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I-Bol. NYA BIKUPAN 

är lika med ökade möjligheter till själv
försörjning. Kostnadsfri platsförmedling. 

REMINGTON INSTITUTET 
Västra Hamngatan 19. Tel. 4221. 

En Velocipedpump 
upphittad, återfås å Kvinnornas Tidning. 

Kungsgatan 45. Göteborg. 

Vitvaru- & 
Brud utstyrselsaffär 

BARN- & BABYKLÄDER 

RIT. & RÅB. HANDARBETEN 

Telefon S107 

Insändarnes spalt. 
Motto: Don Quijote kämpade 

mot väderkvarnar. 

Don Quijote var en caballeros — 
genomgående; modig, sann, en käm
pe för rättvisa och ideal. Allt detta 
hindrade ej, att han i blind iver såg 
en fiende, där ingen sådan fanns! 
Mig synes, "En vän av rättvisa" i 
nr 34 av Kvinnornas Tidning ställer 
sig på don Q:s ståndpunkt, — och 
ber därför ej taga illa upp, om Fe
licia lämnar några upplysningar i 
sanningens intresse. Att jag inte 
står främmande inför saken ifråga, 
framgår därav, att jag levat i Tysk
land sedan den 4 aug. 1914. 

Alltså: vilka sånger äro "hatsån
ger, som eldat det tyska folket un
der kriget?" Jag har ej hört en en
da! Menar Ni "die Wacht am Rhein" 
©. d.? (Fosterländska sånger ha vi 
lyckligtvis också i Sverige, kallas de 
"hatsånger"?) Ha andra nationer 
intet motstycke, så. är det antagligen 
därför, att rasen är mindre lagd för 
sång och musik än germanska stam
men. 

Uttrycket "Grott strafe England" 
existerade — och ogillades av största 
delen av tyska nationen. Någon fa
natiker med överdrivna fosterlands
känslor (dylika framträda alltid un
der abnorma tider, så t. ex. krigs
tid, och böra ej från neutral sida mä
tas med normalt ansvarighetsmått), 
— och likatänkande spredo uttryc
ket, när England satte hungerbloc
kadens stämpel på barnens ansikten. 
England hade ju blott sitt "busi-

ness"-intrésse vid att deltaga i kara-

Så länge mänskan strävar, far hon 
vill. 

Goethe. 
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Varje förståndig husmoder 

använder 

Pellerins Margarin 
i hushållet 

pen — huruvida det landet gjorde 
en god affär, eller nu bär konsekven
sen i det att England nu får spela 
andra fiolen — kan, o<m man så vill, 
betraktas som ett "straff". 

Den orätt, som låg uti att vilja 
föreskriva Gud en straffdom, sonar 
tyska folket sedan många år, oskyl
diga så väl som skyldiga. Och in
gen människa har rättighet att fram
häva en sonad förseelse som ännu 
bestående inför gudomlig lag — det 
förstår väl den bäst, som är en vän 
av rättvisa! De 75 brev från Willy 
till Nicky, eom skrevs 1894—1914, 
får Willy bära ansvaret för ensam, 
då de voro och fortfarande äro 
en hemlighet för tyska nationen. 
Man får därvid ej glömma, att brev
skrivaren har rätt mycket Wittels-
bacherblod i ådrorna, även om por
tionen ej är så stor som hos Ludvig 
II av Bayern. 

Och så till sist . komma vi till kär
nan — den nöt, "la Française" ger 
Neutralien att knäcka. (Akta tän
derna!) "Hatets tio budord" äro 
en propaganda-fantasi, avsedd att 
förvilla omdömet. Min lille son går 
i tysk skola och lär sig de gamla, 
goda budorden från Sinai oförfal
skade; för säkerhets skull har jag 
hört mig för på flera håll och fått 
bekräftelse på, att dessa hatets bud
ord äro fullkomligt okända i skolor

na.' • * " * 
(Fàï jäg bè öm, att genom svensk 

förmedling få ett tryckt exemplar 
av dessa budord -— då jag ej kan 
skaffa det här i Tyskland). 

Vill däremot rättvisans vän per
sonligen övertyga sig om. vem . som 
präntar in hatets bud i tyska folket, 
så res ned ett par veckor på besök 
till "la grande nation, très aimable, 
charmante et cultivée" i det ockupe
rade området, 'där svarta och vita 
fransmän så en omänsklig sådd i pi
nade, skyddslosa vita slavkvinnors 
hjärtan, där dessa kvinnor —" och 
barn ! — äro fågelfritt byte, och män
nen i vanmäktigt raseri måste åse, 

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

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

P ä l s r e p a r a t i o n e r .  
• Härmed har jag höjet att från min nyöppnade pälsatelier erbjuda mina 

tjänster vid ärade kunders behov av omarbetningar av pälsar, kragar, muffar 
O. d. efter verkligt eleganta modeller. 

Genom min praktik i in- och utlandet, senast å Nord. Komp., Stockholm, 
vågar jag utlova ett gediget arbete och goda passformer till moderata priser. 

pälsaj/ar, 
)\rkaden. 

TEL. 11490. 

hur svarta lärare tyda budorden för 
en vit ras! 

Skåda blott en gång in i de barns 
ansikten, som lärt känna alla "fre
dens" fasor — så vet En vän av 
rättvisa, var detta hat härstammar 
från, som "la Française" finner för 
gott att forma till tio budord! 

Felicia. 

Ett KloKt ord. 

I dagarna har kommit upp ett för
slag att Göteborg på vissa linjer 
skulle få spårvagnar i två våningar. 
Förslagsställaren hade sett sådana i 

utlandet, och det behövs i allmänhet 
icke mera. 

Men spårvägsdirektör Wendt sa
de nej! Han hade också sett sådana 
spårvagnar i utlandet, -men visste att 
de där åtnjöto föga popularitet och 
att man åtminstone i Köpenhamn re
dan försöker att komma bort ifrån 
dem. 

Yi undra om det finns många som 
skulle glatt sig åt utsikten att få 
skrangla upp för exempelvis Stig-
bergsliden i en fullsatt 2-vånings 
spårvagn med dito fullsatt 2-vånings 
släp? Däremot äro vi övertygade 
om att många med odelad tillfreds
ställelse hälsat direktör Wendts av-

Småbröd och Kakor samt 

Långedragsbröd 
säljes varje lördag i 

Smör- och Ostaffären Bazar Alliance N:r BD 
Butiken är vid ingången från Bazar-

gatan mitt emot Lax- och Konserv

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

A. MAGNUSSON. 

L. W. Ericsons 
utsökta 

KAFFEBLANDNINGAR 
äro alltid av högsta kvalité. 
Redbergsvägen 12. Tel. 4557. 
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Största urval. — Lägsta priser. 

A.-B, CARL JOHMSSON, 
KUNGSTORGET 2. 

slag såsom, ett klokt ord i rattan tid. 
Och anhängarnas skara skulle san
nolikt ytterligare ökas om samma 
kloka stämma kunde påverka den gö
teborgska spårvagnspolitiken därhän 
att vi för framtiden komme bort från 
den alltmer impopulär vordna spår
vagnstypen 2 rum och kök. 

Skolan har börjat! 

GOSSKOSTYMER 
G  O S S R O C K A R  
G O S S K Ä N G E R  

M Ö S S O R  

STRUMPOR 
SKJORTOR 

U N D E R K L Ä D E R  
B I L L I G A S T  

S K T O R G E T. 

I följe affärs-
m • • • • I • förändring 

bortslumpas hela lagret av Hattar, Para
dis, Esprit, Äkta Plymer, Fjäderboas, 
Blommor och Band samt alltvad till Möde
branschen hörer. Dessutom Manufaktur-
och Tricotvaror, Färdiga Blusar, Kläd-
ningar och Kjolar, oerhört billigt, äyenså 
Stuvar. 

HILDUR SANDEGREN, 
Tel. 6752, Kungsgatan 10, -

du sparka mig i din vrede —och jag 
skall kyssa din fot. Stöt mig bara1 

—• bara inte bort! Jag förgås om du 
stöter mig bort!" 

Med våld lyfte Paul upp henne. 
Hjärtat vär honom tungt. Han såg. 
hennes nöd och hans föresatser vack
lade i ett gränslöst medlidande med. 
denna förkrossade skönhet, som vred 
sig vid hans fötter i ödmjukhet, och 
om han skulle bli tvungen att fly, 
förvisad från hemlandet genom egen 
skuld, och hon, den fläckfria, den 
rena, som han älskade förkastade 
honom, varför skulle han då icke ta
ga -med sig denna, skuldbelastad och 
olycklig som han själv i den fruk
tansvärda ensamhet, som väntade 
honom? 

Men blott några sekunder varade 
denna frestelse. Nej, om hon förlät 
eller fördömde honom; varje önskan, 
varje förhoppning tillhörde den an
dra. Som i en vision såg han åter 
Julia röra sig i den avskyvärda dan-
'sen och hörde Edes varningsord. Och 
även om hans själ grät blodstårar 
över henne, så kände han dock, att 
aldrig kunde han lyfta henne upp 
till sig. Hon drog honom nedåt i 

den avgrund, som uppslukat Ede; Då 
bet han ihop tänderna i förtvivlad 
självbevarelsedrift. Hård. Stenhård. 
Intet annat dugde. 

Han hade lyft Julia på en stol. 
Där satt hon stum, snyftande, upp
löst i lidelse, så som hon talat till ho
nom. Under ett par ögonblick här
skade mellan de två en ödesdiger 
tystnad. Paul lade mjukt sin hand 
på hennes axel. 

"Julia — kära Julia!" 
"Åh, du —Hon såg upp. Liv 

eller död? frågade den rädda blicken. 
"Det är omöjligt, Julia. Jag kan 

inte göra som du vill. Vi äro alltför 
olika i hela vårt väsens innersta 
grund. Och kärleken, den allsmäk
tige, soon gör underverk, denna kär
lek kan jag icke skänka dig." 

"— Emedan du har givit den åt 
henne, den andra!" for hon upp. 
"Den där dockan utan sinne och utan 
blod. Eör en så'n där är det lätt 
att gå felfri genom livet. Men du 
är inte av den sorten. Lycklig gör 
lion dig aldrig!" 

"Om hon vill och kan göra mig 
lycklig, vet jag inte. Men om det 
sker eller inte — din levnadsväg, 

Julia, och min komma alltid att löpa 
skilda. Mellan oss är det slut." 

Hon sprang upp. Som i vansinne 
blixtrade hennes ögon mot honom. 

"Slut? — Slut? — Ja, då frågar 
jag inte efter vad som händer mer! 
—- Du hade kunnat göra en bra män
niska av mig, och det är din skuld 
vad som nu än sker. Ditt samvete, 
du samvetsgranne, får bära ansva
ret!" 

Hon ryckte dörren upp, och innan 
han hunnit säga ett ord eller göra 
en rörelse för att hålla henne till
baka, flög hon nedför trappan och 
ut ur huset. 

Djupt skakad stod han kvar. Livet 
var hårt! Måste en människa göra 
en annan så outsägligt ont, såra så 
oläkligt, blott för att rädda sig själv? 
Han sade sig, att det vore hans plikt 
att bliva en mycket värdefull män
niska för att rättfärdiga det lidande 
han tillfogat henne, den arma. Och 
nu fattade han sitt beslut, bestämt, 
orubbligt: i morgon skulle han gö
ra sin bikt inför Lisa! Intet ämna
de han förtiga; han ville visa sig 
helt som han var i all sin dårskap och 
svaghet. 

Och om hon fällde domen över ho
nom, om hon vägrade att dela sitt 
liv med en sådan som honom, väg
rade följa honom över världshavet — 
då — hade svarta Julia sin hämnd. 
Då finge han lida som hon. Han 
visste icke huru han skulle kunna 
bära ett sådant öde, men med Lisa 
ville han i morgon tala. 

Nästa dag var en söndag. Han 
väntade icke, tills det blev eftermid
dag. På eftermiddagen voro vägar 
och stigar fulla av människor, som 
njöto söndagsfriheten. Och för detta 
pinsamma, kanske sista samtal, må
ste han vara ensam med Lisa. Dagen 
var vacker. Redan före åtta, såg 
han mor Lippert med hela sin mun
tra skara tåga ut till "trädgården". 
Lisa var icke med. Hon väntade nog 
på honom, ty på flera dagar hade de 
icke sett varandra. Nu gick han 
upp och knackade på hennes dörr. 

"Jag kommer, Lisa", började han 
stammande, då hon öppnade. "Jag 
ämnade — Jag ville bara fråga, om 
du har lust att komma ut med mig 
nu på morgonen, ut i det fria? Jag 
— jag har något att tala med dig om 
— något viktigt." 

Han såg, hur hon blev förskräckt 
och tryckte handen mot hjärtat. Men 
hur våldsam denna skräck var, som 
darrade genom hela hennes kropp, 
anade han icke. Alltså nu kom det, 
detta som hon . länge med bävan 
fruktat. Nu äannade han säga hen
ne, att han misstagit sig på henne, 
att han icke kunde älska henne. Och 
sedan skulle de gå gå ifrån varan
dra. Hur var det hennes mor hade 
sagt? • "Att umgås med manfolk ha' 
både dina systrar och jag förstått 
bättre vid fjorton år, än du med dina 
tjugutre". Det var sant. Och om 
hon icke lärt det gentemot Paul, om 
ickp ens hennes starka kärlek till 
honom förmått genombryta stelhe
ten och kölden i hennes väsen, ja, 
då lärde hon det aldrig. Ater hade 
hon, som så ofta, den känslan, att 
hennes levande jag vore inneslutet i 
en pelare, och även om själen vred 
sig i kval eller jublade, så föränd
rade sig icke ett drag i idet stenbe-
läte, som maskerade hennes verkliga 
ansikte, så läto hennes i sten inne
slutna lemmar icke avtvinga sig den 
minsta rörglse. 

(Forts, .i nästa n:r). 
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Aktiebolaget YVY ' 

Hotell & \ 
C l a r a  J o h S S r n  

Kungsgatan 51 stork 
Ljusa hemtrevliga rum I 1,1 

Förstklassig™' ^ata Dr-
Rikstel. 13554. Centralti Pls^ 

BREVLÅDA. 

handlat fullständigt\Eder; att vi 
verkan av någon ooh att • ? »• 
uteslutande av vår rättskänsla68 

harmfullt uppreste sig 21 ' ^ 
person utsattes för denna » ,61 

de grova och hätska förföi;!Juda»-
bevisligen lögnaktiga tin! J** 
Varje människa av 
vanner, som hylla henne och f V 
som. hata henne. Det är mycket ̂  
för en utomstående att av/öraW"* 
dera parten som är den klaï?' 
I fraga om det nu föreliggaaÄa-
hava va från namngivna, lögt akt 
personer, vilkas omdöme mlS 
mätas det största värde ' 
skrivelser, vari de försäkra att? 
vörda den person Ni synes de 

ringakta. Ni känner icke 
gen den angripna men dömer hen 
efter andras uppfattning och S 
hennes gärningar, som Ni f„lnerfJr 

aktbga Man har emellertid kl 
ratt att doma någon ohörd och i 
osäkra fall har man vår svenskal»»' 
vackra regel att gå efter: "Hüllt 
Ina ån fälla.'" Vår religion säger 
ju också något om att vi böra tank 
och tala väl om vår nästa. 

Den här redaktionens lust air av 
giort åt det hållet! 

En fågel. Kom igen när ni vuxit 
ut till örn! 

S. V. Man »behöver visserligen 
salt i världen, men den här artikeln 
är som ett helt kryddskåp. Dess 
skarpa sanningar skulle hos läse
kretsen framkalla andlig indigestion. 

L. H., Elsa, Signhüd, M. 0. Nej, 
är ett tråkigt ord, men här ofrånkom
ligt. 
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Det här är intet matrecept utan 
hälsoråd, stående i visst safflb 
med artikeln "Kräftsjukdomen 
dagens n:r. ,, 

Vetenskapen har klarlag^ ® 
•t. i frukt, som gör den 
mligen C-vitaminerna, fvtt 
rintas vid kokningen. , 
Nu berättar Sophie Frölich^ 
- i den ansedda norska kv «n 

n "Urd". att hon konserven 
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i i massan lika stor ^ 
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it med konjak, vn förSäkrar» 
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'TZrtvek tillätes gärna om "Kvin-
ornas Tidning", med hela namnet 
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INNEHALL. 
Utlandskrönika i sammandrag. 
Kräftsjukdomen. Pessimistiska läkare

uttalanden. - En hoppfull röst. — 
»Död löda." 

japansk levnadsvisdom. 
Tiokronan. Av Den fundersamma. 
Kvinnornas roll. 
Det unga kvinnliga Sverige i London. 
Uppskattar Ni edra barn? 
Sommarnatt. Dikt av Ruth Bogren. 
Kyskhet och karaktär. 
Varför frun aldrig blev färdig. Av Julie 

Gram. 
Inkonsekvent. Av Moder med 6 barn. 
Stämmorna. Av Yvonne. 
Insändarnes spalt. "Damspalten." Av 

Sofia Svenson. 

Nyutkomna böcker. 
I Rosenhof. Roman av Luise "Westkirch. 

UtlandsKröniKa 
i sammandrag. 

Konflikten mellan Italien och 
Grekland är nu bilagd med hänsyn 
till själva villkoren för en fredlig ut
jämning av tvisten. 

Aran härför tillkommer emellertid 
iåe folkförbundsförsamlingen i Ge
nève, om vars ingripande Grekland i 
kraft af förbundspaktens statuter 
anhållit. Italien bestred folkförbun
dets rätt att inskrida och hotade att 
utträda ur detsamma, om denna åsikt 
ieke godkändes. Ehuru otvivelak
tigt flertalet förbundsstater ansågo, 
att här förelåg just ett sådant fall, 
iå förbundet icke blott borde utan 
även vore skyldigt att träda i aktion, 
'ägade man icke taga risken av ett 
avgörande, utan lät tiden gå under 
ett resultatlöst diskuterande av frå-
pn om folkförbundsförsamlingens 
kompetens. Under tiden trädde folk-
örbundets råd i förbindelse med am-

oassadörkonferensen i Paris, vilken 
representerar de stora ententemakter-
nas regeringar. Den sistnämnda för-
am ingen utarbetade skyndsamt ett 

sH T tin PPPgörelse, vilket inne-
o de viktigaste punkterna av de 

h t f311 uPPställt i sitt ultima-
m i Grekland. Förslaget formu-
ades som en barsk not till det 

van'i'1"1 ^an'deti vilket utan in-
ävo "t? v£oc^og densamma, varefter 
en ni i6n ^"klarade sig nöjt, med 

1 agd utfästelse, att, så snart 
alla rU stipulerade villkoren till 
GrreR uPPfy^ts, återlämna de för 
^rna T* „underkastelse tagna pan-

^ndre öar ^ någIa närligSande 

iT-ar t°lkförbundsförsam-
Dessli,'--/0! ,lg'en försatt ur spelet. 
%a eld behövdes i°ke, och den far-
k°®mer Iw u0n®? 0m 'dess komPetens 
nielse m / ̂  säkert, i överensstäm-
önsknin, ens och Frankrikes 

Ehurn r' 1C\e slutföras. 
trätt i ri 811 "lydande lättnad in-
^kten o^611 ^^kisk-italienska kon-
k°mmelseii

n0m. 11 träffade överens-
^®len ann' /'r,den utrikespolitiska 
•loin. U t av tunga oväders-

?elChsH?i h°?pet' att Valien ome-
ï Öarna °iU ynimïl de tagna gre-
tailt®rna V i,Ylsa^ förhastat. 
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En sådan långvarig ockupation 
kan, om förhållandena äro gynnsam
ma, så småningom övergå i ett de
finitivt besittningstagande. Att en 
dylik spekulation ligger bakom den 
italienska politiken är otvivelaktigt. 
Planen strider emellertid avgjort mot 
Englands intressen, såsom stärkande 
Italiens maktställning i Medelhavet, 
och lika avgjort mot Jugoslaviens, 
enär Adriatiska havet, vars böljor ju 
skölja, den jugoslaviska kusten, blir 
ett innanhav åt Italien, om detta 
land, som herre över Korfu och 
kringliggande arkipelag, behärskar 
Otrantosundet. 

Jugoslavien ligger i tvist med Ita
lien även i fråga om fristaten Fiume, 
belägen vid gränsen mellan de båda 
länderna. Enligt Rapollofördraget 
skall Fiumefrågan lösas av en ita
liensk-jugoslavisk kommission. Den
na har arbetat i snart ett år, utan att 
komma till enighet, och Mussolini har 
nu i ett ultimatum, förfallet den 15 
sept., preciserat Italiens krav, vilka 
Jugoslavien finner oantagliga. 

Man fruktar, att Mussolini, i strid 
mot Rapollofördraget, icke skall låta 
tvisten avgöras genom skiljedom utan 
i stället annekterar Fiume. Man har 
då att räkna med en jugoslavisk hän
vändelse till folkförbundsförsamlin
gen och antagligen med en italiensk 
förklaring, att folkförbundet icke 
äger befogenhet att taga befattning 
med saken. 

Skall ambassadörkonferensen äga 
kraft att besvärja även en sådan 
storm? Att tvinga Italien till reträtt 
c11er Jugoslavien till underkastelse? 
Di t är icke troligt. Det sannolika 
är en krigisk utveckling av konflik
ten. Jugoslavien är en betydande 
makt och, som medlem av lilla eri-
tenten, stödes det av Rumänien och 
Tjecko ilovakien samt kan, för Korfu-
frågans skull, antagligen även för
vänta hjälp av Grekland. På grund 
av de existerande intressemotsatser
na. mellan lilla ententen å ena sidan 
och Ungern och Bulgarien å den an
dra l an det-vidare väntas, att även 
dess i länder skola dragas in i kri
get såsom Italiens bundsförvanter. 

Det är ett utomordentligt farligt 
p< iitiskt spel Mussolini inlett med 
b la Europas välfärd som insats. 

Enligt ingångna meddelanden har 
Tysklands nya regering sökt närma 
sig Frankrike med förslag till upp
görelse i skadeståndsfrågan. ' Tysk
land skulle vidtaga åtgärder för att 
i stor stil påbörja avbetalningen av 
sin skuld. En nödvändig förutsätt
ning skulle emellertid vara att Tysk
land återfinge nyttjanderätten till 
Ruhrområdet. Det är icke med viss
het känt, hur Frankrike ställer sig 
till saken, men ett rykte vill veta, 
att intet franskt tillmötesgående kan 
väntas, förrän Tyskland erkänt sig 
besegrat ifråga om Ruhr och upphä
ver det passiva motståndet. 

Den tyska regeringen har uider 
utarbetande en plan enb'gt- vilken ett 
nytt mynt med verkligt guldvärde 
skall införas. I samband härmed 
planeras upprättandet av en ny stor 
bankinstitution. 

I Barcelona har en militärrevolt 
utbrutit riktad mot den sittande li
berala regeringen. Spanien består 
sig endast med två politiska partier, 
ett konservativt och ett liberalt, un
gefär jämnstarka och växelvis vid 
makten. Sedan 1909 har landet haft 
femton olika regeringar! 

Folkförbundsförsamlingen i Ge
neve har dryftat den s. k. garanti
traktaten, vilken om den bleve verk
lighet skulle, såsom säkerhet för 
folkförbundets fredsstiftande anord
ningar, tillåta förbundsstaterna att 
minska sina rustningar. Frankrike 
och England tro på traktaten, men 
småstaternas representanter ställa 
sig på grund av den senaste tidens 
händelser inom folkförbundet, myc
ket tvivlande. 

Prenumerationspris: 
Helår Kr. 6:—. 112 år Kr. 3: 50 l/4 år Kr. 2: —. 

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

KräftsjuKdomen. 
Pessimistiska läkareuttalanden. — En hoppfull röst. 

"Död" föda. 

If. 

; ' I > . 
M, ; im 

Det var upptäckten av elden, som 
gav upphov till kokkonsten, åt vars 
utveckling vi, som bekant, ägnat den 
mest hängivna omsorg. I stället för 
att som tidigare i likhet med djuren 
leva av rå "levande" föda förtära vi 
nu huvudsakligen en is«1«, genom 
kokning, stekning eller konservering 
förvandlats till "död". 

Med denna beredning av födan ha
va vi otvivelaktigt gjort henne mera 
välsmakande och aptitlig, men där
emot icke, försäkrar oss vetenskapen, 
lättsmältare, så som vi tidigare trott. 

Icke nog med att vetenskapen på 
detta sätt berövat oss en vacker illu
sion, den lämnar oss också ledsamma 
upplysningar om huru illa vi genom 
födans beredning handskas med "vi
taminerna". 

Vitaminerna äro en under de se
naste åren av vetenskapen gjord 
upptäckt, vars räckvidd vi icke kun
na överskåda. Man känner ännu ic
ke vitaminernas sammansättning, 
man vet endast att de äro i födan in
gående kompletteringsämnen, vilka 
alla äro absolut nödvändiga för 
kroppens utveckling och hälsa. En 
föda, berövad sina vitaminer, har be
rövats det livselement, varmed livet 
upprätthålles. 

Man räknar hittills med tre slag 
av vitaminer, vilka man givit nam
nen A-, B- och C-vitaminer. A-grup
pen förekommer företrädesvis i 
smörfe.tt, smör, grädde, oskummad 
mjölk samt i gröna växtdelar, B-
gruppen särskilt i grönsaker och C-
vitaminerna i frukt oah bär, synner
ligen rikt hos citroner, apelsiner och 
tomater. 

Under det a.tt A- och B-vitaminer-
na åtminstone i viss utsträckning 
synas kunna överleva matlagningens 
upphettning, särskilt den mindre 
starka vid stekning, gå däremot C-
vitaminerna ohjälpligt förlorade vid 
längre kokning, ifråga om frukt även 
vid en helt kortvarig upphettnig! 

Hur viktiga dessa C-vitaminer, 
som vi så bekymmerslöst koka ihjäl, 
äro, visas av vetenskapens förklaring, 
att en människa, om hon finge leva 
på än så kraftig och än så omväx
lande, välsmakande men alltid 
grundligt kokad föda, skulle falla of
fer för den fruktansvärda sjukdom, 
som bär namnet skörbjugg, och dö 

därav! 

De senare årens vetenskapliga 

forskning har även klarlagt, att fö
doämnena vid kokning undergå vissa 

för människan skadliga förändrin

gar, en del nyttiga näringsbestånds

delar omvandlas till rena avfallsäm

nen, vilka kroppen har svårt att av

börda sig, andra näringsbeståndsde

lar, särskilt B-vitaminerna, vilka 

äro vattenlösliga, utspolas vid kok

ning ur grönsakerna för att med kok

vattnet gå direkt i avloppsledningen 

och slutligen förstöras vissa ferment 

i födan, vilka finnas där för att gö

ra den mera lättsmält. 
Idel försyndelser alltså mot natu

rens lagar, utropa anhängarne av ett 
naturenligt levnadssätt. I stället 
för att huvudsakligen hålla oss till 
den fruktföda, vår matsmältningsap
parat hänvisar oss till, ha vi med 
kokkonstens hjälp blivit i högsta 
grad köttätare; i stället för att i vår 
matordning bereda största möjliga 
utrymme åt den råa, vitaminhaltiga, 
levande, livsuppbyggande råa födan, 
ha vi mer och mer övergått till den 
beredda, vitaminfattiga kosten. I 
stället för att njuta frukten rå och 
tillgodogöra oss dess livssubstans, C-
vitaminerna, förvandla vi den genom 
kokning till sylt och marmelad, där 
vitaminerna äro borta. Hur kunna 
vi under sådana förhållanden hop
pas på hälsa och ett långt liv? 

Detta är "vännernas av ett natur
ligt levnadssätt" fråga till den sju

mänskligheten. 

I den med anledning av det engel
ska fälttåget mot kräftssjukdomen 
inledda pressdiskussionen om "levan
de" och "död" föda blandar sig även 
tidningen "Popular Siftings Scien
ce", en populärvetenskaplig tidskrift, 
vars pålitlighet vi icke känna, med en 
artikel, förf. av en viss Reddie Ma-
lett, angiven som författare till ett 
arbete "Naturens Väg" och av allt 
att döma en vän både av naturenligt 
levnadssätt ocih naturläkekonsten. 
Han berättar, att han genom att låta 
apelsiner och citronsaft ingå i sjuka 
personers föda, alltså genom att till
föra dem på C-vitaminer mycket rika 
ämnen, botat gikt, reumatism, rötsår, 
hämorroider, bröståkommor och en 
hel rad andra sjukdomar samt att 
samma behandling lett till tillfrisk
nande i två fall av kräfta. 

Detta får emellertid stå för mr Ma-
letts räkning, då vi sakna möjlighet 
att kontrollera uppgiftens sannings
värde. 

Vi hava .med ovanstående velat 
bringa till våra läsarinnors känne
dom en dietfråga, som f. n. synes i 
rätt stor utsträckning intressera åt
minstone vissa läkarekretaar och vars 
lösning, eventuellt, kan komma att 
befria oss från åtminstone en del av 
de alltför talrika krämpor och sjuk
domar om vilka vi, när vi hunnit vår 
"bästa" ålder, 40—50 år, med en un
dergiven suck säga: "Ja-ja, vi ha ju 
numera ingenting annat att vänta." 

Vi finna det naturligt att vara sju
ka. Kanske kommer den tid, då det 
i stället blir naturligt att vara frisk. 

Japansk levnadsvisdom. 

En stark vilja går genom ett klipp
block. . 

Det är bättre att göra en sak med 
detsamma än att tänka på hundra sa
ker som man ämnar göra. 

* 

När svetten torkat är arbetets mö
da glömd. 

Att övervinna något ont som man 
bär i hjärtat är värt tre guldmynt, 
att inte bära på något ont i hjärtat 
är värt trettio guldmynt. 

* 

En människa med ondsint uppsyn 
bör aldrig stå bakom en disk. 

* 

Det egna bröstet är det bästa stäl
let att gömma sina bekymmer i. 

• 

Man kan bära bort ett berg, om 
man är villig att gå vägen många 
gånger. 

Skuggan skall alltid finnas, men 

icke vara den stjärnlösa nattens mör
ker, utan ljusets ledsagare, som ge

nom själva motsatsen förhöjer dess 
glans för dem, som mäkta fasthålla 

tron på et.t ändamål med tillvaron. 

Viktor Rydberg. 

Tiohronan. 
Scenen: En stor banklokal. Utan-

I för en av expeditionsluckorna står en 
väntande grupp. Springpojkar, un
ga manliga och kvinnliga kontoris
ter, äldre damer och gentlemän. 

Den expedierande skriver, snur
rar på veven till en räknemaskin och 
skjuter ut på disken kvitton på in
köpta växlar och utländsk valuta 
samt svenska pängar, som blivit över 
vid köpet, under det han med mono
ton, men distinkt stämma tillkänna
ger: 

— Tio millioner tyska mark — 
sextio danska kronor — sextio dan
ska kronor — hundratjugufem dol
lars —• tio shillings — fyrahundra
trettiosju lire — fyrahundratrettio
sju — 

För varje belopp, som nämnes, 
sträcker någon i gruppen ut handen, 
tar papperet och pängarne och för
svinner. 

Plötsligt avbrytes expedieringen 
därigenom att en springpojke uti
från tränger sig fram genom grup
pen 00h med något osäker röst sä
ger: 

— Det var jag som nyss köpte 
sexti danska kronor. Jag fick fel 
tillbaka —• 

De omkringståendes blickar nag-

las fast vid pojkens ansikte, som 

blir blossande rött, och alla uttryc

ka de det mest ironiska misstroende, 

det mest intensiva ogillande och en 

innerlig åstundan, att det här försö

ket till genomskinligt bedrägeri 

måtte ömkligen misslyckas. 

— Jag fick tio kronor för mycket 

tillbaka på hundrakronan, som jag 
köpte för, fortsätter pojken och vi
sar pängarne, som han håller i han
den. Jag fick förtitvå å femti i 

stället för trettiotvå å femti — — 
Ett ögonblick är det alldeles tyst 

runtomkring. 
Så höres inifrån luckan, genom 

vilken en hand sträckes ut och tar 

en sedel ur pojkens lilla näve, ett 

kort men kraftigt och uttrycksfullt: 

-— Tack! 
Och den lille kilar. 
De kringståendes ansikten uttryc

ka icke längre misstroende, ogillan
de och förakt utan stråla formligen 
av glädje. Fastän obekanta le dessa 
människor mot varandra, som om de 
upplevat något, inneslutande en för 
dem alla gemensam stor tillfreds
ställelse, och de säga, förtjusta, till 
varandra: "Ja, men det är väl ro
ligt!" — "En sådan liten präktig 
gosse!" —• "Av den pojken blir det 
alldeles säkert en bra karl!" — 

Vad har hänt? En gosse har läm
nat en tiokrona, som han fått för 
mycket, tillbaka till en banktjänste
man. Det kan tyckas vara en affär, 
som angår endast dem och ingen an
nan i hela världen. 

Vittnena till den utspelade scenen 
skulle icke lidit någon förlust, om 
pojken varit ohederlig och behållit 
sedeln, och lika litet hava de någon 
fördel i ören och kronor av att man
nen i luckan får tillbaka sin tia; de 
stå fullständigt utanför saken, men 
ändå inträffar det märkliga, att de 
känna sig mycket starkt berörda av 
det förefallna. De ha en tydlig för
nimmelse av att något glädjande 
hänt dem, att den lille parveln, ehu
ru han icke gjort mer än sin enkla 
skyldighet, dock tillfört deras tanke-
och känslovärld något vackert och av 
värde, även om det icke kan uträk
nas i ören och kronor. 

Kanske tänka de också ett ögon
blick på vilken betydelse även för 
andra, utomstående en rättrådig gär
ning har och hur mycket ljusare och 
hoppfullare världen och livet skulle 
te sig, om de och andra litet var bi-
droge till att öka de rättrådiga och 
goda gärningarnes antal. 

Den fundersamma. 

Kvinnornas roll. 
"När allt kommer omkring", skri

ver "The Sunday Express" apropå 
den krigsfara, varav Europa hotas 
både genom den franska politiken 
mot Tyskland och Mussolinis pan
tersprång mot Grekland, "så är en 
nation ingenting annat än en hop 
män, och den hop nationer, som vi 
kalla Europa, är icke heller något 
annat än en hop män med mäns li
delser, ty kvinnorna äro nästan utan 
all betydelse, ifråga om den natio
nella och internationella hopens 
åtgöranden. Kvinnornas roll är 
endast att bära sorgdräkt ef
ter sina män odh söner, sina trolo-
stämmer icke blott över sitt eget, 
verksam del i det nationella 
och internationella livets utveck
ling, av vilken deras eget, 
utan också över sin moders, sin dot
ters, sin hustrus och sin systers öde." 

Detta är sanning nu, men den dag 
är måhända icke avlägsen, då kvin

norna skola besluta sig för att taga 

verksam del i det internationella li

vets utveckling, av vilken deras eget 

öde är beroende, och då de genom att 

skydda och upprätthålla freden skola 
slippa "rollen" att iföra sig sorg

dräkt efter på slagfältet stupade 

män och söner, trolovade och bröder. 

Stilett. 
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Det unga Kvinnliga 
Sverige i London. 

I våras någon gång publicerade vi 
en artikel "Sverige i London", i vil
ken vi redogjorde för den svenska 
kyrkans ooh församlingens i London 
verksamhet, Yi nämnde därvid som 
en av de ledande krafterna sjukgym
nasten fröken Thora Olson, kyrko
rådsledamot samt medlem av styrel
serna för de i förbindelse med sven
ska kyrkan stående sammanslutning
arne "Svenska damernas understöds
förening" samt svenska K. F. U. K. 

Nåväl, häroim dagen satt fröken 
O., på semesterresa i Sverige, i en 
av våra redaktionsstolar redo för en 
intervju. 

Samtalet kom att röra sig om de 
unga svenskorna i London. 

Fröken O. berättade, att deras an
tal är ganska betydande. Platssö
kande utländskor mottagas icke just 
nu i England, men de svenska flic
korna komma vanligen till London 
som studerande för att göra sig per
fekta i engelska språket. Det tar 
emellertid längre tid i anspråk än 
vad de tänkt sig, uppehållet i ett, 
boardinghouse blir dyrare än beräk
nat, och en vacker dag komm a de så 
till svenska K. F. U. K., som de van
ligen sedan sin ankomst stått i 
förbindelse med, oöh söka genom dess 
förmedling få någon lämplig anställ
ning för att utan kostnad kunna 
kvarstanna där ute. 

De ha i allmänhet lätt att få plat
ser, händiga och kunniga som de van
ligen äro i litet av vart. De gå frun 
till handa, taga plats som kokerskor, 
husor, hjälpa till med sömnad och 
vad som hälst. Under det att de ut
föra det med dessa befattningar för
enade arbetet och därmed själva för
tjäna sitt uppehälle få de en inblick 
i de välsituerade engelska kretsarnes 
liv, vilket naturligtvis har sitt intres
se, och vinna samtidigt vistelsens hu
vudsyfte, förtrogenhet med det en
gelska språket. 

— Och är det ingen risk med dessa 
platser? skjuter undertecknad frågan
de in. 

— Absolut inte, förklarar fröken 
O. energiskt. Naturligtvis undersö
ka vi i K. F. U. K. noggrannt, att 
det är goda, välkända hem flickorna 
komma till. I upplysningshänseen
de hava vi att tillgå hjälp av den 
mäktiga engelska K. F. U. K. 

Och så glider samtalet in på andra. 
ämnen. 

Plume. 

De små krämporna gny, men det 
stora lidandet tiger. 

M. L. Ingeman. 

m 

mamma 
aääd/̂ iistads m&up&uh. 

Uppskattar Ni 
Edra barn? 
Av Helen Gregg Green. 

Jag stod och pratade med min 
grannfru när hennes lilla dotter 
och hennes ett år äldre systerdotter 
kommo hem från skolan. 

— Titta på mina betyg, moster 
Maybelle, sade Marie och lämnade 
fram betygsboken. 

— Och var är din, dotter? frågade 
Hildas mor. 

—- Kära mamma, kalla mig inte 
dotter, svarade Hilda undvikande. 

Sedan modern lirkat betygsboken 
från barnet, började hon granska 
den. 

— Jag är säker på att du kommer 
att göra mig besviken igen, sade 
hon under det att Hilda nervöst kra
made sin lilla näsduk. 

— Hur kommer det 'sig, fortsatte 
modern, att en medlem av familjen 
erhållit allt förstånd. Åh, Hilda, 
detta är alltför beklämmande. 

— Titta här, fru Field, bad Hilda 
och räckte mig betygen. Är inte 
mitt teckningsbetyg bra? 

Det var utmärkt liksom musikbe
tyget, fastän modern tycktes igno
rera båda. 

Några dagar senare mötte jag Hil
das lärarinna. 

— Hur gar det i skolan för min 
lilla granne Hilda? frågade jag. 

— Ja, jag vet inte, svarade lärar
innan tveksamt. Det är något som 
är i olag. Någon förkväver barnets 
själ. Jag kan inte fatta det. Hon 
har en vacker röst, helt enkelt den 
bästa i klassen. Men häromdagen 
märkte jag, att hon icke ledde bar
nen i sången som vanligt. På efter
middagen kallade jag henne till mig 
och frågade: Varför har inte min 
lilla kära flicka sjungit på sista ti
den? Till min förvåning började 
hon gråta. Jag kan inte sjunga. Jag 
önskar bara att jag kunde få så goda 
betyg som Marie. 

Ooh då lärarinnan märkte mitt in
tresse fortsatte hon: Stackars lilla 
barn. Hon har försökt så ihärdigt 
och hon arbetar bra i skolan. Hen
nes kusin Marie är ett begåvat barn, 
men hon är icke älsiklig. Jag har 
haft mången ogynnsam erfarenhet 
av henne, medan Hilda är mitt hjär
tas stolthet. Hon är en personlighet. 

Jag berättade den lilla händelsen 
med betygen. 

— Åh, där ha vi lösningen. Jag 
skall hälsa på hos Hildas mor, för
klarade hon. 

Dagen efter kom min grannfru 
hem till mig. 

—- En så dåraktig mor jag varit, 
sade hon, som har kvävt min lilla 
flickas själ Jag är tacksam att hen
nes lärarinna öppnat mina ögon. 
Jag har lärt mig att det finns andra 
förtjänster vid sidan av höga betyg. 
Jag gissar att jag icke uppskattade 
min lilla flicka. 

Och jag tänkte: Jag undrar hur 
många av oss som uppskattar sina 
barn. 

PÄRLOR 
JUVELER 

i modern infattning fördelaktigast 

hos 

Hovjuvelerare: Ö. Hamng. 41. 

Lättrördheten är icke godhet. God
heten är verkande kraft. Och dess 
utövning är en stor, svår ooh skön 
konst. Så är även medkänslan, aj 
minst när den måste förbli känsla, 
när den ej får varda verksam såsom 
godhet. 

E. Key. 

HAfcN°RD,SK2*eN 
crAW" 

STOCKHOLM G Ö T E B O R G  
124 A V D E L N I N G S K O N T O R  

MALMÖ 

LtiDlt ager insättningar mot högsta 
gäll a nde ränta. 

U t h y r  b r a n d -  o c h  d y r k f r i a  f ö r v a -
ringsfack. 

Förmedlar köp och försäljning av 
aktier och obligationer. 

Emottager mot billig avgift (s. k. 
öppen deposition) alla slags 
värdehandlingar. Avkastning 
redovisas omedelbart till depo-
nenten. 

Emottager till förvaring i kassavalv 
(s. k. sluten deposition) förseg
lade lådor, konvolut o. dyl. 

50MMHRNHTT. 
H v Ruth Bogren. 

Underbara, färgberusande skog med tallarnas 

tempelprakt, 

skönhetsmättade, frid oss skänkande, nu sig 

stilla till vila lagt 

och i drömmande kuällens mörka, djupa 

skuggor allt liv till ro 

vaggar vinden, som sakta, nynnande, glider 

hän över äng och mo. 

* * 
* 

HUting somnat i stilla natten, ingen viskning 

ej sång, ej sus, 

men i blänkande, trollska vatten tallarna speg

las / slocknande ljus... 

Kyskhet och 
Karahtär. 

Den danska författarinnan fru 
Thit Jensen, känd för sin självstän
diga syn på saker och ting, sitt oför
färade mod och sin slagfärdighet i 
meningsutbyten hade nyligen i "Po
litiken" en artikel, rubricerad "Kysk
het och karaktär". 

"I strid mot min tids lösen", skri
ver hon, "uppmanar jag den unga 
kvinnan till kyskhet. 

Jag vet genom mottagnia brev, att 
man" är missbelåten med min in

skränkta syn på moralen, att man 
anser, att jag intager en föråldrad 
ståndpunkt ifråga om kvinnornas 
rätt att göra med sig vad de själva 

vilja, att jag kämpar mot naturen. 
Nej, jag gör det icke! 
Men jag vill, att kvinnorna skola 

vara människor, innan de bliva äl
skarinnor. 

Det är något som heter eller rät
tare sagt hette "Konst för konstens 
skull!" Jag kan aldrig godtaga den
na uppfattning, mitt medfödda livs-
värdesättnings-förnuft kräver, att 
allt skall vara till för livets skull. 
Intet är egoistiskt till för sin egen 
skull, ty allt sådant isoleras, tills 
det dör. 

Man har begått samma fel med 
kyskhet: "Kyskhet för kyskhetens 
skull". 

Det vill säga man tog bort den 
från det levande livet, gjorde den 
till en religiös dogm, och efterhand 
som religiositeten utplånades för-

iîAViïiïîïSMfS 
VWÏOS: lediga stunder 

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

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

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

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

HoKning onödig - likaledes hård 
f5nuggni ng. 

SUNLIGHT SÀ.PTVÀ.L AKTIEBOLAG, GÖTEBORG. 

(. Vanligt tvättpulver — Inne
hållanda för litet tvål. 

3. RINSO — innehållande •& 
mycket tv&l att det bildar 
ett tvälgelé. 

-Rinso 

/ VARIE 

SVENSKT HEM 

som vill följa 

dagshändelserna 

inom politikens, 

handelns, kon

stens och littera

turens område 

läser man 

n u m e r a  

GÖTEBORGS HANDELS-

OCH SJÖFARTS-TIDNING 
) 

Eleganta manieureluiep 
til) fördelaktigast« prisar 

%&i Å Qafim 
V O KORSfiATAB 1» 

stördes den sockel, som uppbar kysk
hetskravet. 

Därefter kom naturalismen, som 
blott känner köttet och dess lagar. 
Till densamma slöt sig den vrång
bild av frihet, som icke skiljer mel
lan ont och gott, endast det ter sig 
som "fritt", och till bägges bröst ka
stade sig alla dessa blöthjärnor, som 
icke tänka, icke se och ingenting 
veta. 

Man skall inte säga till backfisch-
en, innan hon går ut i livet att hon 
skall vara kysk, därför att det är 
Gud behagligt, ty förlorar hon ge
nom en eller annan motgång tron på 
Gud, så mister hon också den kysk
hetens stav man ger henne att stödja 
sig på. 

Man skall icke heller säga, att hon 
skall vara kysk, emedan hon eljes 
får ett barn — ty lär hon av en man, 
som begär henne, hur hon skall und-
slippa denna fara, så förlorar hon 
även detta stöd. 

Men lär man den unga flickan, att 
hon skall vara dygdig helt enkelt 
därför att det lönar sig, så börjar 
hon lyssna, ty det språket förstår 
hon. 

Lär henne, 
att livet står redo att snurra runt 

med henne, om icke hennes egen stål-
satta karaktär förhindrar det, 

att kyskhet är en daglig övning i 
självbehärskning, 

att karaktär uppbygges genom alla 
slag av självbehärskning, 

att det kommer dagar i hennes liv, 
då hon skulle vilja giva sitt blod för 
att äga karaktär nog för att kämpa 
för sitt barn, för sin kärlek, för sin 
existens. 

Lär henne 
att vår tids unga vivörer flott för

klara: Varför skulle jag gifta mig? 
Jag kan ju få allt vad jag vill det 
förutan —de komma ju av sig själv, 

att unga män sucka efter den orör
da kvinnân, 

att "frisinnade" unga kvinnor icke 
längre stå i kurs hos de unga män
nen, vilka i stället med aktning tala 
om den unga flicka, som de inte fin-
go kyssa, och att det är bland så
dana unga flickor de söka sin hustru. 

Vad den mogna till karaktären fär
diga kvinnan företager sig, det sva
rar hon själv för, men den unga ung
domen måste utvecklas till männi
ska; innan den älskar, skall den för
stå vad kärlek är. 

Om det är att vara inskränkt, så 
erkänner jag mig vara inskränkt." 

kallar Dagens Nyheter 

Bonniers förlag ̂  * P* 

Bananhoken 

Bananens underbara vänj 
» Axel H. Bl„mgren 

11 

Den kostar i bokhandeln , 
1:25, men fås direkt frän 
1 kr. franko. °SS ^ör 

Varje beställare får graf. 

begäran våra tre receptSatnli ^ 

for bananratter. Skriv i dag 

Representant i Stockholm 

för 
Kvinnornas Tidning 

E. Han Skriv- s 
Visio ' " 

Rikstelefon 13768. 
MALMSKILLNADSQATAN U 2( 

S T O C K H O L M .  '  
Utför: Maskinskrivning av fackliga och 

vetenskapliga arbeten, protokoll 1 
tioner etc. ' no" 

Bokföringsarbeten och bokslut tillfäi 
liga uppdrag såväl som ârsac'kord 

Revisioner, siffergranskningar, deklara 
tioner översättningar. 

Mångårig praktik och kvalificerad ar 

betskraft garantera ett fullgott arbete 

Goda referenser. Moderata arvoden' 

Kerstin Lindahls 
BLOMSTERAFFÄR 
Korsgatan 4, Telefon 8462 

Rekommenderas! 

Damunderkläder 
stor sortering 

FRIBERG & ANDERSON 
Kungsportsplatsen 1. Tel. 7235. 

The Florist's Telegraph Delivery 
Association II. 8. A. samt Blumenspen
den-Vermittlung, Berlin äro två inter
nationella sammanslutningar av blomster
handlande med representanter jorden runt 

Genom dessa sammanslutningar möj-
liggöres att å nästan vilken plats som 
helst få blommor expedierade under ga
ranti för utförandet. 

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

Order mottages för utförandet å alla 
platser av 

VASA BLOMSTERHANDEL 
Gustaf EKman 

Storgatan 31 Tel. 4314 - 10865 
Telegram "Vasa" 

ID. 
Herrn : (till sin fru medan de klä 

sig till galamiddagen.) 

— Seså ja, nu ha vi precis en tim
me på oss. Nu gäller det att skynd« 
sig. Jag skall nog bli färdig, ®es 

du! Tänk på att Hodells äro nog
räknade människor, och att vi ic 
kunna komma en, icke en enda minu 
för sent. — Den som nu bara kun ^ 

hitta sina frackbyxor! — 
Kla-a-ara, har du hängt undan rac 

byxorna? — Vem kan också a»» 
du hängt dem allra längst inne 

garderoben. Och så förargligt-
. „ 1 •• i Var star 

stor fläck mitt pa knäet. 
bensinen? — Kan jag gui a 

mina grå pantalonger eller va s 

jag gnida med? — 
inte i all evighet med 'den ^ 
ken! — Tack, nu så! — e 

baddarn, vad den ena knapp® ^ 

löst. Har du en tråd i ^ - o,en0iB. 
ibara ett par stygn tvärs 
Skynda dig nu isjälv, Klara-

jas _ Ä M, Wla 
efter den vita västen. J ao 
ligen finna den. Klara, 11 ^ 
ner till det, vill du ta frä® t;tta 

~m • i K lard-i 
väst. Just den ja- västen 

hit ett slag! Är inte den a rta„? 
för myoket urringad °r 

Konstflitens Flossamatta 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiimfix 

Tjock, varm, vacker, slitstark. Relativt billig- ^ 

Mattan fBr det burgna, välombonade, med kultiverart smak inredda__h— 

IZOJSTSTFLITEJST Göteborg 

Offentltéajiojen. 

s t o r a  T e a t e r n  
S t o r » e  s f l „  k l  8 :  

Hollandsflickan. 

jorensbergsteatern. 
^ Varje afton kl. 8: 

Dicky. 
billiga biljettpriserna^ 

OBb.! 

N y a  
, » VI 8 för sista gången : 

jorden runt på 80 dagar. 
0 Tisdag Premier: 

"  F o l k t e a t e r n .  
pirektion: Olof Sandborg. 

Varje afton kl. 8-10,30 

Köp svenska varor. 

-TjÏÏâ"Teâtërïu 
Lördag och söndag kl. 7 och 9, 

övriga dagar kl. 8: 

Hemslavinnor. 

PET VITA KOLET 

i stället för 

S P R I T  

Exploderar icke! 
Flyter icke ut! 
Förbrinner lukt- o. 

rökfritt! 
Efterlämnar ingen 

aska! 

Demonstreras och 
försäljes i parti och minut hos 

_ Ja, det ser jag ju själv, det går 
inte alls. Om jag hade tag i den där 
människan, som sytt den här skjor
tan skulle jag dänga henne i skallen 
med den. Det blir ingenting annat än 
att jag får ta svart väst. Eller byta 
skjorta, kanske det är kvickare. Vet 
du händelsevis om jag har någon 
skjorta som passar till den här väs
ten? — Tack, den ja, utmärkt! — 
fördömt! Nu glömde jag ju sätta 
ialsknappen i den nya skjortan. 
Hjälp mig ett slag här, Klara! Den 
eländiga strykerskan har på sista ti
den tagit isig för at stärka linningen 
lika styv som vecket! Och iså de 
lär usla manschettknapparna! Det 
är ju fysiskt omöjligt att knäppa 
dem ensam. Kan du hålla emot här, 
Bara! Men du är väl riktigt ren 
«m händerna? Det är kanske bäst att 
du för säkerhets skull tvättar dig 
först. — Tryck nu den här igenom 

sätt sedan den andra delen av 
pen i låset, du ser! -—• Sitter 

3ÄP 
TAPISSERI 

DETA 
Ö. Harang. 11. 1 tr 

iNlABg 
Nyheter för 

hosten. 

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

II 
i  G ö t e b o r g  1 9 2 3 .  
Försumma ej att besöka 

Skandinaviens hittills 

s t ö r s t a  u t s t ä l l n i n g .  

B i l l i g a  i n k v a r t e r i n g s m ö j l i g h e t e r  

genom Inkvarteringsbyrån. 

I samband med Utställningen anordnas 

ö:te Nordiska Trädgårdsutställningen 
21—30 september. 

För närmare upplysningar tillskriv 

Utstäl lningsbyrån 
Göteborg 5. 

halsduken riktigt i nacken? Strop
pen iskall istickas in under bandet — 
under bandet! Är det gjort? — Här 
söker jag nu förgäves etuiet med mi
na näsdukar. Är det kanske någon 
av människorna i köket, som ha in
tresse av att gömma undan mina 
splitternya .sidennäsdukar? Natur
ligtvis skola de vara putz weg nu, 
just nu, när jag inte har tid att göra 
razzia med dem! — Stod etuiet i den 
hyllan! Vem i himlens namn har 
ställt det där? Inte jag åtminstone! 
— Men bredvid etuiet ställde jag då 
själv i morgse Eau de colognen, och 
nu är den också borta. — Jaså på 
toaletten! Ja, här i huset skall man 
då också springa och leta rätt på all
ting. — Men vad ser jag! Är du 
inte klädd än?! Vad menar du? 
Skola vi gå på middagen eller skola 
vi inte? Skola vi gå, skola vi vara 
där precis på slaget, annars kan det 
vara. Men här går du och sölar som 
hade du hela kvällen framför dig. 
Jag förstår inte vad du gjort. Du 
har ju haft precis samma tid på dig 
som jag. Men det är iså med er frun
timmer, ni bli aldrig färdiga, ni ha 
inte det bittensta begrepp om tid, ni 
skulle rent av inte kunna leva lyck
liga, om ni inte fick komma den obli
gatoriska halvtimmen för sent. En 
man kommer däremot punktligt. Du 
får emellertid söka ordna saken hur 
du vill! Nu går jag i alla fall bums 
och -beställer bilen ! 

Julie Gram. 

Varje intryck, som man gör, ska
par en någon fiende. För att bliva 
populär måste man vara medelmåt
tig. 

Oscar Wilde. 

."li.Vimnilin 

Inhonsekvent. 
Jag har uppfostrats till tron att 

barn äro en välsignelse. Icke alle
nast för föräldrarna, utan även för 
samhälle och stat. 

Men min tro har rubbats åtskil
ligt, sedan vi blivit uppsagda till 
flyttning. Icke därför att hyran ej 
betalts eller att vi vanvårdat lägen
heten, utan därför att vi ha 6 barn. 
Ingen hyresvärd i detta barnälskan-
de samhälle, som lyder under en stat, 
som ideligen uppmuntrar till natio
nens sunda förökande tyckes numera 
vilja höra talas om barn. Och vad 
skall man då med barn till, om ingen 
längre vill hysa dem! 

—• Jaså, har herrskapet barn! lå
ter det överallt. Ja, det förändrar 
saken. Barn kunna i sig själva vara 
mycket bra, men se, i hus så här. . . 
Nej, barn reflekterar jag ej på. Barn 
vill jag absolut inte ha. Det finnes 
inte ett barn i hela min fastighet, 
och herrskapen som bo här dela full
ständigt min mening. F run och 
fruns man skulle jag gärna ha tagit 
—• men ett halvt dussin barn på kö
pet i en nyreparerad, med mycket 
stora kostnader nyreparerad våning, 
— nej, det kan man ej våga sig på 
i dessa dagar. 

Varhelst en tapet är klistrad på 
under de sista 10 åren ljuder det på 
samma sätt. Man uppbjuder hela sin 
energi på att få tag i någon gammal 
schaskig lägenhet i ett hus, som snart 
skall rivas. Men i det huset bor 
värden själv under våningen, som 
skall hyras ut. Och han tål inte 
barn för sitt huvud. Han vill ha 
det tyst omkring sig —• helst ett 
äldre stilla par. Han lägger sådan 
tonvikt på "stilla" att jag framför 
mig såsom hans främsta önskemål 
ser ett par giktbrutna åldringar, 
bundna vid :sina stolar. 

Jag vänder mig i min förtvivlan 
till kvinnliga hyresvärdar. De åt
minstone skola väl förstå en moders 
belägenhet. Men de äro ingalunda 
bevekligare. 

—• Nej, vet lilla frun! säger en 
patetiskt. Tio barn har jag haft att 
fostra, och nu har jag fått nog av 
den sorten! Jag är icke längre ung, 
skall frun veta! tillägger hon därpå 
och betraktar mig förebrående, som 
om jag skulle framställt någon be
gäran om att hon skulle åtaga sig 
uppfostran och vården av de 6 barn, 
jag tänkt att flytta in med. 

— Kära frun, säger en annan 
värdinna, när man själv i sitt äkten
skap varit befriad från barn, drar 

Vill Ni 

bli vacker? 

Den tvål, som ger den väcks 
raste hyn, är Ovicula (ägg) 

Tvål. Den är tillverkad efter beprövade 
skönhetsrecept och innehåller bland ans 
dra skönhetsmedel även äggula, läkarnes 
främsta medel för hudens försköning. 

Vill Ni bli vacker så köp därför 
F. PAULI'S 

O v i c u l a  ( ä g g )  T v å l  
Användes av våra vackraste skådespelerskor. 

man ej gärna andras över sitt huvud. 
Jag tycker om att ha det snyggt om
kring mig. Mitt hus är känt för sin 
sin gghet. Och det skulle aldrig fått 
detta namn om sig, om en massa 
barn fått husera här. 

Det skulle jag så gärna, viskar 
hemlighetsfullt en tredje husägarin
na, men se det är så, ser frun, att 
jag inte kan för notarie Axelson. 
Notarie Axelson hyr min 7-rumsvå-
nihg. Han har bott här i 34 år — 
i 34 år, frun, och aldrig ett ont ord 
oss emellan! Men han trivs för att 
här är så tyst. Inga barn i någon 
uppgång — det är just det han sät
ter sådant värde på. 

Samma låt överallt! Den ende 
som förstår och öppnar en huldrik 
lamn är fondmäklaren med enfa-
miljsvillan. 

— Har herrskapet barn! utbrister 
han stormförtjust, då är denna villa 
idealisk! Stor trädgård, stora ut
rymmen, förmånliga avbetalnings-
villkor! Allt propert, fint, solljust 
och friskt såsom man behöver, när 
man har barn! Ett dylikt anbud 
skall herrskapet icke fundera på ett 
ögonblick! Var så god, här är kon
traktet! Fem minuters väg från sta
tion, utmärkta kommunikationer, 
löv- och granskog, skola, handelsbod 
och kyrka på platsen, endast 15,000 
kronor kontant, och amortering på 
de övriga 15,000 under 6 måna
der 

Jag är redan utanför dörren. I en 
vision visar sig för min inre syn ett 
avdankat sommarnöje någonstädes 
inne i skogen. Och Hasse Z:s histo
ria om sommarvillan dyker varnan
de upp i mitt minne: "Fem minuter 
från ångbåtsbryggan. Genvägen 
över hagen gås på 20 minuter." 

På denna punkt står det ännu. 
Allt är försökt, som kan försökas. 
Nu har jag tydligen endast att vänta 
på att slumpen skall spela i min väg 
den hygglige husvärd, som i sin fa
stighet vill hysa en av allt spring 
mycket uttröttad 

Moder med 6 barn. 

Stämmorna. 
Det är två stämmor som svara i 

min lantliga telefon. Den ena är 
vänlig och ljus, den andra butter och 
mörk. 

När jag ringer en vacker morgon 
och träffar den buttra såsom en yt
tervärldens första representant för 
mänsklighetens stora släkte, synes 
mig solskenet med ens meningslöst 
och dagen mindre skön. Stämman 
låter som ville den vresigt säga: Vad 
har ni där att göra! Håll er stilla! 
Jag gitter verkligen inte uppmuntra 
er vidare i era besvärliga önskningar. 

Men vädret får vara hur förskräck
ligt som helst — och det är gott om 

är enastående för 
fintvätt. 

Drick 
a ftfïd 

Harnes Lundgren t Cs 
Göteborg 

Sverige* största Och fornåroäte 
fhéfi'rma 
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förskräckligt väder i dessa yttersta 
dagar — den morgon jag träffar min 
ljusa vänliga stämma i telefonen. 
Den stämman lättar upp mörkret i 
världen. I dess tonfall ligger en glad 
beredvillighet som tyckes säga: Så 
trevligt att ni lever, och att jag lever, 
och att vi kunna vara varandra till 
tjänst! Ni är ju en av mina många, 
många abonnenter, och var viss om 
att jag med nöje skall försöka att 
hjälpa er tillrätta i era önskningar. 

Den buttra stämman tänker säkert 
icke på att den sprider en mörk och 
vantrevlig stämning. 

Oöh den vänliga vet nog icke, hur 
ofta hon gjort de mörka dagarna lju
sare. 

Men så är det i alla fall. 
En stämma är ju icke allenast ett 

ljud som når en. Det är en själs 
musik. Och man hör på musiken vad 
slags mänskligt instrument det är 
som spelar den. 

Yvonne. 

Insändarnes spalt. 
"Damspalten". 

Fröken Redaktör! 

Förlåt mig som ej förr blivit fär
dig med min insändare angående 
Damspalten i våra dagliga tidningar, 
men jag har varit sysselsatt med 
konservering av grönsaker och sylt-
ning, och jag är en enkel Hemmets 
Kvinna som isätter plikten där fram
för alla andra.. 

Jag 'blir alltid upprörd då jag ser 
otacksamhet och det är denna känsla 
som nu satt pennan i min hand. Det 
var ett par svar å frågan om önsk
värdheten av matrecept i Kvinnornas 
Tidning, som yttrade sig hånfullt — 
åtminstone föreföll det mig så — om 
de dagliga tidningarnas avskilda 
plats "För Damer", som om detta 
skulle vittna om en viss ringaktning 
för kvinnan och hennes uppfattning 
av frågor med högre intellektuell in
nebörd. Är detta rättvist? 

Böra vi icke i stället tacka för den 
hänsynsfullhet som ligger i detta 
gallrande av innehållet, så att det 
specifikt kvinnliga kommer oss till 
godo? 

Hur mycket oviktigt, tråkigt och 
rent av obegripligt undgå vi ej att 
belasta vår hjärna med? Jag har sett 

och prövat texten i flera tidningar 
och skall be få visa vad vi undgått 
genom den räddande hand som så 
kärleksfullt väglett oss till vårt pri
vata område. Se här sid. 1: annon
ser, politiska noter (ändrade eller de
menterade i nästa n:r), väderleksut
sikter, sid. 2—3 annonser, sid. 4 le
dare, sammanträden och s. k. roliga 
bitar, polisrapporter m. m., sid 5—6 
befordringsnotiser från armé och 
flotta, kyrka och skola, läkare, äm
betsverk o. s. v., annonser, teater, lit
teratur och skön konst, sid. 7, 8, 9, 
10 landsmatch, stafettlöpning, single, 
längdhopp, kulstötning, triangel-

*Annor\scrin% 

qör €r firma kand 
i Göteborg och dß 
värtsveaska land* 
skapea med (kss 
betyxlande och, i 
affärskraftiqa 
publik., 

a 
-t} QåléoivsTlgrgonpost• 

mjakunder 
öhadonualbnng 
ökad. fö ityänsi 

ensamrätt för Sverige. Efter
tryck ej tillåtet). 

/ 
florn. 

Rosenhof. 
an av Luise Westkirch. 
Översättning av e. 

41. 

"Ja" 
iKot n! hon långsamt och böjde 

"i i 1 sWt k»™«. 
gct att toi ra' ^Ur jag har nå-
lere m6<* ^ om- Vänta där 
di» » ' 

Det dröjde 

gör mig strax fär-

en stund, innan hon V rv.T" CI1 stu 

o,, Un^6 ^an icke mer se på 

°Ver Rospnl ?ng° de Sida Vid Sida 

^ rörelse 
10 ' . ^ämPade med 

^Tart .I08" inSendera fann ord. 
gen Lisa a ? gå'r"' fr%a(le ®lut-
"Dit. d"m0d try°kt stämma. 

!aQkte På s/' T°mest 1 fred- Jag 
Dgen, du vid den lilla 

Hon nickade stum. Till den lilla 
dungen hade hon redan en gång bu
rit sin missräkning över en krossad 
förhoppning. Mången arm, förlorad 
stackare hade burit isin sorg dit, hade 
låtit liv oelh lidande spolas bort av 
de förbiglidande vågorna, bort mot 
de skummande forsarne, bort mot de 
klapprande kvarnhjulen, bort mot 
evig glömska. Det vore nog rätta 
platsen för det, som de hade att säga 

varandra. 
Då de båda tigande trädde ut ur 

den trånga dystra passagen ned mot 
flodstranden, log solen i bländande 
glans dem tillmötes. Trädkronornas 
höstliga guld och rött påminde om en 
lysande festmantel, och lik ett bro
kigt smycke skimrade den lilla hol
men på vattnets blaa siden, i vars 
glatta, nästan orörliga yta himlen 
speglade sig. Ingen mänsklig varelse 
var att se när eller fjärran. Fåg-
larne voro tysta, endast kvarnarne 
slamrade på avstånd. Liksom efter 
avtal gingo de båda utan ett ord till 
bänken under bokarne. Paul var 
glad för varje minut, som tillät ho
nom uppskjuta sin svara bekännelse. 
Från sidan försökte han läsa i Lisas 

ansikte. Sida vid sida ha' vi kom
mit hit. Var för sig komma vi att 
gå härifrån. 

Nu satt Lisa på bänken méd hän
derna i skötet och väntade. Han for 
med handen över pannan. 

"Det är mig rysligt svårt, Lisa, att 
få fram det som jag måste säga." 

"Tala i alla fall", svarade hon med 
bleka läppar. "Vi två ha' alltid för
stått varandra. Kanske förstår jag 
dig också nu, redan innan du talat." 

Han såg hastigt upp. "Nej, nej, 
det gissar du inte ! Det, som jag må
ste säga dig. i dag, kan du aldrig 
gissa. Ser du, Lisa, du tror mig va
ra en annan, en bättre människa, än 
jag är. Men jag vågar inte, — vill 
inte bedraga dig. Jag — det har 
kommit något i mitt liv i dessa da
gar, något fruktansvärt, oväntat, 
även om jag icke är alldeles utan 
skuld, något — som kanske kommer 

att skilja oss." 
Hon kände det, som om någonting 

dog i henne. "Skiljas", upprepade 
hon som en automat. "Ja, just sa. 
Det är vad jag väntade." 

"Det beror på dig, Lisa, helt och 

hållet på dig!" 

Hon smålog vemodigt. På henne? 
Vem försöker väl hålla fast ett hjär
ta, som vill lösgöra sig? — Nej, hon 
skulle inte kvarhålla honom. 

"Det är en lång historia, jag har 
att berätta dig, Lisa. Du får lov att 
ha' tålamod." 

Lång? tänkte hon. Varför då? 
Det kan ju sägas i ett par ord. Jag 
älskar en annan. Eller: jag älskar 
dig icke mer. Ätt höra orsaken till 
det ena eller andra är ju bara onödi
ga kval. Men hon satt stilla och såg 
ned, sade endast: "Tala! jag hör på." 

Då började han tala om den där 
osaliga kvällen, om sin tvist med 
verkmästaren, den fåfänga bönen om 
pangar av fadern, det vilda uppträ
det med styvmodern, och hur han 
sökte avkyla sin kokande vrede i 
Pothoffs källare. Om Schack berät
tade han, huru denne under bedräg
liga förespeglingar narrat honom, att 
våldsamt intränga i waggon-fabri-
ken. 

Först talade han stammande och 
dröjande, men sedan störtade orden 
över varandra. Bara komma till slu
tet! Få skakat bort det från sin 
själ! Han kände att om han fastna

de, kom av sig, kunde han aldrig 
fortsätta. Och medan han talade 
undrade han över, att Lisa icke sade 
ett ord. Voro hennes avsky oöh för
akt så stora? Han vågade icke se 
på henne. Han fruktade läsa sin 
dom i hennes ansikte. Då han i sitt 
framstörtande tal kommit till den 
punkt, då Schack, innan han kunde 
hindra honom, flydde genom fönstret 
med sitt rov och försvann i nattens 
mörker, avbröt han plötsligt: 

"Du säger ju inte ett ord?" 
"Tala bara vidare!" manade hon 

otåligt. De upprörande tavlor, han 
rullade upp för henne, gledo förbi 
henne utan att göra intryck, hon fat
tade knappt, vad de betydde. Ty 
hela hennes själ, alla hennes sinnen 
väntade blott i outhärdlig spänning 
på det enda, förskräckliga, slutet och 
målet för det långa företalet, orden: 
"Jag älskar dig inte. Vi måste skil
jas." 

Paul suckade. "Jag hoppas åtmin
stone, att du tror mig, att jag inte 
ville stölden. Jag hade icke en tan
ke på stöld, lika litet som ett enda 
öre av de förbannade pängarna 
smutsat mina händer. Det kändes, 

som om jag fått ett slag i huvudet. 
Jag hade kunnat ta' livet av mig i 
raseri över min dumhet. Hela livet 
tycktes mig värdelöst. — Det var den 
natten svarta Julia fann mig", tilla
de han lågt. 

"Svarta Julia", upprepade Lisa, 
"ja". Alltså var det till svarta Ju
lia han ville tillbaka. 

Paul berättade vidare: "De närma
ste veckorna levde jag som under 
skarprättarens bila. I varje tillfäl
ligt ord misstänkte jag en anspelning, 
en fara. Jag försökte bedöva min 
ångest, mina självförebråelser i gal
na nöjen, i sällskap med Julia, med 
min stackars vän Ede — tills pistol
skottet, som släckte hans liv, väckte 
mig till besinning. Då insåg jag, 
att om jag inte ville alldeles gå un
der, måste jag försöka gottgöra min 
skuld, sona den, kosta vad det ville!" 
— Så berättade han om den svåra 
kampen han kämpat med sig själv 
om sin uppfinning och hur han slut
ligen rivit den ur sitt eget hjärta och 
a v s i k t l i g t  s l u m p a t  b o r t  d e n  f ö r  e n  
spottstyver åt direktören vid fabri
ken. "Det som verket förlorat ge
nom mitt lättsinne har det genom 
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Gottgör å insatta medel 
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Telegramadress 
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(Inf. gen. Göteb. Tandläkaresällskap) 

Tandläkare Anne-Marie Heijde 
Vasaplatsen 1. Telefon 15500. 

Rådfrägning; Vard. 1/a 2—1/2 3, övriga 
tider efter avtal. 

Det unga Kvinnliga 
Sverige i London. 

I våras någon gång publicerade vi 
en artikel "Sverige i London", i vil
ken vi redogjorde för den svenska 
kyrkans ooh församlingens i London 
verksamhet, Yi nämnde därvid som 
en av de ledande krafterna sjukgym
nasten fröken Thora Olson, kyrko
rådsledamot samt medlem av styrel
serna för de i förbindelse med sven
ska kyrkan stående sammanslutning
arne "Svenska damernas understöds
förening" samt svenska K. F. U. K. 

Nåväl, häroim dagen satt fröken 
O., på semesterresa i Sverige, i en 
av våra redaktionsstolar redo för en 
intervju. 

Samtalet kom att röra sig om de 
unga svenskorna i London. 

Fröken O. berättade, att deras an
tal är ganska betydande. Platssö
kande utländskor mottagas icke just 
nu i England, men de svenska flic
korna komma vanligen till London 
som studerande för att göra sig per
fekta i engelska språket. Det tar 
emellertid längre tid i anspråk än 
vad de tänkt sig, uppehållet i ett, 
boardinghouse blir dyrare än beräk
nat, och en vacker dag komm a de så 
till svenska K. F. U. K., som de van
ligen sedan sin ankomst stått i 
förbindelse med, oöh söka genom dess 
förmedling få någon lämplig anställ
ning för att utan kostnad kunna 
kvarstanna där ute. 

De ha i allmänhet lätt att få plat
ser, händiga och kunniga som de van
ligen äro i litet av vart. De gå frun 
till handa, taga plats som kokerskor, 
husor, hjälpa till med sömnad och 
vad som hälst. Under det att de ut
föra det med dessa befattningar för
enade arbetet och därmed själva för
tjäna sitt uppehälle få de en inblick 
i de välsituerade engelska kretsarnes 
liv, vilket naturligtvis har sitt intres
se, och vinna samtidigt vistelsens hu
vudsyfte, förtrogenhet med det en
gelska språket. 

— Och är det ingen risk med dessa 
platser? skjuter undertecknad frågan
de in. 

— Absolut inte, förklarar fröken 
O. energiskt. Naturligtvis undersö
ka vi i K. F. U. K. noggrannt, att 
det är goda, välkända hem flickorna 
komma till. I upplysningshänseen
de hava vi att tillgå hjälp av den 
mäktiga engelska K. F. U. K. 

Och så glider samtalet in på andra. 
ämnen. 

Plume. 

De små krämporna gny, men det 
stora lidandet tiger. 

M. L. Ingeman. 

m 

mamma 
aääd/̂ iistads m&up&uh. 

Uppskattar Ni 
Edra barn? 
Av Helen Gregg Green. 

Jag stod och pratade med min 
grannfru när hennes lilla dotter 
och hennes ett år äldre systerdotter 
kommo hem från skolan. 

— Titta på mina betyg, moster 
Maybelle, sade Marie och lämnade 
fram betygsboken. 

— Och var är din, dotter? frågade 
Hildas mor. 

—- Kära mamma, kalla mig inte 
dotter, svarade Hilda undvikande. 

Sedan modern lirkat betygsboken 
från barnet, började hon granska 
den. 

— Jag är säker på att du kommer 
att göra mig besviken igen, sade 
hon under det att Hilda nervöst kra
made sin lilla näsduk. 

— Hur kommer det 'sig, fortsatte 
modern, att en medlem av familjen 
erhållit allt förstånd. Åh, Hilda, 
detta är alltför beklämmande. 

— Titta här, fru Field, bad Hilda 
och räckte mig betygen. Är inte 
mitt teckningsbetyg bra? 

Det var utmärkt liksom musikbe
tyget, fastän modern tycktes igno
rera båda. 

Några dagar senare mötte jag Hil
das lärarinna. 

— Hur gar det i skolan för min 
lilla granne Hilda? frågade jag. 

— Ja, jag vet inte, svarade lärar
innan tveksamt. Det är något som 
är i olag. Någon förkväver barnets 
själ. Jag kan inte fatta det. Hon 
har en vacker röst, helt enkelt den 
bästa i klassen. Men häromdagen 
märkte jag, att hon icke ledde bar
nen i sången som vanligt. På efter
middagen kallade jag henne till mig 
och frågade: Varför har inte min 
lilla kära flicka sjungit på sista ti
den? Till min förvåning började 
hon gråta. Jag kan inte sjunga. Jag 
önskar bara att jag kunde få så goda 
betyg som Marie. 

Ooh då lärarinnan märkte mitt in
tresse fortsatte hon: Stackars lilla 
barn. Hon har försökt så ihärdigt 
och hon arbetar bra i skolan. Hen
nes kusin Marie är ett begåvat barn, 
men hon är icke älsiklig. Jag har 
haft mången ogynnsam erfarenhet 
av henne, medan Hilda är mitt hjär
tas stolthet. Hon är en personlighet. 

Jag berättade den lilla händelsen 
med betygen. 

— Åh, där ha vi lösningen. Jag 
skall hälsa på hos Hildas mor, för
klarade hon. 

Dagen efter kom min grannfru 
hem till mig. 

—- En så dåraktig mor jag varit, 
sade hon, som har kvävt min lilla 
flickas själ Jag är tacksam att hen
nes lärarinna öppnat mina ögon. 
Jag har lärt mig att det finns andra 
förtjänster vid sidan av höga betyg. 
Jag gissar att jag icke uppskattade 
min lilla flicka. 

Och jag tänkte: Jag undrar hur 
många av oss som uppskattar sina 
barn. 

PÄRLOR 
JUVELER 

i modern infattning fördelaktigast 

hos 

Hovjuvelerare: Ö. Hamng. 41. 

Lättrördheten är icke godhet. God
heten är verkande kraft. Och dess 
utövning är en stor, svår ooh skön 
konst. Så är även medkänslan, aj 
minst när den måste förbli känsla, 
när den ej får varda verksam såsom 
godhet. 

E. Key. 

HAfcN°RD,SK2*eN 
crAW" 

STOCKHOLM G Ö T E B O R G  
124 A V D E L N I N G S K O N T O R  

MALMÖ 

LtiDlt ager insättningar mot högsta 
gäll a nde ränta. 

U t h y r  b r a n d -  o c h  d y r k f r i a  f ö r v a -
ringsfack. 

Förmedlar köp och försäljning av 
aktier och obligationer. 

Emottager mot billig avgift (s. k. 
öppen deposition) alla slags 
värdehandlingar. Avkastning 
redovisas omedelbart till depo-
nenten. 

Emottager till förvaring i kassavalv 
(s. k. sluten deposition) förseg
lade lådor, konvolut o. dyl. 

50MMHRNHTT. 
H v Ruth Bogren. 

Underbara, färgberusande skog med tallarnas 

tempelprakt, 

skönhetsmättade, frid oss skänkande, nu sig 

stilla till vila lagt 

och i drömmande kuällens mörka, djupa 

skuggor allt liv till ro 

vaggar vinden, som sakta, nynnande, glider 

hän över äng och mo. 

* * 
* 

HUting somnat i stilla natten, ingen viskning 

ej sång, ej sus, 

men i blänkande, trollska vatten tallarna speg

las / slocknande ljus... 

Kyskhet och 
Karahtär. 

Den danska författarinnan fru 
Thit Jensen, känd för sin självstän
diga syn på saker och ting, sitt oför
färade mod och sin slagfärdighet i 
meningsutbyten hade nyligen i "Po
litiken" en artikel, rubricerad "Kysk
het och karaktär". 

"I strid mot min tids lösen", skri
ver hon, "uppmanar jag den unga 
kvinnan till kyskhet. 

Jag vet genom mottagnia brev, att 
man" är missbelåten med min in

skränkta syn på moralen, att man 
anser, att jag intager en föråldrad 
ståndpunkt ifråga om kvinnornas 
rätt att göra med sig vad de själva 

vilja, att jag kämpar mot naturen. 
Nej, jag gör det icke! 
Men jag vill, att kvinnorna skola 

vara människor, innan de bliva äl
skarinnor. 

Det är något som heter eller rät
tare sagt hette "Konst för konstens 
skull!" Jag kan aldrig godtaga den
na uppfattning, mitt medfödda livs-
värdesättnings-förnuft kräver, att 
allt skall vara till för livets skull. 
Intet är egoistiskt till för sin egen 
skull, ty allt sådant isoleras, tills 
det dör. 

Man har begått samma fel med 
kyskhet: "Kyskhet för kyskhetens 
skull". 

Det vill säga man tog bort den 
från det levande livet, gjorde den 
till en religiös dogm, och efterhand 
som religiositeten utplånades för-

iîAViïiïîïSMfS 
VWÏOS: lediga stunder 

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

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

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

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

HoKning onödig - likaledes hård 
f5nuggni ng. 

SUNLIGHT SÀ.PTVÀ.L AKTIEBOLAG, GÖTEBORG. 

(. Vanligt tvättpulver — Inne
hållanda för litet tvål. 

3. RINSO — innehållande •& 
mycket tv&l att det bildar 
ett tvälgelé. 

-Rinso 

/ VARIE 

SVENSKT HEM 

som vill följa 

dagshändelserna 

inom politikens, 

handelns, kon

stens och littera

turens område 

läser man 

n u m e r a  

GÖTEBORGS HANDELS-

OCH SJÖFARTS-TIDNING 
) 

Eleganta manieureluiep 
til) fördelaktigast« prisar 

%&i Å Qafim 
V O KORSfiATAB 1» 

stördes den sockel, som uppbar kysk
hetskravet. 

Därefter kom naturalismen, som 
blott känner köttet och dess lagar. 
Till densamma slöt sig den vrång
bild av frihet, som icke skiljer mel
lan ont och gott, endast det ter sig 
som "fritt", och till bägges bröst ka
stade sig alla dessa blöthjärnor, som 
icke tänka, icke se och ingenting 
veta. 

Man skall inte säga till backfisch-
en, innan hon går ut i livet att hon 
skall vara kysk, därför att det är 
Gud behagligt, ty förlorar hon ge
nom en eller annan motgång tron på 
Gud, så mister hon också den kysk
hetens stav man ger henne att stödja 
sig på. 

Man skall icke heller säga, att hon 
skall vara kysk, emedan hon eljes 
får ett barn — ty lär hon av en man, 
som begär henne, hur hon skall und-
slippa denna fara, så förlorar hon 
även detta stöd. 

Men lär man den unga flickan, att 
hon skall vara dygdig helt enkelt 
därför att det lönar sig, så börjar 
hon lyssna, ty det språket förstår 
hon. 

Lär henne, 
att livet står redo att snurra runt 

med henne, om icke hennes egen stål-
satta karaktär förhindrar det, 

att kyskhet är en daglig övning i 
självbehärskning, 

att karaktär uppbygges genom alla 
slag av självbehärskning, 

att det kommer dagar i hennes liv, 
då hon skulle vilja giva sitt blod för 
att äga karaktär nog för att kämpa 
för sitt barn, för sin kärlek, för sin 
existens. 

Lär henne 
att vår tids unga vivörer flott för

klara: Varför skulle jag gifta mig? 
Jag kan ju få allt vad jag vill det 
förutan —de komma ju av sig själv, 

att unga män sucka efter den orör
da kvinnân, 

att "frisinnade" unga kvinnor icke 
längre stå i kurs hos de unga män
nen, vilka i stället med aktning tala 
om den unga flicka, som de inte fin-
go kyssa, och att det är bland så
dana unga flickor de söka sin hustru. 

Vad den mogna till karaktären fär
diga kvinnan företager sig, det sva
rar hon själv för, men den unga ung
domen måste utvecklas till männi
ska; innan den älskar, skall den för
stå vad kärlek är. 

Om det är att vara inskränkt, så 
erkänner jag mig vara inskränkt." 

kallar Dagens Nyheter 

Bonniers förlag ̂  * P* 

Bananhoken 

Bananens underbara vänj 
» Axel H. Bl„mgren 

11 

Den kostar i bokhandeln , 
1:25, men fås direkt frän 
1 kr. franko. °SS ^ör 

Varje beställare får graf. 

begäran våra tre receptSatnli ^ 

for bananratter. Skriv i dag 

Representant i Stockholm 

för 
Kvinnornas Tidning 

E. Han Skriv- s 
Visio ' " 

Rikstelefon 13768. 
MALMSKILLNADSQATAN U 2( 

S T O C K H O L M .  '  
Utför: Maskinskrivning av fackliga och 

vetenskapliga arbeten, protokoll 1 
tioner etc. ' no" 

Bokföringsarbeten och bokslut tillfäi 
liga uppdrag såväl som ârsac'kord 

Revisioner, siffergranskningar, deklara 
tioner översättningar. 

Mångårig praktik och kvalificerad ar 

betskraft garantera ett fullgott arbete 

Goda referenser. Moderata arvoden' 

Kerstin Lindahls 
BLOMSTERAFFÄR 
Korsgatan 4, Telefon 8462 

Rekommenderas! 

Damunderkläder 
stor sortering 

FRIBERG & ANDERSON 
Kungsportsplatsen 1. Tel. 7235. 

The Florist's Telegraph Delivery 
Association II. 8. A. samt Blumenspen
den-Vermittlung, Berlin äro två inter
nationella sammanslutningar av blomster
handlande med representanter jorden runt 

Genom dessa sammanslutningar möj-
liggöres att å nästan vilken plats som 
helst få blommor expedierade under ga
ranti för utförandet. 

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

Order mottages för utförandet å alla 
platser av 

VASA BLOMSTERHANDEL 
Gustaf EKman 

Storgatan 31 Tel. 4314 - 10865 
Telegram "Vasa" 

ID. 
Herrn : (till sin fru medan de klä 

sig till galamiddagen.) 

— Seså ja, nu ha vi precis en tim
me på oss. Nu gäller det att skynd« 
sig. Jag skall nog bli färdig, ®es 

du! Tänk på att Hodells äro nog
räknade människor, och att vi ic 
kunna komma en, icke en enda minu 
för sent. — Den som nu bara kun ^ 

hitta sina frackbyxor! — 
Kla-a-ara, har du hängt undan rac 

byxorna? — Vem kan också a»» 
du hängt dem allra längst inne 

garderoben. Och så förargligt-
. „ 1 •• i Var star 

stor fläck mitt pa knäet. 
bensinen? — Kan jag gui a 

mina grå pantalonger eller va s 

jag gnida med? — 
inte i all evighet med 'den ^ 
ken! — Tack, nu så! — e 

baddarn, vad den ena knapp® ^ 

löst. Har du en tråd i ^ - o,en0iB. 
ibara ett par stygn tvärs 
Skynda dig nu isjälv, Klara-

jas _ Ä M, Wla 
efter den vita västen. J ao 
ligen finna den. Klara, 11 ^ 
ner till det, vill du ta frä® t;tta 

~m • i K lard-i 
väst. Just den ja- västen 

hit ett slag! Är inte den a rta„? 
för myoket urringad °r 

Konstflitens Flossamatta 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiimfix 

Tjock, varm, vacker, slitstark. Relativt billig- ^ 

Mattan fBr det burgna, välombonade, med kultiverart smak inredda__h— 

IZOJSTSTFLITEJST Göteborg 

Offentltéajiojen. 

s t o r a  T e a t e r n  
S t o r » e  s f l „  k l  8 :  

Hollandsflickan. 

jorensbergsteatern. 
^ Varje afton kl. 8: 

Dicky. 
billiga biljettpriserna^ 

OBb.! 

N y a  
, » VI 8 för sista gången : 

jorden runt på 80 dagar. 
0 Tisdag Premier: 

"  F o l k t e a t e r n .  
pirektion: Olof Sandborg. 

Varje afton kl. 8-10,30 

Köp svenska varor. 

-TjÏÏâ"Teâtërïu 
Lördag och söndag kl. 7 och 9, 

övriga dagar kl. 8: 

Hemslavinnor. 

PET VITA KOLET 

i stället för 

S P R I T  

Exploderar icke! 
Flyter icke ut! 
Förbrinner lukt- o. 

rökfritt! 
Efterlämnar ingen 

aska! 

Demonstreras och 
försäljes i parti och minut hos 

_ Ja, det ser jag ju själv, det går 
inte alls. Om jag hade tag i den där 
människan, som sytt den här skjor
tan skulle jag dänga henne i skallen 
med den. Det blir ingenting annat än 
att jag får ta svart väst. Eller byta 
skjorta, kanske det är kvickare. Vet 
du händelsevis om jag har någon 
skjorta som passar till den här väs
ten? — Tack, den ja, utmärkt! — 
fördömt! Nu glömde jag ju sätta 
ialsknappen i den nya skjortan. 
Hjälp mig ett slag här, Klara! Den 
eländiga strykerskan har på sista ti
den tagit isig för at stärka linningen 
lika styv som vecket! Och iså de 
lär usla manschettknapparna! Det 
är ju fysiskt omöjligt att knäppa 
dem ensam. Kan du hålla emot här, 
Bara! Men du är väl riktigt ren 
«m händerna? Det är kanske bäst att 
du för säkerhets skull tvättar dig 
först. — Tryck nu den här igenom 

sätt sedan den andra delen av 
pen i låset, du ser! -—• Sitter 

3ÄP 
TAPISSERI 

DETA 
Ö. Harang. 11. 1 tr 

iNlABg 
Nyheter för 

hosten. 
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halsduken riktigt i nacken? Strop
pen iskall istickas in under bandet — 
under bandet! Är det gjort? — Här 
söker jag nu förgäves etuiet med mi
na näsdukar. Är det kanske någon 
av människorna i köket, som ha in
tresse av att gömma undan mina 
splitternya .sidennäsdukar? Natur
ligtvis skola de vara putz weg nu, 
just nu, när jag inte har tid att göra 
razzia med dem! — Stod etuiet i den 
hyllan! Vem i himlens namn har 
ställt det där? Inte jag åtminstone! 
— Men bredvid etuiet ställde jag då 
själv i morgse Eau de colognen, och 
nu är den också borta. — Jaså på 
toaletten! Ja, här i huset skall man 
då också springa och leta rätt på all
ting. — Men vad ser jag! Är du 
inte klädd än?! Vad menar du? 
Skola vi gå på middagen eller skola 
vi inte? Skola vi gå, skola vi vara 
där precis på slaget, annars kan det 
vara. Men här går du och sölar som 
hade du hela kvällen framför dig. 
Jag förstår inte vad du gjort. Du 
har ju haft precis samma tid på dig 
som jag. Men det är iså med er frun
timmer, ni bli aldrig färdiga, ni ha 
inte det bittensta begrepp om tid, ni 
skulle rent av inte kunna leva lyck
liga, om ni inte fick komma den obli
gatoriska halvtimmen för sent. En 
man kommer däremot punktligt. Du 
får emellertid söka ordna saken hur 
du vill! Nu går jag i alla fall bums 
och -beställer bilen ! 

Julie Gram. 

Varje intryck, som man gör, ska
par en någon fiende. För att bliva 
populär måste man vara medelmåt
tig. 

Oscar Wilde. 

."li.Vimnilin 

Inhonsekvent. 
Jag har uppfostrats till tron att 

barn äro en välsignelse. Icke alle
nast för föräldrarna, utan även för 
samhälle och stat. 

Men min tro har rubbats åtskil
ligt, sedan vi blivit uppsagda till 
flyttning. Icke därför att hyran ej 
betalts eller att vi vanvårdat lägen
heten, utan därför att vi ha 6 barn. 
Ingen hyresvärd i detta barnälskan-
de samhälle, som lyder under en stat, 
som ideligen uppmuntrar till natio
nens sunda förökande tyckes numera 
vilja höra talas om barn. Och vad 
skall man då med barn till, om ingen 
längre vill hysa dem! 

—• Jaså, har herrskapet barn! lå
ter det överallt. Ja, det förändrar 
saken. Barn kunna i sig själva vara 
mycket bra, men se, i hus så här. . . 
Nej, barn reflekterar jag ej på. Barn 
vill jag absolut inte ha. Det finnes 
inte ett barn i hela min fastighet, 
och herrskapen som bo här dela full
ständigt min mening. F run och 
fruns man skulle jag gärna ha tagit 
—• men ett halvt dussin barn på kö
pet i en nyreparerad, med mycket 
stora kostnader nyreparerad våning, 
— nej, det kan man ej våga sig på 
i dessa dagar. 

Varhelst en tapet är klistrad på 
under de sista 10 åren ljuder det på 
samma sätt. Man uppbjuder hela sin 
energi på att få tag i någon gammal 
schaskig lägenhet i ett hus, som snart 
skall rivas. Men i det huset bor 
värden själv under våningen, som 
skall hyras ut. Och han tål inte 
barn för sitt huvud. Han vill ha 
det tyst omkring sig —• helst ett 
äldre stilla par. Han lägger sådan 
tonvikt på "stilla" att jag framför 
mig såsom hans främsta önskemål 
ser ett par giktbrutna åldringar, 
bundna vid :sina stolar. 

Jag vänder mig i min förtvivlan 
till kvinnliga hyresvärdar. De åt
minstone skola väl förstå en moders 
belägenhet. Men de äro ingalunda 
bevekligare. 

—• Nej, vet lilla frun! säger en 
patetiskt. Tio barn har jag haft att 
fostra, och nu har jag fått nog av 
den sorten! Jag är icke längre ung, 
skall frun veta! tillägger hon därpå 
och betraktar mig förebrående, som 
om jag skulle framställt någon be
gäran om att hon skulle åtaga sig 
uppfostran och vården av de 6 barn, 
jag tänkt att flytta in med. 

— Kära frun, säger en annan 
värdinna, när man själv i sitt äkten
skap varit befriad från barn, drar 

Vill Ni 

bli vacker? 

Den tvål, som ger den väcks 
raste hyn, är Ovicula (ägg) 

Tvål. Den är tillverkad efter beprövade 
skönhetsrecept och innehåller bland ans 
dra skönhetsmedel även äggula, läkarnes 
främsta medel för hudens försköning. 

Vill Ni bli vacker så köp därför 
F. PAULI'S 

O v i c u l a  ( ä g g )  T v å l  
Användes av våra vackraste skådespelerskor. 

man ej gärna andras över sitt huvud. 
Jag tycker om att ha det snyggt om
kring mig. Mitt hus är känt för sin 
sin gghet. Och det skulle aldrig fått 
detta namn om sig, om en massa 
barn fått husera här. 

Det skulle jag så gärna, viskar 
hemlighetsfullt en tredje husägarin
na, men se det är så, ser frun, att 
jag inte kan för notarie Axelson. 
Notarie Axelson hyr min 7-rumsvå-
nihg. Han har bott här i 34 år — 
i 34 år, frun, och aldrig ett ont ord 
oss emellan! Men han trivs för att 
här är så tyst. Inga barn i någon 
uppgång — det är just det han sät
ter sådant värde på. 

Samma låt överallt! Den ende 
som förstår och öppnar en huldrik 
lamn är fondmäklaren med enfa-
miljsvillan. 

— Har herrskapet barn! utbrister 
han stormförtjust, då är denna villa 
idealisk! Stor trädgård, stora ut
rymmen, förmånliga avbetalnings-
villkor! Allt propert, fint, solljust 
och friskt såsom man behöver, när 
man har barn! Ett dylikt anbud 
skall herrskapet icke fundera på ett 
ögonblick! Var så god, här är kon
traktet! Fem minuters väg från sta
tion, utmärkta kommunikationer, 
löv- och granskog, skola, handelsbod 
och kyrka på platsen, endast 15,000 
kronor kontant, och amortering på 
de övriga 15,000 under 6 måna
der 

Jag är redan utanför dörren. I en 
vision visar sig för min inre syn ett 
avdankat sommarnöje någonstädes 
inne i skogen. Och Hasse Z:s histo
ria om sommarvillan dyker varnan
de upp i mitt minne: "Fem minuter 
från ångbåtsbryggan. Genvägen 
över hagen gås på 20 minuter." 

På denna punkt står det ännu. 
Allt är försökt, som kan försökas. 
Nu har jag tydligen endast att vänta 
på att slumpen skall spela i min väg 
den hygglige husvärd, som i sin fa
stighet vill hysa en av allt spring 
mycket uttröttad 

Moder med 6 barn. 

Stämmorna. 
Det är två stämmor som svara i 

min lantliga telefon. Den ena är 
vänlig och ljus, den andra butter och 
mörk. 

När jag ringer en vacker morgon 
och träffar den buttra såsom en yt
tervärldens första representant för 
mänsklighetens stora släkte, synes 
mig solskenet med ens meningslöst 
och dagen mindre skön. Stämman 
låter som ville den vresigt säga: Vad 
har ni där att göra! Håll er stilla! 
Jag gitter verkligen inte uppmuntra 
er vidare i era besvärliga önskningar. 

Men vädret får vara hur förskräck
ligt som helst — och det är gott om 

är enastående för 
fintvätt. 

Drick 
a ftfïd 

Harnes Lundgren t Cs 
Göteborg 

Sverige* största Och fornåroäte 
fhéfi'rma 
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förskräckligt väder i dessa yttersta 
dagar — den morgon jag träffar min 
ljusa vänliga stämma i telefonen. 
Den stämman lättar upp mörkret i 
världen. I dess tonfall ligger en glad 
beredvillighet som tyckes säga: Så 
trevligt att ni lever, och att jag lever, 
och att vi kunna vara varandra till 
tjänst! Ni är ju en av mina många, 
många abonnenter, och var viss om 
att jag med nöje skall försöka att 
hjälpa er tillrätta i era önskningar. 

Den buttra stämman tänker säkert 
icke på att den sprider en mörk och 
vantrevlig stämning. 

Oöh den vänliga vet nog icke, hur 
ofta hon gjort de mörka dagarna lju
sare. 

Men så är det i alla fall. 
En stämma är ju icke allenast ett 

ljud som når en. Det är en själs 
musik. Och man hör på musiken vad 
slags mänskligt instrument det är 
som spelar den. 

Yvonne. 

Insändarnes spalt. 
"Damspalten". 

Fröken Redaktör! 

Förlåt mig som ej förr blivit fär
dig med min insändare angående 
Damspalten i våra dagliga tidningar, 
men jag har varit sysselsatt med 
konservering av grönsaker och sylt-
ning, och jag är en enkel Hemmets 
Kvinna som isätter plikten där fram
för alla andra.. 

Jag 'blir alltid upprörd då jag ser 
otacksamhet och det är denna känsla 
som nu satt pennan i min hand. Det 
var ett par svar å frågan om önsk
värdheten av matrecept i Kvinnornas 
Tidning, som yttrade sig hånfullt — 
åtminstone föreföll det mig så — om 
de dagliga tidningarnas avskilda 
plats "För Damer", som om detta 
skulle vittna om en viss ringaktning 
för kvinnan och hennes uppfattning 
av frågor med högre intellektuell in
nebörd. Är detta rättvist? 

Böra vi icke i stället tacka för den 
hänsynsfullhet som ligger i detta 
gallrande av innehållet, så att det 
specifikt kvinnliga kommer oss till 
godo? 

Hur mycket oviktigt, tråkigt och 
rent av obegripligt undgå vi ej att 
belasta vår hjärna med? Jag har sett 

och prövat texten i flera tidningar 
och skall be få visa vad vi undgått 
genom den räddande hand som så 
kärleksfullt väglett oss till vårt pri
vata område. Se här sid. 1: annon
ser, politiska noter (ändrade eller de
menterade i nästa n:r), väderleksut
sikter, sid. 2—3 annonser, sid. 4 le
dare, sammanträden och s. k. roliga 
bitar, polisrapporter m. m., sid 5—6 
befordringsnotiser från armé och 
flotta, kyrka och skola, läkare, äm
betsverk o. s. v., annonser, teater, lit
teratur och skön konst, sid. 7, 8, 9, 
10 landsmatch, stafettlöpning, single, 
längdhopp, kulstötning, triangel-

*Annor\scrin% 

qör €r firma kand 
i Göteborg och dß 
värtsveaska land* 
skapea med (kss 
betyxlande och, i 
affärskraftiqa 
publik., 
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"Ja" 
iKot n! hon långsamt och böjde 

"i i 1 sWt k»™«. 
gct att toi ra' ^Ur jag har nå-
lere m6<* ^ om- Vänta där 
di» » ' 

Det dröjde 

gör mig strax fär-

en stund, innan hon V rv.T" CI1 stu 

o,, Un^6 ^an icke mer se på 

°Ver Rospnl ?ng° de Sida Vid Sida 

^ rörelse 
10 ' . ^ämPade med 

^Tart .I08" inSendera fann ord. 
gen Lisa a ? gå'r"' fr%a(le ®lut-
"Dit. d"m0d try°kt stämma. 

!aQkte På s/' T°mest 1 fred- Jag 
Dgen, du vid den lilla 

Hon nickade stum. Till den lilla 
dungen hade hon redan en gång bu
rit sin missräkning över en krossad 
förhoppning. Mången arm, förlorad 
stackare hade burit isin sorg dit, hade 
låtit liv oelh lidande spolas bort av 
de förbiglidande vågorna, bort mot 
de skummande forsarne, bort mot de 
klapprande kvarnhjulen, bort mot 
evig glömska. Det vore nog rätta 
platsen för det, som de hade att säga 

varandra. 
Då de båda tigande trädde ut ur 

den trånga dystra passagen ned mot 
flodstranden, log solen i bländande 
glans dem tillmötes. Trädkronornas 
höstliga guld och rött påminde om en 
lysande festmantel, och lik ett bro
kigt smycke skimrade den lilla hol
men på vattnets blaa siden, i vars 
glatta, nästan orörliga yta himlen 
speglade sig. Ingen mänsklig varelse 
var att se när eller fjärran. Fåg-
larne voro tysta, endast kvarnarne 
slamrade på avstånd. Liksom efter 
avtal gingo de båda utan ett ord till 
bänken under bokarne. Paul var 
glad för varje minut, som tillät ho
nom uppskjuta sin svara bekännelse. 
Från sidan försökte han läsa i Lisas 

ansikte. Sida vid sida ha' vi kom
mit hit. Var för sig komma vi att 
gå härifrån. 

Nu satt Lisa på bänken méd hän
derna i skötet och väntade. Han for 
med handen över pannan. 

"Det är mig rysligt svårt, Lisa, att 
få fram det som jag måste säga." 

"Tala i alla fall", svarade hon med 
bleka läppar. "Vi två ha' alltid för
stått varandra. Kanske förstår jag 
dig också nu, redan innan du talat." 

Han såg hastigt upp. "Nej, nej, 
det gissar du inte ! Det, som jag må
ste säga dig. i dag, kan du aldrig 
gissa. Ser du, Lisa, du tror mig va
ra en annan, en bättre människa, än 
jag är. Men jag vågar inte, — vill 
inte bedraga dig. Jag — det har 
kommit något i mitt liv i dessa da
gar, något fruktansvärt, oväntat, 
även om jag icke är alldeles utan 
skuld, något — som kanske kommer 

att skilja oss." 
Hon kände det, som om någonting 

dog i henne. "Skiljas", upprepade 
hon som en automat. "Ja, just sa. 
Det är vad jag väntade." 

"Det beror på dig, Lisa, helt och 

hållet på dig!" 

Hon smålog vemodigt. På henne? 
Vem försöker väl hålla fast ett hjär
ta, som vill lösgöra sig? — Nej, hon 
skulle inte kvarhålla honom. 

"Det är en lång historia, jag har 
att berätta dig, Lisa. Du får lov att 
ha' tålamod." 

Lång? tänkte hon. Varför då? 
Det kan ju sägas i ett par ord. Jag 
älskar en annan. Eller: jag älskar 
dig icke mer. Ätt höra orsaken till 
det ena eller andra är ju bara onödi
ga kval. Men hon satt stilla och såg 
ned, sade endast: "Tala! jag hör på." 

Då började han tala om den där 
osaliga kvällen, om sin tvist med 
verkmästaren, den fåfänga bönen om 
pangar av fadern, det vilda uppträ
det med styvmodern, och hur han 
sökte avkyla sin kokande vrede i 
Pothoffs källare. Om Schack berät
tade han, huru denne under bedräg
liga förespeglingar narrat honom, att 
våldsamt intränga i waggon-fabri-
ken. 

Först talade han stammande och 
dröjande, men sedan störtade orden 
över varandra. Bara komma till slu
tet! Få skakat bort det från sin 
själ! Han kände att om han fastna

de, kom av sig, kunde han aldrig 
fortsätta. Och medan han talade 
undrade han över, att Lisa icke sade 
ett ord. Voro hennes avsky oöh för
akt så stora? Han vågade icke se 
på henne. Han fruktade läsa sin 
dom i hennes ansikte. Då han i sitt 
framstörtande tal kommit till den 
punkt, då Schack, innan han kunde 
hindra honom, flydde genom fönstret 
med sitt rov och försvann i nattens 
mörker, avbröt han plötsligt: 

"Du säger ju inte ett ord?" 
"Tala bara vidare!" manade hon 

otåligt. De upprörande tavlor, han 
rullade upp för henne, gledo förbi 
henne utan att göra intryck, hon fat
tade knappt, vad de betydde. Ty 
hela hennes själ, alla hennes sinnen 
väntade blott i outhärdlig spänning 
på det enda, förskräckliga, slutet och 
målet för det långa företalet, orden: 
"Jag älskar dig inte. Vi måste skil
jas." 

Paul suckade. "Jag hoppas åtmin
stone, att du tror mig, att jag inte 
ville stölden. Jag hade icke en tan
ke på stöld, lika litet som ett enda 
öre av de förbannade pängarna 
smutsat mina händer. Det kändes, 

som om jag fått ett slag i huvudet. 
Jag hade kunnat ta' livet av mig i 
raseri över min dumhet. Hela livet 
tycktes mig värdelöst. — Det var den 
natten svarta Julia fann mig", tilla
de han lågt. 

"Svarta Julia", upprepade Lisa, 
"ja". Alltså var det till svarta Ju
lia han ville tillbaka. 

Paul berättade vidare: "De närma
ste veckorna levde jag som under 
skarprättarens bila. I varje tillfäl
ligt ord misstänkte jag en anspelning, 
en fara. Jag försökte bedöva min 
ångest, mina självförebråelser i gal
na nöjen, i sällskap med Julia, med 
min stackars vän Ede — tills pistol
skottet, som släckte hans liv, väckte 
mig till besinning. Då insåg jag, 
att om jag inte ville alldeles gå un
der, måste jag försöka gottgöra min 
skuld, sona den, kosta vad det ville!" 
— Så berättade han om den svåra 
kampen han kämpat med sig själv 
om sin uppfinning och hur han slut
ligen rivit den ur sitt eget hjärta och 
a v s i k t l i g t  s l u m p a t  b o r t  d e n  f ö r  e n  
spottstyver åt direktören vid fabri
ken. "Det som verket förlorat ge
nom mitt lättsinne har det genom 
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match, stavhopp och andraplacerin-
gar i trestégshopp, marathonlöpning 
m. m. m. m. av samma sort. Ha ve
derbörande redaktörer inte alldeles 
rätt i att dessa saker ligga högt över 
vår intellektuella horisont? Äro så 
till på köpet sportnotiserna åtföljda 
av bilder, då skola vi vara ännu me
ra tacksamma för att kunna undgå 
de smärtsamma föreställningar deras 
ansiktsuttryck ovillkorligen fram
kallar bos en ömsint kvinna och mo
der. 

Därför vill jag för min del säga: 
"Tusen tack för spalten, som visar 
oss var kvinnans rätta sfär är! En 
sådan varning behövs så väl i dessa 
tider, då falska röster vilja locka oss 
ifrån Hemmets tröskel och vägen som 
leder dit. 

Sofia Johansson. 

Nyutkomna böcker 

Magra eller fetma? 

Alldeles lagom till vår art. om 
kräftsjukdomen ha vi till omnämnan
de mottagit en på Åhlén & Åkerlunds 
förlag utkommen bok "Magra eller 
fetma", av professorn vid Helsing
fors universitet ,Georg von Wendt. 
Boken innehåller visserligen inte ett 
ord om kräftsjukdomen men däremot 
en massa upplysningar om födoäm
nenas vitaminer, om dessas betydelse 
för hälsan i allmänhet, om sättet att 
skydda dem vid matlagningen, om 
det rätta avvägandet av kött och ve-
getabilier på matsedeln o. s. v. 

Vi ha inte den ringaste personliga 
fördel av att denna bok får en god 
åtgång, men vår uppriktiga önskan 
är att den måtte komma i varje hem 

VAXDlk 
i frev/zga 

mönster 
fnormf 
vrva/ 

ocfi 
A///itfasfe priserna 

hos 

A:B.C4RLJOHU$*ON 
2 At/if/r/orffr/ 2 

•  loF  Ask lunds  

Druvan känner sig ha rätt till den 
soliga höjden. Ty hon vet att hon 
kan bli sakrament. 

E. Key. 

Varje förståndig husmoder 

använder 

Pellerins Margarin 
i hushållet 

och med iver och intresse studeras 
icke blott av de husmödrar, för vilka 
frågan "Magra eller fetma" är ak
tuell för egen 'eller för någon famil
jemedlems skull, utan av varje hus
mor, som år mån om sin och sin fa
miljs hälsa! 

Priset, kr. 3,50, är väl högt föl
en publikation av detta slag, vilken 
kan påräkna masspridning. Sidanta-
let är c:a 170. 

En s Kild FilantropisK 
Verksamhet i Göteborg, 

utgiven i samband med Jubileumsutställ
ningen i Göteborg 1923 av dess Sociala 

sektion. Pris kr. 3,75. 

Bland mängden av trycksaker 
— kataloger och broschyrer av olika 
slag — vilka'sommarens utställning 
fört imed sig, kan utan tvivel ovan 
annoterade räknas som en av de vär
defullare. 

En systematisk handbok av denna 
art har hittills saknats, och den kom
mer förvisso att uppskattas av alla 
i socialt arbete stående, vilka hittills 
mången gång stått svarslösa, då det 
gällt att giva ett gott råd eller en 
anvisning om hjälp och stöd, liksom 
även av den hjälpbehövande, rådvilla 
allmänheten. 

Vid en genomläsning av arbetet 
skall man ej undgå att imponeras av 
den ståtliga medborgaranda, som 
kommit till uttryck i det storarta
de antal donationer, vilka här finnas 
angivna. Det är att hoppas, att den 
hjälpverksamhet, som genom deras 
avkastning kan bedrivas också ut
nyttjas. Hittills har detta icke skett. 
Särskilt synas fonder för sjukvård 
och sjukunderstöd icke hava förbru
kats. 

Man må hoppas, att boken vinner 
den spridning den är värd. 

V. B—d. 

BERTHA ANDERSON 
15 Korsgatan, Göteborg. 

Nu inkommet stort urval av vackra Ylletyger, Viyella i vile och ' 
Bomullsflaneller. Handvävda, färgäkta Bomullstyger, H vita Vä -
nåder, bästa fabrikat, strandkoftor, Lahmans Tricotunderklä-
der, Strumpor, Underkjolar, Snörliv, Reformliv, Näsdukar, 
Allmogegardiner, stort urval, Möbeltyger, Borddukar, stor sortering, 
vackra mönster, Linneduktyger, bästa fabrikat. Handdukar, Säng
täcken, Filtar, Sticktäcken. Prima Ylle- och Bomullsgarner. 

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

PATENTERADE 

HA V R EGR Y N  
Spara tid. — FÄRDIGKOKTA på 3 MINUTER. Spara bränsle. 

OBS! VÅR HYGIENISKA FÖRPACKNING. 

och skönhet äro hos alla välkomna, 
och vid dagligt bruk av den i in-
och utlandet prisbelönta YVY-två-
len följer skönheten till sena åldern. 

YVY-tvålen säljes i varje affär 
landet runt. 

Aktiebolaget YVY Fabriken, Ystad. 

Bergmans Enkas 
välsmakande och sköra Delikatess-

ocli Couvert-brödsorter rekommenderas. 
Säljes i välsorterade Speceriaffärer. 

Hålen. 

Major Riddarsporre stirrar mörkt 
ner i sin sopptallrik och mullrar: 

— Vad skall det här vara för en 
utsökt rätt? — Kål!!! Det här spa
det! •—• Kära vän, jag begär inga
lunda, att du själv skall lägga han
den vid något, nej, inte vid det allra 
ringaste, men jag vågar dock för
vänta, att du skall övervaka den där 
idiotiska varelsen i köket.'— Är det 
hål det här? Man behöver ju en håv 
för att kunna fånga in de fattiga 
kringsimmande kålstrimlorna. Nog 
borde du väl ändå kunna upplysa 
blöthjärnan där ute om, att hon inte 
behöver ta hela Delsjön till ett mi
niatyrkålhuvud. Skrubba upp henne 
en gång för alla, men ordentligt!! 

Majorskan: — Jag är trött på att 
traggas med henne — jag vågar inte. 
Gör det själv! 

Majoren: — Jäg??! Det skall jag 
visst göra. Du tror väl inte, att jag 
är rädd för Sofffi?? Nå — hm — 
nå, själva smaken är inte så dålig — 
ganska fyllig — väl kryddad och ry
kande varm — nej, vet du, den här 
kålen är verkligen inte att klaga på. 

Haglund & Svensson 
Kappmagasin 
V A L L G A T A N  2 8  

Nyheter för hösten inkomna. 
Stilfulla modeller. Förstklassigt arbete. 

Billiga priser. 

HUMMER. 
Hansson & Silfverstrand 

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

Jag önskar, att alla människor hade 
en så god rätt på sitt bord. (Soffi 
kommer in). — Jaha, Soffi, det 
smakade förträffligt med höstens 
första kåltallrik! 

Professorn som befinner sig på 
hemväg till middagen häjdar sig 
plötsligt på trottoaren och lägger be
grundande pekfingret på näsan. 

— Yad var det min hustru sa' i 
morse?? Vad sa' hon?? Oho — 
jaha — så var det! Det är hennes 
födelsedag i dag! — Önska dej nå
got, sa' jag, något riktigt vackert. 
Men vad svarade hon?? Vad i alla 
goda makters namn svarade hon??! 
Aha — joiho, nu har jag det! Ge 
mig något till min hals eller arm, 
sa' hon. Men vad menade hon med 
det? Vad menade hon?? Ja visst, 
visst, visst! Naturligtvis menade 
hon en tvål! 

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

G A R D I N E R  

Största urval. — Lägsta priser. 

A-B.  CARL JOHNSSON, 
KUNGSTORGET 2. 

Anmäl Eder till de nya 

förmiddags- & aftonkurserna 

i 

Stenograf! 
som börja Måndagen den 17 Sept. 

kl. 12.15 f. m. och 7.is e. m. 

REMINGTON INSTITUTET 
V. Hamngatan 19 Tel. 4221. 

Maskinskrivningskurs kan 
börjas när som helst. 

— Kostnadsfri platsförmedling. — 

Verner Magnusson 
Kött= & Fläskaffär 
Bazar Alliance 42—43. Tel. 106 28 

rekommenderas till 
ärade husmödrar. 

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

hos 

N. L, Blomberg 
TRÄGÅRDSHALLEN. Tel. 7225. 

Skolan har börjat! 

GOSSKOSTYMER 
G  O S S R O C K A R  
G  O S S K Ä N G E R  

M Ö S S O R  

STRUMROR 
SKJORTOR 

UNDERKLÄDER 
B I L L I G A S T  

F I S K T O R G E T .  

A N G B A G E R 1  A . B .  

R O S  E N L U N D S  

B R Ö D  

Suliilrumatoåii«,. 
extra kvalité. Pris pr kart 7^ '«fl 

Ziwertz' MomTtT!—* 
-irgmedel för ögonbrvn t,* 
bhckli?; verkan. Fälle/ej 
färgmedel för ögonbrvn 
bl.cklig verkan. Fäller ej Ä (?-h skäl 
san oskadlig. Finnes 1 4^tv 

minut hos Kungl. Hovleverantör 

Z i w e rt'z Efti> 
Lorensbergsgatan N:o 7, Göteborg 

och 

IOr Püning ocllreno;er:;^ 

Sanitära Pressinrättning, 
Drottmnggat. 57 STEN LILJEDAHL *»,„! ® 

Hämtar och hemsänder samma da 

BREVLÅDA. 
Ida Il—m, Filipstad. päo. 

outsägligt. Med största nöje ställ °* 

de begärda exemplaren till vedel-' 
rändes dispostion. 

Gallsjut. 
vid rekvisitionen av numren ifrå„ 
som ännu finnas. 

En som först vill se. Varför be 

tvivla en så trolig sak! T)et , " 
, ,• ~ . , 01 vore 

mera otroligt om icke ett med sådan 
framgång redan givet exempel ; " 
mana till efterföljd. 

Resande till kontinenten. Ni 
gar vad Ni bör medtaga för att vara 

fullt comme il faut. Oss synes att 

infattningen blir fullständigast om 
Ni medtager hela våningen. 

O. B—n. — Familj i Jönköping 
Yi tacka varmt för mottagna skrivel
ser! Ehuru vi icke anse oss ha i 

gjort något annat än vår enkla i 

dighet känns det icke dessminfe 

uppriktigt glädjande att mötas av en 

med sådan värme uttalad förståelse 
för vårt ställningstagande till frå
gan. 

M. i O—/—n. Tyvärr för sent nu! 
Lorgnette. Tack — nej! Vi 

skarpare synglas på närmare håll. 

Grannsämja. Om Ni genomgått 

den skärseld som skapas av att en 

pianola, en holländsk kaffekvarn och 

två folkonda hundar äro i ständig 

verksamhet hos närmaste granat 

skulle några småbarn i Era äppleträd 

synas Er som himmelen själv. 

Lantbrukare. Onekligen har idén 

i Er artikel både intresse och fram

tid. Men den är för lång och ensidig 

för oss. Vi råda Er att sända den 

på annat håll. 

LÄ&STA 
DAOrSPR-tSEP—-

•STÖR.STA 
URVAI 

GÖTEBORGS §( 
LINOLEUM-MAGASIN 

PETEQ..5, FQ.ANZÉN 6> C? 
KUNGL. HOPU 

KUNGSPOR.TSPLAT.5EN 
TELEFONÊQ-* 

30 95. 6£OQ, 199-39^ 

HrtaJVplfe 
Distribution på glasflaska • 
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•min idé redan tiofaldigt återvunnit, 
Lisa. Då lyfte jag åter mitt huvud. 
Då blev jag åter en glad människa. 
Och så fann jag dig, Lisa. — Men 
när Satan håller fast i någon vid ett 
enda hår, så släpper han inte tag. 
På vår förlovningsdag, uträknat på 
vår förlovningsdag —" 

"Då började det", ifyllde Lisa. 
"Jag märkte det nog." 

Paul skildrade, hur Schack plöts
ligt dök upp i hans rum, och hur han 
använde fingeravtrycken, som han 
så slygt förskaffat sig som utpräss-
ningsmedel. Han beskrev sin för
tvivlan, sin långa fruktlösa jakt, och 
hur det äntligen lyckats honom att 
fastställa sin förföljares person och 
gömställe. Namnet Palle nämnde 
han icke. Han kunde icke få över 
läpparna, att förbrytaren var med
lem av hennes hushåll, hennes mors 
förtrogne. Tids nog finge hon veta 
det. 

"Även om jag nu har försvar emot 
bapditens utprässningar, så har han 
dock ännu alltid en möjlighet att 
förinta mig genom en angivelse. Jag 
kan icke ha' en glad dag under en 
sådan hotelse. Lisa. Där finns in

genting annat att göra än att utvan
dra." 

"Utvandra?" 
"Över havet, ja. Vart som hälst 

dit den uslingen icke kan följa mig, 
eller om han reser efter, ett ställe, 
där hans hotelse är kraftlös. Det 
blir mig inte lätt, att lämna foster
landet, Lisa, att börja på nytt på 
främmande jord. Gud skall veta det 
kostar på. Men du förstår, icke sant, 
att det är nödvändigt? Genom min 
egen svåra skuld. Men det finns in
gen annan råd. Jag måste bort." 

Han teg; han väntade på ett ord 
från henne. När Lisa ännu teg, slog 
han upp ögonen mot henne. Hennes 
ansikte var likblekt, hon såg icke 
upp. Hon satt framför honom som 
förvandlad till sten. Först när hon 
märkte, att han väntade gick en lätt 
ryckning av otålighet genom hennes 
drag. 

"Vidare! Vidare! Kom till slutet!" 
"Till slutet? — Det är slut. Vad 

kan jag ännu säga dig? Nh känner 
du hela min dårskap, min skuld, min 
olycka." 

"Nej, du har äniiu icke sagt mig", 
svarade hon långsamt, med möda, 

"att du inte bara vill lämna foster
landet utan också mig, att — Nej, 
det vill du kanske inte säga mig, men 
jag säger det, i ditt ställe, att jag 
icke blivit för dig, vad du väntade, 
och att du vill taga med dig på fär
den en annan, som du har mer för
troende för, som du tror kan skänka 
dig större lycka —" 

"Lisa! — vad säger du?! — Be
griper du då inte, att om jag så länge 
teg och dolde saken för dig, led en
sam i kval och nöd, så var det endast 
och allenast av ångest, att din stolta 
rättsskaffenhet ingen förståelse och 
ingen förlåtelse hade för mitt felsteg. 
Och är det så, och kan du icke ha' 
förtroende för mig mer, sedan du nu 
känner mig, ja, då går jag som en i 
förtvivlan, en som icke vet, hur han 
skall kunna bära sitt öde, men jag 
går ensam. Jag älskar ingen annan, 
jag vill ingen annan hava än dig. 
Jag står framför dig, Lisa, såsom 
framför en domare och väntar domen 
på liv eller död. Tala! — Lisa — 
Lisa, vad är det?" 

Hon hade sjunkit tillbaka mot 
bänkens ryggstöd. Den plötsliga 
(^vergangen från hjälplös förtvivlan 

till högsta lycka skakade våldsamt 
hela hennes själ. En kramp kom 
henne att skälva, hon skrattade och 
grät på en gång. 

"Är det sant?" framstötte hon 
äntligen. "Är det verkligen sant? 
Du har mig kär? Och du hade inte 
ämnat säga mig — verkligen inte — 
att du hade slutat älska mig?'' 

"Lisa!" jublade han' "du kommer 
med mig?, kommer ändå, trots allt! 
Du vill verkligen lämna de dina, ditt 
fosterland, för min skull?" 

Då lade hon sina armar på hans 
axlar, såg honom in i ögonen med 
en blick, som skimrade genom tårar 
av högsta lycka. 

"Dit du går, dit går också jag med 
dig. Där du är, där är mitt fäder
nesland, mitt hem. Vad mörkt, vad 
olyckligt åu uiå vila över ditt för
gångna, vore det också hundra gån
ger svårare, ja, vore du verkligen en 
förbrytare, jag har dig kär, Paul. 
.Jag kan icke annat. Jag anade ju 
inte att man kunde älska en männi
ska så, anacje icke att man så kunde 
ängslas och bäva för en människas 
skull." 

Han drog henne till sig. "Tack! 
tack, Lisa! Du skall aldrig behöva 
ångra, att du har förtroende till mig. 
Nu är jag lycklig, och fruktar icke 
landsflykten." 

XXIII. 
Denna eftermiddag vandrade Paul 

och Lisa tillsammans långt ut i sko
gen, och i deras hjärtan var glädje
fest. De kommo överens om att på
skynda bröllopet, men med utvand
ringsplanen skulle de hålla alldeles 
tyst. Helt hemligt som en flykt äm
nade de utföra den, så att den icke i 
sista ögonblicket korsades av Pauls 
förföljare. Allvarligt överlade de 
varthän de skulle ställa resan — 
Nordamerika — Sydamerika? Det 
kunde också vara Australien eller 
Afrika. Hela världen stod dem öp
pen. Paul skulle låna sig böcker för 
att göra sig närmare underrättad om 
de olika länderna och deras utkomst
möjligheter. Sçnt på kvällen kommo 
de hem, ljuvligt trötta, och överlyck
liga i vissheten, att vad livet än mån

de giva dem, glädje eller sorg. ^ 
hade vardera av dem funnit sin 

plats i den andras hjärta. 
Då Paul, ännu helt uppfyM aV 

denna berusande lyckokänsla tän^ 
lampan i sin kammare, kom åter 
honom denna känsla, att någon »a ^ 
rörde sig i rummet, aningen ow 
människas närvaro, och han . 
knappt förskräckt, när han i ^ 
mets bakgrund upptäckte ® 

kända svarta skuggan i släng^; 
och Calabreserhatt, som dy 
ur skymningen. Ja, något 1 

full fröjd väcktes i honom via 

anblick. 
"Se, Schack! Det är ju 

gör mig den äran igen. ^ 
Schack trädde fram med -

ta styva steg. ^ inte 
"Gör mig ont kamrat. ^ 

Dålig» t,de'! J». 
Du är tvunge 

tidig* A 

vänta längre, 
höver pängar. 

pa mig." två veck°r! 

'Tvåhundra kronor pa ^ 
• stor i01' 

Ni lever minsann pa 

Schack." 
(Forts, i a lästa n:r)-
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'TẐ ZiTtiîlàtes gärna om "Kv,n-
rnas Tidning", med hela namnet 

utsatt, angives som källan. 

INNEHÅLL. 
Utlandskrönika i sammandrag. 
Dansen vid avgrunden. Av Marie 

Louise Ingeman. 
Mötet. Av Crayon. 
Ensam. Av Ruth Almén. 
Kyskhet och karaktär. Den manliga 

synpunkten. Av Stilett. 
Behärskning. Av Eira Brehm. 

Statliga svältlöner. 
Teater. "Aldrig i livet." 
Modeuppvisningen hos Vollmers-

Meeths. 
"Kroppens renässans." Av Den fun

dersamma. 
"Ur led är tiden." Av T. K. 
Skilda världar. Av ".Ragna Peters. 

Förbjudna vägar på Långedrag? 
1 Rosenhof. Roman av Luise Westkirch. 

UdandsKröniKa 
i sammandrag. 

Det väntade har inträffat: Folk
förbundet har icke vågat hävda eller 
underkänna sin kompetens att ingri
pa i den grekisk-italienska konflik
ten, utan avför den viktiga frågan 
från dagordningen genom tystnad. 
Uppenbart är, att det förefallna på 
det mest betänkliga sätt undergrävt 
världens, särskilt småstaternas tillit 
till folkförbundet såsom rätteris be
skyddare och fredens väktare. 

Självia konflikten avvecklas som 
häst enligt det uppgjorda program
met. Grekland har givit Italien don 
önskade Satisfaktionen i form av mi
litära hedersbetygelser m. m. Ita
lien har, tydligen efter engelsk på
tryckning, lovat att utrymma Korfu 
före sept, månads utgång. 

Fiume-konflikten mellan Italien 
och Jugoslavien är ännu olöst. Hur 
®n utvecklar sig är icke känt. En-
'•gt italienska .meddelanden lär en 
redlig avveckling kunna väntas. 
"Veckans märkligaste utrikespoli-

händelse är den engelske pre-
^ärministerns, mr Baldwin, besök i 

aris> elär han haft överläggningar 
franske konseljpresidenten M. 

mncaré. ^ Dessa överläggningar, vil-, 
a omgivits av en ogenomtränglig 
e retess, betecknas av den franska 

®( engelska pressen såsom utomor-
yigt betydelsefulla. En utfärdad 

+,lc! kommuniké tillkännagiver, 
« det visat sig "att i ingen fråga 

e igger vare sig olika syftemål el-
kon nâ®on Priftcipskillnad, som kan 
b,;PrTtter'a samarbetet mellan de 

a makterna' '. Uttalandet upp fat-

4ri°2a
8f förfkmn< att den något 

kl-1 „ "ansk-engelska vänskapen 
sätt '« tillfriskna och på ett 
ska s?:mm,anfaller med de fran-
ståndet o

nvnriarne' Det n^a samför" 
icke IV Ue narmast betyda, om 
danska . gillande av den 
löfte n 

ullrPolitiken så dock ett 
denn-, ;;

m ®ngland, i fråga om 

tiUämpadp11" aiter£å tiU den ticliSare 

EiH ^Ivdliga passiviteten". 
^ i ®lutiiga ställningstagan-
Yet\is Sf andsfrågan kommer gi-
de inir)PrL iaV^?ras vi(i den föreståen-
^Sare därn ^?ereil,sen i London. Del-
^gerinjjg 1 11Ta' 111:0111 den engelska 
Stående 1 ,e mo^er) delegationer, 
^ ministr6 S fV Premiär,ministrar 

ar' dels av militära och 
imperWeXperter' för det britti-

SaBlt vidarVSjäkstyrande kolonier 
• e av dot tU lndis'k® regeringen. 

f|0rda fr„j "ya "tyska kabinettet 
ava bryskt ?ïnden tiU Frankrike 

yskt tillbakavisats av Poin-

Prenumerationspris : 
Helår Kr. 6:—. x/2 år Kr. 3: 50 V4 år Kr. 2: —c 

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

caré i ett par officiella tal, som han 
i dagarna hållit. Frankrike kom
mer att behålla de tagna tyska pan
terna, tills Tyskland uppfyllt Ver-
saillsefredens alla bestämmelser. 
Punkt! Talen innehöllo även en 
avis till England. Det engelska fol
ket bedrar sig, om det tror sig kunna 
köpa franska eftergifter i Ruhr med 
löftet om Englands hjälp, i händelse 
Tyskland i framtiden skulle påföra 
Frankrike ett krig. Frankrike ser 
i Ruhrockupationen och Versailles
freden den enda säkra garantien för 
framtida trygghet. 

Närmare upplysningar föreligga 
nu om den av general Primo de Ri
vera genomförda militärrevolten i 
Spanien. Revolten, av fascistisk 
prägel och riktad mot det för landet 
fördärvliga maktspelet mellan hö
gerns och liberalernas yrkespolitiska 
ledare, har vunnit stöd hos konungen, 
som utnämnt general de Rivera till 
konseljpresident och ställt honom i 
spetsen för det tillsatta militära di-
rektoriet. Parlamentet kommer att 
upplösas och nya val att utlysas på 
en icke partipolitisk grundval. Till
ståndet i landet är lugnt och tingens 
nya ordning synes finna gillande hos 
folket. 

Den tyske riksfinansministern har 
framlagt den bebådade valutaplanen, 
vilken går ut på att två nya valutor 
skola skapas, en övergångsvaluta och 
en guldvaluta. Planen kommer att 
prövas av tyska riksdagen, som sam
manträder den 26 sept. 

Under den gångna veckan har Ir
lands nyvalda parlament samman
trätt och till president återvalt Cos-
grave, vilket borgar för bibehållet in
re lugn. Även holländska parlamen
tet har öppnats. I trontalet uttalade 
drottning Wilhelmina "att hela 
mänsklighetens intresse fordrar, att 
alla, oavgjorda internationella frågor 
snarast lösas för att öppna vägen för 
den rekonstruktion i andligt och ma
teriellt hänseende världen så väl be
höver." Uttalandet har givit fart åt 
ryktet, att holländska regeringen, 
bakom kulisserna, är sysselsatt med 
att söka främja en lösning av ska
deståndsfrågan. 

Flora och Pomona. 

Femte nordiska trädgårdsutställ-
ningen, en av de största sevärdheter 
som Gröteborg haft att bjuda under 
denna på sevärdheter så överrika 
sommar är, när detta läses, öppnad. 
Allt vad Sveriges och våra grannlän
ders höga trädgårdskultur kunnat 
åstadkomma i frukt, blommor och 
grönsaker tävlar i ymnig prakt och 
rikedom på denna utställning. Ett 
hav av vällukter, en symfoni av fär
ger, en njutning för ögat, som ingen 
bör förvägra sig! I pressläggnings-
ögonblicket står lustgården ännu 
ofärdig och oöverskådlig, men vi 
återkomma i nästa nummer. 

Butiksbiträdet: Härlig vara! Fi
naste ull! Sådana undertröjor ha helt 
enkelt inte förekommit i handeln 

förut. Ull vartenda grand. 
Damen ironiskt: Men här står 

tryckt på prislappen: "Prima bom

ull". 
Biträdet: Står det bomull — bom

ull??! Ja verkligen! — Nå, bara 
ett knep av fabriken för att lura 

mott och mal, förstås! 

Dansen vid avgrunden. 
Av Marie Louise Ingeman. 

I sensommarkvällens skymning 
ligger den upplysta dansbanan. 
Därinne under ljusfloderna rör sig en 
enda tätt hoppackad, oformlig massa 
i takt efter musikens toner. Runt
om — runtom i mekanisk takt som 
om det vore själva scenen som vred 
sig. En durist av svett står som en 
ånga kring denna tavla av upphet
tat kött och blod. Kött och blod! 
Kroppar sammansnodda till en en
da röra — det är helhetsintrycket. 

Jag går litet närmare barriären 
för att kunna urskilja detaljerna. 
Min blick faller på ett av de hundra
tals paren. De verka såsom ett par 
förhäxade. Svetten dryper från hans 
panna, håret hänger i fuktiga slingor 
kring hennes tinningar, ögonen äro 
glasartade och stela, rörelsen som 
han för fram henne med stel, som 
om han träffats av ett slaganfall 
just som han sträckt ut armarna för 
att börja, hennes hållning sömngån-
garartad såsom rörde hon sig i 
trance. 

Ett par steg hit, och ett par steg 
dit — ett par steg hit och ett par 
steg dit! — Oavbrutet enformigt all
tid desamma stegen ! Även när mas
san av andra dansande par hejdar 
dem ett ögonblick röra sig benen 
alltjämt mekaniskt såsom på upp
dragna dockor. Långsammare eller 
hastigare allteftersom musiken filar 
och slår takt. 

Min blick glider över till andra 
par. De äro alla på ett outsägligt 
sätt lika, alla liksom förhäxade ge
stalter i samma förhäxade syn — en 
oändlig rad med kroppar, vilka me
kaniskt liksom i sömnen utföra sam
ma monotona, själlösa rörelser en 
oräknelig mängd gånger. Och nr 
allas ögon stirrar samma stela gläd
jelösa blick — blicken hos männi
skor som ej äro riktigt vakna. 

Tavlan flyter ånyo ihop till en 
enda roterande massa. För min inre 
syn stiger ovillkorligen upp ett min
ne: —• en dansskolas salong för ett 
par decennier tillbaka i tiden. Me
delpunkten bildas av anförarinnan, 
en ståtlig, svartklädd dam, från topp 
till tå, från den strama grå cheve-
lyren ned till den eleganta högklac
kade skon en dam från "l'ancien ré
gime". Eleverna stå uppställda i 
två långa rader — herrarna i den 
ena, damerna i den andra. 

Det blåses upp till française, till 
lancière, till menuett! Vilken pli 
på dessa unga herrar, vilken gratie 
hos dessa unga damer! Det är ej 
endast ben som röra sig, det är sjä
lar som njuta av dansens många 
skiftningar, kropparnas lätthet, ryt
men, flykten över det hela. Med 
glans och bravur dånar musiken 
över salongen. Med lekande över
lägsenhet följa de dansande paren 
dess maning. Den mörka svärdslin
jen betonar styrkan, ridderlighetens 
inslag i dansen, den ljusa spinnsidan 
gratien, behaget. I drömsynen glöda 
alla dessa kinder av ungdomsstyr
kans friska färg, blickarna stråla 

mörka och bräddfulla av livsglädje. 
Och när musiken stannar av, hur 
vackert avrundas ej dèt hela, hur 

fortlever ej allt det som låg inneslu
tet i dansen alltjämt i varje rörelse, i 
hållning och skick! Något, man vet 
ej vad, vilar över denna ungdoms
skara, som hon, damen från l'ancien 
régime rört vid med sitt trollspö. Nå
got som ger ett njutbart intryck av 
att de alla i och med dansen lärt att 
behärska sin gestalt, förädla och be
själa dess olika rörelser.... 

Jag ryckes ånyo tillbaka till verk
ligheten. På dansbanan har med ens 
musiken upphört. Och med ens är 
det som om massan därinne utmat
tad sjönk ihop. De mekaniska lik
som på en spiral uppskruvade doc
korna fälla samman till tomma män
niskotrasor. Armarna hänga, allting 
drar nedåt, och när de unga männen 
tåga därifrån för att pausera ett 
ögonblick se de ut som ett kompani 
morgonolustiga beväringar på väg 
till tvättfatet. 

Jämförelsen är skärande. Var det 
dims, den livande syn som jag nyss 
såg för mitt minne, vad är då detta? 
!— Paranoia! Förryckthet! Ett epi
demiskt dansraseri liknande det som 
grasserade under medeltiden, särskilt 
efter den stora pestepidemien, då 
vanvettet utbredde sig ända därhän 
att till och med kyrkogårdarne slut
ligen blevo skådeplatsen för tidens 
dansorgier ! 

Är icke detta, jag nu ser, samma 
företeelse? Efter krigsårens mörker 
och vedermöda, på en allvarlig tid
punkt då mänskligheten bättre än 
någonsin behövde förnuft och sinnen 
klara oe'h samlade gripes hela den 
civiliserade världens ungdom av en 
enda föriiärskande passion: dansen. 
Alla bildande, skapande och för li
vet uppbyggande intressen äro på en 
helt kort tid undanträngda. Varje 
människa, som haft det minsta med 
kulturell upplysningsverksamhet att 
göra, vet, att dansen varit dess enda 
farliga medtävlare, dess värsta fien
de och i många många fall slutligen 
bildningssträvandenas död. 

Liksom när under en pest korsen 
på dörrarna angivit dess spridning 
ha de i alla kulturländer såsom svam
par ur jorden uppstigande dansloka
lerna berättat om dansepidemiens 
tilltagande omfattning. 

Man dansar i Berlin, den olyckli
gaste av städer, man dansar sig trött 
i det akuta segerruset i Paris, man 
dansar i väntan på de politiska hän
delsernas avveckling i London, man 
dansar över det. fallna tsardömet i 
Petrograd — man dansar, dansar 
häjdlöst i hela Världen dårdansen 
över de. mänskliga förhoppningarnas 
ruiner. 

En sorglig anblick ! En hemsk för
ströelse! Sorglig emedan den sak
nar varje spår till skönhet, hemsk 
emedan den saknar varje fläkt av 
glädje. Man dansar emedan man 
icke orkar tänka — man dansar där
för att man är psykiskt sjuk och icke 
kan motstå suggestionens makt. 

Ett par steg hit och ett par steg 

dit... . 

Därinne på dansbanan har den 
oformliga människomassan åter bör
jat vrida sig framåt. Min blick fai-

ler på en ung kvinna. Hennes blick 
är tom och uttryckslös, munnen står 
slappt halvöppen i det gråbleka an
siktet. En blek, svettdrypande man 
arbetar henne mekaniskt fram genom 
virvlarna .... 

Det är tiden som dansar sin spök-
lika danse macabre därinne. En tid 
som mera än någon annan står syn
dafloden nära — en tid som mindre 
än någon annan är mogen för att 
skördas. 

Mötet. 
Det är afton. 
Från ett fjärran kyrktorn höras 

först de fyra lätta kvartslagen och 
sedan komma med djupare, krafti
gare ton timslagen, nio till antalet. 

Under alléns mäktiga lövvalv vilar 
mörkret, i vilket de mattslipade elek
triska lyktorna med långa mellan
rum bilda vida ljuskretsar, i vilka 
män ser körbanans svarta asfalt, pro
menadgångens gula sand och där
över den gröna lövmassan, i vilken 
hösten redan blandat in sina gyllene 
färgskiftningar. 

Ur mörkret på motsatta sidan av 
en sådan ljuscirkel ser jag en helt 
liten parvel komma, 

Han går långsamt såsom en den 
där icke har något mål för sin van
dring eller ett mål, dit -man icke ha
star. Han är barbent och barfota 
trots höstkvällen och i handen, som 
han sträcker emot mig, hänger ett 
knippe kängsnören. 

Våra ögon mötas, när han med låg 
stämma, men utan att appellera till 
mitt medlidande affärsmässigt bju
der ut sin vara: "Tre par för femti 
öre!" 

Det är en sällsam stilla blick i 
dessa djupa barnaögon och över an
letet, fint skuret och genomskinligt 
blekt, är lägrat ett nttryck, som icke 
är sorg, icke lidande, icke ångest, 
men ett stort skrämmande allvar, 
resignation inför något övermäktigt 
och fruktansvärt. 

Med handen under gossens haka 
lyfter jag upp hans ansikte, som 
sänkts, smeker hans kind, talar vän
liga ord till honom. Hans kyliga 
blick, hans orörliga anletsdrag för
råda, att den vänlighet han möter, 
är utan värde för honom, att den icke 
framkallar någon reflex av glädje i 
hans slutna sinne. 

Jag lägger pängar i hans hand, och 
han låter dem liknöjt försvinna ner i 
fickan, som om dessa blanka mynt, 
vilka dock avsevärt öka hans dags
kassa, ingenting betyda för honom 
själv och icke heller skola gå till nå
gon, som han är glad att kunna ge 
dem åt. 

Kan då ingenting glätta upp detta 
tunga, för ett barn onaturliga all
var? Kan ingenting komma det att 
glittra och lysa i dessa stora mörka 
ögon? 

Han får konfektbitar i sin hand 
och en massa i den gapande rock
fickan, men han står där lika obe
rörd, lika sluten. 

Mina frågor lämnar han obesva
rade, och ingen skiftning i hans an
siktsuttryck förråder, om jag med 
dem träffar någon sårbar punkt hos 
honom. Varför han är ute så sent? 

tf 
Vem som skickat ut honom? Var han 
bor? 

Vem har förseglat hans läppar? 
Den som beordrat honom ut för att 
sälja eller för att under sken av han
del tigga? Eller livet självt? Hur 
har det handskats med detta lilla 
hjärta, som icke längre synes rym
ma det för barnet naturliga förtro
endet till de vuxnes vilja och för
måga att hjälpa? 

Han står tyst och stilla, väntande 
på att jag skall låta honom gå. Han 
är icke apatisk; allt hos honom talar 
om styrka, om den lugna fattning, 
som ingenting fruktar, ingenting 
hoppas, men är beredd att möta vad 
som hälst. Ingenting betyder något 
för honom, icke mörkret, icke en
samheten, icke den långa väg han 
antagligen ännu har att vandra till 
det hem, dit ingen längtan drar. 

Vi skiljas, och han går bort med 
fasta, långsamma steg. Ljuset från 
båglampan faller för ett ögonblick 
klart över hans lilla spensliga ge
stalt — han når ut mot ljuskret
sens periferi och försvinner som en 
skugga in i mörkret. 

Vart går han? Jag vet det icke. 
Vinden drar som en suck genom trä
den. 

Crayon. 

Ensam. 
Av Ruth Almén. • 

En kärleksfull människa blir al
drig ensam på samma fruktansvärda 
sätt som en kärlekslös blir det. Den 
som har kärlek inom sig, finner all
tid någon att älska. Och ingen som 
har kärlek bygger sig en pelare att 
bli helgon på. — Nej, den som äl
skar har icke tid att bli pelarhelgon 
— bara människa! 

Men om en kärlekslös blir älskad 
och ärad och buren på händer för 
sina stora gåvors skull: innerst inne 
är han dock så fruktansvärt ensam. 

" Det ropar och skriar i hans hjärta: 
"Ensam!" 

Andra kunna kyssa hans händer, 
strö blommor på hans stig, skära 
bort taggarne på de rosor som räckas 
honom: 

Hans ensamma hjärta snyftar: 
"Ensam!" 

Och han kan fortsätta sin ensam
ma vandring upp, där luften om
kring de stora andarne, blir allt tun
nare: 

Ensam! — 
Men den som älskar nöjer sig icke 

med att stiga ensam uppåt. Han 
vill, som eken i Andersens saga, ha 
andra med. 

Blir den som älskar någonsin stor 
nog för det största, det oändliga? 

Når den som älskar någonsin så 
högt, att icke solen sitter högre? 

Är det lilla litet då det gäller nå
gon man håller av? 

Blir den som älskar någonsin så 
fattig, att han ingenting har att ge? 

Om han icke äger pänningar, be
tyder det att han ingenting har att 
dela med sig? 

Fråga en bedrövad, om en varm 
glimt i en annans öga ingenting är! 

Fråga om ett uppmuntrande ord 
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