utan pa seger. Det hägrar så 
skönt och på helt nära håll en ny-
upprättad av Frankrike beroende 
Rhenstat med egen förvaltning, egen 
ordningsmakt, eget mynt. Endast de 
radikala kretsarna våga hysa tvivel 
och fråga lågmält, om man ändå inte 
i tid borde försöka finna formeln 
till en fredlig uppgörelse med arvfi
enden. Hur regeringen . ser saken 
kommer icke till allmänhetens kän
nedom. Allt är knappast som det 
enligt franska uppfattningen borde 
vara. M. Poincaré, statsministern, 
har hittills nekat att giva deputera
dekammarens utrikesutskott de av 
detsamma önskade upplysningarna 
om det verkliga läget. Ett motgångs
tecken som det franska folket icke 
kan undgå att se är francens nästan 
oavbrutna fall ända sedan Ruhräven
tyret började. Det talar ett tydligt 
och för det franska penningkära 
hjärtat mycket smärtsamt språk. 

Även Orientfrågan berördes i det 
engelska trontalet och i den därefter 
följande adressdebatten. Statsminis
tern uttalade hopp om fred med Tur
kiet. I Frankrike ser man mindre 
hoppfullt på ställningen. 

Veckans övriga utrikespolitiska 
händelser äro avrustningsfrågans de
batterande i Folkförbundet, repub
likanskt rövarliv på Irland samt en 
serbisk, av Italien motad plan att ef
ter berömt franskt mönster lägga be
slag på ungerska kolgruvor. 

Nostradamus märkliga 
profetior. 

Världens öden. 

" ^ VÄVA JJdl ldJ.JU.Cli 
"Hände den 13 febr. deklarerat sm 

Law ^rem]'ärministern Bonar 
f°lket e^^ac^e därvid det engelska 
T,- e.S. vänskapliga känslor mot 

"ankrike, 
^hrakti 

men kritiserade öppet 
„en, vilken " 

förpg Tyskland 

rönen, vilken han ansåg för 
^ Tyskland men ännu mera 

Euro 3n^r^e oc^ ödesdiger för hela 
t,n J!3" Någ°n medling i konflik-
1ibcraianTade. EnSland icke. Från 

,S1 a Siordes gällande att ska-

Nationr.>.,n^an ^orde hänskjutas till 

B 
nernas förbund. 

över ,je 
ans^a Pressen är förargad 

olycksnr f (.n^e's'<e statsministerns 
finner de °m ^uhraktionen och 
^"Sarna"1 °b®fo&ade- De tyska tid-
fattnijj . ,°r ara med bibehållen 
från J' , lnSen hjälp är att vänta 
samt, me 

a.n<'' Tyskland står en-
f°rtsatt aU hålla "t och genom 
^raQkrike „j/''"^ ra°tstånd tvinga 

att slå till reträtt i Ruhr. 

Regerings-
kris? 

De pågående stora arbetskonflik-
terna inom industrien och de nya, 
som ytterligare väntas, hava väckt 
till liv en annan tvistefråga, vilken 
möjligen kan komma att föranleda 
regeringskris. 

Striden gäller arbetslöshetsunder
stöden. 

Enligt riksdagens direktiv är det 
vid oförvållad arbetslöshet åt kropps
arbetare utbetalade understödet icke 
en dem tillkommande rättighet utan 
en av samhället godvilligt lämnad 

hjälp. 
Då samhället är skyldigt intaga 

en neutral hållning vid strider mel
lan arbetsgivare och arbetare, erhålla 
dessa senare icke understöd vid ar
betsinställelse. 

Denna bestämmelse är självskri
ven och rättvis. 

Men saken kan kompliceras. En
ligt riksdagens beslut avstängas vid 
utbrytande arbetskonflikter, de förut 
understödda, oförvållat arbetslösa 
från hjälp. De betraktas nämligen 
som solidariska med sina direkt av 
konflikten berörda yrkeskamrater 
samt intresserade av stridens utgång. 
I allmänhet torde dessa av samhäl
let understödda, tillfälligt arbetslö
sa deltaga i omröstningen inom sin 
organisation rörande konfliktfrågor. 
Skulle de även efter utbruten kon
flikt få uppbära sitt understöd, må: 

ste man räkna med, att deras röster 
antagligen skulle avgivas för strid, 
av vilken de ju icke kunde fa något 
men, men eventuellt, genom vunnen 

Tiden lutar åt mysticismen, och 
en rik litteratur håller på att växa 
upp på detta område. Ett intres
sant bidrag. därtill har lämnats av 
Georg Ljungström genom hans på 
Litteraturförlaget, Sthlm, utkomna 
bok "Nostradamus .profetior om 
världens öden". Vi redogöra här ne
dan i ytterst sammanträngd form för 
innehållet, med en uppmaning till 
våra läsare att köpa boken, vilken 
har oändligt mycket mer att berätta. 
Priset är endast 1 kr. 

På 1500-talet levde i södra Frank
rike en läkare vid namn Nostrada
mus, vida berömd för sina yrkesin
sikter och sitt stora vetande. Det är 
emellertid icke för hans bragder som 
läkare och vetenskapsman hans min
ne bevarats åt eftervärlden utan för 
hans förutsägelser om mänsklighe- i 
tens öden. N. var av judisk börd 
och betraktade själv de uppenbarel
ser han undfick som profetior av-
gudomligt ursprung och av samma 
art som det gamla testamentets för
utsägelser om kommande ting. 

En del av hans spådomar, vilka 
gällde med honom samtida personer 
i framstående ställning, gingo i bok
stavlig uppfyllelse, något som till
drog sig ofantlig uppmärksamhet 
och stadfäste hans rykte som siare. 

Att han icke var någon charlatan 
därom vittnar bl. a. det erkännande 
för märklig siareförmåga en så kri
tisk granskare som Nordisk familje
bok ger honom. 

Ett tiotal år före sin död eller år 
1556 utgav han ett profetiskt verk, 
bestående av tio sånger om tillsam
mans något mer än nio hundra fyrra-
diga verser, och omfattande tidspe-

löneförbättring inom yrket, framti
da fördel. A andra sidan bör viss
heten om att vid inträdande öppen 
konflikt förlora arbetslöshetsunder
stödet vara ägnad att kraftigt sti
mulera deras fredsvilja. 

Alla dessa synpunkter äro kloka 
och försvarliga, men det finns dock 
ett "men". Det kan tänkas, att de 
understödda arbetslösa rösta mot 
strejk, men att denna, stödd av or
ganisationens majoritet dock blir 
verklighet. Också då förlora de 
oförvållat arbetslösa samhällets 
hjälp. 

Regeringen, vilken som bekant är 
socialdemokratisk, pressas givetvis 
hårt av arbetarvärlden, vilken krä
ver, att den nyss nämnda avstäng-
ningen icke skall tillämpas. 

Regeringen har gått en medelväg 
och i riksdagen framlagt förslag om 
en mildring av avstängningsdirek-
tivet, gående ut på att personer, som 
varit oförvållat arbetslösa i minst 
sex månader före utbrottet av öppen 
arbetskonflikt i facket, även därefter 
skola erhålla understöd. 

Om detta förslag fälles av riksda
gens borgerliga majoritet, är det 
möjligt, att regeringen avgår omedel
bart därefter, i stället för att, som 
man väntat, sitta kvar till riksda
gens slut. 

rioden 1558—2244. Varje vers in 
nehåller en profetia, men dessa åter 
finnas icke i tidsföljd, utan äro blan
dade om varandra. Nostradamus för
klarar att detta är avsiktligt gjort, 
då det är försynens vilja, att den 
slöja, vari framtiden höljes icke helt 
skall lyftas förrän den tidpunkt, "då 
guldet blir 11 gånger så mycket värt 
som silver", något som för första 
gången sedan Nostradamus tid in
träffat i våra dagar. 

Det har lyckats av saken intres
serade personer, nu senast dansken 
Billenstein att ur mängden av sam
manblandade profetior verifiera c:a 
700 med historiska händelser under 
de senaste 365 åren. 

Även den skeptiske måste erkän
na, att förutsägelserna på ett säll
samt sätt bestyrkas av verkligheten, 
sådan som vi veta, att den utspelats. 

Ett typiskt exempel härpå finner 
man i det avsnitt, som gäller den sto
ra franska revolutionen, för vilken 
även ett bestämt årtal angives. "Är 
1792 skall man tro sig kunna ändra 
tideräkningen och en ny sådan skall 
införas, men inom kort skall man se 
sig nödsakad att återgå till den förra 
ordningen." Nostradamus ger där
efter en mycket träffande skildring 
av Frankrikes vid denna tidpunkt 
regerande konung, vilken angives va
ra en välmenande, men svag och 
vacklande regent. Revolution utbry
ter och konungen flyr tillika med 
sin gemål, men fasttages och ställes 
inför domstol. Under rättegången 
tilltalas han icke med sitt konunga
namn utan med sitt släktnamn. Ko
nungaparet dömes till döden och 
halshugges. Därefter följer en tids 
skräckvälde och religionsfientlig ma
terialism, vilken är den första av de 
tre Antikristperioder Nostradamus 
förutsäger. Skildringen innesluter 
en mängd detaljer, alla bestyrkta av 
inträffade händelser. 

Ingående och sanna profetior 
lämnas om en mängd andra histori
ska personligheter och händelser, t. 
ex. Napoleon I, Napoleon III, tsar 
Peter m. fl. 

Även i fråga om vår egen tid sam
manfalla på ett överraskande sätt 
världshändelserna med profetiorna. 
N. berättar om de båda Balkankrigen 
med det därefter följande världskri
get, om det tyska neutralitetsbrottet, 
Englands ingripande o. s. v. "Man 
skall finna svarta och indiska solda
ter gömda i landet och engelska kri
gare skola infinna sig vid Seine och 
Marne." Det berättas om den väx
lande krigslyckan mellan Österrike 
och Italien, om den ryska revolutio
nen "som utgår från en desorganise
rad flotta", om Tysklands nederlag 
och kejsarens flykt ur landet m. m. 

Allt detta är ju egendomligt, och 
man frågar sig ovillkorligen vad 
Nostradamus, vars spådomsförmåga 
visat_ sig så pålitlig ifråga om de 
stora världshändelserna intill våra 
dagar, har att berätta om den fram
tid den redan så malträterade mänsk
ligheten går till mötes. 

Syftar månne siaren på Versailles
freden och dess konsekvenser, särskilt 
rövartåget in i Ruhr, när han med 
patos förklarar: "Jag säger dig, 
Frankrike, du går för vida. Du bor
de låta tala vid dig. De förpinade 
skola resa sig och göra ett förskräck
ligt slut på sitt stora kontrakt. 
Hämnden kommer plötsligt som 
ljungelden ur skyn och den usla elän
diga (franska) republiken kommer 
under yxan." — Vidare förutsäges, 
att Frankrike blir besegrat, och att 
Paris lägges i grus och spillror av 
den "omätligt hämndlystne" fienden. 
Inre omvälvningar äga rum i Frank
rike, republiken störtas och konun-
gadömet uppstår. 

Angående tidpunkten, när detta 
skall ske, äro förutsägelserna något 
oklara och giva två olika årtal att 
välja mellan, nämligen år 1925 och 
1943. Att det är det förstnämnda 
årtalet, som åsyftas, därför talar en 
annan förutsägelse, den nämligen att 
den tyske kejsaren sju år efter sin 
avsättning, utan att hindras av fient
liga makter, skall göra ett försök att 
återfå kronan. Tyskland mottager 
honom emellertid icke. 

Bolschevikernas välde, på vilket 
Nostradamus skildring av den andra 
Antikristperioden passar in, förut
säges bli av kort varaktighet. Lan
det når därefter ingen ny storhet. 

Även åt Englands öden ägnar No
stradamus uppmärksamhet. Han för
utsäger dess oavbrutna maktutvidg
ning under något mer än 300 år, räk
nat från 1500-talets slut. "Det skall 
sända stora härar och flottor över 
haven och erövra många främmande 
länder." Men slutligen inträder för 
det stolta öriket en nedgångsperiod, 
under vilket det liksom Frankrike 
och Holland skall se sitt stora kolo
nialvälde förminskas och slutligen 
gå helt förlorat. Nedgångstiden bör
jar, profeterar Nostradamus, vid en 
konflikt med Turkiet, til] tiden un
gefär sammanfallande med ett upp
ror på den skottska ön (Irland?). 
Allt detta passar ju in på förhållan
dena nu! 

Turkiet skall, berättar Nostrada
mus, plötsligt återhämta sig från sin 
vanmakt efter kriget och bli en fruk
tansvärd makt, vilken skall komma 
att behärska hela Balkanhalvön samt 
sydöstra Europa. 

Den katolska kyrkan skall efter 
världskriget uppleva en lysande re
nässans och vinna stor utbredning. 
Samtidigt härmed kan väntas en 
ekonomisk depression, hungersnöd 
och nya svåra krigiska förvecklingar 
staterna emellan. 

Slutligen skall den tredje världs
katastrofen taga sin början mot slu
tet av innevarande århundrade. Den 
muhammedanska världen skall sätta 
sig i rörelse för att hämnas på och 
underlägga sig Europa. Balkan och 
sydöstra Europa äro redan förut i 
deras våld, nu skola också Italien, 
Spanien och Portugal, större delen av 
Frankrike och Sydtyskland falla dem 
till. Negervälden skola upprättas 
därinom. Däremot undgå England 
Holland och de skandinaviska län
derna den fruktansvärda invasionen. 
Den katolska kyrkan med påvedömet 
går fullständigt under. 

Till denna tid förlägger Nostra
damus också den tredje Antikristpe-
rioden. Mörkrets furste skall upp
rätta ett skräckvälde i södra Europa 

Slåss eller 
sämjas? 

Dagspressen förklarar, att de på
gående stora konflikterna inom vår 
industri och de nya som väntas en
dast med svårighet skola kunna bi-
läggas "enär stridslusten på sina håll 
är mycket stark". Bland annat an
märker en liberal tidning, att de till
satta förlikningsmännen komma att 
få ett tungt arbete, "enär konflikter 
på arbetsmarknaden avgöras icke ef

ter rättsgrunder, utan av parternas 
olika motståndskraft." 

Det ligger en fruktansvärd ankla
gelse i detta till synes helt lugnt kon
staterade faktum, att "dessa konflik
ter icke lösas efter rättsgrunder —" 

Här gå vi alla upprörda i vårt all
ra innersta över att tvistefrågor mel
lan olika nationer icke lösas efter 
rättsgrunder utan att i stället styr
kan, övermakten fäller utslaget. 
Fastän det här gäller mot varandra 
fientliga folk med motsatta intressen 
underkänna vi deras handlingssätt 
såsom varande icke blott rättsstridigt 
utan även oklokt, enär därur, så 
snart maktställningen ändras, stän
digt nya konflikter skola uppstå. 

Och så säges det nu öppet och med 
det mest lugna tonfall i världen, att 
alldeles samma, rättskänslan krän
kande stridsmetoder tillämpas inom 
vårt eget land på det industriella om
rådet! Det är där icke fråga om tvä • 
parter med mot varandra stridande 
intressen utan om två medborgare-
grupper vilka samarbeta, vilka icke 
kunna undvara varandra och vilkas 
framgång endast har en enda verk
ligt säker grund, förtroende och öm
sesidig god vilja! 

Man förstår emellertid inför det 
gjorda påståendet om rättsgrunder
nas betydelselöshet denna oavbrutna 
dragkamp på det industriella områ
det, dessa ständiga arbetsstrider och 
öppna konflikter, under vilka till de 
stridandes och hela landets ekonomi-
ska.skada det industriella arbetet lig
ger nere, de stora företagen stå stilla 
utan inkomster och tusentals arbetare 
driva omkring med händerna i fic
korna i stället för att arbeta. 

och under 25 år terrorisera mänsklig
heten. 

Under senare delen av denna epok, 
vilken skall vara avslutad år 2244, 
skola muhammedanerna och europé
erna komma i vänligare relationer 
till varandra, en sammansmältning 
av folken skall äga rum och en ny 

ras uppstå med en gemensam på 
Kristustron grundad, renare, mera le
dande religion. Slutligen skall det 
tusenåriga riket randas! 

Ruhr och Sveriges Kvinnor. 
Från många håll har med begäran 

om införande tillställts oss upprop 
om en allmän kvinnlig bojkott av 
franska varor som protest mot Ruhr
ockupationen. 

Kv. T. har förut tagit till orda i 
saken och hindras av det begränsade 
utrymmet att införa de många, mån
ga insändarne. Dessa är emellertid 
knappast längre behövliga, överallt, 
inom kvinnovärlden diskuterar man 
bojkottfrågan och agitationen i så
dan riktning är överallt i full gång. 
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