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Tvattanstalten Västkusten 
Vegagatan 46. Göteborg. Tel. 44443 
Omsorgsfullt arbete, «/a Snabb leverans. 

A.Bol. Nya Bikupan 
KUNGSGATAN 45 TEL. 5107 

Damunderkläder 

Barnkläder, Spetsar & brode
rier, Ritade handarbeten, 
Näsdukar och Brickdukar 

Brudutstyrslar utföras. 

Gymnastikfästen på 

Slottsskogsvallen. 
Öppnandet av Nordens hittills 

största gymnastikfäst å Göteborgs 
Slottsskogsvall blev en idrottslig 
högtidlighet av (utomordentlig impo
sant och storslagen karaktär. Av de 

cirka 8,000 deltagande gymnasterna 
från samtliga Nordens länder ut

gjordes majoriteten eller omkring 
5,000 av kvinnliga. 

Efter den storslagna defileringen 

öppnades uppvisningarnas rad av en 

flicktrupp bestående av 500 elever 
från Göteborgs folkskolor, vilken 

under ledning av gymnastikdirektör 
fröken B. Grevillius presterade ett-

charmant och synnerligen väl förbe
rett program, som dock beklagligtvis 

icke kunde slutföras på grund av den 

för varje avdelning begränsade ti
den. 

I följande avdelningar lade man 
alldeles särskilt märke till den 

världsbekanta K. F. U. M.-truppen 
från Stockholm under ledning av 

kamrer Sixten Andersson samt två 
kvinnliga elittrupper, varav den ena 

dock i sina visserligen alldeles för
tjusande och enastående graciösa pre
stationer betänkligt närmade sig 

baletten. De yppersta svenska kvinn

liga trupperna uppträdde först efter 

denna tidnings pressläggning, vadan 

vi få återkomma i följande nummer. 
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FANTASI-VÄSKOR 
f r .  Kr-  8 :  — styck.  

Platsens största ur

val .  Lägsta pr iser.  |  

I A.=B. Carl Johnsson! 
2 Kungstorget 3. 
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För Sommaren! 
Stort nrval av nyinkomna vackra, färgäkta Sommartyger i 

Frotté, Musslin, Gabardin, Folard, Voile, Zefyr och 
B o m u l l s t y g .  ~ ~ G O S S K O S T Y M T Y G E R ,  

Lahmans Tricotunderkläder för Herrar och Damer. Underkjolar, 
Strumpor, Snörliv, Reformliv, Näsdukar, Allmogegardiner, 
Möbeltyger, Borddukar vackert urval, akta färger. Linneduktyger, 
Handdukar, Sängtäcken, Filtar. Hvita Väfnader, bästa fabrikat. 

Prima Ylle- och Bomullsgarner. 
BERTHA ANDERSON 

15 Korsgatan 15 

Ingen människa har av någon bli

vit så bedragen som av sig själv. 
Lord Greville. 

Varje förståndig husmoder 

använder 

Pellerins Margarin 
i hushållet 

Ett försöK att 
lösa tjänarinne-

frågan. 
Bland deltagarne i Husmoders-

kongressen i Göteborg befann sig 

även ordföranden i Dansk Husmo-

derforening, fru Carla Meyer, och 

en av våra medarbetare lyckades att 
mellan förhandlingarne få en inter

vju med henne angående tjänarinne-

frågans läge i Danmark. De upp

lysningar fru Meyer därvid lämna
de återgivas här nedan med tillägg 

av en del detaljer, vilka på annan 

väg kommit till vår kännedom. 
Köpenhamns Husmoderförening o. 

Husassistenternas fackförening hava 

efter långvariga underhandlingar in

gått en överenskommelse för att reg

lera sitt inbördes förhållande ifråga 

om utbildning, löner, arbetstid och 
ledighet. Överenskommelsen, vilken 

betecknas som en "vägledning", in

nehåller följande viktigare bestäm
melser: 

Icke utbildade tjänarinnor under 

17 år kallas elever och åtnjuta en 

lön av 25 kr. i månaden. Sjutton-

adertonåringarna, vilka benämnas 

"medhjälpare" uppbära, under .förut

sättning att äro utbildade för facket, 

30—50 kr. i månadslön, vilken sedan 

de fyllt nitton år och nått graden av 

"husassistent" ökas med 5 3/4 kr. i 

månaden för varje halvår vederbö

rande arbetat inom facket, tills lö

nen uppgår till 80 kr. Bor tjänar

innan i sitt eget hem tillerkännes hon 

en hyresgottgörelse efter överens

kommelse dock minst 25 kr. per må

nad, 

Arbetstid: Eleverna skola ha 8-

timmarsarbetsdag med två lediga aft

nar i veckan för att deltaga i skol

kökskurser o. d. Medhjälpare och 
husassistenter ha en arbetsdag på 10 

timmar med måltiderna däri inberäk

nade. 
Arbetet: En ensamjungfru bör i 

regel kunna åtaga sig matlagning 
samt städning av en 5-rumsvåning 

med hjälp till tvätt och strykning. 
Ar det en sexrumslägenhet bör hon 

ha hjälp även till fönstertvättning 

och mattpiskning. — Till en sju— 
åttarumsvåning beräknas två tjänar

innor. 
En köksa skall åtaga sig matlag

ning samt städning av matsal och 

kökets rengöring. 
Anm.: Elever, medhjälpare och 

husassistenter äro under inga. för
hållanden skyldiga att se till små

barn nattetiden, när de utföra sina 

vanliga åligganden under dagen, ej 
häller att utföra sådant arbete, sor 

de vid platsens antagande förbehållit 

sig att slippa. 
Ledighet: Varannan söndag fri 

från kl. 2 e. m. samt dessutom en 

halv vardag per vecka från kl. 2 e. 

m. och två aftnar pr vecka från kl. 
7. Rätt till kosthåll under ledighe

ten. Finnas två tjänare, skola de 

växelvis hava varannan afton fri, så 

att icke mer än en av dem är i tjänst

göring. 
Ferier: Fjorton dagars sommarfe

rie med 2 kr. kostpängar pr dag. 

Den sålunda träffade överenskom

melsen, med vilken fru Meyer syn

tes 'fullt tillfredsställd, och till vilken 

hon knöt förhoppningen om bättre 

tillgång på goda tjänarinnor, har 

från andra håll blivit föremål för 

en skarp kritik. 

Den kända danska författarinnan 

fru Thit Jensen har i "Politiken" 

haft ett temperamentsfullt inlägg i 

denna riktning. 

Fyra huvudfel vidlåda överens

kommelsen, förklarar hon. Den in

drager ett fritt yrke i fackförenings
rörelsen, och med kännedom om hur 

fientliga arbetsgivareorganisationer 

och fackföreningar stå mot varan

dra är det icke svårt att förutsäga, 

att i framtiden också det husliga ar

betsområdet kommer att bli skåde
platsen för strejker och lockouter. 

För det andra knäsättes även här 

den för yrkesskickligheten och ambi

tionen fördärvliga principen, att den 

dugande arbetskraften skall jäm

ställas med den odugliga. En ung 

flicka på 17 år, som skall avlönas 

med 25 kr. i månaden, kan vara mera 

värd än en latmaja på 34, som skall 

ha sina 80 kr., vare sig hon är för

tjänt av dem eller ej. Man bör med 
glädje se, att självförsörjande kvin
nor stiga i lön. men de skola icke 

göra det därför att de åldras, utan 
därför att de bliva kunnigare och 
dugligare. Den motsatta principen 

se vi alltför ofta tillämpad inom de 
manliga yrkena, och alla nådiga 

makter skydde oss för den nedgång 

i arbetsförmåga, som på grund därav 

ger sig tillkänna i den manliga värl

den. 
Det är mycket bättre att hitta pä 

en duglighetsskala, efter vilken en 
präktig tjänarinna kan stiga även 

högre än de 80 kronorna. Vilket hon 

för resten redan gör. En kokerska 
på ett badhotell skulle få ett slag

anfall, om man erbjöde henne den 

månadslön à 80 kr., som stipuleras 

i överenskommelsen. 
För övrigt — fastställandet av 

en åttiokronorslön efter en viss upp

nådd ålder skulle medföra, att hus-

mödrarne företrädesvis sökte sina 

tjänarinnor bland- de yngre och bil

ligare årsklasserna, och att de äldre 

bleve utan arbete, med rätt för dem 

att såsom fackföreningsmedlemmar 

uppbära statligt understöd. 
För det tredje kommer hemmen att 

bli utan barn, när ingen hjälp till 

deras vård kan erhållas. Man ma 
beklaga det, men resultatet måste bli 

sådant. 
För det fjärde passar överenskom

melsen icke för landsbygden. Man 

förstår, att den utformats av stads

kvinnor. Man har icke ens tänkt på 

den oerhörda skillnaden ifråga om 

den lantliga arbetstiden under som

maren och vintern. 

Ett hem, antingen det befinner sig 

i staden eller på landet, är samhäl

lets första och största institution och 

kräver sin särskilda, efter förhållan

dena avpassade vård. Ett hem är 

icke en fabrik, icke ett kontor, icke 

en affär. Ett hem måste smidigt 

foga sig efter livets krav, stå redo 

när barnen komma från skolan, när 

männen komma hem på bestämda el

ler obestämda tider allt eftersom de

ras arbete är lagt. 

Vill man göra hemmet till en 
klockslagsinstitution, måste först he

la samhällsmaskineriet omläggas. På 

klockslaget måste allting avstanna, 

ty då serveras middagen därhemma, 
och hemmet kan icke vänta. På 

klockslaget skall allting börja, ty 

tidigare vaknar icke hemmet! 

Så långt de danska förhållandena. 
Aven i andra länder är tjänarin-

nefrågan brännande, ja, i ännu hög

re grad än vad fallet är i vår skan

dinaviska avkrok. I England och 

Amerika synes tjänarinnekåren vara 

P R A K T I S K  o c h  B I L L I G  N Y H E T !  

E L E K T R .  H À R T O R K N I  N G S K A M  
Erhålles i alla välsorterade Elektriska- och Parfymeri-affärer. 

T i l l v e r k a r e :  E L E K T R O - M E T A L L ,  V ä s t e r å s .  

Giv noga akt 
när Ni köper Anjovis att den är 
fullt mogen och av svensk råvara. 

A. Magnusson Bazar Alliance n:o 55 

garanterar att Ni får prima vara. 
Rökt lax, salt lax, rökt ål, kon

server stor sortering. 

Smör, ost, ägg, i butik n:o 60. 

Tel. 4570 till båda butikerna. 

Amalia Gustafssons 
Saluhallen 21—23 

förstklassiga Charkuterivaror 
rekommenderas. Tel. 1976. 

i utdöende och även husmödrar i god 
ekonomisk ställning se sig nödsaka

de att på egen hand utföra allt hus

ligt arbete, vilket i så betydande ut

sträckning lägger beslag på deras 

tid, att de försumma både mgn och 

barn liksom sina intressen utanför 

hemmet. Det behagar dem icke, och 

de inrikta nu sina ansträngningar på 

att i arbetsbesparande riktning refor

mera sina hem. 
För de förslag som i denna rikt

ning framkommit skola vi i kom

mande nummer redogöra.-

Annamor i Hult har av läkaren 

remitterats till gymnastikdirektören 

för att få massage på ett svårt vär

kande ben. Innan behandlingen bör

jar fäster patienten den kvinnliga 

massörens uppmärksamhet på, att 

det onda benet är ömt som ögat, och 

att det därför bör behandlas med den 

största mildhet. Efter slutad mas

sage, vilken varit nog så kraftig, sä

ger gymnastikdirektören hjärtligt: 

— Det här skall gumman verkli

gen ha beröm för. Inte en enda kla-

goisuck, inte så mycket som en gri

mas, och jag skall uppriktigt säga, 

att jag lade åt ordentligt! 

Gumman: — Jag tänkte la också 

att hon skulle göra det, så jag sträck

te fram det friska benet! 

Vi äro så vana att förställa oss in

för andra att vi göra det till och med 

inför oss själva. 

La Rochefoucauld. 

PA TVA DAGAR o. kopieras 
Film och plåtar. Förstklassigt arbete. 

P A P P E R S H A N D E L N  
Tel. 9184. Husargatan 23. 

Lilla Vilohemmet 
Beläget i Östra utkanten av staden. 

Tel. 272 Alingsås. Tel. 272 
REKOMMENDERAS ! 

Ljusa, luftiga rum, goda bäddar. 
Delvis dietiskt bord. Pension fr. Kr. 4—6 

pr dag. 
Förfrågn. ställas till frkn Lotten Nordgren 

Skånska Wienerbageriet 
Emy Thorin. 

ERIK DAHLBEROSOATAN 22 
(mitt för Realläroverket) 

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

L lurdtauiri Stoh-åtafct. 
Rikstelefnn " V Rikstelefon 137*0 

MALMSK1LLNADSGATam 

stockho1m 

Utför; Maskinskrivning av , 
vetenskapliga arbeten nL ,ck%ä 
ner etc. n' Pr°tokoli^ 

Bokföringsarbeten och boksh. 
uppdrag såväl som årsaÄ « 

Revisioner, .siffergranskningar
rd 

ner översättningar. B • 

Mångårig praktik och kvalifi, 
kraft garantera ett fulljfe «V 

Qoda referenser. Moderata ^ 
moderata 

Representant för Kvin n » * ^  
-iL ' Kinin -

Förstklassiga, Moderna 

S K O D O N  
Största urval Lägsta 

Varnyheterna inkomna! 

10 Södra Larmgatan i0 

Linnégatan 11. Karl Gustafsgatan 57 

BREVLÅDA. 
Varmt intresserad, Örebro. Se ar-

tikeln i föreliggande nummer! Där 

lämnas svar såväl på frågan: Var
för? som svar på svaret. 

Fru Beata. Det vilja vi så gärna' 
Hjärtligt välkommen ! 

Stockholmska. Så fint då! Ea 

sändning från Rivieran kunde ej va
rit praktfullare. Stor tack! 

Missnöjd besökare. Edra klago

mål ha vidarebefordrats, men, som vi 

frukta, utan att vinna beaktande. 
Väderleken har här som annorstädes 

ställt till spektakel. 

Resebrev. Möjligen om Amund

sen kom med något från Nordpolen! 

Annars ha vi jordgloben fulltecknad. 

Siri F-m-n. Det ordnar sig lyckli

gare för alla parter än det för ögon

blicket ser ut. 

LI NO-
PETERS 

" LIN0LEUMMA6ÀSINET 
ställer övriga i jkuggan 

GÖTEBORGS 
L1NOLEUM-MA645IN 

PETERS, FRANZÉN t, C> 
K U N G U  H O F L . .  _ q  

KUNGSPOR.TSPL.2. TEL- 8200-3055 
SKANDINAVIENS STÖRSTA SPECIALAFFÄR 

I SIN BRANSCH 

Hrla JVIjöllt 
Distribution på glasflaskor-

Tel. 40781, 45699 1 ' 

detta? Glad över sin lycka drog han 

henne i sin famn och bedyrade, att 

han älskade henne, just som hon var. 

Men när dagen kom, var det gamla 
missnöjet åter där. Om och om igen 

försökte han uppfostra och undervisa 

Julia. Han skrev förskrift åt hen

ne, för att hon skulle öva och för

bättra sin handstil. Han dikterade 

för henne och rättade hennes fel. Men 

hon hörde knappt på. Hon gjorde 

odygd, när han med heligaste allvar 

utvecklade sina åsikter över sedliga 

frågor. I stället för välformade bok

stäver ritade hon klumpiga men träf

fande karrikatyrer på papperet. Och 

när hennes sega motstånd retade ho

nom till vrede, sökte hon försona ho

nom med kyssar. Men han gav inte 
efter. 

Just denna söndagsmorgon, då han 

bestått särdeles grundliga förmanin

gar och lärdomar, brast hennes tåla

mod, och i plötsligt uppflammande 
raseri slungade hon honom skonings

löst i ansiktet sin mening över de 
grundsatser, som under flera svåra 

månaders inre strider kämpat sig 

fram till klarhet hos honom. Han 

hade talat om den orubbliga sedliga 

världsordning, som står högt över 

människornas handel och vandel. 
Denna inre lag som tryckt förso

ningsvapnet i Edes hand, och som 

drivit honom själv in på direktörens 

byrå, för att genom det värdefulla

ste han ägde sona den skuld, som in

gen utom han själv visste om. Med 

bitande hån överhopade hon hans tro 

på dessa eviga, oskrivna lagar, hans 

övertygelse, att hela människosläk

ten levat, kämpat, lidit för att för

verkliga dessa lagar på jorden, och 

att utan dem hela tillvaron hade var

ken mening eller ändamål. Det var 

bara en fälla, påstod hon, för att 

hålla de dumma i schack, men denna 

fälla var inuti ihålig, som pappfigu

rerna hos sockerbagaren. Om män

niskan är klädd i siden eller trasor, 

människa blir hon. Och hon — hon 

kände människorna! — De voro min

sann inga hegon! 
Hon såg. hur han bleknade under 

denna störtflod av gemenheter. Men 
en gång uppryckt ur sin slöa likgil

tighet, kände hon inga gränser. Det 

var hatet hos den i stoftet nedtram
pade, just förtrampad av de härskan

de lagren, hela detta hat lät hon for

sa över hans helgedomar i ord från 

gatan, uppsamlade från rännstenen 

på hennes väg genom storstadens 

smuts. 

Paul fann intet svar gentemot den

na själ, som blottade sig, som sönder

rev. varje höljande slöja. Alldeles 

utom sig störtade han bort, förintad 

av övertygelsen, att det var hopplöst 

att i denna sköna människovarelse 

uppväcka en känsla, en aning om den 

höga hemliga skönhet, som han själv 

överallt såg ingjuten i hela univer

sum. Efter denna trängtade him
lens stjärnor, de stumma djuren och 

människornas längtan; denna för

verkligade sig i varje god tanke, i 

varje rättskaffens gärning, till och 

med den skuldbelastade drogs mot 

henne av en oemotståndlig hemläng

tan. Skärande klingade Edes ord 

från den där sista kvällen i hans öra: 

' Höja dig vill du med svarta Julia 
som följeslagerska? Den sorten hö

jer inte. Hon kan bara dra ned." 

Denna söndagseftermiddag bad 

han icke Julia att följa med ut. För 

övrigt hade dessa söndagspromena

der fått en mycket melankolisk prä

gel, sedan den glade Ede sov under 

torvan med genomskjutet bröst, och 

den muntra Lisbeth förvandlats till 

en skrämd och dyster liten fru. Det 

fanns mycket få ämnen, över vilka 

man kunde resonera med Julia. Vid 

dagsljtis var hon soim en halvblind 

nattfågel. Först när stjärnorna 

brunno på natthimlen vaknade hon 

upp till det, som för henne var liv. 

Paul gick till kyrkogården till 

Edes grav. De vissna kransarna 

voro borttagna. En enkel sten stod 

vid huvudändan, ett par blommor 

slogo ut i den svarta mullen. Paul 

satte sig på randen av kullen, ögonen 

fuktades vid saknaden efter den för

lorade vännen, i kval över kvinnan, 

som han icke kunde upphöra att äl

ska. Han kände det nästan, som 

skulle det vara mer uthärdligt, ifall 

hon också vore nedbäddad i evig 

sömn. Bättre om den sköna kroppen 

slumrade med fromt knäppta händer, 

än att denna kropp skulle leva, och 

själen ligga bunden i en dödsstelhet, 

så djup att där icke fanns hopp om 
en uppståndelse. 

Otröstad, orolig drev han vidare 

från kyrkogården genom den soliga 

söndagseftermiddagen, instinktivt 

undvikande de skaror av muntra pro

menerande, som befolkade alla vä

gar. Han sökte endast ensamheten, 

gick utan mål, och kom ned till flod

stranden ett stycke nedanför Rosen-

hof, där det icke mer fanns några 

byggnader, och där floden sköt fram 

över virvlande forsar med vitt skum 

hänemot kvarnarna, vars hjul snur

rade oförtrutet och piskade vattnet 

till pärlande kaskader. En liten 

trädgrupp stod tätt vid stranden. 

Under bokar och pilar stod en grovt 

tillyxad bänk. Där satt en flicka. 

Hon hade lagt armen på bänkens 

ryggstöd, och ansiktet mot armen, 

och snyftade våldsamt. Hennes an

blick berörde Paul som en elektrisk 

stöt: — Lisa Lippert! 
(Forts i nästa n:r.) 

ButtericK-Film. 

Som bekant har firman Butterick 

sedan en tid tillbaka praktiserat den 

sinnrika idén att pr film anordna en 

del kurser i klädnings-, hatt- och 

lampskärmssömnad m. m. Filmkur

serna pågå f. n. på prov å Scala-bio-

grafen för att sedan, då de vunnit 

dampublikens tillslutning, antaga 

mera systematisk karaktär. 
Vi voro härom dagen i til _ 

taga del av hur en dylik fljm " 
tillgår. Upplevelsen var odelat a> 

genäm. Inför en »PP®&rk^ 
intresserad salong demon» 
denna gång hur lätt och be à 
och ändå fullt fackmässigt man 

åstadkomma en chic och 8 , 
hatt, antingen i strå eller siden ^ 

hur man sedan monterar en-^ 
sten kan ju icke tyckas v ara ^ ̂  

men man behöver endast öm'1 

dylik filmkurs for .« 
många de handgrepp oc1.^ 
äro som den oinvigde icke o ^ 
ner till. Demonstrationen < 

erhålla vitsordet att vara 11 

klar och lätt att följa. gVg_ 
som efter dess slut ännu » " ^ 

va i okunnighet om nag0D ,,täll-

återstår det att i Iiimal_£fa siST 
ningsrum i Scala, närmare ^Hgår 

kännedom om hur det e ^ ^ 
samt få idéer till montei 

Vi rekommendera dpn P ^ jg-
och tidsbesparande nyheten 

sekrets' åtanke! 

/{S f ^  ( 0  
N:o 

25, 3:dje årg. 

24 Juni 1923 

Annonspris: Textsida 25 öre pr mm. 
sista sidan 20 öre pr mm. 

Längre annonsering rabatt. 

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

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

xärna °m "Kv,n-
n a  T i d n i n g m e d  h e l a  n a m n e t  

" utsatt, angives som källan. 

INNEHÅLL. 

Utlandskrönika i sammandrag. 

beundrtrmest på Göteborgs^ 
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UtlandsKrönika 
i sammandrag 

Bland den gångna veckans synli

ga utrikespolitiska händelser kan 

först nämnas den belgiska minister-

krisen. Theunis' kabinett har ingi

vit sin avskedsansökan med anled

ning av en inrepolitisk fråga. Lan
det har en tudelad befolkning, flam-

ländare i norr och valloner i söder. 

De förstnämnda äro germaner och 

hava ett eget språk, snarlikt hol

ländskan, under det att valtonerna, 

som äro av romanskt ursprung, äro 

fransktalande. Mellan de båda be

folkningsgrupperna göra sig vissa 

intressemotsatser gällande. Nu se

nast hava flamländarne krävt, att 

undervisningsspråket vid universite

tet i Gent skall vara flamländska 

och ieke franska, som valtonerna 

fordra. Riksdagen står i denna frå

ga splittrad i två ungefär jämnstar

ka partier och detsamma är förhål
landet med regeringen. Det var för 

att lämna folket tillfälle att genom 

nyval till riksförsamlingen giva si

na önskningar tillkänna, som rege

ringen beslöt att träda tillbaka. Mi

nisterkrisen har emellertid med hän

syn till de mellan ententemakternas 

regeringar just nu pågående över

läggningarne i tyska skadestånds

frågan kommit synnerligen olägligt, 

belgiska konungen har därför upp

tagit åt Theunis att bilda ny rege

ring med uppgift att fungera, tills 
skadeståndsfrågan lösts, varefter ny-

^al till riksförsamlingen skola äga 
111111 °ch styrkeförhållandet mellan 
hallöner och flamländare avgöra 
sPråkstriden vid Gentuniversitetet. 

Ententens hemliga förhandlingar 
1 skadeståndsfrågan pågå alltjämt, 

11 att ännu något synligt resultat 
Uppnåtts. 

franska trupperna hava under 

j en- för att öka trycket på Tysk-

"ka '..^esa^ ytterligare ett antal ty-
Järnvägsknutpunkter, varigenom 

v » °C^UPera^e området, vad järn-
^indelsen beträffar, är full-

*gt avskilt från moderlandet, 

der flUa^0nei1 * Tysklan<*> vilkem un-
tast T Senas^e ttden antagit en kå
lan/)0 il''11"1 karaktär med ett svind-'«nde faii 

(],, markvalutan, har un
knaste dagarne något ljusnat 
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genom valutans förbättring. Den 

tyska marken, som ännu står fanta

stiskt lågt, har dragit den polska 

marken med sig i avgrunden, och 

även den franska francen har till 

förskräckelse för Frankrikes affärs

värld börjat rutscha utför. 
Lausannekonferensen, som pågått 

i fem månader, har åter inträtt i en 

av sina många döda perioder. Yad 
som nu låst fast arbetet är tvisten 

om betalningen av Turkiets gamla 

skulder till västmakterna, med 

Frankrike som den ojämförligt stör
ste fordringsägaren. Turkarne vilja 

betala, men med pappersh&ncs, vil

ka emellertid icke hava kvar mer än 

en tredjedel av sitt nominella värds. 
Det är sålunda en lysande kursvinst 

turkarne hoppas på. Fordrings-

ägarne begära emellertid betalning i 

gùldîvants. 
Från Amerika meddelas, att den 

amerikanske finansministern Mellon 

anträtt en rekreationsresa till Euro

pa, varunder han ämnar begagna sig 

av tillfället att se efter, hur vi euro

péer egentligen ha det. Måtte vad 
han får se icke förstöra de tilltänkta 

rekreerande verkningarna av den 
långa resan. Risken finnes onekli

gen. 
Engelske premiärministern Bald

win har i ett offentligt tal förkla
rat "att hela den västeuropeiska 

civilisationen, som haft bestand i 
1700 år, nu knakar i fogarne. Hela 

världen ser hän till England och 

Amerika efter hjälp." — Naja, de 
som så duktigt hava bidragit till att 

giva det arma Europa soten hava ju 

också en viss skyldighet att tänka en 

smula på boten. 

Från Kvinnovärlden. 
Bland de pressens representanter 

från hela världen som i dagarna av

lagt Sverige besök i anledning av 

Gröteborgsutställningen, befann sig 
även en av Förenta staternas förnäm
sta kvinnliga journalister, startaren 
av en kvinnornas egen nyhetsbyrå i 

Newyork, mrs Ida Clyde Clarke. 

Det var icke mer än några månader 

sedan mrs. Clarke öppnade sin ny

hetsbyrå med uppgift att knyta ett 

förbindelsenät mellan alla världens 
kvinnor, men redan har företaget 

lämnat glänsande resultat. Vad hon 

företrädesvis söker att erhålla från 

de olika länderna är nyheter av den 

rätta sorten, d. v. s. sådana som in

nebära något av värde för det prak

tiska livets viktigaste och ofrånkom
ligaste frågor. Under sitt Sverige

besök har hon ägnat särskild upp

märksamhet åt den svenska äkten

skapslagen, vilken hon anser vara 
den bästa i världen och vars återver

kan hon önskat studera från den rent 

mänskliga sidan. Klippt och skuren 

till chefsposten för ett journalistiskt 

företag av denna omfattning, inrik

tar hon hela sin energi på att lära 

känna de framstående kvinnor som 

finnas över hela världen och tillva

rataga samt så att säga knyta en 
världsring av deras alltid likartade 

intressen och strävanden. i °P 
pas att hon lämnade vårt land med 

övertygelsen att även ha lyckats 

samla de svenska kvinnorna m i den 

enande ringen. 

Galleriet. 
Jag sitter och bläddrar igenom 

det — de dödas galleri. Hela denna 

rad av drömmande, djärva, hopp
fulla ansikten, vilkas ägare vigt sina 
liv åt en farofylld och till synes me

ningslös gärning, och som nu icke 

finnais mer. 
Luftens pioniärer! — Offren för 

en djärv och världsstormande idé, 

vilken dock måhända är dömd att 

aldrig nå fullkomligheten. Och me
dan tekniken experimenterar, och 
plikten ställer sina obönhörliga krav 

på nya försök, nya bragder, en allt

mer fulländad skicklighet ryckes den 
ene efter den andre bort i blomman 

av sin ålder, i början av sin bana, 

eller drabbar olyckan plötsligt den 
ypperste av dem alla, vilkens möjlig

heter av ett misslyckande icke läng

re anses kunna föreligga. 
Så ha de skördats alla våra främ

sta. Entusiasmen, jublet över luf

tens erövring har gång på gång för
stummats genom en vrakspillra på 

ett hav, en till oigenkännlighet mas

sakrerad människokropp. 
I den långa, långa raden av döds

runor över svenska flygare, som sat
sat sina liv på det nya vapnets ut
veckling, har i dagarna inskrivits 

ännu en, runan över chefen för Nya 

Varvets flygskola kapten A. W. von J 
Bornstedt. 

Nyss syntes hans maskin stolt 

och djärvt kretsa i solljuset över den 

blå fjorden. Man såg på dess bru
sande säkra gång genom lufthavet 

att vid dess ratt satt en man som 
kunde isin sak. Och maskinen an

sågs fullt säker. 
Vari ligger då felet? Det börjar 

bli för många kors, för många för 
tidigt uppkastade gravar på den 

svenska flygningens fält, och i deras 
namn, som få bära den mänskliga 

förlusten av en älskad son eller ma
ke, kan man fordra att en plausibel 

förklaring lämnas. 
I—e A—r. 

Vad jag beundrar mest 
o 

pa 

Göteborgsutställningen. 

Var och en har utvalt sitt älsk-

' ingsföremål på utställningen. Som
liga beundra mest den väldiga jätte-

haubitzen eller det intressanta s. k. 

ryska jätteloket, andra S. K. F:ä 
hoppande och rullande kulor, eller 

akvariet eller utsikten från fyren. 
Min största beundran gäller Aga-

ljuset. De sken, som med korta mel
lanrum utstråla från Aga-ljusets 

längst bort och högst upp belägna 

avdelning i den stora maskinhallen 

representera för mig en världsrevo
lution. Det elektriska ljuset är ett 
underverk, där människor finnas till 

hands för att sköta dess funktion. 

Men att för världens svårtillgängli
ga, stormiga och farofyllda farleder 

ha uppfunnit ett fyrljus, som på 
mindre fyrar under ett års tid och 

på större under ett halvt års tid ly

ser och vägleder och på de större fy
rarna med osviklig precision själv-

reglerar släckning och tändning 

utan att människohand rör vid 
dem — det är undret över alla. 

Närmare kan man knappast komma 
en Guds tanke. Det är ett steg mot 

fullkomligheten, som kommer tan
ken att svindla, att hissna inför den 
utsikt till nya och oanade möjlighe

ter inom uppfinningens område, det 

öppnar för vår blick. 
Och dock är detta successivt full

bordade system så enkelt, att dess 
geniale upphovsman —- om under

tecknad ej missminner sig — helt 

anspråkslöst kunde säga sig av "en 
ren tillfälighet'' ha kommit på en av 
dess allra märkligaste och för dess 

praktiska användning betydelseful

laste detaljer, nämligen solventilen. 
Det hade ju varit otänkbart att 

under så lång tid utan särskilda an
ordningar nära en låga eller få den 
att brinna med den vid våra fyrar 

vanligen använda fotogenen. Vilka 
behållare skulle kunna förslå och 

vilka garantier över huvud utfästas 
mot möjligheten av en explosion! 

0«h hur opraktiskt och dyrbart att 

låta ett ljus brinna med oförminskad 

låga natt såsom dag! 
Aga-belysningssystemet använder 

sig som bekant av acetylenen. Bero
ende av fyrens storlek och läge nära 

eller fjärran från människor, kopp
las en eller flera s. k. dissousgasbe-

hållare, den största rymmande 50 li

ter komprimerad gas eller motsva
rande ungefär 7,500 liter, samtidigt 

till lågan, vilken sålunda, då den 

första behållaren är slut, omedelbart 

erhåller näring ur den andra. 
Denna låga släckes aldrig. Men 

när det sinnrikaste i hela konstruk

tionen, den utomordentligt fina och 

överkänsliga apparat som kallas sol
ventilen, påverkad av dagsljusets 

strålar, plötsligt nedfaller och av
stänger fyrens funktion, står verket 

stilla och lågan krymper till en liten, 
liten, men dock outsläcklig flamma 

i själva lamprörets mynning. Vid 
skymningens inbrott återigen mister 

solventilen sin hämmande inverkan, 

ventilen slår automatiskt ifrån, och 
snart börjar den nyligen mörka och 

liksom slocknade fyren att åter fun

gera, stråla och klippa på det för 
densamma karaktäristiska sättet. 

Över alla världens farleder, från 

ensliga bojar, från människotomma 

klippor och stränder strålar numera 
detta starka automatiska fyrljus så
som en osviklig vägledare för farty

gen. Segrande och oemotståndligt 

undanträngde det alla andra kända 
fyrsystem i världen, när den stora 

Panamakanalens fyrljus 1912 skulle 
ordnas. Och i det avlägsna, under

sköna och pittoreska Magalhaes' 
sund lyser det över öde och vilda 

trakter såsom ett stolt vittnesbörd 
om en av de märkligaste svenska 

uppfinnargärningar som någonsin 

gjorts till mänsklighetens nytta och 

välfärd. 
I den benämning, varunder detta 

snillrika belysningssystem är känt, 
röjes icke uppfinnarens namn. Men 
det är berömt och bekant över hela 

världen: Överingenjör G. Dalén! 
Ett namn som svenskarna böra vara 

stolta över! Ett namn, som har sin 
plats given i raden bland alla tiders 

största uppfinnargeni. 
L. Bergh. 

VilKen är den lycKosKapandë 
maKten. 

V •' "402 

Ett försök till analys. 

Det ligger i människans väsende 
nedlagd en stark trängtan efter lyc
ka, den är själva grundmotivet i hen
nes liv. Lyckan är föremålet för 
hennes drömmar, för hennes ständi
ga sökande, hennes outtröttliga strä
van, hennes aldrig slocknamde hopp. 

Aven vid den grundligaste och 
redbaraste självrannsakan är det in
genting inom oss, som säger, att detta 
lyckokrav är otillbörligt, att det stri
der mot Guds vilja och avsikter med 
oss, att det träder andras rätt för 
nära. Dess bejakande synes oss 
tvärtom som det naturliga, det av
sedda, sam vår rättmätiga arvedel. 
Så vissa äro vi härpå, att vi våga 
giva denna tanke en dominerande 
plats även i vår religiösa tro — vi 
tänka oss evigheten som salighet, 
den högsta potensen av lycka! 

Medel att nå timlig lycka har ock
så av en givmild försyn ställts till 
vårt förfogande i obegränsad ut
sträckning. Den jord vi fått att be
bo är skön och rik, och i kraft av den 
oss förlänade intelligensen hava vi, 
visserligen under ständig kamp, men 
också ständigt njutande de vunna 
triumfernas sötma, underlagt oss 
henne. Allt är givet i var hand, 
växtvärlden, djurlivet, de omätliga 
rihedomarne i jordens innandöme, 
naturens krafter. Vara sinnesorgan 
äro danade att till vårt av rik ut
veckling mäktiga känsloliv förmedla 
en oändlighet av skiftande lyckobe-
tonade intryck. 

Men på en punkt äro vi lämnade i 
sticket — vad den sanna lyckan är, 
det veta vi icke! Det är den stora 
livsgåta, på vilken generation efter 
generation förgäves sökt lösningen. 

För de flesta människor är lyckan 
något från andras öden avskilt-, in
neslutande endast det egna jaget 
och kanske ännu några för detsam
ma dyrbara människor. Lyckan ter 
sig som hus och hem, kärlek, ett har
moniskt familjeliv, nöje, njutning, 
anseende, inflytande, ett arbete som 
ger största möjliga välstånd. 

Detta lyckoprogram upptar ingen
ting, som vi anse oss behöva blygas 
över, men vi erkänna det dock som 
själviskt, eftersom det lämnar vår 
nästa ur räkningen. Detta faktum 
oroar oss emellertid icke. Omsor
gen om oss själva, vår själviskhet, 
förefaller oss icke blott försvarlig, 
utan även nödvändig, då ju ingen an
nan är villig att påtaga sig denna, 
börda för vår räkning, den får, så 
uppfatta vi det, något vackert och 
osjälviskt över sig, när den omsluter 
även våra närmaste, och den synes 
oss förtjänstfull, när den inom större 
sammanslutningar, arbetsgivare- och 
arbetareorganisationer, klasser, par
tier, truster etc.. under den skyddan
de förklädnaden av solidaritet asso
cierar sig med andras egoism för att 
tillgodose gemensamma själviska in
tressen. 

A7år egoism är ifråga om styrke
graden oändligt växlande, frän den 
rätt omedvetna, som "söker sitt 
utan att eftertrakta otillbörliga vin
ster från andra, men som nekar sitt 
intresse, sin välvilja, sin samhörig
hetskänsla utåt, till den fullt med
vetna rovlystna själviskheten, som 
vill den egna fördelen i största möj
liga utsträckning på andras bekost
nad. 

Det är ingen hemlighet för oss, 
att egoismen står i avgjort motsats
förhållande till den kristna religio
nens fundamentala bud: "Du skall 
älska Herren din Gud av allt ditt 
hjärta, av all din håg och din nästa 
såsom dig själv." 

Detta bud gör icke vår, utan Guds 
vilja till den ledande makten i vårt 
liv. Men denna makt önska vi icke. 
Den hindrar oss, genom samvetet, 
att till fullo utnyttja de lyckomöj
ligheter, jordelivet erbjuder oss, den 
inskränker på ett besvärande isätt vår 
handlingsfrihet vid omvårdnaden av 
våra själviska intressen, den pålägger 
oss gentemot nästan en pliktbörda, 
som vi finna alltför betungande och 
den ger en bitter eftersmak åt det 
vi kalla nöje och njutning. ̂ 

Konflikten mellan Kristi bud om 
en hel Gudskärlek och vårt eget jor
diska lyckokrav hava vi löst genom 
att förneka den förstnämndas an
vändbarhet i en ofullkomlig timlig 
värld och giva den hemortsrätt först 
i det fullkomliga livet hinsides, där 
ingenting längre finnes, som kan 
fresta och förleda anden till gärnin
gar, oförenliga med kärleken till 
Gud. Var och en som tror på ett 
andens fortlevande efter döden er
känner, att Gudskärleken i evighe
tens rike måste vara själva dess livs
luft. dess lyckokälla, men det upp
riktiga hjärtat til!äfTrrer, att detsam
ma icke är förhållandet i fråga om 
jordelivet. 

På samma sätt som vi låta det an
stå med vårt barnaskap till Gud tills 
efter döden, göra vi det även med det-
i Kristi bud inneslutna broderskapet 
till vår nästa. Vi se dess skönhet, 
förstå dess idealitet, finna det själv
fallet och lyckligt i evighetens rike, 
men neka absolut att tillämpa det 
under jordelivet, övertygade som vi 
äro att det skulle skada vår timliga 
välfärd. 

I denna vår uppfattning av reli
gionens grundstadganiden som lycko-
fentliga, ligger tvivelsutan _ förkla
ringen till att kyrkan trots sin snart 
tvåtusenåriga tillvaro och sin därun
der utövade predikoverksamhet icke 
lyckats göra kristendomen till en 
makt i vårt liv, icke förmått åväga
bringa ett verkligt samband mellan 
vår religion å ena sidan och våra af
färer, våra nöjen, vårt samhällsar
bete, våra vardagshandlingar, vårt 
mellanhavamde med nästan å den an
dra. 

I vårt isökande efter den lyckoska
pande makten harva vi utan prövning, 
utan vunnen personlig erfarenhet, 
sättande vår lit allenast till en på 
tankens väg framkonstruerad slut
ledning, dömt kärleken till Gud och 
nästan som oduglig och i stället stan
nat vid egoismen. 

Nu framställer sig frågan: Har 
själviskheten, allmänt och hängivet 
praktiserad som den är, tillfört 
mänskligheten den jordiska lycka, vi 
måste anse vara vår rättmätiga ar
vedel? 

En blick ut över världen ger sva
ret. En jord genomdränkt med ström
mar av utgjutet broderblod, avund, 
misstro, hat mellan individerna, klas
serna, nationerna, en förvillad li
dande mänsklighet, en hård kamp 
för utkomsten, vilken naturens rike
dom, -vetenskapens landvinningar 
bort göra lätt, fruktan, misströstan, 
otrygga förhållanden, en mörk ho
tande framtid. 

En icke överraskande tavla! Ego
ismen isolerar, skiljer åt, splittrar, 
gör sinnet kallt och hårt, förblindar 
blicken för andras rätt, hetsar till 
strid, binder kraften vid intressemot
satsernas kamp om överväldet och 
hindrar dess tillgodogörande i sam
förståndets, utvecklingens, framåt
skridandets tjänst. 

Det är en makt av diametralt mot
satt verkan världen för sin lycka be-
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A v d e l n i n g s k o n t o r  
ö v e r  h e l a  l a n d e t  

t i d n i n g  k v i n n o r n a s  

I VARIE 

S V EN S KT HEM 
Sommaren är har! 

Färga Edra urblekta gardiner 
draperier och andra plagg med 

G Ö T E B O R G  
124- AVDELNINGSKONTOR 

Emottager mot bi l l ig avgif t  (s. k-
öppen deposit ion) al la slags 

värdehandl ingar. Avkastning 

redovisas omedelbart t i l l  depo-

nenten. 

Emottager t i l l  förvaring i  kassavalv 

(s. k.  sluten deposit ion) förseg

lade lådor, konvolut o. dyl.  

MALMÖ som vill följa 
dagshändelserna 
inom politikens, 
handelns, kon

stens och littera

turens område 

läser man 

n u m e r a  

Emottager insättningar mot högsta 

gäl lande ränta 

Uthyr brand- och dyrkfr ia förva-

r ingsfack 

Förmedlar köp och försäl jning av 

akt ier och obl igat ioner. 

mamma arwJn̂  
GÖTEBORGS HftMDELS-
OCH SJÖFARTS-TIDNING 

Egna fonder Kr. 182,000,000:— 

Gottgör å insatta medel 
högsta gällande ränta 

Telegramadress 
U K  r e d i t b o l a g e t f c  

(Inf. gen. Göteb. Tandläkaresällskap) 

Tandläkare Anne-Marie Heijde 
Vasaplatsen 1. Telefon 15500. 

Rådfrågning; Vard. 1h2—1/2 3, övriga 
tider efter avtal. 

höver, och tanken stannar vid bud
ordet om kärleken till Gud och nä
stan. Yi ha uppfattat det som en 
hård befallning, gående ut på att vi, 
för att ärva himmelriket, skulle för
saka en betydande del av-vår jordi
ska lycka. Men om vi härvid gjort 
oss skyldiga till ett felslut? Om det 
alls icke är fråga om en befallning 
utan i stället om ett kärleksfullt råd, 
en anvisning på just det medel, det 
enda som står oss till förfogande, 
varmed vi kunna vinna den jordeli
vets lycka vi hungra efter och känna 
som vår rätt? 

Åtskilligt talar härför. Det finns 
många människor och däribland även 
tänkare av så stora mått, att deras 
uttalanden måste tillerkännas vits
ord även på intelligent håll, vilka 
med stöd av egen personlig erfaren-

. het bestämt förklara, att kärleken 
till Gud och en i överensstämmelse 
med dess krav förd levnadsvandel 
innesluter en lycka så stor, så skön, 
att den jordiska lyckan, sådan vi i 
allmänhet uppfatta den, i jämförelse 
därmed är för intet att räkna. Yi 
frukta, att Gudskärleken skall tvin
ga oss till en revidering av vårt lyc
koideal, och en sådan måste givetvis 
följa, men den kommer att verkstäl
las i överensstämmelse med vår egen 
nya vilja, alltså gärna, med förlust 
endaist av ljugna. värden, rikligt er
satta av andra stora, verkliga vär
den. 

Med kärleken till Gud följer som 
naturligt komplement den utan Guds
leken otänkbara kärleken till nästan. 
De många, som i våra dagar åkalla 
broderskärleken som förlossaren ur 
mänsklighetens iråkade elände, som 
den enda realpolitiken, men som icke 
vilja giva denna känsla religiös in
nebörd, skola icke bli bönhörda. I 
en värld utan Gud, i ett liv som för 
evigt slutar med döden, skall den of
fer krävande kärleken till nästan al
drig kunna tändas, endast egoismen 
härska. Utan gemensamt barnaska p 
till Gud, intet broderskap bland 
människorna. 

Omsättandet i det praktiska livet 
av den kristna religionens läror, vil
ket ingen statskyrka djärves avkrä
va sina medlemmar, har vågats av 
"kväkarne", denna egendomliga sekt, 
vilken äger så stora menigheter i 
England och Amerika, och vilken 
man i de båda ländernas press alltid 
ser omtalad med aktning, beundran 
och — förvåning. För dem är kri
stendomen en religion både för sön
dagen och vardagen, den ledande 
makten i deras liv, med samband bå
de med deras affärer och nöjen, med 
allt deras görande. Det finns ingen
ting av asketism över deras liv; fri
modigt tillgodogöra de sig livets alla 
lyckomöjligheter, vilka bestå samve
tets prövning, och en sällsam lycka 
och framgång följa deras enligt ab
solut hederliga principer ledda före
tag. 

Vad skulle följden bliva, om i 
stället för egoismen kärleken till Gud 
och nästan bleve ledstjärnan i mänsk
lighetens liv? 

Försökom ett kortfattat svar! 
Då skulle föräldrarna kunna sä

ga till de barn de låta födas: — 
Frukta eder icke, det är i en skön 
och god värld ni inträda, den mänsk
lighet, vilken skall upptaga er bland 
sig-, har en hög uppfattning av mo
raliska värden och anpassar sitt liv 

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

lande eller tillskriv 

A.-B. NADCO, GÖTEBORG. 

därefter. Ni skola växa upp och le
va under lugna, trygga förhållanden 
bland människor, vilka skola handla 
mot er som bröder! 

Det tusenåriga rikets drömda 
lvcka! 

Sommarstugan. 

Den stora nordiska 
gymnastikfesten. 

vilken nu är avslutad, fick alltige
nom ett glänsande förlopp, som hos 
deltagarna efterlämnat ett oförgät
ligt minne för livet. 

Utöver vad vi i föregående num
mer kunde meddela från densamma 
väckte uppvisningen av Göteborgs 
elittrupper en stor och berättigad 
uppmärksamhet. Isynnerhet ut
märkte sig den gamla välkända gö
teborgska gymnastikfören. Sköld
mön,. som under ledning av gymna
stikdirektören, fröken Ella Ceder-
berg. inhöstade ett stormande bifall 
tor sin utomordentligt vackra upp
visning. Det stilrenaste gymnasti
ska programmet, en verklig triumf
uppvisning för oförfalskad Lingsk 
gymnastik, presterades av en kvinn
lig stockholmstrupp under ledning 
av gymnastikdirektören fröken Mar-
rit Hallström. Stort jubel väckte 
även norrmännen, såväl den lilla men 
naggande goda kvinnliga truppen 
som den manliga under sin ståtlige 
militäre ledare. 

Anmärkningsvärt är att de kvinn
liga gymnasterna i allmänhet mötte 
upp mycket starkare än de manliga, 
som i flera fall läto sig avskräckas 
av den stundom mycket ogynnsam
ma. väderleken. Sålunda hade frö
ken Hallström mangrant lyckats 
samla sin trupp medan i en manlig 
trupp av 200 medlemmar endast in
funnit sig ett 80-tal. 

Gymnasternas intryck av Göte
borg, dess utställning, idrottsplats k 
Slottsskogsvallen samt invånare är 
det allra bästa. Alla uttalanden vitt
na om att de äro överförtjusta med 
sin färd. Några ha t. o. m. uttryckt 
sin önskan att kunna få "bo på 
Slottsskogsvallen" — så gudomlig 
har denna verkligen också mycket 
natursköna plats synts dem vara. 

Yid kongressen för fysisk fostran, 
där inom parentes sagt den talrikaste 
landskapsrepresentation förekom från 
Skåne samt från det ovanligt gym-
naistikintresserade Närike, enades 
man i en önskan om ett målmedvetet 
nordiskt samarbete för ungdomens 
fysiska fostran genom en sund idrott 
och gymnastik. 

Hon har legat obesökt från förra 
hösten och ända tills nu den lilla vita 
sommarstugan med de mörkgröna 
dörrarna och fönsterbågarna. 

I de öppnade fönstren, genom 
vilka den friska vinden spelar, fladd
ra muntert tunna bländvita gardiner 
och ur skorstenen böljar röken, 
skvallrande om att det åter kommit 
folk i den övergivna stugan. Från 
de gamla knotiga aplanie snöa de 
sista blombladen, syrenerna och 
guldrägnet stå fulla av yviga vita, 
violetta och gula klasar, och vid 
stuggaveln brinner den praktfulla 
orientaliska vallmomassan eldröd. 
Stararne, som kommit för länge se
dan. ha redan stora ungar i boen. 
Det ena fågelherrskapet logerar un
der tegelpannorna på stugtaket så 
som de eller deras förfäder gjort se
dan tjugu somrar tillbaka, och det 
andra njuter sin familjelycka strax 
bredvid i den resliga björken, vars 
topp en väldig snöstorm en gång tog. 
På takåsen trippar ärlan från i fjor, 
nätt och fin med en hel krans av 
gula maskar i näbbet. Nu springer 
hon pilsnabbt ett stycke nedåt taket 
och dyker under en tegelpanna in i 
boet. 

Gräset, som ingen fot trampat, 
står knähögt ända intill husvägsrarne 
och stora duniga humlor gunga på 
klöverblommorna, vilkas doft fyller 
luften. T den försummade trädgår
den frodas målla och åkertistel i dï 
stora bärlanden. 

Bergen resa sig i norr och väster 
om stugan så branta, att icke krea
turen, vilkas klockor klinga högt 
däruppe, kunna komma utför från 
det magra skogsbetet hit ned, där 
marken är täckt av saftigt gräs. Men 
björk, hassel, ek och rönn klättra 
med fotfäste i bergskrevor och på 
de små platåerna uppför höjden i 
ljusaste grönska. 

I öster ligger dalen, där den gula 
landsvägen slingrar sig fram mellan 
ängar och björkhagar och där de 
välhållna byggnaderna, så här på 
långt håll sedda, te sig som leksaks
hus i vitt, rött och gult med en blå
gul miniatyrflagga vajande från 
stången vid gaveln. 

T norr su=a skogarne på mil svida 
sträckor och blänka de blåa sjöarna, 
de svarta tjärnen i solen. I söder 
höjd efter höjd med tätvuxna mörka 
granskogar ech djupast nere i dalen 
ån. utefter vilken alarne fattat po
sto för att dricka sig otörstiga. 

Solen sjunker och västerhimlen 
brinner. Från kyrkan långt bort i 
dalen tonar kvällsringningen och i 
det hundraåriga vårdträdet, vilket 
enligt traditionen "en flicka plante
rat", sjunger trasten. Från fönstret 
i storstugan tränger ett rödaktigt 
sken —• det. är stockvedsbrasan, som 
tänts i den öppna spisen för att dri
va ut den sista fukten ur väggarne 
efter den kalla våta våren. 

Vilken förtjusande idyll en sådan-
där liten oansenlig gård kan vara, 
hur trivsam, hur rik på glädjeämnen 
med sina blommor, sina soliga bac
kar. sina björkdungar, sin fågelsång, 
sitt insektssurr, sin blåa himmel, sitt 
arbete i trädgården belönat med jät
testora skålar bär och frukt. Vilken 
läkedom för trötta nerver att sova 
därinne i stugan för vidöppna fön
ster och med den ljudlösa natten 
utanför! 

Så här just vid midsommartid är 
det ett litet paradis, allt vad en män
niska kan önska sig för livets trev
nad. Men hösten liffger i bakhåll 
och när den tiden kommer skall sta
den kalla med stark, lockande stäm
ma. Crayon. 

PÄRLOR 
JUVELER 

i modern infattning fördelaktigast 

hos 

UC.Thzcler̂ san 
Hovjuvelerare. Ö. Hamng. 41. 

Den nya engelska skilsmässolagen 
har vid tredje läsningen antagits av 
engelska underhuset och går nu till 
överhuset. Enligt den gamla lagen 
är hustruns otrohet giltigt skäl för 
mannen att få skilsmässa, men icke 
vice versa, såvida icke mannen där
jämte gjort sig skyldig till "grym, 
brutal 'misshandel" av hustrun och 
detta kan ledas i bevis. I den nya 
lagen är mannens otrohet utan miss
handel giltig skilsmässoorsak. Pres
sen förespår en fruktansvärd ökning 
av skilsmässorna. — Såå, de engel
ska herrarne äro sådana! 

Människorna tala, som om de trod
de på en Gud, men de handla, som 
om det icke funnes någon. 

Boger L'Estrange. 

TiWf 
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gÄtÉIÉ 

/ediga stunder 

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

Hittills har man genom Hård gnugg-
ning och borstning prässat smutsen ur 
kläderna - ett utmärkt sätt att slita ut 
både kläder och krafter. 

Nu för tiden låter man kläderna lig
ga i blöt över natten i en Rinsolösning. 
Rinso innehåller så mycket ren tvål, att 
det verkligen lockar ur smutsen av sig 
själv, utan att förstöra tygets beskaf
fenhet. 

Rinso är enastående. Det innehåller 
ingenting som kan skada kläderna eller 
färgerna. 

Kokning onödig - likaledes hård 
gnuggning. 

SUNLIGHT SÀ.PTVÀX AKTIEBOLAG, GÖTEBORG. 

1. Vanligt tvHttpulvar — Inne
hållande för litat tvål. 

2. RINSO — innehållanda si 
mycket tvål att det bildar 
ett tv&lgelé. 

» -ess;- Rinso 

Eleganta manieureiuiep 
till fördelaktigaste priser 

%iw Å-Qaåm 
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Citat och 
Reflexioner. 

"Det hjälper icke — ingenting 
hjälper!" Nej, icke så länge vår för
tvivlan icke är större än att vi kun
na glömma och åter slå oss till ro. 
Denna hastiga glömska, denna be
redvillighet att låta oss lullas till 
sömn inom vårt eget hems lugna 
väggar, att allt för lätt låta oss nöja 
med våra auktoriteters försäkringar, 
att där ute i världen går allt som det 
skall, vår hjälp förutan, denna slöa 
passivitet, som fruktar smärtan att 
tänka, ansträngningen att se själv. 

Har man alltså rätt att säga om 
oss — oss kvinnor — att vi göra som 
strutsen, sticka huvudet under vin
gen för att undgå faran? 

"Den verklighet vi i detta nu ge
nomleva är i gott som ont resultatet 
av mänsklig vilja." "Nuläget står 
icke isolerat i tiden, har icke gjort 
sig självt utan föregåtts av en för
tid och skall efterföljas av en fram
tid, som vi skola skapa." 

En framtid som blir arvet vi läm
na till dem som komma efter oss — 
ett arv som den första generationen 
kvinnor med makt och myndighet att 
göra en insats i medborgares gemen
samma intressen för kvinnornas och 
släktets väl lämnar till dem som 
komma efter. 

Yi skola icke frukta att föras för 
långt, och ingen eftertanke, hur 
rättmätig den må vara, får hejda el
ler minska vår iver. Yåra framtids-
överdrifter äro nödvändiga för livets 
jämnvikt. Det finnes nog människor 
omkring oss, som hava den exklusiva 
plikten, den speciella uppgiften att 
släcka de eldar, som vi tända. Yi 
skola alltid gå till det yttersta av 
våra tankar, våra förhoppningar och 
vår rättskänsla." 

I kraft av vår viljas ärliga upp
såt bereda vi alltså väg för gärnin
gen, som väntar att bliva fullbordad 
av oss eller den som får kraft av vår 
vilja, 

"Bort med dem, som ständigt 
glömma, att vad stort, som världen 
såg verkats har av späda krafter, 
spända av en eldig håg." 

d." 

Extra billiga priser 

Från förnämsta fabriker 
har i dag anlänt stura 
mängder alla färger till 

Klädningar och Skodon 

Silke-Strurnpor fr. 3J 
i liÖ2;re 

Mercer :  F lo r s t rumpor  
Bomulls-Strumpor (silkeimitation) 

alla kvaliteter och färger. 

Köp endast solida Strumpor, ty 
det är bevisligen billigt i längden 

MERKUR TVÅLEN 
använd enligt bruksanvisningen 

giver ett storartat resultat. 

Gustaf Byrmans Enka 
10 Korsgatan 10 

Göteborg 

Man uf akt ur-, Kapp

et Pälsvaruaffär. 

Presentkort. Tel. 1913. 
The Florist's Telegraph Delivery 

Association U. S. A. samt Blumenspen-
den-Vermittlung, Berlin äro två inter
nationella sammanslutningar av blomster
handlande med representanter jorden runt. 

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

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

Order mottages för utförandet a alla 
platser av 

VASA BLOMSTERHANDEL 
Gustaf EKman 

Storgatan 31 Tel. 4814 W® 
Telegram "Vasa" 

Smide aiia siag, Keramik, Väfnader 
Bese utställningen 

SÖDRA HAMNGATAN 45 

K O N S T S L Ö J D E N  

Ur en stadspojkes skolkria. ^ 
dan bor på landet under traf)]'01. 

1er bland jordgubbarna, ^ 
står, så sitter hon i stället, on 
ut som en tillplattad grå lerbu c 

. i ± "NTär b0® 
ansiktet har hon i kanten. 
badar, sträcker hon på sig som -1 ^ 
telgubbar gör. Hon bar anta* o 

, i„t förstånd: 
inte fått sa värst mycke _ 
åtminstone syns det inte utanPa 

n e .  H o n  h a r  h e l l e r  i n t e  s o m a 1 '  
skapade varelser fått någon ^ 
utan när hon sitter, så silln ^ ^ 

något som hon inte har. e ^ 
vad som kan sägas om en „ 

Konstflitens Flossamatta 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiuiNiim.' 

Tjock, varm, vacker, slitstark. Relativt billig-

Mattan för det burgna, välombonade, med kultiverad smak inredda — 

IZOJSTSTFLITEJSr Göteborg 3-

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

Offentfö^ nöjen. 

F o l k t e a t e r n .  

Varje afton kl. S. 

K8p svenska varor. 

Lilla Teatern. 
Kl. 7,30 

bland pigor. 
£n P'ëa 

Kl. 9>15 

Paulines bröllopsafton 

V I T A  B A N D E T S !  
v ' 1 ; 

'"'Ë'STAU RANGER j 

SM*«» ,id S,«d"ime" I 
Kungsgatan 41 

R E K O M M E N D E R A S  : 
SLOTTSSKOGEN ; 

K sert dagligen 5-7, 8-11 e. m. ; 
K°n • Siegfried Fournes. >• Dirigent : ••••••••••••• 

A 

ktnrfyät man 
Bäst? 

"A 

Bjotngât-ôstnûan 
Sloftsftogen. hsta matsals, oc)3 

fbnôitorisertjering. £unch, JHjôôag* 
o. Aftonkonsert. î>est. pr tel. 19268. 

K«sftåtfss£ DTargareta 
Parßgatan 2. J:sta fä. ma ti 
setoettng. frukost, £«ncl), 
DXiÔÔag m. m. tel. 16958. 

Jmpettal D. JCamngatan 1J. 
Tflittföt î>omfctjtftan. 
telefon 70^2, J 6812. 

^Restaurant Terrassen 
förstklassig ßonöttort oerj 
(ancfîseroerîng. tel. 19279. 

Xonôitort Restaurant, Kots« 
gatan 13» 1 tr- tel. J 07 79. 

Stöta Teaterns Nestau* 
rant Sommartertassen. 

tel. 327J. Trtusili. 

Vita Jßanbet 
Kungsgatan j]. telefon 107 89. 

DoIImetSîTïîeetbs Tfiesaîong. 
frukost, Cuncd, Smörgåsar, 

îîïiôdagsfionsett iîsti. 

Den nybakade äkta mannen sitter 
försjunken i beskådande av den him
melska varelse, som nedlåtit sig till 
att bliva hans gemål, och utbrister 
plötsligt entusiastiskt: Älskling!! 
Baring!!! Käring!!!! 

Mången har lättare att glön ima en 
>for välgärning än en liten oförrätt. 

En intervju. 
En resandes intrycK av utställ

ningsstaden. 

— Nej, snälla, kära ni! 
I rotesten kommer på klingande 

upplandsdialekt frän en i sitt magni
fika hotellrum residerande kvinnli» Ö 
resenär. 

— Att jag, med namn och allting, 
skulle uttala mig om Göteborg. Jag 
som är hatare av intervjuer. Nej, 
vet ni, det törs jag rakt inte. 

— Om vi skulle ta det utan namn 
och allting da? Bara som en resan
des intryck i allmähnet. 

— Utan namn? Ja, det vore nå
gonting. 

Hon 1er lättad och tillägger med 
en illfundig blinkning: 

—-Ni tillhör ju för övrigt den där 
originella tidningen som vill ha bort 
namnen ur brottmålsnotiserna. Det 
gillar jag för resten fullkomligt. 
Fullkomligt! Men vad vill ni nu 
egentligen att jag skall yttra mig 
om? 

— Om staden, om invånarna, om 
era intryck över huvud. 

— Ja, Göteborg just nu är ju det
samma som utställningen. Och den 
har verkligen gripit mig. Ur skön
hetssynpunkt tror jag knappast man 
kan få se en mera harmonisk och be
dårande utställning. Den är som ett 
férike, som kommer en att fullstän
digt drömma sig bort från verklig
heten. Kvantitativt kan man tänka 
sig störe saker i den vägen, men kva
litativt bättre — omöjligt. 

— Alltså idel harmoni? 
— Då vor det ju inte längre jor

den. Nej, nog finns anmärkningar. 
Ett stort och i ögonen fallande fel, 
eller snarare ett fel som icke alls 
faller i ögonen, men som oavbrutet 
blir kännbart under kringvandran
det där är exempelvis att ingenting 
anger vad de olika hallarna inne
hålla. Yem gitter gå med en tjock 
katalog i handen och leta sig rätt! 
Nu driver man in hur det passar sig 
och är lycklig när man äntligen på 
en vägg finner ordet Utgång! Det 
är för övrigt det enda som man va
rit angelägen att markera. Och det 
kanske behövs. Annars skulle nog 
publiken huvudyr snurra omkring 
där såsom i vimsiga huset! 

— Ni har besökt detta? 

Skratt. 

— Nej, verkligen icke! Men gru
van däremot. Och ni må tro jag 
blev snopen! När jag stod där i 
hissen och som jag trodde firades ned 
några hundra meter under jorden, 
tänkte tag imponerad: ja, de göte
borgarna! Håller det på så här kom
ma vi väl småningom ut någonstans 
på andra sidan jordklotet. Och så 
när jag skulle upp igen var det bara 
ett par trappsteg. — Sådana filurer! 
tänkte jag stukad. Ty kan ni tänka 
er — ja, ni sätter ju inte ut mitt 
namn så att hela staden får veta hur 
enfaldig man kan vara — när jag 
var därnere så tyckte jag mig allde
les bestämt känna underjordens kyla 

•b 

So m m ar kappor 
— & Dräkter =• 

G  a  b  a  r d i n  

K l ä d e  

C o v e r - G o a t  

Alla säsongens 
nyheter. 

Beställningar 
mottagas ocli ut
föras elegant och 
till våra kända 

billiga priser. 

Utmärkta tyg 
sorter och först
klassigt arbete. 

Victor Swerison & Co. 
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Mitt för Domkyrkan. 

och fuktiga atmosfär. Verkligen 
bra och illusoriskt gjort. 

— Yad har imponerat mest på er 
på utställningen? 

— Imponerat, ja, det vet jag knap
past. Jag har imponerats så många 
gånger där och förtjusts ännu flera. 
Men om jag skulle ingå på person
ligheter ville jag alldeles särskilt 
framhålla utställningens utomordent
lige och älskvärde presskommissa
rie, ingenjör Karling. Man kan ic
ke tänka sig en ypperligare repre
sentant på denna post! Han tillhör 
så att säga utställningens trevnad 
för de resenärer som äro lyckliga 
nog att en stund bli omhändertagna 
av honom. Men detta är kanske icke 
värt att ni säger, fastän jag oändligt 
gärna vill ha sagt det såsom ett tack 
för fint och älskvärt tillmötesgåen
de från såväl mig som en hel del an
dra resande. 

— Och ert intryck av göteborgar
na? 

— Staden är, partivis, gudomligt 
vacker. Mjuka, måleriska gatuper
spektiv, härliga alléer . .. 

— Och invånarna? 
— För att inte glömma den un

derbara Slottsskogen, som övergår 
allt jag sett i den vägen. Ett sann
skyldigt Fontainebleau, sådant man 
drömmer sig det isynnerhet. 

— Och befolkningen? 
— Över huvud taget är utställ

ningen av sådana proportioner och 
sådan skönhet att jag anser det som 
en stor förlust för en och var som 
icke får tillfälle att se och beundra 

den. En dylik anblick som exem-
pclvis vyn från Näckrosdammen ser 
man i detta nu ingen annanstans över 
hela världen, och ingen vet. när nå
got liknande sedan bygges upp igen. 

Men- göteborgarna och göte
borgskorna? 

Min interlokutrice reser sig upp. 
Och glöm för allt i världen in

te Trädgårdsföreningen! En sådan 
stämning där har varit dessa senaste 
dagar — en sådan äkta internatio
nell fäststämning som vi knappast 
upplevat sedan kriget förstämt 
mänskligheten. Måtte den invarsla 
en ny och lyckligare tid — för hela 
världen, för alla folk utan undan
tag. 

Hon kastar en blick i sin lilla 
klockmedaljong och lägger båda si
na händer kring intervjuarens. 

— Ursäktar ni mig! Jag har en 
kongress om 20 minuter. 

— Men göteborgarna? 
—- En annan dag! Välkommen 

i g e n !  M e n  i n g a  n a m n  f ö r  d å  s å  . . .  
Hon höjer varnande ett miniatyr

pekfinger och jag lyfter högtidligt 
två fingrar till svar. 

Och håller eden. Med mindre får 
jag nog icke veta min resenärs tyc
ken och tankar i detta för lokalpa
triotismen så utomordentligt viktiga 
spörsmål. 

Ragna Peters. 

lames Lundgren eu 
Göteborg 

Sveriqeé s (orda och fornaraäda 
fhéfi'rma 

OBS.1 VARNAS W EFTCWININGAR.! 055i m 

Plymer och 
PlymtillverKning 

Plymhanteringens början och ut
veckling i Sverige kan räknas från 
d e n  t i d i g a r e  d e l e n  a v  8 0 - t a l e t ,  d å  f r u  
Hilda Ahnfelt, nuvarande inneha-
varinnan av Stockholms Plymfabrik, 
startade den första industrimässiga 
bearbetningen av fjädrar och plymer 
i Skandinavien. Firman, so-m nume
ra sysselsätter ett 40-tal kvinnliga 
arbeterskor, har utvecklats till att 
bliva den i sitt slag förnämsta och 
ledabde inom branschen. 

Plymtillverkningen har likväl 
gamla anor och redan i äldsta tider 
kände man bruket att genom f jäd-
rarnes bearbetning förädla desamma 
för prydnadsbruk. Fenicierna spre-
do bruket av prydnadsfjädrar till 
södra Europa och i det gamla Hellas 
satte man värde på plymer som 
hjälmprydnader. 

Vid tiden för reformationen blevo 
likväl plymer högt värderade även i 
Europa, särskilt i Tyskland, och man 
finner från tavelgallerierna exempel 
på verkligt överdådiga hjälmbuskar 
i lysande färger med vilka de Wal-
lensteinska härarnes ledande män 
älskade att låta måla sig för att be
vara sin bild för eftervärlden. 

I våra dagar är det i Sverige hög
re militära och civila tjänstemän för
behållet att ståta med plymer i sina 
huvudbonader, men på en tid då den 
manliga dräkten var mindre fantasi
lös än nu, förs t od o män i allmänhet 
att -förhöja glansen av sin person 
med dyrbara plymdekoreringar på 
sina huvudbonader. En man som 
Cyrano de Bergerac talade med stolt
het om fjädern i sin hatt. 

Furst Potemkin, Katarina TT:s 
gunstling, stod icke sin härskarinna 
efter i praktlystnad och lär på detta 
område till och med ha ådragit sig 
allmänt åtlöje "enom sitt överdådiga 
bruk av plymer och fjädrar. 

Bruk och missbruk ha tydligen 
växlat genom tiderna och i fråga om 
såväl dessa som andra lyxartiklar ha 
fanatiska motståndare predikat mot 
överdådet och lyxen, kallande ply
merna "ett djävulens påfund". 

I våra dagar ser man mera lidelse

fritt på frågan — några välvilliga 
djurvänner undantagna — vilka, om 
de vore bättre underrättade, säkert 
också kunde taga frågan om bäran
det av fjädrar med ro. På grund av 
det sätt på vilket strutsodlingen på 
de stora strutsfarmerna numera be-
drives kan den sensiblaste djurvän 
köpa och bära strutsplymer utan nå
gon som helst samvetsöm tanke på 
strutsens eventuella lidande, då så
dant helt enkelt icke förekommer. 
Vid skattningen av strutsens fjädrar 
klippas desamma av en tum från 
kroppen utan att den ringaste smär
ta förorsakas djuret. Den kvarsit-
tande pennan torkar sedan samman 
och plockas bort för att bereda rum 
för nya fjädrar. Strutsarnes värde 
UTmskattas till ansenliga summor — 
ägaren av ett afrikanskt strutspar 
får i våra dagar betala upp till 
18,000 kr. för de utsöktaste exem
plaren. 

A n v ä n d  K O D A K  =  F I L M  

PIARFILM 

Lika god finnes, ej. 
D E L T A G  I  H A S S E L B L A D S  
B A R N B I L D - P R I S T Ä V L A N .  

Begär Cirkulär. 
Lå t  f r amka l l a  och  kop ie ra  hos  

Hasselblads Fotografiska Aktiebolag. 

En god öfversikt 

Hamng 

Siden 

Damunderkläder 
stor sortering 

FRIBERG & ANDERSON 
Kungsportsplatsen 1. Tel. 7235. 

Kerstin Lindahls 
BLOMSTERAFFÄR 
Korsgatan 4, Telefon 8462 

Rekommenderas! 

af världshändelserna 
får Ni genom att läsa 

GÖTEBORGS 
MORGONPOST 

Den bästa 
rgontidnmgen 

i n t r e s s a n t  BUTTERICK L Ä R O R I K T  

S C A L A  

AMERIKANSK NYHET 
SYKURSER PER FILM 

I 

KL. 1.30 
FILM: 

KL. 

EN DRAPERAD KLÄDNING 
EN ISATT ÄRM 

2 30 BUTKERICKS MODEFILM 
EX KIMONOKLÄDNING MED 
TVÄRSÖM I SIDAN 

MÅNDAOAK OCH TORSDAGAR . 

DEMONSTR. I FOYERN: 

GAltNERINGS ARTIKLAR 
ANVÄNDNING AV BUTTERICKS PÄ-

STRYKNINGSMÖNSTER 

PÄRLVÄVNAD, HANDVÄSKOR, FILET-

VIRKNING 

SMOCKING (VÄFFELSÖM) 
KL 9 QN EN ISATT FICKA 

•3O LAMPSKÄRMAR 
MODERN KJOL I UDDAR 
BL TTERICKS MODEFILM 

TISDAGAR OCH FREDAGAR 1 

SMOCKING 
PÅSTRYKNINGSMÖNSTER 

LAMPSKÄRMAR 

DECALCOWORK 
FILETV1RKNING 

KL 1 OA I ONSDAGAR OCH LÖRDAGAR I 
HATTAR, I AVDELNINGEN HATTAR, ROSETTER 

KL. 2.30 HAXDG'JÖKD BESÄTTNING 
HATTAR, II AVDELNINGEN HATTAR 
EN DRAPERAD HATT HATTPRYDNADER 

ENTRÉ /:— KR. 

FOYERN ÖPPEN VARJE DAG KL. 1-
F R I  E N T R É  

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

/ Rosenhof. 
Roman av Luise Westkirch. 

Översättning av —e. 

30. 

Sedan deras barndomsvänskap gått 
sönder, hade en hög mur av vrede 
och förbittring tornat upp sig mel
lan dem båda, och Paul skulle ha 
gått förbi, utan att ens vända på hu
vudet, om icke hennes synbara hjälp
löshet och smärta hade återväckt hos 
honom veka minnen från förflutna 
dagar, då han brukade träffa på den 
lilla kamraten, såsom nu lidelsefullt 
snyftande över en avbruten griffel 
eller en tappad femöring, och han 
alltid uppträtt som hjälpare och trö-
stare. 

Nästan mot sin vilja stannade han. 
"Fröken Lisa? Ensam? och grå

ter! Vad fattas?" 

Hon höjde huvudet, igenkände 
Paul, och ville springa upp i vrede 
och blygsel över att just han skulle 
ha råkat på henne i hennes förtviv
lan. Men hennes stridsmod hade 
blivit brutet, sedan Emanuel Meyer 
lämnat henne med en kall avskeds
hälsning. Alla hennes ärelystnads 
luftslott hade ramlat som korthus. 
Helt ödmjukt svarade hon: "Jag har 
haft en stor ledsamhet, herr AViep-
randt." 

"Kan man inte hjälpa er?" 
"Det kan ingen människa." 
"Men ge ett råd kanske. Om ni 

bara talar om, vad som fattas. Har 
inte vi båda i förgångna år lappat 
ihop mången söndrig sak, och fått 
den igång igen? Eller hur?" 

Den varma tonen i hans stämma 
smälte bort grollet, som legat och 
hårdnat under de sista åren; i stället 
kommo vänliga hågkomster av den 
forne lekkamratens aldrig svikande 
trofasthet och medkänsla. För henne 
fanns ingen därhemma, ingen bland 
hennes kamrater i affären, till vil
ken hon kunde uttala sig fritt. Och 
hon hade behov av att få tala ut. 

"Varför skulle jag förtiga det.'' 

började hon alltså. Ni får nog veta 
det ändå, liksom hela Rosenhof. Min 
far, min försvunne far, har kommit 
igen i dag." 

"Jag har hört något om det." 
"Också hurudan min far är, för

modar jag? Jag är ärelysten, herr 
Wieprandt, kanske var jag det för 
mycket. När man haft den olyckan 
att bli född i en sådan omgivning 
som jag — en Lippert! — men i 
hjärtat är jag ingen Lippert — när 
man har en brinnande, allt behär
skande önskan att höja sig, en oöver
vinnelig avsky för det låga, det ge
mena, och man kämpar och arbetar 
ända från skolbänken, med alla sina 
tankar, med ändlös möda, med aldrig 
tröttnande flit, att komma framåt 
i ett liv, som är värt att leva; — 
då händer det lätt, att man blir hän
synslös i sin iver, att man råkar 
trampa på det, som man borde sko
na. Men om jag har varit hänsyns
lös mot andra, så har jag också va 
rit det mot mig själv. Aldrig har 
jag unnat mig någon glädje, varje 
annan önskan har jag skjutit tillba
ka. utom denna enda: framåt! upp
åt! — Och i dag, då jag trodde mig 

ha satt foten på första trappsteget, 
då jag redan sträckt ut handen för 
att gripa målet, målet, som jag ja
gat efter i åratal — då kommer min 
far tillbaka och han har förstört 
mått liv för mig för alltid, alltid! 
Vad skall jag ta' mig till?!" 

Paiul isatte sig bredvid henne på 
bänken. "Tyvärr kan det icke för
nekas", svarade han allvarligt, "att 
efter allt vad man hört om honom, 
er far nog vore i stånd att göra livet 
svårt för er här i staden. Men ändå 
bara i denna staden. Och världen är 
ju stor, fröken Lisa." 

Hon skakade förtvivlad huvudet. 
"Jag kan ju inte komma bort! Det 
är just saken. Jag törs ju inte. Mor 
vill ju inte. Ensam kan hon inte 
bära hela bördan. Utom hon själv 
är jag ju den enda av oss alla. som 
förtjänar något. Och då är jag 
tvungen att hjälpa henne! Men att 
uthärda i detta hem och med en så
dan far! — Men ni vet nog också, 
herr Wieprandt, hur mor har strä
vat och knogat för oss barn både 
dag och natt. Aldrig har hon unnat 
sig någon vila, aldrig var någon mö
da för tung. Henne har jag att tac-
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S K A M D 1 N A Ï I S K A  
K R E D I T A K T I E B O L A D E T  

GÖTEBOEOr - STOCKHOLM - MALMÖ 

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

t i d n i n g  k v i n n o r n a s  

I VARIE 

S V EN S KT HEM 
Sommaren är har! 

Färga Edra urblekta gardiner 
draperier och andra plagg med 

G Ö T E B O R G  
124- AVDELNINGSKONTOR 

Emottager mot bi l l ig avgif t  (s. k-
öppen deposit ion) al la slags 

värdehandl ingar. Avkastning 

redovisas omedelbart t i l l  depo-

nenten. 

Emottager t i l l  förvaring i  kassavalv 

(s. k.  sluten deposit ion) förseg

lade lådor, konvolut o. dyl.  

MALMÖ som vill följa 
dagshändelserna 
inom politikens, 
handelns, kon

stens och littera

turens område 

läser man 

n u m e r a  

Emottager insättningar mot högsta 

gäl lande ränta 

Uthyr brand- och dyrkfr ia förva-

r ingsfack 

Förmedlar köp och försäl jning av 

akt ier och obl igat ioner. 

mamma arwJn̂  
GÖTEBORGS HftMDELS-
OCH SJÖFARTS-TIDNING 

Egna fonder Kr. 182,000,000:— 

Gottgör å insatta medel 
högsta gällande ränta 

Telegramadress 
U K  r e d i t b o l a g e t f c  

(Inf. gen. Göteb. Tandläkaresällskap) 

Tandläkare Anne-Marie Heijde 
Vasaplatsen 1. Telefon 15500. 

Rådfrågning; Vard. 1h2—1/2 3, övriga 
tider efter avtal. 

höver, och tanken stannar vid bud
ordet om kärleken till Gud och nä
stan. Yi ha uppfattat det som en 
hård befallning, gående ut på att vi, 
för att ärva himmelriket, skulle för
saka en betydande del av-vår jordi
ska lycka. Men om vi härvid gjort 
oss skyldiga till ett felslut? Om det 
alls icke är fråga om en befallning 
utan i stället om ett kärleksfullt råd, 
en anvisning på just det medel, det 
enda som står oss till förfogande, 
varmed vi kunna vinna den jordeli
vets lycka vi hungra efter och känna 
som vår rätt? 

Åtskilligt talar härför. Det finns 
många människor och däribland även 
tänkare av så stora mått, att deras 
uttalanden måste tillerkännas vits
ord även på intelligent håll, vilka 
med stöd av egen personlig erfaren-

. het bestämt förklara, att kärleken 
till Gud och en i överensstämmelse 
med dess krav förd levnadsvandel 
innesluter en lycka så stor, så skön, 
att den jordiska lyckan, sådan vi i 
allmänhet uppfatta den, i jämförelse 
därmed är för intet att räkna. Yi 
frukta, att Gudskärleken skall tvin
ga oss till en revidering av vårt lyc
koideal, och en sådan måste givetvis 
följa, men den kommer att verkstäl
las i överensstämmelse med vår egen 
nya vilja, alltså gärna, med förlust 
endaist av ljugna. värden, rikligt er
satta av andra stora, verkliga vär
den. 

Med kärleken till Gud följer som 
naturligt komplement den utan Guds
leken otänkbara kärleken till nästan. 
De många, som i våra dagar åkalla 
broderskärleken som förlossaren ur 
mänsklighetens iråkade elände, som 
den enda realpolitiken, men som icke 
vilja giva denna känsla religiös in
nebörd, skola icke bli bönhörda. I 
en värld utan Gud, i ett liv som för 
evigt slutar med döden, skall den of
fer krävande kärleken till nästan al
drig kunna tändas, endast egoismen 
härska. Utan gemensamt barnaska p 
till Gud, intet broderskap bland 
människorna. 

Omsättandet i det praktiska livet 
av den kristna religionens läror, vil
ket ingen statskyrka djärves avkrä
va sina medlemmar, har vågats av 
"kväkarne", denna egendomliga sekt, 
vilken äger så stora menigheter i 
England och Amerika, och vilken 
man i de båda ländernas press alltid 
ser omtalad med aktning, beundran 
och — förvåning. För dem är kri
stendomen en religion både för sön
dagen och vardagen, den ledande 
makten i deras liv, med samband bå
de med deras affärer och nöjen, med 
allt deras görande. Det finns ingen
ting av asketism över deras liv; fri
modigt tillgodogöra de sig livets alla 
lyckomöjligheter, vilka bestå samve
tets prövning, och en sällsam lycka 
och framgång följa deras enligt ab
solut hederliga principer ledda före
tag. 

Vad skulle följden bliva, om i 
stället för egoismen kärleken till Gud 
och nästan bleve ledstjärnan i mänsk
lighetens liv? 

Försökom ett kortfattat svar! 
Då skulle föräldrarna kunna sä

ga till de barn de låta födas: — 
Frukta eder icke, det är i en skön 
och god värld ni inträda, den mänsk
lighet, vilken skall upptaga er bland 
sig-, har en hög uppfattning av mo
raliska värden och anpassar sitt liv 

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

lande eller tillskriv 

A.-B. NADCO, GÖTEBORG. 

därefter. Ni skola växa upp och le
va under lugna, trygga förhållanden 
bland människor, vilka skola handla 
mot er som bröder! 

Det tusenåriga rikets drömda 
lvcka! 

Sommarstugan. 

Den stora nordiska 
gymnastikfesten. 

vilken nu är avslutad, fick alltige
nom ett glänsande förlopp, som hos 
deltagarna efterlämnat ett oförgät
ligt minne för livet. 

Utöver vad vi i föregående num
mer kunde meddela från densamma 
väckte uppvisningen av Göteborgs 
elittrupper en stor och berättigad 
uppmärksamhet. Isynnerhet ut
märkte sig den gamla välkända gö
teborgska gymnastikfören. Sköld
mön,. som under ledning av gymna
stikdirektören, fröken Ella Ceder-
berg. inhöstade ett stormande bifall 
tor sin utomordentligt vackra upp
visning. Det stilrenaste gymnasti
ska programmet, en verklig triumf
uppvisning för oförfalskad Lingsk 
gymnastik, presterades av en kvinn
lig stockholmstrupp under ledning 
av gymnastikdirektören fröken Mar-
rit Hallström. Stort jubel väckte 
även norrmännen, såväl den lilla men 
naggande goda kvinnliga truppen 
som den manliga under sin ståtlige 
militäre ledare. 

Anmärkningsvärt är att de kvinn
liga gymnasterna i allmänhet mötte 
upp mycket starkare än de manliga, 
som i flera fall läto sig avskräckas 
av den stundom mycket ogynnsam
ma. väderleken. Sålunda hade frö
ken Hallström mangrant lyckats 
samla sin trupp medan i en manlig 
trupp av 200 medlemmar endast in
funnit sig ett 80-tal. 

Gymnasternas intryck av Göte
borg, dess utställning, idrottsplats k 
Slottsskogsvallen samt invånare är 
det allra bästa. Alla uttalanden vitt
na om att de äro överförtjusta med 
sin färd. Några ha t. o. m. uttryckt 
sin önskan att kunna få "bo på 
Slottsskogsvallen" — så gudomlig 
har denna verkligen också mycket 
natursköna plats synts dem vara. 

Yid kongressen för fysisk fostran, 
där inom parentes sagt den talrikaste 
landskapsrepresentation förekom från 
Skåne samt från det ovanligt gym-
naistikintresserade Närike, enades 
man i en önskan om ett målmedvetet 
nordiskt samarbete för ungdomens 
fysiska fostran genom en sund idrott 
och gymnastik. 

Hon har legat obesökt från förra 
hösten och ända tills nu den lilla vita 
sommarstugan med de mörkgröna 
dörrarna och fönsterbågarna. 

I de öppnade fönstren, genom 
vilka den friska vinden spelar, fladd
ra muntert tunna bländvita gardiner 
och ur skorstenen böljar röken, 
skvallrande om att det åter kommit 
folk i den övergivna stugan. Från 
de gamla knotiga aplanie snöa de 
sista blombladen, syrenerna och 
guldrägnet stå fulla av yviga vita, 
violetta och gula klasar, och vid 
stuggaveln brinner den praktfulla 
orientaliska vallmomassan eldröd. 
Stararne, som kommit för länge se
dan. ha redan stora ungar i boen. 
Det ena fågelherrskapet logerar un
der tegelpannorna på stugtaket så 
som de eller deras förfäder gjort se
dan tjugu somrar tillbaka, och det 
andra njuter sin familjelycka strax 
bredvid i den resliga björken, vars 
topp en väldig snöstorm en gång tog. 
På takåsen trippar ärlan från i fjor, 
nätt och fin med en hel krans av 
gula maskar i näbbet. Nu springer 
hon pilsnabbt ett stycke nedåt taket 
och dyker under en tegelpanna in i 
boet. 

Gräset, som ingen fot trampat, 
står knähögt ända intill husvägsrarne 
och stora duniga humlor gunga på 
klöverblommorna, vilkas doft fyller 
luften. T den försummade trädgår
den frodas målla och åkertistel i dï 
stora bärlanden. 

Bergen resa sig i norr och väster 
om stugan så branta, att icke krea
turen, vilkas klockor klinga högt 
däruppe, kunna komma utför från 
det magra skogsbetet hit ned, där 
marken är täckt av saftigt gräs. Men 
björk, hassel, ek och rönn klättra 
med fotfäste i bergskrevor och på 
de små platåerna uppför höjden i 
ljusaste grönska. 

I öster ligger dalen, där den gula 
landsvägen slingrar sig fram mellan 
ängar och björkhagar och där de 
välhållna byggnaderna, så här på 
långt håll sedda, te sig som leksaks
hus i vitt, rött och gult med en blå
gul miniatyrflagga vajande från 
stången vid gaveln. 

T norr su=a skogarne på mil svida 
sträckor och blänka de blåa sjöarna, 
de svarta tjärnen i solen. I söder 
höjd efter höjd med tätvuxna mörka 
granskogar ech djupast nere i dalen 
ån. utefter vilken alarne fattat po
sto för att dricka sig otörstiga. 

Solen sjunker och västerhimlen 
brinner. Från kyrkan långt bort i 
dalen tonar kvällsringningen och i 
det hundraåriga vårdträdet, vilket 
enligt traditionen "en flicka plante
rat", sjunger trasten. Från fönstret 
i storstugan tränger ett rödaktigt 
sken —• det. är stockvedsbrasan, som 
tänts i den öppna spisen för att dri
va ut den sista fukten ur väggarne 
efter den kalla våta våren. 

Vilken förtjusande idyll en sådan-
där liten oansenlig gård kan vara, 
hur trivsam, hur rik på glädjeämnen 
med sina blommor, sina soliga bac
kar. sina björkdungar, sin fågelsång, 
sitt insektssurr, sin blåa himmel, sitt 
arbete i trädgården belönat med jät
testora skålar bär och frukt. Vilken 
läkedom för trötta nerver att sova 
därinne i stugan för vidöppna fön
ster och med den ljudlösa natten 
utanför! 

Så här just vid midsommartid är 
det ett litet paradis, allt vad en män
niska kan önska sig för livets trev
nad. Men hösten liffger i bakhåll 
och när den tiden kommer skall sta
den kalla med stark, lockande stäm
ma. Crayon. 

PÄRLOR 
JUVELER 

i modern infattning fördelaktigast 

hos 

UC.Thzcler̂ san 
Hovjuvelerare. Ö. Hamng. 41. 

Den nya engelska skilsmässolagen 
har vid tredje läsningen antagits av 
engelska underhuset och går nu till 
överhuset. Enligt den gamla lagen 
är hustruns otrohet giltigt skäl för 
mannen att få skilsmässa, men icke 
vice versa, såvida icke mannen där
jämte gjort sig skyldig till "grym, 
brutal 'misshandel" av hustrun och 
detta kan ledas i bevis. I den nya 
lagen är mannens otrohet utan miss
handel giltig skilsmässoorsak. Pres
sen förespår en fruktansvärd ökning 
av skilsmässorna. — Såå, de engel
ska herrarne äro sådana! 

Människorna tala, som om de trod
de på en Gud, men de handla, som 
om det icke funnes någon. 

Boger L'Estrange. 

TiWf 

:>*?r 
1 sïsœ®?* i T  t t i f ï - i  

feKïttfKî SriWivStiWri 

fc.ll-.».!>-»! 

gÄtÉIÉ 

/ediga stunder 

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

Hittills har man genom Hård gnugg-
ning och borstning prässat smutsen ur 
kläderna - ett utmärkt sätt att slita ut 
både kläder och krafter. 

Nu för tiden låter man kläderna lig
ga i blöt över natten i en Rinsolösning. 
Rinso innehåller så mycket ren tvål, att 
det verkligen lockar ur smutsen av sig 
själv, utan att förstöra tygets beskaf
fenhet. 

Rinso är enastående. Det innehåller 
ingenting som kan skada kläderna eller 
färgerna. 

Kokning onödig - likaledes hård 
gnuggning. 

SUNLIGHT SÀ.PTVÀX AKTIEBOLAG, GÖTEBORG. 

1. Vanligt tvHttpulvar — Inne
hållande för litat tvål. 

2. RINSO — innehållanda si 
mycket tvål att det bildar 
ett tv&lgelé. 

» -ess;- Rinso 

Eleganta manieureiuiep 
till fördelaktigaste priser 

%iw Å-Qaåm 
v O KORSflATAN 12 

Citat och 
Reflexioner. 

"Det hjälper icke — ingenting 
hjälper!" Nej, icke så länge vår för
tvivlan icke är större än att vi kun
na glömma och åter slå oss till ro. 
Denna hastiga glömska, denna be
redvillighet att låta oss lullas till 
sömn inom vårt eget hems lugna 
väggar, att allt för lätt låta oss nöja 
med våra auktoriteters försäkringar, 
att där ute i världen går allt som det 
skall, vår hjälp förutan, denna slöa 
passivitet, som fruktar smärtan att 
tänka, ansträngningen att se själv. 

Har man alltså rätt att säga om 
oss — oss kvinnor — att vi göra som 
strutsen, sticka huvudet under vin
gen för att undgå faran? 

"Den verklighet vi i detta nu ge
nomleva är i gott som ont resultatet 
av mänsklig vilja." "Nuläget står 
icke isolerat i tiden, har icke gjort 
sig självt utan föregåtts av en för
tid och skall efterföljas av en fram
tid, som vi skola skapa." 

En framtid som blir arvet vi läm
na till dem som komma efter oss — 
ett arv som den första generationen 
kvinnor med makt och myndighet att 
göra en insats i medborgares gemen
samma intressen för kvinnornas och 
släktets väl lämnar till dem som 
komma efter. 

Yi skola icke frukta att föras för 
långt, och ingen eftertanke, hur 
rättmätig den må vara, får hejda el
ler minska vår iver. Yåra framtids-
överdrifter äro nödvändiga för livets 
jämnvikt. Det finnes nog människor 
omkring oss, som hava den exklusiva 
plikten, den speciella uppgiften att 
släcka de eldar, som vi tända. Yi 
skola alltid gå till det yttersta av 
våra tankar, våra förhoppningar och 
vår rättskänsla." 

I kraft av vår viljas ärliga upp
såt bereda vi alltså väg för gärnin
gen, som väntar att bliva fullbordad 
av oss eller den som får kraft av vår 
vilja, 

"Bort med dem, som ständigt 
glömma, att vad stort, som världen 
såg verkats har av späda krafter, 
spända av en eldig håg." 

d." 

Extra billiga priser 

Från förnämsta fabriker 
har i dag anlänt stura 
mängder alla färger till 

Klädningar och Skodon 

Silke-Strurnpor fr. 3J 
i liÖ2;re 

Mercer :  F lo r s t rumpor  
Bomulls-Strumpor (silkeimitation) 

alla kvaliteter och färger. 

Köp endast solida Strumpor, ty 
det är bevisligen billigt i längden 

MERKUR TVÅLEN 
använd enligt bruksanvisningen 

giver ett storartat resultat. 

Gustaf Byrmans Enka 
10 Korsgatan 10 

Göteborg 

Man uf akt ur-, Kapp

et Pälsvaruaffär. 

Presentkort. Tel. 1913. 
The Florist's Telegraph Delivery 

Association U. S. A. samt Blumenspen-
den-Vermittlung, Berlin äro två inter
nationella sammanslutningar av blomster
handlande med representanter jorden runt. 

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

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

Order mottages för utförandet a alla 
platser av 

VASA BLOMSTERHANDEL 
Gustaf EKman 

Storgatan 31 Tel. 4814 W® 
Telegram "Vasa" 

Smide aiia siag, Keramik, Väfnader 
Bese utställningen 

SÖDRA HAMNGATAN 45 

K O N S T S L Ö J D E N  

Ur en stadspojkes skolkria. ^ 
dan bor på landet under traf)]'01. 

1er bland jordgubbarna, ^ 
står, så sitter hon i stället, on 
ut som en tillplattad grå lerbu c 

. i ± "NTär b0® 
ansiktet har hon i kanten. 
badar, sträcker hon på sig som -1 ^ 
telgubbar gör. Hon bar anta* o 

, i„t förstånd: 
inte fått sa värst mycke _ 
åtminstone syns det inte utanPa 

n e .  H o n  h a r  h e l l e r  i n t e  s o m a 1 '  
skapade varelser fått någon ^ 
utan när hon sitter, så silln ^ ^ 

något som hon inte har. e ^ 
vad som kan sägas om en „ 

Konstflitens Flossamatta 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiuiNiim.' 

Tjock, varm, vacker, slitstark. Relativt billig-

Mattan för det burgna, välombonade, med kultiverad smak inredda — 

IZOJSTSTFLITEJSr Göteborg 3-

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

Offentfö^ nöjen. 

F o l k t e a t e r n .  

Varje afton kl. S. 

K8p svenska varor. 

Lilla Teatern. 
Kl. 7,30 

bland pigor. 
£n P'ëa 

Kl. 9>15 

Paulines bröllopsafton 

V I T A  B A N D E T S !  
v ' 1 ; 

'"'Ë'STAU RANGER j 

SM*«» ,id S,«d"ime" I 
Kungsgatan 41 

R E K O M M E N D E R A S  : 
SLOTTSSKOGEN ; 

K sert dagligen 5-7, 8-11 e. m. ; 
K°n • Siegfried Fournes. >• Dirigent : ••••••••••••• 

A 

ktnrfyät man 
Bäst? 

"A 

Bjotngât-ôstnûan 
Sloftsftogen. hsta matsals, oc)3 

fbnôitorisertjering. £unch, JHjôôag* 
o. Aftonkonsert. î>est. pr tel. 19268. 

K«sftåtfss£ DTargareta 
Parßgatan 2. J:sta fä. ma ti 
setoettng. frukost, £«ncl), 
DXiÔÔag m. m. tel. 16958. 

Jmpettal D. JCamngatan 1J. 
Tflittföt î>omfctjtftan. 
telefon 70^2, J 6812. 

^Restaurant Terrassen 
förstklassig ßonöttort oerj 
(ancfîseroerîng. tel. 19279. 

Xonôitort Restaurant, Kots« 
gatan 13» 1 tr- tel. J 07 79. 

Stöta Teaterns Nestau* 
rant Sommartertassen. 

tel. 327J. Trtusili. 

Vita Jßanbet 
Kungsgatan j]. telefon 107 89. 

DoIImetSîTïîeetbs Tfiesaîong. 
frukost, Cuncd, Smörgåsar, 

îîïiôdagsfionsett iîsti. 

Den nybakade äkta mannen sitter 
försjunken i beskådande av den him
melska varelse, som nedlåtit sig till 
att bliva hans gemål, och utbrister 
plötsligt entusiastiskt: Älskling!! 
Baring!!! Käring!!!! 

Mången har lättare att glön ima en 
>for välgärning än en liten oförrätt. 

En intervju. 
En resandes intrycK av utställ

ningsstaden. 

— Nej, snälla, kära ni! 
I rotesten kommer på klingande 

upplandsdialekt frän en i sitt magni
fika hotellrum residerande kvinnli» Ö 
resenär. 

— Att jag, med namn och allting, 
skulle uttala mig om Göteborg. Jag 
som är hatare av intervjuer. Nej, 
vet ni, det törs jag rakt inte. 

— Om vi skulle ta det utan namn 
och allting da? Bara som en resan
des intryck i allmähnet. 

— Utan namn? Ja, det vore nå
gonting. 

Hon 1er lättad och tillägger med 
en illfundig blinkning: 

—-Ni tillhör ju för övrigt den där 
originella tidningen som vill ha bort 
namnen ur brottmålsnotiserna. Det 
gillar jag för resten fullkomligt. 
Fullkomligt! Men vad vill ni nu 
egentligen att jag skall yttra mig 
om? 

— Om staden, om invånarna, om 
era intryck över huvud. 

— Ja, Göteborg just nu är ju det
samma som utställningen. Och den 
har verkligen gripit mig. Ur skön
hetssynpunkt tror jag knappast man 
kan få se en mera harmonisk och be
dårande utställning. Den är som ett 
férike, som kommer en att fullstän
digt drömma sig bort från verklig
heten. Kvantitativt kan man tänka 
sig störe saker i den vägen, men kva
litativt bättre — omöjligt. 

— Alltså idel harmoni? 
— Då vor det ju inte längre jor

den. Nej, nog finns anmärkningar. 
Ett stort och i ögonen fallande fel, 
eller snarare ett fel som icke alls 
faller i ögonen, men som oavbrutet 
blir kännbart under kringvandran
det där är exempelvis att ingenting 
anger vad de olika hallarna inne
hålla. Yem gitter gå med en tjock 
katalog i handen och leta sig rätt! 
Nu driver man in hur det passar sig 
och är lycklig när man äntligen på 
en vägg finner ordet Utgång! Det 
är för övrigt det enda som man va
rit angelägen att markera. Och det 
kanske behövs. Annars skulle nog 
publiken huvudyr snurra omkring 
där såsom i vimsiga huset! 

— Ni har besökt detta? 

Skratt. 

— Nej, verkligen icke! Men gru
van däremot. Och ni må tro jag 
blev snopen! När jag stod där i 
hissen och som jag trodde firades ned 
några hundra meter under jorden, 
tänkte tag imponerad: ja, de göte
borgarna! Håller det på så här kom
ma vi väl småningom ut någonstans 
på andra sidan jordklotet. Och så 
när jag skulle upp igen var det bara 
ett par trappsteg. — Sådana filurer! 
tänkte jag stukad. Ty kan ni tänka 
er — ja, ni sätter ju inte ut mitt 
namn så att hela staden får veta hur 
enfaldig man kan vara — när jag 
var därnere så tyckte jag mig allde
les bestämt känna underjordens kyla 

•b 

So m m ar kappor 
— & Dräkter =• 

G  a  b  a  r d i n  

K l ä d e  

C o v e r - G o a t  

Alla säsongens 
nyheter. 

Beställningar 
mottagas ocli ut
föras elegant och 
till våra kända 

billiga priser. 

Utmärkta tyg 
sorter och först
klassigt arbete. 

Victor Swerison & Co. 
35 KUNGSGATAN 35 

Mitt för Domkyrkan. 

och fuktiga atmosfär. Verkligen 
bra och illusoriskt gjort. 

— Yad har imponerat mest på er 
på utställningen? 

— Imponerat, ja, det vet jag knap
past. Jag har imponerats så många 
gånger där och förtjusts ännu flera. 
Men om jag skulle ingå på person
ligheter ville jag alldeles särskilt 
framhålla utställningens utomordent
lige och älskvärde presskommissa
rie, ingenjör Karling. Man kan ic
ke tänka sig en ypperligare repre
sentant på denna post! Han tillhör 
så att säga utställningens trevnad 
för de resenärer som äro lyckliga 
nog att en stund bli omhändertagna 
av honom. Men detta är kanske icke 
värt att ni säger, fastän jag oändligt 
gärna vill ha sagt det såsom ett tack 
för fint och älskvärt tillmötesgåen
de från såväl mig som en hel del an
dra resande. 

— Och ert intryck av göteborgar
na? 

— Staden är, partivis, gudomligt 
vacker. Mjuka, måleriska gatuper
spektiv, härliga alléer . .. 

— Och invånarna? 
— För att inte glömma den un

derbara Slottsskogen, som övergår 
allt jag sett i den vägen. Ett sann
skyldigt Fontainebleau, sådant man 
drömmer sig det isynnerhet. 

— Och befolkningen? 
— Över huvud taget är utställ

ningen av sådana proportioner och 
sådan skönhet att jag anser det som 
en stor förlust för en och var som 
icke får tillfälle att se och beundra 

den. En dylik anblick som exem-
pclvis vyn från Näckrosdammen ser 
man i detta nu ingen annanstans över 
hela världen, och ingen vet. när nå
got liknande sedan bygges upp igen. 

Men- göteborgarna och göte
borgskorna? 

Min interlokutrice reser sig upp. 
Och glöm för allt i världen in

te Trädgårdsföreningen! En sådan 
stämning där har varit dessa senaste 
dagar — en sådan äkta internatio
nell fäststämning som vi knappast 
upplevat sedan kriget förstämt 
mänskligheten. Måtte den invarsla 
en ny och lyckligare tid — för hela 
världen, för alla folk utan undan
tag. 

Hon kastar en blick i sin lilla 
klockmedaljong och lägger båda si
na händer kring intervjuarens. 

— Ursäktar ni mig! Jag har en 
kongress om 20 minuter. 

— Men göteborgarna? 
—- En annan dag! Välkommen 

i g e n !  M e n  i n g a  n a m n  f ö r  d å  s å  . . .  
Hon höjer varnande ett miniatyr

pekfinger och jag lyfter högtidligt 
två fingrar till svar. 

Och håller eden. Med mindre får 
jag nog icke veta min resenärs tyc
ken och tankar i detta för lokalpa
triotismen så utomordentligt viktiga 
spörsmål. 

Ragna Peters. 

lames Lundgren eu 
Göteborg 

Sveriqeé s (orda och fornaraäda 
fhéfi'rma 

OBS.1 VARNAS W EFTCWININGAR.! 055i m 

Plymer och 
PlymtillverKning 

Plymhanteringens början och ut
veckling i Sverige kan räknas från 
d e n  t i d i g a r e  d e l e n  a v  8 0 - t a l e t ,  d å  f r u  
Hilda Ahnfelt, nuvarande inneha-
varinnan av Stockholms Plymfabrik, 
startade den första industrimässiga 
bearbetningen av fjädrar och plymer 
i Skandinavien. Firman, so-m nume
ra sysselsätter ett 40-tal kvinnliga 
arbeterskor, har utvecklats till att 
bliva den i sitt slag förnämsta och 
ledabde inom branschen. 

Plymtillverkningen har likväl 
gamla anor och redan i äldsta tider 
kände man bruket att genom f jäd-
rarnes bearbetning förädla desamma 
för prydnadsbruk. Fenicierna spre-
do bruket av prydnadsfjädrar till 
södra Europa och i det gamla Hellas 
satte man värde på plymer som 
hjälmprydnader. 

Vid tiden för reformationen blevo 
likväl plymer högt värderade även i 
Europa, särskilt i Tyskland, och man 
finner från tavelgallerierna exempel 
på verkligt överdådiga hjälmbuskar 
i lysande färger med vilka de Wal-
lensteinska härarnes ledande män 
älskade att låta måla sig för att be
vara sin bild för eftervärlden. 

I våra dagar är det i Sverige hög
re militära och civila tjänstemän för
behållet att ståta med plymer i sina 
huvudbonader, men på en tid då den 
manliga dräkten var mindre fantasi
lös än nu, förs t od o män i allmänhet 
att -förhöja glansen av sin person 
med dyrbara plymdekoreringar på 
sina huvudbonader. En man som 
Cyrano de Bergerac talade med stolt
het om fjädern i sin hatt. 

Furst Potemkin, Katarina TT:s 
gunstling, stod icke sin härskarinna 
efter i praktlystnad och lär på detta 
område till och med ha ådragit sig 
allmänt åtlöje "enom sitt överdådiga 
bruk av plymer och fjädrar. 

Bruk och missbruk ha tydligen 
växlat genom tiderna och i fråga om 
såväl dessa som andra lyxartiklar ha 
fanatiska motståndare predikat mot 
överdådet och lyxen, kallande ply
merna "ett djävulens påfund". 

I våra dagar ser man mera lidelse

fritt på frågan — några välvilliga 
djurvänner undantagna — vilka, om 
de vore bättre underrättade, säkert 
också kunde taga frågan om bäran
det av fjädrar med ro. På grund av 
det sätt på vilket strutsodlingen på 
de stora strutsfarmerna numera be-
drives kan den sensiblaste djurvän 
köpa och bära strutsplymer utan nå
gon som helst samvetsöm tanke på 
strutsens eventuella lidande, då så
dant helt enkelt icke förekommer. 
Vid skattningen av strutsens fjädrar 
klippas desamma av en tum från 
kroppen utan att den ringaste smär
ta förorsakas djuret. Den kvarsit-
tande pennan torkar sedan samman 
och plockas bort för att bereda rum 
för nya fjädrar. Strutsarnes värde 
UTmskattas till ansenliga summor — 
ägaren av ett afrikanskt strutspar 
får i våra dagar betala upp till 
18,000 kr. för de utsöktaste exem
plaren. 

A n v ä n d  K O D A K  =  F I L M  

PIARFILM 

Lika god finnes, ej. 
D E L T A G  I  H A S S E L B L A D S  
B A R N B I L D - P R I S T Ä V L A N .  

Begär Cirkulär. 
Lå t  f r amka l l a  och  kop ie ra  hos  

Hasselblads Fotografiska Aktiebolag. 

En god öfversikt 

Hamng 

Siden 

Damunderkläder 
stor sortering 

FRIBERG & ANDERSON 
Kungsportsplatsen 1. Tel. 7235. 

Kerstin Lindahls 
BLOMSTERAFFÄR 
Korsgatan 4, Telefon 8462 

Rekommenderas! 

af världshändelserna 
får Ni genom att läsa 

GÖTEBORGS 
MORGONPOST 

Den bästa 
rgontidnmgen 

i n t r e s s a n t  BUTTERICK L Ä R O R I K T  

S C A L A  

AMERIKANSK NYHET 
SYKURSER PER FILM 

I 

KL. 1.30 
FILM: 

KL. 

EN DRAPERAD KLÄDNING 
EN ISATT ÄRM 

2 30 BUTKERICKS MODEFILM 
EX KIMONOKLÄDNING MED 
TVÄRSÖM I SIDAN 

MÅNDAOAK OCH TORSDAGAR . 

DEMONSTR. I FOYERN: 

GAltNERINGS ARTIKLAR 
ANVÄNDNING AV BUTTERICKS PÄ-

STRYKNINGSMÖNSTER 

PÄRLVÄVNAD, HANDVÄSKOR, FILET-

VIRKNING 

SMOCKING (VÄFFELSÖM) 
KL 9 QN EN ISATT FICKA 

•3O LAMPSKÄRMAR 
MODERN KJOL I UDDAR 
BL TTERICKS MODEFILM 

TISDAGAR OCH FREDAGAR 1 

SMOCKING 
PÅSTRYKNINGSMÖNSTER 

LAMPSKÄRMAR 

DECALCOWORK 
FILETV1RKNING 

KL 1 OA I ONSDAGAR OCH LÖRDAGAR I 
HATTAR, I AVDELNINGEN HATTAR, ROSETTER 

KL. 2.30 HAXDG'JÖKD BESÄTTNING 
HATTAR, II AVDELNINGEN HATTAR 
EN DRAPERAD HATT HATTPRYDNADER 

ENTRÉ /:— KR. 

FOYERN ÖPPEN VARJE DAG KL. 1-
F R I  E N T R É  

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

/ Rosenhof. 
Roman av Luise Westkirch. 

Översättning av —e. 

30. 

Sedan deras barndomsvänskap gått 
sönder, hade en hög mur av vrede 
och förbittring tornat upp sig mel
lan dem båda, och Paul skulle ha 
gått förbi, utan att ens vända på hu
vudet, om icke hennes synbara hjälp
löshet och smärta hade återväckt hos 
honom veka minnen från förflutna 
dagar, då han brukade träffa på den 
lilla kamraten, såsom nu lidelsefullt 
snyftande över en avbruten griffel 
eller en tappad femöring, och han 
alltid uppträtt som hjälpare och trö-
stare. 

Nästan mot sin vilja stannade han. 
"Fröken Lisa? Ensam? och grå

ter! Vad fattas?" 

Hon höjde huvudet, igenkände 
Paul, och ville springa upp i vrede 
och blygsel över att just han skulle 
ha råkat på henne i hennes förtviv
lan. Men hennes stridsmod hade 
blivit brutet, sedan Emanuel Meyer 
lämnat henne med en kall avskeds
hälsning. Alla hennes ärelystnads 
luftslott hade ramlat som korthus. 
Helt ödmjukt svarade hon: "Jag har 
haft en stor ledsamhet, herr AViep-
randt." 

"Kan man inte hjälpa er?" 
"Det kan ingen människa." 
"Men ge ett råd kanske. Om ni 

bara talar om, vad som fattas. Har 
inte vi båda i förgångna år lappat 
ihop mången söndrig sak, och fått 
den igång igen? Eller hur?" 

Den varma tonen i hans stämma 
smälte bort grollet, som legat och 
hårdnat under de sista åren; i stället 
kommo vänliga hågkomster av den 
forne lekkamratens aldrig svikande 
trofasthet och medkänsla. För henne 
fanns ingen därhemma, ingen bland 
hennes kamrater i affären, till vil
ken hon kunde uttala sig fritt. Och 
hon hade behov av att få tala ut. 

"Varför skulle jag förtiga det.'' 

började hon alltså. Ni får nog veta 
det ändå, liksom hela Rosenhof. Min 
far, min försvunne far, har kommit 
igen i dag." 

"Jag har hört något om det." 
"Också hurudan min far är, för

modar jag? Jag är ärelysten, herr 
Wieprandt, kanske var jag det för 
mycket. När man haft den olyckan 
att bli född i en sådan omgivning 
som jag — en Lippert! — men i 
hjärtat är jag ingen Lippert — när 
man har en brinnande, allt behär
skande önskan att höja sig, en oöver
vinnelig avsky för det låga, det ge
mena, och man kämpar och arbetar 
ända från skolbänken, med alla sina 
tankar, med ändlös möda, med aldrig 
tröttnande flit, att komma framåt 
i ett liv, som är värt att leva; — 
då händer det lätt, att man blir hän
synslös i sin iver, att man råkar 
trampa på det, som man borde sko
na. Men om jag har varit hänsyns
lös mot andra, så har jag också va 
rit det mot mig själv. Aldrig har 
jag unnat mig någon glädje, varje 
annan önskan har jag skjutit tillba
ka. utom denna enda: framåt! upp
åt! — Och i dag, då jag trodde mig 

ha satt foten på första trappsteget, 
då jag redan sträckt ut handen för 
att gripa målet, målet, som jag ja
gat efter i åratal — då kommer min 
far tillbaka och han har förstört 
mått liv för mig för alltid, alltid! 
Vad skall jag ta' mig till?!" 

Paiul isatte sig bredvid henne på 
bänken. "Tyvärr kan det icke för
nekas", svarade han allvarligt, "att 
efter allt vad man hört om honom, 
er far nog vore i stånd att göra livet 
svårt för er här i staden. Men ändå 
bara i denna staden. Och världen är 
ju stor, fröken Lisa." 

Hon skakade förtvivlad huvudet. 
"Jag kan ju inte komma bort! Det 
är just saken. Jag törs ju inte. Mor 
vill ju inte. Ensam kan hon inte 
bära hela bördan. Utom hon själv 
är jag ju den enda av oss alla. som 
förtjänar något. Och då är jag 
tvungen att hjälpa henne! Men att 
uthärda i detta hem och med en så
dan far! — Men ni vet nog också, 
herr Wieprandt, hur mor har strä
vat och knogat för oss barn både 
dag och natt. Aldrig har hon unnat 
sig någon vila, aldrig var någon mö
da för tung. Henne har jag att tac-
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KUNGSGATAN 45 TELEFON 9831 

Handarbeten 
av alla slag till billigaste priser. 

För Sommaren! 
Stort urval av nyinkomna vackra, färgäkta Sommar tyger i 

Frotté, Musslin, Gabardin, Folard, Voile, Zefyr och 
Bomullstyg. ~~• GOSSKOSTYMTYGER, 

Lall mans Trieotunderkläder för Herrar och Damer. Underkjolar, 
Strumpor, Snörliv, Reformliv, Näsdukar, Allmogegardiner, 
Möbeltyger, Borddukar vackert urval, äkta färger. Linneduktyger, 
Handdukar, Sängtäcken, Filtar. Hvita Väfnader, bästa fabrikat. 

Prima Ylle- och Bomullsgarner. 
BERTHA ANDERSON 

15 Korsgatan 15 

Beträffande andra fågelarter från 
"vilka man erhåller värdefulla fjäd
rar till plymindustrien, gäller det för 
såväl jägaren som plymfabrikanten 
att skydda desamma för utrotning. 

En förbluffande mängd fjädrar 
från fågelhandlare och hotellens få-
gelplockerskor finna vägen till plym
fabrikernas verkstäder för att där av 
flinka och kunniga händer bearbe
tas till verkliga små konstverk, som, 
där de pryda sin plats, föga vittna 
om sitt oansenliga ursprung. Inom 
fågelvärlden bjudes oss sannerligen 
en rikedom av färger och ett linje
spel väl så rikt, isom det vi möta på 
konstens eller naturens andra områ
den. Då konst och natur samarbeta 
på ett skickligt och sakförståndigt 
sätt kunna så praktfulla och för ögat 
fängslande ting frambringas, som de 
man har tillfälle se pa Ahnfelts 
plymfabriks exposition i Viaduktens 
affärsgata eller Exporthallen. Modet 
för dagen har också förstått att i ri
kaste mått begagna sig av plymer 
och fjädrar, icke blott som hattpryd
nader utan även för klädningar och 
andra den kvinnliga klädedräktens 
agremanger — först och sist solfjäd
rar i de mest fantastiska former och 
färger. Kunna vi icke tävla med 
spanjorskorna i deras ojämförligt 
skickliga sätt att "sköta" en solfjä
der, så blir dock alltid en solfjäder 
ett av de främsta vapnen i kokette
riets tjänst för den kvinna som icke 
föraktar nöjet att behaga med alla 
till buds stående medel. 

Även om icke många damer i våra 
dagar kunna eller önska tävla med 
en grevinna du Barry, som säges ha 
ägt ett plymförråd värderat till 
60,000 francs, så finnas likväl mån
ga som förstå att uppskatta som en 
konstnjutning ägandet av en sällsynt 
och praktfull strutsfjäder, ett knippe 
esprit eller en paradisaigrette. Nå
gon sanning ligger det förvisso i den 
hjärtesuck man låtit den kvinna und-
slippa sig som sagt: "för min lycka 
först och sist, pris ske G-ud och min 
modist". På fåfängans altare offra 
vi mer eller mindre medvetet en så
dan suck, då vi skrudat oss i något 
av denna världens fåfänglighet, 
"stassen" må vara kommen från ripa 
eller struts. 

V. R—d. 

Vår nästas fel vi rista in i 
koppar, 

Men hennes dygder teckna vi i 
vatten. 

Shakespeare. 

Varje förståndig husmoder 

använder 

Pellerins Margarin 
i hushållet 

Skånska Wienerbageriet 
Emy Thorin. 

ERIK DAHLBERGSGATAN 22 
(mitt för Realläroverket) 

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

A.Bol. Nya Bikupan 
KUNGSGATAN *5 • TEL. 5107 

Damunderkläder 
Barnkläder, Spetsar & brode

rier, Ritade handarbeten, 

Näsdukar och Brickdukar 

Brudutstyrslar utföras. 

"Begravnings

hyenan." 
Gång efter annan ser man tidnin

garna rikta de skarpaste angrepp 
mot den osympatiska företeelse, som 
går under detta namn. En huvud
stadstidning har t. o. m. låtit foto
grafera en del typer för att sedan ge
nom offentliggörande av deras bild 
liksom spika upp dem på allmän 
skampåle, andra till varnagel. 

Straffet kan måhända synas en 
smula rigoröst, ty nyfikenheten lig
ger i människonaturen lika spontant 
som skrattet eller tåren. Något hän
der, och människan vill se. Att 
isynnerhet varje ovanlig händelse 
tilldrar sig uppmärksamhet är en 
känd sak. Bristen på egna upple
velser i de flesta människors liv gö
ra dem benägna att åtminstone så
som åskådare få vara med om an
dras öden. 

Det finns även en hel del högtid
ligheter, där denna anslutning är be
rättigad, ja, där det hela knappast 
skulle få sin rätta festivitas och 
glans utan folkträngsel och jubel. 
Bruden ser gärna att en massa nyfik
na trängas kring bröllopsgården —• 
den celebra gästen njuter med till
fredsställelse anblicken av den folk
mängd som tvingar hans vagn i 
skritt. 

Men inför sorgen — döden — den 
tyngsta av alla högtider — nej! Där 
har icke den utomstående, objudne 
gästen att göra. Där är det hans 
plikt att taktfullt hålla sig tillbaka 
— att finkänsligt ingenting se. 

Tyvärr sakna framför allt många 
kvinnor depna grannlagenhet. Den 
som råkat bo invid en sådan kyrka, 
där jordfätsningar äga rum, vet av 
erfarenhet huru dessa sorgehögtider 
äro hela kvarters högt skattade gra-
tisnöjen. I varje hus "vet man till 
punkt och pricka vilken dag och 
timme en begravning äger rum. Och 
strax före högtidlighetens början 
får man bevittna det underliga skå
despelet, hur man såsom på en hem

lig signal går kvinna ur huse, med 
en sjal löst kastad över köksdräkteu, 
om man bor nära, i hatt och kappa, 
om man bor längre ifrån. Alla ha 
de handlöst kastat ifrån sig dagens 
gärningar för att i en samlad, på
trängande flock få bevittna scener
na kring den ceremoni, som viger en 
älskad bortgången till den sista vi

lan. 
Och vad är det de vilja här? Är 

det döden de vilja betänka? — I 
somliga fall — ja! För en och an
nan, i all synnerhet för den åldriga 
kvinnan blir begravningen en allvar
lig högtidsstund, ett närmande till en 
tanke, som ofta sysselsätter hennes 
själ. Hon känner icke den döde, 
men på ett hemlighetsfullt sätt tyc
kes han ändå stå henne nära såsom 
en av dem, vilka såsom hon tillhört 
den yttersta skördelinjen för Vår 
Herres lie. Och försjunken i sig 
själv, tårögd och stilla och lätt att 
särskilja från de övriga står hon i 
den närgångna flocken — en en
sam gammal kvinna utan anhöriga 
och vänner, som lik en försagd gäst 
nalkats dödens gästabud. 

Men de andra? Ha även de kom
mit med det rätta sinnet? — Ack 
nej! Oblyga och påträngande stå de 
där, med kalla hjärtan räknande tå
rarna liksom kransarna. I hjärtlös 
nyfikenhet koncentrera de framför 
allt sin uppmärksamhet på de när
mast sörjande, till outsäglig plåga 
för deras upprivna, blödande sinnen. 
Hur gärna skulle de icke vilja dölja 
sig, få vara i ro dessa sista stunder, 
som de ägna den dödes jordiska stoft! 
Men i stället känna de omkring sig 
denna spetsgård av ögon, som med 
varje detalj hungrigt söka att utöka 
skvallrets, portsamtalens, trappsam-
talens eländiga repertoar. Hur lian 
tog det, hur hon, vilka gäster som 
voro bjudna, vilka vagnar som be
stodos, blomsterskörden. 

Icke ens vid gravens dörr blir dem 
livet annorlunda. Ovarsamma som 
de gå fram emot sin nästa på livets 
väg förfölja de henne även på dö
dens stilla stig — icke längre lik
nande människor, med människors 
känslor, utan onda andar, som frossa 
i åsynen av andras sorger och för
luster och därför förtjäna den av
skyvärda benämning som språket för 
dem skapat. 

Klarhe t  
i hyn vinnes vid ständigt bruk av Y\ In
tvålen, och ihärdigheten krönes med be

stående skönhet. 
V V Y-tvål en säljes över hela landet. 

Aktiebolaget YVY Fabriken, Ystad. 
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En förarglig historia. 
— Kära barn, sade professorskan 

Bergman til sin make, när han en 
e. m. skulle gå ensam till utställ
ningen, försök nu att ha tankarna 
med dig och kom framför allt ihåg, 
att utställningen lockat en mängd 
ficktjuvar till stan! 

— Ficktjuvar! Ficktjuvar! Fick
tjuvar! upprepade professorn och 
knackade med knogen mot pannan in 
denna tanke i sin tankspridda hjärna. 

När han på kvällen kom hem, sa
de han strålande av glädje till sin 
gemål: 

— Jag tänkte hela eftermiddagen 
bara på ficktjuvar och i alldeles sär
skild grad, när jag for hem med spår
vagnen. Jag stod bakpå och hade 
framför mig en ung man — bevars 
väl, mycket fin och vårdad, men jag 
tänkte ändå på en ficktjuv och bor
rade blicken in i hans ansikte. Kak
len blev till sist nervös, vagnen ryck
te till och den misstänkte gynnaren 
föll emot mig, men hoppade i nästa 
ögonblick ned på gatan. Ahal! 
tänkte jag, och mycket riktigt, när 
jag kände efter, var klockan och 
kedjan borta! Jag av och efter kar-

D I o F  A s k l u n d s  

är bäH 

A.  E l lwen  
Kött- och Fläskaffä 

Saluhallen 133. Telefon 4481. 

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

• Färsk fisk; | 
Hansson & Silfverstrand 

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

L. W. Ericsons 
utsökta 

K A F F E B L A N D N I H S A R  
äro alltid av högsta kvalité. 
Redbergsvägen 12. Tel. 4557 

PATENTERADE 

HAVREGRYN 
Spara tid. — FÄRDIGKOKTA på 3 MINUTER. Spara bränsle. 

OBS! VÅR HYGIENISKA FÖRPACKNING. 

len, som, när han såg mig komma 
springande, rusade uppåt en enslig 
gata och in i en port. Men du kan 
tro jag var efter honom som en blixt, 
högg honom om halsen och röt att 
han skulle ge mig klockan. Och det 
gjorde haii. Hade du inte talat om 
ficktjuvar hade jag aldrig tänkt på 
dem, och min dyrbara guldrova hade 
varit putz weg. Tack, kära Amalia! 

Men professorskan grät: — O, så 
förfärligt! Vet du inte att du glömt 
kvar din klocka här hemma på skriv
bordet? 

Galanteri - Af 
57 Kungsgatan GÖTEBORG R,^ 

bärgmedel för ögonbryn, här 
flicklig verkan. Fäller och 

entan 
vciKdn. raiier ei vin + •• -

san oskadlig. Finnes i 4 nvai!?"11'"?• F$«-
minut hos Kungl. Hovleverams"' erantör 
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Förstklassiga, Moderna 

S K O D O N  
Största urval. Lägsta 

Varnyheterna inkomna! 

10 Södra Larmgatan i0 

Linnégatan 11. Karl Gustafsgatan 5] 

Nyutkomna böcker 

J. A. Lindblads förlag, Uppsala. 
Första Klippboken för barn i kin

dergarten, skola och hem. Av Ag
nes Petersson och Märta Bjurberg. 
Pris kr. 1,50. 

PÅ TVÅ DAGAR o. kopieras 

Film och plåtar. Förstklassigt arbete. 

P A P P E R S H A N D E L N  
Tel. 9184. Husargatan 23. 

Lilla Vilohemmet 
Beläget i Östra utkanten av staden. 

Tel. 272 Alingsås. Tel. 272 
REKOMMENDERAS! 

Ljnsa, luftiga rum, goda bäddar. 
Delvis dietiskt bord. Pension fr. Kr. 4—6 

pr dag. 
Förfrågn. ställas till frkn Lotten Nordgren 

BREVLÅDA. 

Adli. Yi vilja gärna. 

Erik S—l. Nej, vår tidning är ei 
stängd för manliga pennor. Ett 
oeftergivligt villkor är emellertid, 

att de äro lika utmärkta som de 
kvinnliga, vilka vi, alla goda mat-

ter vare lovade, förfoga över. Hnr 

kan ni tro, att vi skulle vara rädda 

för sanningsenliga uttalanden om 

Kvinnan? De måste ju bli lovsån
ger. 

J. V. Vi tacka varmt och glatt 

för den stora prenumerantskara ni 

samlat in åt oss. Till återtjänst äro 
vi alltid redobogna. 

L. H., S. B., Verna, H. G. Vårt 

förbindliga tack för de vänliga skri

velserna. 
Z. X. Y. Ni tror ej, att de tre 

magarne ingå i läroplanen. Jo di 

nätmagen, löpmagen och våmben. 

Att icke känna till dessa namn är 
oförlåtligt. Rannsaka Edert minne! 

Elin S., A—a, Eildur M. Håller 

ej måttet! 
J. L—m. Ni finner oss icke till

räckligt skarpa. Och vi som trodde, 

att vi överträffades endast av nysli-

pade och väl brynta Eskilstunarak

knivar. 

; VENSSOMs  

"rG.HjOP 

oss. 

ka för allt, vad jag är. Och därför 
kan jag inte lämna hennes hus emot 
hennes vilja och utan hennes välsig
nelse. Vad som än må hända — jag 
kan det inte!" 

Paul motsade henne icke. Ja, där 
fanns saker, som ingen domare straf
fade, men som ingen människa med 
självaktning kunde göra. Och flic
kan vid hans sida visade honom ge
nom sina enkla ord, att också för 
henne existerade dessa oskrivna la
gar, som Julia så hånade. 

I sitt oemotståndliga behov att en 
gång riktigt få tala ut fortsatte Lisa: 
"Där finns bara en sak, som skulle 
kunna förmå mor att låta mig flytta 
från hennes hus och från staden utan 
motsägelse, ja, till och med med 
glädje, och det vore, om jag gifte 
mig." 

"Om ni gifte er — såå?" 

"Och ser ni, det var just på vip
pen. En köpman, som ämnar börja 
egen affär — en konfektionsaffär! 
Alla förhållanden skulle ha passat 

bra. Han var just hemma hos 
- Vi skulle till att förlova 

Paul ritade med käppen figurer i 
sanden. 

"Nå, och —?" 
Lisa skrattade hårt och bittert. 

"Ja, i det ögonblicket kom min far! 
Tror ni det finns någon man på jor
den, som har lust att bli Henrik 
Lipperts svärson?!" 

"Och om han älskar er?" 
Lisa satte sig upp mycket rak. 

Hennes tårar torkade i bitterhet. 
"Jag inbillar mig rakt ingenting. 
Så långt räcker inte hans kärlek, 
åhnej! Möjligheten att bliva själv
ständig och förmögen har min far 
förstört för mig för alltid." 

Paul såg upp från figurerna i san
den och blickade Lisa allvarligt i an

siktet. 
"Bara möjligheten att bli förmö

gen?" 
Hon blev blodröd under hans blick 

som frågade, vad hans läppar icke 

uttalade. 
"Varför inte?" mumlade hon. Och 

efter en paus, då han icke svarade, 
tillfogade hon nästan häftigt: Jag 
har aldrig förnekat, att jag är äre
lysten! Ni tycker naturligtvis, att 
det är dåligt, oförsvarligt —* 

1C-"Nej", svarade han långsamt, 
ke ärelystnaden. Men jag tycker 
bara, att också en ärelysten männi
ska måste ha en vrå i sitt hjärta, 
som hon bevarar som en helgedom, 
och vid den får all striden och kam
pen därute icke röra. Hos kvinnorna 
är denna helgedom deras kärlek, de
ras jag. Och därför tycker jag nä
stan att er far, ehuru mot sin vilja, 
dock handlat rätt faderligt mot er 
genom sin hemkomst — och egentli
gen är ni honom tack skyldig." 

Hon gjorde en häftig rörelse, som 
om hon vore i begrepp att isvara nå
got skarpt, men så sänkte hon hu-
imdet och satt stum en liten stund. 
Till slut svarade hon sakta, lång
samt : 

"För någon tid sedan hade jag 
anledning tillropa er: "Ni borde bly
gas!" — I dag har jag fått igen det 
av er. Nu är vi kvitt." 

Hon steg upp. 
"Ar ni ond på mig?" frågade han. 
"Nej. För — ni har kanske rätt." 
Hon böjde huvudet till hälsning 

och gick långsamt mellan bokstam-
marne tillbaka till strandstigen. 

Paul såg efter henne, tills hennes 

ljusa klädning försvunnit, och ännu 
länge, medan hon vandrade i den 
sjunkande skymningen, såg han för 
sitt inre öga hennes stolta bleka an
sikte, hennes smärta gestalt, och en 
varm känsla blev kvar i hans hjärta., 
den gamla barnavänskapen vaknade 
upp ur lång sömn. De båda hade en 
gång förstått varandra in i innersta 
själen, lilla Lisa och han. De för-
stodo varandra än. 

Han kom hem sent, låste in sig i 
sitt rum, och försökte att fördjupa 
sig i en bok. Då ljudet av röster 
och grammofonens knarrande upp
hört att klinga från Pothoffs käl
lare, kommo lätta steg nä.stan ljud
löst upp för trappan. Julia knac
kade på hans dörr. Sakta knackade 
hon, ödmjukt. Han svarade icke. 
Han knöt båda händerna, så hårt 
att naglarna trängde in i köttet, och 
regeln drog han icke ifrån. Då upp
hörde knackandet. 

XVII. 

Moritz Deideles hade för två dagar 
sedan förlovat sig med Klara Id
stein. Han blev samtidigt kompan

jon den bankaffär, i vilken han 
sig upp från springpojke. 

Dessa båda fall av lycka voro oskilj
aktiga som de siamesiska tvillingar
na. Moritz blev kompanjon, emedan 
Klara Idstein tillförde honom det 
nådiga kapitalet för kompaniskapet, 
och Klara Idstein gifte sig med ho
nom, emedan han blev delägare i 
banken. 

Medan förlovningskorten — jätte
stora med guldarabesker — gledo 
fram under tryckvalsen, smög brud
gummen förstulet in i den stenlagda 
gången bakom skomakare Abekings 
hus. Svalorna hade lämnat rum för 
flädermössen. Pappa Deideles «att 
framför sina uppslagna böcker och 
räknade ut, vad utstyrseln för sonen 
kunde komma att kosta. Vid ett så
dant glänsande parti, som pojken 
gjorde, dugde det inte att gnida på 
styvern. Pappa Abeking drack sin 
skymnings-seidel i Pothoffs källare. 
Nu var det ögonblick, då Moritz kun
de få tala ostörd med Erna. Och 
han fick nödvändigt lov att tala med 
henne, innan de guldprydda korten 
anträdde sin färd ut i världen. 

(Forts i nästa n:r.) 
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INNEHÅLL. 

, tlandskrSnika i sammandrag. 
Îvskt, danskt, italienskt. 

Jring Lantbruksmotet. 
Av Den fundersamma. 

"Ingenting". Av Berömmelse-
ROS» Fitinghotfs 

"Rpatrice Zade. 
intervju: En resandes intryck av go-

borgaren. IL Av Bågna Peters. 

Fruarnas solidaritet med sina män. 

iv Marie Louise Ingeman. 
Färska grönsaker året om. Av Prof. 

T, Thunberg. 

Kvinnan som man svärmar för och 

kvinnan som man gifter sig med. 
Norska manliga röster. 

Försöken att lösa tjänarinnefrågan. II 
Optimism och pessimism. 
1 Rosenhof. Av Luise Westkirch. 

UtlandsKröniKa 
i sammandrag 

Intet avgörande föreligger ännu i 
den tyska skadeståndsfrågan. 

Ställningen är denna: I början av 
juni framlade tyska regeringen, där
till föranledd av ett uttalande av en
gelske utrikesministern, ett nytt 
freisanbud till ententemakterna. 
Tyskland förklarade sig villigt att 
hänskjuta skadeståndsfrågan till en 
opartisk undersökningskommitté för 
avgörande samt lämnade alla tänk
bara garantier för att det skade
ståndsbelopp. som denna kunde kom
ma att ådöma, skulle betalas — det 
var en gäldenär beredd att till den 
yttersta gränsen av sin förmåga gö
ra rätt för sig. 

Fredsanbudet vann beaktande bå
de i England och Italien såsom ett 
gott underlag för närmare förhand
lingar. Frankrike och Belgien re
serverade sig emellertid och förkla
rade, att inga underhandlingar kun
de upptagas förrän Tyskland uppgi-
vit sitt motstånd i Ruhr. 

Frågan skulle sålunda förblivit 
fastlåst, ända tills en tysk underka
stelse framtvingats, om icke England 
under sin nye handlingskraftige re
geringschef Baldwin gjort en hän-
v iindelse till de franska och belgiska 
fegeringarna och, enligt förljudande, 
j bestämda ordalag begärt ett. klar
läggande av de båda makternas poli-

• ^ ad är målet för 'densamma? 
ad innebär det fransk-belgiska kra-
lftt Passiva. motståndet i Ruhr 

L. J upphöra, och vad kommer att 
anda i Ruhr och det övriga besatta 

,a området, om underhandlingar-
1 skadeståndsfrågan leda' till en 

erenskommelse och därmed till ett 
lefimtivt fredsslut? 

nu -V68!3 ^raSor har England än-
m .j,6 fått något svar. Frankrike 
ask j !' ^ önskar lämna den 
i J1 !.. rklaringen gemensamt och 
(L.,10 örstånd med Belgien, men att 
si a .|and, då det ju befinner 
wri i • UPPe * en svårlöst re-
Jngskns f. n. är ur stånd 

det J-n1Sera S^n ställning i den fråga 
jagaUer. Det måste därför tills vi-

^areUili det fransk-belgiska 
DpH ! nglanrL 

PWiAC röj.sma,l' för vilket en så 
på Pu Ursäkt erbjudit sig, synes 

^rankriljp §ert Sätt . befrämja 

Tvsklanj °nda önskningar om 
tällan?8 °färd- Tiden flyr, för-

andena : det tyska riket förvär-

rike. Utom det tyska mellanhavan-
det, som så nära berör de engelska 
afförsintressena, spelar här in även 
ett politiskt moment dels genom fa
ran för ett franskt övervälde i Eu
ropa, dels genom den marockanska 
frågan, som f. n. behandlas av en 
fransk-spansk-engelsk kommission. 
Vid tidigare mellan England och 
Frankrike träffade överenskommel
ser om det sistnämnda landets befo
genheter (befästningar o. d. i Ma
rocko) , lämnades staden Tanger utan
för, för att bliva föremål för senare 
underhandlingar. Frankrike önskar 
nu genom stora hamnanläggningar 
göra Tanger till en stad av betyden
het, vilket möter motstånd hos Eng
land (och även Spanien). Det har 
alltid varit den engelska utrikespoli
tikens ögonmärke, att icke tillåta an
dra stormakter att skaffa sig någon 
starkare stödjepunkt vid den för Eng
land livsviktiga huvudvägen till In
dien. 

England och F rankrike ha ju dock 
många gemensamma intressen, vilka 
måhända äro tillräckligt starka att 
hålla den hotade vänskapsförbindel
sen vid liv. Men det är icke alldeles 
uteslutet, att intressemotsatserna äro 
så stora, att ett samgående icke i 
fortsättningen är möjligt. 

Att England räknar med en sådan 
händelsernas utveckling visar dess i 
dagarna framlagda nya luftflottpro-
gram, vilket, om det i sin helhet ge
nomföres, inom de närmaste åren 
skall göra det engelska flygvapnet 
lika starkt och fruktansvärt som det 
franska. 

Den belgiska ministerkrisen har 
visat sig svårare att lösa än väntat. 
Utom språkfrågan vid (rents univer
sitet spelar vid krisen in striden om 
värnpliktstidens längd. Ockupatio
nen av Ruhr ställer ökade krav på 
det belgiska militärväsendet med 
hänsyn till tjänstgöringstiden, krav 
som framkalla missnöje bland be
folkningen. 

Bland veckans övriga utrikespoli
tiska händelser kan nämnas ̂ tt på
ven, enligt'vad det försäkras, gjort 

.ett kraftigt uttalande till förmån för 
Tyskland, att en revolutionsunge ut
brutit i Albanien, att sovjetregerin
gen förklarat Schweiz i blockad med 
anledning av det på sin tid i nämnda 
land förövade attentatet mot en sov
jetdelegat, att fredsarbetet på Lau-
sannekonferensen avstannat och att 
den höga församlingen kanske snart 
åtskiljes utan att hava kunnat ernå 
samförstånd. 

ra« och 
fard it, !'Hnar ententen en gång blir 

-.ättuppf- " -

stå inför ett — "för 
mai* måVU j^a^a fredsarbetet, skall 
Sent" I lr stå itifnr C++ 
kas p T^igt 

^ngland 
är dock, att det lyc-

fanska-svaret f^î framtvinga det 
[°inmit av -- ?r. are> an det skulle 
Pres: sen 

s}g självt, 
kritiserar ' 

Den engelska 
dessa dagar /arPt den fnr v 1 dcssa daga 

raUska förh i • uroPa fördärvlig: 
, E^;a^Jalningspolitik™ 

B- råda mill ^ spänning 

Tyskt, fransKt, italienskt. 
Yid rösträttskonferensen i Rom 

avsade sig mrs Chapman Catt presi-
dentskapet för den internationella 
kvinnliga rösträttsalliansen. Man 
förstår avsägelsen, då man vet, att 
mrs Chapman Catt är den ledande 
kraften inom den amerikanska kvin
norörelsen och i denna sin egenskap 
har en oerhörd arbetsbörda att bära. 

Bland de kandidater, vilka nämn
des som hennes efterträdare, var 
även d:r Gertrud Bäumer, redaktör 
för den ansedda tyska tidningen 
"Die Frau". De franska mötesdel-
tagarne protesterade häftigt emot en 
tyska som president för alliansen, 
varefter italienskorna förklarade, att 
om tyskorna utestängdes från denna 
hederspost, skulle även fransyskorna 
lysas i samma bann. När valet se
dan skedde, tillföll flertalet röster 
engelskan mrs Corbett Ashby. Denna 
erhåller av de engelska kvinnotid
ningarna de amplaste vitsord för 
duglighet och betecknas som en 
utomordentligt god kraft for den 
krävande posten. Hon är helt ung. 

Kring 

LantbruKsmötet. 
Det har varit liv i Göteborg. Folk

liv, lantliv, djurliv. Den svenske 
bonden har jämte sina förnämsta 
avelsprodukter avlagt Sveriges an
dra stad besök. Från Lappland till 
Skåne, från arrendatorer och små
brukare upp till jorddrotten har vår 
moder jords näringsidkare varit re
presenterade under dessa utställnin
gens glansfullaste dagar. 

Ty hittills är det Sveriges bonde 
som slagit rekordet. Det har varit 
en välgörande syn att se honom van
dra omkring på våra gator. En typ 
för sig, olik den nervöse, jäktande 
klockslaven i staden. Brunhylt, 
bred, och trygg, med husbondens la
ter och skick, med en fri och själv
ständig mans godmodighet, glättig
het och lugn, fruktande endast ett, 
mänsklighetens gemensamme döds
fiende: automobilen. Det har varit 
ett nöje att se honom träda in i våra. 
spårvagnar, gemytlig och språksam 
med den tända cigarren i munnen så
som han är van på de små lokaltå
gen, där ingen konduktör stör herren 
av Kapparp eller ägaren av Mos
sen Vid hans havanna. 

Och icke minst har det varit en 
gudasyn att seT hur trevligt han för
stått att ordna för sig på sin lant
bruksutställning. Lika osvikligt som 
vattnet drar ankungen har landets 
son känt sig dragen till de gröna 
gräsmattorna, där han självfallet sla
git sig ned, plockat upp sin goda 
matsäck hemmaifråri och tagit sig en 
lur i allt folkets åsyn. Begreppen 
förbjudet, icke passande, icke för 
dig existera ej " för denne hederlige, 
frie svenske man, som levat hela sitt 
liv i arbete och frihet med naturen. 
Han känner sig som vad han är: en 
delägare i Sveriges land, i Sveriges 
jord, i dess välstånd och ära. 

Staden, det tro vi, har under dessa 
fästens dagar, givit honom en ange
näm omväxling och glädje efter den 
lantliga enformigheten. Och han, 
Sveriges bonde, har i gengäld skänkt 
staden en frisk och sund fläkt från 
naturens rike, en levande, väckande 
påminnelse om vilka stolta, fria fris
ka söner vår svenska jord fostrar. 

Produkterna på Lantbruksutställ
ningen vittnade högt och ärorikt om 
hans gärning en kulturgärning så 
god som någon, den fasta, oumbärli
ga grundval, på vilken allt annat vi
lar. 

namns nämnande? Ingalunda ! 
Men på nästa sida namngavs var

enda en av det hundratal ynglingar, 
som uttagits till Sveriges idrotts-
spels tävlingar i allmän idrott. 

Man har tydligen större utsikter 
att bli känd och namnkunnig i det 
här landet, om man använder sina 
händer och fötter till att hoppa, spar
ka fotboll och kasta spjut med än 
till att bryta mark, gräva och för
vandla svensk obygd till god och 
bördig åker. 

Den fundersamma. 

Intervju. 
En resandes intryck av 

göteborgaren. 
II. 

fråga: är ni 

Berömmelse. 
Yid lantbruksutställningen i Gö

teborg var även anordnad en små-
brukaredag, vid vilken 52 småbru
kare, de ypperste i sin duktiga klass, 
landet runt ur jordbruksministerns 
hand fick mottaga penningpris samt 
lantbruksmötets silvermedalj och di
plom. Ministern höll därjämte ett 
tal, vari han varmt tackade dem för 
den sant fosterländska gärning de 
utfört genom sitt vackra odlingsar
bete. 

Vi läste om detta i en som vaken 
ansedd tidning. Men tror någon, att 
de 52 duktiga karlarne hedrades med 

Rosa Fitinghoffs 

"Ingenting". 
Av Beatrice Zade. 

Tillfällighetens betydelse för män
niskans öde är gemensamt tema för 
det tjugutal korta berättelser eller 
skisser, som Rosa Fitinghoff nyligen 
samlat och utgivit under den an
språkslösa titeln "Ingenting" (Sven
ska Andelsförl., Sthlm 1923). Det 
är en bok utan spännande äventyr, 
utan svårlösta problem eller djup
sinniga konflikter, men med en klar
het i teckningen, som väcker och 
fängslar läsarens intresse till och 
med för helt flyktigt nedkastade ge
stalter och förhållanden. Dessa epi
soder ur vardagslivet, dessa obetyd
liga reseupplevelser eller raska, lev
nadsskildringar andas en sund 
världsåskådning, okonstlad männi
skokärlek och uppriktig hjärtevär
me, som det är gott att lära känna i 
en tid som vår, då slitningar, affek
ter och egoistiska spekulationer be
härska världen. Alla dessa småbi
tar: "Bara en tallgren", "Bekym
mer", "I fastlagstid", "Pengar" etc., 
verka som en bukett upplockade 
ängsblommor. De lysa och blända 
icke genom utsökt form eller starka 
färger, de förvilla ej sinnet genom 
berusande doft, men sprida lantlig 
friskhet och trevnad omkring sig och 
vederkvicka själen med en erinran 
om Guds fria natur. 

När man som jag sedan åratal till
baka lever långt borta från det äl
skade fäderneslandet, nu mer än nå
gonsin avskild från dess kultur och 
litteratur på grund av valutaeländet, 
blir en ny svensk bok i och för sig 
alltid en upplevelse. Och då post
budet för några veckor sedan avläm
nade Rosa Fitinghoffs "Ingenting" 
hos mig, då jag sedan fortast möj
ligt ögnade igenom dessa lättlästa, 
underhållande sidor, framträdde liv
ligare än annars i mitt minne bil
den av den älskvärda författarinnan, 
som en regnig höstdag för ett år se
dan likt en varm, solfylld hälsning 
från Sverige inträdde i mitt arbets
rum. Vi hade aldrig förr sett var
andra; men hennes fina, enkla, hjär
tevinnande väsen gjorde, att hon ge
nast föreföll mig som en gammal 
god vän. Och då jag blickade in i 
Rosa Fitinghoffs stora, själfulla 
ögon, strålade svensk sanning, öp
penhet och trohet emot mig. Hon 
blev för mig helt enkelt personifika
tionen av det bästa jag vet på jor
den: en äkta svensk kvinna. 

— Förlåt först en 
själv göteborgare? 

Det är samma charmanta kvinnli
ga resenär från förra numret som 
talar, i samma magnifika hotellrum, 
nu med en jättevas persiska syrener 
på skrivbordet. 

— Det vill säga, min far var 
värmlänning.... 

— Ack, de trevliga värmlännin
garna ! 

—  . . .  m i n  m o r  v a r  d a l s l ä n d s k a .  .  .  
— O, de snälla, snälla dalslännin

garna! 
—  . . .  o c h  s j ä l v  k o m  j a g  t i l l  G ö 

teborg vid nio månaders ålder. 
— Vid nio månaders ålder? Det 

vill säga — ni var född???? 
— Ja, jag var född. 
Hon 1er. 
— Ja, då är ni ju så gott som . 
— Skulle det försämra saken? 
— Nej, gudbevare mig, tvärtom! 

I allra högsta grad tvärtom! Jag 
finner göteborgaren, sådan jag sett 
honom under utställningen, utomor
dentlig. Mycket bättre än sitt rykte. 
Man säger utsocknes ifrån att 'han 
är stel, tråkig och penningdryg. Stel 
är han kanske, jämförd med exem
pelvis ert påbrå, värmlänningen 
och fäster säkert mera vikt vid vad 
folk taxera för än stockholmaren — 
men tråkig finner jag honom icke. 
Han gör ett gediget intryck. Säger 
han vitt, menar han icke svart. Ru
sar ej heller på folk och trycker hän
förd deras händer för att i nästa 
stund totalt ha glömt bort att de 
existera, utan är måttfull, försiktig 
och öppen först när sympatien och 
förtroendet gläntar på hans hjärtas 
dörr. 

— Idel meriter. Inga fel? 
— Vänta! Som sällskapsmänni

ska, när han icke är det i utpräglat 
hög grad, är han måhända litet för 
omständlig och seriös, tycks i all
mänhet ha en panisk skräck för att 
använda ord och älskvärdheter, som 
ingenting betyda, men varmed vi 
däruppe samvetslöst krydda konver
sation och umgängesliv. Men när 
han däremot är sällskapsmänniskan 
par préférance, har han en abandon, 
en klatsch över sig som är makalös. 

— Jo, jag tackar, idel rosor! 
-— Men en sak har förvånat mig, 

om nu ni kan ge mig förklaringen. 
Det är varför alla av en viss kate
gori härnere liksom tala på samma 
sätt, högt., distinkt, vokalbrett och 
så lika varandra att man knappast 
kan skilja den ena rösten från den 
andra. Det är icke göteborgska, och 
icke stockholmska utan ett särskilt 
språk som påminner om det en ut
länning talar när han lärt sig sven
ska perfekt och utan brytning. 

— A, det är lilla Londons repre
sentanter ni åsyftar, direktörerna, 
grosshandlarna — den exklusiva 
klicken. Men hur finner ni det gö
teborgska idiomet? 

— Grä-ä-sligt! Hörde det riktigt 
i sin prydno på en resa ut mot Lån
gedrag. Men vilka koduktörer på 
den linjen — och kontrollörer sedan! 

Idel solsken, vänlighet och honnö
rer. Ar det alltid på det där sättet 
härnere eller är det bara nu under 
utställningen? 

— Nej, alltid! Allt annat är ba
ra förtal. Och göteborgskorna? 

— På Avenyen förtjusande. Ute 
Majorna ungefär som på Söder 

kring Götgatsbacken eller vid Horns
tull. Det är samma blandning som 
överallt i världen: drivhuset och 
köksträdgården. 

— Summa summarum: Ni har 
fyllts av överväldigande angenäma 
och sympatiska intryck härnere? 

— Obetingat! Och något av det 
bästa av allt i Göteborg: man träffar 
folk där de skola vara. Fruarna i 
hemmen, affärsdamerna i sina etab
lissemang, herrarna på sina kontor 
och ämbetsrum. Det gör att man 
hinner med lika mycket på en dag 
härnere som på en vecka i Stockholm. 

— Vad skulle allt som allt be
tänkt er förnämsta kritik vara mot 
göteborgaren? 

— Att han icke har utställning 
ständigt. 

— Och ert största beröm? 
— Hans oerhörda tålamod med vä

derleken. Hade vi däruppe sådana 
meteorologiska förhållanden att dra
gas med, skulle vi få spleen alle
samman. 

— Ville ni icke vara så god att 
säga allt det här när ni kommer dit
upp igen. 

— Vad skulle det behövas. När 
jag kommer ditupp igen, vet redan 
hela Sverige vad jag nu sagt. 

Ske alltså! 
Ragna Peters. 

Ett tilltalande arbets
program. 

Vid sitt landsmöte i Göteborg an
tog sammanslutningen Frisinnade 
kvinnor ett program i vilket betonas 
bl. a. kravet på kvalitativ förbätt
ring av folkstocken, vården om bar
naföderskor och barn, sund bostads
politik, som uppmuntrar till egna 
hem och kooperativa byggen, under
visningens inriktande på karaktärs-
daning och högre kultur, mindre på 
bokstavsvetande och examensväsen
de, effektiv upplysning i nykter
hetsfrågan, intet hinder för den fria 
företagsamheten, men målmedvetet 
bekämpande av industrialismens fa
ror, ändamålsenlig utbildning av in
dustriens ungdom, befrämjande av 
den jordfördelning, som ger bästa 
möjliga avkastning, tillträde till jor
den för dem, som bäst äro skickade 
att bruka den, förbättrade möjlighe
ter för dem, som arbeta inom jord
bruket, modifikation eller ändring 
av valsättet, syftande att ställa väl
jarna direkt inför personligheter, 
upprätthållande i förvaltningen av 
självstyrelsens idé mot centralisation 
och byråkratism, fred mellan klasser
na och mellan folken. 

Världen har fått sin första kvinn
liga gesant i fröken Kollonty, vilken 
i denna egenskap företräder sovjet
republiken i Kristiania. Frk. K. har 
tidigare varit chef för den norska 
handelsdelegationen i Norge och vi
sat stor praktisk duglighet. 
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