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Emilie Pettersons 
Broderiaffär 
(Inneh. A. HÄHSTRÖM) 

KUNGSGATAN 45 TELEFON £831 

Handarbeten 
av alla slag till billigaste priser. 

Ester Johanssons 

MODEAFFÄR 
4 Olivedalsgatan 4. Telefon 12982 

rekommenderas. 
Renovering-ar emottagas. 

allt på jorden och vill ställa på allra 
bästa sätt för dem. Jag tänker ju 
inte på annat är deras lycka! 

— Hör på, kära vän! Jag känner 
en dam av god, men fattig familj, 
som sitter på kontor. Hon sköter sin 
syssla oklanderligt, men utan glädje 
—• hon avskyr nämligen kontorsar
bete. Dagens lyckligaste stund är 
inte den, då hon öppnar sina böcker 
för att börja sitt arbete, utan den då 
hon efter slutad tjänstgöring smäller 
igen dem och soim en tröttkörd gam
mal åkarkamp släpar sig till sitt 
hyrda rum för att efter en timmes 
vila på soffan göra det, som hon har 
verklig lust för och är gränslöst road 
av, nämligen montera en förtjusande 
hatt åt sig själv eller åt någon god 
vän, som bett om hennes hjälp! 

Om denna kontorist som ung i 
stället blivit modist, skulle hon i dag 
inte sitta som en klent avlönad bok-
förerska, dag ut och dag in bunden 
vid ett glädjelöst arbete, med en osä
ker, bekymmersam ålderdom fram
för sig, beroende av en grovhuggare 
till chef, som en gång var springpoj
ke under henne och som endast vän
tar på en förevändning för att göra 
sig av med det gamla fula kvinnfol
ket, utan hon skulle i stället äga en 
ansedd, lukrativ modesalong, ha sina 
dagar upptagna av det roligaste ar
bete hon vet-, hon skulle vara fri, 
självständig och förmögen och inta 
en god social position. 
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KONTORISTER! 
Oka Eder arbetsförmåga genom en 

kurs i maskinskrivning. Touch-system. 
Undervisning hela dagen. 

REMINGTON INSTITUTET 
V .  H a m n g a t a n  1 9 .  T e l .  4 2 2 1 .  

Maskinskrivningskurs kan hörjas när 
som helst. 

Varje förståndig husmoder 

använder 

Pellerins Margarin 
i hushållet 

v.-

Bergmans Enkas 
EXTRA- och HUSHÅLLS-, 

sköra, smakfulla, mörka, brödsorter 
rekommenderas. 

Det skall alldeles säkert lyckas er 
att pressa in Emil i ett ämbetsverk 
och ni själva och den fina släkten på 
fädernet och mödernet skall känna 
frid och fröjd. Men Emil? Han 
har inte lust och fallenhet för skriv
arbete, han kommer att bli en av de 
sämsta i verket; han skall känna, 
att han är det och plågas eländigt, 
för pojken är stolt på sitt sätt. Han 
älskar friluftslivet och på tjänste
rummet kommer han att känna sig 
som fågel i bur. Han skall se på sin 
klocka tjugu gånger i timmen och 
tycka att tiden har bly i sulorna. Han 
kommer inte att avancera, utan får 
nöja sig med någon underordnad ma
ger syssla. Han kommer att bli för
grämd med djupa misslynta veck så 
här omkring munnen, gammal i för
tid, ondsint och olycklig. För det 
är en olycka att hela sitt liv fjättras 
vid ett dagligt arbete, vilket känns 
soim en plåga, när det finns ett an
nat yrke, vars utövande skulle skän
ka tillfredsställelse och lycka. 

Leonore vred sina händer: — Men 
chaufför, chaufför, chaufför!! 

— Ja, till att börja med. Tills 
han kan allt vad som hör till yrket, 
känner en bil utan och innan, vet 
vad alla de olika märkena gå för, blir 
expert. Och sen avancemanget ! Först 
en liten förtroendepost, så en som är 
nom som innehavare av en inkomst-
mera värd och till sist får du se ho-
bringande bilagentur,, chef för ett 
stort bilbolag eller ägare av ett ståt
ligt bilåkeri, kanske en bilverkstad. 
Pojken är ju praktiskt anlagd, har 
en präktig karaktär, inger förtroende 
och har som ett vackert plus i sin 
utrustning god hemuppfostran, skol
kunskaper och en hygglig släkt. 

I vår demokratiska tid är gudske
lov inte det sociala anseendet knu
tet uteslutande till de s. k. bildade 
yrkena, utan till allt hederligt ar
bete, det vill säga, om det följes av 
framgång, leder till en självständig 
ställning och ger ekonomiskt väl
stånd. — Tänk efter hur det är i 

BERTHA ANDERSON 
15 Korsgatan, Göteborg. 

Nu inkommet stort urval av vackra Yllety0er> Viyella i ylle och bomull, 
Bomullsflaneller. Handvävda, färgäkta Bomullstyger, Hvita Väf-
nader, bästa fabrikat. Strandkoftor, Lahmans Tricot under klä
der, Strumpor, Underkjolar, Snörliv, Reformliv, Näsdukar, 
Allmogegardiner, stort urval. Möbeltyger, Borddukar, stor sortering 
vackra mönster, Linneduktyger, bästa fabrikat. Handdukar, Säng
täcken, FOtar, Sticktäcken. Prima Ylle- och Bomullsgarner. 
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UNDERBARA 

HAVRE-MUST 
Har Ni försökt det? 

För ALDRINGAR, VUXNA OCH BARN. 

David Gavin 
Damskrädderi 

Tel. 7451 Södra Allégatan 2 b. Tel. 7451 

SÄSONGENS NYHETER 1 SÅVÄL 

SVENSKA SOM ENGELSKA TYGER 

NU INKOMNA OCH REKOMMEN

DERAS ÄRADE KUNDER TILL 

PÅSEENDE. 

din egen umgängeskrets! Hur mån
ga är det inte där som kommit sig 
upp ur djupet genom ett underklass-
yrke i vars topp de nu sitta som ra
sande pampiga fabrikanter, direktö
rer, och så vidare. Låt du gossen 
Emil bli chaufför och med tiden chef 
för landets största bilbolag och Mar
git bli sömmerska och innehavare av 
landets förnämsta syatelier. 

Min kusins ansikte uttryckte smär
ta och förtvivlan: — Ja, men du 
förstår väl! Vad skall släkten säga 
och vårt umgänge?? Chaufför och 
sömmerska!!! Aldrig — aldrig i li
vet! Stilett. 

"Fattigdomsbeviset". 

Centralstyrelsen för engelska ar
betarepartiet har uttalat en önskan, 
att par alamen tets partigrupp skall 
tillföras även kvinnliga medlemmar. 

Tre kvinnor sitta f. n. i engelska 

parlamentet, därav två höger och en 
liberal. 

Det kan synas anmärkningsvärt 
att arbetarepartiet, som har "jämlik
het" på sin fana, icke på samma sätt 
som de övriga partierna givit kvin
norna rum bland sig, men känt är 
att ingen kategori män i praktiken 
har så liten tilltro till kvinnornas in
telligens isom just arbetarne: 

Det var en ideell förening i Gö
teborg, bestående av män och kvin
nor ur skilda samhällsklasser. För
eningen hade bildats av en dam, som 
dessutom nedlagt ett ofantligt arbe
te inom sammanslutningen, vilken 
just därigenom tvingats till blom-
string. Nå, det skulle förrättas sty
relseval, varvid några nämnde den 
ifrågavarande damen som självskri
ven ordförande. En ung för övrigt 
mycket hygglig och sympatisk arbe
tare begärde genast ordet och sade: 

"Jag vill visst inte förneka, att 
fröken Y. än en utmärkt god kraft 

Måndagen den 1 oktober 
börjar vår stora utförsäljning å 

Mattor, Gardiner, Möbeltyger, Linne

varor, Rullgardiner, Gardinstänger. 

A—B. CARL JOHNSSON 
Kungstorget 2. 
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D I o F  A s k l u n d s  

Bröd 
Det är bäst. 

A. Ellwen 
Kött- och Fläskaffär 

Saluhallen 133. Telefon 4481. 

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

HUMMER och KRABBOR. 
Hansson & Silfverstrand 

FISKAFFÄR 
Bazargatan 8. — Tel. 9580, 15380 

och gjort föreningen de största tjän
ster, men nog skulle det vara ett 
verkligt fattigdomsbevis, om vi valde 
ett fruntimmer till ordförande, när 
det. finns så många karlar!" 

Den ideella människan träder be
ständigt åskådligare fram, ju längre 
hon lever andligen i denna världen; 
det är i sin ordning: man må verk
ligen kunna leva sig yngre. 

B. S. Ingemann. 

Många böcker synas skrivna min
dre för att vi skola lära något av 
dem än för att författaren skall få 
tillfälle att visa hur mycket han kan. 

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

Ii. J. LÄRSSONS SNICKERIAFFÄR 
Telef. 106. Mariefred. 

Härliga sjöresor och bilturer. 

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

Vitvaru- & 

Brud utstyrselsafTär 

BARN- & BABYKLÄDER 
RIT. & PÅB. HANDARBETEN 

Telefon S107 

Kjellmers 
Damskrädderi 

& f(appmagasin, 
rekommenderas. 

Förstklassigt arbete. Låga priser. 

Carl Johansgat. 9. Tel. 45968. 

"Blomsterskötsel förstår jag mig 
inte alls på", svarade Julia. "Hos 
människorna har jag aldrig kunnat 
se något underbart." 

Hon blickade bort över baronen 
väntans fullt mot bakvägen in till 
Rosenhof. Kom då aldrig Paul? — 
Jo! — Nu böjde den smärta, smidiga 
gestalten om hörnet in i den trånga 
gränden. Hur väl hon kände varjp 
linie, och det elastiska beslutsamma 
steget som tycktes säga: "Jag vet 
mitt mål. Över varje hinder går jag 

till målet." 
Nu tog han mössan av för baro

nen — eller gällde hälsningen också 
henne? Nu försvann han genom 
förstugudörren. Slut! — När hon 
återsåg detta ansikte, detta ansikte 
med hoppets glada ljus däröver, så 
skulle det vara förvridet i dödskval. 

Schack hade framlagt för henne 
sin plan i alla detaljer. Yid flod
stranden skulle det ske. Inte på 
denna sidan utan på den andra, över 
vattnet vid högra flodarmen. Där 
fanns ett mycket ödsligt ställe. En
dast ett par pilar sto do där och ett 
förfallet brädskjul. Fabriksstadens 
utlöpare räckte icke så långt som till 

detta ställe. Man kunde icke ses 
från denna stranden — även om 
människoögon i nattdunklet skulle 
kunna urskilja något som hände på 
sådant avstånd — ty den lilla ön, 
som delade floden i två armar, låg 
just framför. Och för att inga fot
spår på andra sidan skulle förråda 
varifrån han kommit, så ämnade 
Schack låna en av de förtöjda bå
tarne och sätta över strömmen. Julia 
tog han med. Det var helt enkelt; 
just ro förbi holmens övre ända och 
sedan tvärs över strömmen. Man 
måste bara vara försiktig så man 
inte råkade in i vänstra flodarmen, 
som hade stark ström och våldsamt 
drev allting ned mot forsarne och 
kvarngallret. Men Schack var stark 
och kände till floden. I kappfickan 
skulle han ha en liten "Browning" 
och en liten järnstång med blykula, 
högst tjugu centimeter lång. Hälst 
ville han använda blykulan, om det 
ginge för sig. Den gjorde intet vä
sen, och den, på vars hjässa den su
sade ned, icke häller. 

I nödfall hade man ju revolvern. 
Planen var förträfflig, den kuntie 
knappt misslyckas, om Paul överhu

vud kom till den avlägsna platsen. 
Schack påstod, att han ägde ett ofel
bart medel att locka honom dit. Paul 
var ju inte en av de lädda. Han 
komme säkert. Och saken skulle gå 
av sig själv. 

Julia kände sig underlig till mods. 
Middagen hon åt i köket med Pot-
hoffs kunde hon icke svälja. Emel
lanåt skakades hon av en köldrys
ning. Värden frågade, om hon var 
sjuk. Nej, nej, hon mådde mycket 
bra, alldeles utmärkt! För att bevisa 
detta, skrattade hon. Marmorbru
den skrattade! Pothoff, den erfarne 
människokännaren, skakade på hu
vudet. Men innan han kunde säga 
något, trummade någon i skänkrum
met med en sejdel på bordet. 

"Hitåt! — Mat!" 
Julia flög upp från stolen. 
"Det är — det är Schack." 
Genast ställde hon tallrikar och 

karotter åt honom på brickan. All
deles ensam satt han i restauranten. 
Porslinet skramlade i Julias bävan
de-händer, då hon inträdde. 

"Nå?" 
"I morse har han fått mitt "lock

bete", en fin krok. Den håller ho

nom lika säkert som metkroken gäd
dan. — När allt är slut, redan i 
kväll, ska' du hämta "kroken" ur 
hans rum. Begriper du?" 

Julia fick lov att sätta sig på en 
stol. 

"I dag! — i kväll! -— du har 
brått." 

"Har du glömt, vad jag svurit 
dig, min skatt?" Ett elakt leende 
ryckte i hans läppar. 

Julias ögon vidgade sig. Med ens 
begrep hon. 

"Svurit mig? — Jag ser att du 
själv har lika mycket fröjd därav." 

Schack skrattade. "Nå, ja. Han 
är en så förbaskat klok slyngel. Den 
sorten kan jag inte fördra." 

"Du ljuger! — Det är något an
nat. Du hatar honom. Du också!" 

Schack blev ohövlig. "Vad rör 
det dig? Har du befallt mig göra 
det jag gör, eller inte?" 

"Jo, jo! Jag ville det. Jag vill 
det ännu!" 

"Alltså!" 

"Och när —? Jag menar när och 
var träffar jag dig?" 

"Tre kvart till elva vid floden, 
ifall du absolut vill vara med. An

nars — reder jag mig 110g utan dig." 
"Jag vill vara med. Det var be

stämt. Jag vill! Hör du?" 
"Gott, så kom." 
Medan de båda i källarens skym

ning överlade sitt anslag, stod Paul 
i sitt rum och skakade huvudet över 
ett brev. Det hade kommit med po
sten, och hans värdinna hade lagt 
det in på rummet. När han kom 
hem från fabriken fann han det på 
bordet. Stilen var honom främman
de, grov, ovårdad och obehaglig. In
nehållet var honom en pinsam gåta. 

"Om ni är tjär i er fästmö", bör
jade brevlappen utan tilltalsord, "så 
kåmmer ni såsom Lörda kvell klokan 
ellva till gamla färrjehuset på an
dra sidan en venn har något vick-
tigt att säga er det hanlar om flik-
kans liv eller död där är en av gran-
narne som vil gjöra ett attentat ock 
där är ikkë en minutt att försumma 
det kan kåsta mig min huvudknopp 
att jag berättar er detta ock så kann 
jag ikke häller komma till er i huset 
men om ni sätter värde på flikan 
ock vill bevara hänne för ont så 
kom." 

(Forts, i nästa n:r). 
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Köp Edra Skodon 
där Ni får största urval, modernast, 

varor, lägsta priser, nämligen l10s 

10 Södra Larmgatan 10 
Linnégatan II. Karl Gustafsgatan 57 

BREVLÅDA. 
Fröken Ellen C., Malmö. Vårt 

tack för brevet och de glädjande löf
tena! 

Greta II. Alltför sorgligt i den 
här dystra väderleken. Vi leta med 
ljus och lykta efter glädjande saker, 
vilka på grund av sin sällsynthet ho
noreras tredubbelt. 

Vän i viken. Vi önskade en så
dan vän i alla landets vikar. 

Lola, En moder, Elm D., Monocle. 
Tyvärr nej! 

På villande stig. För all del för
sök att komma på rätt väg igen! 

Observatör. Vrede förgiftar blo
det. Skriv er fri från den i en ljun-
gande artikel och låt oss se på den. 
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EDITH RICKBERG. 

'TZmck iillåtes gärna cm "Kvin-
or„as Tidning", med hela namnet 

" utsatt, angives som källan. 

INNEHÅLL. 

Utlandskrönika i sammandrag. 

Varför? Av*»*. 

Finalen. 
Ansvarslöst! 
Utedagen. Av Crayon. 
Vad de äkta männen säga. Av Frigga 

Carlberg. 
Tröstlöst! Av I-e A—r. 
Det uppväxande släktet. Av Ragnhild 

Modin-Ringström. 
Nyutkomna böcker. Fru Hein: Sin 

egen jungfru. Jane Eyre. Husliga 

erfarenheter. 
I Rosenhof. Boman av Luise Westkirch. 

Utlandskröniha 
i sammandrag. 

Situationen i Tyskland är, när 
detta skrives, synnerligen oklar. Re
geringen har ingivit sin avskedsan
sökan till rikspresidenten, som god
känt den och uppdragit åt den nuva
rande rikskanslären, Streseman, att 
hilda nytt kabinett. 

Regeringens tillbakaträdande har 
föranletts av en uppkommen splitt
ring mjellan de partier, som bilda den 
koalition, varpå regeringen stött sig, 
nämligen det högersinnade folkpar
tiet, centern och de frisinnade demo
kraterna, vilka alla tillhöra den bor
gerliga gruppen, samt socialdemo
kraterna. De borgerliga partierna 
hava önskat, att även yttersta hö
gern (de tysk-nationella) skulle bliva 
representerad i regeringen, vilken vi
dare skulle beklädas med större makt 
pa de finansiella, ekonomiska och 
sociala områdena, med bl. a. befogen-

e att utsträcka arbetstiden utöver 
e lagligen fastställda 8 timmarne. 

socialdemokraterna vilja emellertid 
c e samarbeta med de tysk-natio-
e a i någon regering och försvara 

udelsefullt 8-timmarslagen. Den bor-
r 

r gruppen önskar därjämte fö-
en örsonlig politik miot Bayern, 

k an socialdemokraterna kräva, att 
hanrlcf'™^811 s'kall ta i med hård-

^gementet' ^ bayerska höger" 

SeJf Düss«ld°rff anordnades den 30 
län,]'i n emon'Stration av det rhen-
lösbnrf s<JP,ara^stPartiet, som önskar 
och fna ,fyndet ur riksenheten 
«iälv,tT;n det tiU en republik, 
liglw. 11 f ® namnet men i verk-
relsen av Frankrike. Ro
lande! s^es av det sistnämnda 
Wa™ ar nåSra tiotusental an-
s%d Kl me

1
n m°ter förbittrat mot-

^°®^ÄtrikStr0gna 

üerarp.ÜV! 6 känt, om Bayern pla-
det 1-°S+?n

c
1 S från riket, eller 

Motten JS • aninar försöka en 
a^en sårla

eSnm^ un'der förhoppning 
da ÄvTl8e sedan skulle spri 
es allmän .landet och leda till 
^tånd mot11?1011!61-! samling med 

Prenumerationspris: 
Helår Kr. 6:-. V2 år Kr. 3: 50 V* år Kr. 2: —. 

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

siva motståndets upphävande är be
folkningen för sitt livsuppehälle hän
visad till det franska slavarbetet. 
Enligt förljudande skola de tyska 
arbetarne och funktionärerna avkrä
vas ed, åläggas längre arbetstid än 
de lagliga 8 timmarna samt genom 
ackordsarbete tvingas till flit och 
idoghet. 

I Frankrike inväntar man med 
lugn tillfredsställelse händelsernas 
utveckling. Segern över Tyskland 
är fullständig och förkrossande och 
någon störande inblandning utifrån 
är tydligen icke att vänta sedan det 
vid den i London pågående imperie
konferensen visat sig, att de engelska 
dominions, lav fruktan för att eljes 
indragas i krig, önska att England 
icke skall inveckla sig i utredandet 
av den farliga tysk-franska härvan. 
— Tanken på ett ombyte av fiende, 
alltså Frankrike i stället för Tysk
land, är ännu främmiande för mas
san av det engelska folket, men vin
ner med hjälp av den frisinnade pres
sen dagligen terräng. 

Det allmänna intresset i England 
absorberas av den hotande arbetslös
hetsfrågan och dess lösning. Man 
väntar, att staten till vintern skall 
ha en och en halv million arbetslösa 
med deras familjer att försörja. 

Utlandskrönikan för veckan har 
ett skämtsamt inslag. Den spanske 
diktatorn general de Rivera har på
börjat sin utlovade rengöring av det 
politiska augiasstallet medels en av 
det spanska folket livligt senterad 
order, att alla ämbets- och tjänste
män skola vara på sina byråer varje 
vardag från kl. 9 f. m. till 2 e. m. 
Det visar sig nu, att de politiska par
tierna givit bort en massa välavlö-
nade tjänster och befattningar till 
sina partianhängare, vilka aldrig be
hövt utföra något arbete, utan endast 
varje månad utkvitterat sina höga 
arvoden. En sorglustig situation in
trädde efter orderns ikraftträdande 
— när dessa på staten snyltande her
rar ängsligt infunno sig i sina resp. 
verk, fanns det för dem varken bord, 
utrymm'e eller arbete. Många inne
hade ett flertal "tjänster", med fem
ton stycken som maximum. Dessa 
förvaltningens politiska parasiter 
komma nu att avskedas. 

Turkiets seger har ånyo manifeste
rats, denna gång genom de turkiska 
truppernas intåg i Konstantinopel 
som förut utrymts av ententemak-
ternas styrkor. 
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aPitulation och det pas-

Några aforismer 

av Goethe. 

Vi äro aldrig fjärmare våra önsk
ningar än när vi tro oss redan besitta 
vad vi önskat. 

Att meddela sig är natur. Att 
upptaga det meddelade som idet gives 
är uppfostran. 

• 

Vårt hela konststycke på jorden 
består däri, att vi offra hela vår exi
stens i kampen för att kunna exi

stera. 
• 

Ingen skulle tala mycket i ett säll
skap, om alla anade hur ofta var och 
en missförstår alla de övriga. 

Allt som befriar vår ande, utan 
att giva oss herravälde över oss 

själva är fördärvligt. 

Det är en högsommardag. Sol 
över den segeifyllda fjorden, ett 
gnistrande vattenstänk kring fören, 
när kosterns breda bringa trotsigt 
möter de höga vittoppiga vågorna, 
som brusande ligga in från det öpp
na havet längre ut. 

Vid rodret sitter den gamle skep
paren. Över ansiktet, som är brynt 
och barkat av sol och vind och runt 
hakan kransas av ett yvigt vitt 
skägg, vilar ett rofyllt, blitt lugn. 
Han har som svar på en fråga från 
någon i det omlbordvarande sällska
pet fällt ett yttrande av religiös in
nebörd. Ingen mänsklig insikt, in
gen mänsklig kraft ger full trygg
het på det oberäkneliga havet, hur 
mycket de än betyda -— man måste 
förtrösta på en högre makt. 

Det blir tyst i båten. En brydd, 
rådvill tystnad, som envist dröjer 
kvar. 

Vi som samlats innanför kosterns 
relingar för att med en pålitlig skep
pare vid rodret göra en riskfri nö
jesseglats ut till'havs äro alla från 
storstaden. Tanken på gudomens in
gripande i livets händelser, sådan vi 
här möta den, förefaller oss underlig 
och främmande. Vi känna, att den 
aldrig ingår i våra planer, våra för
hoppningar, våra beräkningar. Och 
här klädes den frimodigt i ord såsom 
ett faktum, en bergfast visshet. Det 
både griper och stöter tillbaka. 

Stund följes av stund och ingen 
svarar. Man kan avlyssna tystna
den undran, osäkerhet inför en frå
ga, som måhända kan vara av bety
denhet, men som aldrig blivit grund
ligt övertänkt. 

Och under det att kostern styr 
västvart förbi de yttersta holmarna, 
under vilka fiskarbåtarna sökt lä, 
ut på det vida .solbelysta havet, syss
lar tanken som tvångsbunden med 
den fråga som väckts av den gamle 
skepparens ord. 

Varför är allt, som har samband 
med religionen, så dunkelt, så främ
mande, så okänt för flertalet av dem 
som bo i de stora städerna? 

Det finnes endast en förklaring. 
Religionen utspringer ur vördnads^ 
känslan för det allvisa, allsmäktiga 
väsende vi ana bakom världsalltet så
som dess skapare ,dess upprätthålla-
re, men denna känsla finner ingen 
god jordmån i storstaden. 

Allt som finns där förhärligar sin 
skapare, som icke är Gud utan män
niskan. Det lbär vittnesbörd om hen
nes intelligens, hennes vetande, hen
nes kraft, vilka på varje punkt synas 
fullt tillräckliga och icke behöva yt
terligare kompletteras. 

Himlens stjärnehär, som ännu 
skulle kunna lyfta hennes blick upp
åt och stämma hennes sinne till an-
daktsfull eftertanke inför världsall
tets my.stèr, så som den en gång tvin
gade filosofen Kant till tro på en 
gudomlig allmakt, har hon släckt 
med den övermäktiga glansen från 
gatornas elektriska båglampor och 
husgavlarnes uppflammande ljusre
klamer. Den kvällsrymd, som väl
ver sig" över storstaden, är mörk och 

utan liv. 

Ingenstädes spår av Gud. Vart 
storstadsmänniskan ser, ser hon en
dast sig själv i sitt eget verk. Det 
blir icke vördnadskänslan för en 
högre makt, som kommer att fylla 
hennes hjärta, utan självtillräcklig
heten, i vilken det religiösa behovet 
ingen näring finner. 

Helt säkert finns det också i stor
staden religiösa människor men hur 
jämförelsevis få äro icke de, hos vil
ka religionen är en levande kraft, 
den bestämmande faktorn i deras 
åsiktsbildning, grunden för deras 
känslovärld, det strålande inslaget i 
deras karaktär, rättesnöret i deras 
liv? 

Få torde också ateisterna vara, de 
övertygade gudsförnekarne, som in
tagit sin position efter en ärligt ge
nomförd troskamp, i vilken tvivlen 
avgått med segern. 

För flertalet storstadsmänniskor 
äro de religiösa problemen antingen 
så betydelselösa att de icke synas på
kalla någon uppmärksamhet, så svår
förståeliga att man finner det lönlöst 
eller alltför mödosamt att ge sig i 
kast med dem, eller så föga aktuella, 
att man lugnt lämnar dem därhän 
för ett övervägande längre fram i ti
den, då förhållandena kunna föran
leda och medgiva en närmare under
sökning med därav eventuellt följan-> 
de ståndpunktstagande. 

Ett faktum är, att det icke finnes 
någon jordisk angelägenhet av bety
denhet, som vi ägna så liten, så mot
villig och förströdd uppmärksamhet 
som de problem, inför vilka vi i 
egenskap av evighetsva.relser ställas. 

Ungdomen undrar flyktigt över 
livets gåta: "Varför har jag kommit 
hit?" Mannaåldern, upptagen av si
na mångahanda jordiska omsorger, 
har icke tid att söka lösningen på 
samma gåta, nu formulerad: "Varför 
är jag här?" Och ålderdomen vågar, 
bävande för svaret, icke göra sig li
vets stora slutfråga: "Varthän går 
jag?" 

Kostern har nått ut på havet och 
kusten i öster sjunker allt djupare 
i vattnet. Vinden friskar och båten 
stampar hårt i den gropiga sjön. 
Skepparen sitter lugn och oberörd 
med den seniga handen om rorkulten, 
men lustseglarne ombord blekna när 
kostern reser sig mot de anstormande 
vågorna, blekna när den dyker ner i 
de djupa vågdalarne. Tänka de på 
de ord, som för någon stund sedan 
fälldes om det oberäkneliga havet, 
där ingen är säker? 

Kanske. Någon framkastar nerv
öst tanken på hemfärd, alla omfatta 
den med iver, båten går över stag och 
kusten, som kommter allt närmare, 
höjer sig åter ur vattnet. 

Är det månne, när allt kommer 
omkring, endast fruktan för sjömans
yrkets faror, för bråddöden som gör 
kustbon religiös? 

Den gamle skepparens ansikte, i 
vilket jag söker svaret på min tysta 
fråga, bejakar den icke. Ingen fruk
tan har rista.t sina mörka runor i 
dessa öppna goda drag, vilka synas 
återspegla ett inre stilla ljus. 

Icke ångest och fruktan utan en 
allmän känsla av den egna förmå
gans och kraftens otillräcklighet i den 
hårda livskampen, den vid otaliga 
tillfällen mottagna frälsande hjälpen 
i farans stund är det som stämma 
kustbons sinne till ödmjukhet, till 
tacksamhet och förtröstan inför den 
högre makt, om vilken hav och land 
och de på natthimlen strålande mil
lionerna världar så mäktigt bära vitt
nesbörd. 

Finalen. 
Den stora jubileumsutställningen 

lider mot sitt slut. Glansen, fläkten 
av brusande, pulserande liv finnas 
icke mer. Den vita staden står mörk
nande och nästan öde. 

Snart skall allt vara skingrat så
som för himmelens vindar. Murar 
och byggnader skola rivas. Och den 
jordfläck, som nyss så oemotstånd
ligt dragit de tusen sinom tusen till 
sig skall såsom en vanlig all f ar vä g 
trampas endast av tillfälligheten eller 
tvånget. Hela den vackra drömmen 
skall upplösas, och Göteborg efter det 
långa, ståtliga födelsedagsfirandet 
återfalla i sina gamla vardagsvanor. 
(Gudskelov! tänker nog mången med 
en ofrivillig suck.) 

Om vi kasta en tillbakablick på 
våra intryck från utställningen den
na sommar så möta vi säkert alla 
både ljusa sidor och mörka blad. Vå
ra bästa minnen sammanhänga med 
allt som gjorts i kärlek till det sven
ska namnets heder och berömmelse. 
Man tänker därvid främst på alla 
dessa expositioner av olika slag. vari 
svensk genialitet, skicklighet och 
ambition på ett så glänsande sätt ma
nifesterat sig. Varje sådan gärning, 
som kommit våra hjärtan att klappa 
stolt och varmt, skall icke glömmas. 
Den har fyllt sitt värv, att öppna 
landsmäns och utlänningars ögon för 
vad Sverige förmår. 

Berömmet har också flödat i rik
ligaste mått. Den säkraste gradmä
taren för Sveriges framsteg under 
senare år var måhända dock svensk-
amerikanarnas överraskning och 
oförställda beundran, när de åter-
funno det land, de en gång lämnat 
fattigt och efterblivet, burget och 
framstående och i produktionskraft 
och skicklighet jämnbördigt med de 
stora länderna. De ha småningom in
sett, vad svenskarna själva i alla ti
der varit de sista att inse, nämligen 
att svensk skaparförmåga, där den 
verkligen finnes, alltid haft uni
versella mått, men att den saknat 
den universella publik, som förstått 
att giva den rätta värdesättningen. 
Ensamt ur den synpunkten har ut
ställningen haft mycket att klarläg
ga och vinna. 

Men "allt har sin tid", och utställ
ningar böra icke göras långa, De 
förrycka ovillkorligen de naturliga 
förhållandena genom att uppsuga 
allt av liv och intresse. De äro så
som en enda omhuldad fläck, som 
frodas och grönskar, medan allt om
kring försummas. Och det kommer 
ovillkorligen en stund, då det känns 
som en befrielse att få rasera denna 
enda gynnade fläck och låta alla 

strömmar, som där samlat sig, få be
fruktande sprida sig över bortglöm
da områden. 

För Göteborgs handels- och nä
ringsliv betyder säkerligen utställ
ningens slut en välkommen upp-
blomstring. För andra arbetsfält ett 
inträdande av normalare förhållan
den, sedan ingen hägring om att 
skumma guld på en tillfällig högkon
junktur längre blandar bort det enda 
sunda och bestående begreppet om 
arbete och bröd. 

Det blir sålunda med många vack
ra minnen men utan vemod portarna 
till den vita staden om några dagar 
kunna slås igen. 

Den stora jubileumsfästen är slut! 
Vardagens liv begynner. Men det 

begynner i en stad, i vilken minnet 
av dagarna under minareternas trol
ska ljus skall fortleva långt, långt in 
i framtiden. 

Ansvarslöst ! 
Ett upprörande exempel på bris

tande omdömesförmåga, när det gäl
ler att avgöra vad som hör offent
ligheten till eller icke har i dagarna 
lämnats av Tidningarnas Telegram
byrå. 

Institutionen, som har till uppgift 
att från olika orter meddela tidnin
garna sina telegram, utsände nyligen 
referat rörande ett inför Glansham
mar-Örebrotinget förekommande sed
lighetsmål, vari fyra yngre män sto-
do åtalade för otillåtet förhållande 
till en 13-årig flicka. 

Målet hör i sig själv till dem som 
icke böra refereras. Vi måste i kul
turens och hyvsningens namn en 
gång komma så långt att dylika för 
ungdomJens fantasi besudlande histo
rier icke vinna offentlighet. Vad som 
emelleritd ytterligare gör T. T.-re
feratet i högsta grad förtjänt av en 
offentlig näpst är att den 13-åriga 
flickans • namn och adress utsatts i 
telegrammet! Männens namn där
emot förtigas, och detta trots att tre 
av dem ansetts såpass ansvariga för 
sin gärning att de häktats. 

Det upprörande i detta sätt att be
handla saken är uppenbart. Om 
namn alls skulle hava utsatts borde 
det ha varit på de tre fullvuxna och, 
som man får förutsätta, om arten av 
sitt brott fullt medvetna männen. 
Sådana samhällets synpunkter äro 
hade dessa haft lättare att bära 
brännmärkningen, deras villfarelser 
hade skrivits på ungdomsdårskaper
nas konto och snart glömts. Men 
T. T. har valt det för de starkare 
och förmånligare ställda parterna 
ridderliga sättet att låta dem endast 
förbliva skuggfigurer, medan den 
minderåriga flickan obarmhärtigt 
dragits fram i ljuset för att ensam 
bära hela skulden och skammen. Och 
för att icke någon namnlikhet skall 
möjliggöra ett misstag har man för 
säkerhets skull även utsatt hennes 
adress. 

Hur hjärtlöst! En människa 
brännmärkt för hela sitt liv, redan 
innan hon på allvar inträtt i livet! 
Har månne T. T.-referenten satt sig 
in uti, vad han åstadkommit med sitt 
referat? Kan han utan vidare bära 
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ansvarsbördan för att genom lians 
förvållande måhända ett helt liv ur
spårar och ödelägges? 

Vi älska icke i någon art av brott
mål namns utsättande. Men om det 
en gång skall ske, då skola även alla 
brottsliga parter fram. Skulden och 
skammen skola delas lika såsom brot
tet. 

Detta är icke ett försvar, baserat 
på en önskan att urskulda en skyl
dig. Det är endast en påminnelse 
till dem, som föredraga att i sin of
fentliga gärning låta rätten gå före 
nåden att åtminstone handhava sitt 
ämbete på så sätt att det icke väcker 
förargelse utan även när det utövas 
skoningslöst ger den betryggande 
övertygelsen att det är framsprunget 
ur det rena uppsåt som låter samma 
rätt skipas lika över alla. 

Utedagen. 
Det var en vacker morgon. Solen 

lyste vänligt från en blekblå himmel 
ned mellan träden, som här ännu 
icke hunnit förena sina kronor som 
alléns äldre jättar längre bort. 

I Trädgårdsföreningen stämde sta
dens enda vällingklocka upp sin sång, 
ehuru visserligen icke med den takt-
fasta schwung, varmed detta in
strument trakteras på de gamla herr
gårdarne ute på landet, och som givit 
upphov till den skämtsamma tolk
ningen: "Sak-ta å vackert! Sak-ta 
å vackert!" vid utringningen till ar
betet och "Kas-ta å spring! Kas-ta 
å spring!" när rast förkunnas och 
kallelse utgår till samling om de vän
tande fyllda faten. 

Men det är i alla fall en säregen 
och trevlig låt så här mitt inne i den 
stora nymornade staden, som just 
står i begrepp att kasta sig ut i sitt 
febrila arbete. 

En lyxa.uto rullar ljudlöst på kör
banans svarta asfalt, ett ungt ryttar-
par spränger förbi j>å vackra finlem
made hästar, och på marken intill en 
trädstam sitter en ekorre och kala
sar med tindrande pepparkornsögon 
på rötterna till en grästovs, som han 
olovandes ryckt upp ur den fina väl
vårdade gröna mattan, som så för
delaktigt framhåller hans lilla brun
röda putslustiga gestalt. 

Då höres ett underligt hasande 
ljud från sidan. 

Det är en gammal kvinna, grov
lemmad och storvuxen, som mödo-
samjt rör sig framåt, stödd på två 
starka käppar. Den ena foten har 
svårt att följa med och släpar, styv, 
utefter sandgången. 

Hon sätter sig bredvid mig på 
bänken, tittar under den urmodiga 
hattskrållan småmysande upp mot 
solen och breder med synbart välbe
hag ut sig för att absorbera så mån
ga av dess strålar som möjligt. 

— En sådan välsignat vacker dag! 
säger hon ut i luften, kanske till in-
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gen, kanske till ekorren, som lagt 
den ena lilla tassen intill trädstam
men för att vips kunna sätta sig i 
säkerhet, om nykomlingen skulle visa 
sig vara en farlig människa. Kan
ske är också hjärtesucken riktad till 
mig, medmlänniskan på bänken. 

— Det kunde ju så väl ha rägnat 
och öst ner, fortsätter hon, nu deci
derat bort åt mitt håll, och det hade 
ju inte varit så roligt, när såsom att 
jag har min utedag. 

— Se, jag bor på Bracka, fattig
gården, vill säja, Gibraltar, tillägger 
hon förklarande. Man kvir ju för 
att komma dit och strävar i det läng
sta för att slippa. Strävat har en 
gjort i alla sina dar, men det har 
ju aldrig blivit något att lägga åv. 
Jag bodde ute i Majera, och det var 
ju alltid lite förtjänster med trapp-
skurning, fast ussligt kallt var ar
betet på vintern för en sjuttifemåring 
med sån rematist som min. Och så 
faller det lite då å då från de rikes 
bord, å ett trevligt svalelag hade jag 
— hon som bodde i dörren mitt emot 
var en sån snäll människa. Inte 
hade hon mycket själv, men många 
brödkaker fick jag åna, å så visste 
hon ju allt som hände, både likt och 
olikt — hon stod i ett gathörn och 
sålde tidningar. 

— Men, fortsätter hon efter en 
stund och sträcker fram den sjuka 
foten, så stod jag en dag på huvet 
utför trappan och fick foten fördär
vad — så tog dom mej till sjukhuset 
på Bracka. Ett sånt välsignat ställe! 
Lika så fräckt som på Sahlgrenskan ! 
Sån mat l -A såna obegripligt snälla 
människor, både doktorer och sköter-
sker! Sånt besvär dom gjorde sej 
med mej gamla ussliga skrälle och 
med min skrabbiga fot. Ja, jag sä
jer det, en sån pass! 

Men så där bra kan en ju inte 
få ha länge, å så ble foten sån, att 
jag kunde stå pån, å då fick jag flyt
ta över till de friska hjonen. 

Eör allandedel där är också bra, 
tror jag det! Vi får skifta underklä
der å förklä var vecka, å rena lakan 
får vi var tre veckors dag. Å så 
snälla och hyggliga som herrarne 
och sköterskerne är! Det är aldrig 
någon som skäller. Men hjonen! Vi 
ligger många på samma sal, och di 
äldste vill förstås husbonnera oss ny
komna. Nå, det kan ingen undra 
på. Det finns såna som varit där 
både tjugufem och tjugusju år, å 
dom vill naturligtvis ha något å säja 
till om. Dom ä som hemma där å 
kan reglementena utankring. 

Jag ska säja det blir ett liv, om 
någon å dom får ett lappat lakan. 
'Ska vi ha traserna', säjer döm, 'vi 
som bar vatt här i tjugufem år, nähä 
pass, syster, det kan vara gott nog 
åt di nykomna!' Å så lever å ore
rar dom, så syster får gå efter nån å 
lierrarne för att huta åt dom. Men 
när han kommer, då står dom å ni
ger, å niger, å niger, å ä möra i mun. 
— Nåja, för det mesta, å om en bara 
gör som dom säjer, är dom snälla 
dom också, å ett gott ställe är det 
till å vara på, ett välsignat gott 
ställe, det är sanning det! 

Den lilla ekorren har lämnat den 
skyddande trädstammen och kommit 
närmare. Nu sitter han käpprak 
med grästovsen mellan de små fram-
tassarne tryckt mot det ljushåriga 
bröstet. Han lutar huvudet åt ena 
sidan och åt den andra och betrak
tar med sina pigga skojfriska pep
parkorn till ögon den talande. För
vånas han som jag på ett angenämt 
sätt över denna gamla filosof från 
fattighuset, som med sådan överläg
sen fattning finner sig till rätta i 
livet och hittar lyckogivande värden 
där, varest vanliga dödliga endast 
skulle se sorg, vedermöda och elände? 

— Tänk, börjar åter den gamla, 
att det inte rägnar. Tänk att solen 
skiner och att min utedag skulle bli 
så vacker! 

—• Ja, svarar jag, den är inte 
oäven, men för att vara verkligt 
vacker, även för en filosof som ni, 
behöver den ovillkorligen bättras på 
med några koppar gott kaffe — kära 
fru, får jag lov att förhjälpa er där
till? Crayon. 
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Emottager mot bil l ig avgift  (s.  k.  

öppen deposit ion) al la slags 

värdehandlingar.  Avkastning 

redovisas omedelbart t i l l  depo-

nenten. 

Emottager t i l l  förvaring i  kassavalv 

(s.  k.  sluten deposit ion) förseg

lade lådor,  konvolut o.  dyl.  

Vad de ähta männen säga. 

Tack! Maskinsättaren. 

För ett par tiotal år sedan läste 
jag i en amerikansk tidning en pris
gåta så lydande: "Varför grät Jakob 
när han kysste Rakel?" Det riktiga 
svaret har jag glömt, men jag minns 
att ett extra pris utdelades till den 
som gav lösningen: "Därför att han 
ej förstod sitt eget bästa." 

Nu är det ju så, att andra alltid 
bäst förstå vad oss göres behov. Och 
under det gifta yrkeskvinnor ofta va
rit utsatta för nyfikenhetens strålka
stare, ha de äkta männen fått gå fria 
för närgångna frågor — tills nu. 
"The Woman Citizen" har nämligen 
utsänt ett frågeformulär till några 
framstående män, gifta med genom 
sitt arbete ekonomiskt oberoende 
kvinnor. Frågorna ha gällt, huru de 
kände sig som äkta män till sådana 
hustrur — huruvida de anse en hu
stru ha rätt att arbeta utom hemmet 
— om det varit svårt att komma till 
en uppgörelse — om den maskulina 
stoltheten blivit hårt prövad? 

Första svaret är från en man, vars 
hustru självständigt arbetat på mån
ga olika områden: dels som ledare i 
rösträttsagitationen, dels, på uppdrag 
av regeringen, som tolk utomlands 
under kriget och dels som inneha-
varinna av en för några år sedan 
börjad egen affärsverksamhet. 

Norman de R. Whitehouse skriver: 
Ni frågar om jag finner mig i att 

ha en hustru som arbetar utom hem
met. Jag kan uppriktigt säga att 
jag icke endast finner mig däri, utan 
är mycket stolt däröver och över min 
hustrus ovanliga duglighet. Varje 
kvinna utan sysselsättning och in
tresse är beklagansvärd. Sällskaps
liv och hushållsplikter äro icke nog 

för en kvinna, vars mentala begåv
ning är över genomsnittet och som 
behöver ett utlopp för sin intelligens 
och energi. Det finns ingenting så 
ödeläggande för hemmet — och lyc
kan — som ledsnaden. Affärskvin-

1 har ej tid till denna förbannelse; 
hon kommer hem nöjd och glad, om 
också kroppsligt trött, och uppskat
tar sitt hem och sin familj långt me
ra, än om hon hela dagen letat efter 
något att göra för att fördriva tiden. 
Vad angår kvinnans rätt till arbete, 
så anser jag att det är hennes rättig
het såväl som mannens. — Är jag en 
feminist? Jag antar det." 

Somliga anslå en skämtsam ton, 
såsom mr W. E. Woodward, ett känt 
finansnamn från Wallstreet, och gift 
med Helen Woodward, en stjärna in
om annonsvärlden. Han finner det 
"all right" att vara gift med en eko
nomiskt oberoende kvinna. 

"Den enda invändningen är", sä
ger han bland annat, "man måste 
vara andligen vaken, alltid i givakt
ställning, om mlan vill kvalificera sig 
som äkta man till en kvinna av den
na typ. Ibland vill hon tala om Sov
jet-Ryssland och ibland om franska 
skalder och ibland om bästa metoden 
vid jakt å getter i Klippiga bergen 
— och om man nu icke är andligen 
emottaglig, vad skall den stackars 
flämtande fisken göra vid sådana till
fällen. 

Jag känner män gifta med små 
leksaksdockor, och — rent ut sagt — 
de synas inte lyckligare för det." 

Teaterkritikern och journalisten 
Ileywood Brown, gift med författar
innan Ruth Hale, ordförande i 
Lucy Stone-förbundet skriver: 

§ 
* i» $ « » *> $ » 

förta Stdenpfagg sfcofa tvättas 
hastigt ifjumt LUX (odder 

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 i hett vatten till ett rikligt 
lödder, tillsätt kallt vatten till dess lösningen bliver ljum. Lägg 
' PIGGET, krama det upprepade gånger genom löddret. Gnugga 
ej. Skölj väl i ljumt vatten. Vrid TJ. 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. 

LUX 
S U N L I G H T  S A P T V A L  A ^ B ,  G O T E B O R G  

r N 

/ VARIE 

SVENSKT HEM 

som vill följa 

dagshändelserna 

inom politikens, 

handelns, kon

stens och littera

turens område 

läser  man 
n u m e r a  

GÖTEBORGS HAKDELS-
OCH SJÖFARTS-TIDNING 

En stilfull 
men ändå billig damvâska 
erhåller Ni alltid hos 

% (ui Å. Qu fiin 
V RDKSGATAN 12 

kallar Dagens Nyheter 

Bonniers förlag ^ Pà 
g utkomna 

Bananboken 

Bananens underbara rm 
« Axel H. Blomgren 

111 

Den kostar i bokhandel« u 
1:25, men fås direkt från ^ 

1 kr. franko. ör 

Varje beställare får graH 

begäran våra ,re recept* 

för bananrätter. Skriv i dag 

U BANAN-KOMPANIET. 

ôfomstetavbeien 

alltid färdiga, i smakfullt utförande 

âsa (33foms£erhandel 

Storgatan 31. Tel. 4314, IO365, 

A.-B, 

Kungsgatan 45. Telefon 1900. 

Rikt urval. Billigaste priser 

"Mig tyckes att vare sig en hustru 
är oberoende genom arv eller genom 
eget arbete, så blir oberoendet huvud
saken. Med oberoendet följer los
sandet av bandet kring din strupe — 
att hon har endast dig och därför 
äger hon dig till kropp och själ — 
den visan hörs inte längre. Du kän
ner dig ej längre vara två, du behö
ver icke bedyra, att hon är en ängel 
för att ni båda skola glömma, att hon 
i själva verket är något du bär i fic
kan, och om du övertygat henne med 
ett argument kan du fortfarande tro 
att det var din överlägsna manliga 
intelligens, som åstadkom underver
ket och ej hennes uträkning att hålla 
dig vid gott lynne för att få den där 
fästmiddagen du lovat henne. — Är 
hon icke nöjd med dig, kan hon läm
na dig åt ditt öde, och att hon icke 
gör det fyller min maskulian stolthet 
några millioner grader högre, än om 
hon stannade kvar hos mig därför att 
hon hade ingen annan råd. O. s. v.,, 

Ovanpå detta skämt kommer det 
förståndiga uttalandet, att man icke 
kan generalisera. Det är den fram
stående dramatikern George Middle-
ton, vars hustru är skådespelerska 
och författarinna, som skriver allvar
ligt och sympatiskt: 

"Jag brukade tro att varje kvinna 
borde vara ekonomiskt oberoende av 
sin man. Nu tror jag att endast nå
gra kvinnor skulle vara det. Kan
ske kommer jag en gång att tro på 
det ekonomiska oberoendet som det 
viktigaste av allt. Visserligen har 
jag ej ändrat min åsikt att varje 
flicka skulle uppfostras att försörja 
sig själv gift eller ogift. Finansiellt 
oberoende befordrar fritt val mellan 
att gifta sig eller låta bli. Men jag 
tror icke att ömsesidigt ekonomiskt 
oberoende är nödvändigt. Det finns 
ingen regel för vägen till lycka. Er
farenheten har visat mig att det gi
ves fall, då en mans bästa egenska
per endast kunna komma till sin rätt 
i ansvaret och omsorgen för en bero
ende hustru. Men naturligtvis kan, 
om även omedvetet, en djupare re
spekt ägnas den hustru som, ifall det 
är av nöden, kan bidraga till det ge
mensamma hemmets underhåll. 

Ju mer jag har studerat äkten
skapsfrågan, dess tydligare har jag 
funnet att vart och ett bäst skriver 
sina egna lagar. Olyckan är att så 
få förstå vad dessa rent personliga 
lagar böra vara, utan försöka leva 
efter någon uppgjord teori. Det finns 
nämligen ingen teori som kan passa 
alla. Personligheten är ett alltför 

MERKURTVÄLEN 
använd enligt bruksanvisningen 

giver ett storartat resultat. 

"Zahns fascinerande berättarkonst 
firar här triumfer "skriver Stockh. 
Dagbl. om Zahns senaste bok "Apo
tekaren i Weltwil", vilken i den ut
ländska pressen betecknats som en av 
hans mest fängslande människoskild
ringar. Häft. 6:50, klotb. 8:25, 
halvfr. b. 12 kr. Erh. i varje bokh. 
Lindblads, Uppsala. 
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svävande begrepp för att kunna iso-
lideras i ett socialt system. 

Vad mig personligen angår, så ha 
miss Follette och jag utstakat den 
väg som bäst passar oss. Jag är glad 
över att hon är i tillfälle lämna mig 
understöd om så skulle erfordras ock 
hon är glad över min hjälp i händelse 
av behov. Vi leva icke efter några 
regler. Vi följa vår instinkt och 
handla som vårt sunda förstånd och 
vår ömsesidiga tillgivenhet bjuda. 
Någon stolthet kan ej bli tal om. Det 
vore löjligt att föreskriva några reg
ler för vårt ömsesidiga förhållande 
— och jag har längesen slutat att 

sätta upp regler för andra. 
Richardson Wright och hans hu 

stru Agnes Foster äro kompanjoner 
i samma firma och han yttrar si0 

sålunda om samarbetet: 
"Min teori angående min hustrus 

arbete som gift är helt enkelt, 
har talang för dekorativ konst, w 

praktisk och förstår affärer-ar 
ägde dessa egenskaper, ehuru sh 
rande, redan före sitt gifternia' 

hava hänvisat henne till u 
hushållsgöromål (dit henne» 

teslutande 
böjelse 

kanske icke låg) skulle ha 
ej dödat de talanger hon äg ^ 

icke e" 

sådan 

är den gamla historien om lju
der skäppan, och jag anser 
man ha rätt att begå en sadan ^ ^ 
ling av orättvisa. De flesta ai 

lyckas bäst i det arbete M r 

för. En stor del förfelade » ̂  ̂  
bero på, att personerna ej a 

bete som passade dem. ^ 
gångsrikare liv och ^ ^ 
kamratskap har fallit Pa ^cfi. 
genom samarbetet med ral" 
Det är bättre vara en ^ 

an en medelmåttig 

Vårt fall är kanske egen ^ ^ 

Mitt eget arbete UiM #̂met od> 
Såsom redaktör sta 
Trädgården kommer Jaf> ^ j,u-
beröring med dekoratöre-, rüg. 

stru som kritiker äi oViJ i^oen^ 
Min hustrus finança < 

6 ardifl<ri 
[BomuUetyger - JYLöbeltyger 

Vackra, starka, handvävda, ljus- ocl) tvätta« 
Prover sändas, v Precisera godljetsfullt vad ni ôn|Sate{,oï<J' 

Kon stf liten a föraäljningsmagaein^^^,,,«« «»» 
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Offentliga 
nöjen. 

s tora  Teatern 
Mon H- V»' 

Katja. 
, j 30 Billighetsmatiné: 

SÖDdHOLLANDSFLICKAN. 

torensber^teatern. 
" Sondag kl. 8. 

Nationalmonumentet. 
Måndag Premiär: 

Föräldrar. 

Xcä^crn. 
Sondag kl 8 för sista gången. 

Aldrig i livet. 

Tisdag Premiär: 

johansson och Westman. 

Folkteatern.  
Direktion: Olof Sandlorg. 

Varje afton kl. 8—10,30 

KÖD svenska varor. 
0p^jündast en kort tid. OBS.! 

-tÏÏÏaTeatern. 
Lördag och söndag kl. 7 och 9, 

övriga dagar kl. 8: 

Hemslavinnor 

'Söen rälia inköps- = 
kääan av = 

S K O D O N  J 
är absoZui 

S kom ag.ashi = 

I 51 9t7d | 

iillllll 

kr under de nio år vi varit gifta ej 
stort vår lycka. Och jag kan ärligt 
tillstå att min maskulina stolthet ej 
lidit. Genom jämkning här och där 
lia eventuella divergenser ordnats till 
ömsesidig belåtenhet. 

(Forts.) Frig ga Carlberg. 

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 .  

Öppen till och med den 

15 Oktober. 

Tröstlöst! 
Det är verkligen tröstlöst! 
Dag efter dag, natt efter natt sam

ma pinande, strilande, störtande, 
«sande rägn! Samma molngrå, jämn
grå, rägngrå himmel! Samma im

miga, dimmiga, simmiga luft! Sam
ma tynande, kranka, silverbleka sol! 

Det lägger sig på nerver och sin
nen med detta eviga grått i grått, 
vatt i vatt. Natur och människor 
börja märkbart lida — det är som 
om en tvinsjuk hand berört dem med 
sin onda trolldoms m/akt. Man tänker 
inte på annat, man talar inte om an
nat. Varhälst två mötas höjes spon
tant samma suck: 

— Det är tröstlöst med detta vä
der! Skall då rägn et aldrig, aldrig 
taga slut? 

Men rägnet tar aldrig, aldrig slut! 
Dagar och månader växla, men inte 
väderleken. Den blir bara värre och 
värre, underligare och våtare. 

Några månader till, och mänsklig
heten skall ha glömt att det en gång 
fanns ett fenomen som kallades sol. 
Ett guldklart, ljusspridande klot, 
som gjorde himlen blå och luften hög 
och klar. En mäktig suverän, som 
med sina gyllene, ljusgnistrande lan
sar genomiskar molnens härskaror, 
målade naturen i livlig färg och gjor
de blodet friskt och sinnet muntert. 

Hur är det nu fatt med vår gamla 
sol? När den någon gång visar sig 
ser den sjuk och slocknande ut så
som den sol, som det profeterats om 
skall komma i de yttersta tiderna, 
och som mistat sitt sken. Gömmer 
han blott sin härlighet eller börjar 
verkligen själva urkällan till allt 
vårt liv att sina? — Är rägnet bara 
en period, eller är det övergången 
till ett nytt, okänt tillstånd? 

Vi fråga och fråga. Och rägnet 
faller. Droppar som ordlöst tona ut 
i den ändlösa tiden. 

I—e A—r. 

Det uppväxande 
släKtet. 

Från en skola i Wien. 

Märker ni, att barnen ha blivit 
påverkade av kriget? 

Ack ja, mycket naturligtvis. 
Det är en ung lärarinna från 

Wien, fröken Marianne Griesmüller, 
jag vill underkasta en intervju. 

Besinna, att 50 procent av skol
barnen ha tuberkulos i någon form! 
Vi hade amerikanare på besök i vår 
skola, utskickade för att konstatera 
tillståndet i landet. De blevo över
raskade och förfärade. 

Det har ju varit många kommis
sioner i Wien för att avge rapporter. 
De ha bott på de dyraste hotellen 
och besökt de elegantaste kaféerna 
och dessutom legationerna. — och 
skrivit därefter. Men den som sett 
våra barn! 

Det är inte bara tuberkulosen som 
grasserar. Alla möjliga andra sjuk
domar ha fått god jordmån genom 
undernäringen. 

Och moraliskt? 
Tyvärr måste man säga, att nöd

tiden haft en dålig inverkan på bar
nens karaktär. 

De ha levt under sådan nöd, i 
krigstiden, vant sig vid, att våld och 
hänsynslöshet är de avgörande mak
terna. De ha fått umbära så myc
ket och haft så liten tillsyn av möd
rarna, som varit borta på arbete. De 
äro missnöjda och avundsamma. 
Man missunnar varandra och slåss 
om allting. 

Och svårare saker, lögn, snatteri? 
Naturligtvis förekommer det myc

ket oftare än förr. Vi ha ett svårt 
arbete med att uppfostra barnen. De 
ljuga mycket, och snatteri förekom
mer ju också. 

Jag kan berätta om ett egendom
ligt fall. Jag har i min klass en li
ten söt flicka, ljushårig, leende, med 
oskyldiga ögon. Hon stjäl jämt, var
enda dag. Kamraterna sakna dag
ligen pennor, knivar, böcker. Jag 
frågar henne: 

—• Vet du var det är? — Nej, 
svarar hon trohjärtat. Men när jag 
ser efter i hennes pulpet, finns all
tid det saknade där. 

— Jag har gömt det, säger hon le
ende. 

Jag låtsas tro, att hon skämtat — 
för att inte skamkänslan skall för
härda henne — och säger bestämt 
men vänligt, att hon får sluta med 
de där dumma upptågen. 'Men in
genting hjälper. Hennes mor tror, 
att flickans anlag bero på, att hon, 
modern, brukat snatta vid tiden för 

flickans födelse. Hon hade inga pen
gar till mat. 

En annan liten glad och snäll flic
kt har en annan egenhet: hon måste 
v andra. Sa snart hon kommer ur 
skolan, ger hon sig iväg, ibland 
langt utom sta'n. Läxor hinner hon 
på det viset inte läsa. Ibland går 
hon ut på vandring också under skol
tiden. Det går inte att vänja henne 
vid regelbundet arbete. Ja — ar
betslusten är på det hela taget myc
ket dålig bland barnen. Men i detta 
fall tror nu också modern, att dot
terns egenhet har en liknande orsak 
som i förra fallet. Medan hon vän
tade barnet, följde hon den trupp, 
där hennes man var, från trakt till 
trakt. 

Jag måste berätta för er ett an
nat egendomligt fall av ärftlighet, 
som inte gäller någon moralisk de
fekt. Fadern hade fått det vänstra 
benet amputerat, och sonen, som föd
des efter denna tid, har det vänstra 
benet kortare, svagt -och föga rörligt. 

Nöjeslusten har förstås blivit 
större? 

Ja visst. Så är det ju överallt. 
Barnen ha förstås inte mycket pen
gar till nöjen. Men så snart de bli 
litet äldre, kommer dansraseriet. 

Barnen ha inte längre någon före
ställning om penningen som resul
tat av arbete och medel att skaffa 
sig uppehälle, livets nödtorft. Ha 
de pengar, så slösa de. Ingen känsla 
av att man skall hushålla och be
räkna! Naturligtvis en följd av vårt 
myntförfall. 

Men fröken — om det också är 

TAPISSERI 
a. 

Ö. Hamng. »1.1 tr 
DETALJ 

INIABS 
Siden, Boj, Linne 

for gardiner 

Elektr isk  Armatur.  
En del från förra året överbliven elelctr. armatur 

Realiseras ytterst billigt. 
Rosenlunds E>osättnings=Magasin 

Rosenlundsgatan 8. 2:dra Langgatan 34 

4 H .  V i l l  N i  
!l bli vacker? 

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

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

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

Ovicula (ägg) Tvål  
Användes av våra vackraste skådespelerskor. 

Marknadens 

affra fråmsfa 

ar o 

LundgrensThéer 
sig 

genom sm sfvrka 
och dsöhtJim arom 
SdmfqarauteräS rena 
och ojörjafskade. 

ŷ JBorqen for éfcta vara. 
*** . y. . . . i 

sorgligt, så måste det väl ändå vara 
intressant att iaktta barnen under 
dessa tider? 

Visst är det det. Vi ha också på 
sista tiden fått i uppdrag att studera 
barnen och utforska, vad som kan ha 
övat inflytande på deras karaktär 
och utveckling. Vi föra tabeller 
över barnen och vad vi kunna få re
da på om deras föräldrar och släkt. 
Vi anteckna barnens karaktär, be
gåvning, vad de speciellt ha fallen
het och lust för och vad de ha olust 
för. Och vad som kan ha påverkat 
dem genom arv eller inflytande. Vi 
få ju veta mycket om barnens fa
miljeförhållanden. "I dag är det så 
tråkigt hemma, för pappa är full" —-
heter det t. ex. 

Jag träffar också ofta samman 
med mödrarna, och de äro lika så 
öppenhjärtiga. 

Har ni funnit, att nödtiden haft 
någon god inverkan? 

— Ja, åtminstone en: den har med
fört avsky för kriget. Kriget är or
saken till allt ont till att far varit 
borta eller är död, till fattigdomen, 
hungern, bristen på kol och kläder, 
till alla sorger och bekymmer. Kri
get avsky de! 

Ragnhild M o din-Ring ström. 

V I D  D Ö D S F A L L  
Ring 3623 eller 11090 

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

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

Kerstin Lindahls 
BLOMSTERAFFÄR 
Korsgatan 4, Telefon 8462 

Rekommenderas! 

Damunderkläder 
stor sortering 

FRIBERG & ANDERSON 
Kungsportsplatsen 1. Tel. 7235. 

•»i.-H.T.r.iiC. 

Q 

<Je så fin! 
Iben är tvättad med 

Gummans 
FLINGOR 

.* 

Fabrikanter: A.-B. ENEROTH & Co., Göteborg. 
(Även tillv. av Gummans Tvättpulver 

och Gummans Kraftskurpulver.) 

Nyutkomna, böcker. 
Praktiska handböcker. 

F r u  H e i n :  Sin egen jungfru. 
(Wahlström & Widstrands förl. Pris 
kr. 2,75). 

Det är ett tidstecken att en bok 
med ovanstående titel utkommit i 
marknaden! 

Den tryckta ekonomiska situatio
nen, det husliga arbetets impopulari-
tet och tjänarinnornas i samband där
med oavbrutet stegrade pretentioner 
har, efter lång passivitet, småningom 
öppnat husmödrarnas ögon för nöd
vändigheten att i största möjliga ut-
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Q gen underskrift. 
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mande, eller hoppades på belöning. 
Paul såg Lisa framför sig i hennes 
vaknande kärlek till honom, i hen
nes ljusa lycka. Hans fantasi må
lade ut hur hon släpades till en av
skyvärd död, till skam, till kval. Och 
skulle han då behöva säga till sig 
själv: "Jag hade kunnat bevara hen
ne, jag var feg, rädd om mig själv 
och har låtit henne gå under." Nej, 
den tanken kunde inte tänkas till 
slut. Före bröllopet, före möjlighe
ten till flykt måste ännu veckor för
gå, och varje dag, varje timme svä
vade hon i fara. Nej, kosta vad det 
ville, gå måste han, höra, veta! 

Han tog ur en låst låda en revol
ver, undersökte den noga, laddade 
den och stack den i fickan. Och i 
en plötslig ingivelse tog han ett ark 

papper och skrev: 
"Skulle jag icke komma tillbaka 

levande, så är min mördare tiggaren 
Palle, som bor i Rosenhof hos fru 
Lippert. Hans peruk och skägg äro 
falska. Han är ingen krympling, 

utan en förbrytare. 
Paul Wieprandt." 

Han lade brevet i ett kuvert och 
skrev: "I händelse av min död att 

lämnas till kriminalpolisen", och 
lade brevet överst i bordlådan. Och 
så tog han sin hatt och gick in i 
staden. Klockan elva skulle han 
vara vid floden. 

Långsamt smög dagen genom sina 
timmar. Julia 'undrade, om också 
i framtiden varje timme skulle ha så 
många minuter och sekunder. Hon 
hjälpte fru Pothoff i köket. Men hon 
såg icke, vad hon hade för händer. 
Hon såg Paul. Hennes ögon, som 
insugit hans bild, sågo endast den, 
såsom av solen bländade ögon se en
dast solen, alltid — överallt. Han 
hade ju varit hennes livs sol, och 
även om Schack kom på natten, och 
släckte denna sol, så kunde hon dock 
icke upphöra att se den. Hennes 
kammare komme att vara fylld av 
hans närvaro i framtiden; han träd
de henne till mötes ur varje vrå, han 
satt vid varje bord i skänkrummet. 
Till och med i detta ögonblick stod 
han bredvid den pratande fru Pot
hoff vid spisen. Julia själv talade 
icke ett ord. Men det var ingenting 
ovanligt. Marmorbruden hade all
tid brukat ha sina stumma dagar. 
Men medan hon med raska händer 

plockade samman porslinet, steg allt 
högre inom henne ett gränslöst för
akt, ett hämndlystet hat mot Schack. 
Det var av kärlek till henne han ville 
mörda?! —• Lögnare, som han var! 
Det var icke av kärlek till henne; 
han sökte blott släcka sin egen 
hämnd. Gud vet, vad han hade emot 
Paul, men i det Schack undanröjde 
sin egen fiende, brukade han det som 
medel att fängsla henne, den dumma 
Julia, med järnfjättrar. En feg be
dragare liksom alla de andra! — 
Nej, ickf alla! Icke Paul. Den kär
lek han skänkt henne hade varit är
ligt menad. — Och omänskligt grym 
men ärlig hade han gått från henne, 
då han ingen mer kärlek ägde att 
ge henne. Aldrig hade han bedra
git henne! 

Plötsligt, mitt under värdinnans 
si adder och den höstliga flugsvär
mens surrande trodde hon sig höra 
baronens torra stämma: "Jag rym
mer undan det vissnade, det döda, 
för att skaffa plats åt det nya, det 
levande." — Döda, onyttiga plantor 
i världens trädgård! Sådana voro 
egentligen* hon och Schack. Och en 
planta full av kraft och liv ville de 

förinta i hennes skönhet och styrka. 
Möjligen hade den ena av dessa viss
nade plantor kunnat utveckla sig till 
något nyttigt, om icke dess herre 
otåligt ryckt upp henne ur sitt hjär
tas mark, och i den första rasande 
smärtan skriade offret efter hämnd, 
fordrade liv för liv. De voro dock 
icke lika i värde, dessa båda liv, icke 
lika i skönhet, glädje, hopp. Och 
—• skulle det bli lättare för den för
trampade plantan att släpa sig över 
den stora gödselhögen dit hon hörde 
hemma fram till gravens ro med det 
medvetandet att hon förstört detta 
andra liv, fullt av sol och hopp? -— 
Nej, hon skulle säga till Schack — 
Då skrattade hon till mitt i sina tun
ga tankar. Schack var icke ett viss
nat ogräs, som frivilligt lät rycka 
upp sig för att ge rum åt något le
vande. Hur torr och onyttig han än 
var, hans törnen voro vassa och kun
de stinga. Hade han satt sig före 
att mörda Paul, så gjorde han det 
också, i dag eller en annan dag. Där
emot förmådde Julias böner och hen
nes vaksamhet intet. Den levande 
måste dö, om den döde skulle bliva 
vid liv. 

Då uppsteg hos Julia en plan, 
född av den stora kärleken i hennes 
hjärta, inför vars djärvhet hennes 
andedräkt stannade, en plan som hon 
icke ens vågade tänka helt till slut. 
Men utföra den skulle hon! Hade 
hon icke varit beredd en gång att 
droppvis utgiva sitt blod för honom, 
som hon älskade. Han hade förka
stat henne. Hon ville ändå utgiva 
sitt blod för honom här på jorden 
— och även om det skulle kosta hen
ne hennes salighet i himlen, också 
den ville hon offra, för att han skulle 
få leva, för att han skulle bliva lyck
lig! Kanske, om han lärde sig inse, 
hur stor hennes kärlek var, 'skulle 
han också få en aning om, att det 
som han i förakt kastat från sig, 
dock icke var alldeles värdelöst. 

Aftonen kom, en dyster oktober
kväll med sönderslitna moln, som 
jagade över fästet, med en brusande 
storm, som skakade fönsterluckorna 
i det öde magasinet vid flodstran
den, och virvlade de torra bladen i 
stora hopar ned ur trädkronorna. 

Strömmens vågor hade små vita 
skumtoppar, som lyste spöklikt i det 
sparsamma ljuset från lyktorna. 
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ansvarsbördan för att genom lians 
förvållande måhända ett helt liv ur
spårar och ödelägges? 

Vi älska icke i någon art av brott
mål namns utsättande. Men om det 
en gång skall ske, då skola även alla 
brottsliga parter fram. Skulden och 
skammen skola delas lika såsom brot
tet. 

Detta är icke ett försvar, baserat 
på en önskan att urskulda en skyl
dig. Det är endast en påminnelse 
till dem, som föredraga att i sin of
fentliga gärning låta rätten gå före 
nåden att åtminstone handhava sitt 
ämbete på så sätt att det icke väcker 
förargelse utan även när det utövas 
skoningslöst ger den betryggande 
övertygelsen att det är framsprunget 
ur det rena uppsåt som låter samma 
rätt skipas lika över alla. 

Utedagen. 
Det var en vacker morgon. Solen 

lyste vänligt från en blekblå himmel 
ned mellan träden, som här ännu 
icke hunnit förena sina kronor som 
alléns äldre jättar längre bort. 

I Trädgårdsföreningen stämde sta
dens enda vällingklocka upp sin sång, 
ehuru visserligen icke med den takt-
fasta schwung, varmed detta in
strument trakteras på de gamla herr
gårdarne ute på landet, och som givit 
upphov till den skämtsamma tolk
ningen: "Sak-ta å vackert! Sak-ta 
å vackert!" vid utringningen till ar
betet och "Kas-ta å spring! Kas-ta 
å spring!" när rast förkunnas och 
kallelse utgår till samling om de vän
tande fyllda faten. 

Men det är i alla fall en säregen 
och trevlig låt så här mitt inne i den 
stora nymornade staden, som just 
står i begrepp att kasta sig ut i sitt 
febrila arbete. 

En lyxa.uto rullar ljudlöst på kör
banans svarta asfalt, ett ungt ryttar-
par spränger förbi j>å vackra finlem
made hästar, och på marken intill en 
trädstam sitter en ekorre och kala
sar med tindrande pepparkornsögon 
på rötterna till en grästovs, som han 
olovandes ryckt upp ur den fina väl
vårdade gröna mattan, som så för
delaktigt framhåller hans lilla brun
röda putslustiga gestalt. 

Då höres ett underligt hasande 
ljud från sidan. 

Det är en gammal kvinna, grov
lemmad och storvuxen, som mödo-
samjt rör sig framåt, stödd på två 
starka käppar. Den ena foten har 
svårt att följa med och släpar, styv, 
utefter sandgången. 

Hon sätter sig bredvid mig på 
bänken, tittar under den urmodiga 
hattskrållan småmysande upp mot 
solen och breder med synbart välbe
hag ut sig för att absorbera så mån
ga av dess strålar som möjligt. 

— En sådan välsignat vacker dag! 
säger hon ut i luften, kanske till in-

PÄRLOR 
JUV ELER 

i modern infattning fördelaktigast 

hos 

Hovjuvelerare. Ö. Hamng. 41. 

é 

mamma a/iuänéê  

gen, kanske till ekorren, som lagt 
den ena lilla tassen intill trädstam
men för att vips kunna sätta sig i 
säkerhet, om nykomlingen skulle visa 
sig vara en farlig människa. Kan
ske är också hjärtesucken riktad till 
mig, medmlänniskan på bänken. 

— Det kunde ju så väl ha rägnat 
och öst ner, fortsätter hon, nu deci
derat bort åt mitt håll, och det hade 
ju inte varit så roligt, när såsom att 
jag har min utedag. 

— Se, jag bor på Bracka, fattig
gården, vill säja, Gibraltar, tillägger 
hon förklarande. Man kvir ju för 
att komma dit och strävar i det läng
sta för att slippa. Strävat har en 
gjort i alla sina dar, men det har 
ju aldrig blivit något att lägga åv. 
Jag bodde ute i Majera, och det var 
ju alltid lite förtjänster med trapp-
skurning, fast ussligt kallt var ar
betet på vintern för en sjuttifemåring 
med sån rematist som min. Och så 
faller det lite då å då från de rikes 
bord, å ett trevligt svalelag hade jag 
— hon som bodde i dörren mitt emot 
var en sån snäll människa. Inte 
hade hon mycket själv, men många 
brödkaker fick jag åna, å så visste 
hon ju allt som hände, både likt och 
olikt — hon stod i ett gathörn och 
sålde tidningar. 

— Men, fortsätter hon efter en 
stund och sträcker fram den sjuka 
foten, så stod jag en dag på huvet 
utför trappan och fick foten fördär
vad — så tog dom mej till sjukhuset 
på Bracka. Ett sånt välsignat ställe! 
Lika så fräckt som på Sahlgrenskan ! 
Sån mat l -A såna obegripligt snälla 
människor, både doktorer och sköter-
sker! Sånt besvär dom gjorde sej 
med mej gamla ussliga skrälle och 
med min skrabbiga fot. Ja, jag sä
jer det, en sån pass! 

Men så där bra kan en ju inte 
få ha länge, å så ble foten sån, att 
jag kunde stå pån, å då fick jag flyt
ta över till de friska hjonen. 

Eör allandedel där är också bra, 
tror jag det! Vi får skifta underklä
der å förklä var vecka, å rena lakan 
får vi var tre veckors dag. Å så 
snälla och hyggliga som herrarne 
och sköterskerne är! Det är aldrig 
någon som skäller. Men hjonen! Vi 
ligger många på samma sal, och di 
äldste vill förstås husbonnera oss ny
komna. Nå, det kan ingen undra 
på. Det finns såna som varit där 
både tjugufem och tjugusju år, å 
dom vill naturligtvis ha något å säja 
till om. Dom ä som hemma där å 
kan reglementena utankring. 

Jag ska säja det blir ett liv, om 
någon å dom får ett lappat lakan. 
'Ska vi ha traserna', säjer döm, 'vi 
som bar vatt här i tjugufem år, nähä 
pass, syster, det kan vara gott nog 
åt di nykomna!' Å så lever å ore
rar dom, så syster får gå efter nån å 
lierrarne för att huta åt dom. Men 
när han kommer, då står dom å ni
ger, å niger, å niger, å ä möra i mun. 
— Nåja, för det mesta, å om en bara 
gör som dom säjer, är dom snälla 
dom också, å ett gott ställe är det 
till å vara på, ett välsignat gott 
ställe, det är sanning det! 

Den lilla ekorren har lämnat den 
skyddande trädstammen och kommit 
närmare. Nu sitter han käpprak 
med grästovsen mellan de små fram-
tassarne tryckt mot det ljushåriga 
bröstet. Han lutar huvudet åt ena 
sidan och åt den andra och betrak
tar med sina pigga skojfriska pep
parkorn till ögon den talande. För
vånas han som jag på ett angenämt 
sätt över denna gamla filosof från 
fattighuset, som med sådan överläg
sen fattning finner sig till rätta i 
livet och hittar lyckogivande värden 
där, varest vanliga dödliga endast 
skulle se sorg, vedermöda och elände? 

— Tänk, börjar åter den gamla, 
att det inte rägnar. Tänk att solen 
skiner och att min utedag skulle bli 
så vacker! 

—• Ja, svarar jag, den är inte 
oäven, men för att vara verkligt 
vacker, även för en filosof som ni, 
behöver den ovillkorligen bättras på 
med några koppar gott kaffe — kära 
fru, får jag lov att förhjälpa er där
till? Crayon. 
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Vad de ähta männen säga. 

Tack! Maskinsättaren. 

För ett par tiotal år sedan läste 
jag i en amerikansk tidning en pris
gåta så lydande: "Varför grät Jakob 
när han kysste Rakel?" Det riktiga 
svaret har jag glömt, men jag minns 
att ett extra pris utdelades till den 
som gav lösningen: "Därför att han 
ej förstod sitt eget bästa." 

Nu är det ju så, att andra alltid 
bäst förstå vad oss göres behov. Och 
under det gifta yrkeskvinnor ofta va
rit utsatta för nyfikenhetens strålka
stare, ha de äkta männen fått gå fria 
för närgångna frågor — tills nu. 
"The Woman Citizen" har nämligen 
utsänt ett frågeformulär till några 
framstående män, gifta med genom 
sitt arbete ekonomiskt oberoende 
kvinnor. Frågorna ha gällt, huru de 
kände sig som äkta män till sådana 
hustrur — huruvida de anse en hu
stru ha rätt att arbeta utom hemmet 
— om det varit svårt att komma till 
en uppgörelse — om den maskulina 
stoltheten blivit hårt prövad? 

Första svaret är från en man, vars 
hustru självständigt arbetat på mån
ga olika områden: dels som ledare i 
rösträttsagitationen, dels, på uppdrag 
av regeringen, som tolk utomlands 
under kriget och dels som inneha-
varinna av en för några år sedan 
börjad egen affärsverksamhet. 

Norman de R. Whitehouse skriver: 
Ni frågar om jag finner mig i att 

ha en hustru som arbetar utom hem
met. Jag kan uppriktigt säga att 
jag icke endast finner mig däri, utan 
är mycket stolt däröver och över min 
hustrus ovanliga duglighet. Varje 
kvinna utan sysselsättning och in
tresse är beklagansvärd. Sällskaps
liv och hushållsplikter äro icke nog 

för en kvinna, vars mentala begåv
ning är över genomsnittet och som 
behöver ett utlopp för sin intelligens 
och energi. Det finns ingenting så 
ödeläggande för hemmet — och lyc
kan — som ledsnaden. Affärskvin-

1 har ej tid till denna förbannelse; 
hon kommer hem nöjd och glad, om 
också kroppsligt trött, och uppskat
tar sitt hem och sin familj långt me
ra, än om hon hela dagen letat efter 
något att göra för att fördriva tiden. 
Vad angår kvinnans rätt till arbete, 
så anser jag att det är hennes rättig
het såväl som mannens. — Är jag en 
feminist? Jag antar det." 

Somliga anslå en skämtsam ton, 
såsom mr W. E. Woodward, ett känt 
finansnamn från Wallstreet, och gift 
med Helen Woodward, en stjärna in
om annonsvärlden. Han finner det 
"all right" att vara gift med en eko
nomiskt oberoende kvinna. 

"Den enda invändningen är", sä
ger han bland annat, "man måste 
vara andligen vaken, alltid i givakt
ställning, om mlan vill kvalificera sig 
som äkta man till en kvinna av den
na typ. Ibland vill hon tala om Sov
jet-Ryssland och ibland om franska 
skalder och ibland om bästa metoden 
vid jakt å getter i Klippiga bergen 
— och om man nu icke är andligen 
emottaglig, vad skall den stackars 
flämtande fisken göra vid sådana till
fällen. 

Jag känner män gifta med små 
leksaksdockor, och — rent ut sagt — 
de synas inte lyckligare för det." 

Teaterkritikern och journalisten 
Ileywood Brown, gift med författar
innan Ruth Hale, ordförande i 
Lucy Stone-förbundet skriver: 

§ 
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förta Stdenpfagg sfcofa tvättas 
hastigt ifjumt LUX (odder 

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 i hett vatten till ett rikligt 
lödder, tillsätt kallt vatten till dess lösningen bliver ljum. Lägg 
' PIGGET, krama det upprepade gånger genom löddret. Gnugga 
ej. Skölj väl i ljumt vatten. Vrid TJ. 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. 
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"Mig tyckes att vare sig en hustru 
är oberoende genom arv eller genom 
eget arbete, så blir oberoendet huvud
saken. Med oberoendet följer los
sandet av bandet kring din strupe — 
att hon har endast dig och därför 
äger hon dig till kropp och själ — 
den visan hörs inte längre. Du kän
ner dig ej längre vara två, du behö
ver icke bedyra, att hon är en ängel 
för att ni båda skola glömma, att hon 
i själva verket är något du bär i fic
kan, och om du övertygat henne med 
ett argument kan du fortfarande tro 
att det var din överlägsna manliga 
intelligens, som åstadkom underver
ket och ej hennes uträkning att hålla 
dig vid gott lynne för att få den där 
fästmiddagen du lovat henne. — Är 
hon icke nöjd med dig, kan hon läm
na dig åt ditt öde, och att hon icke 
gör det fyller min maskulian stolthet 
några millioner grader högre, än om 
hon stannade kvar hos mig därför att 
hon hade ingen annan råd. O. s. v.,, 

Ovanpå detta skämt kommer det 
förståndiga uttalandet, att man icke 
kan generalisera. Det är den fram
stående dramatikern George Middle-
ton, vars hustru är skådespelerska 
och författarinna, som skriver allvar
ligt och sympatiskt: 

"Jag brukade tro att varje kvinna 
borde vara ekonomiskt oberoende av 
sin man. Nu tror jag att endast nå
gra kvinnor skulle vara det. Kan
ske kommer jag en gång att tro på 
det ekonomiska oberoendet som det 
viktigaste av allt. Visserligen har 
jag ej ändrat min åsikt att varje 
flicka skulle uppfostras att försörja 
sig själv gift eller ogift. Finansiellt 
oberoende befordrar fritt val mellan 
att gifta sig eller låta bli. Men jag 
tror icke att ömsesidigt ekonomiskt 
oberoende är nödvändigt. Det finns 
ingen regel för vägen till lycka. Er
farenheten har visat mig att det gi
ves fall, då en mans bästa egenska
per endast kunna komma till sin rätt 
i ansvaret och omsorgen för en bero
ende hustru. Men naturligtvis kan, 
om även omedvetet, en djupare re
spekt ägnas den hustru som, ifall det 
är av nöden, kan bidraga till det ge
mensamma hemmets underhåll. 

Ju mer jag har studerat äkten
skapsfrågan, dess tydligare har jag 
funnet att vart och ett bäst skriver 
sina egna lagar. Olyckan är att så 
få förstå vad dessa rent personliga 
lagar böra vara, utan försöka leva 
efter någon uppgjord teori. Det finns 
nämligen ingen teori som kan passa 
alla. Personligheten är ett alltför 

MERKURTVÄLEN 
använd enligt bruksanvisningen 

giver ett storartat resultat. 

"Zahns fascinerande berättarkonst 
firar här triumfer "skriver Stockh. 
Dagbl. om Zahns senaste bok "Apo
tekaren i Weltwil", vilken i den ut
ländska pressen betecknats som en av 
hans mest fängslande människoskild
ringar. Häft. 6:50, klotb. 8:25, 
halvfr. b. 12 kr. Erh. i varje bokh. 
Lindblads, Uppsala. 
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svävande begrepp för att kunna iso-
lideras i ett socialt system. 

Vad mig personligen angår, så ha 
miss Follette och jag utstakat den 
väg som bäst passar oss. Jag är glad 
över att hon är i tillfälle lämna mig 
understöd om så skulle erfordras ock 
hon är glad över min hjälp i händelse 
av behov. Vi leva icke efter några 
regler. Vi följa vår instinkt och 
handla som vårt sunda förstånd och 
vår ömsesidiga tillgivenhet bjuda. 
Någon stolthet kan ej bli tal om. Det 
vore löjligt att föreskriva några reg
ler för vårt ömsesidiga förhållande 
— och jag har längesen slutat att 

sätta upp regler för andra. 
Richardson Wright och hans hu 

stru Agnes Foster äro kompanjoner 
i samma firma och han yttrar si0 

sålunda om samarbetet: 
"Min teori angående min hustrus 

arbete som gift är helt enkelt, 
har talang för dekorativ konst, w 

praktisk och förstår affärer-ar 
ägde dessa egenskaper, ehuru sh 
rande, redan före sitt gifternia' 

hava hänvisat henne till u 
hushållsgöromål (dit henne» 

teslutande 
böjelse 

kanske icke låg) skulle ha 
ej dödat de talanger hon äg ^ 

icke e" 

sådan 

är den gamla historien om lju
der skäppan, och jag anser 
man ha rätt att begå en sadan ^ ^ 
ling av orättvisa. De flesta ai 

lyckas bäst i det arbete M r 

för. En stor del förfelade » ̂  ̂  
bero på, att personerna ej a 

bete som passade dem. ^ 
gångsrikare liv och ^ ^ 
kamratskap har fallit Pa ^cfi. 
genom samarbetet med ral" 
Det är bättre vara en ^ 

an en medelmåttig 

Vårt fall är kanske egen ^ ^ 

Mitt eget arbete UiM #̂met od> 
Såsom redaktör sta 
Trädgården kommer Jaf> ^ j,u-
beröring med dekoratöre-, rüg. 

stru som kritiker äi oViJ i^oen^ 
Min hustrus finança < 

6 ardifl<ri 
[BomuUetyger - JYLöbeltyger 

Vackra, starka, handvävda, ljus- ocl) tvätta« 
Prover sändas, v Precisera godljetsfullt vad ni ôn|Sate{,oï<J' 

Kon stf liten a föraäljningsmagaein^^^,,,«« «»» 
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Mon H- V»' 

Katja. 
, j 30 Billighetsmatiné: 

SÖDdHOLLANDSFLICKAN. 

torensber^teatern. 
" Sondag kl. 8. 

Nationalmonumentet. 
Måndag Premiär: 

Föräldrar. 

Xcä^crn. 
Sondag kl 8 för sista gången. 

Aldrig i livet. 

Tisdag Premiär: 

johansson och Westman. 

Folkteatern.  
Direktion: Olof Sandlorg. 

Varje afton kl. 8—10,30 

KÖD svenska varor. 
0p^jündast en kort tid. OBS.! 

-tÏÏÏaTeatern. 
Lördag och söndag kl. 7 och 9, 
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'Söen rälia inköps- = 
kääan av = 

S K O D O N  J 
är absoZui 

S kom ag.ashi = 

I 51 9t7d | 

iillllll 

kr under de nio år vi varit gifta ej 
stort vår lycka. Och jag kan ärligt 
tillstå att min maskulina stolthet ej 
lidit. Genom jämkning här och där 
lia eventuella divergenser ordnats till 
ömsesidig belåtenhet. 

(Forts.) Frig ga Carlberg. 

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 .  

Öppen till och med den 

15 Oktober. 

Tröstlöst! 
Det är verkligen tröstlöst! 
Dag efter dag, natt efter natt sam

ma pinande, strilande, störtande, 
«sande rägn! Samma molngrå, jämn
grå, rägngrå himmel! Samma im

miga, dimmiga, simmiga luft! Sam
ma tynande, kranka, silverbleka sol! 

Det lägger sig på nerver och sin
nen med detta eviga grått i grått, 
vatt i vatt. Natur och människor 
börja märkbart lida — det är som 
om en tvinsjuk hand berört dem med 
sin onda trolldoms m/akt. Man tänker 
inte på annat, man talar inte om an
nat. Varhälst två mötas höjes spon
tant samma suck: 

— Det är tröstlöst med detta vä
der! Skall då rägn et aldrig, aldrig 
taga slut? 

Men rägnet tar aldrig, aldrig slut! 
Dagar och månader växla, men inte 
väderleken. Den blir bara värre och 
värre, underligare och våtare. 

Några månader till, och mänsklig
heten skall ha glömt att det en gång 
fanns ett fenomen som kallades sol. 
Ett guldklart, ljusspridande klot, 
som gjorde himlen blå och luften hög 
och klar. En mäktig suverän, som 
med sina gyllene, ljusgnistrande lan
sar genomiskar molnens härskaror, 
målade naturen i livlig färg och gjor
de blodet friskt och sinnet muntert. 

Hur är det nu fatt med vår gamla 
sol? När den någon gång visar sig 
ser den sjuk och slocknande ut så
som den sol, som det profeterats om 
skall komma i de yttersta tiderna, 
och som mistat sitt sken. Gömmer 
han blott sin härlighet eller börjar 
verkligen själva urkällan till allt 
vårt liv att sina? — Är rägnet bara 
en period, eller är det övergången 
till ett nytt, okänt tillstånd? 

Vi fråga och fråga. Och rägnet 
faller. Droppar som ordlöst tona ut 
i den ändlösa tiden. 

I—e A—r. 

Det uppväxande 
släKtet. 

Från en skola i Wien. 

Märker ni, att barnen ha blivit 
påverkade av kriget? 

Ack ja, mycket naturligtvis. 
Det är en ung lärarinna från 

Wien, fröken Marianne Griesmüller, 
jag vill underkasta en intervju. 

Besinna, att 50 procent av skol
barnen ha tuberkulos i någon form! 
Vi hade amerikanare på besök i vår 
skola, utskickade för att konstatera 
tillståndet i landet. De blevo över
raskade och förfärade. 

Det har ju varit många kommis
sioner i Wien för att avge rapporter. 
De ha bott på de dyraste hotellen 
och besökt de elegantaste kaféerna 
och dessutom legationerna. — och 
skrivit därefter. Men den som sett 
våra barn! 

Det är inte bara tuberkulosen som 
grasserar. Alla möjliga andra sjuk
domar ha fått god jordmån genom 
undernäringen. 

Och moraliskt? 
Tyvärr måste man säga, att nöd

tiden haft en dålig inverkan på bar
nens karaktär. 

De ha levt under sådan nöd, i 
krigstiden, vant sig vid, att våld och 
hänsynslöshet är de avgörande mak
terna. De ha fått umbära så myc
ket och haft så liten tillsyn av möd
rarna, som varit borta på arbete. De 
äro missnöjda och avundsamma. 
Man missunnar varandra och slåss 
om allting. 

Och svårare saker, lögn, snatteri? 
Naturligtvis förekommer det myc

ket oftare än förr. Vi ha ett svårt 
arbete med att uppfostra barnen. De 
ljuga mycket, och snatteri förekom
mer ju också. 

Jag kan berätta om ett egendom
ligt fall. Jag har i min klass en li
ten söt flicka, ljushårig, leende, med 
oskyldiga ögon. Hon stjäl jämt, var
enda dag. Kamraterna sakna dag
ligen pennor, knivar, böcker. Jag 
frågar henne: 

—• Vet du var det är? — Nej, 
svarar hon trohjärtat. Men när jag 
ser efter i hennes pulpet, finns all
tid det saknade där. 

— Jag har gömt det, säger hon le
ende. 

Jag låtsas tro, att hon skämtat — 
för att inte skamkänslan skall för
härda henne — och säger bestämt 
men vänligt, att hon får sluta med 
de där dumma upptågen. 'Men in
genting hjälper. Hennes mor tror, 
att flickans anlag bero på, att hon, 
modern, brukat snatta vid tiden för 

flickans födelse. Hon hade inga pen
gar till mat. 

En annan liten glad och snäll flic
kt har en annan egenhet: hon måste 
v andra. Sa snart hon kommer ur 
skolan, ger hon sig iväg, ibland 
langt utom sta'n. Läxor hinner hon 
på det viset inte läsa. Ibland går 
hon ut på vandring också under skol
tiden. Det går inte att vänja henne 
vid regelbundet arbete. Ja — ar
betslusten är på det hela taget myc
ket dålig bland barnen. Men i detta 
fall tror nu också modern, att dot
terns egenhet har en liknande orsak 
som i förra fallet. Medan hon vän
tade barnet, följde hon den trupp, 
där hennes man var, från trakt till 
trakt. 

Jag måste berätta för er ett an
nat egendomligt fall av ärftlighet, 
som inte gäller någon moralisk de
fekt. Fadern hade fått det vänstra 
benet amputerat, och sonen, som föd
des efter denna tid, har det vänstra 
benet kortare, svagt -och föga rörligt. 

Nöjeslusten har förstås blivit 
större? 

Ja visst. Så är det ju överallt. 
Barnen ha förstås inte mycket pen
gar till nöjen. Men så snart de bli 
litet äldre, kommer dansraseriet. 

Barnen ha inte längre någon före
ställning om penningen som resul
tat av arbete och medel att skaffa 
sig uppehälle, livets nödtorft. Ha 
de pengar, så slösa de. Ingen känsla 
av att man skall hushålla och be
räkna! Naturligtvis en följd av vårt 
myntförfall. 

Men fröken — om det också är 
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Elektr isk  Armatur.  
En del från förra året överbliven elelctr. armatur 

Realiseras ytterst billigt. 
Rosenlunds E>osättnings=Magasin 

Rosenlundsgatan 8. 2:dra Langgatan 34 

4 H .  V i l l  N i  
!l bli vacker? 

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

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

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

Ovicula (ägg) Tvål  
Användes av våra vackraste skådespelerskor. 
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sorgligt, så måste det väl ändå vara 
intressant att iaktta barnen under 
dessa tider? 

Visst är det det. Vi ha också på 
sista tiden fått i uppdrag att studera 
barnen och utforska, vad som kan ha 
övat inflytande på deras karaktär 
och utveckling. Vi föra tabeller 
över barnen och vad vi kunna få re
da på om deras föräldrar och släkt. 
Vi anteckna barnens karaktär, be
gåvning, vad de speciellt ha fallen
het och lust för och vad de ha olust 
för. Och vad som kan ha påverkat 
dem genom arv eller inflytande. Vi 
få ju veta mycket om barnens fa
miljeförhållanden. "I dag är det så 
tråkigt hemma, för pappa är full" —-
heter det t. ex. 

Jag träffar också ofta samman 
med mödrarna, och de äro lika så 
öppenhjärtiga. 

Har ni funnit, att nödtiden haft 
någon god inverkan? 

— Ja, åtminstone en: den har med
fört avsky för kriget. Kriget är or
saken till allt ont till att far varit 
borta eller är död, till fattigdomen, 
hungern, bristen på kol och kläder, 
till alla sorger och bekymmer. Kri
get avsky de! 

Ragnhild M o din-Ring ström. 

V I D  D Ö D S F A L L  
Ring 3623 eller 11090 

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

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

Kerstin Lindahls 
BLOMSTERAFFÄR 
Korsgatan 4, Telefon 8462 
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stor sortering 

FRIBERG & ANDERSON 
Kungsportsplatsen 1. Tel. 7235. 
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<Je så fin! 
Iben är tvättad med 

Gummans 
FLINGOR 

.* 

Fabrikanter: A.-B. ENEROTH & Co., Göteborg. 
(Även tillv. av Gummans Tvättpulver 

och Gummans Kraftskurpulver.) 

Nyutkomna, böcker. 
Praktiska handböcker. 

F r u  H e i n :  Sin egen jungfru. 
(Wahlström & Widstrands förl. Pris 
kr. 2,75). 

Det är ett tidstecken att en bok 
med ovanstående titel utkommit i 
marknaden! 

Den tryckta ekonomiska situatio
nen, det husliga arbetets impopulari-
tet och tjänarinnornas i samband där
med oavbrutet stegrade pretentioner 
har, efter lång passivitet, småningom 
öppnat husmödrarnas ögon för nöd
vändigheten att i största möjliga ut-
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Q gen underskrift. 

WirlntSa- överlade Paul. Brevet 

<let far^ara 011 Troligtvis var 
plats a 1 till en så öde 
den, sn

nattetid> allvarsam fara för 
^lalip.]111 benomskådat Schack-Palles 
att var«6 ' ^en det kunde J'u hända 
Var ictp

mgen ,VOre ärliSt menad. Det 
^Uas Palle för att 
%ka,n äktade ett slag mot 
därtill var V- denne älskade" Tillfälle 

i f atf.att finna, för den som 
datdåd In en' och efter fullbor-

da K ihan nog veta att rad-
Variaren /j!ske var den obekante 
SOlû P1ötslil;\hyrde medhjälpare, 

örjat känna förbar

mande, eller hoppades på belöning. 
Paul såg Lisa framför sig i hennes 
vaknande kärlek till honom, i hen
nes ljusa lycka. Hans fantasi må
lade ut hur hon släpades till en av
skyvärd död, till skam, till kval. Och 
skulle han då behöva säga till sig 
själv: "Jag hade kunnat bevara hen
ne, jag var feg, rädd om mig själv 
och har låtit henne gå under." Nej, 
den tanken kunde inte tänkas till 
slut. Före bröllopet, före möjlighe
ten till flykt måste ännu veckor för
gå, och varje dag, varje timme svä
vade hon i fara. Nej, kosta vad det 
ville, gå måste han, höra, veta! 

Han tog ur en låst låda en revol
ver, undersökte den noga, laddade 
den och stack den i fickan. Och i 
en plötslig ingivelse tog han ett ark 

papper och skrev: 
"Skulle jag icke komma tillbaka 

levande, så är min mördare tiggaren 
Palle, som bor i Rosenhof hos fru 
Lippert. Hans peruk och skägg äro 
falska. Han är ingen krympling, 

utan en förbrytare. 
Paul Wieprandt." 

Han lade brevet i ett kuvert och 
skrev: "I händelse av min död att 

lämnas till kriminalpolisen", och 
lade brevet överst i bordlådan. Och 
så tog han sin hatt och gick in i 
staden. Klockan elva skulle han 
vara vid floden. 

Långsamt smög dagen genom sina 
timmar. Julia 'undrade, om också 
i framtiden varje timme skulle ha så 
många minuter och sekunder. Hon 
hjälpte fru Pothoff i köket. Men hon 
såg icke, vad hon hade för händer. 
Hon såg Paul. Hennes ögon, som 
insugit hans bild, sågo endast den, 
såsom av solen bländade ögon se en
dast solen, alltid — överallt. Han 
hade ju varit hennes livs sol, och 
även om Schack kom på natten, och 
släckte denna sol, så kunde hon dock 
icke upphöra att se den. Hennes 
kammare komme att vara fylld av 
hans närvaro i framtiden; han träd
de henne till mötes ur varje vrå, han 
satt vid varje bord i skänkrummet. 
Till och med i detta ögonblick stod 
han bredvid den pratande fru Pot
hoff vid spisen. Julia själv talade 
icke ett ord. Men det var ingenting 
ovanligt. Marmorbruden hade all
tid brukat ha sina stumma dagar. 
Men medan hon med raska händer 

plockade samman porslinet, steg allt 
högre inom henne ett gränslöst för
akt, ett hämndlystet hat mot Schack. 
Det var av kärlek till henne han ville 
mörda?! —• Lögnare, som han var! 
Det var icke av kärlek till henne; 
han sökte blott släcka sin egen 
hämnd. Gud vet, vad han hade emot 
Paul, men i det Schack undanröjde 
sin egen fiende, brukade han det som 
medel att fängsla henne, den dumma 
Julia, med järnfjättrar. En feg be
dragare liksom alla de andra! — 
Nej, ickf alla! Icke Paul. Den kär
lek han skänkt henne hade varit är
ligt menad. — Och omänskligt grym 
men ärlig hade han gått från henne, 
då han ingen mer kärlek ägde att 
ge henne. Aldrig hade han bedra
git henne! 

Plötsligt, mitt under värdinnans 
si adder och den höstliga flugsvär
mens surrande trodde hon sig höra 
baronens torra stämma: "Jag rym
mer undan det vissnade, det döda, 
för att skaffa plats åt det nya, det 
levande." — Döda, onyttiga plantor 
i världens trädgård! Sådana voro 
egentligen* hon och Schack. Och en 
planta full av kraft och liv ville de 

förinta i hennes skönhet och styrka. 
Möjligen hade den ena av dessa viss
nade plantor kunnat utveckla sig till 
något nyttigt, om icke dess herre 
otåligt ryckt upp henne ur sitt hjär
tas mark, och i den första rasande 
smärtan skriade offret efter hämnd, 
fordrade liv för liv. De voro dock 
icke lika i värde, dessa båda liv, icke 
lika i skönhet, glädje, hopp. Och 
—• skulle det bli lättare för den för
trampade plantan att släpa sig över 
den stora gödselhögen dit hon hörde 
hemma fram till gravens ro med det 
medvetandet att hon förstört detta 
andra liv, fullt av sol och hopp? -— 
Nej, hon skulle säga till Schack — 
Då skrattade hon till mitt i sina tun
ga tankar. Schack var icke ett viss
nat ogräs, som frivilligt lät rycka 
upp sig för att ge rum åt något le
vande. Hur torr och onyttig han än 
var, hans törnen voro vassa och kun
de stinga. Hade han satt sig före 
att mörda Paul, så gjorde han det 
också, i dag eller en annan dag. Där
emot förmådde Julias böner och hen
nes vaksamhet intet. Den levande 
måste dö, om den döde skulle bliva 
vid liv. 

Då uppsteg hos Julia en plan, 
född av den stora kärleken i hennes 
hjärta, inför vars djärvhet hennes 
andedräkt stannade, en plan som hon 
icke ens vågade tänka helt till slut. 
Men utföra den skulle hon! Hade 
hon icke varit beredd en gång att 
droppvis utgiva sitt blod för honom, 
som hon älskade. Han hade förka
stat henne. Hon ville ändå utgiva 
sitt blod för honom här på jorden 
— och även om det skulle kosta hen
ne hennes salighet i himlen, också 
den ville hon offra, för att han skulle 
få leva, för att han skulle bliva lyck
lig! Kanske, om han lärde sig inse, 
hur stor hennes kärlek var, 'skulle 
han också få en aning om, att det 
som han i förakt kastat från sig, 
dock icke var alldeles värdelöst. 

Aftonen kom, en dyster oktober
kväll med sönderslitna moln, som 
jagade över fästet, med en brusande 
storm, som skakade fönsterluckorna 
i det öde magasinet vid flodstran
den, och virvlade de torra bladen i 
stora hopar ned ur trädkronorna. 

Strömmens vågor hade små vita 
skumtoppar, som lyste spöklikt i det 
sparsamma ljuset från lyktorna. 
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Tvättanstalten Västkusten 
Vegagatan 46. Göteborg. Tel. 444 43 
Omsorgsfullt arbete, vn Snabb leverans. 

A.-Bol. NYA BIKUPAN 
Kungsgatan 45. 

IIIIIIIII 
Telefon 5107. 

DAMUNDERKLÄDER 
BAR N KLÄDNIN GAR 
BABYUTSTYRSLAR 

Näsdukar, Brickdukar, Bordlöpare, Ritade 

Handarbeten, Spetsar och Broderier 

finnes alltid på lager. 

BRUDUTSTYRSLAR UTFÖRAS. 

Egen Syatelier. 
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[ B  A  R N A  V D .  
3:dje vån. 

Vidstående 

I Skol-

s Klädning 
• 
S ay I:a popelin, 
• 
S finnes i ett 
• 
J flertal färger. 

j Utom vacker bandgarnering är kläd-
I ningen försedd med ett brett, flätat 

lackskärp, 
i 65—75 80—105 

|75 1 176  19 • 
Verkligt prisbilligt. 

I HERM. MEETHS A.-B 

it 
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sträckning taga vården om sina hem 
i egna händer. Ett flertal fruar, 
även ur de högre' samhällsklasserna, 
ha redan starkt inskränkt eller t. o. 
m. helt och hållet avsagt sig tjänar-
innehjälp. Och flera skola följa ex
emplet. 

Fru Heins bok riktar sig till dem, 
som redan stå och väga på beslutet, 
men som på grund av någon miss
riktad social fåfänga frukta att' taga 
steget fullt ut. Deras resonemang: 
"Det är icke fint att vara sin egen 
jungfru!" hindrar oftare är man tror 
och i mycket högre grad än arbetet 
självt, avgörandet. 

GARDINER 
ocfi 

SÄNGÖVEPIOST 

flacArorfe oc/t sförsfa vr\a/ 
£rhii/if b////fi<uf 

//OJ 

A.B. CAKL JOHNSSON 
2 KvnfSstorget 2 

BÄSTA SÄTTET ATT UPPNÅ 

11) 
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är genom touch-system. 
Undervisning lämnas av 

REMINGTON INSTITUTET 
(Kungl. Hovleverantör). 

V .  H a m n g a t a n  1 9 .  T e l .  4 2 2 1 .  

Varje förståndig husmoder 

använder 

Pellerins Margarin 
i hushållet 

V. 

Bergmans E:as Delikata 
Knäckebröd (ljust) och convert 
"Bergmans Spis" (Grahams) 
"Extra" (tunnt mörkt) och Hushålls-
tjockt mörkt) rekommenderas. 

Fru Hein visar emellertid att det 
både är fint, värdigt och ekonomiskt 
välsignelsebringande att själv ställa 
om sitt hus. Efter att ett helt år 
ha varit isin egen jungfru och därun
der ha praktiserat sig fram till ett 
förenklat hushållssystem, framträder 
hon i sin bok icke endast som en un
derhållande utan även som en ur hus
moderssynpunkt klok och praktiskt 
erfaren rådgivarinna. Hon visar att 
det husliga arbetet icke behöver ha 
de löjliga proportioner, som man blåst 
upp det till, och som1 man både från 
arbetsgivares och anställdas sida sy
nes så angelägen att bibehålla. Se
dan hon själv gripit sig an med skö
tandet av .sitt hem häpnar hon såväl 
över den oerhörda skillnaden i utgif
ter som den tid, som åtgår för de 
olika sysslorna. Hon har upptäckt 
att det icke kräver en människas ar
betskraft att passa ett hem, där 
"herrskapet" är en eller två. För
fattarinnan här därvid naturligtvis 
anlagt synpunkten efter det sätt 
varpå ett hem vanligen passas av ett 
hembiträde — d. v. s. mer eller min
dre enligt teorien att endast så nöd-
torvtigt som möjligt hålla det hela 
gående. Och till glädjen över det 
själv- och välgjorda arbetet sällar sig 
sist men icke minst tillfredsställelsen 
över ett pekuniärt överskott på hus-
hållspängarna —• något som aldrig 
blir förhållandet då hushållet också 
ligger i tjänarinnehänder. 

Boken vimlar av praktiskt tillämp
liga råd och är dessutom skriven med 
så gott humör, att den ovillkorligen 
måste fresta mången ännu vacklande 
husmoder att friskt gripa sig an med 
detta arbete, som bedrivet efter mo-
därnare principer alldeles icke behö
ver vara så oöverkomligt eller "ned
dragande" som man vanligen påstår. 

J a n e  E y  r e :  Husliga erfarenhe
ter. (Wahlström & Widstrands förl. 
Pris kr. 2,75.) 

Av praktiska råd i det husliga ar
betet kan man aldrig få för många. 

BERTHA ANDERSON 
15 Korsgatan, Göteborg. 

Nu inkommet stort urval av vackra Yllety0er» Viyella i ylle och bomull, 
Bomullsflaneller. Handvävda, färgäkta Bomullstyger, Hvita Väf— 
nåder, bästa fabrikat. Strandkoftor, Lahmans Trleotunderklä-
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- oeh Bomullsgarner. 

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

» H C G 4 M H I N  å  C : ©  
Inneh.: Klara Bäckman och Irma Dalgren 

S K O H F F H i  
P R I N S G A T A N  2  

(hörnet av Linnégatan) 
TEL. 45025 

O l k ä n n a g i v a n d e .  
Härmed tillkännagives att Hildur Sandegrens Mode- och Kort-

varuaffär, Kungsgatan 10, den 1 okt. flyttar till Haga, Skolgatan n:r 6, 
nära Allén, och har jag äran rekommendera mig i välvilliga kunders hågkomst. 

Högaktningsfullt 
Hildur Sandegren. 

Jane Eyre har samlat ett rikligt ur
val av dem man bäst behöver till var
dagsbruk. Hon sätter den skapande 
fantasien i rörelse, ger uppslag, vin
kar, lektioner, recept av stort prak
tiskt värde. En utmärkt uppslags
bok, en mångsidig och idérik vägle
dare, som på det varmaste kan re
kommenderas till alla intresserade 
husmödrar. 

Marianne. 

Att förlora sitt hjärta är det bästa 
sättet att uppdaga att man har nå
got. 

Den politiska kvinnopressen. 

Den planerade liberala kvinnotid
ningen "Tidevarvet" blir verklighet 
inom den närmaste tiden. Samtliga 
politiska kvinnopartier äro nu för
sedda med tidningsorgan. Höger
kvinnorna hava "Medborgarinnan", 
socialdemokraterna "Morgonbris" 
och kommunisterna "Röda Röster". 
"Kvinnornas Tidning", som icke är 
partibundet utan söker sin läsekrets 
inom alla politiska partier liksom 
bland de politiskt fristående kvin
norna kommer att uppbjuda alla sina 
krafter för att framgångsrikt bestå i 
konkurrensen ! 

Den liberala tidningen får till sty-

Duktyger och 
Vita Vävnader 

till fabrikspriser 

ALMEDALS FÖRSÄLJNINGS-MAGASIN, 
Kungsgatan 55. 

Hotell & Pensionat 

Clara Johansson. 
Kungsgatan 51, Stockholm. 

Ljusa hemtrevliga rum. Moderata priser. 
Förstklassigt! Centralt! 

Rikstel. 13554. Allm. tel. 24241. 

WOCO-spisen tillgodo
gör 80 av bränslevär
det samt fördelar vär
men lika i alla rummen. 
Varmt bad- och disk
vatten alltid färdigt 

; och lägenheten alltid 
.varm under vintern. — 

WÖCÖ-värmeledning är 
billigast, varaktigast, 
läüast att sköta och gi
ver mer värme, men för
brukar mindre bränsle 
än andra våningsvär
meledningar. Referen-
ser o. intyg på begäran. 

Bästa ekonomi är en 
W0C0 - spisanläggning. 
Woco-spisen finnes att 
tillgå i 8 storlekar för 

12till 14 rumslägenheter 
i Vi leverera hela anlägg
ningar eller evt. all ma
terial till lägsta priser.. 

Sänd oss en skiss efler 
ritning och vi giva Eder 
kostnadsfritt förslag. 

Dä order ingått även 
raifmonteringsritning. 

i||Värmeledningsfir-
' linan W0C0,Motala 

tt tvätta håret 
med Gummans Flingor 

är en verklig njutning. 

Försök en gång och Ni skall få 
det smidigt och poröst med en 
glans o. friskhet som aldrig förr. 

Gummans Flingor 
äro oöverträffade vid tvätt av alla finare plagg. 

Fabrikanter: A.=B. ENEROTH & Co., GÖTEBORG. 
(Även tillverkare av Gummans Tvättpulver och Gummans Kraftskurpulver.) 

Stor sortering av goda 

Fick- och 
Armbands-
och goda GLASÖGON. 
C. A. PATERSON 

Kungsgatan 13. 

Ur 

reise d:r Ada Nilsson, fröken Ker
stin Hesselgren, d:r Alma Sundqvist 
och fröken Elisabeth Tamm. 

Vi hälsa den välkommen! 

Den stora, hopens bifall är ofta en 
örfil åt den goda smaken. 

Man kan vara fri från alla laster 
utan att besitta en enda dygd. 

När man säger om en person: 
"Han har smak", menar man i regel: 
Han har min smak. 

solida stil M ö b l e r  

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

L. J. LARSSONS SNICKERI AFFÄR 
Telef. 106. Mariefred. 

Härliga sjöresor och bilturer. 

D A M B L U S A R  
i Crepe de Chine, Luvisca, Musslin, Shan
tung, Poplin. Flosellablusar 5,75. Svarta 
satinoverall 8,50. Svarta klädningar pas
sande för sorg. 

OBS.! Beställningar emottagas. 
Även egna tyger sys. 

0. F. Hultbergs Blusaffär, Husargatan 40. 

Kjellmers 
Damskrädderi 

& Kappmagasin, 

rekommenderas. 

Förstklassigt arbete. Låga priser. 

Carl Johansgat. 9. Tel. 45968. 

Bredvid den dansande båten stod 
Schack som en svart skugga, sam
mansmält med nattens mörker. Ma
gasinen vid stranden lågo alla med 
mörka fönster, och ingen människa 
var annars att upptäcka varken upp
åt eller nedåt strömmen. 

Från Korskyrkans torn slog det 
tre kvart till elva. Då gled Julia 
med kattlika steg ut ur genomgångs-
gränden till floden. Hon hade bun
dit en mörk duk över sitt svarta hår, 
och kastat en svart sjal över sin rö
da blus. I hennes marmorvita, stela 
ansikte flammade de stora ögonen 
lik de av stormen piskade gasflam
morna i glaslyktorna. 

"Här är jag." 
"På slaget! Modig tös! Vill du 

verkligen försöka på allvar?" 
"Har du tvivlat på det?" 
"Kan väl vara. Kvinnfolk ä' van

kelmodiga. Och inte alla kan se 
blod." 

Hon kastade huvudet tillbaka-
"Men det kan jag." 

Med ett utrop av beundran ryckte 
han henne till sig och kysste henne 
vilt. Alldeles förtrollande lyste hen
nes vita ansikte med de flammande 

ögonen i lyktornas fladdrande ljus. 
Hon var den skönaste kvinna han 
någonsin hållit i sina armar — och 
så helt hans, såsom ännu ingen ne
gerslavinna tillhört sin herre, genom 
denna gärning, som måste binda hen
ne vid honom för alltid. 

Likgiltig som en smekt katt lät 
hon sig kyssas. Då han släppte hen
ne, skakade hon på sig och steg i 
båten. 

"Lägg ut." 
"Vad? — du ger mig ingen kyss 

tillbaka?" 
"Först förtjäna den —" 
"Hör på! Det är en fördömt sti

lig brudpresent jag ger dig. När 
det är gjort, vill du då kyssa mig, 
Julia?" 

"Jag skall kyssa dig." 
"Du stannar hos mig i kväll, hör 

du!" 
"Ja. I dag — och alltid. Lägg 

ut." 
Han satte årorna i vattnet. En 

stund var intet att höra utom årsla
gens skarpa takt, vindens susande, 
vågsvallets brus, när det stormpiskat 
rusade mot forsarne. Som en kork 
dansade båten på böljorna. 

En gång lyfte Julia prövande 
handen. 

"Vinden går med strömmen, är det 
inte så?" 

"Jo, det blåser västan. Det är 
ett styft stycke arbete att komma 
över." 

I hård kamp mot ström och vind 
tvingade Schack båtens för skarpt 
mot höger direkt på holmens udde. 

Julia lade handen på hans arm. 
"Du håller för högt." 

"Hur så, din tossa?" Strömmen 
river ju i dag, som om den hade hun
dra armar. Du vill väl ner i kvarn
hjulen? I dag kan man inte hålla 
för högt!" 

Julia skakade på huvudet. "Man
folk har ingen beräkning. De snur
ra på som en mygga i ljuset. — Om 
han — där borta! — ser båten kom
ma, om han känner igen dig och mig 
— och han kan se som en uggla i 
mörker — tror du verkligen, att han 
sitter kvar och väntar, tills vi äro 
framme?" 

"Han stannar av bara nyfikenhet. 
Enfaldig är han din "fördetting!" 

Schack ändrade icke kursen. Av 
alla krafter låg han på årorna. Allt 

närmare ryckte öspetsen. Julias 
hjärta slog vilt. Hon böjde sig fram. 
Grenom mörkret såg Schack hennes 
ögon blixtra. 

"Är du också säker på, att han 
väntar på dig ensam?" 

Schack for upp. "Satan och allt 
hans anhang! Menar du, att han 
kunde ha visslat på griparna?" 

"Jag menar bara, att det vore klo
kare att först lägga till vid ön, och 
försöka snoka ut bland buskarne, 
vem och hur många, som vänta där 
borta." 

Schack såg något osäker på Julia. 
Hans var den grova våldsmänniskans 
brutala mod. Men under de djupt-
hängande molnen, mellan vatten och 
himmel, i nattens mörker, i brusan
de storm, fattades han av en vid
skeplig rädsla. Vem befallde henne, 
slynan, att lik en olyckskorp kraxa 
olycka i avgörandets ögonblick?! — 
Dumbom, som hade tagit henne med! 

Men hans säkerhet var skakad. 
Ovillkorligen överlät han på ett 
ögonblick farkosten åt vind och 
ström, medan han överlade. Hastigt 
kastade dessa båten in i vänstra 
flodarmen. Han lät det ske. Må

hända var det verkligen rådligt att 
förvissa sig om ställningen, som Ju
lia sade. 

Men då han försökte lägga till, 
fann han det omöjligt. Piskade av 
stormen rusade vågorna mot forsen. 
Och driven av vinden, dragen av den 
dolda strömmens hemska kraft, sköt 
farkosten pilsnabbt mot stranden, 
slog hårt emot utstickande trädröt
ter, vred sig, vacklade, lydde varken 
roder eller åror. Den nedhängande 
gren som Schack försökte fatta tag i 
för att bromsa båten, gled genom 
hans hand. Med en stöt for båten 
på en utskjutande jordbank. Virv
lande runt om sig själv höll han på 
att kantra. 

"Håll från land!" ropade Julia. 
Samtidigt fattade hon en åra, och 
stötte farkosten med all kraft långt 
från stranden mitt ut i strömfåran. 

"Det kommer sig av ditt fördöm
da dumma snack!" grälade Schack. 
"Lägga till! Inte kan man lägga 
till utan brygga i ett sådant satans 
väder. En annan gång blandar du 
dig inte i saker, som du rakt inte 
begriper." 

(Forts.). 
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Aktiebolaget YVY Fabriken 

Siuk- ocH 

Nya medlemmar vinna ; , ^ 
säkra Eder mot sjukdon,, Tade- "fir 
göras till Ordf. Pr. Anna T » äla«i|t&f 
torget 8. Tel. 182 06. BilHg£ 

" —J^gifter 

liiiimif. 
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on 
•aasfe 

Köp Ed ra Skod 
där Ni får största urvïlf^g; 

varor, lägsta priser, nämligen h< 

10 Södra Larmgatan 10 
Linnégatan 11. Karl Gustafsgatan 5? 

BREVLÅDA. 
Stockholmare. Var god sätt Er i 

förbindelse med vårt ombud i Stock
holm. Tel. 13768. 

Vale. Nej, icke den här gången! 
Returporto medföljde icke varför 
manus får återhämtas på redaktio-
nen. 

A. M. Artikeln innehåller många, 
goda tankar, men behöver nog ® 
omarbetning. Få vi ta tankarne och. 
göra omarbetningen? 

Fru W. S—g. Ni har lämnat fel
aktiga upplysningar. "Den alltid 
öppna porten" var åtminstone denna 
gång oåterkalleligen stängd. 

Prenumerant, Stockholm Ö. Hjär-
tevarmt tack! 

Teaterbesökare. 
digt Er mening. 

Vi dela fullstän-

YARÄKTLGHET 

är den mest utmärkande 
egenskapen hos vara 

specialiteter i 

Låt oss visa Eder vart 
urval. 

GÖTEBORGS 
LINOLEUM=MAGASIN 
Peters, Franzén 

Kungsportspl 

Hrla JVIjölk 
I) is tri b ution pa glasfiasko 

Tel. 40781, 45699 

E. NORDHAMMARS 
SKRIV- & "EVISIONSB^^ 
Malmskillnadsgatan i i ,  

Tel. 13768, 
h 
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Erik Dalilbergsg. -2 
Nya Tyska Wie°er 

Tei. 607" 
Tel. 6077. 
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'TZlryck tillätes gärna om "Kvln-
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INNEHÅLL. 

dskrönika 1 sammandrag. 
Dikt av G. K. 

Utlan 
Betraktelse. 

gör förmånen av enskilt rum pa sjuk-
hus göras beroende av betalnings« 
förmåga? Av Advokaten Hilma 
Hansson-Söderqvist. 

Pressen och allmänheten. Av Eagna 

Medansvariga eller icke? Av Stilett. 
Får inte en skurgumma åka i egen 

bil. Av F. C. 
Mäns ära. Av Eira Brehm. 
Teater. Två premiärer. 
Kyskhet och blygsamhet. 

"Herrspalten." 

Uppmuntra kvinnlig företagsamhet! 
1 Rosenhof. Roman av Luise Westkirch. 

Utlandshröniha 
i sammandrag. 

Den tyska regeringskrisen har 
lösts på så sätt, att de förutvarande 
koalitionspartierna efter mycket 
käbbel enats om att tills vidare upp
rätthålla samarbetet. På denna osäk
ra grundval har Stresemann bildat 
sitt nya kabinett, i vilket, med två 
undantag, de förutvarande minist
rarna inträtt. En av de män, som 
offrats för att tillfredsställa de bor
gerliga grupperna, är socialdemo
kraten Hilferding, förut riksfinans
minister. 

Den nya regeringens livstid vän
tas icke bliva lång — det tyska föl-
fet kommer antagligen inom kort 
ätt kräva en nationalistisk diktatur 
med undanfejande av de många poli-
®ka partierna med deras eländiga 
mbördeskiv och hätska pressgräl. 

™ god föreställning om situatio-
får man genom ett av f rikg. 

mansminister Hilferding nyligen 
3 et föredrag, innebärande ingen-
mg ®lndre än en konkursförklaring 
J, e tyska socialdemokratiska par-
m!u S?? öPPet erkänner, att dess 
makt står för fall. 

Vi äro, sade Hilferding bl. a., 
svagare, därför att studenterna 
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mast får att lösa, gäl-

fråga, 'som tyska 

1er fullmaktslagen, den av regerin
gen begärda utsträckta befogenheten 
på de finansiella, ekonomiska o, socia
la områdena vilken går utöver författ
ningens fastställda gränser och även 
innebär rätt att ändra 8-timmarsla-
gen- Faller fullmaktslagen, följer 
måhända riksdagsupplösning och ny
val. 
. Den tyska regeringens försök att 
inleda förhandlingar med Frankri
ke om arbetets återupptagande i 
Ruhr hava snävt tillbakavisats, 
Frankrike ämnar ordna denna sak 
icke med tyska regeringen utan med 
de lokala myndigheterna och med de 
båda stora tyska industrigrupper
nas företrädare, Otto Wolff och Hu
go b tinnes. .T en del av den tyska 
pressen riktas ursinniga angrepp mot 
de båda magnaterna, vilka beskyllas 
för att för egen vinnings skull bort-
schackra de besatta områdena till 
F rankrike. 

Den brittiska rikskonferensen på
gar alltjämt i London. En av dess 
viktigaste uppgifter är att åväga
bringa en närmare ekonomisk sam
manslutning mellan imperiets olika 
delar. Dominions begära marknad i 
England särskilt för sina lantbruks
produkter och skola i så fall bliva i 
stånd att mottaga Englands befolk
ningsöverskott. Det är antagligt, att 
dessa underhandlingar skola leda till 
en omläggning av Englands tullpo
litik i protektionistisk riktning. 

Även Englands utrikespolitik har 
behandlats på konferensen. Lord Cur-
zon lämnade en redogörelse för den
samma, varefter diskussion följde. 
Mötets förhandlingar voro icke of
fentliga, och de till allmänheten be
fordrade referaten äro rätt intetsä
gande. Ett rykte vet berätta att do
minions äro missnöjda med Englands 
vacklande och svaga utrikespolitik. 

Förutvarande engelske utrikesmi
nistern lord Grey, vars uttalanden 
bruka tillmätas betydelse, har i 
"Times" behandlat den nuvarande 
världssituationen, vilken han målar 
i de mörkaste färger. Europa, säger 
han, glider långsamt men obönhörligt 
mot avgrunden. Endast ett samar
bete mellan Frankrike och England 
kan bringa räddning, men detta sam
arbete är omöjligt, därför att de bå
da länderna intaga diametralt mot
satta ståndpunkter i skadeståndsfrå
gan av vars lösning Europas fräls
ning beror. Ännu har man en kort 
frist att räkna med, men utnyttjas 
icke denna i fredens och folkförsörj
ningens tjänst, går Europa snart mot 
nya krig, nya revolutioner. Ingen 
stat, icke ens Frankrike skall undgå 
att indragas i denna katastrof. — 

Framtiden får utvisa om profetian 
! 
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BE T RH KT EL SE. 
Ho G. K. 

Sen minnet falnat över gjorda fel 

och nya tankar känslorna förlåtit, 

då se oi uad som gjort en dårskap hel, 

det var att öoer den ui sörjt och gråtit. 

Ej höues starka andar höja ue 

och klagan sen de en gång handfat. 

Med högrest panna skall du stå och se 

ditt fel tiff lärdom underbart föruand/af. 

Se upp till stjärnorna ! I jordens natt och död 

de blicka leende på oåra strider, 

ge ro uti uår själs- och hjärtenöd 

och lysa vilsne vandrarn hem omsider. 

ar sann! 

TRÄFFAR. 
Aforismer av Bernard Shaw. 

Ett skämt är ofta en förklädd san
ning. 

* 

Det är handlingen som betyder 
något och icke det namn vi ge den. 

Människorna överdriva alltid be
tydelsen av de ting de icke ha eller 
ännu icke ha ernått. Den man, som 
har tandvärk, tror, att han skall kän
na sig lycklig när smärtorna upp

hört. 
* 

Lögnarens värsta straff är, när 
allt kommer omkring, icke att alla 
misstro honom, utan att han själv 

icke vågar tro på någon. 

Bör förmånen av ensKilt rum på 
sjuKhus göras beroende av 

betalningsförmåga ? 
Några ord om ett demokratiskt reformkrav med avseende på den 

slutna sjukvården. 

Av advokaten Hilma Hansson=Söderqvist. 

feberpatient, vilkens tillstånd fram
förallt kräver tyst omgivning ligger 
hopkyffad på en allmän sal tillsam
mans med bråkiga medsjuklingar 
medan en annan relativt frisk patient 
efter någon lindrigare operation lig
ger och tar upp ett enskilt rum. Det 
är nämligen betalningsförmågan som 
utgör betingelsen för frid och ro för 
sjuklingarna på sjukhusen. Denna 
princip isom innebär så mycket av 
bristande humanitet synes allt fram
gent att bli gällande. Den kommitté 
som nyligen utarbetat ett i många 
andra avseenden värdefullt förslag 
till ny sjukhusstadga, har nämligen 
ej alls givit sig in på regleringen av 
de enskilda sjukhusrummens omänd-
ring. I betänkandet till ifrågava
rande förslag,, kap. III, § 11, mom. 
2 finns en bestämmelse om att "sär
skilda rum till nödigt antal skola fin
nas inredda för vård av sådana med 
smittoisam sjukdom behäftade perso
ner som icke utan olägenhet kunna 
vårdas å allmänt rum." Påbud om 
inrättandet av enskilda rum för an
dra syften än för isolering av smitto
farliga patienter saknas. Att emel
lertid behovet av särskilda rum för 
åtskilliga andra syften föresvävat la-
sarettsstadgekommitterade synes av 
förslagets kap. III § 39, mom. 7, där 
bland lasarettsläkarens åligganden 
uppräknas att han skall tillse "att 
såvitt ske kan, sjuka, som verka stö
rande eller i hög grad till obehag för 
sin omgivning, avskiljas från övriga 
sjuka, liksom även att personer, som 
kunna antagas i sedligt avseende in
verka menligt å andra, hållas skilda 
framförallt från barn och yngre per
soner." 

Hur skulle man nu tänka sig en 
reglering av de enskilda sjukrum
mens användning? På sin plats vo
re uttryckliga lagbestämmelser om 
inrättandet på varje tiotal sjukrums
platser av ett visst antal enskilda rum 
för bestämt angivna ändamål. I de 
enskilda rummen skulle man på 
grund av lagstadganden tänka sig 
placerade två huvudgrupper av sjuk

huspatienter, dels de som själva i sär
skild grad tarva ro på grund av sitt 
sjukdomstillstånd, dels de som i 
nämnvärd grad störa medpatienters 
lugn eller äro till synnerligt obehag 
för dessa. Till den förra kategorien 
räknas exempelvis sjuka som befin
na sig i döende tillstånd, eller lida 
av mer höggradig sjukdom eller av 
sådan som på grund av sin natur sär
skilt ofördelaktigt påverkas av oro
lig omgivning. Under den senare av 
ovan nämnda huvudgrupper komma 
de patienter som ha sjukdom förenad 
med stinkande utdunstningar eller 
dylika med våldsamma symptom 
e. d. Här ovan föreslagen lagstift
ning som dessutom innefattade be
stämmelser om minimiantal för plat
ser å allmän sjukhussal skulle helt 
säkert på effektivt sätt förhjälpa till 
lugn och trevnad just de sjukhuspa
tienter som mest behöva det. 

I fråga om den öppna sjukvården 
äro förbättringar önskvärda med hän
syn till den mer eller mindre obe
medlade sjuka allmänheten såsom ex
empelvis med avseende på lokalerna 
för poliklinikerna och beträffande 
kvalifikationerna hos de där anställ
da läkarkrafterna. I fråga om den 
slutna sjukvården äro kanske refor
mer i demokratisk riktning ännu mer 
av behovet påkallade. Vid denna 
gäller det längre, svårare sjukdoms
tider, varvid orättvisa i fråga om 
tillgång till trevnad, frid och ro 
känns bittrare än vid tillfälliga, lät
tare sjukdomar som ej tarva sjukhus
vistelse. På sjukhusen åtminstone, 
tycker man, borde icke längre få 
existera en skillnad mellan rik och 
fattig. 

Svåra äro långvariga sjukdomsti
der. De innebära icke blott kropps
liga eller andliga lidanden; ofta föra 
de med sig en derangerad ekonomi, 
något som dock i viss mån kan neu
traliseras genom medlemskap' i sjuk
kassa eller tagen sjukförsäkring. Be
träffande själva lidandet kan det om 
icke alla gånger botas dock i hög 
grad lindras genom bästa möjliga lä-
kar- och sjukvård under sjukdoms
perioder. Idealet för en sjukling är 
naturligtvis att vårdas i hemmet av 
kära närstående. Numera torde 
emellertid högst få sjuka få erfara 
denna personliga, ömma omvårdnad. 
Den modärna medicinska tekniken 
kräver vanligen att de skötas utom 
hemmet. För övrigt är det endast 
den ekonomiskt bäst situerade sjuke 
som har råd ligga i sitt hem och be
stå sig med en yrkesutbildad sköter
ska. Alla andra sjuka få ta sin till
flykt till sjukhusen. Här möter dem 
emellertid en rätt så behaglig sjuk
domstid ifall de få tillgång till en
skilt sjukrum. Patienter få ju näm
ligen i enskilt, särskilt helenskilt, 
rum en ro, som mången gång kan 
överträffa lugnet i det egna hemmet, 
vilket förhållande givetvis är ägnat 
att påverka en sjukdoms förlopp i 
fördelaktig riktning. Endast undan
tagsvis kunna patienterna i de all
männa sjukrummen få njuta ett lugn 
som åtminstone närmar sig det i de 
enskilda rummen förekommande. Så 
är t. ex. förhållandet på ett enskilt 
sjukhus, Sofiahemmet i Stockholm, 
där sängplatserna i de allmänna sjuk-
rumme» ej äro så många till antalet 
som vanligen på allmänna sjukhus
salar. 

Tillgången till ron i det enskilda 
sjukrummet är en stor förmån. Den 
borde därför framförallt stå öppen 
för de sjuka som på grund av sitt 
tillstånd mest behöva den. 1 varje 
fall vore på sin plats att i enskilda 
rum isolerades patienter som störde 
ron i de allmänna sjukrummen. Så 
är emellertid ej fallet. Man kan t. 
ex. få se det upprörande i att en ros-

Pressen och 
allmänheten. 

När jag under en av veckans hun
dra rägnskurar sökte lä hos min goda 
vän, fru T., mottogs jag med en 
dusch av ovett. 

— Det var riktigt bra du kom! 
Jag är så arg på tidningsfolk att jag 
kan dö. 

Hon såg verkligen också mycket 
förbittrad ut. Men jag känner fru 
T. Hon brinner som blånor i sin 
vrede, men när blånorna väl brun
nit ut är hon åter den raraste och 
vänligaste människa under solen. 
Följaktligen tog jag saken lugnt. 

— Allt annat. . . fortfor fru T. 
i sin upphetsning . . . men när de sät
ta ens goda namn och rykte på spel, 
då . . . 

Jag stod alltjämt som ett levande 
frågetecken. 

— Du måtte väl i alla fall ha läst, 
vad man satt in i Morgonbladet om 
Oskars födelsedag, utbrast hon utom 
sig. Det är så att... ja, det finns 
inte ord nog starka för ett sådant 
handlingssätt. 

Hon hade i sin iver redan dragit 
in mig i salen och från en reol häm
tat fram ett exemplar av Morgon
bladet. 

— Se, läs själv! ropade hon med 
upprörd och darrande stämma. Och 
hennes blick stod såsom ett par brin
nande lågor mot mitt ansikte, medan 
jag läste. 

Det var en helt vanlig liten födel
sedagsnotis: "Femtio år fyller i dag 
etc ... Född i etc.... gift sedan 
En framstående och allmänt aktad 
etc.... 

Förgäves spanade mitt öga efter 
ett enda ärekränkande ord. Min 

brist på uppfattning drev fru T:s 
vrede till kokpunkten. 

Hon ryckte tidningen till sig, höll 
den tätt framför min näsa och pe
kade med darrande finger på raden r 
gift sedan 1895 med en dotter till 
den kände etc.... 

— Förstår du nu! utbrast hon och 
skakade tidningen. Där står 1895, 
och Adolf vår äldste son är född 
1894! Yad skall folk tro, som inte 
känna till det! Yad skall Adolfs 
kamrater tänika? 

— Vem har lämnat uppgifterna? 
frågade jag. 

— Yem som har lämnat uppgifter
na, repeterade fru T. (Hon har inom 
parentes sagt den fula vanan att här
ma ord, när hon är vid dåligt lynne.) 

— Ja, tidningen har väl ringt nå
gon av er för att få närmare upp
lysningar. 

— Om man ringt! Jo, det vill jag 
lova! Här ringde en väl sina tjugu 
gånger just som det var som allra 
brådast. Här skulle ju komma 25 
personer, jag hade en tårtbotten inne 
i ugnen och arbete över öronen. Men 
till slut måste jag ju svara. Han 
ville ha några data som han uttryck
te sig, men Oskar skulle naturligtvis 
inte besväras. Det var kutym o. s. v. 
o. s. v. Det gick alldeles runt i mitt 
huvud. Och då är det möjligt, ja, 
jag var nästan säker på det efteråt, 
att jag sagt 1895 i stället för 1893. 

— Men då är det ju alltså du själv 
som . . . utbrast jag. 

— Kom inte med några dumheter! 
avbröt fru T. förargad. Om också 
jag sade galet, så borde väl han tagit 
bättre reda på saken. 

— Nej, vet du! Om någon i värl
den skulle ha reda på årtalet för ditt 
giftermål så är det väl du själv, sva
rade jag nu i min tur anstücken. 

— Ja, ni äro lika stora åsnor alli
hop! ropade fru T. 

— Tackar, svarade jag. Tackar 
allra mjukast! 

Och jag styrde ut i tamburen för 
att fortast möjligt utbyta detta ore
sonlighetens Charybdis mot gator
nas våta Scylla. 

— Går du? frågade fru T. ånger
fullt. Får jag inte bjuda på en kopp 
te? 

— Nej tack, svarade jag, åsnor 
tycka inte om te. 

—- Ä, du blev väl inte stött för 
vad jag sade? kom det ödmjukt. 

— Tvärtom! Jag är dig tacksam 
för din uppriktighet. Du har givit 
mig en talande och värdefull förkla
ring till det alltid aktuella spörsmå
let om hur felaktiga uppgifter kunna 
komma in i pressen. Och det är just 
om det jag nu tänker gå hem och 
skriva. 

Ragna Peters. 

I det engelska vigselformuläret 
riktar prästen till bruden frågan: 
"Vill du lyda och tjäna honom?" 

Inom den engelska kvinnovärlden 
önskar man frågans omformulering 
och har föreslagit följande ordaly
delse: "Vill du älska honom och 
ställa det väl för honom?" 

Frågan antages emellertid vara för 
tidigt väckt. Det är en underlig 
värld vi leva i. 
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