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

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

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

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

— Men kära Eva, sade jag förfä
rad, lugna dig för all del! Om vi 
skola betrakta saken lidelsefritt, så 
vad har en söt och rar och bildad 
person som du för anledning att gå 
och gräma dig över att en människa 
som fru K. inte hälsar på dig! Om 
hon i något avseende vore en ideal
människa, som gjort sig uppskattad 
för sina stora mänskliga förtjänster, 
skulle jag förstått din grämelse. Men 
nu veta ju alla att hon endast är ett 
utstyrt bihang till en man, som för
stått at förtjäna pängar. Hon vär
derar allt efter myntvalör. När hon 
betraktar en människa, riktigt man 
.ser, hur hennes själ nyper i stoffer-
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All musiks finis och ändamål får 
ej vara något annat än Guds ära och 
sinnets rekreation. Där detta ej 
iakttages finnes ingen verklig mu
sik utan blott djävulskt larm och 
oväsen. 
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na i deras kläder och värderar dem 
pr. meter, och när hon träder in i en 
salong vet lion efter en halvtimme 
precis på tusentalet vad inredningen 
kostar. Och det är mycket förklar
ligt. Såsom dotter till en portvakt i 
ett större hus såg hon under sin upp
växttid hela den förnäma världen de
filera förbi i siden och sammet under 
sina doftande aftonkappor, och det 
blev hennes fixa idé, hennes mål att 
bli som en av dem. Hon hade stor 
efterapningsformåga, ett vackert 
brunt hår och småningom en mode
affär, vars avkastning gav henne 
hennes nuvarande man. Nu klättrar 
hon uppför, och var och en som kom
mer ett pinnhål under henne, ser hon 
aldrig mer. Om hon såg neråt skulle 
hon allra sist stöta på bekantskaper
na från portvaktsrummet och förlo
ra balansen. Vore hon däremot rot
fast däruppe, skulle överblicken kan
ske roa henne. Ty där gör man näm
ligen vad man vill, men på stegen 
apar man endast efter andras rörel
ser. 

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

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

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

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

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

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

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

Ragna Peters. 
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Förbjudna vägar 
på Långedrag? 

En öppen fråga till 
vederbörande. 

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

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

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

Män går alltså med lugnt samvete 
sin väg vidare framåt. 

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

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

Amalia Gustafssons 
Saluhallen 21—23 

förstklassiga Charkuterivaror 
rekommenderas. Tel. 1976. 
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Alla Edra vänner, 
läsa den tidningen. 

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

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

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

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

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

Bränd trafikant. 
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I följe affärs. 
föränd ring 

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

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

HILDUR SANDEGRFN 
TeL6762-

BREVLÅDA. 

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

sandas. Rörande Eder förfråcan 
hela samlingar, finnas ännu nC 

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

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

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

Folkskollärarinna. Tack, viiter: 
komma. 

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

Insändare av manus. Samtliga an-
der granskning. 

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

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

ett paraply! 

Kjellmers 
Damskrädderi 

& K^appmagasin, 
rekommenderas. 

Förstklassigt arbete. Låga priser. 

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

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

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

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

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

Den bedrövade Wilhelm lugnade 

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

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

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

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

Med en axelryckning sträckte hon 

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

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

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

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

Julia slet sig lös med en vild rö
relse. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

och flammor bröto fram ur hennes 
livlösa svarta ögon. 

"— Död vill jag se honom!" 

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

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

välkommen önskan hade ^ienneS
(jirep, 

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

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

utsatt, angives som kalian. 

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

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

Ellen Berner. 

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

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

UtlandsKröniKa 
i sammandrag. 

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

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

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

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

#U] . av dess arbete, dess svett 
*!, m®da skall som en oavbruten 
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största kuppfaran förefinnes i Bay
ern, där "Tysklands Mussolini" na
tionalsocialisten Hitler givit sina 
starka kamporganisationer order att 
hålla sig beredda för aktion. 

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

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

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

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

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

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

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

Fredsdomaren miss Margaret 

Bondfiekl har valts till ordförande i 

engelska fackföreningsrörelsens ge

neralråd. Hon är den första kvinna 

som bekläder denna post. 

Mannen och kvinnan-
Aforismer och ordspråk 

på gott och ont. 

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

Madame Staël-Holstein. 

Vi söka filosofi hos mannen, men 
tröst hos kvinnan. 

-/. Rousseau. 

* 

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

(Danskt ordspråk.) 

* 

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

(Spanskt ordspråk.) 

« 

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

Voltaire. 
* 

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

Gutzkow. 
« 

Hustrun finner sitt paradis under 
mannens häl. 

(Turkiskt ordspråk.) 

* 

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

(Danskt ordspråk.) 

* 

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

(Franskt ordspråk.) 

% 

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

Washington Irving. 

* 

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

Samuel Sm,îles. 

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

Schopenhauer. 

* 

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

henne. 
M. Goldschmidt. 

* 

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

sur uppsyn. 
Stendhal. 

Våra "intressen." 
Oavbrutet framhäves i såväl tal 

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

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

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

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

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

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

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

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

H—t H—n. 

En man utan hustru kan icke in
komma i himmelriket. 

(Serbiskt ordspråk.) 

Den ärelösa jakten. 
Av Tora Ramm. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Männen kunna med skäl invända 
mot detta att det icke blott är de 
utan i lika hög grad en viss kategori 
kvinnor, som bidraga att skapa ett 
osäkerhetstillstånd på våra gator 
nattetid. Ja, detta är, sorgligt nog 
sant. Men vem har ursprungligen 
frammanat detta tillstånd? Yem har 
uppmuntrat och lancerat denna se
deslöshet, som under de senaste åren 
fått en 'omfattning som med alla sina 
konsekvenser hotar att bli en oform
lig och ekonomiskt ruinerande ut
växt på samhällslivet? 

Yi få icke glömma att kvinnans 
liv i alla länder alltid är den säkra
ste gradmätaren för mannens kultur
nivå. Där mannen står högt gör 
även kvinnan detta. Där mannen 
står lågt befinner sig även kvinnan 
på ett lägre plan. Vi kunna icke 
komma ifrån detta inbördes beroen
de. Äga vi f. n. en kvinnlig för
därvad ungdom står icke denna före
teelse utan sammanhang. Densam
ma förutsätter att någon har för
därvat den. KvinnaHS liv utgör här 
såsom på alla andra tillvarons områ
den en återspegling av mannens. Alla 
dessa månliga fridstörare som efter 
mörkrets inbrott jagat på våra ga
tor ha nu fått sina kvinnliga kom
plement. En för alla slags sjukdo
mar gynnsam tid har plötsligt dra
git dem upp ur den länge, länge för
beredda jordmånen. Men det tycks, 
märkvärdigt nog, icke vara denna 
kategori av kvinnor kvinnofridstö
raren söker. Hans sport är att jaga 
efter dem som önska att vara i fred. 
Från de andra vänder han sig med 
olust och avsky. Varför? Förfärar 
honom den draksådd, som han och 
hans gelikar själva sått? Och är 
det icke snart nog med den skörd 
som denna sådd redan givit? 

Kring trädgårds
utställningen. 

När detta läses är den -stora nor
diska trädgårdsutställningen endast 
ett minne. Ett barn av jord och 
förgänglighet måste den göras kort. 
Men vad som måste inskränkas i 
tid kunde tagas igen i prakt. Det 
gällde att slå ett stort slag för den 
nordiska trädgårdsodlingen. 

Förväntningarna voro högt spän
da — efter den enastående ogynn-
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samma sommar som varit kanske för 
högt. Ty om man bortser från den 
i sig själv imponerande mängden av 
blommor, frukt och grönsaker erbjö-
do de enskilda exemplaren ej i ge
nomsnitt något märkvärdigt. Man 
hade sett likadana praktfulla jätte-
krysantemer och magnifika gurkor 
förut. 

Ett odelat nöje bjöds däremot be
sökaren genom de olika samlingarna, 
kanske framför allt den utomordent
ligt vackra orkidésamlingen och sam
lingen av kakteer samt genom det 
helhetsintryck av homogenitet, skön
het, ordning och smak som vilade 
över denna utställning, och som blev 
det vackraste vittnesbörd om den se
ger nordisk trädgårdsodling vunnit i 
sin ojämna och förvisso prövande 
kamp mot sommarens köld och rägn. 

Emellertid blir det dock slutligen 
alltid mer eller mindre en klimat
fråga hur man lyckas med all slags 
odling, men kanske framför allt med 
frukt- och grönsaksodlingen. Såväl 
Danmark som Norge äro i detta av
seende lyckligare ställda än Sverige. 
Danmark är av natur Nordens bör
digaste land, och vad Norge angår 
befrämjar Golvströmmens lilla av-
stickare in i Kristianiafjorden en nä
stan tropisk- växtkraft på dess te-
rassformiga och för tomat-, persike-, 
druv- och melonodling särskilt lämp
liga sydvästkust. Danskarnas stora 
originella torn av purjolök och vit
kål samt norrmännens stolta drak
skepp, ihoptimrat av idel grönsaker, 
med ornerad blomkålsstäv och läcker 
last av olika köksträdgårdsprodukter 
utgjorde även ett triumferande vitt
nesbörd om deras rangplats på denna 
avdelning av utställningen. 

Sveriges förnämsta insats måste 
sökas på blomsterutställningen. Men 
där var den hors concurs. Sålunda 
hävdade Trädgårdsföreningen ined 
glans sina gamla ärofulla blomster-
anor. För att särskilt nämna de lo
kala utställarna erinrar man vidare 
en grupp sällsynt vackra och kraf
tiga hortensiaexemplar från träd
gårdsmästare C. R. Sundqvists dri
verier i Majorna samt på binderiav-
delningen Vasa blomsterhandels ut
sökta arrangeringsförmåga, vilken 
tillät blommorna själva att komma 
till sin rätt. 

Över huvud kan man ej se en dy
lik utställning och erfara vilket li
vande intryck dess skönhet gör på 
sinnet utan en önskan att denna 
skönhet en gång mera än nu måtte 
måtte bli människors allmänna egen
dom genom blommor, blommor och 
åter blommor i de stenöknar till vil
ka vi, paradisets avkomlingar, bli
vit fördrivna. 

Yvonne. 

Från Kvinnovärlden. 
Vid valet till irländska parlamen

tet blev grevinnan Markiewiz vald 
i Syd-Dublin. Hon är en av det re
publikanska partiets ledare. 

O 

En stor förändring har inträtt i 
de turkiska kvinnornas ställning. 
De kunna gå ut på egen hand, till 
och med på teatern! Och männen 
uppmuntrar deras utveckling till 
självständighet. Ingen väg är läng
re stängd för dem. Den gifta kvin
nan råder över sin förmögenhet, vil
ket hon f. ö. alltid har gjort. Och 
både gifta och ogifta deltaga med 
intresse i samhällsfrågornas dryf
tande. 

„ NORDISKA af_l 

STOCKHOLM G Ö T E B O R G  
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MALMÖ 

Emottager insättningar mot högsta 
gällande ränta. 

Uthyr brand- och dyrkfria förva-
ringsfack. 

Förmedlar köp och försäljning av 
aktier och obligationer. 

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

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

En emigrant går och 
tänker. 

Det land är bäst, där suetten ständigt faller 

Från solbränd panna över torvan ner, 

Det land är bäst, där trötta fötter uandra 

Hem öuer åkern emot egen härd. 

Det land är bäst, där ingen orätt sker, 

Men ena brodern är den andra uärd. 

Det land är bäst, där barnet gladast jublar, 

Och foten dansar lätt i ungdoms uår. 

Det land är bäst, där mannen älskar djupast, 

Och till den älskade han säkrast når. 

Det land är bäst, där sol på graoar skiner 

Och gnistrar uti tacksamhetens tår. 

Mitt nya land, mitt gamla land — se, ingen 

Väsentlig skillnad finnes mellan er! 

Det är i djupet av en mänskas hjärta, 

Som enda, stora skillnaden sig ter. 

Det land är bäst, där hjärtat lättast flyger 

/ kärlek mot uar dag det henne ger. 

Det land är bäst, det land är rikt välsignat, 

Där åkerns skörd är rena sinnens guld; 

Där, uti aftontimman, efter verket, 

Till uila går en mänska utan skuld. 

E L L E N  B E R N E R .  

•• 

Önskebarnet. 
Av Edith MacMillan. 

När en mor önskar, att det barn 
hon bär under sitt hjärta skall bli 
en son eller en dotter, vad ligger det 
då månne för motiv bakom? Vet 
hon det själv? Är det en önskan 
utan särskild grund? Eller finns 
det verkliga och vägande skäl för 
den? Tillmäter hon det ena eller 
andra könet större personligt värde? 
Eller vilka faktorer är det som här 
spela in? 

För att få svar på dessa spörsmål 
har en engelsk tidning, "The Week
ly Express", ställt de blivande möd
rarna inför frågan: "Önskar ni er en 
son eller en dotter, och varför önskar 
ni det?" 

Det är troligt, att frågan skulle 
blivit obesvarad, om icke tidningen 
samtidigt utfäst höga pris för de två 
bästa, mest sägande svaren, det ena 
innebärande önskan om en son, det 
andra om en dotter. 

Den inhöstade skörden av svar var 
rik, och enligt redaktionens utsago 
också av verkligt värde såsom bely
sande ett område av den kvinnliga 
tanke- och känslovärlden, vilket hit
tills legat obeaktat och höljt i dun
kel. 

De båda offentliggjorda prisbelö
nade svaren giva också åtskilligt att 
tänka på. 

Första pristagarinnan skriver 
bl. a.: 

— Jag önskar mig en son, emedan 
— nåväl, emedan en son är en son. 
Varje mor förstår vad jag menar. 
En son är moderskapets krona, efter
traktad av varje gift kvinna. ' Ty är 
det icke ett privilegium att under sitt 
hjärta bära, att som en gåva åt 
mänskligheten och åt Gud giva liv 
åt en varelse, som är en avbild av 
den man hon älskar, och som skall 
bära hans namn och föra hans verk 
vidare? Det fyller mig med undran, 
att en kvinna på detta sätt hällre 
vill se en avbild av sin make än av 
sig själv. Det är sällsamt, men det 
är så. Jag tror dock, att hon ön
skar, att också något av henne skall 
återfinnas hos den son hon skall 
föda, att de tankar och känslor hon 
hyser under det att han ännu vilar 
i hennes sköte skola tränga in i och 
sätta sin prägel på hans väsende. 
Kanske är det, när allt kommer om
kring, sitt eget ego hön vill se i en 
mans gestalt? 

—» »» 
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SVENSKT HEM 

som vill följa 

dagshändelserna 
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handelns, kon

stens och littera

turens område 

läser man 

n u m e r a  

GÖTEBORGS HANDÉLS-

OCH SJÖFARTS-TIDNING 
v. 

Jag har alltid tyckt om pojkar. 
Jag har undervisat dem. Sådana 
hurtiga, trevliga, präktiga små va
relser, så storsinta, så snara till att 
slåss och att räcka varandra handen, 
när bataljen är över! Icke alls lika 
flickorna, så tillgjorda, så böjda för 
småfuttigt kiv och för skvaller om 
varandra, så högmodiga över sitt ut
seende och sina kläder, så slaviskt 
underordnande sig vad andra tycka 
och tänka. — Jag har själv varit en 
flicka, undra därför icke på att jag 
önskar mig en son! 

Och vidare, en ung mans fram
komstmöjligheter i livet äro så myc
ket bättre än en flickas. Så ännu 
något — jag blyges när jag skriver 
det, och jag blyges över att behöva 
skriva det -— jag är rädd att min 
dotter, om jag finge en, skulle begå 
ett felsteg och få sitt rykte förstört. 
Min son kan begå ett liknande fel
steg, men ingen fläck behöver där
för vidlåda hans namn. I båda fal
len skulle felsteget göra mig sorg. 
Anser jag det felsteg, som icke åt
följes av yttre skam, som mindre 
farligt just därför? Livet är sådant. 
Allt vad en mor till en son kan göra 
är att bedja till Gud, att ingen kvin
na skall bringas i olycka av hennes 
gosse." 

Den andra pristagarinnans skri
velse går i en helt annan tonart: 

— Jag önskar en flicka, skriver 
hon. Varför? Därför att hon redan 
från födelsen är som en liten täck 
blomma av sällsynt art, som behöver 
all den ömma omvårdnad en mor så 
alldeles särskilt kan skänka henne. 
Och så är det glädjen att alltifrån 
hennes babytid och sedan få ge hen
ne de allra sötaste kläder, som fanta
sien kan utfundera. Den där tanken, 
att hon är en blomma, skall alltid 
stå för mig och hjälpa mig att for 
hennes räkning välja färger så de
likata och förtjusande, att de skola 
påminna om liljorna på marken. 

Jag tror, att en dotter som barn 
skall vara lättare att bibringa en mo
ralisk uppfostran än vad en pojke 
skulle vara. 

Jag tror, att hon som ung flicka 
skall ha lättare att förstå och sym
patisera med mig i de husliga svå
righeterna, tjänstfolkbekymmer och 
dylikt på ett helt annat sätt än vad 
en son skulle kunna göra. 

Och när hon som mogen kvinna 
gifter sig, skall hon icke helt och 
hållet gå förlorad för mig, ty om hon 
får barn, skall jag genom deras näp
na ansikten och barnsliga väsende 
återigen få genomleva moderskapets 
fröjder. Jag tror, att min dotters 
barn skola likna mig mera än de som 
en min sons hustru skulle giva livet 
åt." 

Den första pristagarinnan har åt
skilliga hårdsmälta saker att säga 
om flickebarnens karaktär. Den an
dra pristagarinnans deklaration synes 
ge en förklaring varför den är sådan. 

kallar Dagens xyh 

——»i:: « 

Bananboken 
Bananens underbara 

av Axel H. Blom 
vlrli 

Sren. 

Den kostar , bok 

l : 25, men fås direkt från 

l kr. franko. 0ss för 

Varje beställare får 

begäran våra tre recent, ' ̂  
. recePtsami;n 

for bananratter. Skriv i d 

The Florist's Teleèrà^i 
Association U. S. A samt wl elivetv 
den-Vermittlung, Berlin äro ^m.enspen-
nationella sammanslutningar iattt. 
handlande med representanter iori°mSteN 

Genom dessa sammanslutning 
liggöres att å nästan vilken „V1 ®5j-
lielst få blommor expedierade S" So® 
ranti för utförandet. ^er ga-

Inga extra omkostnader under fx 
ning att brev hinner fram tUl 7 
önskad leverans, i annat fall Wal?8,t5r 

den telegrammet. W 
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VASA BLOMSTERHANDEL 
Gustaf EKtnan 

Storgatan 31 Tel. 4314 - mac-
Telegram "Vasa" 

Gustaf Byrmans Enka 
10 Korsgatan 10 

Göteborg 

Manufaktur-, Kapp 
& Pälsvaruaffär. 

Presentkort. Tel. 19i:j 

skonar kläderna och händerna. 
Krymper ej ylle. 

Under nästa vecka 

1  —  8  o k t o b e r  

lämnas 

10 % kassarabatt 

GARDINER SfÄ 

M Ö B E L T Y G E R  

S Ä N  Q T Ä C K E N  

F I L T A R  M .  M .  

Rester  och ej  ful l t  f ra ischa va

ror  av ovanstående art iklar  

R e a l i s e r a s .  

GILLBLADS 

"Zahns fascinerande berättarkonst 
firar här triumfer "skriver btoo*. 
Dagbl. om Zahns senaste bok -
tekaren i Weltwil", vilken i en 

i l _ r. m PTl d< 

LailUe inaaxx-— 
ringar. Käft, 6:50, klotb. »• ' 
halvfr. b. 12 kr. Erli. i varje bo* 
Lindblads, Uppsala. 

Fästmön: — Snälla Göran, vill du 
inte låta bli att röka för min skull. 

Fästmannen: — Kära barn, inte 
röker jag för din skull! 

Magasin Vogue, 

en av stadens många 'berömda ^ 
rer för damhattar liar flj ' ^ 
penater från Drottninggatan ^ 
där utrymmet icke räckt ti ^ 
färens blomstrande utveckM p 

till en ståtlig lokal i huse ^ 

Kungsgatan, där^ atelieie" gra fre-
komma att framstå i änn 
stände dager. Icke nöjd » {.. 
ponerar firmans inDflia1-'3. ^ ̂ fli
ken Ramgren, dem också i ^ 
blomska stora fönstren gyjnä 
där de pryda skyltdoc or 

huvuden. 

Konstflitens F|ossamatfa 
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Tjock, varm, vacker, slitstark. Relativt bi 
rnie] 

Mattan f8r det burgna, välombonade. med kultiverad smak inred_ ^ 

IZOJSTSTFlLITEJSr Göteborg 

Offentliga nöjen. 

S t o r a  
T eat ern  

Varje afton kl. 7.80: 
Katja. 

v] 1 30 Billighetsmatiné: 
S8PdHOLLAyPSFLICKAN. 

Lorensbergsteatern. 
Varje afton kl. 8: 

G u l a  J a ckan. 

^ y T T e a t e r i T L  

Sista veckan. Varje afton kl. 8: 
Aldrig i livet. 

Nästa program: 

tJrl stuft Johansson och Westman. 

F o l k t e a t e r n .  
Direktion: Olof Sandlorg. 
Varje afton kl. 8—10,30 

Köp svenska varor. 
0BS.t Sista veckan. OBS.! 

XTTla Teatern. 
Lördag och söndag kl. 7 och 9, 

Övriga dagar kl. 8 : 

Hemslavinnor. 

Den rätta inköpskällan 

av SKODON 
ä r  a b s o l u t  

Nya A.-B. City 

Kungsgatan 51 

Skomagasin 

Tel. 9179 

TEATER. 
Stora Teatern: Katja. 

Katja är en stor succès! 
Katja är mischmasch ! 
Katja liänrycker publiken. 
Ingen människa med självaktning 

tan Jia något nöje av att se Katja. 
Så ungefär ha omdömena fallit 

efter Stora Teaterns senaste premiär 
på Jean Gilberts operett Katja. Yad 
man än kan ha att säga om operet
ten. är ett ofrånkomligt faktum att 
Katja vunnit publiken. Applåder
nas smatter under och efter akterna 
rägnade med en intensitet som man 
icke hört maken till på mången god 
dag. 

Mera lidelsefritt betraktad verkar 
den ännu ej årsgamla operetten som 
«1 löst men underhållande hopsplit-
sad skiss ur den dansande nutiden. 

(\f/y TAPISSERI^ 
O/y * DETALJ kj/f ö. Hamng. ti. 1 tr. 

INIABg 
Lampskärmssiden 

stort urval. 

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

M a  g a  s  i n  A / o p u e  
'•=?. O 

Vintermodellerna visas nu 
i de nyinredda lokalerna. 

1 tr. 5 0 Kungsgatan 5 0 
(snett emot Holmbloms) 

1 tr. 

Det dansas genom alla tre akterna. 
Själva huvudfiguren är en dansös, 
en f. d. rysk grevinna, som under 
dansen för sitt levebröd en afton i en 
ambassadörsalong träffar sitt lands 
dödsfiende, en viss furst Sascha och 
därvid gripes av den stora kärleken. 
En flykting ur hennes egen krets, 
som i landsflykten troget stått vid 
hennes sida, förehåller henne upp
rörd plikterna mot det skövlade fä
derneslandet, och Katja lovar slutli
gen denne att under nattens rendez
vous bedöva fursten med sömnmedel 
och överlämna honom i de samman-
svurnas händer. Hon ångrar sig 
emellertid i det avgörande ögonblic
ket, fursten lyckas rymma, och allt 
slutar väl, med fröjd och gamman. 

Naima Wif strand, som Katja, 
dansösen, hade en briljant afton. 
Särskilt ägde hennes dans inför fur
sten i första akten, såsom hela scenen 
f. ö., en dramatisk uttrycksfullhet, 
som var av god verkan. Hr Tjern-
bergs furste vann trots en viss stel
het publiken för sig — en framgång 
som till stor del kan skrivas på hans 
vackra stämma — och paret Karl 
Kinch—Greta Söderberg erövrade 
ganska enhälligt allas sympatier i 
sina allvarliga strävanden att kom
promettera sig för att på denna väg 
vinna faderns-excellensens samtycke 
till förening. 

Applådernas styrka och blommor
nas mängd utgjorde publikens spon-_ 
tana värdesättning av pjäsen. 

Lorensbergsteatern: Gula Jackan. 
Om Lornsbergsteaterns hittillsva

rande program under den nya lednin
gen röjt en omisskännelig strävan att 
återvända till den "gamla hederliga" 
dramatiken, där dramat och skåde
spelarna få tala för sig själv betyder 
dess senaste program Gula jackan ett 
återupptagande av de traditioner 
som skapat' teaterns ära -—• och ne
derlag. 

Pjäsen är en bearbetning av ett 
gammalt kinesiskt drama, som ut
förts av en amerik. författarfirma 
vid namn Hazelton & Benrimo, vil
ken förstått att göra en originell re
klam för densamma genom uppfö
randeförbud i elvte timmen, samt, då 
detta misslyckades, genom protester 
hos konung Gustaf för att teatern 
begagnat sig av sin f. ö. solklara och 
kontraktsenliga rätt. 

Gula jackan för' åskådaren bort 
från europeisk nutid till fjärran tid 

i fjärran Kinaland. Hr Knut Ström 
har ju tidigare med stor framgång 
prövat sina regissörskrafter på lik
nande exotiska uppgifter, exempelvis 
Tagores Postkontoret, och det var 
därför att vänta att hans dekorativt 
skapande fantasi här skulle lyckas 
åstadkomma ett ganska illusoriskt 
kineseri. 

Onekligen är föreställningen både 
enastående och intressant. Scenerna 
följa varandra drömlikt såsom plan
scherna i en naiv bilderbok i en mil
jö, vari tiden tyckes stå stilla. Kör 
varje ny iscen berättar Chorus vad 
den skall föreställa. Yarje ny figur 
presenterar sig själv. Och på detta 
för västerländsk uppfattning främ
mande sätt klarlägges småningom 
under beledsagande musik hela den 
historia som. skall berättas. 

Stycket ställer stora krav på de 
enskilda skådespelarnes anpassnings
förmåga. Bland de som i detta av
seende stodo stiltrognast och bäst i 
ramen må nämnas hr Georg Blic-
kingberg som av sin lilla roll som 
filosofen och av den vackra dödssce
nen i snön gjorde ett litet mäster
stycke, fru Tekla Sjöblom som 
bondhustrun, hr Vilh. Berndtson, té-
handlaren, samt slutligen hr Col-
fa jörn Knudsen som teater mästaren. 
Bra, men på ett annat sätt voro Dora 
Söderberg, hrr. Sven Milliander och 
Carl Ström i sina resp. roller. 

Man kan anmärka att stycket ge
nom sin längd och enformighet blir 
något tröttande, men uppsättningen 
var vacker och det hela så sällsamt 
och nytt, att det ovillkorligen förtjä
nar publikens beaktande och intresse. 

Fredsmötet i 
Basel. 

Av Doktor N. A. Nilsson. 

Omkring 50 delegerade från olika 
stater i Europa och en från Amerika 
hade infunnit sig till fredsmötet 16 
—18 sept, i Basel. Frankrike, Eng
land och Tyskland voro talrikt re
presenterade. Från Sverige hade 3 
och från Danmark 1 ombud infunnit 
sig. Från Norge ingen. 

Yi hälsades välkomna av en repre
sentant för staden och kantonen Ba
sel och höllo sedan på med våra för
handlingar i 2 dagar i stadens vack
ra och nyrestaurerade rådhus, som 
välvilligt och gratis ställts till vårt 

d a m e r :  
Bese vår Modellutställning 

Svea Claessons Modemagasin 
Haga Nygatan 10. 

'>rfogande. På grund av valutaför-
nallandena hade ingen .världsfreds-
kongress kunnat hållas i år i Paris 
'1er Berlin, som vi helst önskat, 
utan måste vi därför inskränka oss 
till blott ett ombudsmöte. 

Under de första sessionerna ordna-
1 es och diskuterades löpande ären-
1 en och ekonomiska förhållanden, 
som rörde "Fredsbyrån i Bern", som 
ör närvarande utgör föreningslän-

ken för fredsföreningarna i hela 
världen. Dess program är så vitt-
I ämnande som möjligt, ej enbart för 
religiösa, lärare, arbetare o. s. v., 
utan för alla, som ha fred och civili
sation som föremål för sina arbeten 
och strävanden. Därefter användes 
tiden till diskussion i aktuella poli
tiska frågor, om nationernas förbund 
och utbredning av fredsidéerna. Re
solutioner i dessa frågor formulera
des och antogos av mötet, varefter 
Bernerbyrån" har att skicka kring 

dessa till regeringarna, diplomaterna 
och andra prsoner, som kunna ha ett 
särskilt intresse av att få veta våra 
önskningar och synpunkter. I Ruhr-
^rågan betonade professor Qvidde 
från München nödvändigheten, att 
lyskland utom möjliga statsgaran
tier ställde en viss del av medbor
garnas enskilda förmögenhet som ga
ranti för uppfyllandet av Yersailles-
traktaten och för att stabilisera va
lutan. I annat fall står Tyskland 
inför ett sorgligt sammanbrott, vars 
utveckling och följder ingen ännu 
kan förutse. Efter diskussionen in
stämde mötet i resolutionen. I för
draget (paktum) för Nationernas 
förbund föreslogs och antogs en del 
förslag till ändringar och förbättrin
gar i dess olika paragrafer såsom om 
Tysklads inträde däri och att det 
borde omfatta alla nationer m. m. 

I propagandafrågor betonades sär
skilt nödvändigheten av fredsrörel
sens koncentration från alla olika 
håll kring "Fredsbyrån i Bern", som 
har den största erfarenheten i dessa 
ting. 

Efter ett mindre samkväm under 
mötet och sedan Bernerbyråns råd 
genom val kompletterats till 50 per
soner från olika länder, varvid frö
ken Matilda Widegren från Stock
holm ersatte herr Knut Sandstedt, 
som avsagt sig återval, upplöstes mö
tet och var och hen återgick sedan 
till sina egna angelägenheters skö
tande. 

Aldrig i livet! 
Det är ofta oroligt i luften hos 

min kusin Deonore, men i dag var 
det full oväderstämning i hennes sa
long. 

Kerstin Lindahls 
BLOMSTERAFFÄR 
Korsgatan 4, Telefon 8462 

Rekommenderas! 

Damunderkläder 
stor sortering 

FRIBERG & ANDERSON 
Kungsportsplatsen 1. Tel. 7235. 

-.»•Y.mr.iiî. 

DRICK 

LUNDGRENS THÉ 
Sedan förra orhurulradef 
marknadens al(rajrämsfa 
)iï(Tioner paket jor* 
säljas årfigea. 

— Emil sköter sig inte i Uppsala, 
bröt hon ut, utan att ens ha tid till 
en välkomsthälsning. Gustaf har 
hört sig för. Han har inte ens pac
kat upp sina böcker och föreläsnin
garne existera inte för det odjuret. 
Om jag kunde begripa vad vi skall 
låta honom bli! 

— Det han själv har lust för, råd
de jag. 

Min kusins ansikte uttryckte det 
mest intensiva ogillande. 

— Lust för?? Yet du vad han har 
lust att bli? Jo, chaufför, du! 
Chaufför! 

— Na, så låt honom bli chaufför! 
Leonore famlade efter ett glas vat

ten, vilket emellertid icke fanns i 
närheten. Det oaktat lyckades hon 
efter en stund kalmera isig tillräck
ligt för att slunga ut en ny fråga: 

—• Såå!! Så vänligt av dig! Du 
tycker väl att Margit, som är så för
tjust i att sy kläder, skall bli söm
merska?? 

— Naturligtvis, om hon har lust 
för det! 

—• Nej, vet du vad, sade min ku
sin i skarp, men behärskad ton, nu 
går det sannerligen för långt. Du 
anser, att barnen till en ämbetsman 
i framskjuten ställning och med fin 
släkt på både mödernet och fädernet 
skall bli den ene chaufför och den 

Förlovar 

eller 

Gifter 
Ni Eder, så annon
sera det i 

G Ö T E B O R G S  

MORGONPOST 

Alla Edra vänner, 
läsa den tidningen. 

Läst i varje bildat 
hem i västra Sverige. 

4T~". , Vill Ni 
bli vacker? 

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

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

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

Ovicula (ägg) Tvål 
Användes av våra vackraste skådespelerskor. 

andra sömmerska för att olyckan 
händelsevis är den, att de fått lust 
för dessa underklassyrken. Men nu 
skall jag säga dig, att Emil skall 
tvingas att ta någon liten examen, 
den måste ju bli liten, eftersom han 
har så dåligt läshuvud, och sedan 
får Gustaf pressa in honom i ett äm
betsverk — med våra relationer går 
det naturligtvis. Och Margit skall 
gifta sig. 

— Flickan är snäll, men hon har 
utseendet mot sig och någon hemgift 
som kunde bättra på den saken, hål
ler ni ju inte på att samla ihop? 

•—- Dir är verkligen hänsynslös — 
— och uppriktig, ja. Yill du att 

jag skall sitta och prata strunt så 
gärna för mig. 

— Nää, det vill jag ju precis inte, 
förklarade Leonore litet spakare, men 
du kan väl visa mig en smula delta
gande i mina förfärliga bekymmer. 
Du vet ju, att jag älskar barnen över 
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ensamrätt för Sverige. Efter
tryck ej tillåtet). 

^ Rosenhof. 
Roman av Luise Westkirch. 

Översättning av e. 

ska' ske!" 

43. 

•Vacu" till liksom häftigt 
» » t„„K d«a. 

Vad säger ni?" 

Pri«- Seller. Jag betalar ditt 
> inom tre dagar betalar jag." 

vin ls;a;;dades tungt- "Men j'ag 

"i) 

jänta!t Q*? du V.lsst få" TaPPer 

^ar blod^ »yCker oin 

Vattenva.ladr°rna' min tös> inSen 

min lön? När CVaSSk- Och 
etalar du 
"I dan 

mig den?" 

aÎ,n<1f'nf Pâ det' 
Wi. 1Jckte henne till sig och 

enne 
Pa munnen. Ett ögon

blick förblev hon orörlig. Sedan be
svarade hon kyssen med allt sitt hats 
vildhet och med all kärlekens glöd. 
Så måste de stackars häxorna ha 
känt det, när de förskrevo sin själ 
åt satan •— själen och kroppen. Men 
hämnden skulle bli hennes! Och den 
blonda dockan skulle få gråta! In
tet pris var för högt! 

Automaten skrällde och tiggarne 
dansade. Julia satt bredvid Schack 
på bänken. hade lagt armen 
om henne ocli hon lyssnade till or
den han viskade i hennes öra. Döds
ord. Lik Medusas förstenade ansik
te stirrade hennes vita anlete in i 
kvalmet och oväsendet. 

XXIV. 

Det var sent på förmiddagen, när 
Julia stötte upp fönstret till sin kam
mare. Hennes lemmar voro tunga, 
huvudet likt bly och i hjärtat låg 
det som en kvarnsten. Där var hon 
igen i det gamla levnadssättet, det 

gamla, smutsiga livet, so-m hon fört 
ända sedan sin barndom. Förr hade 
hon icke känt äckel ooh avsmak där
vid . Men hon hade blivit som för
vandlad genom Pauls kärlek. Ehuru 
han hade förtvivlat om att kunna 
omskapa henne, hade han dock ryckt 
henne upp över hennes förra nivå. 
En aning hade uppgått inom henne 
om något skönt, ljust, som det löna
de sig att eftersträva. Och just från 
tröskeln till denna renare värld hade 
han låtit henne falla tillbaka i smut
sen, där hon icke mer kände sig 

hemma. Den, som tillfogat henne 
detta, skulle icke få lov att gå ge
nom världen på den lyckans och tri
umfens väg, som han drömt sig! Och 
hon, den andra, den högmodiga, som 
stulit honom från henne, hon skulle 
få gråta bittra tårar lik den stac
kars Julia, ja, ännu bittrare, ty hon 
hade aldrig tillhört honom . 

Inom tre dagar skulle hans liv ha' 
slocknat. Detta hade Schack svurit 
med en ohygglig ed. Paul skulle få 
förmultna vid sidan av sin vän Ede. 
Rätt så. Hon var nöjd. Ingen död 
kunde vara plågsam nog att hämnas 
mordet på hennes just uppvaknade 

själ! Och hon, — ja, hon fick väl 
lov att släpa sig fram genom livet, 
bäst hon kunde, olösligt fastsmidd 
vid medbrottslingén, kamraten, hen
nes like. Paul hade velat att hon 
skulle förbliva usel. Nu var hon 
mycket usel. Kanske, om han visste 
det, tyckte han ändå synd om henne. 
Hämndlysten skulle hon velat till-
ropa honom i hans sista stund: 

"Se, det är din skuld, att jag bli
vit sådan igen." — Om bara inte 
dagarne, timmarne ville tänja sig så 
ändlösa — så tomma, sedan ingen
ting mer fanns att hoppas! Och li
vet kunde vara länge, länge ännu — 
till sjuttio, åttio år — en lång väg, 
när man just hunnit till tjugufyra. 
Det brukar häller inte bli vackrare 
mot slutet. Varför skulle det börja? 

Då Julia gick ned för trappan, 
hämtade just Sabiner-Lotta sitt tig
garbarn från Pothoffs. Det hade 
varit en liten munter tös för tre vec
kor sedan. Nu såg hon redan ut 
som en vissnad frukt, färdig att falla 
från trädet. Barnen vissna fort, på 
Sabiner-LfOttas armar. Och det är 
bäst så! Så få de sova i ro, och 
slippa att springa sina fötter såriga 

och orena på livets ändlösa, glädje
lösa stigar. 

Julia gick ner i skänkrummet, där 
fru Pothoff, som brummade för att 
hon kom så sent, snodde omkring. 
Hon brydde sig icke om matmoderns 
gräl, utan skötte sin tjänst utan ett 
ord under hela förmiddagen. En 
enda tanke sysselsatte hennes huvud, 
knappt en tanke utan en oklar, trän
gande önskan. Hon ville se Paul, 
se honom levande ännu en gång! I 
morgon var det kanske redan för 
sent. Så steg hon uppför trappste
gen från källaren, och stod mot sin 
vana och hängde i Rosenhof mitt på 
ljusa dagen. Det var redan middag. 
Paul måste strax komma hem från 
fabriken. Hon ämnade icke tala till 
honom, endast se på honom, i hem
lighet, på avstånd, för att suga in 
hans bild i sina ögon för alltid. Hon 
ägde föga i världen, men det lilla 
hon hade ville hon äga helt. Det var 
bara otrevligt, hur folk stirrade på 
henne från alla fönster. Hon fick 
lov ta' sig något för, se obesvärad 
ut. I sin trädgård arbetade baro
nen. Hon trädde hälsande fram till 

honom och stod med handen stödd 
på staketet. 

"Alltid flitig, herr baron. Och 
så vackra blommor ni haft i sommar. 
Nu är det höst. Vad kan där då 
vara att göra?" 

"Jag plockar bort det som är viss
nat och dött, fröken Julia, alla onyt
tiga, döda plantor, för att få rum för 
nytt, levande." 

"De onyttiga, döda plantorna", 
upprepade hon träffad. "Ja, det gör 
nog gott att få bort dem, kunde nog 
också vara bra ibland hos människor
na. Men kommer då något nytt, nu 
till vintern?" 

"Något, ja. Se här, fröken Julia." 
Han pekade på ett par friska, gröna 
blad, som levnadslustiga trängde sig 
fram mellan vissnande löv och för
torkade sommarblommor. Det är en 
julros. Hon blommar till julen, till 
och med under snön." 

"Blommor under snön? Finns det 
verkligen?" 

"Det är ett under, fröken Julia, 
men naturen är full av under — bå
de blommornas och männisornas na
tur." 
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vid kvällstid. Men de ha bara be
hövt sätta foten på Malmö eller Häl
singborgs jord för att få respekten 
igen. 

Männen kunna med skäl invända 
mot detta att det icke blott är de 
utan i lika hög grad en viss kategori 
kvinnor, som bidraga att skapa ett 
osäkerhetstillstånd på våra gator 
nattetid. Ja, detta är, sorgligt nog 
sant. Men vem har ursprungligen 
frammanat detta tillstånd? Yem har 
uppmuntrat och lancerat denna se
deslöshet, som under de senaste åren 
fått en 'omfattning som med alla sina 
konsekvenser hotar att bli en oform
lig och ekonomiskt ruinerande ut
växt på samhällslivet? 

Yi få icke glömma att kvinnans 
liv i alla länder alltid är den säkra
ste gradmätaren för mannens kultur
nivå. Där mannen står högt gör 
även kvinnan detta. Där mannen 
står lågt befinner sig även kvinnan 
på ett lägre plan. Vi kunna icke 
komma ifrån detta inbördes beroen
de. Äga vi f. n. en kvinnlig för
därvad ungdom står icke denna före
teelse utan sammanhang. Densam
ma förutsätter att någon har för
därvat den. KvinnaHS liv utgör här 
såsom på alla andra tillvarons områ
den en återspegling av mannens. Alla 
dessa månliga fridstörare som efter 
mörkrets inbrott jagat på våra ga
tor ha nu fått sina kvinnliga kom
plement. En för alla slags sjukdo
mar gynnsam tid har plötsligt dra
git dem upp ur den länge, länge för
beredda jordmånen. Men det tycks, 
märkvärdigt nog, icke vara denna 
kategori av kvinnor kvinnofridstö
raren söker. Hans sport är att jaga 
efter dem som önska att vara i fred. 
Från de andra vänder han sig med 
olust och avsky. Varför? Förfärar 
honom den draksådd, som han och 
hans gelikar själva sått? Och är 
det icke snart nog med den skörd 
som denna sådd redan givit? 

Kring trädgårds
utställningen. 

När detta läses är den -stora nor
diska trädgårdsutställningen endast 
ett minne. Ett barn av jord och 
förgänglighet måste den göras kort. 
Men vad som måste inskränkas i 
tid kunde tagas igen i prakt. Det 
gällde att slå ett stort slag för den 
nordiska trädgårdsodlingen. 

Förväntningarna voro högt spän
da — efter den enastående ogynn-

PÄRLOR 
JUVKLER 

i modern infattning fördelaktigast 
hos 

JC.Thudszson 
Hovjuvelerare. Ö. Hamng. 41. 

mamma 
aääB̂ Mustads malvan. 

samma sommar som varit kanske för 
högt. Ty om man bortser från den 
i sig själv imponerande mängden av 
blommor, frukt och grönsaker erbjö-
do de enskilda exemplaren ej i ge
nomsnitt något märkvärdigt. Man 
hade sett likadana praktfulla jätte-
krysantemer och magnifika gurkor 
förut. 

Ett odelat nöje bjöds däremot be
sökaren genom de olika samlingarna, 
kanske framför allt den utomordent
ligt vackra orkidésamlingen och sam
lingen av kakteer samt genom det 
helhetsintryck av homogenitet, skön
het, ordning och smak som vilade 
över denna utställning, och som blev 
det vackraste vittnesbörd om den se
ger nordisk trädgårdsodling vunnit i 
sin ojämna och förvisso prövande 
kamp mot sommarens köld och rägn. 

Emellertid blir det dock slutligen 
alltid mer eller mindre en klimat
fråga hur man lyckas med all slags 
odling, men kanske framför allt med 
frukt- och grönsaksodlingen. Såväl 
Danmark som Norge äro i detta av
seende lyckligare ställda än Sverige. 
Danmark är av natur Nordens bör
digaste land, och vad Norge angår 
befrämjar Golvströmmens lilla av-
stickare in i Kristianiafjorden en nä
stan tropisk- växtkraft på dess te-
rassformiga och för tomat-, persike-, 
druv- och melonodling särskilt lämp
liga sydvästkust. Danskarnas stora 
originella torn av purjolök och vit
kål samt norrmännens stolta drak
skepp, ihoptimrat av idel grönsaker, 
med ornerad blomkålsstäv och läcker 
last av olika köksträdgårdsprodukter 
utgjorde även ett triumferande vitt
nesbörd om deras rangplats på denna 
avdelning av utställningen. 

Sveriges förnämsta insats måste 
sökas på blomsterutställningen. Men 
där var den hors concurs. Sålunda 
hävdade Trädgårdsföreningen ined 
glans sina gamla ärofulla blomster-
anor. För att särskilt nämna de lo
kala utställarna erinrar man vidare 
en grupp sällsynt vackra och kraf
tiga hortensiaexemplar från träd
gårdsmästare C. R. Sundqvists dri
verier i Majorna samt på binderiav-
delningen Vasa blomsterhandels ut
sökta arrangeringsförmåga, vilken 
tillät blommorna själva att komma 
till sin rätt. 

Över huvud kan man ej se en dy
lik utställning och erfara vilket li
vande intryck dess skönhet gör på 
sinnet utan en önskan att denna 
skönhet en gång mera än nu måtte 
måtte bli människors allmänna egen
dom genom blommor, blommor och 
åter blommor i de stenöknar till vil
ka vi, paradisets avkomlingar, bli
vit fördrivna. 

Yvonne. 

Från Kvinnovärlden. 
Vid valet till irländska parlamen

tet blev grevinnan Markiewiz vald 
i Syd-Dublin. Hon är en av det re
publikanska partiets ledare. 

O 

En stor förändring har inträtt i 
de turkiska kvinnornas ställning. 
De kunna gå ut på egen hand, till 
och med på teatern! Och männen 
uppmuntrar deras utveckling till 
självständighet. Ingen väg är läng
re stängd för dem. Den gifta kvin
nan råder över sin förmögenhet, vil
ket hon f. ö. alltid har gjort. Och 
både gifta och ogifta deltaga med 
intresse i samhällsfrågornas dryf
tande. 

„ NORDISKA af_l 

STOCKHOLM G Ö T E B O R G  
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Emottager insättningar mot högsta 
gällande ränta. 

Uthyr brand- och dyrkfria förva-
ringsfack. 

Förmedlar köp och försäljning av 
aktier och obligationer. 

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

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

En emigrant går och 
tänker. 

Det land är bäst, där suetten ständigt faller 

Från solbränd panna över torvan ner, 

Det land är bäst, där trötta fötter uandra 

Hem öuer åkern emot egen härd. 

Det land är bäst, där ingen orätt sker, 

Men ena brodern är den andra uärd. 

Det land är bäst, där barnet gladast jublar, 

Och foten dansar lätt i ungdoms uår. 

Det land är bäst, där mannen älskar djupast, 

Och till den älskade han säkrast når. 

Det land är bäst, där sol på graoar skiner 

Och gnistrar uti tacksamhetens tår. 

Mitt nya land, mitt gamla land — se, ingen 

Väsentlig skillnad finnes mellan er! 

Det är i djupet av en mänskas hjärta, 

Som enda, stora skillnaden sig ter. 

Det land är bäst, där hjärtat lättast flyger 

/ kärlek mot uar dag det henne ger. 

Det land är bäst, det land är rikt välsignat, 

Där åkerns skörd är rena sinnens guld; 

Där, uti aftontimman, efter verket, 

Till uila går en mänska utan skuld. 

E L L E N  B E R N E R .  

•• 

Önskebarnet. 
Av Edith MacMillan. 

När en mor önskar, att det barn 
hon bär under sitt hjärta skall bli 
en son eller en dotter, vad ligger det 
då månne för motiv bakom? Vet 
hon det själv? Är det en önskan 
utan särskild grund? Eller finns 
det verkliga och vägande skäl för 
den? Tillmäter hon det ena eller 
andra könet större personligt värde? 
Eller vilka faktorer är det som här 
spela in? 

För att få svar på dessa spörsmål 
har en engelsk tidning, "The Week
ly Express", ställt de blivande möd
rarna inför frågan: "Önskar ni er en 
son eller en dotter, och varför önskar 
ni det?" 

Det är troligt, att frågan skulle 
blivit obesvarad, om icke tidningen 
samtidigt utfäst höga pris för de två 
bästa, mest sägande svaren, det ena 
innebärande önskan om en son, det 
andra om en dotter. 

Den inhöstade skörden av svar var 
rik, och enligt redaktionens utsago 
också av verkligt värde såsom bely
sande ett område av den kvinnliga 
tanke- och känslovärlden, vilket hit
tills legat obeaktat och höljt i dun
kel. 

De båda offentliggjorda prisbelö
nade svaren giva också åtskilligt att 
tänka på. 

Första pristagarinnan skriver 
bl. a.: 

— Jag önskar mig en son, emedan 
— nåväl, emedan en son är en son. 
Varje mor förstår vad jag menar. 
En son är moderskapets krona, efter
traktad av varje gift kvinna. ' Ty är 
det icke ett privilegium att under sitt 
hjärta bära, att som en gåva åt 
mänskligheten och åt Gud giva liv 
åt en varelse, som är en avbild av 
den man hon älskar, och som skall 
bära hans namn och föra hans verk 
vidare? Det fyller mig med undran, 
att en kvinna på detta sätt hällre 
vill se en avbild av sin make än av 
sig själv. Det är sällsamt, men det 
är så. Jag tror dock, att hon ön
skar, att också något av henne skall 
återfinnas hos den son hon skall 
föda, att de tankar och känslor hon 
hyser under det att han ännu vilar 
i hennes sköte skola tränga in i och 
sätta sin prägel på hans väsende. 
Kanske är det, när allt kommer om
kring, sitt eget ego hön vill se i en 
mans gestalt? 

—» »» 
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Jag har alltid tyckt om pojkar. 
Jag har undervisat dem. Sådana 
hurtiga, trevliga, präktiga små va
relser, så storsinta, så snara till att 
slåss och att räcka varandra handen, 
när bataljen är över! Icke alls lika 
flickorna, så tillgjorda, så böjda för 
småfuttigt kiv och för skvaller om 
varandra, så högmodiga över sitt ut
seende och sina kläder, så slaviskt 
underordnande sig vad andra tycka 
och tänka. — Jag har själv varit en 
flicka, undra därför icke på att jag 
önskar mig en son! 

Och vidare, en ung mans fram
komstmöjligheter i livet äro så myc
ket bättre än en flickas. Så ännu 
något — jag blyges när jag skriver 
det, och jag blyges över att behöva 
skriva det -— jag är rädd att min 
dotter, om jag finge en, skulle begå 
ett felsteg och få sitt rykte förstört. 
Min son kan begå ett liknande fel
steg, men ingen fläck behöver där
för vidlåda hans namn. I båda fal
len skulle felsteget göra mig sorg. 
Anser jag det felsteg, som icke åt
följes av yttre skam, som mindre 
farligt just därför? Livet är sådant. 
Allt vad en mor till en son kan göra 
är att bedja till Gud, att ingen kvin
na skall bringas i olycka av hennes 
gosse." 

Den andra pristagarinnans skri
velse går i en helt annan tonart: 

— Jag önskar en flicka, skriver 
hon. Varför? Därför att hon redan 
från födelsen är som en liten täck 
blomma av sällsynt art, som behöver 
all den ömma omvårdnad en mor så 
alldeles särskilt kan skänka henne. 
Och så är det glädjen att alltifrån 
hennes babytid och sedan få ge hen
ne de allra sötaste kläder, som fanta
sien kan utfundera. Den där tanken, 
att hon är en blomma, skall alltid 
stå för mig och hjälpa mig att for 
hennes räkning välja färger så de
likata och förtjusande, att de skola 
påminna om liljorna på marken. 

Jag tror, att en dotter som barn 
skall vara lättare att bibringa en mo
ralisk uppfostran än vad en pojke 
skulle vara. 

Jag tror, att hon som ung flicka 
skall ha lättare att förstå och sym
patisera med mig i de husliga svå
righeterna, tjänstfolkbekymmer och 
dylikt på ett helt annat sätt än vad 
en son skulle kunna göra. 

Och när hon som mogen kvinna 
gifter sig, skall hon icke helt och 
hållet gå förlorad för mig, ty om hon 
får barn, skall jag genom deras näp
na ansikten och barnsliga väsende 
återigen få genomleva moderskapets 
fröjder. Jag tror, att min dotters 
barn skola likna mig mera än de som 
en min sons hustru skulle giva livet 
åt." 

Den första pristagarinnan har åt
skilliga hårdsmälta saker att säga 
om flickebarnens karaktär. Den an
dra pristagarinnans deklaration synes 
ge en förklaring varför den är sådan. 

kallar Dagens xyh 

——»i:: « 

Bananboken 
Bananens underbara 

av Axel H. Blom 
vlrli 

Sren. 

Den kostar , bok 

l : 25, men fås direkt från 

l kr. franko. 0ss för 

Varje beställare får 

begäran våra tre recent, ' ̂  
. recePtsami;n 

for bananratter. Skriv i d 

The Florist's Teleèrà^i 
Association U. S. A samt wl elivetv 
den-Vermittlung, Berlin äro ^m.enspen-
nationella sammanslutningar iattt. 
handlande med representanter iori°mSteN 

Genom dessa sammanslutning 
liggöres att å nästan vilken „V1 ®5j-
lielst få blommor expedierade S" So® 
ranti för utförandet. ^er ga-

Inga extra omkostnader under fx 
ning att brev hinner fram tUl 7 
önskad leverans, i annat fall Wal?8,t5r 

den telegrammet. W 

» .1 

VASA BLOMSTERHANDEL 
Gustaf EKtnan 

Storgatan 31 Tel. 4314 - mac-
Telegram "Vasa" 

Gustaf Byrmans Enka 
10 Korsgatan 10 

Göteborg 

Manufaktur-, Kapp 
& Pälsvaruaffär. 

Presentkort. Tel. 19i:j 

skonar kläderna och händerna. 
Krymper ej ylle. 

Under nästa vecka 

1  —  8  o k t o b e r  

lämnas 

10 % kassarabatt 

GARDINER SfÄ 

M Ö B E L T Y G E R  

S Ä N  Q T Ä C K E N  

F I L T A R  M .  M .  

Rester  och ej  ful l t  f ra ischa va

ror  av ovanstående art iklar  

R e a l i s e r a s .  

GILLBLADS 

"Zahns fascinerande berättarkonst 
firar här triumfer "skriver btoo*. 
Dagbl. om Zahns senaste bok -
tekaren i Weltwil", vilken i en 

i l _ r. m PTl d< 

LailUe inaaxx-— 
ringar. Käft, 6:50, klotb. »• ' 
halvfr. b. 12 kr. Erli. i varje bo* 
Lindblads, Uppsala. 

Fästmön: — Snälla Göran, vill du 
inte låta bli att röka för min skull. 

Fästmannen: — Kära barn, inte 
röker jag för din skull! 

Magasin Vogue, 

en av stadens många 'berömda ^ 
rer för damhattar liar flj ' ^ 
penater från Drottninggatan ^ 
där utrymmet icke räckt ti ^ 
färens blomstrande utveckM p 

till en ståtlig lokal i huse ^ 

Kungsgatan, där^ atelieie" gra fre-
komma att framstå i änn 
stände dager. Icke nöjd » {.. 
ponerar firmans inDflia1-'3. ^ ̂ fli
ken Ramgren, dem också i ^ 
blomska stora fönstren gyjnä 
där de pryda skyltdoc or 

huvuden. 

Konstflitens F|ossamatfa 
iiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiuiiiiiniiimif IIIIIilllllllllllllllliltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIIIfllf ( 

Tjock, varm, vacker, slitstark. Relativt bi 
rnie] 

Mattan f8r det burgna, välombonade. med kultiverad smak inred_ ^ 

IZOJSTSTFlLITEJSr Göteborg 

Offentliga nöjen. 

S t o r a  
T eat ern  

Varje afton kl. 7.80: 
Katja. 

v] 1 30 Billighetsmatiné: 
S8PdHOLLAyPSFLICKAN. 

Lorensbergsteatern. 
Varje afton kl. 8: 

G u l a  J a ckan. 

^ y T T e a t e r i T L  

Sista veckan. Varje afton kl. 8: 
Aldrig i livet. 

Nästa program: 

tJrl stuft Johansson och Westman. 

F o l k t e a t e r n .  
Direktion: Olof Sandlorg. 
Varje afton kl. 8—10,30 

Köp svenska varor. 
0BS.t Sista veckan. OBS.! 

XTTla Teatern. 
Lördag och söndag kl. 7 och 9, 

Övriga dagar kl. 8 : 

Hemslavinnor. 

Den rätta inköpskällan 

av SKODON 
ä r  a b s o l u t  

Nya A.-B. City 

Kungsgatan 51 

Skomagasin 

Tel. 9179 

TEATER. 
Stora Teatern: Katja. 

Katja är en stor succès! 
Katja är mischmasch ! 
Katja liänrycker publiken. 
Ingen människa med självaktning 

tan Jia något nöje av att se Katja. 
Så ungefär ha omdömena fallit 

efter Stora Teaterns senaste premiär 
på Jean Gilberts operett Katja. Yad 
man än kan ha att säga om operet
ten. är ett ofrånkomligt faktum att 
Katja vunnit publiken. Applåder
nas smatter under och efter akterna 
rägnade med en intensitet som man 
icke hört maken till på mången god 
dag. 

Mera lidelsefritt betraktad verkar 
den ännu ej årsgamla operetten som 
«1 löst men underhållande hopsplit-
sad skiss ur den dansande nutiden. 

(\f/y TAPISSERI^ 
O/y * DETALJ kj/f ö. Hamng. ti. 1 tr. 

INIABg 
Lampskärmssiden 

stort urval. 

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

M a  g a  s  i n  A / o p u e  
'•=?. O 

Vintermodellerna visas nu 
i de nyinredda lokalerna. 

1 tr. 5 0 Kungsgatan 5 0 
(snett emot Holmbloms) 

1 tr. 

Det dansas genom alla tre akterna. 
Själva huvudfiguren är en dansös, 
en f. d. rysk grevinna, som under 
dansen för sitt levebröd en afton i en 
ambassadörsalong träffar sitt lands 
dödsfiende, en viss furst Sascha och 
därvid gripes av den stora kärleken. 
En flykting ur hennes egen krets, 
som i landsflykten troget stått vid 
hennes sida, förehåller henne upp
rörd plikterna mot det skövlade fä
derneslandet, och Katja lovar slutli
gen denne att under nattens rendez
vous bedöva fursten med sömnmedel 
och överlämna honom i de samman-
svurnas händer. Hon ångrar sig 
emellertid i det avgörande ögonblic
ket, fursten lyckas rymma, och allt 
slutar väl, med fröjd och gamman. 

Naima Wif strand, som Katja, 
dansösen, hade en briljant afton. 
Särskilt ägde hennes dans inför fur
sten i första akten, såsom hela scenen 
f. ö., en dramatisk uttrycksfullhet, 
som var av god verkan. Hr Tjern-
bergs furste vann trots en viss stel
het publiken för sig — en framgång 
som till stor del kan skrivas på hans 
vackra stämma — och paret Karl 
Kinch—Greta Söderberg erövrade 
ganska enhälligt allas sympatier i 
sina allvarliga strävanden att kom
promettera sig för att på denna väg 
vinna faderns-excellensens samtycke 
till förening. 

Applådernas styrka och blommor
nas mängd utgjorde publikens spon-_ 
tana värdesättning av pjäsen. 

Lorensbergsteatern: Gula Jackan. 
Om Lornsbergsteaterns hittillsva

rande program under den nya lednin
gen röjt en omisskännelig strävan att 
återvända till den "gamla hederliga" 
dramatiken, där dramat och skåde
spelarna få tala för sig själv betyder 
dess senaste program Gula jackan ett 
återupptagande av de traditioner 
som skapat' teaterns ära -—• och ne
derlag. 

Pjäsen är en bearbetning av ett 
gammalt kinesiskt drama, som ut
förts av en amerik. författarfirma 
vid namn Hazelton & Benrimo, vil
ken förstått att göra en originell re
klam för densamma genom uppfö
randeförbud i elvte timmen, samt, då 
detta misslyckades, genom protester 
hos konung Gustaf för att teatern 
begagnat sig av sin f. ö. solklara och 
kontraktsenliga rätt. 

Gula jackan för' åskådaren bort 
från europeisk nutid till fjärran tid 

i fjärran Kinaland. Hr Knut Ström 
har ju tidigare med stor framgång 
prövat sina regissörskrafter på lik
nande exotiska uppgifter, exempelvis 
Tagores Postkontoret, och det var 
därför att vänta att hans dekorativt 
skapande fantasi här skulle lyckas 
åstadkomma ett ganska illusoriskt 
kineseri. 

Onekligen är föreställningen både 
enastående och intressant. Scenerna 
följa varandra drömlikt såsom plan
scherna i en naiv bilderbok i en mil
jö, vari tiden tyckes stå stilla. Kör 
varje ny iscen berättar Chorus vad 
den skall föreställa. Yarje ny figur 
presenterar sig själv. Och på detta 
för västerländsk uppfattning främ
mande sätt klarlägges småningom 
under beledsagande musik hela den 
historia som. skall berättas. 

Stycket ställer stora krav på de 
enskilda skådespelarnes anpassnings
förmåga. Bland de som i detta av
seende stodo stiltrognast och bäst i 
ramen må nämnas hr Georg Blic-
kingberg som av sin lilla roll som 
filosofen och av den vackra dödssce
nen i snön gjorde ett litet mäster
stycke, fru Tekla Sjöblom som 
bondhustrun, hr Vilh. Berndtson, té-
handlaren, samt slutligen hr Col-
fa jörn Knudsen som teater mästaren. 
Bra, men på ett annat sätt voro Dora 
Söderberg, hrr. Sven Milliander och 
Carl Ström i sina resp. roller. 

Man kan anmärka att stycket ge
nom sin längd och enformighet blir 
något tröttande, men uppsättningen 
var vacker och det hela så sällsamt 
och nytt, att det ovillkorligen förtjä
nar publikens beaktande och intresse. 

Fredsmötet i 
Basel. 

Av Doktor N. A. Nilsson. 

Omkring 50 delegerade från olika 
stater i Europa och en från Amerika 
hade infunnit sig till fredsmötet 16 
—18 sept, i Basel. Frankrike, Eng
land och Tyskland voro talrikt re
presenterade. Från Sverige hade 3 
och från Danmark 1 ombud infunnit 
sig. Från Norge ingen. 

Yi hälsades välkomna av en repre
sentant för staden och kantonen Ba
sel och höllo sedan på med våra för
handlingar i 2 dagar i stadens vack
ra och nyrestaurerade rådhus, som 
välvilligt och gratis ställts till vårt 

d a m e r :  
Bese vår Modellutställning 

Svea Claessons Modemagasin 
Haga Nygatan 10. 

'>rfogande. På grund av valutaför-
nallandena hade ingen .världsfreds-
kongress kunnat hållas i år i Paris 
'1er Berlin, som vi helst önskat, 
utan måste vi därför inskränka oss 
till blott ett ombudsmöte. 

Under de första sessionerna ordna-
1 es och diskuterades löpande ären-
1 en och ekonomiska förhållanden, 
som rörde "Fredsbyrån i Bern", som 
ör närvarande utgör föreningslän-

ken för fredsföreningarna i hela 
världen. Dess program är så vitt-
I ämnande som möjligt, ej enbart för 
religiösa, lärare, arbetare o. s. v., 
utan för alla, som ha fred och civili
sation som föremål för sina arbeten 
och strävanden. Därefter användes 
tiden till diskussion i aktuella poli
tiska frågor, om nationernas förbund 
och utbredning av fredsidéerna. Re
solutioner i dessa frågor formulera
des och antogos av mötet, varefter 
Bernerbyrån" har att skicka kring 

dessa till regeringarna, diplomaterna 
och andra prsoner, som kunna ha ett 
särskilt intresse av att få veta våra 
önskningar och synpunkter. I Ruhr-
^rågan betonade professor Qvidde 
från München nödvändigheten, att 
lyskland utom möjliga statsgaran
tier ställde en viss del av medbor
garnas enskilda förmögenhet som ga
ranti för uppfyllandet av Yersailles-
traktaten och för att stabilisera va
lutan. I annat fall står Tyskland 
inför ett sorgligt sammanbrott, vars 
utveckling och följder ingen ännu 
kan förutse. Efter diskussionen in
stämde mötet i resolutionen. I för
draget (paktum) för Nationernas 
förbund föreslogs och antogs en del 
förslag till ändringar och förbättrin
gar i dess olika paragrafer såsom om 
Tysklads inträde däri och att det 
borde omfatta alla nationer m. m. 

I propagandafrågor betonades sär
skilt nödvändigheten av fredsrörel
sens koncentration från alla olika 
håll kring "Fredsbyrån i Bern", som 
har den största erfarenheten i dessa 
ting. 

Efter ett mindre samkväm under 
mötet och sedan Bernerbyråns råd 
genom val kompletterats till 50 per
soner från olika länder, varvid frö
ken Matilda Widegren från Stock
holm ersatte herr Knut Sandstedt, 
som avsagt sig återval, upplöstes mö
tet och var och hen återgick sedan 
till sina egna angelägenheters skö
tande. 

Aldrig i livet! 
Det är ofta oroligt i luften hos 

min kusin Deonore, men i dag var 
det full oväderstämning i hennes sa
long. 

Kerstin Lindahls 
BLOMSTERAFFÄR 
Korsgatan 4, Telefon 8462 

Rekommenderas! 

Damunderkläder 
stor sortering 

FRIBERG & ANDERSON 
Kungsportsplatsen 1. Tel. 7235. 

-.»•Y.mr.iiî. 

DRICK 

LUNDGRENS THÉ 
Sedan förra orhurulradef 
marknadens al(rajrämsfa 
)iï(Tioner paket jor* 
säljas årfigea. 

— Emil sköter sig inte i Uppsala, 
bröt hon ut, utan att ens ha tid till 
en välkomsthälsning. Gustaf har 
hört sig för. Han har inte ens pac
kat upp sina böcker och föreläsnin
garne existera inte för det odjuret. 
Om jag kunde begripa vad vi skall 
låta honom bli! 

— Det han själv har lust för, råd
de jag. 

Min kusins ansikte uttryckte det 
mest intensiva ogillande. 

— Lust för?? Yet du vad han har 
lust att bli? Jo, chaufför, du! 
Chaufför! 

— Na, så låt honom bli chaufför! 
Leonore famlade efter ett glas vat

ten, vilket emellertid icke fanns i 
närheten. Det oaktat lyckades hon 
efter en stund kalmera isig tillräck
ligt för att slunga ut en ny fråga: 

—• Såå!! Så vänligt av dig! Du 
tycker väl att Margit, som är så för
tjust i att sy kläder, skall bli söm
merska?? 

— Naturligtvis, om hon har lust 
för det! 

—• Nej, vet du vad, sade min ku
sin i skarp, men behärskad ton, nu 
går det sannerligen för långt. Du 
anser, att barnen till en ämbetsman 
i framskjuten ställning och med fin 
släkt på både mödernet och fädernet 
skall bli den ene chaufför och den 

Förlovar 

eller 

Gifter 
Ni Eder, så annon
sera det i 

G Ö T E B O R G S  

MORGONPOST 

Alla Edra vänner, 
läsa den tidningen. 

Läst i varje bildat 
hem i västra Sverige. 

4T~". , Vill Ni 
bli vacker? 

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

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

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

Ovicula (ägg) Tvål 
Användes av våra vackraste skådespelerskor. 

andra sömmerska för att olyckan 
händelsevis är den, att de fått lust 
för dessa underklassyrken. Men nu 
skall jag säga dig, att Emil skall 
tvingas att ta någon liten examen, 
den måste ju bli liten, eftersom han 
har så dåligt läshuvud, och sedan 
får Gustaf pressa in honom i ett äm
betsverk — med våra relationer går 
det naturligtvis. Och Margit skall 
gifta sig. 

— Flickan är snäll, men hon har 
utseendet mot sig och någon hemgift 
som kunde bättra på den saken, hål
ler ni ju inte på att samla ihop? 

•—- Dir är verkligen hänsynslös — 
— och uppriktig, ja. Yill du att 

jag skall sitta och prata strunt så 
gärna för mig. 

— Nää, det vill jag ju precis inte, 
förklarade Leonore litet spakare, men 
du kan väl visa mig en smula delta
gande i mina förfärliga bekymmer. 
Du vet ju, att jag älskar barnen över 

II 
i  G ö t e b o r g  1  9  2 3 .  
Försumma ej att besöka 
Skandinaviens hittills 
s t ö r s t a  u t s t ä l l n i n g .  

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

I dag söndag sista dagen 

5:te Nordiska Trädgårdsutställningen 

Entré 1 kr 

E. NORDHAMMARS 
S K R I V -  &  R E V I S I O N S B Y R Å  

Malmskillnadsgatan ii, Stockholm 

Tel. 13768. 
Emottager ANNONSER och 
PRENUMERATIONER för 

Kvinnornas Tidning. 

Även lösnummerförsäljning. 

ensamrätt för Sverige. Efter
tryck ej tillåtet). 

^ Rosenhof. 
Roman av Luise Westkirch. 

Översättning av e. 

ska' ske!" 

43. 

•Vacu" till liksom häftigt 
» » t„„K d«a. 

Vad säger ni?" 

Pri«- Seller. Jag betalar ditt 
> inom tre dagar betalar jag." 

vin ls;a;;dades tungt- "Men j'ag 

"i) 

jänta!t Q*? du V.lsst få" TaPPer 

^ar blod^ »yCker oin 

Vattenva.ladr°rna' min tös> inSen 

min lön? När CVaSSk- Och 
etalar du 
"I dan 

mig den?" 

aÎ,n<1f'nf Pâ det' 
Wi. 1Jckte henne till sig och 

enne 
Pa munnen. Ett ögon

blick förblev hon orörlig. Sedan be
svarade hon kyssen med allt sitt hats 
vildhet och med all kärlekens glöd. 
Så måste de stackars häxorna ha 
känt det, när de förskrevo sin själ 
åt satan •— själen och kroppen. Men 
hämnden skulle bli hennes! Och den 
blonda dockan skulle få gråta! In
tet pris var för högt! 

Automaten skrällde och tiggarne 
dansade. Julia satt bredvid Schack 
på bänken. hade lagt armen 
om henne ocli hon lyssnade till or
den han viskade i hennes öra. Döds
ord. Lik Medusas förstenade ansik
te stirrade hennes vita anlete in i 
kvalmet och oväsendet. 

XXIV. 

Det var sent på förmiddagen, när 
Julia stötte upp fönstret till sin kam
mare. Hennes lemmar voro tunga, 
huvudet likt bly och i hjärtat låg 
det som en kvarnsten. Där var hon 
igen i det gamla levnadssättet, det 

gamla, smutsiga livet, so-m hon fört 
ända sedan sin barndom. Förr hade 
hon icke känt äckel ooh avsmak där
vid . Men hon hade blivit som för
vandlad genom Pauls kärlek. Ehuru 
han hade förtvivlat om att kunna 
omskapa henne, hade han dock ryckt 
henne upp över hennes förra nivå. 
En aning hade uppgått inom henne 
om något skönt, ljust, som det löna
de sig att eftersträva. Och just från 
tröskeln till denna renare värld hade 
han låtit henne falla tillbaka i smut
sen, där hon icke mer kände sig 

hemma. Den, som tillfogat henne 
detta, skulle icke få lov att gå ge
nom världen på den lyckans och tri
umfens väg, som han drömt sig! Och 
hon, den andra, den högmodiga, som 
stulit honom från henne, hon skulle 
få gråta bittra tårar lik den stac
kars Julia, ja, ännu bittrare, ty hon 
hade aldrig tillhört honom . 

Inom tre dagar skulle hans liv ha' 
slocknat. Detta hade Schack svurit 
med en ohygglig ed. Paul skulle få 
förmultna vid sidan av sin vän Ede. 
Rätt så. Hon var nöjd. Ingen död 
kunde vara plågsam nog att hämnas 
mordet på hennes just uppvaknade 

själ! Och hon, — ja, hon fick väl 
lov att släpa sig fram genom livet, 
bäst hon kunde, olösligt fastsmidd 
vid medbrottslingén, kamraten, hen
nes like. Paul hade velat att hon 
skulle förbliva usel. Nu var hon 
mycket usel. Kanske, om han visste 
det, tyckte han ändå synd om henne. 
Hämndlysten skulle hon velat till-
ropa honom i hans sista stund: 

"Se, det är din skuld, att jag bli
vit sådan igen." — Om bara inte 
dagarne, timmarne ville tänja sig så 
ändlösa — så tomma, sedan ingen
ting mer fanns att hoppas! Och li
vet kunde vara länge, länge ännu — 
till sjuttio, åttio år — en lång väg, 
när man just hunnit till tjugufyra. 
Det brukar häller inte bli vackrare 
mot slutet. Varför skulle det börja? 

Då Julia gick ned för trappan, 
hämtade just Sabiner-Lotta sitt tig
garbarn från Pothoffs. Det hade 
varit en liten munter tös för tre vec
kor sedan. Nu såg hon redan ut 
som en vissnad frukt, färdig att falla 
från trädet. Barnen vissna fort, på 
Sabiner-LfOttas armar. Och det är 
bäst så! Så få de sova i ro, och 
slippa att springa sina fötter såriga 

och orena på livets ändlösa, glädje
lösa stigar. 

Julia gick ner i skänkrummet, där 
fru Pothoff, som brummade för att 
hon kom så sent, snodde omkring. 
Hon brydde sig icke om matmoderns 
gräl, utan skötte sin tjänst utan ett 
ord under hela förmiddagen. En 
enda tanke sysselsatte hennes huvud, 
knappt en tanke utan en oklar, trän
gande önskan. Hon ville se Paul, 
se honom levande ännu en gång! I 
morgon var det kanske redan för 
sent. Så steg hon uppför trappste
gen från källaren, och stod mot sin 
vana och hängde i Rosenhof mitt på 
ljusa dagen. Det var redan middag. 
Paul måste strax komma hem från 
fabriken. Hon ämnade icke tala till 
honom, endast se på honom, i hem
lighet, på avstånd, för att suga in 
hans bild i sina ögon för alltid. Hon 
ägde föga i världen, men det lilla 
hon hade ville hon äga helt. Det var 
bara otrevligt, hur folk stirrade på 
henne från alla fönster. Hon fick 
lov ta' sig något för, se obesvärad 
ut. I sin trädgård arbetade baro
nen. Hon trädde hälsande fram till 

honom och stod med handen stödd 
på staketet. 

"Alltid flitig, herr baron. Och 
så vackra blommor ni haft i sommar. 
Nu är det höst. Vad kan där då 
vara att göra?" 

"Jag plockar bort det som är viss
nat och dött, fröken Julia, alla onyt
tiga, döda plantor, för att få rum för 
nytt, levande." 

"De onyttiga, döda plantorna", 
upprepade hon träffad. "Ja, det gör 
nog gott att få bort dem, kunde nog 
också vara bra ibland hos människor
na. Men kommer då något nytt, nu 
till vintern?" 

"Något, ja. Se här, fröken Julia." 
Han pekade på ett par friska, gröna 
blad, som levnadslustiga trängde sig 
fram mellan vissnande löv och för
torkade sommarblommor. Det är en 
julros. Hon blommar till julen, till 
och med under snön." 

"Blommor under snön? Finns det 
verkligen?" 

"Det är ett under, fröken Julia, 
men naturen är full av under — bå
de blommornas och männisornas na
tur." 
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Emilie Pettersons 
Broderiaffär 
(Inneh. A. HÄHSTRÖM) 

KUNGSGATAN 45 TELEFON £831 

Handarbeten 
av alla slag till billigaste priser. 

Ester Johanssons 

MODEAFFÄR 
4 Olivedalsgatan 4. Telefon 12982 

rekommenderas. 
Renovering-ar emottagas. 

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

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

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

fl 

och 

vfsöAfa 
möns/er 
oc/t Avi/rfeet 

//// * 

yffer//a/ 

/ôgfo pr,/ser 

hos 

ÅB&RL JOHNSSON 
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KONTORISTER! 
Oka Eder arbetsförmåga genom en 

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

REMINGTON INSTITUTET 
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Maskinskrivningskurs kan hörjas när 
som helst. 

Varje förståndig husmoder 

använder 

Pellerins Margarin 
i hushållet 

v.-

Bergmans Enkas 
EXTRA- och HUSHÅLLS-, 

sköra, smakfulla, mörka, brödsorter 
rekommenderas. 

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

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

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

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

BERTHA ANDERSON 
15 Korsgatan, Göteborg. 

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

HAVRE-MUST 
Har Ni försökt det? 

För ALDRINGAR, VUXNA OCH BARN. 

David Gavin 
Damskrädderi 

Tel. 7451 Södra Allégatan 2 b. Tel. 7451 

SÄSONGENS NYHETER 1 SÅVÄL 

SVENSKA SOM ENGELSKA TYGER 

NU INKOMNA OCH REKOMMEN

DERAS ÄRADE KUNDER TILL 

PÅSEENDE. 

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

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

"Fattigdomsbeviset". 

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

Tre kvinnor sitta f. n. i engelska 

parlamentet, därav två höger och en 
liberal. 

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

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

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

Måndagen den 1 oktober 
börjar vår stora utförsäljning å 

Mattor, Gardiner, Möbeltyger, Linne

varor, Rullgardiner, Gardinstänger. 

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

Bröd 
Det är bäst. 

A. Ellwen 
Kött- och Fläskaffär 

Saluhallen 133. Telefon 4481. 

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

HUMMER och KRABBOR. 
Hansson & Silfverstrand 

FISKAFFÄR 
Bazargatan 8. — Tel. 9580, 15380 

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

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

B. S. Ingemann. 

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

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

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

Härliga sjöresor och bilturer. 

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

Vitvaru- & 

Brud utstyrselsafTär 

BARN- & BABYKLÄDER 
RIT. & PÅB. HANDARBETEN 

Telefon S107 

Kjellmers 
Damskrädderi 

& f(appmagasin, 
rekommenderas. 

Förstklassigt arbete. Låga priser. 

Carl Johansgat. 9. Tel. 45968. 

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

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

till målet." 
Nu tog han mössan av för baro

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bete", en fin krok. Den håller ho

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

Julia fick lov att sätta sig på en 
stol. 

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

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

Julias ögon vidgade sig. Med ens 
begrep hon. 

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

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

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

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

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

"Alltså!" 

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

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

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

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

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

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

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

varor, lägsta priser, nämligen l10s 

10 Södra Larmgatan 10 
Linnégatan II. Karl Gustafsgatan 57 

BREVLÅDA. 
Fröken Ellen C., Malmö. Vårt 

tack för brevet och de glädjande löf
tena! 

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

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

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

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

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

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

Utlandskrönika i sammandrag. 

Varför? Av*»*. 

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

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

Modin-Ringström. 
Nyutkomna böcker. Fru Hein: Sin 

egen jungfru. Jane Eyre. Husliga 

erfarenheter. 
I Rosenhof. Boman av Luise Westkirch. 

Utlandskröniha 
i sammandrag. 

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

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

e att utsträcka arbetstiden utöver 
e lagligen fastställda 8 timmarne. 

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

udelsefullt 8-timmarslagen. Den bor-
r 

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

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

^gementet' ^ bayerska höger" 

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

1
n m°ter förbittrat mot-

^°®^ÄtrikStr0gna 

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

c
1 S från riket, eller 

Motten JS • aninar försöka en 
a^en sårla

eSnm^ un'der förhoppning 
da ÄvTl8e sedan skulle spri 
es allmän .landet och leda till 
^tånd mot11?1011!61-! samling med 
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Lösnummer 15 öre. 
Centraltryckeriet, 0. Ericson, Göteborg 1923. 

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

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

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

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

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

V A R F Ö R ?  

Di 8 n' 
®fla händelser vara 

> Kahr n<ï.î?lllde bayerske diktatorn, 
i a har' i]T1 ^ar högerpolitik. 

tarevärneJ j socialistiska ar-
!'at de natin U^er det att han läm-

erBa i frei ne kamporganisatio-
del un;wi^te han för Bay-

Jlande £aft de för hela riket 
skyjd. laSarne till republikens 

5 ärafS^i1a5ndJlullrbef0lkllin-
bf'riagens kapit',1 ? ter clen tyska 

aPitulation och det pas-

Några aforismer 

av Goethe. 

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

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

• 

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

stera. 
• 

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

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

själva är fördärvligt. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

utan liv. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Finalen. 
Den stora jubileumsutställningen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ansvarslöst ! 
Ett upprörande exempel på bris

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

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

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

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

Hur hjärtlöst! En människa 
brännmärkt för hela sitt liv, redan 
innan hon på allvar inträtt i livet! 
Har månne T. T.-referenten satt sig 
in uti, vad han åstadkommit med sitt 
referat? Kan han utan vidare bära 
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