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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 
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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. 
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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. 
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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. 
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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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ingenting betyder för den som svik
tar under sin börda. 

Ack, den som älskar har varje dag 
någonting att ge, och blir aldrig så 
fruktansvärt ensam som den kärleks-
löse. 

Egoism är ensamhet. Och en en
samhet som till slut i sin outhärd
lighet dödar sitt offer. 

Men härmed är icke sagt att den 
som älskar varmast och offrar villi
gast, icke någon gång kan komma 
att känna sig stå övergiven av män
niskorna. 

Men denna övergivenhet, om den 
är aldrig så smärtsam, är icke den 
mest fruktansvärda. Ty, såsom en 
stor man sagt: 

"En och Gud, det är majoriteten." 
Den som verkligen älskar, han har 

Gud på sin sida. Och övergivenheten 
blir för honom endast övergående. 

KysKhet och 
karaKtär. 

Den manliga synpunkten. 

Fru Thit Jensens artikel "Kysk
het och karaktär" i "Politiken", åter
given av oss i närmast föregående 
nummer, har uppkallat "En fader 
till två döttrar" till följande skri
velse, adresserad till författarinnan i 
fråga. 

"Jag ber att få uttala min oför
behållsamma anslutning till er -ar
tikel, där Ni uppmanar den unga 
flickan att vara dygdig. Det borde 
ju egentligen vara självklart att, i 
vart fall, den unga flickan från det 
goda hemmet trädde med bibehållen 
dygd fram för altaret eller borgmä
staren, men om detta var självklart 
för en tjugufem—trettio år sedan, 
är förhållandet icke sådant i våra ti
der, som raserat så mycket, att kom
mande släkten få åtskilligt besvär 
med återuppbyggnadsarbetet. 

Varje mor, som själv gått ren in 
i äktenskapet, skall giva Er rätt. 
Yarje far, som har döttrar, skall gö
ra detsamma. 

Män äro nu en gång <—• något vil
ket Ni som författarinna visat Er 
äga ingående kännedom om — ut
satta för att smutsas av livet. Men 
de män, som äro något värda, äro 
dock angelägna om att icke denna 
Smuts dragés in över hemmets trös
kel. De önska icke att något därav 
skall klibba vid deras hustrur eller 
döttrar. Liksom det är fullständigt 
otänkbart för dem, att det klibbat 
något vid deras moder. 

Livet begär självbehärskning. Den 
kvinna som lärt att själv utöva den 
har lättast att lära sina unga dött
rar den. 

PÄRLOR 
JUVKLER 

i modern infattning fördelaktigast 

hos 

Hovjuvelerare. Ö. Hamng. 41. 
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meddelar 

Brand- och Avhrottsförsäkring 
samt 

Liv- Livrante- och 
försäkring. 

Kapital-

OBS.! Sveas förmånliga 
BARNFÖRSÄKRINBAR ! 

INBRÖT T SFÖRSÄKRA i Sveas 
dotterbolag ASTREA. 

Men livet är vanskligare och fres
telserna större än förr. Det är så 
ofantligt mycket lättare nu för de 
båda könen att träffas på tu man 
hand än för en människoålder sedan. 

Problemet att bevara den unga 
kvinnan dygdig är icke helt lätt att 
lösa. Lösningen finnes visst endast 
i hemmet. Hos modern och, jag vå
gar i all blygsamhet påstå det, också 
hos fadern. Jag hoppas, att Er ar
tikel blir läst i många hem." 

"Faderns till två döttrar" omsorg 
om den unga kvinnans renhet är 
värd allt erkännande, men oemot
ståndligt tränger sig en undran fram: 
Varför är han icke lika mån om den 
unge mannens? 

Han nöjer sig här med att konsta
tera det ledsamma, men enligt hans 
åsikt tydligen ofrånkomliga sakför
hållandet att iden unge mannen är 
utsatt för att smutsas av livet. 

Det finns dock, menar han, en 
tröst i bedrövelsen. Sedan den unge 
mannen passerat sin Sturm- uud 
Drangperiod och lyckligen inträtt i 
äktenskapet går det upp för honom 
hur värdefull och nödvändig renhe
ten är hos hans hustru och döttrar. 
Han kan lika litet tänka sig, att hans 
hustru och döttrar skola ha något att 
förebrå sig i sedligt hänseende som 
att det skulle kunna finnas en mörk 
punkt i hans mors framfarna liv. 

Man förstår att allt detta är hans 
hjärtas innerligaste önskan och hopp. 

Men vad man icke förstår är, hur 
han kan våga hysa ett sådant krav, 
ett sådant hopp. 

Det måste ju dock finnas kvinnli
ga kontrahenter i det erotiskt beto
nade nöjesliv han och alla andra 
unga mån föra. Dessa kvinnor må
ste ju vara döttrar och systrar till 
män och de bliva i framtiden hustrur 
odh mödrar till män. De hava ett 
"närvarande" eller ett "förflutet" att 
dölja. Det kan icke hjälpas, men 
det är så. 

Kräver mannen renhet 'hos kvin
nan, måste han också kräva den av 
sig själv. Det sistnämnda är en nöd
vändig förutsättning för det förra. 

Stilett. 

Misstänker du? Skaffa dig då 
visshet; ty vet, genom självskapad 
plåga eller missriktad vrede gör du 
dig själv eller din nästa skada. Miss
tänksamhet är en tidig lärdom, in
hämtad i erfarenhetens skola, och du 
bör ej heller lätteligen förgäta den, 
ehuru kärleken ansätter dig med sina 
böner. Men döm icke förhastat, ifall 
misstroendet någonsin har sargat dig, 
ty en blick eller ett ord eller en hand
ling kan tagas väl eller illa, allt ef
ter som de tolkas av en vittomfat
tande kärlek eller en trångsint kall 
misstänksamhet. En obetydlig för
klaring, litet fördragsamhet, litet 
överseende med svagheten, och se, de 
skrovliga atomerna passa ihop som 
slät mosaik. 

Martin T upper. 
* 

"Följer du kvinnan så flyr hon 
dig; flyr du kvinnan så följer hon 
dig." 

(Ur manlighetens codex.) 
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Emottager insätlningar mot högsta 

gällande ränta. 

Uthyr brand- och dyrkfria förva-

ringsfack. 

Förmedlar köp och försäljning av 

aktier och obligationer. 

Emottager mot billig avgift (s. k. 
öppen deposition) alla slags 

värdehandlingar. Avkastning 

redovisas omedelbart till depo-

nenten. 

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

Behärskning. 
Behärskning är en god sak. 
I all synnerhet om man icke är 

född from och långmodig, utan i 
stället har ett sinne som vid vissa 
tillfällen i livet hotar att spränga en 
i tusen bitar, ifall man ej får bry
ta ut. 

Jag hade emellertid beslutit att 
underkasta mig sprängningen. Jag 
ville bli en sansad och besinnings-
full människa. Och jag hade redan 
koimmit en god bit på denna törniga 
väg, när jag en förmiddag befann 
mig i en husgerådsaffär inom Göte
borgs hank och stör för att tillhand-
la mig några krukor och burkar för 
den eventuella sylt, rägnet lämnar 
kvar. 

Det är en viktig omständighet att 
klockan vid inköpens avslutande var 
ett. Jag tog det älskvärda biträdets 
heliga löfte att sakerna precis kloc
kan 2 skulle vara inlämnade i S:s 
affär, som är min huvuddepå, och 
varifrån de jämte en del andra sa
ker skulle forslas vidare till mitt 
sommartåg. 

Det är vidare en utomordentligt 
viktig omständighet att i husgeråds-
affären ävenledes befann .sig en 14 à 
15-årig ung man, som tycktes ha till 
huvuduppgift att förbittra det tåliga 
biträdets liv samt som bisyssla där-
bredvid att gå affärens ärenden. 

Under hela tiden, medan jag gjorde 
mitt val, var den blidlynta kvinnan 
bakom disken invecklad i en livlig 
diskussion med den unge mannen 
utanför densamma rörande en spann, 
som skulle bäras bort på en viss lo
vad tid. 

Med mössan på trekvart, armarna 
upplagda över disken och benen bil

dande en stol under sig förklarade 
den unge mannen att han nyss varit 
åt samma håll, att han icke ville gä 
åt samma håll en gång till, och att 
kunder från det hållet finge hämta 
sina spänner själva. 

— Men snälla lilla Gustaf, sade 
biträdet, som tydligen kommit långt 
på fridens och behärskningens väg, 
jag har ju så säkert lovat dem span
nen, och Gustaf förstår att man bör 
hålla sina löften. 

— Då kunde ni sagt till mig, in
nan jag gick åt det hållet! 

— Men spannen var inte köpt då, 
Gustaf lille. Gå nu, är han så snäll! 

— Nej, jag vill inte alls vara 
snäll ! 

"Mor och son!" tänkte jag och 
stoppade för säkerhets skull ned mi
na kliande och mot den unge man
nens ansikte magnetiskt dragna hän
der djupt ned i kappfickorna. 

-—• Behärskning! tänkte jag. Be
härskning är dock den dygd, varmed 
man kommer längst i livet. Och jag 
sade vänligt ocih vädjande till den 
unge mannen: 

-—- Jag förstår så väl att ni är 
överhopad med ärenden. Men jag vo
re er djupt tacksam, om ni ville vara 
av den stora vänligheten att inte 
glömma att mina saker skola vara 
inlämnade klockan 2 precis i S:s af
fär. Inte en minut senare. Ni har 
en timme på er. 

Varefter jag lämnade affären. 
Klockan 2 precis var jag i S:s af

fär. Intet bud! Stund efter stund 
förgick, och det blev allt tydligare, 
hur de först vänliga biträdena bör
jade önska mig så långt pepparn 
växer. Jag föredrog därför att po
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[utorra oioenptö\ 
hastigti{jumf LUX lödder 

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

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

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

Öppna 

Sparkasseräkning 
S ö d r a  H a m n g a t a n  23 

GÖTEBORG. 

Sparkasse-Kreditiv 
kan därvid utfärdas möjliggörande uttae-

W!IUQ+ U~I_X _ O 

SUNLIGHT SAPXVÀL A..B, GOTEBORG 
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Telefon: Namnanrop. 
SVENSKA 

HANDELSBANKEN. 

stera utanför, tittade in var tionde 
minut och upprepade med samma ne
gativa resultat samma fråga. 

Klockan blev tre. Då tog jag 
spårvagnen och reste ned till affä
ren igen. 

Pojken hängde i samma ställning 
över disken. 

— Men kära ni, sade jag med min 
mest behärskade ton, ni måtte ha 
misstagit er på tid. Det var ju kloc
kan 2 sakerna skulle vara i affären, 
och nu är hon över tre. 

— Jag skulle ha middag först, 
svarade den unge mannen och gav 
mig en bläng. 

Biträdet såg ut som om hon haft 
40 graders feber. 

—• Han skall få gå genast, sade 
hon möd vanmaktens förtvivlan i 
stämman. Om 5 minuter. Ursäkta, 
ursäkta för all del, det skall aldrig 
mer hända! 

Jag gick igen. Stilla och vänlig 
som ett solsken. Mitt 3-tåg var gån
get, jag fick ta 5-tåget i stället och 
äta kall middagsmat. 

Först klockan 4 var jag tillbaka i 
S:s affär. — Nej, intet bud! Stor 
uppståndelse. Andersson — Betters-
son, har ni tagit emot något paket, 
har ni? . .. Nej, det fanns verkligen 
intet. 

Jag väntade med änglalikt tåla
mod till klockan 1/2 5. Då tog jag 
spårvagnen igen och reste för andra 
gången ned till affären. 

Pojken satt på en balja och höll 
på med sina skoband. Men då tog 
min gamla syndiga, uppbrusande 
människa ut sin rätt. En blixtrande 
orre small mot hans kind. 

— Drummel! röt jag, hur sköter 
ni er befattning? Sannerligen, gjor
de jag rätt, skulle jag genast anmäla 
er för er chef till ett ordentligt kok 
stryk och avsked. Bes er upp, lat
mask, och laga att mina saker ögon
blickligen komma dit de skola! 

Detta gjorde effekt! 

Fem minuter senare trampade en 
pojke sin cykel för brinnande livet 
genom gatorna till S:s affär. Vad 
jag icke kunnat åstadkomma med 
vänlighet och tålamod, fullgjordes 
utan knyst genom en orre och ovett. 

Det går skralare med min självut-
veckling sedan dess. Behärskning är 
nog bra, Meij blixt och dunder äro 
heller icke oävna. Åtminstone icke 
så länge det finns en hel del männi
skor, som bättre förstå handkraft än 
alla språkets goda ord. 

Eira Brehm. 

Statliga svältlöner. 

De kvinnliga kårsammanslutnin
garnas centralråd har hos k. m:t 
hemställt om förbättring av avlö
ningsförhållandena för kvinnliga 
extra och extra ordinarie befattnings
havare i lönegraderna 1—3, så att 
lönerna kunna tänkas täcka an
språkslösa levnadskrav. De nu ut
gående äro så lågt satta, att de, även 
i tider med normal prisnivå, snudda 
vid gränsen till existensminimum. 

kallar Dagens Nyheter den 

Bonniers förlag utkomna 

Bananboken 
Bananens underbara värli 

av Axel H. Blomgren. 

Den kostar i bokhandeln kr, 

1:25, men fås direkt från oss föj 

1 kr. franko. 

Varje beställare får gratis vid 

begäran våra tre receptsamlingar 

för bananrätter. Skriv i dag. 

mamma OJwJnèM 
aJléîByàûzsùzds mxvufawi. 

Dam- ® Herr-HandsKar 
i erkänt goda kvaliteer och 

billigaste priser. 

JOH. NILSSONS 
H A N D S K F A B R I K  

Etablerad 1866. Telefon 6 990. 

9 HVITFELDTSPLATSEN 9 
(Mitt emot Gamla Latinläroverket). 

är även som badtvål den 
förnämsta. 

l:sta klass _ 

Beställningsatelier | 

för P-

KAPPOR, DRÄKTER | 

O 3I1 

Promenadklädningar p 

Rekommenderas. 

SSIjSSljSäpx 

Hyresgästen skriver till hjr ^ ^ 
den: "Jag anhåller, att åtgärc" ^ 

tagas för att avlägsna ^u^en jlU3trU 
lägenhet jag innehar. 
liar svår reumatism och £ 
gammalt barn, vilket na j 

beror pä do fuktig» M**» 

lägenheten." 

Bomullstyger - JYIöbeltyger - @ara I 
üarkra starka hanriitäiiria line« flfh tVättäKtä Vackra, starka, handvävda, ljus- od) tvättäkta 
Prover sändas, v Precisera godlKtsfullt vad ni onsKar-

K o n s t f i t t e n s  f ö r a ä l j n i n g a m a g a s i t i ,  
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

K V I N N O R N A S  T I D N I N G  
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" A.-B. FERD. LUNDQUIST & Co. 

0öst-Realisation 
„ —— C a »/? inan T -

s° ̂ rdlnlage' 

|urnog08AR<LLNER -- - 0 7S » » » 0.75 
frän O 60 » 

av Gardiner, Linnevaror m. m. 

Extra låga priser. 
Göteborgs största 

Gardinlager. 

Trtdga rdiner 

'""Ce""".'"' l50c", br tl5 
SSP-Ä? S 

mörka » 225 

~~~ Hintyger i Bomullsshantung 
FÖRDRAG^ ^ ^ Chine, Shan. 

tung 1.20 pr m. 
-oircAtln 75 cm «am»» 

Cretonner 

Avpass. Gardiner 
Madrasgardiner, Långgardiner och 

kappa med frans, enormt urval 

från 8.50 pr luft 

Trådgardiner » 7.50 » » 

Tyllgardiner » 15.00 » » 

Tyllstores - » 7.50 » st. 

» metervis » 8.00*» m. 

Va.dd.-T äcken 
Satin, liksid. l:ma 1750 nr ,, 

Cretonne, liksid. l:ma 16.75 » » 
Duntäcken, extra l:ma 68 00 » » 

G*rdinsthnger 

något felaktiga 

tförskoit mot pos EM>. Ull ländsorten 

Sängöverkast 
Tråd l»mans från 7.0C pr st. 

» 2<mans » 20.00 » » 

Tyll l»mans » 19.00 » » 
« 2«mans » 16.00 » » 

Piquétäcken » 6.50 » » 

Divantäcien 
c:a 150/300 cm. 8.75 12.50 16.00 19.00 

22.00 och högre pr st. 
metervis från 6.00 pr m. 

Linne-varor 
Dukar, Servletter, Handdukar. 

Priserna äro betydligt nedsatta. 

Kökshanddukar av god kval. från 3.75 

per '/t duss. 

Säng-filtar 
Ett enormt urval av bästa fabrikat till 

synnerligen fördelaktiga priser. 
Frà. från 6 00 pr st. 
kulörta — ~~" 9.75 

L a k a n  
«v bästa svenska VÄV 

storl. 135/230 färdiga, utan spets 11.00 pr par 
* 135/230 » med » 12.00» » 
» 150/230 » utan » 12.50 » » 

örngott, utan spets 1.60 » » 
» med » 1.90 » » 

lOOO-tals Stuvar 
av alla slag, Uddaluftei och genom 

skyltning solkade varor bort» 
slumpas till vrakpriser. 

Kulörta Borddukar och Indiska Dra. 

perier i stort urval 

till betydligt nedsatta priser. 

Lakansvävar 
Bomull, Halvllnne och Helllnne till 

i&Orikspriser med högsta rabatt vid köp 
i helstyck. 

Stuvar billigt. 

Under pågående realisation kunna vi ej 
tillmötesgå ärade kunder med provsänd» 
ningar eller ombyta köpta varor. 

Japanska 
Draperier, Kuddar, Dukar, Fönster. 

skärmar enormt billigt. 

Lysdukar 
Hålsömsdukar, Tenerifearbeten, 

Spetsdukar 
till Realisationspriser. 

A.-B. FERD. LUNDQUIST & Co. 
TBlEFON 16846. 
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Offentliga nöjen. 

Stora Teatern 
«ündaÄ och Måndag sista gångerna, kl. 8 : 

Hollandsflickan. 

Lorensbergsteatern. 
Varje afton kl. 8: 

Dicky. 

Nya Teatern.  
Yarje afton kl. 8: 

Aldrig i livet. 

Folkteatern.  
Direktion: Olof Sandlorg. 

Yarje afton kl. 8—10,30 

Köp svenska varor. 

Lil la  Teatern.  
Lördag och söndag kl. 7 och 9, 

övriga dagar kl. 8 : 

Hemslavinnor. 

"Aldrig i livet" 

Gustaf af Geijerstams lustspel, 
vilket för ett par decennier sedan 
stod på teatrarnas spellistor som ett 
lockande program, går nu om kväl
larna över Nya Teaterns tiljor. Styc
ket är tillräckligt glömt för att ha 
nyhetens behag, och det är så all
mänmänskligt i sina drag att det 
"verkar aktuellt även för dagens pu-
Mk, som känner igen sig själv i de 
Mildrade gestalterna och sina egna 
opportunistiska uppfattningar i vad 
som här på ett svidande men ändå 
godmodigt och muntrande sätt 
satiriseras. "Aldrig i livet" har alla 
( t bra lustspels förtjänster, ett lyck-
,'gt funnet uppslag, en väl spunnen 
andling, roande förvecklingar och 

f t stort urval människotyper på bå

de gott och ont och olika grader där
emellan. Premiärkvällen utföll lyck
ligt med en visserligen icke fullta
lig men road och hjärtligt applåde
rande pu'blik. I de agerande åter
fann man teaterns tidigare krafter, 
en ung trupp, som under sin goda 
ledning är i rask utveckling, preste
rande ett erhänn-ansvärt gott och på 
åtskilliga händer utmärkt spel. 

De som önska en 'aftons god och 
roande underhållning böra icke för
summa att se "Aldrig i livet", innan 
pjäsen avlöses av de nyheter direktör 
Selander förbereder. 

lsmi 

i onsdags hade, som vanligt, samlat 
fullt hus. Såväl det egentliga "pa
radiset". som dess förgårdar voro 
upptagna till sista kubikcentimetern 
av en intresserad och elegant dam-
pu'blik, som infunnit sig för att få 
svar på den stora livsfrågan: "Huru 
skola vi kläda oss i höst och vinter? 

Svaren uteblevo ej för något enda 
av livets förhållande. Hemmakläd-
ningar, promenaddräkter, five o' 
clock tea-dressen och den stora af
tontoaletten -— allt demonstrerades 
av de i tät följd defilerande manne
kängerna. 

Helhetsintrycket av uppvisningen 
blev särskilt vad färgprakten angår, 
betydligt lugnare än i våras, sedan 
Tutankhamen upphört att från sin 
öppnade grav påverka modet i orien
talisk riktning. Man såg nu en dis
kretare färgskala, grått, brunt, guld
brunt, gult och svart samt till de 
elegantare aftontoaletterna ett ut-

i denna vecka har hemkommit | 

I Moderna Dräkt- och Rock-

TYGER 
som borfsäljas till 

I EXTRA BILLIGA PRISER. I 
^ Specialaffär för tyger 

sökt material av skiftadne siden, där 
en stilfull effekt erfiållits genom att 
låta någon av sidenets färgskiftnin
gar, exempelvis det blå, gå ren och 
skarp igen i solfjäder och hårkläd
sel. Överallt betonades enhetlighet i 
färgerna, icke minst för promenad
dräkterna, där hatt och dräkt gingo 
i samma färg, medan däremot så
som en ny raffinerad detalj märktes 
att en till dräkten vald jumpers eller 
blus bör ha samma färg som kappans 
foder. Mycket stilfullt! Rörande 
linjerna visa dessa en uppenbar strä
van att utan ett direkt uppgivande 
av den raka stilen mera än förr följa 
gestaltens egen linjering. 

Alla slags broderier i pärlor och 
silke, allt över huvud, som ger dräk
ten ett konstnärligt genomarbetat ut
seende står i år högt i kurs. 

Även barndräkter demonstrerades 
av de tre välbekanta syskonen från 
föregående uppvisningar. När de 
komma: Tripp — trapp —- trull, kni
per gärna den minsta av dem en 
spontan applåd för sin docknäpna 
lilla person. 

Slutintrycket av höstrevyn blir att 
—-• med undantag för färgerna •—• 
något direkt revolutionerande icke 
inträffat i modets värld, men att de 
förändringar som gjorts gå i en sund 
riktning mot det på en gång stilfulla 
och enkelt sköna. 

Yvonne. 

A&JP' TAPISSERI 
1̂/ DETAL I 

ö. Hamng. SI. 1 tr 

INIABi 
Lampskärjnssiden 

stort urval. 

» 

heter en på Wahlström & Widstrands 
förlag utkommen bok av Halldis 
Stabeli, känd för vårt lands kvinnli
ga publik genom sina på olika plat
ser hållna, av åhörarinnorna stor
made föredrag över kvinnlig skön
hetskultur. 

Texten ledsagas och bestyrkes av 
en mängd fotografiska bilder, åter
givande fröken Stabeli i alla tänkba
ra vackra attityder. 

Det intryck man får av dem är, 
att fröken S. är ett fenomen och att 
lion helt säkert saknar motsvarighet 
i sin åldersklass, i vilken man vanli
gen genom ett bekvämt eller i alla 
fall stillasittande liv och en viss 
svaghet för bordets lockelser ersatt 
ungdomens slankhet och mjukhet 
med medelålderns embonpoint, vilken 
icke blott betänkligt strider mot 
skönhetens lagar utan också lägger 
oöverstigliga hinder i vägen för rö
relser, som kräva smidighet och be
hag och tvingar en att nöja sig med 
sådana av tung ståtlig art. 

Fröken Stabeli förråder i arbetet 
ädelmodigt för sina medsystrar me
toden, som gjort henne till den ly
sande förebild hon i kroppsligt hän
seende är. Hennes budskap kommer 
att mottagas med entusiasm och sam
la otaliga proselyter, även oim det för 
sin tillämpning ställer mycket stora 
krav på vederbörandes energi och ut
hållighet liksom på hennes självbe
härskning inför ett gott bord. Vad 
är icke en kvinna redo att offra av 
tid, pängar, arbete och livets trev
nad för att vårda och bättra på sin 
kropp, för att pynta och kläda den? 
Man måste uppriktigt beklaga, att 
denna kropp är ett så förgängligt 
ting, och med en stilla suck tänka 

SyltKruKor 

Syltburkar 

R o s e n l u n d s  

B o s ä t t n i n g s - M a g a s i n  

Rosenlundsg. 8. Andra Långg. 54. 

Kerstin Lindahls 
BLOMSTERAFFÄR 
Korsgatan 4, Telefon 8462 

Rekommenderas! 

Damunderkläder 
stor sortering 

FRIBERG & ANDERSON 
Kungsportsplatsen 1. Tel. 7235. 

SK 

Sa 

I j jNDGRENS 
THEER 
trtvafdajrånde 

finaste och förnäm
sta théplaniagerna 
på Ceylon ocb i Kina 
hava en delikaf ® 
arom samf garan
teras rena och.® 
ojorjdilôkdide 

på hur fulländad den i densamma 
inneboende, nu rätt försummade 
odödliga själen skulle bli, om den 
finge tiondedelen av all denna hän
givna omvårdnad. 

Den fundersamma. 

Den ännu fundersammare korrek-
turläserskans anmärkning: Kvinnan 
är bestämt felaktigt skapad! Själen 
borde sitta utanpå. 

"Ur led är tiden... 

Tiden är underlig. På alla sätt. 
Något har kommit i olag både där
uppe och härnere, och ingen vet, vad 
det betyder. Man har endast en 
otrygg känsla av att vad som helst 
kan inträffa när som helst. Varken 
gamla traditioner eller märken du
ga längre till någonting. Yi ha här
dats så för omvälvningar av både det 
ena och det andra slaget att det ej 
numera skulle förvåna oss synnerli
gen om nymånen gick upp i nedan 
eller solen började lysa vid midnatts
tid. 

Allt sker och allt kan ske, som 
icke har skett förut. Allt flyter — 
himmel och jord svika sina gamla 
lagar, mänskligheten sina gamla se
der och bruk. 

Alla makter hava liksom blivit 
oense — såväl årstid och väderlek 
som vilja och gärning. Värmen kom
mer när solens tid dalar, ofredens 
tid när freden efterlängtas, husvill
heten när jorden avfolkats på millio
ner. När återuppbygga.ndets stora 

skede står för dörren finnes ej ar
bete mer, när skördetid kommer fin
nes ingen torka, när såningstid faller 
in finnes intet folk. 

Det är sällsamma tider. Allt sker 
och allt kan ske. "Det stundar" för 
mänskligheten. Men vad. Det vet 
ingen. 

T. E. 

SKilda världar. 
Jag gick härom dagen på förmid

dagsvisit till min väninna, fru I., 
och fann henne klädd i hatt och kap
pa och i ett upprört och förkrossat 
tillstånd. Hon hade nyss kommit 
utifrån och något fruktansvärt hade 
inträffat under promenaden. — Fru 
K., den bekanta fru K., som hon 
träffat på flera tillställningar i vin
ter och som t. o. m. jämte sin man, 
direktör K. hade gästat familjen I. 
på en stor middag, denna människa, 

A.-B. 

Kungsgatan 45. Telefon 1900. 
Rikt urval. Billigaste priser 

Vill Ni 
bli vacker? 

Den tvål, som ger den väck* 
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 

Ovicula (ägg) Tvål  
Användes av våra vackraste skådespelerskor. 

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 

5:te Nordiska Trädgårdsutställningen 
21—30 september. 

För närmare upplysningar tillskriv 

Uts tä l l n i ngsby rån  
Göteborg 5. 

©ma 

ôlomsïetatBefeît 

alltid färdiga, i smakfullt utförande 

cZ/asa '̂ Blomsterfiancfef-

Storgatan 31. Tel. 4314, 10365. 

MAGASINET % 
_ 40 KUNGSGATAN 40. 

(Med ensamrätt för Sverige. Efter
tryck ej tillåtet). 

/ Josenhof 
Roman av Luise Westkirch. 

Översättning av —e. 

42. 

"Varför skulle jag inte?" hånlog 
Schack. "Jag har ju en god vän; 
och det roligaste han vet, är att hjäl
pa mig. Bara fem låiigsjalar den 
här gången! I morgon kväll på van

ligt ställe." 
"Och varifrån tror ni att jag skulle 

ta femhundra kronor?" frågade Paul. 
"En smedgesäll, även om han är 
montör, förtjänar inte sa mycket att 
det räcker för sådana anspråk. Det 

borde ni allt veta." 
Schacks ögon glimmade under 

slokhatten, som var djupt neddragen. 
"Vad det anbelangar, go' vän, så kan 
du lägga klometerna på så mycket 
multum du vill ha'. Jag har snokat 

rätt på ett näste med guldägg. V ax-
avtrycken till nycklarne är här, men 
bara en skicklig smed kan smida dem. 
Femtio procent av vinsten, om du 
skaffar mig dem." 

Paul skrattade. "Hälften ja! Och 
så om en vecka eller par kommer du 
och prässar ur -mig min hälft, din fi
nansminister!" 

"Nej, om du hjälper mig att kom
ma i den pängakistan, så är du mig 
sedan kvitt." 

"Tills nästa gång, ja!" 
"Till nästa gång, nåja. Det vill 

säga, nej! Så bär man sig inte åt 
mot en, som hör till skrået. Då be
höver du inte längre vara rädd att 
bli knäckt genom mig, om du arbe
tar med. Här a' vaxavtrycken. Går 
du in på handeln?" 

Paul höjde icke sin hand för att 
taga emot de små modellerna. 

"Nej!" 
"Du vill inte?" 
"Nej!" 
"De' ä' lika bra." Schack lät av

trycken åter glida ned i fickan och 
fortfor i ohövlig ton: "Alltså i mor
gon kväll klockan elva vid floden! 
Femhundra kronor — eller är du i 

klorna på griparne inom tolv tim
mar." 

"Ni missta'r er", sade Paul med 
eftertryck. "Jag betalar er inte ett 
öre, och ni anger mig inte för poli
sen." 

Schack, som redan stod färdig att 
gå förbi Paul ut ur rummet, vände 
sig tvärt. 

"Vad skall det betyda?" 
"Det betyder att griparne inte 

skulle slå klorna i mig ensam, och 
att ni blir knäckt på betydligt längre 
tid än jag." 

Schack skrattade. "Aven i denna 
goda stadshålan brukar man, så vitt 
jag vet, inte hänga tjuvarne förrän 
mar har dem." 

"Man har dem emellertid." 
"Vad ska' det betyda?" 
"Att ni är igenkänd, herr Schack-

Palle." 
Vid namnet for inbrottstjuven till

baka, som om han fått ett slag i an
siktet. Ur ögat bröt en flamma av 
vansinnigt raseri och dödligt hat. 
Han lyfte handen, som om han ville 
fara motståndaren i strupen, men i 
våldsam självbehärskning lät han 
den strax åter sjunka. 

"Vad pratar den idioten för dum
heter?" framstötte han. "Palle? — 
Det namnet har jag aldrig hört. 

"Skall jag kanske anmäla för po
lisen i distriktet, var krymplingen 
och tiggaren Palle gömmer sina knä
sulor, sin peruk och sin tiggarhatt, 
när han som Schack sköter om sina 
inbrott? -—• Vågskålarne stå nu lika 
mellan oss herr Schack-Palle, och den 
enda möjliga överenskommelsen mel
lan oss är att vardera håller tyst med 
vad han vet om den andre." 

Schack gjorde en rörelse, som om 
han ännu ville säga något, men Paul 
höjde avvisande handen. "Här be
hövs inga vidare förklaringar. Ni 
kan lugnt gå ut genom dörren där. 
Men det är heller inte nödvändigt att 
ni upprepar era visiter hos mig. 
Tänk på vad jag har sagt er, och jag 
är övertygad om, att vi bli eniga." 

Den stumma kampen i Schacks 
inre var slut. Utan ett enda ord vi
dare, gick han ur rummet och ur hu
set. Men hade Paul kunnat se hans 
ansikte sedan han vänt honom ryg
gen, så hade han nog icke skådat så 
segerglad och överlägsen efter ho
nom. 
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S K A N D I N A V I S K A  
K R E D I T A K T I E B O L A G E T  

GÖTEBORGt - STOCKHOLM - MALMÖ 

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

Egna fonder Kr. 182,000,000:-

Gottgör å insatta medel 
högsta gällande ränta 

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

(Inf. gen. Göteb. Tandläkaresällskap) 

Tandläkare Anne-Marie Heijde 
Vasaplatsen 1. Telefon 15500. 

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

ingenting betyder för den som svik
tar under sin börda. 

Ack, den som älskar har varje dag 
någonting att ge, och blir aldrig så 
fruktansvärt ensam som den kärleks-
löse. 

Egoism är ensamhet. Och en en
samhet som till slut i sin outhärd
lighet dödar sitt offer. 

Men härmed är icke sagt att den 
som älskar varmast och offrar villi
gast, icke någon gång kan komma 
att känna sig stå övergiven av män
niskorna. 

Men denna övergivenhet, om den 
är aldrig så smärtsam, är icke den 
mest fruktansvärda. Ty, såsom en 
stor man sagt: 

"En och Gud, det är majoriteten." 
Den som verkligen älskar, han har 

Gud på sin sida. Och övergivenheten 
blir för honom endast övergående. 

KysKhet och 
karaKtär. 

Den manliga synpunkten. 

Fru Thit Jensens artikel "Kysk
het och karaktär" i "Politiken", åter
given av oss i närmast föregående 
nummer, har uppkallat "En fader 
till två döttrar" till följande skri
velse, adresserad till författarinnan i 
fråga. 

"Jag ber att få uttala min oför
behållsamma anslutning till er -ar
tikel, där Ni uppmanar den unga 
flickan att vara dygdig. Det borde 
ju egentligen vara självklart att, i 
vart fall, den unga flickan från det 
goda hemmet trädde med bibehållen 
dygd fram för altaret eller borgmä
staren, men om detta var självklart 
för en tjugufem—trettio år sedan, 
är förhållandet icke sådant i våra ti
der, som raserat så mycket, att kom
mande släkten få åtskilligt besvär 
med återuppbyggnadsarbetet. 

Varje mor, som själv gått ren in 
i äktenskapet, skall giva Er rätt. 
Yarje far, som har döttrar, skall gö
ra detsamma. 

Män äro nu en gång <—• något vil
ket Ni som författarinna visat Er 
äga ingående kännedom om — ut
satta för att smutsas av livet. Men 
de män, som äro något värda, äro 
dock angelägna om att icke denna 
Smuts dragés in över hemmets trös
kel. De önska icke att något därav 
skall klibba vid deras hustrur eller 
döttrar. Liksom det är fullständigt 
otänkbart för dem, att det klibbat 
något vid deras moder. 

Livet begär självbehärskning. Den 
kvinna som lärt att själv utöva den 
har lättast att lära sina unga dött
rar den. 

PÄRLOR 
JUVKLER 

i modern infattning fördelaktigast 

hos 

Hovjuvelerare. Ö. Hamng. 41. 

G ö t e b o r g .  

meddelar 

Brand- och Avhrottsförsäkring 
samt 

Liv- Livrante- och 
försäkring. 

Kapital-

OBS.! Sveas förmånliga 
BARNFÖRSÄKRINBAR ! 

INBRÖT T SFÖRSÄKRA i Sveas 
dotterbolag ASTREA. 

Men livet är vanskligare och fres
telserna större än förr. Det är så 
ofantligt mycket lättare nu för de 
båda könen att träffas på tu man 
hand än för en människoålder sedan. 

Problemet att bevara den unga 
kvinnan dygdig är icke helt lätt att 
lösa. Lösningen finnes visst endast 
i hemmet. Hos modern och, jag vå
gar i all blygsamhet påstå det, också 
hos fadern. Jag hoppas, att Er ar
tikel blir läst i många hem." 

"Faderns till två döttrar" omsorg 
om den unga kvinnans renhet är 
värd allt erkännande, men oemot
ståndligt tränger sig en undran fram: 
Varför är han icke lika mån om den 
unge mannens? 

Han nöjer sig här med att konsta
tera det ledsamma, men enligt hans 
åsikt tydligen ofrånkomliga sakför
hållandet att iden unge mannen är 
utsatt för att smutsas av livet. 

Det finns dock, menar han, en 
tröst i bedrövelsen. Sedan den unge 
mannen passerat sin Sturm- uud 
Drangperiod och lyckligen inträtt i 
äktenskapet går det upp för honom 
hur värdefull och nödvändig renhe
ten är hos hans hustru och döttrar. 
Han kan lika litet tänka sig, att hans 
hustru och döttrar skola ha något att 
förebrå sig i sedligt hänseende som 
att det skulle kunna finnas en mörk 
punkt i hans mors framfarna liv. 

Man förstår att allt detta är hans 
hjärtas innerligaste önskan och hopp. 

Men vad man icke förstår är, hur 
han kan våga hysa ett sådant krav, 
ett sådant hopp. 

Det måste ju dock finnas kvinnli
ga kontrahenter i det erotiskt beto
nade nöjesliv han och alla andra 
unga mån föra. Dessa kvinnor må
ste ju vara döttrar och systrar till 
män och de bliva i framtiden hustrur 
odh mödrar till män. De hava ett 
"närvarande" eller ett "förflutet" att 
dölja. Det kan icke hjälpas, men 
det är så. 

Kräver mannen renhet 'hos kvin
nan, måste han också kräva den av 
sig själv. Det sistnämnda är en nöd
vändig förutsättning för det förra. 

Stilett. 

Misstänker du? Skaffa dig då 
visshet; ty vet, genom självskapad 
plåga eller missriktad vrede gör du 
dig själv eller din nästa skada. Miss
tänksamhet är en tidig lärdom, in
hämtad i erfarenhetens skola, och du 
bör ej heller lätteligen förgäta den, 
ehuru kärleken ansätter dig med sina 
böner. Men döm icke förhastat, ifall 
misstroendet någonsin har sargat dig, 
ty en blick eller ett ord eller en hand
ling kan tagas väl eller illa, allt ef
ter som de tolkas av en vittomfat
tande kärlek eller en trångsint kall 
misstänksamhet. En obetydlig för
klaring, litet fördragsamhet, litet 
överseende med svagheten, och se, de 
skrovliga atomerna passa ihop som 
slät mosaik. 

Martin T upper. 
* 

"Följer du kvinnan så flyr hon 
dig; flyr du kvinnan så följer hon 
dig." 

(Ur manlighetens codex.) 

HAhN.?RD,SK£keN 
STOCKHOLM G Ö T E B O R G  

124 AVDELNINGSKONTOR 

MALMÖ 

Emottager insätlningar mot högsta 

gällande ränta. 

Uthyr brand- och dyrkfria förva-

ringsfack. 

Förmedlar köp och försäljning av 

aktier och obligationer. 

Emottager mot billig avgift (s. k. 
öppen deposition) alla slags 

värdehandlingar. Avkastning 

redovisas omedelbart till depo-

nenten. 

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

Behärskning. 
Behärskning är en god sak. 
I all synnerhet om man icke är 

född from och långmodig, utan i 
stället har ett sinne som vid vissa 
tillfällen i livet hotar att spränga en 
i tusen bitar, ifall man ej får bry
ta ut. 

Jag hade emellertid beslutit att 
underkasta mig sprängningen. Jag 
ville bli en sansad och besinnings-
full människa. Och jag hade redan 
koimmit en god bit på denna törniga 
väg, när jag en förmiddag befann 
mig i en husgerådsaffär inom Göte
borgs hank och stör för att tillhand-
la mig några krukor och burkar för 
den eventuella sylt, rägnet lämnar 
kvar. 

Det är en viktig omständighet att 
klockan vid inköpens avslutande var 
ett. Jag tog det älskvärda biträdets 
heliga löfte att sakerna precis kloc
kan 2 skulle vara inlämnade i S:s 
affär, som är min huvuddepå, och 
varifrån de jämte en del andra sa
ker skulle forslas vidare till mitt 
sommartåg. 

Det är vidare en utomordentligt 
viktig omständighet att i husgeråds-
affären ävenledes befann .sig en 14 à 
15-årig ung man, som tycktes ha till 
huvuduppgift att förbittra det tåliga 
biträdets liv samt som bisyssla där-
bredvid att gå affärens ärenden. 

Under hela tiden, medan jag gjorde 
mitt val, var den blidlynta kvinnan 
bakom disken invecklad i en livlig 
diskussion med den unge mannen 
utanför densamma rörande en spann, 
som skulle bäras bort på en viss lo
vad tid. 

Med mössan på trekvart, armarna 
upplagda över disken och benen bil

dande en stol under sig förklarade 
den unge mannen att han nyss varit 
åt samma håll, att han icke ville gä 
åt samma håll en gång till, och att 
kunder från det hållet finge hämta 
sina spänner själva. 

— Men snälla lilla Gustaf, sade 
biträdet, som tydligen kommit långt 
på fridens och behärskningens väg, 
jag har ju så säkert lovat dem span
nen, och Gustaf förstår att man bör 
hålla sina löften. 

— Då kunde ni sagt till mig, in
nan jag gick åt det hållet! 

— Men spannen var inte köpt då, 
Gustaf lille. Gå nu, är han så snäll! 

— Nej, jag vill inte alls vara 
snäll ! 

"Mor och son!" tänkte jag och 
stoppade för säkerhets skull ned mi
na kliande och mot den unge man
nens ansikte magnetiskt dragna hän
der djupt ned i kappfickorna. 

-—• Behärskning! tänkte jag. Be
härskning är dock den dygd, varmed 
man kommer längst i livet. Och jag 
sade vänligt ocih vädjande till den 
unge mannen: 

-—- Jag förstår så väl att ni är 
överhopad med ärenden. Men jag vo
re er djupt tacksam, om ni ville vara 
av den stora vänligheten att inte 
glömma att mina saker skola vara 
inlämnade klockan 2 precis i S:s af
fär. Inte en minut senare. Ni har 
en timme på er. 

Varefter jag lämnade affären. 
Klockan 2 precis var jag i S:s af

fär. Intet bud! Stund efter stund 
förgick, och det blev allt tydligare, 
hur de först vänliga biträdena bör
jade önska mig så långt pepparn 
växer. Jag föredrog därför att po

st i» *> # 
» * « » # #1# 

* i» ® 

[utorra oioenptö\ 
hastigti{jumf LUX lödder 

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

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

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

Öppna 

Sparkasseräkning 
S ö d r a  H a m n g a t a n  23 

GÖTEBORG. 

Sparkasse-Kreditiv 
kan därvid utfärdas möjliggörande uttae-

W!IUQ+ U~I_X _ O 

SUNLIGHT SAPXVÀL A..B, GOTEBORG 

liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiujjjijiiiiiiiiiij 

Telefon: Namnanrop. 
SVENSKA 

HANDELSBANKEN. 

stera utanför, tittade in var tionde 
minut och upprepade med samma ne
gativa resultat samma fråga. 

Klockan blev tre. Då tog jag 
spårvagnen och reste ned till affä
ren igen. 

Pojken hängde i samma ställning 
över disken. 

— Men kära ni, sade jag med min 
mest behärskade ton, ni måtte ha 
misstagit er på tid. Det var ju kloc
kan 2 sakerna skulle vara i affären, 
och nu är hon över tre. 

— Jag skulle ha middag först, 
svarade den unge mannen och gav 
mig en bläng. 

Biträdet såg ut som om hon haft 
40 graders feber. 

—• Han skall få gå genast, sade 
hon möd vanmaktens förtvivlan i 
stämman. Om 5 minuter. Ursäkta, 
ursäkta för all del, det skall aldrig 
mer hända! 

Jag gick igen. Stilla och vänlig 
som ett solsken. Mitt 3-tåg var gån
get, jag fick ta 5-tåget i stället och 
äta kall middagsmat. 

Först klockan 4 var jag tillbaka i 
S:s affär. — Nej, intet bud! Stor 
uppståndelse. Andersson — Betters-
son, har ni tagit emot något paket, 
har ni? . .. Nej, det fanns verkligen 
intet. 

Jag väntade med änglalikt tåla
mod till klockan 1/2 5. Då tog jag 
spårvagnen igen och reste för andra 
gången ned till affären. 

Pojken satt på en balja och höll 
på med sina skoband. Men då tog 
min gamla syndiga, uppbrusande 
människa ut sin rätt. En blixtrande 
orre small mot hans kind. 

— Drummel! röt jag, hur sköter 
ni er befattning? Sannerligen, gjor
de jag rätt, skulle jag genast anmäla 
er för er chef till ett ordentligt kok 
stryk och avsked. Bes er upp, lat
mask, och laga att mina saker ögon
blickligen komma dit de skola! 

Detta gjorde effekt! 

Fem minuter senare trampade en 
pojke sin cykel för brinnande livet 
genom gatorna till S:s affär. Vad 
jag icke kunnat åstadkomma med 
vänlighet och tålamod, fullgjordes 
utan knyst genom en orre och ovett. 

Det går skralare med min självut-
veckling sedan dess. Behärskning är 
nog bra, Meij blixt och dunder äro 
heller icke oävna. Åtminstone icke 
så länge det finns en hel del männi
skor, som bättre förstå handkraft än 
alla språkets goda ord. 

Eira Brehm. 

Statliga svältlöner. 

De kvinnliga kårsammanslutnin
garnas centralråd har hos k. m:t 
hemställt om förbättring av avlö
ningsförhållandena för kvinnliga 
extra och extra ordinarie befattnings
havare i lönegraderna 1—3, så att 
lönerna kunna tänkas täcka an
språkslösa levnadskrav. De nu ut
gående äro så lågt satta, att de, även 
i tider med normal prisnivå, snudda 
vid gränsen till existensminimum. 

kallar Dagens Nyheter den 

Bonniers förlag utkomna 

Bananboken 
Bananens underbara värli 

av Axel H. Blomgren. 

Den kostar i bokhandeln kr, 

1:25, men fås direkt från oss föj 

1 kr. franko. 

Varje beställare får gratis vid 

begäran våra tre receptsamlingar 

för bananrätter. Skriv i dag. 

mamma OJwJnèM 
aJléîByàûzsùzds mxvufawi. 

Dam- ® Herr-HandsKar 
i erkänt goda kvaliteer och 

billigaste priser. 

JOH. NILSSONS 
H A N D S K F A B R I K  

Etablerad 1866. Telefon 6 990. 

9 HVITFELDTSPLATSEN 9 
(Mitt emot Gamla Latinläroverket). 

är även som badtvål den 
förnämsta. 

l:sta klass _ 

Beställningsatelier | 

för P-

KAPPOR, DRÄKTER | 

O 3I1 

Promenadklädningar p 

Rekommenderas. 

SSIjSSljSäpx 

Hyresgästen skriver till hjr ^ ^ 
den: "Jag anhåller, att åtgärc" ^ 

tagas för att avlägsna ^u^en jlU3trU 
lägenhet jag innehar. 
liar svår reumatism och £ 
gammalt barn, vilket na j 

beror pä do fuktig» M**» 

lägenheten." 

Bomullstyger - JYIöbeltyger - @ara I 
üarkra starka hanriitäiiria line« flfh tVättäKtä Vackra, starka, handvävda, ljus- od) tvättäkta 
Prover sändas, v Precisera godlKtsfullt vad ni onsKar-

K o n s t f i t t e n s  f ö r a ä l j n i n g a m a g a s i t i ,  
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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" A.-B. FERD. LUNDQUIST & Co. 

0öst-Realisation 
„ —— C a »/? inan T -

s° ̂ rdlnlage' 

|urnog08AR<LLNER -- - 0 7S » » » 0.75 
frän O 60 » 

av Gardiner, Linnevaror m. m. 

Extra låga priser. 
Göteborgs största 

Gardinlager. 

Trtdga rdiner 

'""Ce""".'"' l50c", br tl5 
SSP-Ä? S 

mörka » 225 

~~~ Hintyger i Bomullsshantung 
FÖRDRAG^ ^ ^ Chine, Shan. 

tung 1.20 pr m. 
-oircAtln 75 cm «am»» 

Cretonner 

Avpass. Gardiner 
Madrasgardiner, Långgardiner och 

kappa med frans, enormt urval 

från 8.50 pr luft 

Trådgardiner » 7.50 » » 

Tyllgardiner » 15.00 » » 

Tyllstores - » 7.50 » st. 

» metervis » 8.00*» m. 

Va.dd.-T äcken 
Satin, liksid. l:ma 1750 nr ,, 

Cretonne, liksid. l:ma 16.75 » » 
Duntäcken, extra l:ma 68 00 » » 

G*rdinsthnger 

något felaktiga 

tförskoit mot pos EM>. Ull ländsorten 

Sängöverkast 
Tråd l»mans från 7.0C pr st. 

» 2<mans » 20.00 » » 

Tyll l»mans » 19.00 » » 
« 2«mans » 16.00 » » 

Piquétäcken » 6.50 » » 

Divantäcien 
c:a 150/300 cm. 8.75 12.50 16.00 19.00 

22.00 och högre pr st. 
metervis från 6.00 pr m. 

Linne-varor 
Dukar, Servletter, Handdukar. 

Priserna äro betydligt nedsatta. 

Kökshanddukar av god kval. från 3.75 

per '/t duss. 

Säng-filtar 
Ett enormt urval av bästa fabrikat till 

synnerligen fördelaktiga priser. 
Frà. från 6 00 pr st. 
kulörta — ~~" 9.75 

L a k a n  
«v bästa svenska VÄV 

storl. 135/230 färdiga, utan spets 11.00 pr par 
* 135/230 » med » 12.00» » 
» 150/230 » utan » 12.50 » » 

örngott, utan spets 1.60 » » 
» med » 1.90 » » 

lOOO-tals Stuvar 
av alla slag, Uddaluftei och genom 

skyltning solkade varor bort» 
slumpas till vrakpriser. 

Kulörta Borddukar och Indiska Dra. 

perier i stort urval 

till betydligt nedsatta priser. 

Lakansvävar 
Bomull, Halvllnne och Helllnne till 

i&Orikspriser med högsta rabatt vid köp 
i helstyck. 

Stuvar billigt. 

Under pågående realisation kunna vi ej 
tillmötesgå ärade kunder med provsänd» 
ningar eller ombyta köpta varor. 

Japanska 
Draperier, Kuddar, Dukar, Fönster. 

skärmar enormt billigt. 

Lysdukar 
Hålsömsdukar, Tenerifearbeten, 

Spetsdukar 
till Realisationspriser. 

A.-B. FERD. LUNDQUIST & Co. 
TBlEFON 16846. 
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Offentliga nöjen. 

Stora Teatern 
«ündaÄ och Måndag sista gångerna, kl. 8 : 

Hollandsflickan. 

Lorensbergsteatern. 
Varje afton kl. 8: 

Dicky. 

Nya Teatern.  
Yarje afton kl. 8: 

Aldrig i livet. 

Folkteatern.  
Direktion: Olof Sandlorg. 

Yarje afton kl. 8—10,30 

Köp svenska varor. 

Lil la  Teatern.  
Lördag och söndag kl. 7 och 9, 

övriga dagar kl. 8 : 

Hemslavinnor. 

"Aldrig i livet" 

Gustaf af Geijerstams lustspel, 
vilket för ett par decennier sedan 
stod på teatrarnas spellistor som ett 
lockande program, går nu om kväl
larna över Nya Teaterns tiljor. Styc
ket är tillräckligt glömt för att ha 
nyhetens behag, och det är så all
mänmänskligt i sina drag att det 
"verkar aktuellt även för dagens pu-
Mk, som känner igen sig själv i de 
Mildrade gestalterna och sina egna 
opportunistiska uppfattningar i vad 
som här på ett svidande men ändå 
godmodigt och muntrande sätt 
satiriseras. "Aldrig i livet" har alla 
( t bra lustspels förtjänster, ett lyck-
,'gt funnet uppslag, en väl spunnen 
andling, roande förvecklingar och 

f t stort urval människotyper på bå

de gott och ont och olika grader där
emellan. Premiärkvällen utföll lyck
ligt med en visserligen icke fullta
lig men road och hjärtligt applåde
rande pu'blik. I de agerande åter
fann man teaterns tidigare krafter, 
en ung trupp, som under sin goda 
ledning är i rask utveckling, preste
rande ett erhänn-ansvärt gott och på 
åtskilliga händer utmärkt spel. 

De som önska en 'aftons god och 
roande underhållning böra icke för
summa att se "Aldrig i livet", innan 
pjäsen avlöses av de nyheter direktör 
Selander förbereder. 

lsmi 

i onsdags hade, som vanligt, samlat 
fullt hus. Såväl det egentliga "pa
radiset". som dess förgårdar voro 
upptagna till sista kubikcentimetern 
av en intresserad och elegant dam-
pu'blik, som infunnit sig för att få 
svar på den stora livsfrågan: "Huru 
skola vi kläda oss i höst och vinter? 

Svaren uteblevo ej för något enda 
av livets förhållande. Hemmakläd-
ningar, promenaddräkter, five o' 
clock tea-dressen och den stora af
tontoaletten -— allt demonstrerades 
av de i tät följd defilerande manne
kängerna. 

Helhetsintrycket av uppvisningen 
blev särskilt vad färgprakten angår, 
betydligt lugnare än i våras, sedan 
Tutankhamen upphört att från sin 
öppnade grav påverka modet i orien
talisk riktning. Man såg nu en dis
kretare färgskala, grått, brunt, guld
brunt, gult och svart samt till de 
elegantare aftontoaletterna ett ut-

i denna vecka har hemkommit | 

I Moderna Dräkt- och Rock-

TYGER 
som borfsäljas till 

I EXTRA BILLIGA PRISER. I 
^ Specialaffär för tyger 

sökt material av skiftadne siden, där 
en stilfull effekt erfiållits genom att 
låta någon av sidenets färgskiftnin
gar, exempelvis det blå, gå ren och 
skarp igen i solfjäder och hårkläd
sel. Överallt betonades enhetlighet i 
färgerna, icke minst för promenad
dräkterna, där hatt och dräkt gingo 
i samma färg, medan däremot så
som en ny raffinerad detalj märktes 
att en till dräkten vald jumpers eller 
blus bör ha samma färg som kappans 
foder. Mycket stilfullt! Rörande 
linjerna visa dessa en uppenbar strä
van att utan ett direkt uppgivande 
av den raka stilen mera än förr följa 
gestaltens egen linjering. 

Alla slags broderier i pärlor och 
silke, allt över huvud, som ger dräk
ten ett konstnärligt genomarbetat ut
seende står i år högt i kurs. 

Även barndräkter demonstrerades 
av de tre välbekanta syskonen från 
föregående uppvisningar. När de 
komma: Tripp — trapp —- trull, kni
per gärna den minsta av dem en 
spontan applåd för sin docknäpna 
lilla person. 

Slutintrycket av höstrevyn blir att 
—-• med undantag för färgerna •—• 
något direkt revolutionerande icke 
inträffat i modets värld, men att de 
förändringar som gjorts gå i en sund 
riktning mot det på en gång stilfulla 
och enkelt sköna. 

Yvonne. 

A&JP' TAPISSERI 
1̂/ DETAL I 

ö. Hamng. SI. 1 tr 

INIABi 
Lampskärjnssiden 

stort urval. 

» 

heter en på Wahlström & Widstrands 
förlag utkommen bok av Halldis 
Stabeli, känd för vårt lands kvinnli
ga publik genom sina på olika plat
ser hållna, av åhörarinnorna stor
made föredrag över kvinnlig skön
hetskultur. 

Texten ledsagas och bestyrkes av 
en mängd fotografiska bilder, åter
givande fröken Stabeli i alla tänkba
ra vackra attityder. 

Det intryck man får av dem är, 
att fröken S. är ett fenomen och att 
lion helt säkert saknar motsvarighet 
i sin åldersklass, i vilken man vanli
gen genom ett bekvämt eller i alla 
fall stillasittande liv och en viss 
svaghet för bordets lockelser ersatt 
ungdomens slankhet och mjukhet 
med medelålderns embonpoint, vilken 
icke blott betänkligt strider mot 
skönhetens lagar utan också lägger 
oöverstigliga hinder i vägen för rö
relser, som kräva smidighet och be
hag och tvingar en att nöja sig med 
sådana av tung ståtlig art. 

Fröken Stabeli förråder i arbetet 
ädelmodigt för sina medsystrar me
toden, som gjort henne till den ly
sande förebild hon i kroppsligt hän
seende är. Hennes budskap kommer 
att mottagas med entusiasm och sam
la otaliga proselyter, även oim det för 
sin tillämpning ställer mycket stora 
krav på vederbörandes energi och ut
hållighet liksom på hennes självbe
härskning inför ett gott bord. Vad 
är icke en kvinna redo att offra av 
tid, pängar, arbete och livets trev
nad för att vårda och bättra på sin 
kropp, för att pynta och kläda den? 
Man måste uppriktigt beklaga, att 
denna kropp är ett så förgängligt 
ting, och med en stilla suck tänka 

SyltKruKor 

Syltburkar 

R o s e n l u n d s  

B o s ä t t n i n g s - M a g a s i n  

Rosenlundsg. 8. Andra Långg. 54. 

Kerstin Lindahls 
BLOMSTERAFFÄR 
Korsgatan 4, Telefon 8462 

Rekommenderas! 

Damunderkläder 
stor sortering 

FRIBERG & ANDERSON 
Kungsportsplatsen 1. Tel. 7235. 

SK 

Sa 

I j jNDGRENS 
THEER 
trtvafdajrånde 

finaste och förnäm
sta théplaniagerna 
på Ceylon ocb i Kina 
hava en delikaf ® 
arom samf garan
teras rena och.® 
ojorjdilôkdide 

på hur fulländad den i densamma 
inneboende, nu rätt försummade 
odödliga själen skulle bli, om den 
finge tiondedelen av all denna hän
givna omvårdnad. 

Den fundersamma. 

Den ännu fundersammare korrek-
turläserskans anmärkning: Kvinnan 
är bestämt felaktigt skapad! Själen 
borde sitta utanpå. 

"Ur led är tiden... 

Tiden är underlig. På alla sätt. 
Något har kommit i olag både där
uppe och härnere, och ingen vet, vad 
det betyder. Man har endast en 
otrygg känsla av att vad som helst 
kan inträffa när som helst. Varken 
gamla traditioner eller märken du
ga längre till någonting. Yi ha här
dats så för omvälvningar av både det 
ena och det andra slaget att det ej 
numera skulle förvåna oss synnerli
gen om nymånen gick upp i nedan 
eller solen började lysa vid midnatts
tid. 

Allt sker och allt kan ske, som 
icke har skett förut. Allt flyter — 
himmel och jord svika sina gamla 
lagar, mänskligheten sina gamla se
der och bruk. 

Alla makter hava liksom blivit 
oense — såväl årstid och väderlek 
som vilja och gärning. Värmen kom
mer när solens tid dalar, ofredens 
tid när freden efterlängtas, husvill
heten när jorden avfolkats på millio
ner. När återuppbygga.ndets stora 

skede står för dörren finnes ej ar
bete mer, när skördetid kommer fin
nes ingen torka, när såningstid faller 
in finnes intet folk. 

Det är sällsamma tider. Allt sker 
och allt kan ske. "Det stundar" för 
mänskligheten. Men vad. Det vet 
ingen. 

T. E. 

SKilda världar. 
Jag gick härom dagen på förmid

dagsvisit till min väninna, fru I., 
och fann henne klädd i hatt och kap
pa och i ett upprört och förkrossat 
tillstånd. Hon hade nyss kommit 
utifrån och något fruktansvärt hade 
inträffat under promenaden. — Fru 
K., den bekanta fru K., som hon 
träffat på flera tillställningar i vin
ter och som t. o. m. jämte sin man, 
direktör K. hade gästat familjen I. 
på en stor middag, denna människa, 

A.-B. 

Kungsgatan 45. Telefon 1900. 
Rikt urval. Billigaste priser 

Vill Ni 
bli vacker? 

Den tvål, som ger den väck* 
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 

Ovicula (ägg) Tvål  
Användes av våra vackraste skådespelerskor. 

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 

5:te Nordiska Trädgårdsutställningen 
21—30 september. 

För närmare upplysningar tillskriv 

Uts tä l l n i ngsby rån  
Göteborg 5. 

©ma 

ôlomsïetatBefeît 

alltid färdiga, i smakfullt utförande 

cZ/asa '̂ Blomsterfiancfef-

Storgatan 31. Tel. 4314, 10365. 

MAGASINET % 
_ 40 KUNGSGATAN 40. 

(Med ensamrätt för Sverige. Efter
tryck ej tillåtet). 

/ Josenhof 
Roman av Luise Westkirch. 

Översättning av —e. 

42. 

"Varför skulle jag inte?" hånlog 
Schack. "Jag har ju en god vän; 
och det roligaste han vet, är att hjäl
pa mig. Bara fem låiigsjalar den 
här gången! I morgon kväll på van

ligt ställe." 
"Och varifrån tror ni att jag skulle 

ta femhundra kronor?" frågade Paul. 
"En smedgesäll, även om han är 
montör, förtjänar inte sa mycket att 
det räcker för sådana anspråk. Det 

borde ni allt veta." 
Schacks ögon glimmade under 

slokhatten, som var djupt neddragen. 
"Vad det anbelangar, go' vän, så kan 
du lägga klometerna på så mycket 
multum du vill ha'. Jag har snokat 

rätt på ett näste med guldägg. V ax-
avtrycken till nycklarne är här, men 
bara en skicklig smed kan smida dem. 
Femtio procent av vinsten, om du 
skaffar mig dem." 

Paul skrattade. "Hälften ja! Och 
så om en vecka eller par kommer du 
och prässar ur -mig min hälft, din fi
nansminister!" 

"Nej, om du hjälper mig att kom
ma i den pängakistan, så är du mig 
sedan kvitt." 

"Tills nästa gång, ja!" 
"Till nästa gång, nåja. Det vill 

säga, nej! Så bär man sig inte åt 
mot en, som hör till skrået. Då be
höver du inte längre vara rädd att 
bli knäckt genom mig, om du arbe
tar med. Här a' vaxavtrycken. Går 
du in på handeln?" 

Paul höjde icke sin hand för att 
taga emot de små modellerna. 

"Nej!" 
"Du vill inte?" 
"Nej!" 
"De' ä' lika bra." Schack lät av

trycken åter glida ned i fickan och 
fortfor i ohövlig ton: "Alltså i mor
gon kväll klockan elva vid floden! 
Femhundra kronor — eller är du i 

klorna på griparne inom tolv tim
mar." 

"Ni missta'r er", sade Paul med 
eftertryck. "Jag betalar er inte ett 
öre, och ni anger mig inte för poli
sen." 

Schack, som redan stod färdig att 
gå förbi Paul ut ur rummet, vände 
sig tvärt. 

"Vad skall det betyda?" 
"Det betyder att griparne inte 

skulle slå klorna i mig ensam, och 
att ni blir knäckt på betydligt längre 
tid än jag." 

Schack skrattade. "Aven i denna 
goda stadshålan brukar man, så vitt 
jag vet, inte hänga tjuvarne förrän 
mar har dem." 

"Man har dem emellertid." 
"Vad ska' det betyda?" 
"Att ni är igenkänd, herr Schack-

Palle." 
Vid namnet for inbrottstjuven till

baka, som om han fått ett slag i an
siktet. Ur ögat bröt en flamma av 
vansinnigt raseri och dödligt hat. 
Han lyfte handen, som om han ville 
fara motståndaren i strupen, men i 
våldsam självbehärskning lät han 
den strax åter sjunka. 

"Vad pratar den idioten för dum
heter?" framstötte han. "Palle? — 
Det namnet har jag aldrig hört. 

"Skall jag kanske anmäla för po
lisen i distriktet, var krymplingen 
och tiggaren Palle gömmer sina knä
sulor, sin peruk och sin tiggarhatt, 
när han som Schack sköter om sina 
inbrott? -—• Vågskålarne stå nu lika 
mellan oss herr Schack-Palle, och den 
enda möjliga överenskommelsen mel
lan oss är att vardera håller tyst med 
vad han vet om den andre." 

Schack gjorde en rörelse, som om 
han ännu ville säga något, men Paul 
höjde avvisande handen. "Här be
hövs inga vidare förklaringar. Ni 
kan lugnt gå ut genom dörren där. 
Men det är heller inte nödvändigt att 
ni upprepar era visiter hos mig. 
Tänk på vad jag har sagt er, och jag 
är övertygad om, att vi bli eniga." 

Den stumma kampen i Schacks 
inre var slut. Utan ett enda ord vi
dare, gick han ur rummet och ur hu
set. Men hade Paul kunnat se hans 
ansikte sedan han vänt honom ryg
gen, så hade han nog icke skådat så 
segerglad och överlägsen efter ho
nom. 
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Tvättanstalten Västkusten 
Vegagatan 46. Göteborg. Tel. 444 43 
Omsorgsfullt arbete, coq Snabb leverans. 

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

Vitvaru- & 
Brud utstyrselsaffär 

BARN- & BABYKLÄDER 

RIT. & RÅB. HANDARBETEN 

Telefon S107 

"som hon kände så -väl", hade gått 
förbi på gatan utan att vilja besvara 
hennes hälsning! 

Hur upprörande! Fru K. hade 
sett, men just i 'det psykologiska 
ögonblicket vridit blicken åt annat 
håll. Yad kunde anledningen vara? 
Visserligen hade hon, fru I., vid till
fället burit sin promenaddräkt från 
fjolåret, medan fru K. var i flygande 
elegant pariserdreas -— men ändå. . .! 
Man hälsar ju på sina bekanta! Det 
enda vore att det möjligen sluppit ut, 
at hr I. förlorat på aktier och ej an
sågs fullt så solid, som förr, medan 
hr. K. däremot i dagarna gjort ly
sande affärer. Och av sådana orsa
ker skulle nu fru I., en hederlig, bil
dad person gå såsom ett spektakel 
och hälsa på en människa, som hög-
modigt vände sig bort som om det 
varit en skam att känna henne. 

Harmens tårar sprungo upp i min 
-värdinnas blå ögon, och på kinderna 
brann en hektisk feberrodnad. Nå-
j*ra paket lågo kringslängda och del
vis öppnade på salsbordet framför 
henne, men hon förklarade sig icke 
gitta taga upp dem. Hon var allde
les slut — totalt fördärvad för hela 
dagen. 

Och som en illustration till detta 
sjönk 'hon plötsligt ned på en stol och 
brast i ohäjdad gråt. 

— Men kära Eva, sade jag förfä
rad, lugna dig för all del! Om vi 
skola betrakta saken lidelsefritt, så 
vad har en söt och rar och bildad 
person som du för anledning att gå 
och gräma dig över att en människa 
som fru K. inte hälsar på dig! Om 
hon i något avseende vore en ideal
människa, som gjort sig uppskattad 
för sina stora mänskliga förtjänster, 
skulle jag förstått din grämelse. Men 
nu veta ju alla att hon endast är ett 
utstyrt bihang till en man, som för
stått at förtjäna pängar. Hon vär
derar allt efter myntvalör. När hon 
betraktar en människa, riktigt man 
.ser, hur hennes själ nyper i stoffer-

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

All musiks finis och ändamål får 
ej vara något annat än Guds ära och 
sinnets rekreation. Där detta ej 
iakttages finnes ingen verklig mu
sik utan blott djävulskt larm och 
oväsen. 

J. S. Bach. 

Varje förståndig husmoder 

använder 

Pellerins Margarin 
i hushållet 

J 

Bergmans Enkas 
GRAHAMS SPISBRÖD 

Bästa familjebrödet. 
REKOMMENDERAS. 

% 

'Hogia kvalitéer- Lagjb pmerf""--

Mrt (/opnsson? 
Kunjpfargef 2 

na i deras kläder och värderar dem 
pr. meter, och när hon träder in i en 
salong vet lion efter en halvtimme 
precis på tusentalet vad inredningen 
kostar. Och det är mycket förklar
ligt. Såsom dotter till en portvakt i 
ett större hus såg hon under sin upp
växttid hela den förnäma världen de
filera förbi i siden och sammet under 
sina doftande aftonkappor, och det 
blev hennes fixa idé, hennes mål att 
bli som en av dem. Hon hade stor 
efterapningsformåga, ett vackert 
brunt hår och småningom en mode
affär, vars avkastning gav henne 
hennes nuvarande man. Nu klättrar 
hon uppför, och var och en som kom
mer ett pinnhål under henne, ser hon 
aldrig mer. Om hon såg neråt skulle 
hon allra sist stöta på bekantskaper
na från portvaktsrummet och förlo
ra balansen. Vore hon däremot rot
fast däruppe, skulle överblicken kan
ske roa henne. Ty där gör man näm
ligen vad man vill, men på stegen 
apar man endast efter andras rörel
ser. 

Fru I. hade upphört att snyfta. 
— Men då är hon ju en uppkom

ling? sade hon helt flat och besked
ligt. Det visste inte jag! 

Naturligtvis är hon en upp
komling, svarade jag. Vilka andra 
än uppkomlingar bära sig åt på det 
sättet. Kunde du ett ögonblick tro 
att en verkligt bildad och förnäm 
dam skulle göra sig saker till en dy
lik taktlöshet. 

— Men vad skall man ta sig till 
med sådana människor? utbrast 
fru I. 

— Makulera dem! svarade jag. 
Gör huset rent ifrån dem och gläd 
dig sedan så mycket mera ogrumlat 
med de utvalda som finnas kvar. 

— Tag av dig! sade fru I. strå
lande. Nyss kände jag mig så för
krossad och uppriven, men nu är jag 
alldeles lugn igen. Sätt dig bekvämt 
så skall jag be Elin koka oss en kopp 
starkt kaffe! 

— Utmärkt! svarade jag. Så 
hålla vi gravöl över dumt folk. 

Ragna Peters. 

BERTHA ANDERSON 
15 Korsgatan, Göteborg. 

Nu inkommet stort urval av vackra Ylletyger, Vlyella i ylle och bomull, 
Bomullsflaneller. Handvävda, färgäkta Bomullstyger, H vita Väf-
nader, bästa fabrikat. Strandkoftor, Lahmans Trieotunderlclä-
der, Strumpor, Underkjolar, Snörliv, Reformliv, Näsdukar, 
Allmogegardiner, stort urval, Möbeltyger, Borddukar, stor sortering, 
vackra mönster, Linneduktyger, bästa fabrikat. Handdukar, Säng
täcken, FiAtar, Sticktäcken. Prima Ylle- och Bomullsgarner. 
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Småbröd och Kakor samt 

Långedragsbröd 
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Butiken är vid ingången från Bazar-

gatan mitt emot Lax- och Konserv
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A. MAGNUSSON. 

A T K L J É N  F Ö R  F B A N S K  L I N N E S Ö M  
är flyttad från Vasagatan *7 till Kungsgatan 34, 2 tr. 

(uppgång vid Vienermagasinet). 
Beställningar av Linneutstyrslar etc. emottages, alla prislägen. Goda kvalitéer 

i material tillhandahålles. Modeller till påseende. 
Ny kurs börjar l.ste Okt. Förmidd o. aftonlektioner. Anmäln. m. 11—3 o. 5—7 e. m. 

M .  P E R S S O N .  

Förbjudna vägar 
på Långedrag? 

En öppen fråga till 
vederbörande. 

Litet var erinrar sig isäkerligen 
hur i och med krigsutbrottet en del 
extraordinära åtgärder vidtogos för 
att avspärra varje sådan plats inom 
vårt land, som avsåg att tjäna mili
tära syften. Så även rörande ett be
tydande område kring fortet vid 
Västerberget. Tydliga anslagstav
lor, vita och svarta, de förra avfat
tade på .svenska och de senare på de 
tre världsspråken voro placerade vid 
vägarna, som förde upp mot området 
och angåvo. dem såsom förbjudna. 

Det är nu emellertid fem år sedan 
vi fingo fred. Av de vita anslagstav
lorna kvarstår blott en, nämligen vid 
uppfartsvägen från Käringbergssi
dan. Däremot ser man å ett par 
ställen, och i det ena fallet å ett myc
ket märkvärdigt ställe svarta an
slagstavlor med vit skrift, varå på 
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tre språk, engelska, franska och ty
ska utlänningar förbjudas tillträde 
till området ifråga. Den förra av 
dessa tavlor har sin plats bredvid 
den förut nämnda uppfartsvägen, 
från Käringbergssidan, medan den 
andra, märk! är placerad -—• vid en 
allmän . av privatpersoner bebodd 
färdeväg en god bit från fortet!. Där
emot äro ëtt par andra, direkt upp 
till området leda,nde yägar på intet 
sätt angivna såsom förbjudna. 

Huru som helst antyder icke skrif
tens avfattning på något sätt för 
promenerande som komma från det 
senare hållet att området är förbju
det för oss svenskar. 

Män går alltså med lugnt samvete 
sin väg vidare framåt. 

Däruppe gör man emellertid andra 
erfarenhetér. En barsk vakt ropar 
an en och upplyser i oförblommerade 
ordalag att man beträtt vid höga 
böter förbjuden mark och gör bäst 
i att omedelbart avlägsna sig. Yak-
ten —• detta inser man ju ögonblick
ligen — handlar enligt order, och 
någon diskussion kan. icke ifråga-
komma. Medan man . avlägsnar sig, 
möter man emellertid promenerande 
ortsbor, .som i likhet med en själv sla
git in på de förbjudna vägarna, och 
som antagligen också bli tillropade 
av vakten däruppe om förbud och 
böter. 

Vad är nu meningen med detta? 
Om anslagstavlan ifråga skall ha 

Amalia Gustafssons 
Saluhallen 21—23 

förstklassiga Charkuterivaror 
rekommenderas. Tel. 1976. 

* "Försäljning av Villor, Fastig
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Alla Edra vänner, 
läsa den tidningen. 

• •• 
Läst i varje bildat 
hem i västra Sverige. 

någon betydelse för svenska trafi
kanter, varför adresserar den sig ute
slutande till utlänningar, och, om den 
gäller fortet, hur är det möjligt att 
den kan stå placerad utefter vägen 
till bebott område, där gäster och 
leverantörer måste ha sin dagliga 
trafik? 

Det vore rimligt om platsen kring 
fästningen totalt avspärrades —• en 
dylik åtgärd skulle säkerligen obe
tingat respekteras — men då böra 
äveii anslagstavlorna stå där detta 
obebodda område begynner och tala 
tydligt språk även. till svenskar. 
Som det nu är förlora de all sin kraft 
och vederhäftighet. 

Det finns säkerligen många, vilka 
i likhet med undertecknad erfarit det 
såsom ett djupt obehag att inom ett 
område som de icke ansett såsom för 
sig förbjudet, nödgas mottaga dyli
ka skarpa admonitioner av en vakt, 
och som därför skulle önska full 
klarhet i förhållandena. Ty klart 
är det icke som det nu är. 

De trafikabla vägarna på Långe
drag äro slutligen icke många, och 
det borde sålunda i den allmänna 
trevnadens namn, för såväl invånar
na som besökarna av orten, icke vid
tagas rigorösare åtgärder mot fred
liga promenerande än som omsorgen 
om vårt lands väl möjligen påkallar. 

Bränd trafikant. 

i Q T C Al~ri~ 
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I följe affärs. 
föränd ring 

bortslumpas hela lagret av H . « 
dis, Esprit, Äkta Plymer £-ar' P«ra 

Blommor ocli Band samt allt,!.fde,VS' 
branschen hörer. DessuÄf^Mod!' 
och Trlcotvaror, Färdiga ßfc aktu'-
ningar och Kjolar, oerhört bm f' K|äd-
Stuvar. ort blll'gt, ävej". 

HILDUR SANDEGRFN 
TeL6762-

BREVLÅDA. 

W: B., Örnsköldsvik. Om Ni« 
ger adress skola de begärda n 

sandas. Rörande Eder förfråcan 
hela samlingar, finnas ännu nC 

sådana kvar för 1922 och kunna till 
prenumerationspris, 6 kronor, erhå1 

las å vår tidnings expedition Vall" 
gatan 27, Göteborg. 

Minnie. Vi ha gjort oss under®: 
tade om saken och funnit, att Upp' 
gifterna i artikeln, troligen genoà 
något missförstånd, blivit vilseledan
de formulerade, varför vi avstått 
från densammas publicerande. 

Folkskollärarinna. Tack, viiter: 
komma. 

E. L., Gbg. Det är visserligen en 
förolämpning, men vi våga ändå tro, 
att er dikt är — avskrift. Så bril
jant skriver icke en nybörjare. 

Insändare av manus. Samtliga an-
der granskning. 

Affärsmannen: — Här är ett pri
ma sidenparaply för 8:50. 

Kunden: — Garanterar ni det? 
— Naturligtvis! 
— Att det är siden?? ! 
— Siden?! Nää, men att det är 

ett paraply! 

Kjellmers 
Damskrädderi 

& K^appmagasin, 
rekommenderas. 

Förstklassigt arbete. Låga priser. 

Carl Johansgat. 9. Tel. 45968. 
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Schack gick emellertid med styva, 
osäkra steg över Rosenhofs knaggli
ga stenar och vek av ned i Pothoffs 
källare. Han behövde vila, besinna 
sig, och stålsätta sina skakade ner
ver med en kraftig klunk. Upptäck
ten av hans dubbelgångarliv hade 
träffat honom som ett klubbslag. Se
dan sju år hade han känt sig säker 
som i en osynliggörande trollmakt 
— ända sedan den natt, då han efter 
ett svårt rov i norden kom flyende 
hit, och i en höstack utanför staden 
fann liket av den lame Jakob Palle. 
Han fråntog den döde hans legitima
tionspapper; läkareattesten och kork
sulorna, som han fastsnörde på knä
na, sedan han lyckats skaffa sig en 
peruk och ett .falskt skägg. För
vandlingen var mycket obekväm, 
men han hade intet val och denna 
mask av fullständig hjälplöshet 
skyddade honom mot varje misstan
ke. Sedan dess förde han sitt dub
belliv, som gammal krympling och 
tiggare hos mor Lippert, där han 
bodde i ostörd ro, och när då rov
djursinstinkten vaknade uppstod han 
i ungdomlig kraft till sina ljusskyg
ga "affärsresor" och till otyglade ut

svävningar. Under sju år hade in
gen genomskådat hans dubbelroll. 
Till och med mor Lippert visste bara 
att "krymplingen" var oäkta, och då 
hon var närmaste granne till Pot
hoffs källare, där varje morgon minst 
ett halft dussin "krymplingar" fa
bricerades för dagens tiggeri, så såg 
hon ingenting orätt i bedrägeriet. 
Men hans existens såsom Schack ha
de förblivit hans egen hemlighet. 
Och nu visste den där smeden om 
den! den där halsstarrige tjurskallen, 
som varken med list eller våld lät 
intvinga sig i förbrytarnes brödra
skap. Hittills hade Schack undvikit 
mord, såsom ett osäkert och farligt 
"geschäft". Men en människa, som 
kände till hans hemlighet, fick inte 
leva! Nu hette det: Han eller jag! 

Stamgästerna i Pothoffs källare, 
som höllo på att dricka upp dagens 
inkomster, sneglade misstroget på 
den ensammes dystra ansikte; han 
satt stum och grubblande i sitt hörn. 

"Vad gör han, den svarte därbor
ta? Va?" 

"Svampen på! En av griparne 
kanske? En ful en?" 

Den bedrövade Wilhelm lugnade 

frågarne. "Då hade Pothoff gett 
oss en vink. Nä! den där go'vännen 
har vi ofta sett här förr." 

Julia kom in, handen full av bier-
krus. Hon såg ut som en sömn-
gångerska. Hennes vita ansikte 
tycktes ännu blekare än vanligt, och 
stenkolsögonen ännu svartare. 

I Schacks blod sprakade en gnista. 
Ha, där var medhjälperskan, som 
han behövde. Hon hade också orsak 
att hata smeden, den trolöse älska
ren. Och hon där var en, som var
ken glömde eller förlät! Kvinnan, 
som han redan sedan länge begärde, 
skulle bliva hans, olösligt hans, om 
han lyckades förmå henne att begå 
den gärning, som var hans enda 
räddning. Med ett slag förvandlade 
sig hans fruktan och vrede i en trot
sig segerglädje. Vinst skulle han få 
av detta missöde, som träffat honom. 
Vinst kommer till var och en som be
härskar tillfället. Och han — ännu 
behärskade han livet! 

"Ett glas till, Julia!" befallde 
han. "Sköna Julia, du har blivit 
blek, sedan jag såg dig sist." 

Med en axelryckning sträckte hon 

armen efter hans sejdel. "Luften 
här i källaren gör inga röda kinder." 

Han lade armen om hennes höfter, 
och tvingade henne att stå stilla 
framför honom. "Källarluft hade 
du också i våras, och då strålade 
dina ögon som julgransljus. Var har 
glansen tagit vägen, Julia?" 

"Det rör er inte. Släpp mig. Jag 
har brått." 

Schack prässade henne tätt intill 
sig, talade lågt och raskt i hennes 
öra: "Är det sant, att din käraste 
ska' gifta sig med den gulhåriga 
humlestören?" 

Julia slet sig lös med en vild rö
relse. 

"Mitt göra här är att servera bier! 
Jag behöver inte tåla, att någon gör 
narr åt mig, så ni vet det!" 

"Julia, min tös, jag vill dig ju ba
ra väl. Tror du inte jag ser, hur du 
grämer dig över den falske hunden? 
Om du bara ville vara lite' snäll mot 
mig, Julia, så kunde du önska dig, 
vad du nà'nsin ville. Där finns in
genting, som jag inte ville skänka 
dig, som jag inte ville göra för dig!" 

De lågt talade orden drunknade i 
skrålet och skrattet runtom. I detta 

hav av vild uppsluppenhet, som, böl
jade kring dem, voro de båda ensam
ma. Och nu behövde icke Schack 
hålla fast Julia med våld. Den li
delse som talade ur hans ord, hans 
röst, hans hela väsen fängslade hen
ne, försänkte henne i ett stelt grub
bel, ett oklart men våldsamt viljan
de, som långsamt tog form inom 
henne. 

Schack fortfor att viska: "Jag är 
inte. så dum, Julia, att jag kastar 
bort ett rött äpple för en sur kart! 
Glad vill jag göra dig — och rik! 
För jag kan! Vad skall jag ge' dig 
som pant, Julia? Vill du ha' *en 
guldkedja?" 

"Jag behöver ingen guldkedja." 
"Vill du ha' en klänning, en siden

klänning?" 
"Jag behöver ingen klänning." 
"Ett par pärlörhängen? De skulle 

klä' dig'som en prinsessa." 
^Nej."e 
"Men säg då själv, flicka, vad du 

vill. Vad vill du ha'?" 
Då kom det liv i hennes géstalt, 

och flammor bröto fram ur hennes 
livlösa svarta ögon. 

"— Död vill jag se honom!" 

Knappt hörbara kommo orden-
Men till och med Sdhack kände® 
kall kåre vid den våldsamma lice 

som skälvde i dem. Men blott 1»^ 
bråkdelen av en sekund. En ® 

välkommen önskan hade ^ienneS
(jirep, 

par icke kunnat uttala, ®an,°nj 
med en fast tryckning Julias » ' 

(Forts, i nästa n:r). 
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eftertryck tillätes gärna om "Kvin-
as Tidning", med hela namnet 

utsatt, angives som kalian. 

INNEHÅLL. 
lltlandskrönika i sammandrag. 
Lien och kvinnan. Aforismer och 

ordspråk på gott och ont. 
Våra "intressen." Av II -t H—n. 
Den ärelösa jakten. Av Tora Kamm. 
Kring Trädgårdsutställningen. 
En emigrant går och tänker. Dikt av 

Ellen Berner. 

önskebarnet. Av Edith Mac Millan. 
Teater. Katja. Gula jackan. 
Fredsmötet i Basel. Av D:r N. A. Nilsson. 

Fattigdomsbeviset. 
Aldrig i livet. Av Stilett. 
I Rosenhof. Boman av Luise Westkirch. 

UtlandsKröniKa 
i sammandrag. 

Slutakten i det fransk-tyska krigs-
dramat utspelas nu inför en av oro 
gripen värld, vars eget öde är på ett 
ödesdigert sätt implicerat i de hän
delser som tima. 

Den tyska riksregeringen bar i en 
proklamation förklarat, att det med 
hänsyn till folkets och statens liv är 
en tvingande nödvändighet att giva 
striden med Frankrike förlorad och 
att upphäva arbetsmotståndet i Ruhr. 

Underkastelsen är fullständig. Re
geringen vågar icke uppställa några 
villkor. Ett enda förbehåll göres : 
ingen överenskommelse godtages som 
löser tyskt land från riket. Detta 
är dock endast ord. Kapitulationen 
innebär, att Tyskland mottager fre
den hur hård den än månde dikte
ras. att det böjer sig under det slav-
P Frankrike håller redo för att på-
''gga det. För många årtionden 
ramåt skall det tyska folket i fat-

.'gflom 08h ofrihet arbeta icke blott 
« t rankrike utan åt alla de mak-
er. till vilka det genom Versailles-
ra vtaten häftar i krigsskuld. Re-

#U] . av dess arbete, dess svett 
*!, m®da skall som en oavbruten 

s röm , rinna ut över de egna 
anserna in till fiendeländerna. Al-

,1 ..\ar hårdare, mera förpinan-
tion ° 6 Över£^ en civiliserad na-

^ ad som ännu oavgjort är, om 
om n{ f ^et godtager det beslut 
nw underkastelse, som riks-
letW,111*6^ ^attat tillsammans med 
herrn18 "tr- ^ P^^ka mellanpar-
de rini' i?^er.ni de fascistiskt sinna-
ïistern10^ ^.a^Sterna och kommu-
Wuto? aVa I i°ke biträtt 
Pass sin' ^ känt hur 
°m dpJ av f°^et som står bak
lås °yganisationer och gillar 
'cke priri ar

( Punkt. Splittringen är 
finnes sf Partipolitisk utan före-
Wen ®'ellan olika landsdelar. 

' rSuatir-fÖr den tiU bristninS 
Smgen: ionen är att det för ord-
fats ^hållande proklame-
%1 s]ja ^tillstånd för hela riket 
^nli-fa f-;)"1, änkning av den per-

Oct. f-611' Pr.essfriheten, före-
ßaS:ern v orsamlingsfriheten. I 
Ht. atr? man ansett läget så kri-
att den het?861!111?611' samtidigt med 
^siuansl^ Sln .trohet mot riket 
! *Hrfråo.a 

mng ttll kapitulationen 
en general-

detCas?:Äen'beklädd i 
'Vara för oJ dlktatorisk makt ,skall 
^ Bayern« ngens uPPrätthållande 

,  f i a k o n f g r ä n s e r .  

!'r%ger fr,?ua t(irs'iktighetsåtgär-
°v®r rikpf för att förbittrin-

s underkastelse under 
&iva anledning till 

sep a-

Ä?" sk»u 
- försök 
SI>,lska iÄf-fcrig 00h sepa-

-enWns 
a!ai!d*n, ledande till 
sönderfallande. Den 
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största kuppfaran förefinnes i Bay
ern, där "Tysklands Mussolini" na
tionalsocialisten Hitler givit sina 
starka kamporganisationer order att 
hålla sig beredda för aktion. 

Den över Tyskland vunna segern 
har i Frankrike mottagits med till
fredsställelse men dock lugnt och 
som en självfallen sak. Det fram-
hålles, att den tyska kapitulationen 
icke innebär någon hjärtats omvän
delse utan måste betraktas endast 
som ett ofrånkomligt nederlag. Det 
är dock själva omvändelsen Frank
rike begär, och tills denna är uppen
bar, kommer det att kvarhålla sitt 
grepp om det tyska folkets strupe. 

Den engelska pressen svävar en 
smula på målet och är tydligen des
orienterad genom den omsvängning 
som inträtt i den engelska regerin
gens hållning i Ruhrfrågan. Den 8 
aug. förklarade sålunda regeringen i 
en skarp not till Frankrike, att den 
ansåg Ruhrockupationen rättsvidrig 
och stridande mot Versaillestrakta
ten. Det franska svaret hävdade 
snävt den diametralt motsatta stånd
punkten. Något vidare händer icke 
förrän härom dagen, då Englands 
premiärminister Baldwin besöker 
Poincaré i Paris och en kommuniké 
utfärdas av innehåll att fullständigt 
samförstånd i alla frågor råder mel
lan England och Frankrike. 

Engelska pressen drar härav den 
slutsatsen, att. M. Poincaré lugnat mr 
Baldwins farhågor med hänsyn till 
den av England fruktade permanen
ta franska ockupationen av Ruhr 
och övertygat honom om, att det en
da Frankrike åsyftar är att tömma 
det tyska folkets fickor på guld och 
även unnar England samt övriga 
krigskamrater en viss andel därav. 

Italien har av ambassadörkonfe
rensen, i Paris enhälligt tillerkänts 
de 50 miljoner lire, som Grek
land deponerat i schweiziska natio
nalbanken som italiensk skadeersätt
ning, förfallen till betalning, när det 
bevisats, att de i Janina mördade ita
lienarne fallit offer för ett grekiskt 
politiskt attentat. Undersöknings
kommissionen har visserligen icke 
funnit belägg för detta antagande, 
men de 50 milj. liren tillerkändes i 
alla fall Italien. Malicen påstår, att 
nämnda land gjort detta till hemligt 
villkor för den utrymning av Korfu 
som nu ägt rum. 

För första gången sedan fascismen 
blev den härskande makten i landet 
har Italien firat årsdagen av -sitt 
enande under huset av Savoyen den 
20 sept. 1870. En stark nationell 
endräkt gav sig därvid tillkänna. I 
pressen lovsjöngs unisont upphävan
det ay de inre politiska partimotsat
serna, vilket tillfört landet en ny 
mäktig styrka inåt och utåt. När 
man läser dessa hänförda utgjutelser 
tvingas man att tänka på Tyskland 
så partipolitiskt splittrat och därför 
också så hjälplöst prisgivet åt sina 
fiender. 

Från Bulgarien ingå meddelanden 
om ett utbrutet bondeuppror, riktat 
mot landets konung Boris "den blod
törstige" och hans regering. 

Folkförbundsförsamlingen i Ge
nève har nu avslutat sina mötesför
handlingar. Några i sista stund 
gjorda försiktiga försök att få upp 
skadeståndsfrågan på dagordningen 
strandade. 

Fredsdomaren miss Margaret 

Bondfiekl har valts till ordförande i 

engelska fackföreningsrörelsens ge

neralråd. Hon är den första kvinna 

som bekläder denna post. 

Mannen och kvinnan-
Aforismer och ordspråk 

på gott och ont. 

Mannen trotsar den allmänna me
ningen, kvinnan böjer sig för den. 

Madame Staël-Holstein. 

Vi söka filosofi hos mannen, men 
tröst hos kvinnan. 

-/. Rousseau. 

* 

Fattig man får icke hustru, utan 
att hon har vank eller lyte. 

(Danskt ordspråk.) 

* 

Vill du taga en kvinna till äkta, 
så välj henne för vardagen, och icke 
för söndagen. 

(Spanskt ordspråk.) 

« 

Jag tror, att av hundra unga 
kvinnor, som hava åldriga män, är 
det nittiofem, som uppriktigt önska 
deras död, men det finns helt säkert 
icke en enda av dem, som skulle kun
na förmå sig att förgifta den man, 
hon gärna vill bära sorg efter. 

Voltaire. 
* 

Den man, som gör det vanliga, blir 
aldrig stor. 

Gutzkow. 
« 

Hustrun finner sitt paradis under 
mannens häl. 

(Turkiskt ordspråk.) 

* 

Att ha en elak man är svårt. Att 
inte ha någon är än värre. 

(Danskt ordspråk.) 

* 

Det bygges flera lyckliga äkten
skap på vänskap än på älskog. 

(Franskt ordspråk.) 

% 

Mannen strävar efter berömmelse, 
lycka, efter en plats i världens håg
komst, efter makt över sina medmän
niskor. En kvinnas hela liv är där
emot en kärlekshistoria. 

Washington Irving. 

* 

Ett ordspråk säger: "Kläderna 
skapa mannen". Ett annat säger: 
"Sinnelaget skapar mannen". Men 
sannare än något av dessa är ett 
tredje: "Hemmet skapar mannen". 

Samuel Sm,îles. 

Att taga sig en hustru betyder att 
fördubbla sina plikter och att avstå 
från hälvten av sina rättigheter. 

Schopenhauer. 

* 

När det är något allt för him
melskt ho,s en kvinna, kan varken 
hennes man eller änglarna stå ut med 

henne. 
M. Goldschmidt. 

* 

Jag skulle lika gärna se att min 
hustru i ett anfall av vrede försökte 
giva mig ett knivstick om året, som 
att hon varje afton mötte mig med 

sur uppsyn. 
Stendhal. 

Våra "intressen." 
Oavbrutet framhäves i såväl tal 

som skrift vår stora kärlek till den 
andliga odlingen, vårt varma intresse 
för allt som är oss viktigt i kultur-
främjande syfte, såsom konsten, mu
siken ,litteraturen m. m. 

Man skulle härav tro att allt detta 
är oss så gott som oumbärligt. Med 
någon kännedom om icke blott vår 
ixtan även framfarna tiders oerhörda 
allmänna likgiltighet för den kamp 
tidernas stora idé- och ljusbärare 
kämpat, deras okunnighet om deras 
mål och ljumhet gentemot deras en
tusiasm, måste man ovillkorligen 
fråga sig om allt detta myckna tal 
om våra stora kulturintressen icke 
blott och bart är en lögn, en vacker 
fras, som tages fram vid alla möjliga 
högtidliga tillfällen, medan vi till 
vardags reda oss förunderligt väl 
dem förutan. 

Orsaken till denna begreppsförvir
ring torde närmast vara att vi för
blanda våra förströelser med andlig 
odling. Man har icke klarlagt skill
naden mellan dessa lätta nöjen, som 
måhända oskyldigt, men tomt för
strö under ett par timmar och den 
stora livgivande kul tur alstringen, 
vilken på en gång vederkvicker sjä
len och lyfter den mot Gud. 

Förströelsen är ofta ett materia
listiskt tingel-tangel, roande medan 
det pågår, men innerst inne främ
mande och rotlöst i det liv, som vi 
icke endast skola leva utan även 
en gång avsluta med värdighet och 
oförvansklig behållning. 

Den stora konsten däremot, som 
omsluter det odödliga i vår tillvaro, 
genombrusar vår själ såsom "vår
stormen en marsnatt", befruktande 
livande och lyftande den mot him
melens Gud. 

En tänkare har sagt att endast 
den konst är stor, som består inför 
vår själ i dödens ögonblick. Ju of
tare man begrundar denna tanke, de
sto djupare synes den. En bok, som 
inför dödens annalkande ingenting 
har att säga oss, ett konstverk, som 
i denna stund icke uthärdar våra 
blickar, en musik soim i denna upp
görelsens sista timmar ej förmår hug-
svala — allt detta har hört den tim
liga och för vår själ värdelösa för
ströelsen och ej den stora vederkvic
kande, gudaingivna konsten till. 

Men hur mången har med sitt in
nersta liv intimt förenat en sådan 
konst? Hur mången har utvalt och 
älskat den — för hur mången är den 
värdefull och viktig till oumbärlig
het? 

Ännu ha ju alltför få klarlagt 
själva gränsen mellan konsten och 
förströelsen. Och ännu färre hava 
haft mod att kasta stenarna, som 
bjöds dem för att uppsöka de klara, 
djupa sjöar, vilka såsom rena speg
lar återkasta den gudsvilja, som det 
varit alla deras flödens strävan att 
avbilda. 

H—t H—n. 

En man utan hustru kan icke in
komma i himmelriket. 

(Serbiskt ordspråk.) 

Den ärelösa jakten. 
Av Tora Ramm. 

Alltibland uppflammar i pressen 
spörsmålet om kvinnofriden på vå
ra gator. 

Ämnet är, beklagligt nog, ständigt 
aktuellt. En stad efter nattens in
brott är ej längre samma stad som 
vid dagens ljus. Begrepp och män
niskor undergå en gåtfiill förvand
ling, den nyss så lugna gatutrafiken 
erbjuder situationer, som, om de 
plötsligt kunde belysas av en strål
kastares obarmhärtiga ljus. på ett 
nyktert och oinvigt öga skulle göra 
ett otroligt och förvirrande intryck. 
Kvinnliga gestalter hasta fram med 
flygande pulsar och häftigt bankan
de hjärtan. I deras fjät synas smy
gande, hotfulla manliga individer, 
som i ord och åthävor äro helt andra 
människor än de nyligen voro vid 
dagens ljus. Den endast för några 
timmar sedan så fridfulla stadsbil
den ger betaktaren ett toatlintryck 
av att ett hemlighetsfullt beläg
ringstillstånd med allmän osäkerhet 
plötsligen inträtt. 

Förvandlingen upprepar sig varje 
natt. Ala veta att det är så, alla 
finna det upprörande, och när måttet 
är rågat flammar med vissa mellan
rum ämnet upp i pressen, åtföljt av 
långa diskussioner. 

Det är därvid intressant att se, 
hur olika förhållandet betraktas ur 
kvinnlig och ur manlig synpunkt. 
Medan de kvinnliga insändarne på 
goda grunder äro fullt ense om att 
den störda kvinnofriden är ett sam
hälleligt ont, som efter ett visst 
klockslag går ut över alla kvinnor 
utan undantag, hävda de manliga 
stämmorna såsom sin övertygelse, att 
ingen kvinna, som ej själv ger anled
ning • därtill, behöver frukta att bli 
antastad på gatan! 

Det senare i sanning ett märkligt 
uttalande! Ty även om männen sins 
emellan kunna uppehålla en dylik 
illusion om den manliga urskillnings-
förmågans osviklighet, så kunna 
kvinnorna det icke. De veta att in
gen ålder, ingen ärbarhet, ingen so
cial ställning efter mörkrets inbrott 
skyddar den ensamma kvinnan gent
emot den typiske kvinnofridstörarens 
kränkande attacker. 

Över huvud förefaller det som om 
männen skulle ha rätt svårt att sätta 
sig in i kvinnornas situation och 
känslor i detta fall. Ståndpunkten 
är förklarlig. Själva representeran
de styrkan ha de för egen del ingen
ting att frukta. Dag eller natt gå 
de lika trygga och i vilken takt de 
behaga. 

Kanske skulle de bättre förstå 
hur det nattliga osäkerhetstillståndet 
verkar på kvinnorna, om samhället 
efter ett visst klockslag utsläppte en 
del varelser, starkare än männen 
själva, exempelvis en samling goril
lor, vilka gjorde deras färd osäker 
och varje möte till en fara. Man har 
anledning att tro att deras sinnen 
snart nog skulle fyllas av bitterhet 
mot dessa natt efter natt grasserande 
varelser, som överallt lurade på de
ras steg, och försåtligt smög i deras 
fotspår för att när som helst över
falla dem med närgångenheter och 

hotelser. Och man kan vara överty
gad om att kvinnorna med ett hjärta 
och en själ skulle ställa sig på män
nens sida i deras krav på samhället 
att detta osäkerhetstillstånd skulle 
få ett omedelbart slut. 

Kvinnorna ha inga utsikter att 
möta samma förståelse. Man ryc
ker på axlarna åt deras klagomål, 
man bagatelliserar obehaget. Man 
säger rent ut att ingen kvinna behö
ver befara att bli antastad, om hon 
ej själv vill det! 

Allt detta är endast ett legèrt 
kringgående av ett för våra samhäl
len vanhedrande tillstånd. Ty även 
om man måste medgiva att kvinno
fridstöraren i vanliga fall är en gan
ska ofarlig individ, som, då han fin
ner att han råkat vilse, efter några 
repliker beskedligt drar sig tillbaka, 
finnas andra fall, som ingalunda äro 
så lätta att avveckla. Det gbes ota
liga exempel på hur fridstöraren 
övergått till rena brutaliteter. Vid 
ett tillfälle då. en ung dam sökte av
spisa en dylik individ greps denne 
av desperation, tryckte henne in mot 
skuggan vid husväggen, slet ifrån 
henne paraplyn och började med den
na våldsamt slå henne över benen. 
Knuffar och råa tillmälen från an
tastande män äro icke ovanliga upp
levelser för ensamma kvinnor, som 
nodgas att sent på aftonen gå vägen 
till fots till sina hem. 

En ännu betänkligare sport som 
innebär en verklig fara, idkas rätt 
allmänt i Stockholm med den natte
tid utefter trottoarkanterna strykan
de bilen. Här måste chaufför och 
passagerare vara överens för att den 
planerade kuppen skall lyckas. Det 
gäller nämligen att, helst på någon 
bakgata, uppspåra en ensam kvinna, 
låta bilen långsamt glida utefter 
kanten på den trottoar hon synes och 
sedan, när man befinner sig bredvid 
henne, stanna bilen, hastigt rycka 
kvinnan in i kupén och köra vidare. 
Undertecknad har själv i närheten av 
Humlegården varit utsatt för en dy
lik attack, utan att då veta huru 
pass stor faran var. Bilen som gjort 
en märkvärdig manöver hade redan 
stannat, en man steg ut på fotsteget 
och såg sig spanande omkring. I 
samma stund syntes en promeneran
de från Sturegatan vika in på den 
ensliga gata, bilen befann sig, och 
med ett rop till chauffören: "Det 
går inte här!" försvann mannen på 
fotsteget åter in i bilen, som snabbt 
körde vidare. 

Om dylikt beror på att de svenska 
männen ära kvinnan mindre än an
dra är svårt att avgöra. Men erfa
renheten har lärt att nattrafikförhål-
landena för kvinnor äro långt osäk
rare i Stockholm och Göteborg än 
exempelvis i en sådan storstad som 
Köpenhamn. Danskarna tyckas verk
ligen även i praktiken tillämpa den 
sunda regeln att lämna damer i fred. 
som icke själva önska att bli anta
stade. Flera svenskor ha vitsordat 
detta för dem ovanliga förhållande. 
De säga sig därnere i Köngens By 
nästan ha glömt bort att hysa den 
ensamma kvinnans rädsla för en stad 
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