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GÖTEBORG 
försäljer i samtliga sina butiker 

Kooperativa Förbundets Margarin 
Växtmargarin 1.70 pr kg. 
Gräddmargarin 2.— „ „ 
Smörblandat 2.30 „ „ 

OBS.! .De billiga priserna i förhållande till övriga fabrikat. 

Tala om för mamma 
att de flesta 
av skolkamra
terna få sina 
nya kostymer 

från 

Vaddtäcken 
handstickade såväl som 

maskinstickade samt 

Filtar 
till billigaste priser hos 

Lisa Hallbäck 
26 Vallgatan 26. 

De Damer 
som önska moderna, bekväma först
klassiga skodon till möjligast lägsta 
priser köpa hos 

Hedströms 
Södra Larmgatan 10. 

Linnégatan 11. Karl Gustafsgatan 57. 

FISKTORGET. 
T e l .  1 0 9 2  -  1 3 8 6 5  -  3 0 7 2 .  
T e l .  - a d r .  " B E R L I N S " ,  

illllllllllllllllilllilllllliilll 

Vän, icke fiende. 
Spökena, busen och sotaren, som ju 

förr i tiden spelade en icke alldeles 
oviktig roll i barnuppfostran, särskilt 
när denna — som ej sällan hände i 
fråga om de minsta småttingarne — 
lades i barnjungfrurnas händer, hava 
väl nu i det närmaste försvunnit ur 
barnkammaren. Men skrämseltakti
ken har därför icke helt och hållet 
lagts på hyllan, utan användes nog 
då och då som stöd för den faderliga 
och moderliga auktoriteten. Det är 
bara de skrämmande gestalterna, som 
blivit andra. 

Vem känner inte igen det här av 
en snäll och beskäftig mamma helt 
tanklöst fällda yttrandet: 

— Oim Pelle inte tar på sig ytter
rocken, blir Pelle förkyld och så sjuk, 
så förfärligt sjuk så, och då kommer 
doktorn hit och känner och klämmer 
på Pelle och skickar hem stora flas
kor med rysligt sura och beska drop
par, som Pelle måste dricka ur var
enda smul. 

Vackra Gångmattor. 
Platsens största sortering. 
— Lägsta priser. — 

A.-B. Carl Johnsson, 
KUNGSTORGET. 

Orden ha en till synes utmärkt ver
kan, Pelle kryper lydigt i ytterrocken 
och slipper förkylning, men samtidigt 
fylles hans hjärta med fruktan för 
den ryslige doktorn. Det är ju alls 
inte mammas mening, men det blir i 

alla fall så. 
Och händer sig sedan, att Pelle en 

dag känner sig underlig och "ledsen" 
i kroppen, det gör ont i huvudet och 
sticker i halsen. Mamma, som ser, 
att pysen är iblek om kinden eller att 
ögonen ha en egendomlig glans, frå
gar om Pelle mår illa och känner sig 
sjuk. Det gör nu Pelle förstås allde 
les kolossalt, men han förnekar det 
ivrigt och ihärdigt. Han vet, att om 
han är sjuk, så kommer doktorn och 
känner och klämmer på honom och 
häller i honom sura och beska drop
par —• det har mamma ju sagt så 
många, många gånger. Och Pelle an
stränger sig till det yttersta och låt
sar sig frisk för att hålla doktorn från 
livet på sig. Det går en dag, kanske 
två, men så slår sjukdomen, som hun
nit få ett riktigt kraftigt tag, omkull 
Pelle i sängen. 

Det går inte att värja sig längre. 
Mamma talar visserligen om hur 
snäll farbror doktorn är, att han skall 
göra Pelle frisk och ge honom söta, 
goda droppar, men Pelle vet bättre 
och när doktorn står vid sängen är 
han förfärligt rädd, hjärtat slår häf
tigt och pulsen flyger. Han vill inte 
öppna munnen, inte låta "den snälle 
farbror doktorn" lyssna på bröst och 
rygg, vill inte tala om var det gör ont, 
och han vill inte, inte ta några drop
par! Han vet, att allt som kommer 
från doktorn, är svårt och farligt. 

Mamma står handfallen och för
tvivlad 'bredvid och kan inte förstå 
denna pojkens oresonliga fruktan. 
Hur kan han ha blivit så rädd för 
doktorn?!! Det är fullkomligt ofatt
bart ! 

Genom den lille patientens omed-
görlighet försvåras läkarens arbete. 
Han får inte göra den ingående un
dersökning han behöver, får inga upp
riktiga svar på sina frågor och har 
på grund därav svårt att fastställa 
sjukdomens natur och att göra sina 
ordinationer. Kanske han också sä
ger, att det hela aldrig behövt bliva 
denna allvarliga sjukdomshistoria, om 
han blivit tillfrågad genast och de 
första symptomen på illamående gå-
vo sig tillkänna. — 

Mamma svarar bedrövad och utom 
sig, att hon nog tyckte att gossen ett 
par dagar inte såg kry ut, men att han 
själv förnekade att han var sjuk. Hon 
kan inte förstå, att han dolt det för 
henne 

En sekunds eftertanke bör säga 
varje moder, hur fullständigt avvita 
det är att skrämma sig till lydnad hos 
småttingarne genom att för dem miss
tänkliggöra och framställa som ein 
"buse" den man, som när sjukdom 
stöter till, skall bringa dem hjälp. Och 
som den enda rätta och kloka måste 
i stället den taktiken framstå, at re
dan tidigt göra barnen förtrogna med 
att läkaren är en god vän, en riktigt 
god vän, som tycker det är synd om 
små sjuka barn, och som gör dem 
friska igen och ger dem söta, goda 
droppar. 

Ångbageri-A.-B. 
R O S E N L U N D S  

försäljes i J. A. M. A.-B., Åsen & 
Jordhammars oc.i Arias mjölkför
säljningslokaler. Tel. 6026, 7071. 

Kvinnliga Kontoristförbundets 
Kilo- och Semesterhem 

SO M MAR BO 
å Billdal, hålles öppet till den 7 septem
ber. Kontorister (även icke tillhörande 
Förbundet) erbjudas billig och god in
ackordering pr dag eller vecka. Vidare 
genom Kamrern. Telefon 72 95. 

KURSERNA 

i Fransk Linnesöm 
börja åter Fredagen den l:ste Sept. Sär
skild kurs i konstsömnad. Förfråg
ningar mellan 11—3 och 6—8. Tel. 15281. 

Beställningar utföras å handsydda såväl 
enklare som mera eleganta utstyrslar à la 
fransk metod, ävensom tillklippning och på-
ritning. Modeller till påseende. 

M. PERSSON. 
Vasagatan 17, 2 tr. Göteborg. 

Inomjj} minuter 

försvinner den häftigaste huvudvärk eller 
de plågsammaste nervsmärtor, om en Ger-
mosankapsel intages. Angenämaste och 
mest ofelbara medel, utan skadliga bi
verkningar. Finnes å apotek i askar a 
kr. 1,70. Btgär endast 

J. BLIXT, Skoaffär 
Dam-! Herr- och Barnskodon. Solida 

och moderna varor. 
Kungstorget 1 (Götahallen). 

Bazaren 45 & 47, Kungstorget. 

Nya Sjömanshemmet åt l:sta Långgatan. 

Skanstorget 5. 

Torgskräck. 
Med torgskräck förstår man den i 

många psykiska sjukdomar, särskilt i 
förening med svår neurasteni uppträ
dande rädslan för att ensam gå över 
en öppen plats eller en folktom gata. 

Torgskräcken framkallas av en s. k. 
tvångsföreställning att saken är omöj
lig och till grund för densamma lig
ger en faktisk, antingen ihållande el
ler övergående allmän muskelsvaghet 
jämte hågkomsten av synnerligen o-
behagliga situationer vid tidigare för
sök att övervinna ångesttillståndet. 

Torgskräck — eller agorafobi, så
som man även kallar denna egen
domliga sjukdom — åtföljes av en 
stark känsla av ångest och bekläm-
niing, intensiv hjärtklappning och 
känsla av matthet, vidare svindel, 
darrning i kroppen, skälvning i knä
vecken, till och med understundom 
fullständig medvetslöshet. Man må
ste skarpt skilja mellan sinnes- och 
nervsjukas torgskräck och den fruk

tan för olyckshändelser, som över
faller många med kroppsliga lyten 
behäftade personer, särskilt i början 
av deras sjukliga tillstånd, då de sko
la ensamma ge sig ut på en gata. 
Anmärkningsvärt är att torgskräcken 
utebliver eller uppträder i betydligt 
ringare grad, när den sj uke går längs 
en husrad eller befinner sig i en an
nan persons sällskap. 

Även hos djuren förekommer torg
skräck. Man vet omtala ett fall, då 
en hund, sedan han en längre tid led
sagat sin av agorafobi lidande hus
bonde, själv angreps av samma sjuk
dom. 

Besläktade med torgskräcken äro 
åtskilliga andra hos nervsjuka män
niskor uppträdande ångesttillstånd, 
såsom rädslan för att gå ut i det 
fria, för at åka i slutna vagnar eller 
för att sitta i en folkfylld lokal, ex
empelvis i en teatersalong eller kon
sertsal — tillstånd, som ha sin grund 
i " en oövervinnelig föreställning om 
hotande faror. 

K. fl. Döbeln 
Vasaplatsen 13, Göteborg. 

S p e c e r i a f f ä r  m .  m .  
Telefon 3102. Etabl. 1897. 
R E K O M M E N D E R A S !  

KOL VED 

C .  N .  A N D E R S S O N  
Tel. 2780, 6972, 10849, Göteborg 

Nilssons 
Blomsteraffär 
Linnégatan 31 

Tel. 40572 e' 

Kransar 
Buketter 

alla PRISLÄGEN. 

Vid kommunalstämman har 
förslag om ett anslag på l0Q ^ 

socknens nybildade goodtempljj" 
Efraimson på Rödjet begär 

— Ja, nog vet jag, att staT^ I 
kommun har kostat möcke pe °C? I 

di fulle, men ska en nu också hL?| 
betala te di nöktre, var «1« j °r - ' 
sluta? 

Kräftor 
inkomma nu varje dag i 

Fiskhallen Grönsakstor»f 
till billigaste priser. 

Tel. 5438, 5436. Filial Bazar Alliant]:-, 

Gulaschbaronen: — I gåi~^> 
gick jag förbi er port. 

Verklige baronen: — Tack! 

ARLA MJÖLK 
Distribution på glasflaskor 

Tel. 8578, 3699 

ARLA MJÖLKSERVER INQ 
Drottninggatan 13. Tel. 90 96, 

//ö/rr/ö //r-jr,/ Jxzysfay>/yjer 

SCa/Y%Artswri 
^ ^  SÄr/spoy/aro-

NU INKOMMET, 
till dagens, lägsta priser: 

Handvävda, färgäkta Bomullstyger, 
stor sortering. Ylletyger, Viyella, Flanel
ler, till klädningar och blusar. Blekta och 

oblekta Vävnader, bästa fabrikat, med 

stor rabatt å stycke. Prima kulörta Skjort
tyger, Möbeltyger, Gardiner, Bord
dukar, Bolstervar, Sängtäcken, Linne
vävnader, Handdukar och Duktyger, 
bästa kvalitéer. Lahmans Herr- och Däm
underkläder. Strumpor. Snörliv. Näs
dukar. Förkläden. Prima Bomulls-

och Ullgarner. 

Bertha Anderson, 
15 3Çorsgatan 15 

Den besökande: — Jag måste ab 
solut träffa professorn. Det är en 
ytterst viktig angelägenhet. Var god 
underrätta honom! 

Hushållerskan: — Nej, jebalon, det 
vågar jag visst inte! Professorn 
skulle ta huvet av mej, om jag störde 
honom — han håller på med en av
handling om "Självbehärskning". 

* 

Hon: — Doktorn säger att jag ab
solut måste fara till ibadort för att 
minska i vikt och du nekar mig till-
låtelse att resa. Du älskar mig icke 
längre ! 

Han: — Gör inte jag?! Men för
står du då inte, att jag älskar dig så 
gränslöst mycket, att jag inte vill för
lora ett enda hekto av dig?! 

* 

På sanatoriets ligghall. 
En herre: — Har man konstate

rat åderförkalkning också hos er? 
En annan herre: — Nej ingen 

sjukdom alls. Jag har nämligen 
sagt ifrån, att då reser jag ögon
blickligen. 

Bråsthi Konditori 
Victoriagatan 1 B (hörnet av Storgatan) 

R E K O M  M  E N D E R A S .  

Sänd Eder TVÄTT till 

Tvättanstalten Västkusten 
Vegagatan 46, Göteborg. Tel. 1443. 
Omsorgsfullt arbete. Snabb leverans 

Köp svenska varor! 

Massage - Sjukgymnastik 
Dagmar Palmquist Ester Taube 

Leg. Sjukgymnaster K. G. C. I. 

JÄRNTORGET 4 

ÖPPNAS 1 SEPT. 
Upplysningar pr tel. 42118 

Holger Bille 
TANDKLINIK 

Vitfeltsplatsen 1 B. Tel. 19340. Göteborg. 
(Mitt emot Engelska kyrkan). 

Mottagmingstid vard. 10—3, sönd, 11—"1 

Spécialité: Löständer alla slag. Guld-
arbeten, guldbryggor « 
guldstifttänder. 

Resande kunna erhålla sina arbeten på dagen. 

,te på att spara något, då det gällde 
henes väl. 
. Men så hade hon också blivit fin 
till sist — ny från topp till tå ! 

Hon kände med sig själv, att hon 
kommit några trappsteg högre — ja, 
att hon stod mycket högt. Och högre 
kunde hon väl komma ännu, tänkte 
hon — kanske slutligen bli grevinna 
själv och sitta på sidendynor och 
knapra på konfekt. Ty detta skulle 
bon naturligtvis få lära sig hos gre
vinnan — pappa hade ju sagt, att det 
•var en gammal, gammal genomfin ätt, 
med anor ända från drottning Kristi
nas dagar. Och det är med adelskap 
som med vin — det förädlas med å-
pen. Å, det hela var en sådan ut

märkelse ! 
Och hon kunde väl knappast hjäl

pa det, men hon såg också mycket 
högdragen ut, där hon satt, insvept 
i en rock, som gick över öronen, och 
en hatt, som elegant föll ned över 
skulderbladen, omvälvd av en dyrbar 
pleureuse. Och de övriga passage
rarna kunde väl icke heller hjälpa 
det, men de sågo icke så fina ut, mest 
föreföllo de att vara lantmän, påstig
na här och var, men helt visst icke 

som hon på väg till ett grevehus. 
Och de läto henne även artigt vara 

i fred. Visserligen tittade de på hen
ne en smula, och detta kunde de gär
na göra, tänkte hon — hon var värd 
att titta på. Men sedan slogo de sig 
lugnt ned och började räkna pengar 
eller läsa sina landsortsblad, och hon 
satt ensam och småhuttrade, ty icke 
ens de finaste kläder kuinde dölj a, att 
man befann sig i den svala vårvintern 
efter islossningen. 

På däcket framför henne promene
rade en ensam äldre kvinna, iklädd 
en mörk spräcklig, något snäv kappa 
och en mössa av skinn. Hon hade 
nyligen stigit på, nickat vänligt åt 
några av lantmännen och sedan bör
jat promenera för att hålla sig varm. 
Men då och då kastade hon en skarp 
och strålande blick på den unga da
men. Slutligen stannade hon framför 
henne och sade helt naturligt : 

— Fryser fröken?" 
Den unga damen såg upp — eller 

snarare ned på de grova skorna, som 
stannat framför henne, och svarade 
ett kort: —nej tack. Det låg en till
rättavisning i tonen som ungefär kun
de översättas: "Vi äro inte presente

rade — var så god och lämna mig i 

fred!" 
Men den äldre kvinnan forfor lika 

vänligt och med en smekande blick 
över landskapet : 

— Tycker fröken att det är vackert 

här? 
— Åja, svarade den unga damen i 

samma ton och vred sig nu så myc
ket som möjligt åt sidan för att visa 
att hon icke ämnade besvara flera 

frågor. 
Den äldre såg forskande på henne 

från sidan, och ett litet underligt le
ende gled över hennes läppar. 

Därpå började hon tyst promenera 
igen. 

Efter en stund steg den unga kvin
nan upp. Hon såg på klockan att 
landningsplatsen icke kunde vara 
långt borta och gick ned för att styra 
med sitt gepäck. Och hennes oro och 
undran ökades med varje minut. 

När hon så småningom landstigit 
jämte några andra, samt fått saker
na från båten ned på bryggan, vände 
hon sig sökande omkring. Ett par 
stenkast från bryggan höll ett elegant 
ekipage — det var naturligtvis hen

nes ! 

Hon skyndade fram, men kom för 
sent. Kusken ryckte lätt i tömmarna 
och mitt för hennes näsa rullade eki
paget bort med lätta hjulsteg över 
landsvägens fina grus. 

Den unga kvinnan stod rådvill kvar. 
Bakom glaset i kupén tyckte hon sig 
ett ögonblick ha sett skymten av en 
gammal skinnmössa •—• det måtte va
ra en mycket fin trakt, som lät enk
lare folk färdas på det sättet. 

Men skjutsen som i samma ögon
blick kom emot henne var icke så 
fin. Det var en helt vanlig gammal 
trilla med smala sitsar och halmstopp
ning under en nött skinndyna. 

Något surmulen steg hon upp och 
lät kusken lyfta på gepäcket. Han 
fullgjorde sitt uppdrag under en näs
tan butter tystnad, smackade därpå 
en signal till hästen och satt orörlig 
som en träbit framför henne hela 

vägen. 
De mötte många människor och alla 

stannade de vid landsvägskanten och 
hälsade vördnadsfullt, då de sågo gre
vinnans ekipage. Om de hälsade på 
kusken eller på hästen eller' på vag
nen är icke lätt att säga. Men den 
unga damen tog det åt sig. Och för 

att de riktigt skulle kunna få se på 
vem de hälsade, sträckte hon sig så 
mycket hon kunde ur den vida kap
pan — ty i trillan med d-en hårda sit
sen kunde hon alls icke sjunka ned. 

Och- så kom hon fram. 

Den gamla trillan svängde som ett 
verkligt fint ekipage utefter den sol
gula sandgången och stànnade med ett 
ryck framför en hög vit slöttsliknan-
de byggnad, vars uppgång vaktades 
av en livlig gordonsetter. 

Hon spejade .ivrigt för att få se en 
skymt av grevinnan. Hon väntade att 
någon dörr skulle slås upp på vid ga
vel och något drottninglikt träda ut. 
Men istället kom en jungfru i vitt 
förkläde och mössa, enkel och still
sam som en sjuksyster. 

Och hon fördes in i en korridor 
där hon fick lägga av sig — och se
dan in i en stor sal med golv som 
en spegel, och där atmosfären doftade 
av blommor och skog och sedan in 
i ett mörkare rum med en matta så 
mjuk som sammet under foten och 
möbler som blixtrade av beslag och 

polityr. 

Och där — i en divan långt borta 

A S J ̂ t 
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BREVLÅDA. 
"En vän i viken." Kvinnornas 

Tidning är politiskt och ekonomiskt 
oberoende — fullständigt!! Tidn i 
äges, administreras och redigera; 
av kvinnor som funnit glädje i att 
ge den svenska kvinnovärlden en 
egen röst i pressen. Stämman åt i 
väl inte så stark ännu, men det blir ? 

om kvinnorna lämna sitt stöd i 
form av prenumeration. 

'Undrande." Nej, vi hava icke I 
tagit parti i denna strid utan hava ! 
endast låtit de båda parterna fram-1 
lägga sina skäl i våra spalter. Vi 
vilja icke tjänstgöra som pekpinne I 
utan hålla före, att en och var själv I 
bör bilda sig en åsikt och rösta ef-1 
ter eget samvete. 
Ann Marie. Eder artikel innehåller i 
många goda tankar och träffande E 
anmärkningar, men den skjuter nå-1 
got över målet, tar för hårt i. Att i 
det är som det är här i livet är nog ' 
inte uteslutande männens fel utan: 
även kvinnornas. Det kvinnliga so
ciala och politiska intresset har va
rit och är fortfarande minimalt! 
Kvinnorna kritisera i stället för att| 
själva deltaga i samhällsarbetet-
ej underligt då att deras synpunkter 
vinna så föga beaktande. — Vi sko-1 
la vid tillfälle återkomma till det i i 
Eder artikel berörda ämnet, i sam-| 
ma anda men i något modererad I 
form. 

— satt grevinnan framför en bord 

bricka och drack té. 
Den unga flickan stannade försagd. 

skamsen till döds. * 
Där återsåg hon den gamla kvin 

nan från båten, men utan skinnfflö5 

sa och utan spräcklig kappa 
iklädd en svart sidenblus med vl 

spetskrage. Och huvudet med de 
snövita insprängningen i det svart3 

såg så vackert och ädelt ut, och ha# ^ 
den, som hon räckte henne, var ^ 
och blomlik som en drottnings. 

Det blev aldrig nämnt ett ord 
resan. Ej heller blev den unga 

men någonsin grevinna. I 
Men småningom fick hon beleV ^ ^ 

het och bildning nog att alltid 
artigt på ett vänligt tilltal. 

Och det var ju ändock något. •, 

Varför nlåf,aa ^ed dåH|t ^ 

Prova re()a 
» «I fl U» Ti ttlr&r 

Ni kan fä Swalanders kaffe? Butiner 
17, Korsg. 13, Bazar Alliance, 
i dag! 

Färska Grönsaker och B,0™m.°r|U,i(i 
ligen, frän Fridkulla och Sot 

hos 

N. L. Blomberg 
TRÄDGÅRDSHALLEN. Tel. 72 

Annonspris: Textsida 25 öre pr mm. 

sista sidan 20 öre pr mm 

t annnn^prirify rabatt. 

Utkommer varje Söndag. 

Utgivare och redaktör: INGEBORG DAHLLÖF. För annons-och ekonomiavdelningen : EDITH RICKBERG. 

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

Prenumerationspris : 

Helår Kr. 6: — Va år Kr. 3:75. 
Lösnummer 15 öre. 

F. A. B. HVAR 8 DAGS TRYGKERI, GÖTEBORG, 1S22 

f^ZdTtillåtes gärna om "Kvin-
Lnas Tidningmed hela namnet 

utsatt, angives som källan. 

INNEHÅLL. 
Utlandskrönika i sammandrag. 
»Nordens fransmän». Av H-t H-n. 
,Vi slår du mig?- Av Frigga Carl

berg. 
Vad HAN ger. 
Det ekonomiska medborgaransva

ret. Av D:r Gul i Petrini. 

Människan och djuren. Ett apropos 

till en dagshändelse. 

Det kvinnliga offret 
Två huvudstäder. 
Förbudsomröstningen. 
Teaterspalten. Lorensbergsteaterns 

premier. 
Lena. Novell av —tz. 

M. M. 

"Nordens fransmän." 
Av H—t H—n. 

Utlandskrönika 
i sammandrag. 

Inga särskilt stora utrikespolitiska 
händelser hava inträffat under den 
gångna veckan. Kanhända bakom ku-
i/isserna, men i så fall bevaras de än
nu som hemligheter för världen. Vad 
som tilldragit sig och är känt kan i 
korthet summeras ihop så här : 

Det franska hotet om tvångsåt
gärder mot Tyskland för dess tredska 
i(läs oförmåga!) att icke fullgöra sina 
skadeståndsbetalningar har ännu ic
ke bringats till verkställighet. Blotta 
möjligheten därav kom den tyska va
lutan att göra ett svindlande fall; en 
dag kunde man köpa 100 tyska mark 
för 19 svenska öre! Nya meddelan
den om fortsatta underhandlingar 
mellan tyska regeringen och skade
ståndskommissionen på basis av för
slag, framlagda av bl. a. Stinnes, samt 
om möjligheten av ett betalningsan
stånd till Tyskland har kommit den 
tyska valutan att visa stigande ten
dens ehuru visserligen en mycket 
svag och-vacklande sådan. 

Bland Europas nödlidande nationer 
intager väl Österrike platsen närmast 
Ryssland. Efter en långvarig och 
hopplös misär, står landet nu inför 

fullständigt ekonomiskt samman
brott. På alla håll där det sökt hjälp, 
har man kyligt ursäktat sig och hän
visat till Folkförbundet, till den kraft 
0°h verkan det nu hava kan. Med 
Österrikes växande kraftlöshet har 
r°\ lusten hos dess grannar ökats — 
nian talar redan om härar, som stå 
fäidiga att rycka in över gränserna 

att med lämpliga områden stilla 
s'n landhunger. 

Den mellan fristaten Irland och 
ngland ingångna fredliga överens

kommelsen; synes, i strid mot de 

j^Sta *ai"hågorna, komma att stå fast. 
e män som övertagit ledareskapet 

j.ter ^en irländske statschefen Col-
ns> vilken nyligen föll för mördare-
and, hav 

beslutn 

ståndsi 

a nämligen förklarat sig 
ia att fullfölja hans samför-

'Politik med England. 

m J i^reSS'^&ningsögonblicket ingår 
• ce'ande, att skadeståndskommis-

]an^en 'C^e villig tillerkänna Tysk-

tare tf* morator'urn' men väl ett kor-
li|[e etalningsanstånd. Även denna 
^ e^tergift hälsas i Tyskland med 

och en lättnad i det allmänna 
® ar uppenbarligen inträtt-

Det sägs att svenskarna skola va
ra Nordens fransmän, och frasen ut
talas alltid som ett slags axiom, som 
icke behöver bevisas. 

Behöver den bevisas? Eller be
höver den icke? Besitta vi verkli
gen i genomsnitt alla de dygder vi 
i detta uttryck underförstå hos en 
fransman? Äro vi artigheten, bele-
venheten, älskvärdheten själv? Ha 
vi denna förmåga att ögonblickligen 
sätta oss in i och anpassa oss efter 
en situation, som utmärker perso
ner av högsta umgängeskultur? 
. Låtom oss undersöka ! Låtom oss 

i erfarenhetens namn — med totalt 
bortseende från alla obevisade fra
ser och axiom — göra några jäm

förelser! 
Om man i likhet med underteck

nad vistats på olika nordiska pen
sionat — och vilken genomsnittsbil-
dad svensk har ej detta! — är tron 
på svensken såsom Nordens frans
man ej den, för vilken man obetin
gat vill gä i döden. Ty vad man 
kan få se på ett svenskt pensionat 
av genomsnittstypen är förvisso ej 
ägnat att stimulera hänförelsen och 
stoltheten över vår genomsnittliga 
umgängeskultur. Att just pensio
natet väljes såsom utgångspunkt 
för dessa reflexioner sker emedan 
denna plats, där man själv uppträ
der okänd bland en samling av o-
kända, bildar ett utmärkt studiefält, 
när det gäller folks "savoir vivre". 

"Barn göra så i by som det hem
ma är vant", säger ett gammalt gott 
ordstäv, och man kan undra hur tu
sentals uppfostrarinnor i vårt land 
använt sitt moderliga inflytande, 
när man i berörda miljö ser alla 
dessa på den allra elementäraste 
umgängestakt fullständigt blottade 
individer. Om dessa lyste med 
undantagets sällsynthet skulle ej ett 
ord spillas på dem. Men de före
komma allmänt såsom delar av den 
nya generationsvåg, vilken för när
varande väller in över hela världen 
oc'h gör vad den kan för att sopa 
ned föregående generationers oänd
ligt mycket innehållsrikare och 
framför allt oändligt mycket mera 

sympatiska kultur. 
Är det en inbillning att denna våg 

1 Sverige har en bredd och hänsyns
löshet som i intet annat Nordens 
land? Eller varför stör den, varför 
märkes den så mycket? Varför be
härskar den så ofta och så ostört 

stämningen? 
Under sitt uppträdande på ett 

pensionat tyckas dessa individer 
följa den formeln: träd in, slå dig 
ned och hugg för dig allt du kan 
som befann du dig i en samling av 
fiender! Hälsa ej på de församlade! 
Har du sällskap så tala uteslutande 
med detta, säg kvickheter hemifrån 
och skratta och växla blickar med 
det, som om du förlöjligade hela 
den övriga församlingen! Besvära 
dig ej med att räcka din granne nå
got och anse dig ej skyldig att säga 
tack, om han är enfaldig nog att be
svära sig för din skull. -Gör över hu
vud taget allt som kan befordra ditt 
eget välbefinnande och intet som 
kan uppmuntra den allmänna trev

naden eller hövligheten! 

Vem har ej på ett svenskt pensio
nat sett denne herre eller denna 
dam, som träda in utan att hälsa, 
som under hela måltiden ej säga ett 
ord, som skyffla till sig och äta så
som kolare i skogen och därpå ef
ter förrättat värv rusa upp från bor
det utan ursäkt eller avsked. 

Och vad bjudes såsom motvikt 
mot detta? Litet ditt- och dattprat 
om jazz och shimmy, litet väder
leksprat och några utväxlade trä
hårda åsikter. 

Vad kan man i samlingsrummet 
ha för nöje av en "konversation", 
som till 90 procent utgöres av ett 
stumt begapande under en stilla och 
ihärdig undran, om fröken den eller 
herrn den är tillräckligt bra född 
eller åtminstone har tillräckligt sto
ra inkomster att vara värd några 
sottiser! Där var och en drar ett 
andedrag av lättnad, som om han 
fått av sig kläder fulla av myror, då 
han äntligen lyckats slingra sig ut 
i Guds härliga lojala svenska natur' 

Hur annorlunda är det ej i våra 
grannland! För erinringen stannar 
ett litet danskt genomsnittspensio
nat med den sedvanliga danska de
mokratiska blandningen av publik, 
borgare och vetenskapsmän, juris
ter och artister, flertalet med barn 

och blomma. 

Vid inträdet ingen gapande förvå
ning, ingen förstenad grönköpings-
mönstring med värdesättande av 
varje klut. På ens hälsning svarar 
hela bordet med naturlig älskvärd
het igen. En av sällskapet drar ut 
en stol, en annan bjuder bröd, en 
tredje smör och en fjärde förklarar 
det samtalsämne, som vid ens entré 
upptog alla de närvarande, och som 
snart med oförminskad livlighet 
fortsättes. Vilket angenämt första 
intryck på en främling! Så ovan
ligt angenämt för en svensk gä:;t 
att denne gärna, innan erfarenheten 
lärt annorlunda, drar slutsatsen att 
det är något alldeles särskilt med 
detta lilla pensionat, och att han 
haft en alldeles särskild tur, som 
råkat in i det. Efter åtskilliga som
rars erfarenheter på olika platser i 
Danmark är man bättre underrättad 
och vet, att en sådan god anda där 
råder överallt såsom ett naturligt 
utslag av en hel nations gemyt och 
sällskapskultur. — Bara en sådan li
ten detalj som att en dansk aldrig 
passerar en dansk matsal under en 
måltid utan att säga sitt: Vel be
komme! och få hela bordets: Mange 
Tak! till svar! Hur mycket livs-
vänlighet ligger det ej i en kultur, 
som gör dylika smådrag vardagliga, 
levande och till en vedertagen sed, 
bland ett folk, vilken sprider något 
av inbördes kärlek och hemstäm
ning över dess samvaro. Dent.a 
hemstämning som Danmark äger i 
högre grad än något annat land i 
Norden, och vid vars härd övriga 
nordbor även så gärna värma sig. 
Erinrar man därtill den danska 
förnöjsamheten, glädjen ända til', 
naivitet över småsaker och den 
vackra seden att även på den till
fälliga vistelseort, ett pensionat bil
dar, uppmuntra värdinnan med små 
välvilliga erkännanden, små förtjus

ta utrop om hur dejligt allt är hon 
bjuder, förstår man att här strängt 
taget icke finnes någon nationell 
platform att stå på för framfusighe
ten, ovänligheten och taktlösheten. 

Om Danmark är hemmets land, 
hjärtlighetens hemvist, står Norg' 
för erinringen som det stora diskus-
siomlandet. Aldrig någon annan
stans hör man ett så öronbedövan
de sorl som i en norsk»matsal. A1-
drig ser man ett folk med större 
brio: hänförelse, eldighet och häftig
het diskutera alla spörsmål mellan 
himmel och jord, men isynnerhet (le 
politiska. 

Här är intellektets svalare luft
streck. Även om man på okruserlig 
nordmannased presenterar sig och 
Konverserar över lag blir stämnin
gen aldrig den för Danmark speci
ellt gemytliga. • Men man känner 
att inan lever, att man vistas bland 
kunnigt och intresserat folk, s,, m 
anser livet värt en grundlig över
läggning och idén några droppar 
blod. Och man lägger märke till att. 

det ej allenast är de norska herrar
na utan även de norska damerna 
som med liv och lust diskutera p di-
tik, 'itteratur, konst och idéer. I 
fråga om konsten att på en gång 
vara charmant och självständig fö
refaller norskan bland Nordens 
kvinnor stå det amerikanska idealet 
närmast. Hon har "Ynde", men ä-
ven frimodighet. Naturligt och 
med charm balanserar hon sin kam
ratlighet, likställighet eller vad man 
vill benämna det med mannen. Och 
vad den norske mannen angår tycks 
han ej kunna tänka sig saken annor
lunda än den är. 

Det är denna insprängning av un
ga, tänkande och intelligenta män
niskor, som utgör en av de norska 
pensionatens största attraktioner. 
De ha något att tala om, dessa ung
domar, de leva med i sitt lands an
gelägenheter och kunna sitt Norge 
på sina fem. 

Vi stå långt efter i detta fall — 
genomsnittligt sett. Vår ungdom 
kan endast ett med verklig lidelse 
— dansa. Undantag finnas natur
ligtvis i hundratal. Sverige är ju i 
detta fall såsom i alla andra de 
många och de skarpa motsatsernas 
land. Vi äga personligheter, som 
skulle vara en prydnad för vilken 
nation som hälst, men även busa , 
som intet annat land kan uppvisa 
maken till. Här står strängt taget 
en kinesisk mur mellan sederna hos 
de översta tiotusen och sederna hos 
dem, som aldrig blickat över denna 
mur. Vi kunna icke räkna med ett 
i fråga om folkkultur fullkomligt 
pålitligt genomsnitt — ett sådant 
som gör sig gälilianlde överallt ute i 
det allmänna livet. Och varför, det 
vet man ej. Vi, som utan förhävelse 
dock bland Nordens folk torde kun
na räkna med de yppersta undanta
gen, andarna av universella mått på 
idéernas område, banbrytarna på 
teknikens. Men allt detta vi ha att 
vara stolta över, hela denna gamla 
kultur, som är vår, har ännu icke 
övergått till en livsform hos oss. 

Kanske blir det bättre när botten
skolan fått verka några år med ett 
utjämnande åt båda hållen. Kan
ske kunna vi då, när vi mötas på 
tillfälliga vistelseorter inom egna 
landamären, få ut något mer av 
samvaron än det som kan innefat
tas i en kvitterad hotellräkning. 

"Hvi slår 
du mig?" 
Av Frigga Carlberg. 

Häromdagen blev jag vittne till, 
hur en herre gav sin lille ilskne fox-
terrier ett par slag med sin käpp, 
utan annan synbar orsak än att hun
den skällde på — en flygmaskin. 
Förresten förklarades handlingen av 
dt slagen åtföljande uttrycken — 
Det är denna episod som giv't anled
ning till denna iiiia l.etrakie.'re. — 
Den slagne hunden smög s'ç smekan
de >ch klagande intill sin husbondes 
fötter, och i hans vemodiga och und 
rande blick lästes frågan : "Hvi slår 
d i i mig ?" 

Miljoner barn — och även miljo
ner vuxna — ha framställt samma 
fråga, utan att få tillfredsställande 
svar. 

För att återgå till dagens offer — 
foxterriern — så gjorde han sig en
dast skyldig till samma handling som 
genomsnittsmänniskan dagligen och 
stundligen gör — skällde på det som 
är nytt och ovanligt. Det är hennes 
natur, liksom det är hans, att misstro 
och ogilla allt som är nytt, det må 
vara en ny världsåskådning eller en 
ny klänningsmodell för henne och för 
honom en flygmaskin eller en motor
cykel. 

Det är det ovanliga som skräm
mer. Hundens herre visste av erfa
renhet vad en flygmaskin är — därav 
hans mod. Men hunden visste ingen
ting — därav hans rädsla. Kanske 
var han också, på grund av sin hund
naturs egenskaper: tillgivenhet och 
trohet, rädd för sin herres räkning? 
— Månne svaret han fick var upp
lysande ? 

Vem av oss bär ej i minnet från 
sin barndom, från hemmet eller sko
lan, en eller annan orättvisa man va
rit utsatt för och en i förtvivlan gjord 
fråga: "Varför slår man mig?" 
I barnets fall blir vanligen srvaret: 
"Därför att pappa — eller mamma 
;— i fall det är hon, som hanterar 
straffinstrumentet — är vid dåligt hu
mör." —- Svaret är icke tillfredsstäl
lande för någon av parterna. 

Ingen epokgörande uppfinning, in
gen social reform, ingen politisk eller 
religiös frihetskamp har någonsin 
framträtt i världen, utan att möta 
motstånd och förföljelse. Från mar
tyrernas bål, från tortyrkamrarna och 
fängelsehålornas djup, under hopens 
"korsfäst!" har frågan "varför?" 
frampressats. Kanske med tillägget: 
"Jag gav ju mitt bästa 

Men det är vardagslivets små "var
för" vi här skulle sysselsätta oss 
med, dem som vi möjligen kunna gö 
ra något vid. T. ex. lära oss fördra
ga att inte alla människor äro lika, 
lära oss förlåta att inte alla äro som 
vi. —-

Jag hörde en gång en amerikansk 
rösträttspioniär, den bekanta Susan 
B. Anthony, säga, att hur stor för 
bittring hon och hennes vänner än 
väckte med sina anspråk på politisk 
rösträtt, så var det intet mot stormen 
när de anlade "bloomers" — en re
formdräkt, bestående av vid vristen 
rynkade benkläder och däröver en 
kort klänning. För att vid mötena 
göra sig hörda under männens viss 
lingar, tjut och skrattsalvor, måste 

de återgå till de långa, vida kjolarna, 
så ytterst olämpliga för den tidens 
färder i diligens och skjutskärror, i 
båt eller krypande i bergsklyftor. 

Men — den heliga vanan var räd
dad ! 

När George Fox, kväkerismens 
grundare på 1600-talet, sydde sig en 
skinndräkt för att vara kvitt alla 
framtida klädesbekymmer, väckte 
hans kostym mer anstöt än hans re
ligiösa lärosatser. 

För sitt sedermera erkänt förnäm
sta arbete, som mest befordrade det 
mål hon satt som sin livsuppgift — 
kvinnornas rätt till kunskap och per
sonlig frihet — riskerade Fredrika 
Bremer icke endast sitt författare
rykte, utan även sitt goda namn och 
anseende. Vänner vände henne ryg
gen eller gräto över hennes förfall, 
det sista slaget av tuktan kanske svå
rast att bära. Så dyrköpt blev Hertha 
sin författarinna. 

Den vuxne har dock tron på sin 
saks slutliga seger, sin entusiasm för 
dess rättvisa till hjälp under slagen 
— tröst som är barnet förmenad. 
Detta gripes antingen av förtvivlan, 
eller av hämndkänsla: "Vänta bara 
tills jag blir stor — 

Det är ofta för vad en människa 
givit som bäst, vad hon ansett som 
sin plikt mot samtid och eftervärld, 
som vi slå henne hårdast. 

Låt oss enas om att göra frågan: 
"Hvi slår du mig?" alltmera sällsynt 
och i stället söka förstå och förlåta 
även det nya i världen — där det ej 
är av ondo. 

Vad HAN ger. 
Han säger: 
— Bliv min hustru och gör mig 

till den lyckligaste bland de död
liga! 

Hon svarar ja i^çh har en stark 
känsla av att hon ger honom oänd
ligt mycket. 

Men ger inte också han mycket, 
väl så mycket? 

En man, som gifter sig, lämnar i 
och med detsamma ifrån sig en för 
hela livet gällande skuldförbindel
se. Han skall med sitt arbete un
derhålla hemmet. De pängar han 
tidigare depenserat på sig själv 
skola hädanefter huvudsakligen gå 
till familjen. Han skall sätta sig 
själv på förknappning ifråga om 
mycket som han vant sig vid och 
som gör hans liv nöjsamt och rikt. 
Och han vet, att det allt framgent 
skall bli så, ty växa hans inkoms
ter skall familjen ställa allt större 
krav på hans börs. 

En klok man lämnar icke ifrån 
sig en skuldförbindelse, utan att 
han vet att han skall få fullgod va
luta därför. 

Men mannen, som gifter sig, 
skriver under skuldförbindelsen till 
hustrun och den familj, som skall 
växa upp omkring honom, i god 
tro och utan att veta, om den lyc
ka han till gengäld hoppas på, verk
ligen skall komma honom till del. 
Han visar en stor offervilja, ett 
ridderligt förtroende, ett mod grän
sande till dåraktighet. 

Inte sant, det är mycket han ger 
och det bör tillförsäkra honom fa
miljens erkänsla. 

Det manliga X'et. 
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Det ekonomiska medborgaransvaret. 
Av Doktor Gulli Petrini. 

(Sv. Kvinnors Medborgarförbunds artikelserie.) 

Det är en ganska allmän åsikt, att 
de företag, som ledas av stat eller 
kommun, äro sämre skötta och ge 
mindre inkomster än de enskilda, 
utan att befattningshavarna äro bätt
re avlönade eller att de pris, som 
allmänheten får betala för prestation-
nerna bli billigare. Sant är ju också, 
att ett statens verk måste ha en mera 
omständig organisation än ett enskilt, 
så att vissa svårigheter för den skull 
måste uppstå, när det gäller en smi
dig anpassning efter växlande ekono
miska förhållanden. Men detta anses 
icke vara en tillfyllestgörande för
klaring, utan mången håller före, att 
det enskilda initiativet är det väsent
liga, och att endast den, som vet, att 
han själv skall skörda frukterna av 
sitt arbete i form av större inkomster, 
sätter alla krafter till för att nå ett 

gott resultat. 
Denna åsikt är egentligen föga 

smickrande för de svenska medbor
garna, men det kan tyvärr icke nekas, 
att den har sitt berättigande. En 
tjänsteman vid post eller telegraf är 
väl knappast lika intresserad av att 
företaget går ihop ekonomiskt som 
en, vilken är anställd i enskild tjänst. 
Om man går in i en butik strax före 
jul och frågar ett biträde, t. ex. an 
helt ung flicka, hur det går med jul
handeln, så svarar hon kanske belåtet : 
"Jo, tack, det har varit riktigt bra", 
eller i bekymrad ton : "i år har det 
inte alls varit som vanligt", och man 
har alltid en känsla av att hon star 
på affärens bästa. Men vem har nå
gonsin hört en brevbärare uttala sin 
glädje över att det har varit en så 
storartad mängd jul- eller nyårskort, 
att han kan hoppas att staten förtjä
nat riktigt bra. Han beklagar sig 
tvärtom över det*> "onödiga arbetet, 
och allmänheten understödjer nästan 
hans'uppfattning och talar om, att 
man skall inte "besvära" posten i onö
dan. I Frankrike har man en mera 
förnuftig syn på saken; där uppma
nas allmänheten att glädja sina vän
ner med nyårskort och på samma 
gång bidraga till, att staten får för
tjänst. Men hos oss tycks solidari
teten med det allmännas ekonomi 

vara mycket svag. 

Hur ofta hör man icke också ut
talanden, som gå ut på, att när staten 
betalar, är det inte så nödvändigt att 
spara. Och dock har staten och kom
munen redan nu — alldeles oberoen
de av om någon vidare socialisering 
kommer att äga rum — så många vik
tiga näringsgrenar om hand, att det 
är av största beydelse för budgeten 
att dessa skötas på ett ekonomiskt till
fredsställande sätt. 

Var och en borde därför göra klart 
för sig, att den privata sparsamheten 
visserligen är en dygd, men att den 
enskilde dock har rätt att förfoga 
över sina ägodelar efter behag, medan 

det är varje människas oavvisliga 
plikt, att vara äparsam med allmän
na medel. 

Alldeles särskilt bör man vinnläg
ga sig om att inplanta denna för
pliktelse hos ungdomen, så att man 
kan hoppas på en bättre anda i nästa 
generation. Barnen böra t. ex. i sko
lan läras att vara mycket rädda om 
skolans materiel och att inte slösa 
med dess förbrukningsartiklar. Om 
de aldrig tillåtas att rita namn och 
gubbar på pulpeterna, kan man hop
pas, att de skola ha förstånd att 
också skona offentliga minesmärken 
för dylikt, liksom vanan vid ordning 
i hem och skola kan hindra dem att 
kasta papper efter sig i parker, som 
andra sedan skola ha besvär att sopa 
bort. Och man får icke försumma 
att framhålla för dem den syn
punkten, att man är skyldig att akta 
allmän egendom lika mycket som sin 
egen. 

Alldeles hopplöst är det väl ändå 
icke att försöka uppamma ett ekono
miskt medborgaransvar- Vi fordra 
ju i andra fall, att folk skall göra sin 
skyldighet, •— även om det ej direkt 
medför ekonomisk vinning. Vi be
gära av alla lärare — ifrån professorn 
till småskolelärarinnan —, att de sko
la vara nitiska och göra sitt bästa. 
Naturligtvis fylla somliga av dem 
måttet bättre, andra sämre, men nog 
skulle vi känna oss upprörda, om en 
lärare sade: Jag får lika mycket be
talt, om jag slöar som om jag är in
tresserad, bara jag inte skolkar från 
mina timmar och gör mig skyldig till 
tjänstefel, därför kan det inte falla 
mig in att anstränga mig". Detta 
skulle vi alla tycka vara i högsta 
grad ovärdigt liksom om en läkare 
vägrade att gå till en sjuk, därför att 
han inte trodde, att han skulle kunna 
få tillräckligt betalt. 

När det gäller de mera ideella yr
kena, ha vi således en viss fordran 
på solidaritet med kallet — oberoende 
av den stimulus, som ligger i utsikten 
till ökad lön eller befordran. Kunna 
vi inte begära det samma av dem, 
som tjänstgöra i statens affärsdrivan
de verk? Om var och en, från den 
högste till den lägste, ansåge, att det 
var hans skyldighet att göra sitt allra 
bästa, för att hans verk skulle ge sta
ten en god inkomst, så skulle kan
ske det allmänna få litet bättre an
seende som arbetsgivare, och vi alla 
litet mindre skatter. 

Människan och djuren. 
Ett apropos till en dagshändelse. 

Toalettsilver 
Handgjord tillverkning 

ZK.Thvdszson 
Hovj uveler are 
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Vägande ord. 
En av de känslor, som hos man

nen; bäst bevarar hjärtats adel, är 
aktningen för kvinnan. v 

Paul Janet. 
* 

Jag prisar icke mycket en förstån
dig man, när han icke tillika är he

derlig. 
Fredrik den store. 

Det öppna ögat, det öppna hjärtat, 
den alltid strävande anden, den alltid 
verksamma kraften är det, som gi
ver mannen rätt att säga: Jag har 
levat. 

J. P. Mynster. 

För någon tid sedan lästes en 
upprörande djurplågerihistoria om 
hur en bondgumma i en av våra 
mindre städer salufört en flock le
vande plockade kycklingar i den en
faldiga tron att hon i detta tillstånd 
skulle få dem lättare sålda. Barm
härtigheten mot djuren vakade emel
lertid bland människorna, och i stället 
för att göra en god affär blev gum
man rättvisligen bötfälld för sin 
otroliga hjärtlöshet och snikenhet. 

Ställd gentemot den exempellöst 
råa djurplågerihistoria, som i da
garna genomgått prässen, och där 
utövarna varit icke med en 
enfaldig bondgumma jämställda 
utan bildade och upplysta personer, 
bleknar den förra historien dock 
nästan bort såsom en bedrövlig fars 
gentemot en djupt gripande tra
gedi. 

Den senaste historien gäller det 
öde som vederfarits den beklagans
värda sämling experimenthundar, 
vilka i och för vivisektion förvarats 
inom ett särskilt till djurgård av
balkat trångt område på Fysiolo
giska institutionens tak vid Karo
linska institutet i Stockholm. Un
der sin sorgliga fångenskap ha de 
mer eller mindre livliga djuren, in
alles 17 till antalet, genom skall 
och klagotjut givit sina protester 
tillkänna gentemot den för dem 
onaturliga tillvaron. Oväseridet, 
som pågått natt efter natt, har 
stört hela grannskapet, och efter 
det ena skarpa klagomålet efter det 
andra stod det klart för vederbö
rande ägare till hundarna att nå
got måste göras. 

Vid denna passus 'av historien 
kunde man ju förutsätta att i en 
bildad och upplyst samling mäns 
kunskaper även skulle ingå ett 
stycke djurpsykologi med förståel
se av orsakerna till de stackars 
hundarnes 'klagan och ett stycke 
hjärta, som ville söka att lindra 
tillvaron så mycket som möjligt 
för de arma offren, innan dessa gå 
sin via dolorosa till vetenskapens 
pinbänk. 

Men man gör processen betydligt 
bekvämare och med så ohöljd rå
het att tanken nästan vägrar att 
följa den cyniska processen till 
slut. Och man får ej glömma, att 
det som nu följer utföres av bilda
de och upplysta män — män som 
tagit till sin uppgift att skydda li
vet och motarbeta sjukdomar och 
lidande i världen. Och vad göra 
så dessa bildade och upplysta män, 
som axlat kappan såsom livets vår
dare och beskyddare? 

Beväpnade med nödiga instru
ment gå de upp till de olyckliga 
försvarslösa fångarna för att ge
nom operativa ingrepp i deras hals 
göra stämbanden obrukbara och 
därmed tysta deras livliga skall, de
ras ångestfulla klagotjut och ihär
diga protester. De rosslande och 
kvidande läten, djuren sedan kun
de giva ifrån sig, skulle enligt de
ras bödlars mening ej bäras ut till 
människorna, förtäljande om deras 
plågade, stympade tilllstånd och be
klagansvärda tillvaro. 

Men det har ej gått enligt hrr 
medicinares beräkning. Historien 
har genom den alltid vakna och 
orädda huvudstadstidningen, Da
gens Nyheter, sluppit ut och väckt 
det djupaste medlidande med de 
förstummade, olyckliga djuren och 
den uppriktigaste avsky för deras 
mänskliga plågoandar. 

Det förbättrar just icke intrycket 
av det skedda, att vederbörande lä

kare, ägaren till hundarna, som gi
vit två unga medicinare uppdraget 
att 'utföra dådet, i sin försvars
skrift betecknar det "närmast som 
en smaksak", hur högt man vill 
taxera det rent psykiska obehag hun
darna möjligen kunna erfara ge
nom att ej kunna fone-
ra". Vilken allmänhet tror sig. den
ne läkare kunna dupera genom dy
likt vetenskapligt hokus pokus! 
Terminologien på Fysiologiska in
stitutionen klingar måhända bättre, 
men i ren svensk översättning be
tyder den emellertid ett enastående 
rått och godtyckligt djurplågeri. 
Och den svenska allmänhetens dom 
över dylik grymhet, sammanfaller 
med den mänskliga ridderlighets-
och ansvarskänslan gentemot våra 
stumma bröder i nedanstående dikt 
av Verner von Heidenstam: 

"Och hade jag en vän, en enda vän, 
och denna enda slog ett värnlöst 

djur 
och gav sin hand, som nyss med 

värmen ur 
min själ jag tryckt och velat tryc

ka än, 
jag toge aldrig denna hand igen! 

Och låg han sjuk, den vän, SOTI 

nänts att slå 
ett värnlöst djur, och låg han törs

tig då, 
när vid hans säng jag satt den sista 

natten, 
jag skulle råga glaset fullt med 

vatten 
och dricka det i botten själv och 

gå." 

Vi vilja rekommendera studiet 
av denna dikt vid sidan av andra 
studier för hrr vivisektörer på Fy
siologen i Stockholm! 

Sparkasseräkning 
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vid vilket som helst av 

Svenska Handelsbankens 
255 kontor. 

Tu 

Universella Broderskapet 
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fortsätter sin verksamhet från början av 
Oktober i ny, större lokal St. Nygatan 3. 
Lånbibliotek, läsrum, litteraturförsäljning. 

Närmare meddelanden framdeles. 

Men mellan den tidpunkten och 
den som nu är, ligga restriktions
åren. Det har visat sig att det 
verkligen är möjligt att utöva -n 
effektiv kontroll över bruket av al
kohol och att förhindra missbruket 
Men det har därjämte visat sig. att 
restriktionerna icke kunna drivas 
hur långt som hälst, utan att all
mänheten, när inskränkningarna 
göras alltför rigorösa, genast rea
gerar och bjuder motstånd i form 
av smyghandel och lönbränning. 

Det råder icke tvivel om att just 
dessa erfarenheter och icke något 
spritbegär eller någon oförståelse 
för folknykterhetens betydelse lig
ger bakom de många kvinnliga 
nejrösterna. När därför de kvin
nor, som vigt sin kraft åt nykter
hetsrörelsen nu, efter den 27 aug., 
denna dag, som sköt förbudstanken 
åt sidan, gå att på upplysningens 
väg fortsätta sitt välsignelsebrin-
gande arbete för folknykterheten, 
skola de helt säkert icke finna någ
ra motståndare i de kvinnor, som 
nu röstade nej, utan i stället, lik
som tidigare, kunna påräkna deras 
varma sympati och verksamma 
stöd. 

Kerstin Lindahls 

BLOMSTERAFFÄR 
Korsgatan 4, Telefon 8462 

Rekommenderas ! 

KRYMPER 
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vaoo^o 
igishruB®®® y 

A.-B. 

Kun.Aigatan 45. Tel. 1900. 
Rikt urval. Billigaste priser. 

Förbudsomröstningen, 
Den 27 augusti har kommit och 

gått och svenska folket har givit 
tillkänna sina önskningar i förbuds
frågan. 

När detta skrives, saknas ännu 
siffrorna från några mindre lant
distrikt, men omröstningsresultatet 
därifrån kommer ej att inverka på 
utgången. En nej-övervikt förelig
ger av icke mindre än 30,000 rös
ter. 

Detta var icke väntat. På båda 
sidor hade man räknat med röst
övervikt för förbudet, vilket man 
antog skulle finna stöd hos en 
överväldigande majoritet bland 
kvinnorna. Så blev emellertid icke 
fallet, utan kvinnorna delade upp 
sig på båda partierna, och i icke 
få städer röstade flertalet kvinnor 
nej. 

Helt säkert skulle så gott som 
hela kvinnovärlden röstat för för
budet, i fall omröstningen ägt rum 
för ett tiotal år sedan. Vid den ti
den kunde man tala om verklig 
dryckenskap här i landet. Man såg 
dagligdags berusade personer på 
gatorna, i järnvägskupéerna eller 
på landsvägarne, tjutande som van
sinniga, misshandlande sina draga-
re och man hörde upprörande be
rättelser från arbetarehemmen. Det 
var avskyvärda förhållanden och 
ingen annan utväg ur drvcken-
skapseländet syntes möjlig än för
bud — kvinnorna skulle otvivelak
tigt, om de då ställts inför ett val, 
givit förbudstanken sitt sa-nlade 
stöd. 

Det kvinnliga 
offret. 

Striden är avgjord. Den långa kjo
len har Segrat över den korta och 
triumferar nu i alla modejournaler. 
Alltså, kjolkanten kommer att sänka 
sig mer och mer för att till sist nå 
golvet, trottoaren, gatan, landsvägen 
och sopa dem. Alldeles så som vi 
minnas från några år tillbaka-

Den utkämpade striden har stått, 
icke mellan olika smakriktningar inom 
kvinnovärlden, icke mellan rivalise
rande modekonstnärer, utan helt en
kelt och prosaiskt mellan tygfabrikan
terna och strumpfabrikanterna. 

Långa kjolar betyda ökad avsätt
ning för tygfabrikanterna, guldtill
flöde, stora utdelniagpr. 

Korta kjolar giva på samma sätt 
strumfabrikerna vind i seglen. Vil
ken oerhörd lyx på strumpornas om
råde ha inte de korta kjolarna fram
kallat. Hur lätt har det icke varit 
för fabrikanterna att bereda en oer
hörd marknad för just de florstunna 
strumporna, hållbara för endast någ-
îa dagar, omöjliga att stoppa, och 
därför i bruket så orimligt dyra! 
Strumpkontot, förut rätt hyggligt för 
lite var, har nu även för kvinnor i 
r;l)gsamnia ekonomiska förhållanden, 
sväilt ut på ett ruinerande sätt. 

Dv>n långa kjolen kommer att högst 
väsentligt reducera denna utgiftspost. 
Den osynliga strumpan kommer att 
väljas billig och hållbar. Strumpfa
brikerna stå inför en nedgångsperiod, 
ur vilken de med all makt skola för
söka abeta sig upp igen. Räddnings
medlet är den korta kjolens renäs
sans. 

Det kvinnliga offret för tyg- och 
strum fabrikanternas nu utkämpade 

strid skall, om än med en suck, ac-| 
ceptera den långa besvärliga kjolen^ 
vilken kommer att åter för världen | 
dölja den överraskande mängd fula,; 
tjocka, magra, blåfrusna kvinnoben, : 
som de senaste åren exponerats under ' 
den korta kjolens kant. 

Tidningarne skola troligen med an
ledning av den inträffade modeför
ändringen publicera ironiska betrak
telser över den kvinnilga osjälvstän
digheten. 

Låtom oss dock komma ihåg, att 
kvinnornas underkastelse under 
modets växlingar också har en annan, 
mycket giltig orsak. 

Det stora flertalet kvinnor äro hän
visade till att köpa färdigsydda klä
der och, märk väl, varje affär med 
självaktning för endast vad som a' 
modärnt. Äro korta kjolar på modet, 
så finnas helt enkelt inga andra at> 
få köpa- På samma sätt förhåller det 
sig med de långa kjolarna, när ii 
äro modärna. 

Vad skall väl under sådana f<>r 

hållanden det kvinnliga offret goß1 

Hon måste naturligtvis ta livet sa 

dant det är och även kjolen. 
M:lle Q• 

MALÖRT. 

Den som måste hungra blir lä' 

mätt på livet. 
* 

I vår nästa skåda vi ofta eD 

bok, till vilken vi oändligt gärI1 

lämna tryckfelsförteckningen. 
* 

För sin karriär har mången 
tacka icke sin egen flit utan 

.överordnades lättja. 

3« 
siriä 

Rovdjuret visar sin natur, när 
ser blod, människan när hon 

pengar. 

Massage - Sjukgymnastik 
Dagmar Palmquist Ester TaU 

Leg. Sjukgymnaster K. G- ^ '• 

JÄRNTORGET 4 

Mottagning 10 11 och 5—®' 
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Offentliga nöjen. 

Stora Teatern 
Varje afton kl. 8: 

Kusinen från Batavia. 

TREVLIG ttk INTRESSANT 

Operett i 3 akter av E. Kiinneke. 

-j-^j^sbergsteatern. 

Varje afton kl. 8: 

Förväxlingar. 
j- i "i akter av William Shakespeare. 

Komet».1 " 
^jyaTeatern. 

Varje afton kl. 8: 

BARKEN MARGARETA. 

UILLA TEATERN. 
Varje afton kl. 8 e. m. 

Söndag två förest, kl. 7 o. 9. 

en piga bland pigor. 

i 

(Vita Bandet 
Slottsskogen 

I MUSIK VARJE AFTON 
av en avdelning ur 

1 Git »borgs Symfoniorkester. 

Ill 

munoiun 
Göteborgs största och 
mest populära filmteater 

De förnämsta programmen 
från världens största film
institut och alitid den mest 
konstnärligt utförda musik 

F Ä R S K A  
N Y H E T E R .  

V Ä R D E F U L L T  
I N N E H Å L L  

GÖTEBORGS 
MORGONPOSI 

Den s Förs fa 
morgontidningen 

I 

Teaterspalten. 
Göteborgsteatrarne stå inför ny 

spelsäsong och slå just nu, den ena 
efter den andra, upp sina portar. 

Spelet har öppnats av Lorensbergs-

teatern med Shakespeares muntra 
"Förväxlingar", recenserad här ne
dan. Stora teaterns och Nya tea
terns premiärer kunna vi behandla 
först i nästa nummer, enär de inträf
fa efter det att tidningen gått i press. 
Stora teatern har som första program 
en ny Künnecke-operett "Kusinen 
från Batavia", föregången av en mäk
ta stor berömmelse, vunnen i kom
positörens hemland, Tyskland-

Nya teatern öppnar spelet med för
ra säsongens berömda succéspjäs 
"Barken Margareta". Det är sin ett-
hundraförsta seglats direktör Selan
ders lyckofartyg därmed gör. Måt
te den goda turen alltjämt följa! 

Det kan nämnas, att samtliga teat
rar, följande tidens anvisningar, me
dels rabattsystem eller på annat sätt, 
rätt väsentligt reducerat sina priser. 

* 

»Förväxlingar». 

Den djupare psykologiska inne
börd gamle Hagberg velat antyda 
med titeln Förvillelser på Shakespea-
•es lilla komedi har i Per Hallströms 
översättning utbytts mot den med 
Pjäsens innehåll mera överensstäm-
roande Förväxlingar. Man ser ett upp
tåg, arrangerat av en stor trollkarls 
hand. Det är tydligen denna synpunkf 
Lorensbergsteatern velat genomföra. 
Åtminstone bevarar man efter före
ställningen ett totalintryck av en ly-
sande, häxlikt hopspunnen konflikt, 
uPPbyggd på en hel rad ända in ab
surdum gående förväxlingar av två 
U '"'ngbröderpar. Loransbergstea-
terns starkt kubistiskt-futuristiska 
uppsätttning förstärkte i hög grad in-
trKket av ett trolleri, som småning-
°m skulle lämna publiken i den dju
paste ovisshet om vem som var vem 

^ er vad som var vad. Anslaget var 
ar tvivelsutan riktigt, men man sak-

e särskilt i början flykten, den 

yrande lättheten över komedien. Man 
satt, ännu oförtrollad, och grubblade 
över huruvida Shakespeare verkligen 
hade gjort något så spexartat som 
detta. Men stämningen blev, ju läng
re aftonen led, bättre både på scen 
och i salong, till fromma för såväl 
Shakespeare som doktor Lindberg. 

Kvällens bästa komediefigur blev hr 
Torre Cederborg. Med fin balans och 
med verklig illusion av att uppleva 

;något, håller han sig innanför linjen, 
där man är rolig och går mycket säl
lan över till den sida, där man försö
ker att vara det. 

Helt briljant hade man i maskerin
gen lyckats uppnå den yttre likheten 
mellan de båda tvillingbröderna An-
tiofolus från resp. Efesus och Syra-
kusa, spelade av hrr Olof Sandborg 
och Martin Ericson- Och ej endast 
den ödesdigra likheten mellan dem 
båda, utan även det starka släkttyc
ket med deras fader Aegeon, hr Ge
org Blickingberg, var på något outsäg
ligt sätt framhävd -— en medveten 
eller omedveten poäng av i varje fall 
god verkan. 

Spelet sköttes på alla dessa händer 
bra. Mindre stark var denna gång 
spinnsidan, bäst måhända Greta 
Smedbergs kurtisan. 

Slutligen kunde man ej värja sig 
för intrycket, att under större förhål
landen och inför en fullsatt och ani
merad salong, ett teaterverk som 
Förväxlingar skulle äga oerhört myc
ket större betingelser. Å andra sidan 
kan det ej frångås att man i en stor 
del av dessa klassiska verk saknar ett 
genljud från vår egen tid — att man 
inför all denna yttre ståt kan erfara 
något av samma känsla som på en 
maskerad, då man önskar se masker
na falla för att intimare lära känna 
de mänskliga drag, som finnas där 

bakom. 

Pelle rabblar upp: — Karl XII 
var tapper som ett lejon, men väl
digt envis. Rådet ville göra ho
nom föreställningar, men han träf
fades sällan hemma 

Läraren: — Såå? Var träffades 

han då? 
Pelle raskt: — I Fredrikshald av 

en kula. 

Professor Sarolea berättar i "The 
Scotsman" om sina intryck från 
ett besök i Berlin och om det nu
varande tillståndet där. Han jäm
för därvid Paris och Berlin och de
ras olika typ av civilisation. Paris 
är en stad med en själ och en per
sonlighet; nyckfull, outhärdlig för 
främlingen, men personligheten är 
där — alltid! Berlin däremot är en 
kolossal maskin. Beundransvärd i 
sin fulländning, tvingar det t. o. m. 
sina våldsammaste fiender till be
undran, men det är och blir en ma
skin. Paris, trots sitt skryt att hon 
är kosmopolitisk, att hon är univer
sell, trots den tidvisa översvämnin
gen av turister, är och blir karak
teristiskt fransk. Berlins befolkning 
är ett konglomerat av de mest skil
da folkslag. Där finnes tvåhundra
tusen judar, en fjärdedels miljon 
ryssar. Det började såsom en ko
loni av Wender, det mottog en ko
loni av Hugenotter; det var soldat
baracker under Fredrik den store; 
det är i dag en slavisk-semitisk hu
vudstad. Paris, som haft så många 
revolutioner och upplopp, är ännu 
en ulträkonservativ stad; hon är ett 
museum av det förflutna, och man 
finner ännu i henne hundratals små 
vrår och hörn, där ännu "L'ancien 
regime" segt dröjer kvar. Men Ber
lin är "Framtidens stad", en vak
nande ny värld. Dess feberaktiga 
pulsslag påminna om Amerika; 
överallt växer något nytt. 

Den tyska markens fall, dess ka
tastrofala fluktuationer må bringa 
olycka och ruin över några andra 
av Europas länder, -men det har va
rit Tysklands räddning. Tänk om 
valutan icke hade fallit! De hund
ratals badorterna skulle ha stått 
tomma (hur är det väl i Schweiz 
med dess höga valuta?)' Främlin
gen skulle ha vägrat emottaga alla 
varor till normalt pris från "Hun-
nernas land"; nu segrar vinnings
lystnaden över patriotismen. K510S 
och hunger skulle ha härskat och 
bolschevismen ha nått ända till 
Rhens stränder! 

HÖSTEN STUNDAR! 
Färga Edra urblekta gardiner, 
draperier och andra plagg med 

Marknadens hittills oöver
träffade och billigaste hem
färg. Fråga Eder hand

lande eller tillskriv 

A.-B. NADCO, GÖTEBORG. 

K. Kjell mer. 
Damskrädderi 

& Kappmagasin, 

Carl Johansgatan 9. Tel. 5968. 
Förstklassigt arbete! 

I stället för en sådan förfärande 
katastrof finna vi en sjudande verk
samhet i industri och handel. Var
je tysk och tyska arbetar för hög
tryck, och den tyska exporten väx
er enormt. I hela riket äro hotell 
och nöjesplatser överfyllda, bad-
och kurorter blomstra. Kommer 
denna högkonjunktur att vara? 
Troligen icke. När marken stiger 
komma de bekymmersa.nma dagar
ne. Men vad som än händ^v i 
framtiden, Tyskland har hafc and
rum och hunnit få ett fotfäste, så 
att det icke måste absolut sjunka 
uhder de farliga övergångsåren. 

Jag har talat om den tyska va
lutan och dess välgörande inflytan
de på handel och industri. Men sa
ken har också en skuggsida, infly
tandet på karaktär och moral. Det 
finns ingen fast punkt i det dagliga 
livet. Man lever ur hand i mun. 
Det finns ingen anledning att spa
ra — tusende skäl för att slösa. 
Varför skulle den flitige sätta sina 
besparingar i banken, när han vet 
att han inom kort därigenom för
lorar två tredjedelar av dem? Na
turligtvis skicka då tyskarna vad de 
förtjäna till utlandet eller placera 
sina inkomster i fastigheter. De 
flesta ge ut sina pengar, så fort 
de få dem in. Detta är orsaken 
till det1 extravaganta livet i stor

städerna, de nöjes-orgier som slå 
varje utländing med häpnad. Alla 
nöjesplatser äro överfyllda. Om ni 
vill ha en god plats i en teater 
måste den förutbeställas dagar i 
förväg. Även före kriget var Ber
lin icke en stad av puritaner. I dag 
är det Europas Babylon. 

Vi äro tacksamma, om 
Ni rekommenderar 
Kvinnornas Tid ning 
till Edra vänner! 

Gymnastik-Skor. 
Blå och Vita. 

Ströms 
Torggatan 22 & 24. 

IM bästa tvättmedlet 
i a och ömtåliga kläder 

Gummans Flingor 

IMRÔDAG 
"en verkligt först
klassig illustrerad 
tidskrift ' 

" med gedigen 
och fint kultiverad 
ton " 
SÄGER DAGSPRESSEN 

B ö r  e j  s a k n a s  
i något svenskt hem! 

P R E N U M E R E R A  Å  N Ä R A i f l S T E  
POSTANSTALI ELLER BOKHANDEL! 

En utdragen tagg. 
Solen lyser, vinden är varm och 

ångaren klyver det silverglittrande 
vattnet, som i starka svallvågor 
slår upp mot de mötande små bog-
serbåtama, vilka, som gällde det en 
kapplöpning, med hög fart kila in
åt hamnen! 

Det är lördagseftermiddag och 
ångaren styr västvart hän ut mot 
öarne i yttre skärgården för att av
lämna sin last av stadsbor, vilka 
skola ut till sommarnöjet på något 
av de många fisklägena, som hålla 
på att undergå en långsam men sä
ker förvandling till små villasam
hällen och enklare badorter. 

Från akterdäck höres virtuost 

Världens förnämsta 

KORSETT 
är KabO modell som upp
fyller alla anspråk pä en verk

ligt behaglig Korsett. 
Prova KabO och Ni kom

mer att bliva förtjust. 
Ständigt lager av alla storlekar. 

-V 

utförd handklavermusik och från 
fördäck, där ungdomen- står i en 
tätt sluten klunga, stiger ett mun
tert sorl. 

Vad som slår betraktaren är, att 
alla dessa hundraden, som till sista 
stå- och sittplats fylla ångaren, på 
några få undantag när, tillhöra ar
betareklassen. 

För tio år sedan såg man icke 
denna publik på skärgårdsbåtarne, 
vilka då syntes reserverade för den 
välsituerade medelklassen och vida
re uppåt.- På den tiden var det 
otänkbart, att arbetarekvarterens i 
befolkning skulle kunna kosta -'på 
sig överklasslyxen av sommarnöje, 
och nu är det något så helt vanligt. 

Arbetarne hava utan tvivel för
bättrat sin ekonomiska ställning, 
men det är helt säkert icke uteslu
tande det, som ligger bakom den 
tidsföreteelse, det här är fråga om. 
Är det månne icke så, att arbetare-
familjerna i stället för att bara av
undas de lyckligare situerade gjort 
ett försök att också nå fram till 
sommarnöjet och därvid upptäckt, 
att det inte är så oöverkomligt dyrt 
utan att omkostnaderna för hyra 
och resbiljetter rätt bra kompense
ras av billigare livsmedel och, ge
nom förbättrad hälsa, inbesparade 
utgifter till läkare och apotekare? 

Ångaren lägger till vid ön, och 
passagerarne strömma över land
gången ner på bryggan, mottagna 

Damkänger 
i Lack> Chevreaux, 
Boxcalv m. m. i sä
songens senaste modeller. 
S YNMEHLIGEN ELEGANTA I 

Nya A-B. City 
Telefon B17B 

Kangsg. 51 

M A K A R O N I  
ar en välsmakande, närande rätt, den kan tillagas på ett mångfalt 

sätt, enklare och finare, utan stort besvär och borde 
därför ingå regelbundet i varje hems matses 

del. Makaroni tillverkas i Sverige i 
en kvalitet som kan tävla 

med den bästa uU 
ländska varan. 1 

S E  D AR F Ö R  T I L L  A T T  N I  F Å R  S V E N S K A  M A K A R O N I .  

Dam- & Herr-Handskar 
> Erkänt goda kvaliteer och 

billigaste priser. 

N I L S S O N S  
H \ \ D S K F A B R I  K  
q ®,!"ad 1866- — Telefon 6 7 90 

( M t t  P L A T S E N  9  
emot Gamla Latinläroverket) 

LENA. 
Novell av —tz. 

Om det icke varit för en viss mo
genhet i uttryck och sätt, hade man 
kunnat ta henne för en 18—19 år. 

Hennes gestalt var en flickas — 
spenslig och fin. Ögonen voro som 
troskyldiga blå fjällsjöar. Då och då 
drogo djupa molnskuggor över dem, 
men mest lyste de i solsken. 

Håret ett enda burr och det var 
munnen, som räddade ansiktet frän 
söt banalitet. "En ovanligt lättsinnig 
mun" sade somliga, "en viljelös mun", 
sade andra, som om nu inte det vore 

sak samma. 
Men vad som slog en människo

kännare var, att ögonens och mun
nens uttryck inte föjdes åt. Ögonen 
kunde le och dansa, när munnen för
blev ett rött streck. Och munnen kun
de öppna sig i ett snett motvilligt 
tjuvpojksaktigt leende, när ögonen 

skådade frånvarande och likgiltiga ut 
i rymden. Ingvar visste nog att det 
inte alltid varit så, utan att detta här
ledde sig från en bestämd tidpunkt 
i Lenas liv. Men han var inte riktigt 
klok på, hur långt denna yttre dua
lism sträckte sig in i själens irrgång
ar. Det var det underliga med Lena, 
att hon förblev ett mysterium för 
honom fast han känt henne sen ti
digaste ungdomsår. Aldrig visste han, 
att nu voro alla strängar inom henne 
stämda i samma tonart. Mitt i 
ljusaste dur kom ett oväntat moll
ackord, och de gånger han sett henne 
sorgsen och velat hjälpa, hade hon 
visat honom ifrån sig med några ord, 
så späckade av självironisk humor, 
att de båda biustii i skratt och stäm
ningen varit bruten. Nej, hon ville 
vara ensam om sitt, Lena. Men han 
skulle allt fortsätta att knacka på och 
knacka tills dörren öppnades. Han 
hade sagt det till henne en gång- Då 
hade hon sett tankfull ut och frågat, 
om det inte vore bättre han i stället 
försökte hitta nyckeln, eller hennes 
själs: "Sesam, öppna dig"-,Det svaret 
hade roat honom, ty det visade, att 
Lena tog sig själv högtidligt: "Så 

komplicerad är du nog inte, flicka 
lilla", tänkte han, men det skulle han 
inte velat säga högt för aldrig det, 
ty Ingvar var mycket taktfull. Egen
domligt nog, ty han var alls inte 
tunnhudad för egen del. Lena var 
gift. Inga barn. Ingvar brukade un
dra, om hon bar på en förtärande 
längtan härvidlag, men nej, hon hade 
själv en gång sagt, att barn borde 
födas i lycka, och lyckligt kunde nog 
ingen kalla Lenas äktenskap. Det var 
20 års skillnad mellan henne och 
mannen. Han var läkare och de hade 
varit gifta i 2 år. Rätt som det var 
hade hon kommit hem med honom 
från Paris. Gift och allting. Folk 
undrade och insinuationer felades ej. 
Lena hade legat därute och spelat i 
ett och ett halvt år. Man hade ingen
ting hört, annat än att allt gick bra, 
pengarna efter fadern räckte tämli
gen, tack vare valutan. Och hennes 
ambition sträckte sig inte längre än 
till musiklärarinnans gärning. Man 
visste också besked om, att några 
unga konstnärer svärmade för henne 
Ja, Skjold hade visst friat. Så allt var, 
som det skulle vara för en ung flic
ka. Så kom detta oväntade äkten

skap, som en blixt från klar himmel. 
Det hade blivit alldeles dödstyst i 
vänkretsen därute^ när Lena med
delat sitt beslut: "I morgon gifter 
jag mig med doktor Wilander", och 
leendet på hennes läppar frös bort 
under tystnaden. Det hade ju varit 
taktfullare av henne att vänta till 
Skjold hade gått den kvällen, och det 
var det, som vänt stämningen emot 
henne. Alla visste ju — och han hade 
tagit sin hatt och gått utan ett ord. 
När ingen sa' något, vände Lena sig 
till Ingvar och bad honom följa sig 
hem. Knappt kommo de för sig själva^ 
förrän Lena sade: "Nu säger de där
uppe, att jag sålt mig". "Vad be
höver du bry dig om vad de prata?" 
"Det gör jag inte heller, l'a;a inte du 
också ger mig fula bevekelsegrunder." 
"Tag tror inte du sålt dig, Lena. 
Då hade hon gett honom en underlig 
blick och han kände, att hon tänkte 
tala. Och han som vaktat henne i 
månader för att vara med när det 
ögonblicket kom, hade inte kunnat 
just då. Hade hon talat före sitt be
slut, innan allt var avgjort, skulle han 
tagit emot vilka förtroenden som 
helst — men nu — nej stoltheten fick 

honom att väja undan med en vänd
ning om något likgiltigt. 

Ja, det var 2 år sedan nu, och han 
hade sedan dess träffat henne ofta, 
ofta. Visat med varje ord, hur han 
ångrat det — tiggt med ögonen, men 
nu var det Lenas tur att väja undan-

Lena hade gått in till sig en kväll, 
och satt och skrev brev, då hennes 
man kom in i rummet- Han var en 
storvuxen man med något av gam
mal sjörövare över sig. I sin ung
dom måste han ha varit ovanligt 
ståtlig och det gick sägner om kros
sade hjärtan och olyckliga äktenskap 
för hans skull. Nu var den yviga hår
manen alldeles gråsprängd och ge
stalten en smula trött framåtböjd, 
men ögonen tittade forskande och 
ovanligt uttrycksfulla fram under 
buskiga bryn. Hans röst var låg och 
avmätt med något vemodigt och dock 
fast i tonfallen. 

Han var som en jättefura, som 
stormen brottats med förgäves, men 
just nu började kampen bli lite ojämn, 
utgången ovissare. 

Lena hade ej hört honom komma 
in, och han stod en stund och betrak
tade sin hustru bakifrån. Den spens-
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Det ekonomiska medborgaransvaret. 
Av Doktor Gulli Petrini. 

(Sv. Kvinnors Medborgarförbunds artikelserie.) 

Det är en ganska allmän åsikt, att 
de företag, som ledas av stat eller 
kommun, äro sämre skötta och ge 
mindre inkomster än de enskilda, 
utan att befattningshavarna äro bätt
re avlönade eller att de pris, som 
allmänheten får betala för prestation-
nerna bli billigare. Sant är ju också, 
att ett statens verk måste ha en mera 
omständig organisation än ett enskilt, 
så att vissa svårigheter för den skull 
måste uppstå, när det gäller en smi
dig anpassning efter växlande ekono
miska förhållanden. Men detta anses 
icke vara en tillfyllestgörande för
klaring, utan mången håller före, att 
det enskilda initiativet är det väsent
liga, och att endast den, som vet, att 
han själv skall skörda frukterna av 
sitt arbete i form av större inkomster, 
sätter alla krafter till för att nå ett 

gott resultat. 
Denna åsikt är egentligen föga 

smickrande för de svenska medbor
garna, men det kan tyvärr icke nekas, 
att den har sitt berättigande. En 
tjänsteman vid post eller telegraf är 
väl knappast lika intresserad av att 
företaget går ihop ekonomiskt som 
en, vilken är anställd i enskild tjänst. 
Om man går in i en butik strax före 
jul och frågar ett biträde, t. ex. an 
helt ung flicka, hur det går med jul
handeln, så svarar hon kanske belåtet : 
"Jo, tack, det har varit riktigt bra", 
eller i bekymrad ton : "i år har det 
inte alls varit som vanligt", och man 
har alltid en känsla av att hon star 
på affärens bästa. Men vem har nå
gonsin hört en brevbärare uttala sin 
glädje över att det har varit en så 
storartad mängd jul- eller nyårskort, 
att han kan hoppas att staten förtjä
nat riktigt bra. Han beklagar sig 
tvärtom över det*> "onödiga arbetet, 
och allmänheten understödjer nästan 
hans'uppfattning och talar om, att 
man skall inte "besvära" posten i onö
dan. I Frankrike har man en mera 
förnuftig syn på saken; där uppma
nas allmänheten att glädja sina vän
ner med nyårskort och på samma 
gång bidraga till, att staten får för
tjänst. Men hos oss tycks solidari
teten med det allmännas ekonomi 

vara mycket svag. 

Hur ofta hör man icke också ut
talanden, som gå ut på, att när staten 
betalar, är det inte så nödvändigt att 
spara. Och dock har staten och kom
munen redan nu — alldeles oberoen
de av om någon vidare socialisering 
kommer att äga rum — så många vik
tiga näringsgrenar om hand, att det 
är av största beydelse för budgeten 
att dessa skötas på ett ekonomiskt till
fredsställande sätt. 

Var och en borde därför göra klart 
för sig, att den privata sparsamheten 
visserligen är en dygd, men att den 
enskilde dock har rätt att förfoga 
över sina ägodelar efter behag, medan 

det är varje människas oavvisliga 
plikt, att vara äparsam med allmän
na medel. 

Alldeles särskilt bör man vinnläg
ga sig om att inplanta denna för
pliktelse hos ungdomen, så att man 
kan hoppas på en bättre anda i nästa 
generation. Barnen böra t. ex. i sko
lan läras att vara mycket rädda om 
skolans materiel och att inte slösa 
med dess förbrukningsartiklar. Om 
de aldrig tillåtas att rita namn och 
gubbar på pulpeterna, kan man hop
pas, att de skola ha förstånd att 
också skona offentliga minesmärken 
för dylikt, liksom vanan vid ordning 
i hem och skola kan hindra dem att 
kasta papper efter sig i parker, som 
andra sedan skola ha besvär att sopa 
bort. Och man får icke försumma 
att framhålla för dem den syn
punkten, att man är skyldig att akta 
allmän egendom lika mycket som sin 
egen. 

Alldeles hopplöst är det väl ändå 
icke att försöka uppamma ett ekono
miskt medborgaransvar- Vi fordra 
ju i andra fall, att folk skall göra sin 
skyldighet, •— även om det ej direkt 
medför ekonomisk vinning. Vi be
gära av alla lärare — ifrån professorn 
till småskolelärarinnan —, att de sko
la vara nitiska och göra sitt bästa. 
Naturligtvis fylla somliga av dem 
måttet bättre, andra sämre, men nog 
skulle vi känna oss upprörda, om en 
lärare sade: Jag får lika mycket be
talt, om jag slöar som om jag är in
tresserad, bara jag inte skolkar från 
mina timmar och gör mig skyldig till 
tjänstefel, därför kan det inte falla 
mig in att anstränga mig". Detta 
skulle vi alla tycka vara i högsta 
grad ovärdigt liksom om en läkare 
vägrade att gå till en sjuk, därför att 
han inte trodde, att han skulle kunna 
få tillräckligt betalt. 

När det gäller de mera ideella yr
kena, ha vi således en viss fordran 
på solidaritet med kallet — oberoende 
av den stimulus, som ligger i utsikten 
till ökad lön eller befordran. Kunna 
vi inte begära det samma av dem, 
som tjänstgöra i statens affärsdrivan
de verk? Om var och en, från den 
högste till den lägste, ansåge, att det 
var hans skyldighet att göra sitt allra 
bästa, för att hans verk skulle ge sta
ten en god inkomst, så skulle kan
ske det allmänna få litet bättre an
seende som arbetsgivare, och vi alla 
litet mindre skatter. 

Människan och djuren. 
Ett apropos till en dagshändelse. 

Toalettsilver 
Handgjord tillverkning 

ZK.Thvdszson 
Hovj uveler are 

Östra Hamng. 41. Göteborg. 

Vägande ord. 
En av de känslor, som hos man

nen; bäst bevarar hjärtats adel, är 
aktningen för kvinnan. v 

Paul Janet. 
* 

Jag prisar icke mycket en förstån
dig man, när han icke tillika är he

derlig. 
Fredrik den store. 

Det öppna ögat, det öppna hjärtat, 
den alltid strävande anden, den alltid 
verksamma kraften är det, som gi
ver mannen rätt att säga: Jag har 
levat. 

J. P. Mynster. 

För någon tid sedan lästes en 
upprörande djurplågerihistoria om 
hur en bondgumma i en av våra 
mindre städer salufört en flock le
vande plockade kycklingar i den en
faldiga tron att hon i detta tillstånd 
skulle få dem lättare sålda. Barm
härtigheten mot djuren vakade emel
lertid bland människorna, och i stället 
för att göra en god affär blev gum
man rättvisligen bötfälld för sin 
otroliga hjärtlöshet och snikenhet. 

Ställd gentemot den exempellöst 
råa djurplågerihistoria, som i da
garna genomgått prässen, och där 
utövarna varit icke med en 
enfaldig bondgumma jämställda 
utan bildade och upplysta personer, 
bleknar den förra historien dock 
nästan bort såsom en bedrövlig fars 
gentemot en djupt gripande tra
gedi. 

Den senaste historien gäller det 
öde som vederfarits den beklagans
värda sämling experimenthundar, 
vilka i och för vivisektion förvarats 
inom ett särskilt till djurgård av
balkat trångt område på Fysiolo
giska institutionens tak vid Karo
linska institutet i Stockholm. Un
der sin sorgliga fångenskap ha de 
mer eller mindre livliga djuren, in
alles 17 till antalet, genom skall 
och klagotjut givit sina protester 
tillkänna gentemot den för dem 
onaturliga tillvaron. Oväseridet, 
som pågått natt efter natt, har 
stört hela grannskapet, och efter 
det ena skarpa klagomålet efter det 
andra stod det klart för vederbö
rande ägare till hundarna att nå
got måste göras. 

Vid denna passus 'av historien 
kunde man ju förutsätta att i en 
bildad och upplyst samling mäns 
kunskaper även skulle ingå ett 
stycke djurpsykologi med förståel
se av orsakerna till de stackars 
hundarnes 'klagan och ett stycke 
hjärta, som ville söka att lindra 
tillvaron så mycket som möjligt 
för de arma offren, innan dessa gå 
sin via dolorosa till vetenskapens 
pinbänk. 

Men man gör processen betydligt 
bekvämare och med så ohöljd rå
het att tanken nästan vägrar att 
följa den cyniska processen till 
slut. Och man får ej glömma, att 
det som nu följer utföres av bilda
de och upplysta män — män som 
tagit till sin uppgift att skydda li
vet och motarbeta sjukdomar och 
lidande i världen. Och vad göra 
så dessa bildade och upplysta män, 
som axlat kappan såsom livets vår
dare och beskyddare? 

Beväpnade med nödiga instru
ment gå de upp till de olyckliga 
försvarslösa fångarna för att ge
nom operativa ingrepp i deras hals 
göra stämbanden obrukbara och 
därmed tysta deras livliga skall, de
ras ångestfulla klagotjut och ihär
diga protester. De rosslande och 
kvidande läten, djuren sedan kun
de giva ifrån sig, skulle enligt de
ras bödlars mening ej bäras ut till 
människorna, förtäljande om deras 
plågade, stympade tilllstånd och be
klagansvärda tillvaro. 

Men det har ej gått enligt hrr 
medicinares beräkning. Historien 
har genom den alltid vakna och 
orädda huvudstadstidningen, Da
gens Nyheter, sluppit ut och väckt 
det djupaste medlidande med de 
förstummade, olyckliga djuren och 
den uppriktigaste avsky för deras 
mänskliga plågoandar. 

Det förbättrar just icke intrycket 
av det skedda, att vederbörande lä

kare, ägaren till hundarna, som gi
vit två unga medicinare uppdraget 
att 'utföra dådet, i sin försvars
skrift betecknar det "närmast som 
en smaksak", hur högt man vill 
taxera det rent psykiska obehag hun
darna möjligen kunna erfara ge
nom att ej kunna fone-
ra". Vilken allmänhet tror sig. den
ne läkare kunna dupera genom dy
likt vetenskapligt hokus pokus! 
Terminologien på Fysiologiska in
stitutionen klingar måhända bättre, 
men i ren svensk översättning be
tyder den emellertid ett enastående 
rått och godtyckligt djurplågeri. 
Och den svenska allmänhetens dom 
över dylik grymhet, sammanfaller 
med den mänskliga ridderlighets-
och ansvarskänslan gentemot våra 
stumma bröder i nedanstående dikt 
av Verner von Heidenstam: 

"Och hade jag en vän, en enda vän, 
och denna enda slog ett värnlöst 

djur 
och gav sin hand, som nyss med 

värmen ur 
min själ jag tryckt och velat tryc

ka än, 
jag toge aldrig denna hand igen! 

Och låg han sjuk, den vän, SOTI 

nänts att slå 
ett värnlöst djur, och låg han törs

tig då, 
när vid hans säng jag satt den sista 

natten, 
jag skulle råga glaset fullt med 

vatten 
och dricka det i botten själv och 

gå." 

Vi vilja rekommendera studiet 
av denna dikt vid sidan av andra 
studier för hrr vivisektörer på Fy
siologen i Stockholm! 

Sparkasseräkning 

Södra Hamngatan 23. Östra Hamngatan 39. 
GÖTEBORO 

S p a r k a s s e - K r e d i t i v  
kan därvid utfärdas möjliggörande uttag 

vid vilket som helst av 

Svenska Handelsbankens 
255 kontor. 

Tu 

Universella Broderskapet 
och Teosofiska Samfundet 

Centrum N:o 3 Katherine Tingley 

fortsätter sin verksamhet från början av 
Oktober i ny, större lokal St. Nygatan 3. 
Lånbibliotek, läsrum, litteraturförsäljning. 

Närmare meddelanden framdeles. 

Men mellan den tidpunkten och 
den som nu är, ligga restriktions
åren. Det har visat sig att det 
verkligen är möjligt att utöva -n 
effektiv kontroll över bruket av al
kohol och att förhindra missbruket 
Men det har därjämte visat sig. att 
restriktionerna icke kunna drivas 
hur långt som hälst, utan att all
mänheten, när inskränkningarna 
göras alltför rigorösa, genast rea
gerar och bjuder motstånd i form 
av smyghandel och lönbränning. 

Det råder icke tvivel om att just 
dessa erfarenheter och icke något 
spritbegär eller någon oförståelse 
för folknykterhetens betydelse lig
ger bakom de många kvinnliga 
nejrösterna. När därför de kvin
nor, som vigt sin kraft åt nykter
hetsrörelsen nu, efter den 27 aug., 
denna dag, som sköt förbudstanken 
åt sidan, gå att på upplysningens 
väg fortsätta sitt välsignelsebrin-
gande arbete för folknykterheten, 
skola de helt säkert icke finna någ
ra motståndare i de kvinnor, som 
nu röstade nej, utan i stället, lik
som tidigare, kunna påräkna deras 
varma sympati och verksamma 
stöd. 

Kerstin Lindahls 

BLOMSTERAFFÄR 
Korsgatan 4, Telefon 8462 

Rekommenderas ! 

KRYMPER 

iaaWL 
vaoo^o 
igishruB®®® y 

A.-B. 

Kun.Aigatan 45. Tel. 1900. 
Rikt urval. Billigaste priser. 

Förbudsomröstningen, 
Den 27 augusti har kommit och 

gått och svenska folket har givit 
tillkänna sina önskningar i förbuds
frågan. 

När detta skrives, saknas ännu 
siffrorna från några mindre lant
distrikt, men omröstningsresultatet 
därifrån kommer ej att inverka på 
utgången. En nej-övervikt förelig
ger av icke mindre än 30,000 rös
ter. 

Detta var icke väntat. På båda 
sidor hade man räknat med röst
övervikt för förbudet, vilket man 
antog skulle finna stöd hos en 
överväldigande majoritet bland 
kvinnorna. Så blev emellertid icke 
fallet, utan kvinnorna delade upp 
sig på båda partierna, och i icke 
få städer röstade flertalet kvinnor 
nej. 

Helt säkert skulle så gott som 
hela kvinnovärlden röstat för för
budet, i fall omröstningen ägt rum 
för ett tiotal år sedan. Vid den ti
den kunde man tala om verklig 
dryckenskap här i landet. Man såg 
dagligdags berusade personer på 
gatorna, i järnvägskupéerna eller 
på landsvägarne, tjutande som van
sinniga, misshandlande sina draga-
re och man hörde upprörande be
rättelser från arbetarehemmen. Det 
var avskyvärda förhållanden och 
ingen annan utväg ur drvcken-
skapseländet syntes möjlig än för
bud — kvinnorna skulle otvivelak
tigt, om de då ställts inför ett val, 
givit förbudstanken sitt sa-nlade 
stöd. 

Det kvinnliga 
offret. 

Striden är avgjord. Den långa kjo
len har Segrat över den korta och 
triumferar nu i alla modejournaler. 
Alltså, kjolkanten kommer att sänka 
sig mer och mer för att till sist nå 
golvet, trottoaren, gatan, landsvägen 
och sopa dem. Alldeles så som vi 
minnas från några år tillbaka-

Den utkämpade striden har stått, 
icke mellan olika smakriktningar inom 
kvinnovärlden, icke mellan rivalise
rande modekonstnärer, utan helt en
kelt och prosaiskt mellan tygfabrikan
terna och strumpfabrikanterna. 

Långa kjolar betyda ökad avsätt
ning för tygfabrikanterna, guldtill
flöde, stora utdelniagpr. 

Korta kjolar giva på samma sätt 
strumfabrikerna vind i seglen. Vil
ken oerhörd lyx på strumpornas om
råde ha inte de korta kjolarna fram
kallat. Hur lätt har det icke varit 
för fabrikanterna att bereda en oer
hörd marknad för just de florstunna 
strumporna, hållbara för endast någ-
îa dagar, omöjliga att stoppa, och 
därför i bruket så orimligt dyra! 
Strumpkontot, förut rätt hyggligt för 
lite var, har nu även för kvinnor i 
r;l)gsamnia ekonomiska förhållanden, 
sväilt ut på ett ruinerande sätt. 

Dv>n långa kjolen kommer att högst 
väsentligt reducera denna utgiftspost. 
Den osynliga strumpan kommer att 
väljas billig och hållbar. Strumpfa
brikerna stå inför en nedgångsperiod, 
ur vilken de med all makt skola för
söka abeta sig upp igen. Räddnings
medlet är den korta kjolens renäs
sans. 

Det kvinnliga offret för tyg- och 
strum fabrikanternas nu utkämpade 

strid skall, om än med en suck, ac-| 
ceptera den långa besvärliga kjolen^ 
vilken kommer att åter för världen | 
dölja den överraskande mängd fula,; 
tjocka, magra, blåfrusna kvinnoben, : 
som de senaste åren exponerats under ' 
den korta kjolens kant. 

Tidningarne skola troligen med an
ledning av den inträffade modeför
ändringen publicera ironiska betrak
telser över den kvinnilga osjälvstän
digheten. 

Låtom oss dock komma ihåg, att 
kvinnornas underkastelse under 
modets växlingar också har en annan, 
mycket giltig orsak. 

Det stora flertalet kvinnor äro hän
visade till att köpa färdigsydda klä
der och, märk väl, varje affär med 
självaktning för endast vad som a' 
modärnt. Äro korta kjolar på modet, 
så finnas helt enkelt inga andra at> 
få köpa- På samma sätt förhåller det 
sig med de långa kjolarna, när ii 
äro modärna. 

Vad skall väl under sådana f<>r 

hållanden det kvinnliga offret goß1 

Hon måste naturligtvis ta livet sa 

dant det är och även kjolen. 
M:lle Q• 

MALÖRT. 

Den som måste hungra blir lä' 

mätt på livet. 
* 

I vår nästa skåda vi ofta eD 

bok, till vilken vi oändligt gärI1 

lämna tryckfelsförteckningen. 
* 

För sin karriär har mången 
tacka icke sin egen flit utan 

.överordnades lättja. 

3« 
siriä 

Rovdjuret visar sin natur, när 
ser blod, människan när hon 

pengar. 

Massage - Sjukgymnastik 
Dagmar Palmquist Ester TaU 

Leg. Sjukgymnaster K. G- ^ '• 

JÄRNTORGET 4 

Mottagning 10 11 och 5—®' 

K V I N N O R N A S  T I D N I N G  3 

Offentliga nöjen. 

Stora Teatern 
Varje afton kl. 8: 

Kusinen från Batavia. 

TREVLIG ttk INTRESSANT 

Operett i 3 akter av E. Kiinneke. 

-j-^j^sbergsteatern. 

Varje afton kl. 8: 

Förväxlingar. 
j- i "i akter av William Shakespeare. 

Komet».1 " 
^jyaTeatern. 

Varje afton kl. 8: 

BARKEN MARGARETA. 

UILLA TEATERN. 
Varje afton kl. 8 e. m. 

Söndag två förest, kl. 7 o. 9. 

en piga bland pigor. 

i 

(Vita Bandet 
Slottsskogen 

I MUSIK VARJE AFTON 
av en avdelning ur 

1 Git »borgs Symfoniorkester. 

Ill 

munoiun 
Göteborgs största och 
mest populära filmteater 

De förnämsta programmen 
från världens största film
institut och alitid den mest 
konstnärligt utförda musik 

F Ä R S K A  
N Y H E T E R .  

V Ä R D E F U L L T  
I N N E H Å L L  

GÖTEBORGS 
MORGONPOSI 

Den s Förs fa 
morgontidningen 

I 

Teaterspalten. 
Göteborgsteatrarne stå inför ny 

spelsäsong och slå just nu, den ena 
efter den andra, upp sina portar. 

Spelet har öppnats av Lorensbergs-

teatern med Shakespeares muntra 
"Förväxlingar", recenserad här ne
dan. Stora teaterns och Nya tea
terns premiärer kunna vi behandla 
först i nästa nummer, enär de inträf
fa efter det att tidningen gått i press. 
Stora teatern har som första program 
en ny Künnecke-operett "Kusinen 
från Batavia", föregången av en mäk
ta stor berömmelse, vunnen i kom
positörens hemland, Tyskland-

Nya teatern öppnar spelet med för
ra säsongens berömda succéspjäs 
"Barken Margareta". Det är sin ett-
hundraförsta seglats direktör Selan
ders lyckofartyg därmed gör. Måt
te den goda turen alltjämt följa! 

Det kan nämnas, att samtliga teat
rar, följande tidens anvisningar, me
dels rabattsystem eller på annat sätt, 
rätt väsentligt reducerat sina priser. 

* 

»Förväxlingar». 

Den djupare psykologiska inne
börd gamle Hagberg velat antyda 
med titeln Förvillelser på Shakespea-
•es lilla komedi har i Per Hallströms 
översättning utbytts mot den med 
Pjäsens innehåll mera överensstäm-
roande Förväxlingar. Man ser ett upp
tåg, arrangerat av en stor trollkarls 
hand. Det är tydligen denna synpunkf 
Lorensbergsteatern velat genomföra. 
Åtminstone bevarar man efter före
ställningen ett totalintryck av en ly-
sande, häxlikt hopspunnen konflikt, 
uPPbyggd på en hel rad ända in ab
surdum gående förväxlingar av två 
U '"'ngbröderpar. Loransbergstea-
terns starkt kubistiskt-futuristiska 
uppsätttning förstärkte i hög grad in-
trKket av ett trolleri, som småning-
°m skulle lämna publiken i den dju
paste ovisshet om vem som var vem 

^ er vad som var vad. Anslaget var 
ar tvivelsutan riktigt, men man sak-

e särskilt i början flykten, den 

yrande lättheten över komedien. Man 
satt, ännu oförtrollad, och grubblade 
över huruvida Shakespeare verkligen 
hade gjort något så spexartat som 
detta. Men stämningen blev, ju läng
re aftonen led, bättre både på scen 
och i salong, till fromma för såväl 
Shakespeare som doktor Lindberg. 

Kvällens bästa komediefigur blev hr 
Torre Cederborg. Med fin balans och 
med verklig illusion av att uppleva 

;något, håller han sig innanför linjen, 
där man är rolig och går mycket säl
lan över till den sida, där man försö
ker att vara det. 

Helt briljant hade man i maskerin
gen lyckats uppnå den yttre likheten 
mellan de båda tvillingbröderna An-
tiofolus från resp. Efesus och Syra-
kusa, spelade av hrr Olof Sandborg 
och Martin Ericson- Och ej endast 
den ödesdigra likheten mellan dem 
båda, utan även det starka släkttyc
ket med deras fader Aegeon, hr Ge
org Blickingberg, var på något outsäg
ligt sätt framhävd -— en medveten 
eller omedveten poäng av i varje fall 
god verkan. 

Spelet sköttes på alla dessa händer 
bra. Mindre stark var denna gång 
spinnsidan, bäst måhända Greta 
Smedbergs kurtisan. 

Slutligen kunde man ej värja sig 
för intrycket, att under större förhål
landen och inför en fullsatt och ani
merad salong, ett teaterverk som 
Förväxlingar skulle äga oerhört myc
ket större betingelser. Å andra sidan 
kan det ej frångås att man i en stor 
del av dessa klassiska verk saknar ett 
genljud från vår egen tid — att man 
inför all denna yttre ståt kan erfara 
något av samma känsla som på en 
maskerad, då man önskar se masker
na falla för att intimare lära känna 
de mänskliga drag, som finnas där 

bakom. 

Pelle rabblar upp: — Karl XII 
var tapper som ett lejon, men väl
digt envis. Rådet ville göra ho
nom föreställningar, men han träf
fades sällan hemma 

Läraren: — Såå? Var träffades 

han då? 
Pelle raskt: — I Fredrikshald av 

en kula. 

Professor Sarolea berättar i "The 
Scotsman" om sina intryck från 
ett besök i Berlin och om det nu
varande tillståndet där. Han jäm
för därvid Paris och Berlin och de
ras olika typ av civilisation. Paris 
är en stad med en själ och en per
sonlighet; nyckfull, outhärdlig för 
främlingen, men personligheten är 
där — alltid! Berlin däremot är en 
kolossal maskin. Beundransvärd i 
sin fulländning, tvingar det t. o. m. 
sina våldsammaste fiender till be
undran, men det är och blir en ma
skin. Paris, trots sitt skryt att hon 
är kosmopolitisk, att hon är univer
sell, trots den tidvisa översvämnin
gen av turister, är och blir karak
teristiskt fransk. Berlins befolkning 
är ett konglomerat av de mest skil
da folkslag. Där finnes tvåhundra
tusen judar, en fjärdedels miljon 
ryssar. Det började såsom en ko
loni av Wender, det mottog en ko
loni av Hugenotter; det var soldat
baracker under Fredrik den store; 
det är i dag en slavisk-semitisk hu
vudstad. Paris, som haft så många 
revolutioner och upplopp, är ännu 
en ulträkonservativ stad; hon är ett 
museum av det förflutna, och man 
finner ännu i henne hundratals små 
vrår och hörn, där ännu "L'ancien 
regime" segt dröjer kvar. Men Ber
lin är "Framtidens stad", en vak
nande ny värld. Dess feberaktiga 
pulsslag påminna om Amerika; 
överallt växer något nytt. 

Den tyska markens fall, dess ka
tastrofala fluktuationer må bringa 
olycka och ruin över några andra 
av Europas länder, -men det har va
rit Tysklands räddning. Tänk om 
valutan icke hade fallit! De hund
ratals badorterna skulle ha stått 
tomma (hur är det väl i Schweiz 
med dess höga valuta?)' Främlin
gen skulle ha vägrat emottaga alla 
varor till normalt pris från "Hun-
nernas land"; nu segrar vinnings
lystnaden över patriotismen. K510S 
och hunger skulle ha härskat och 
bolschevismen ha nått ända till 
Rhens stränder! 

HÖSTEN STUNDAR! 
Färga Edra urblekta gardiner, 
draperier och andra plagg med 

Marknadens hittills oöver
träffade och billigaste hem
färg. Fråga Eder hand

lande eller tillskriv 

A.-B. NADCO, GÖTEBORG. 

K. Kjell mer. 
Damskrädderi 

& Kappmagasin, 

Carl Johansgatan 9. Tel. 5968. 
Förstklassigt arbete! 

I stället för en sådan förfärande 
katastrof finna vi en sjudande verk
samhet i industri och handel. Var
je tysk och tyska arbetar för hög
tryck, och den tyska exporten väx
er enormt. I hela riket äro hotell 
och nöjesplatser överfyllda, bad-
och kurorter blomstra. Kommer 
denna högkonjunktur att vara? 
Troligen icke. När marken stiger 
komma de bekymmersa.nma dagar
ne. Men vad som än händ^v i 
framtiden, Tyskland har hafc and
rum och hunnit få ett fotfäste, så 
att det icke måste absolut sjunka 
uhder de farliga övergångsåren. 

Jag har talat om den tyska va
lutan och dess välgörande inflytan
de på handel och industri. Men sa
ken har också en skuggsida, infly
tandet på karaktär och moral. Det 
finns ingen fast punkt i det dagliga 
livet. Man lever ur hand i mun. 
Det finns ingen anledning att spa
ra — tusende skäl för att slösa. 
Varför skulle den flitige sätta sina 
besparingar i banken, när han vet 
att han inom kort därigenom för
lorar två tredjedelar av dem? Na
turligtvis skicka då tyskarna vad de 
förtjäna till utlandet eller placera 
sina inkomster i fastigheter. De 
flesta ge ut sina pengar, så fort 
de få dem in. Detta är orsaken 
till det1 extravaganta livet i stor

städerna, de nöjes-orgier som slå 
varje utländing med häpnad. Alla 
nöjesplatser äro överfyllda. Om ni 
vill ha en god plats i en teater 
måste den förutbeställas dagar i 
förväg. Även före kriget var Ber
lin icke en stad av puritaner. I dag 
är det Europas Babylon. 

Vi äro tacksamma, om 
Ni rekommenderar 
Kvinnornas Tid ning 
till Edra vänner! 

Gymnastik-Skor. 
Blå och Vita. 

Ströms 
Torggatan 22 & 24. 

IM bästa tvättmedlet 
i a och ömtåliga kläder 

Gummans Flingor 

IMRÔDAG 
"en verkligt först
klassig illustrerad 
tidskrift ' 

" med gedigen 
och fint kultiverad 
ton " 
SÄGER DAGSPRESSEN 

B ö r  e j  s a k n a s  
i något svenskt hem! 

P R E N U M E R E R A  Å  N Ä R A i f l S T E  
POSTANSTALI ELLER BOKHANDEL! 

En utdragen tagg. 
Solen lyser, vinden är varm och 

ångaren klyver det silverglittrande 
vattnet, som i starka svallvågor 
slår upp mot de mötande små bog-
serbåtama, vilka, som gällde det en 
kapplöpning, med hög fart kila in
åt hamnen! 

Det är lördagseftermiddag och 
ångaren styr västvart hän ut mot 
öarne i yttre skärgården för att av
lämna sin last av stadsbor, vilka 
skola ut till sommarnöjet på något 
av de många fisklägena, som hålla 
på att undergå en långsam men sä
ker förvandling till små villasam
hällen och enklare badorter. 

Från akterdäck höres virtuost 

Världens förnämsta 

KORSETT 
är KabO modell som upp
fyller alla anspråk pä en verk

ligt behaglig Korsett. 
Prova KabO och Ni kom

mer att bliva förtjust. 
Ständigt lager av alla storlekar. 

-V 

utförd handklavermusik och från 
fördäck, där ungdomen- står i en 
tätt sluten klunga, stiger ett mun
tert sorl. 

Vad som slår betraktaren är, att 
alla dessa hundraden, som till sista 
stå- och sittplats fylla ångaren, på 
några få undantag när, tillhöra ar
betareklassen. 

För tio år sedan såg man icke 
denna publik på skärgårdsbåtarne, 
vilka då syntes reserverade för den 
välsituerade medelklassen och vida
re uppåt.- På den tiden var det 
otänkbart, att arbetarekvarterens i 
befolkning skulle kunna kosta -'på 
sig överklasslyxen av sommarnöje, 
och nu är det något så helt vanligt. 

Arbetarne hava utan tvivel för
bättrat sin ekonomiska ställning, 
men det är helt säkert icke uteslu
tande det, som ligger bakom den 
tidsföreteelse, det här är fråga om. 
Är det månne icke så, att arbetare-
familjerna i stället för att bara av
undas de lyckligare situerade gjort 
ett försök att också nå fram till 
sommarnöjet och därvid upptäckt, 
att det inte är så oöverkomligt dyrt 
utan att omkostnaderna för hyra 
och resbiljetter rätt bra kompense
ras av billigare livsmedel och, ge
nom förbättrad hälsa, inbesparade 
utgifter till läkare och apotekare? 

Ångaren lägger till vid ön, och 
passagerarne strömma över land
gången ner på bryggan, mottagna 

Damkänger 
i Lack> Chevreaux, 
Boxcalv m. m. i sä
songens senaste modeller. 
S YNMEHLIGEN ELEGANTA I 

Nya A-B. City 
Telefon B17B 

Kangsg. 51 

M A K A R O N I  
ar en välsmakande, närande rätt, den kan tillagas på ett mångfalt 

sätt, enklare och finare, utan stort besvär och borde 
därför ingå regelbundet i varje hems matses 

del. Makaroni tillverkas i Sverige i 
en kvalitet som kan tävla 

med den bästa uU 
ländska varan. 1 

S E  D AR F Ö R  T I L L  A T T  N I  F Å R  S V E N S K A  M A K A R O N I .  

Dam- & Herr-Handskar 
> Erkänt goda kvaliteer och 

billigaste priser. 

N I L S S O N S  
H \ \ D S K F A B R I  K  
q ®,!"ad 1866- — Telefon 6 7 90 

( M t t  P L A T S E N  9  
emot Gamla Latinläroverket) 

LENA. 
Novell av —tz. 

Om det icke varit för en viss mo
genhet i uttryck och sätt, hade man 
kunnat ta henne för en 18—19 år. 

Hennes gestalt var en flickas — 
spenslig och fin. Ögonen voro som 
troskyldiga blå fjällsjöar. Då och då 
drogo djupa molnskuggor över dem, 
men mest lyste de i solsken. 

Håret ett enda burr och det var 
munnen, som räddade ansiktet frän 
söt banalitet. "En ovanligt lättsinnig 
mun" sade somliga, "en viljelös mun", 
sade andra, som om nu inte det vore 

sak samma. 
Men vad som slog en människo

kännare var, att ögonens och mun
nens uttryck inte föjdes åt. Ögonen 
kunde le och dansa, när munnen för
blev ett rött streck. Och munnen kun
de öppna sig i ett snett motvilligt 
tjuvpojksaktigt leende, när ögonen 

skådade frånvarande och likgiltiga ut 
i rymden. Ingvar visste nog att det 
inte alltid varit så, utan att detta här
ledde sig från en bestämd tidpunkt 
i Lenas liv. Men han var inte riktigt 
klok på, hur långt denna yttre dua
lism sträckte sig in i själens irrgång
ar. Det var det underliga med Lena, 
att hon förblev ett mysterium för 
honom fast han känt henne sen ti
digaste ungdomsår. Aldrig visste han, 
att nu voro alla strängar inom henne 
stämda i samma tonart. Mitt i 
ljusaste dur kom ett oväntat moll
ackord, och de gånger han sett henne 
sorgsen och velat hjälpa, hade hon 
visat honom ifrån sig med några ord, 
så späckade av självironisk humor, 
att de båda biustii i skratt och stäm
ningen varit bruten. Nej, hon ville 
vara ensam om sitt, Lena. Men han 
skulle allt fortsätta att knacka på och 
knacka tills dörren öppnades. Han 
hade sagt det till henne en gång- Då 
hade hon sett tankfull ut och frågat, 
om det inte vore bättre han i stället 
försökte hitta nyckeln, eller hennes 
själs: "Sesam, öppna dig"-,Det svaret 
hade roat honom, ty det visade, att 
Lena tog sig själv högtidligt: "Så 

komplicerad är du nog inte, flicka 
lilla", tänkte han, men det skulle han 
inte velat säga högt för aldrig det, 
ty Ingvar var mycket taktfull. Egen
domligt nog, ty han var alls inte 
tunnhudad för egen del. Lena var 
gift. Inga barn. Ingvar brukade un
dra, om hon bar på en förtärande 
längtan härvidlag, men nej, hon hade 
själv en gång sagt, att barn borde 
födas i lycka, och lyckligt kunde nog 
ingen kalla Lenas äktenskap. Det var 
20 års skillnad mellan henne och 
mannen. Han var läkare och de hade 
varit gifta i 2 år. Rätt som det var 
hade hon kommit hem med honom 
från Paris. Gift och allting. Folk 
undrade och insinuationer felades ej. 
Lena hade legat därute och spelat i 
ett och ett halvt år. Man hade ingen
ting hört, annat än att allt gick bra, 
pengarna efter fadern räckte tämli
gen, tack vare valutan. Och hennes 
ambition sträckte sig inte längre än 
till musiklärarinnans gärning. Man 
visste också besked om, att några 
unga konstnärer svärmade för henne 
Ja, Skjold hade visst friat. Så allt var, 
som det skulle vara för en ung flic
ka. Så kom detta oväntade äkten

skap, som en blixt från klar himmel. 
Det hade blivit alldeles dödstyst i 
vänkretsen därute^ när Lena med
delat sitt beslut: "I morgon gifter 
jag mig med doktor Wilander", och 
leendet på hennes läppar frös bort 
under tystnaden. Det hade ju varit 
taktfullare av henne att vänta till 
Skjold hade gått den kvällen, och det 
var det, som vänt stämningen emot 
henne. Alla visste ju — och han hade 
tagit sin hatt och gått utan ett ord. 
När ingen sa' något, vände Lena sig 
till Ingvar och bad honom följa sig 
hem. Knappt kommo de för sig själva^ 
förrän Lena sade: "Nu säger de där
uppe, att jag sålt mig". "Vad be
höver du bry dig om vad de prata?" 
"Det gör jag inte heller, l'a;a inte du 
också ger mig fula bevekelsegrunder." 
"Tag tror inte du sålt dig, Lena. 
Då hade hon gett honom en underlig 
blick och han kände, att hon tänkte 
tala. Och han som vaktat henne i 
månader för att vara med när det 
ögonblicket kom, hade inte kunnat 
just då. Hade hon talat före sitt be
slut, innan allt var avgjort, skulle han 
tagit emot vilka förtroenden som 
helst — men nu — nej stoltheten fick 

honom att väja undan med en vänd
ning om något likgiltigt. 

Ja, det var 2 år sedan nu, och han 
hade sedan dess träffat henne ofta, 
ofta. Visat med varje ord, hur han 
ångrat det — tiggt med ögonen, men 
nu var det Lenas tur att väja undan-

Lena hade gått in till sig en kväll, 
och satt och skrev brev, då hennes 
man kom in i rummet- Han var en 
storvuxen man med något av gam
mal sjörövare över sig. I sin ung
dom måste han ha varit ovanligt 
ståtlig och det gick sägner om kros
sade hjärtan och olyckliga äktenskap 
för hans skull. Nu var den yviga hår
manen alldeles gråsprängd och ge
stalten en smula trött framåtböjd, 
men ögonen tittade forskande och 
ovanligt uttrycksfulla fram under 
buskiga bryn. Hans röst var låg och 
avmätt med något vemodigt och dock 
fast i tonfallen. 

Han var som en jättefura, som 
stormen brottats med förgäves, men 
just nu började kampen bli lite ojämn, 
utgången ovissare. 

Lena hade ej hört honom komma 
in, och han stod en stund och betrak
tade sin hustru bakifrån. Den spens-
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De Damer 
som önska moderna, bekväma först
klassiga skodon till möjligast läpsta 
priser köpa hos 

Hedströms 
Södra Larmgatan 10. 

Linnégatan 11. Karl Gustafsgatan 57. 

visat att det kan göras till allmän 

egendom. 
En av de taggar klasshatet tryckt 

så djupt in i arbetaresinnena är 
därmed utdragen. En stor vin

ning! 

Det är kväll. Båtarne ligga åter 
i hamn och på bryggan går dan

sen. The Eye. 
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av anförvanter och vänner. Det är 
något av "herskap" över denna ar
betarepublik. Alla äro välklädda 

och prydliga, stämningen är mun

ter men slår på intet sätt över. 
Solen står i väster, en god segel-

vind' blåser och, se, de vita seglen 
hissas på smäckra fenkölsbåtar, 
man hör smattret av motorer, som 
sättas i gång, och båt efter båt styr 

ut mot det solbelysta havet. De 
ombordvarande äro desamma som 
nyss komrno med ångaren eller vo

ro dem till mötes på bryggan. 

Hur ofta har det icke i tal och 

skrift gjorts bittra jämförelser mel
lan de förmögnes och arbetarnes 

sommar. För de förra havs- och 

skogsluft, bad, båtfärder, för de se
nare fabriken, verkstaden och un

der de lediga timmarne en slum
mer på soffan i den kvava lägen
heten. Och ännu bittrare och hat 

fullare har tonen blivit, när talet 
fallit på arbetarebarnen och deras 

sommarnöje på den solstekta går

den till arbetarekasärnen bland av-

skrädestunnor och smuts. 

Saken ter sig annorlunda nu-

Sommarnöjet ute vid kusten eller 

på landet är icke längre ett över 
klassprivilegium. Tusenden av ar
betare hava genom egna ansträng

ningar blivit delaktiga därav och 

Vackra Gångmattor. 
Platsens största sortering. 
— Lägsta priser. — 

A.-B.  Car l  Johnsson,  
KUNGSTORGET. 

lnsändarnes spalt 

Vem älskar kvinnas mest 
— mannen eller barnet? 

ni. 

Artikeln i Kv. T.: "Älskar kvin

nan mannen etter barnet mest", har 

imycfket intressierajt mig. 

Jag känidie ett äfktia pair i England, 
han var lärare, horn lärarinna. De 

hade i flera år varit bosatte utom
lands i en engelsk betsittmiing, oöh 
'där var en liten fl idka född. De åter

vände til England, när lilla, Dora 
var c:a 8 år. Hon var ett förtjusan

de, soligt barni, men man såg henne 
aldrig med föräldrarna. De voro allt 
för varandra. Varje ledig stund pro
menerade de, cyklade de tiiliteiaimlmans 

eller tillbringade de i varandras säll
skap i hemlmiet, han läsande högt odh 

hon ihandarlbetande. Dora fick sys

selsätta sig själv, vilket hon också 
gjord/e. Alla älliskade dem rarai ungen, 
sam sijöng odh dansiade och ritade 

odh ipladdradie, och allia, vite gärna 
ha (henne hos siig. Under ferierna 

resite föräldrarna borit odh Dora in

ackorderades än här, äin där. Slut
ligen fcoim hon tiM Winchester Higfh-

sdhlool, där jag vair veriklsaim. Hon 
var inte säflslkilt begåvad men vann 

genoim sin charm allas- hjärtan. Ef
ter slutad skolgång utbildade hon sig 

för fotografyrket, men stag sedan 
am och blev en mycket gold mimia-

tynmålarinna. Under hela tiden var 
förhållandet detsamma mellan henne 

odh föräldrarna — de voro allt för 
varandra, hon endast en rätt ovik
tig biperson. Jag tror inte att hön 
egentligen kände det, då hon ju ald
rig vetat av något annat. I skolan 
anspelades ju icke häller på förhål
landet, ehuru det för lärareperso

nalen stod klart hur litet barnçt 
betydde för föräldrarne och hur det 

försummades av dem. 
Tiden gick, Dora lärde känna en 

ung framstående professor, och för 

enade av den innerligaste kärlek in-
gingo de äktenskap. När det första 

barnet skulle komma reste hon på 
mannens önskan till föräldrahem 
met för att vara i moderns närhet 

och framför allt för att ha god lä 
karehjälp att tillgå. Genom ett par 
tragiska tillfälligheter blev hon 

försummad av just läkaren. Jag 
råkade vara den som i sista ögon 
blicket förde henne till sjukhuset 

— hon dog. 
Aldrig skall jag dock glömma 

den upprörande scenen, när modern 
vid hennes bår, gripen av samvets

kval, anklagade sig själv: "Dora 
mitt barn, du har aldrig vetat av 

någon mor." 
Det föll därvid ett grellt ljus 

över hennes egoistiska kärlek till 

maken, för vilken barnet, det barn 

hon kallat till livet, men som icke 
begärt att få henne till mor, alltid 

fått stå tillbaka, försummats. 

För mig står det klart att barnet 

mer behöver modern än marinen 
makan. En kvinna bör för övrigt 

kunna uppfylla sina plikter åt båda 

hållen, såvida hon icke låter egois

men helt taga tyglarne och ensidigt 

väljer den plikt, som synes henne 

angenämast. C. 

Ångbageri-A.-B. 
R O S E N L U N D S  

försäljes i J. A. M. A.-B., Åsen & 
Jordhammars oca Arlas mjölkför
säljningslokaler. Tel. 6026, 7071. 

Berthaflnderson 
JCorsgatan 15 - Goteborg 

— Telefon 5122 — 

Vackra färgäkta Tvättyger. 
Bomullsflaneller, Ylle-Kläd-
ningstyger, Gardiner, soU och 
tvät.äkta. Möbeltyger, konsU 
vävda och ttyckta. Borddukar 
i linne och bomull. Sängtäcken, 
Tricotvaror, Reformliv, 
Snörliv, Strumpor, Yllekof
tor. Broderier. Blekta och 
oblekta Vävnader av bästa 
fabrikat. Vaddtäcken. Prima 

Ylle-stickgarner. 

Inornjj) minuter 

försvinner den häftigaste huvudvärk eller 
de plågsammaste nervsmärtor, om en Ger-
mosankapsel intages. Angenämaste och 
mest ofelbara medel, utan skadliga bi
verkningar. Finnes å apotek i askar à 
kr. 1,70. Bfgär endast 

Vacker hy är skönhet 
Använd dagligen Yvy-tvål ' 

den yppersta tvål för toiletten. Den ^ 51 

utan att irritera, och de vegetabilisk ^ 
som Y vy-tvålen innehåller, göra hyn°f ' 
och fraich. 

Y/y-tvålen säljes 
till Haparanda. 

Ziwertz' Momentan 
färgmedel för ögonbryn, hår och skägg, ögon
blicklig verkan. Fäller ej vid tvättning. För häl
san oskadlig. Finnes i 4 nyanser. I parti och 
minut hos Kungl. Hovleverantör 

Z i w e r t ' z  E f t r  
Loiensbergsgatan N:o 7, Göteborg, — Tel. 10 98 

Öster l in  & Ulr iksson ,  
Kem.-tekn. fabrik, Ystad' 

Holger ÛÎÏÏe^ 
TANDKLINIK 

Vitfeltsplatsen 1 B. Tel. 19340. Götehor» 
(Mitt emot Engelska kyrkan). *' 

Mottagaingstid vard. 10—3, sond, li_12 

Spécialité: Löständer alla slag QU|ri' 
arbeten, guldbryggor rl 
guldstifttänder. och 

Resande kunna erhålla sina arbeten på dagen 

Hotell & Pensionat 

Clara Johansson. 
Kungsgatan 51, Stockholm. 

Ljusa hemtrevliga rum. Moderata pri
ser. Förstklassigt! Centralt! 

Rikstel. 13554. Allm. tel. 24241. 

En massage= och gymna= 
stikklinik 

har öppnats i Göteborg, Järntorget 

4, av gymnastikdirektörerna Dagmar 

Palmquist och Ester Taube, vilka, 

efter att tidigare hava varit verksam

ma i utlandet, sedan ett par år varit 

bosatta i Göteborg, där de vunnit en 

stor klientel. 

NI BLIR NÖJD MED 
det glänsande resultatetet, om Ni 
putsar koppar och messing med 

ZELOS METALLPUTS. 

En 'selfmade' kvinna. 
Vår huvudstad gästas i dagarna 

av en mera bemärkt svensk-ameri
kanska, fröken Elvira Hedlund, 

innehavarinna av en känd platsan-

skaffningsbyrå i Newyork, där fö

reträdesvis "the upper ten thou
sand" söka betjäningen för sina i 

stor amerikansk miljardärstil an

lagda hem. 
Fröken Hedlunds mer än 30-

åriga vistelse i Amerika är sagan 
om en "selfmade" kvinna, som i 

de stora möjligheternas och de sto

ra fordringarnas förlovade land ge
nomslitit hundårens underordnade 

befattningar för att slutligen efter 

ett ständigt stigande i graderna bli 

sin egen "byråchef". Med den klo

ka principen att alltid söka få den 

rätta kvinnan på den rätta platsen 
har hennes platsanskaffningsbyrå 

•  I o F  A s k l u n d s  

Dat Kr 

Verner Magnusson 

Kött- & Fläskaffär 
Bazar Alliance 42-43. Tel. 10628. 
rekommenderas till 
ärade husmödrar. 

KOL VED 

C. N.  ANDERSSON 
Tel. 2780, 6972, 10849, Göteborg 

blivit en central, som så att säga 
gallrat ut, kvalificerat och fört för 

sina uppgifter lämpligt folk ut i den 

oerhörda amerikanska abetsmarkna-

den. För att något sådant skall 

bli möjligt fordras givetvis en per 

sonlighet med blick och intresse för 
sin uppgift — icke allenast en 

mänsklig automat, som fyller siff 

ror och bokstäver i blanketter. Det 

utomordentligt goda renommé frö 
ken Hedlunds byrå åtnjuter, utgör 
det yppersta beviset på framgån
gen för hennes ledande princip : rätt 
kvinna på rätt plats, liksom det 

även bildar en del av den grundval 
varpå amerikanskt förtroende för 
svensk duglighet och ärlighet vilar. 

Pappa på Elsas sjätte födelsedag: 

— Nå, vet du nu hur gammal du är? 

Elsa: — Ja visst. Vi fick mej för 

sex år sedan. 

Gardiner 
Största urval - Lägsta priser 

A.-B.Carl Johnsson 
Kungstorget 2 

Rökt Lax, 
Konserver, Ost, Smör och Ägg i 

Bazar Alliance N:o55 o. 60 
Högaktningsfullt A. Magnusson. 

Tel. 4570 till båda butikerna. 

Fruar! 
Vill Ni glädja Edra män sd köp 

SPISBRÖD 
från 

Göteborgs Ångbageri 
ty det är främst i skörhet o. smak 

Svensson undervisande: — Vac 

evolution är? Vi kunna säga utveck 

ling — du förstår, man blir något 

annat och är ändå vad man var. Det 

där begriper du väl? 
Larsson uppriktigt : — Inte ett 

dùgg! 
Svensson : — Hör på ! Jag dör och 

begraves, och efter trettio år finns 

det inte ett spår av mig där nere — 

Sänd Eder TVÄTT til 

Tvättanstalten Västkusten 
Vegagatan 46, Göteborg. Tel. 1443 
Omsorgsfullt arbete. <#> Snabb leverans 

varje affär från 

Varför plågas med dåligt kaffe h s  
Ni kan få Swalanders kaffe? Butiker Kuno» 
17, Korsg. 13, Bazar Alliance. Prova redan 

jag har blivit till jord, men det är 

ändå jag ! Ur denna jord växer upp 
frodigt gräs — det är jag! En ko 

äter upp detta gräs, som sedan på 

naturligt sätt avlägsnas ur hennes 
kropp och det är alltjämt jag — 

Larsson raskt: -— Vad det var likt 
dej, Svensson ! 

Tankar. 

Den största synd, som män kunna 

begå, är att låta kvinnor känna sin 
vanmakt. Hänsyn och skonsamhet 

skola stå vakt om henne, medlidande 
skall vara hennes förebedj are, och 

hennes svaghet skall vara ett skydd 

mot lidelsernas råa våld. Bryten I 

detta ned, o, då finns det ingen gräns I 
mera på jorden — alla gå om varan
dra som djur. 

Björnstjerne Björnson, 
* 

Mäktig är den, som ej underhandlar 

med sin plikt. 
E. G. Geijer. 

r 
G a r d  i  n e r  

M ö b l e r  
M a t t o r  

Modernt cch billigt I, 
hos I 

F .  PETERSEN,  
Kronhusgatan 22. ^ 

GOTEBORGS BYA 
BEGRAVNINGSBYRÅ 

FLODIN & UHRBOM 

Järntorget. 7el. 10212, bost. ankn. 

Kräftor 
inkomma nu varje dag i 

Fiskhallen Grönsakstorget 
till billigaste priser. 

Tel. 5438, 5436. Filial Bazar Alliance 15324 

Köp svenska varor! 

ARLA MJÖLK 
Distribution pä glasflaskor• 

Tel. 85 78, 3699 

ARLA MJÖLKSERVERIHG 
Drottninggatan 13. Tel. 90 96. 

liga gestalten, nackens fina böjning, 
och håret som i lampskenet fått en 

gloria. Så ung hon var här inne i sin 

lilla jungfrubur — ung, ung — stac
kars liten — han rynkade tankfullt 

ögonbrynen och Lena kände plötsligt 

hans närhet och vände sig om med 

ett frånvarande leende- "Hur var det 

Jokn", frågade hon vänligt och 

sträckte handen emot honom. Han 

tog den och satte sig bredvid henne. 

"Lena", började han, "det är nu över 

2 år sedan du sökte min hjälp och vi 

ha arbetat mycket tillsammans under 

denna tid, känner du att vi lyckats 

övervinna fienden?" "Varför fragar 

du mig om det just nu John? ' Lena 

hade blivit vit om läpparna. "Barn, 
svara ej med en motfraga, du skall 

snart få veta det. Har jag lyckats ge 

dig den hjälp till självhjälp du sökte 

hos mig? Känner du dig fri •— all

deles fri — från hans makt? Nej, 

bliv inte rädd Lena — nog ha vi väl 

åtminstone lärt oss att tala öppet om 
de sårbara punkterna. Annars har 

allt varit förgäves. Det har ju inte 

alltid varit så lätt för mig heller att 
ha dig här hos mig, bärande hustru

namnet. Hade inte läkaren hela ti

den haft övertaget över mannen, 

stode jag kanske i detta nu som men-
edare och löftesbrytare inför dig. Nu 

är det din tur att hålla färg, och visa, 

att jag ej var en dåre bland dårar, när 

jag bad,dig om att ingå detta sken

förbund för att få skydd och fred ut

åt och min hjälp inåt". Lena började 

gråta: "Det har varit svårt John att 

ta' emot så mycket och ge så litet 

dessa år. Du har varit så obeskrivligt 

god, och nog kan du tro jag har för

stått det inte bara var som patient du 

var intresserad av att ha mig hos dig. 

Jag vet inte, hur jag är skapad John, 
som kall kan ta emot så mycken god

het och kärlek. Du är min bäste vän, 

och jag skulle kunna göra allt för dig 

— men kär i dig, John, det kan jag 
nog ej bli och du skulle aldrig kunna 

nöja dig med smulor." 
John hade inte förändrat en min 

under hennes ord. Nu lyfte han han

den, hejdande : "Tyst — kära — detta 
behöver du inte säga mig, det vet jag 

ändå och jag har ej frågat dig- Där

emot vill jag ha ett öppet svar på 
mina frågor, ty ser du Chattrêve är 
i Stockholm nu. Lena. rusade upp, 

"nej, nej", ropade hon, "åh nej", hon 

flög mot dörem, "jag vill bort, tag 

mig bort, inte han, hjälp mig John, 

hjälp!" "Nej denna gången kan du 

inte fly Lena. Det hjälper ej, du 

måste själv befria dig från hans hyp

nos. Han har redan själv skickat dig 

blommor och bett om ett rendez-vous 

— de stå därinne och, Lena, det är 

min önskan, att du beviljar honom 

detta. Det är, jag vet det, att sätta allt 

på ett kort, ty går det som sist, ger du 

dig åt honom med kropp och själ, är 

du förlorad Lena, men heller aldrig 

finner du lyckan i liv och sundhet, om 

du inte besegrar honom inom dig. 
Du kan det! Du vet själv, att han 

slutat spöka i dina drömmar, och du 

har i arbetet på din musik fått en av-
ledare från honom". Lena skakade 

på huvudet, trött och uppgiven. "Ja, 
John, men det var så länge halva 

Europa låg mellan oss, då kunde jag 

glömma att han fanns till! Avledare 

i musik, John, genom den kommer 
jag bara till honom, och oh nej, jag 

kan inte, vill inte ! Hela hans själ är 

ju musik. Han suger min vilja, med 

sina ögon, han är en så förfärlig 

människa, John- Hade jag inte av 

en slump — om det nu var bara slump 

— mött dig den gången jag kom från 
honom och höll på att gå i floden —-

åh min vän, som återskänkt mig livet, 

tvinga mig inte att se honom igen!" 

John reste sig upp : "Nu tala vi 

inte mer om detta i kväll, barnet mitt, 

du är för trött och uppriven. Jag 
visste nog, det skulle bli en chock för 

dig, försök att få lite sömn nu. Han 
böjde sig ner och kysste hennes hår: 

"Godnatt." 

Lena satt kvar i samma ställning 
länge, länge, och tänkte på hur under

ligt allting gestaltat sig för henne. 
"Ingenting blir som man tänkt", 

sjöng en melodi i hennes öra. Och 

varför kunde hon ej med viljan bli 

herre över sitt oroliga hjärta? Allt 

skulle hon vilja ge för att kunna 

älska den, som till namnet var hennes 

man — det var förstås också denna 

åldersskillnad och så Ingvar, så 

strålande ung, Åh, att hon skulle 

råkat ut för denne lille degenererade 

fransman, som smekt henne med to

ner och blickar under hennes lek

tioner tills hela rummet gungat för 

henne och hon bara känt hur hon 

sjönk -— sjönk — Hu då, nej hon ville 

inte tänka på det. Varför skulle just 

hon bli hans offer, som hela tiden 

vetat, att han var henne likgiltig, 

som människa. Hon som trott sig 
vara sund och frisk och — vanlig. 

Hon såg sig plötsligt som helt ung — 

en midsommarkväll hemma på landet. 

Under björkarnas sus gick leken och 

dansen. "Det brinner en eld, han 

brinner så klar, han brinner i tusende 

kransar", sjöngs från alla håll — hon 

själv stod mitt i ringen med glimman

de fläta, och båda händerna sträckta 

mot Ingvar, vars ljusa röst föll in i 

hennes egen, och de andras med sitt : 

"så vill jag genom elden gå, att med 

min käraste dansa." 

Lena ryckte sig lös. Hon var för
bjuden att dagdrömma och reste sig 

för att lägga några pinnar på elden. 

"Ingenting blir som man tänkt". 

Varför skulle de också skickat ut 

henne halvt emot hennes egen vilja, 

så snart efter faderns död, ung och 

värnlös. För att få bukt med sorgen 

ja. Varför kunde hon inte fått gå 

och vara sorgsen en tid, i stället, så 

som hon hade mist allt — modern sin

nessjuk och så fadern, hennes ende 

vän. Nej, inte ende •— åh Ingvar! 
"Så vill jag genom elden gå," ja det 

var allt en eld, som brändes ordent

ligt, han fick gå igenom om han skul

le nå fram till henne -— stackarn — 
Lena hade krupit i säng, innan brasan 

var helt nedbrunnen. 
Glöden lyste som vänliga ögon 

emot henne ur mörkret, och hon la» 
och spann på sin tråd. Nej, hon ville 

inte, men ville John, så blev det n<^ 

så. Aldrig, hade hon träffat en ^ 
viljestark man, och det underbara 

var, att han aldrig ville tvinga andra-
. . . • Det svagare viljor in under sm egen. 

var nästan första gången han hade 

använt något som liknade maktspra' 

inför henne. Hon hade frågat hono«1* 

om han alltid var sådan. Nej, v'ss 

inte, men hans vetenskap, såväl son 

inresse i livet, gick ju ut på att a 
lyssna människohjärtat dess henihg 
heter, och för en lyssnare gick det ej 

an att vara despot. Nå, var det in^ 
svårt att inte nyttja sin makt, när iö 

hade den? Åhjo, men hade inte Le^ 

själv märkt att för att vinna en ^ 
fördel fick man offra en mindre, 

vår 
1er kunde hon säga något inom 
sig känslans, viljans eller förnu t 

område, man fick för intet. 
(Forts, i nästa nunimer' 
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Vägande ord. 
Lena. Novell av —tz. 

M. M. 

ttilandskrönlka 
i sammandrag. 

Folkförbundet har i dagarna öppnat 

sitt tredje årsmöte i Genève. Öppnan
det skedde utan alla ceremonier, och 

det omnämnande händelsen fått i 

världsprässen har likaledes varit en

kelt och kortfattat. En gång trodde 

man, att världens vilja till fred och 

folkförbrödring manifesterade ?'g i 
denna institution och omätligt stora 

förhoppningar knötos till dess verk
samhet. Nu vet man bättre och för

hoppningarna hava reducerats i för

hållande därtill. Många srnå mellan-
folkliga spörsmål har Folkförbundet 

behandlat och löst, men det har aldrig 

vågat sig i kast mied den verkliga upp

giften folkförbrödringen. Versailles
freden, vars revidering är den nöd

vändiga förutsättningen därför, är 
för Folkförbundet, inom vilket enten-

tens anda som bekant råder, tabu, d. 

v. s. helig och okränkbar. — Av in
tresse för kvinnovärlden är, att den 

höga församlingen f. n. räiknar tre 
kvinnliga delegerade, nämligen fru 

Anna Bugge-Wicksell, Sverige, frö
ken Kristine Bonnevie, Norge, och 

fru Combe-Tennant, England. 

Under det att Tyskland via Belgien 
fortsätter sina underhandlingar med 

ententen om sina betalningsförpliktel

ser för den närmaste tiden och garan

tierna för deras fullgörande, har 
Tysklands "store man" Hugo Stinnes 

avslutat en vittomfattande överens
kommelse med de .franska återupp

byggnadssällskapen, bakom vilka den 
franska regeringen står, om leverans 

av byggadsmateriel och industrialster 
hll återuppbyggnadsverksamiheten i de 
krigshärjade franska provinserna. 

Överenskommelsen hälsas med all
män glädje i Tyskland. Dels utgör den 
^t första steget till förbättring av 
örtiållandet mellan Tyskland och 

rankrike, dels tilliför den den tyska 

i^bstrien en myckenhet arbete. För 
ta ningen är tyska regeringen ansrva-

ng. • 

Det grekisk-turkiska kriget, om vil-
man endast, då och då hört talas, 

r Pa ett oroväckande sätt flammat 

^rklarade Grekland, att 
ade för avsikt att ockupera Kon-

fmtmopel. Överord äro som bekant 
tarins, rw . 

"Stille Stuer." 
Av Marie Louise Ingeman. 

till f' tur^arna som nu gå 
na k" °C^ ^re^3erna som> efter lid-

'atastrofartat svåra nederlag, reti-

Tyvärr finns det intet svenskt ut

tryck, som så innerligt och enkelt som 
ovanstående danska motsvarar be

greppet om ett hem. Stille Stuer —-
den plats, där människan i frid, har

moni och stillhet vilar ut. Där hon 
återfinner sig själv i en efter hennes 

egen smak och läggning förverkligad 

omgivning. 

För att ett hem skall vara vackert 

i denna mening, gör det egentligen 

detsamma av vad det är sammansatt, 
blott en själ vilar över sammansätt

ningen, hur få eller hur många rum
men äro, endast de äga detta outsäg

liga, odefinierbara plus, som är hem

mets anda, och som icke kan effek
tueras av bosättningsetablissemangen. 

Det är ett stort mistag att tro, att 

detta vissa något, som gör ett hem 
trevligt, sammanhänger med lyx eller 
komfort. Man kan stå i de dyrba

raste salonger och erfara torftigheten, 

kölden, ja, undermåligheten i det he
la. 1 dessa hem äger inredningen in
tet sammanhang med individerna som 

bebo dem. De ha haft råd att fylla 

golv och väggar med kostbara, kan

ske vackra föremål, men den smak, 
som sammanbinder till ett helt, den 

fantasi, som skapar pluis'iet, stämnin
gen, andan över föremålen saknas-

Intrycket blir i viss mån detsamma 
som det man mottager i ett etablisse

mang, och i grunden är det hela in
tet annat, ehuru möblerna bytt plats. 

Men ett hem skall icke vara ett 

möbelmagasin. Man måste beklaga 

de unga människor, som icke kommit 

längre i självständighet, än att de 
med tanken på sin bosättning ovill

korligen måste förena ett visst antal 

möbler till ett viss antal rum. Utan 
detta maximum kunna de ej tänka sig 

en förening. Och grundtanken är 

vanligen den, att de icke vilja vara 
sämre än andra. Alla deras bekanta 

ha exempelvis en buffé — vilken 

skandal om de då ej också hade en ! 
Oavsett om de strängt taget bçhôva 
den eller ej — buffén skall likafullt 

finnas där. Och det är icke slut med 

detta. Samma personer få snart se 

något annat som de andra ha, och 
som de själva i och med detsamma 

plötsligt finna, att de på inga villkor 

längre kunna vara utan. Och på det
ta planlösa sätt hopas den oas i ök
nen, där två människor skola leva sitt 

liv. 
Det är en naiv övertygelse hos en 

hel del folk — och hur fruktansvärt 

naiv är den icke! — Att de genom 
blotta anskaffandet av vissa saker, 
som kosta en del pengar, kunna bli 

"lika goda som andra". Det är just 
detta, att de icke utan dessa saker 

kunna känna sig "lika goda ändå, 

rera eller ge sig fångna. Av allt att 
döma är det fullständigt slut med det 

grekiska väldet i Mindre Asien. I 
Athen ha med anledning av det lidna 

nederlaget onoligheter uitbrutit. Fol

kets kärlek är, som bekant, ett obe
ständigt ting och konung Konstantin 
har .sett sig nödsakad att fly från sin 

huvudstad. 

som bevisar att de icke äro det — 
att de över huvud byggt sin ställning 

på lösan sand. Det är även denna o-
lycksaliga, opersonliga efterapnings-

mani som förklarar, varför så oänd
ligt många hem äro kopierade på var

andra och såsom alla kopior lämna 

ett livlöst helhetsintryck. ; 

Man kan mot denna ytliga upp

fattningen av tingen till och med gå 
så långt, att man säger, att redan om 

man i ett hem observerar någon mö

bel i särskilt hög grad, så är det nå
got galet med. det hemmet. Det är 
icke stämt. När man däremot vid 

sitt inträde i ett hem mötes av ett 

symfoniskt intryck — något som 
strömmar levande emot en med det 

individuellt skapades, det omsorgs

fullt uppbyggdas harmoni, då kan 
man vara förvissad om att därinom 
döljas människor som förstått sin 

sak grundligt. Man kan lika väl möta 
denna stämning i det enkla hemmet 
som i det lyxuösa. På ett vitt golv 
som på en äkta smyrnamatta. Skill

naden är då endast, att dessa båda 

hem äro stämda i olika lägen — det 
ena en enkel folkvisa, det andra en 

brusande symfoni. 
Det är god smak att veta i vilken 

tonart man kan stämma sitt hem och 
sedan handla något så när konsekvent 

därefter- Det är vidare säker smak 

att rikta blicken på det område, man 
äger att bygga upp, och icke låta den 

irra hit och dit bland vänner och be
kanta för att av deras idéer lösligen 

hopfoga något, som är ämnat att gö

ra "en ann' lika god som en ann'." 

Det är ju omöjligt att andra männi
skors sätt att inreda sitt bo helt och 

hållet kan motsvara dina egna möj

ligheter och anspråk. Bry dig där

för inte alls om andra ! Utan var mo
dig _ var dig själv! Befria dig från 

alla gängse föreställningar om vad 
som måste vara och klargör till att 

börja med endast vad du för egen 

del oundgängligen behöver ! Välj det
ta med omsorg och så enligt din egen 

smak, att du utan att bryta stilen kan 

bygga vidare pa det sedan. 
Det behöver ej alls bli sa dyrbart 

att inreda ett litet bo. Vilket rum 
kan man ej få bara genom en vac
ker gardin, några växter, en vitlac-

ketad soffa med några kuddar på, ett 

vitlackerat bord med en vas, en bok
hylla och ett par bekväma stolar. 

Förstår man bara att stämma — att 

hålla ton och färg. 
Man behöver ej hysa en alltför 

överdriven fruktan för att försynda 

sig mot enhetligheten i färgen. Grun
den — det vill säga matta och tapet 

— böra stämma och färgen på mö

beln helst vara en, men sedan kan 
man leka med färger nästan hur 

djärvt som helst. Färgen äger ju ett 
utomordentligt stämningsvärde, som 

vi förstå att tillvarataga vid högtider, 
vid fästliga tillfällen. Varför kunna 
vi inte unna oss denna stämnings

glädje även i grå vardag? Färger 

lämpligen anbragta i ett rum, såsom 
i kuddar och lampskärmar och på 
korgstolar, ge alltid ett fästligt in
tryck- Men man bör hålla ihop dem 
i en och samma skala så att totalin

trycket skänker harmoni. 
Många människor i även mycket 

goda omständigheter ha hem så ab
strakta, så livlösa och ur skönhets

synpunkt så förvirrat stillösa, att man 
redan på tröskeln till dem gripes av 

längtan att fly miltals därifrån. De 
ha rum, vari de aldrig vistas, soffor 
och stolar som de aldrig sitta i, som 
stå och paradera år ut och år in i sin 

själlösa stelhet för att endast tagas 
i anspråk då främmande kommer. 
Det finnes andra, som hela sin till

varo sitta bland likvita överdrag och 
cletta kanske i sitt enda rum, för att 
spara — och för vem? Vad tjänar 

det till att en möbel är dyrbart och 
vackert klädd, om dess skönhet skall 

döljas? Hav hellre ett mindre dyr
bart tyg som tål vardagsbruk och låt 
ciet ses! Låt våra hem bli vår in

tima omgivning — aldrig förnämliga
re än att vi kunna vistas på god kam
ratlig fot med den, aldrig vårdslö

sare än att vi när som helst kunna 

låta vem som helst träda därin. 
Och slutligen en sak ! Behåll ald

rig ett ändamålslöst prydnadsföre
mål, som du icke kan skänka ditt ful

la gillande. Man hör ofta folk säga: 
"Det här är visst icke vackert, men 

jag har fått det en gång och har där
för inte kunnat kasta bort det". — 
Varför inte det ? Kasta det bara, och 
ni skall se hur oändligt lätt det går, 

och hur bortröjandet lättar atmosfä
ren. Varje hem behöver alltibland en 

dylik generalmönstring. På sophö
gen med de fula sakerna! Häng inte 

så dåraktigt fast vid dem ! Riv, som 
Strindberg säger — riv för esplanad ! 

För något vackrare, friskare, vänli
gare, som du av hela din övertygelse 

älskar själv. 
Nå gr.V träd som blomma — en mö

bel som står vit — några kuddar i 
ett hörn — en eller annan tillfällig 

anordning som vittnar om att du le
ver — en bokhylla — ett instrument 

och en brasa — se där de enkla ac-

cessoirerna till ett idealrum för den 
ensamme- Finnas flera, sa mång

dubbla idealet ! Först när man i rum
men finner uttrycket för en levande 

personlighets tycken och vanor, får 
de den själfullhet, den stämning, som 

vilar över danskens vackra ord för 

hem — stille Stuer. 

Vägande ord. 
Summan av huslig lycka skulle i 

oerhörd grad ökas, om man ville gö

ra sig mödan att något närmare stu
dera vetenskapen om själens kemi i 

förhållande till hemlivet. — — 
\tt känna de karaktärer, som vi dag
ligen ha beröring med, och det sätt 
att framlocka deras bästa och tillba-

katränga deras sämsta egenskaper, är 
att kunna bemästra den husliga lyc
kans kemi. Detta är en vetenskaps

gren, i vilken varje hemmets härska
re och härskarinna borde tvingas att 

taga sitt doktorsdiplom. 
/. Brierley. 

• 
Humoristiska och roliga människor 

äro sällan verkligt glada människor, 
ty humoristen ser livets sorgliga ko
mik, motsägelsen om det man vill och 
det man utför, mellan inbillningen och 

verkligheten. 
• 

Att höja modern är att höja släk

tet. 

Kvinnan. 
Ros och ris. 

Såväl i glädje som sorg utgöra all

tid kvinnorna avantgardet. 
A. Cunningham. 

* 

Given icke edert hjärta åt någoin 

annan kvinna än henne, i vars närhet 

I blygens för onda tankar. 
P. A. Gödecke. 

* 

Ingen kvinna är så fullkomlig, att 
hennes man icke åtminstone en gång 

am dagen ångrar att hava tagit henne 

till sin hustru. G. Ebers. 
* 

Långt ifrån att vara underlägsen 

har kvinnan tvärtom av Skaparen bli
vit bestämd till mannens uppfostra-
nnna. G. Garibaldi. 

* 

Jag är glad att jag icke är en man, 
ty jag skulle då vara tvungen att gif

ta mig med en kvinna. 
Madame de Staël. 

* 

Det är endast kvinnorna, som icke^ 

draga sig tillbaka från olyckan. 
/. L. Albert. 

* 

En vacker mö, jag medger det, 

Är skön att se uppå. 
Hon, utan bättre egenskap, 

Är intet värd ändå. 
R. Burns. 

* 

Måinga kvinnor hava nog förstånd 

att tala i rätt tid; få hava förstånd 

att tiga i rätt tid. 
/ .  / .  R o u s s e a u .  

* 

En vredgad kvinna liknar upprörd 
källa, 

Stygg, otäck, grumlig, allt behag be
rövad. 

Och ingen, huru törstig han må vara, 
Vill läppja då på den det allra minsta. 

IV. Shakespeare. 
* 

Det förefaller mig, som hade Gud 

i kvinnans natur förvarat en skatt av 

sparda krafter för att korrigera mån
ga av de brott, som i våra dagar ut

göra kristenhetens vanheder. 
Th. Parker. 

* 

De kvinnor, som hava förmånen 

att ännu vara uinga, tala om de andra 
så; soin om ålderdomen vore en synd 
— det är ej var och en givet att dö 

lägligt. Comtesse Diane. 
* 

Kvinnligheten består i något annat 
än att rodna och slå ned ögonen. 

Blygheten är och förblir alltid det 

fagraste och finaste hos en kvinna, 
men den är icke allt. I modet att leva, 

i frimodigheten i all strid, däri lig

ger livets lycka. Den bygges blott av 

starka händer och starka hjärtan. 
M. Colban, 

Vem är den lyckligaste av tvenne 
kvinnor? Är det hon som är högst 
älskad? Nej, det är hon som älskar 

högst. 
A l f r e d  d e  M u s s e t .  
* 

Kvinnans första kärlek älskar den 

älskade; hennes andra kärlek älskar 

blott kärleken. 

I segrarehumör 
eller. . .? 

En man som lyckats i sitt livsarbete 

på ett sätt, som det endast är få män

niskor förunnat, sade: 
— När jag söker efter de orsaker, 

som väsentligen bidragit till min fram

gång, dröjer jag gärna och tacksamt 

vid särskilt en av dem — den dagliga 

morgonpromenaden till mitt kontor, 
på vilken jag alltid haft min hustrus 

sällskap. 
Det har varit regel i vårt hus, att 

vi gått upp så tidigt att vi kunnat in

taga frukosten, en väl lagad frukost, 
i lugn och ro och ända haft tid över 
för en halvtimmes promenad, först 

ett slag i allén och därefter till kon

toret, utanför vilket jag tryckt min 

hustrus hand till avsked. 
När jag sedan gripit mig an med 

dagens arbete, har jag tack vare allt 

detta varit "i bästa form". Den goda 
frukosten har givit mig arbetskrafter, 
promenaden har gjort mig spänstig, 

det angenäma samspråket med mm 
t älskade hustru har försatt mig i ett 

ypperligt humör — jag har varit i 

segraretagen. Varje man skulle un
der liknande förhållanden varit det." 

Det är inte många, som börja sin 

arbetsdag under så goda auspicier. 
Så här går det i stället till : 
Man ligger och drar sig i det läng

sta, kommer upp i sista minuten, ru

sar till frukostbordet odh kastar i sig 
maten, under det man ger klockan 

oroliga, retliga blickar. 
Barnen, som skola till skolan, ropa 

över varandra: — Var är tyska gram
matikan? — Har någon tagit mitt hår

band. — Jag kan inte hitta min skol-
väska. — Varför kommer inte kaf
fet. — Det här brödet är ju inte 

färskt. — Usch, ett sadant otäckt löst 
ägg. _ Och det här är bestämt inte 

friskt. — Nu kommer jag för sent 
igen i — Att inte Soffi kan väcka mig 

ordentligt, så jag inte kan somna in 

igen ! 
I samma tonart ga de något äldre 

årgångarnes morgonbetraktelser: otå

lighet, brådska, retlighet på alla håll ! 
Och när slutligen husets herre och 

fru slå sig ned vid frukostbordet 

glättar just inte stämningen upp då 
häller. Även tnu är det vanligen bråd

ska, man byter knappast mer än någ
ra likgiltiga ord, bjuder med en kylig 

nick farväl. 
Detta är introduktionen till den ar

betsdag som bryter in. Man möter 
den med upprivna nerver, ett jäktat 

sinne, ett ont och retligt humör, fär
digt att koka över för minsta sak som 
går emot. Innan man ens hunnit gripa 
sig an med dagens väntande arbete, 
känner man sig trött, plagad, utscha-
sad. Och dagen blir i stil därmed, 
tung, tröttande och med tusende för

argelser liggande i forsat. 
Man är sannerligen inte i segrare

humör och man segrar inte häller. 

Man bara knogar — 
Frukosten skall icke vara sådan, 

den skall vara dagens angenämaste 

måltid, då familjen, innan den för da
gen sprides ut över de olika arbets

fälten, skall mötas i glad ömhet, då 

dess medlemmar skola omstrålas av 
varandras välvilja, värmas av varand

ras goda tankar och önskningar. En 
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