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Tvättanstalten Västkusten 
Vegagatan 46. Göteborg. Tel. 444 43 
Omsorgsfullt arbete, vn Snabb leverans. 

A.-Bol. NYA BIKUPAN 
Kungsgatan 45. 

IIIIIIIII 
Telefon 5107. 

DAMUNDERKLÄDER 
BAR N KLÄDNIN GAR 
BABYUTSTYRSLAR 

Näsdukar, Brickdukar, Bordlöpare, Ritade 

Handarbeten, Spetsar och Broderier 

finnes alltid på lager. 

BRUDUTSTYRSLAR UTFÖRAS. 

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

Vidstående 

I Skol-

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

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

lackskärp, 
i 65—75 80—105 

|75 1 176  19 • 
Verkligt prisbilligt. 

I HERM. MEETHS A.-B 

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

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

GARDINER 
ocfi 

SÄNGÖVEPIOST 
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A.B. CAKL JOHNSSON 
2 KvnfSstorget 2 

BÄSTA SÄTTET ATT UPPNÅ 
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är genom touch-system. 
Undervisning lämnas av 

REMINGTON INSTITUTET 
(Kungl. Hovleverantör). 
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Varje förståndig husmoder 

använder 

Pellerins Margarin 
i hushållet 

V. 

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

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

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

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

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

BERTHA ANDERSON 
15 Korsgatan, Göteborg. 

Nu inkommet stort urval av vackra Yllety0er» Viyella i ylle och bomull, 
Bomullsflaneller. Handvävda, färgäkta Bomullstyger, Hvita Väf— 
nåder, bästa fabrikat. Strandkoftor, Lahmans Trleotunderklä-
der, Strumpor, Underkjolar, Snörliv, Reformliv, Näsdukar, 
Allmogegardiner, stort urval, Möbeltyger, Borddukar, stor sortering 
vackra mönster, Linneduktyger, bästa fabrikat. Handdukar, Säng
täcken, Filtar, Sticktäcken. Prima Ylle- oeh Bomullsgarner. 

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

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

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

(hörnet av Linnégatan) 
TEL. 45025 

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

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

Högaktningsfullt 
Hildur Sandegren. 

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

Marianne. 

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

Den politiska kvinnopressen. 

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

Den liberala tidningen får till sty-

Duktyger och 
Vita Vävnader 

till fabrikspriser 

ALMEDALS FÖRSÄLJNINGS-MAGASIN, 
Kungsgatan 55. 

Hotell & Pensionat 

Clara Johansson. 
Kungsgatan 51, Stockholm. 

Ljusa hemtrevliga rum. Moderata priser. 
Förstklassigt! Centralt! 

Rikstel. 13554. Allm. tel. 24241. 

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

; och lägenheten alltid 
.varm under vintern. — 

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

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

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

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

Dä order ingått även 
raifmonteringsritning. 

i||Värmeledningsfir-
' linan W0C0,Motala 

tt tvätta håret 
med Gummans Flingor 

är en verklig njutning. 

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

Gummans Flingor 
äro oöverträffade vid tvätt av alla finare plagg. 

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

Stor sortering av goda 

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

Kungsgatan 13. 

Ur 

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

Vi hälsa den välkommen! 

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

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

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

solida stil M ö b l e r  

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

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

Härliga sjöresor och bilturer. 

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

OBS.! Beställningar emottagas. 
Även egna tyger sys. 

0. F. Hultbergs Blusaffär, Husargatan 40. 

Kjellmers 
Damskrädderi 

& Kappmagasin, 

rekommenderas. 

Förstklassigt arbete. Låga priser. 

Carl Johansgat. 9. Tel. 45968. 

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

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

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

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

kelmodiga. Och inte alla kan se 
blod." 

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

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

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

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

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

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

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

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

du!" 
"Ja. I dag — och alltid. Lägg 

ut." 
Han satte årorna i vattnet. En 

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

En gång lyfte Julia prövande 
handen. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Forts.). 
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Aktiebolaget YVY Fabriken 

Siuk- ocH 

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

" —J^gifter 

liiiimif. 
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on 
•aasfe 

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

varor, lägsta priser, nämligen h< 

10 Södra Larmgatan 10 
Linnégatan 11. Karl Gustafsgatan 5? 

BREVLÅDA. 
Stockholmare. Var god sätt Er i 

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

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

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

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

Prenumerant, Stockholm Ö. Hjär-
tevarmt tack! 

Teaterbesökare. 
digt Er mening. 

Vi dela fullstän-

YARÄKTLGHET 

är den mest utmärkande 
egenskapen hos vara 

specialiteter i 

Låt oss visa Eder vart 
urval. 

GÖTEBORGS 
LINOLEUM=MAGASIN 
Peters, Franzén 

Kungsportspl 

Hrla JVIjölk 
I) is tri b ution pa glasfiasko 

Tel. 40781, 45699 

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

Tel. 13768, 
h 
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PRENUMERATIONER 
Kvinnornas Tidning-

Även lösnummerförsäljn''^ 

f i pf 
Skånska Wienerbaj^0 « 

EMV THOR N r0vJ 

Erik Dalilbergsg. -2 
Nya Tyska Wie°er 

Tei. 607" 
Tel. 6077. 

N;0 41. 3:dje årg. 14 Oktober 1923 
Annonspris: Textsida 25 öre pr mm. 

, sista sidan 20 öre pr mm. 

Längre annonsering rabatt. 
Utgivare och redaktör: INGEBORG DAHLLÖF. 

Redaktion och expedition: 

Utkommer varje söndag-. 
För annons- och ekonomiavdelningen: EDITH RICKBERG. 

Vallgatan 27, Göteborg. Tel. 18070. 

'TZlryck tillätes gärna om "Kvln-
ornas Tidning", med hela namnet 

" utsatt, angives som källan. 

INNEHÅLL. 

dskrönika 1 sammandrag. 
Dikt av G. K. 

Utlan 
Betraktelse. 

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

Pressen och allmänheten. Av Eagna 

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

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

"Herrspalten." 

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

Utlandshröniha 
i sammandrag. 

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

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

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

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

Vi äro, sade Hilferding bl. a., 
svagare, därför att studenterna 

fe111 ® ®enskretsarne nu äro mo-
ktJV11? Tetanie och även hava 
ka p 6 ,re' Press går tillba-

• M stor del av dem, som 1918 
„ f„eirvande hem från kriget och 
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lcke ens säkert, att 
liksn \ , as att hålla några 
pr6s ® lcke heller att vi hava 

Oklara ^f^tiska tidningarna 
?re sPlittri r.C 6 nu
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frgållg m t 8+1 ar riket rned'un-

ren koi U?Phöra °ch dikta-
? enda ^ makten samlad i 
! ese®an m, kPerS(>nlighets hand. 
t . sådan tip v kons1ateras 
kns^n „ fr?on%het. -
På 0cli det 
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f&rna, 
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stöde: 
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det, 
Pariamen-

partiväsende, var-
j ' S1£ äro dödsdömda 

sista kramprycknin-

Vlkti gaste 
ei när™ . ""8"! «um T 

mast får att lösa, gäl-

fråga, 'som tyska 

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

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

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

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

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

Sen minnet falnat över gjorda fel 

och nya tankar känslorna förlåtit, 

då se oi uad som gjort en dårskap hel, 

det var att öoer den ui sörjt och gråtit. 

Ej höues starka andar höja ue 

och klagan sen de en gång handfat. 

Med högrest panna skall du stå och se 

ditt fel tiff lärdom underbart föruand/af. 

Se upp till stjärnorna ! I jordens natt och död 

de blicka leende på oåra strider, 

ge ro uti uår själs- och hjärtenöd 

och lysa vilsne vandrarn hem omsider. 

ar sann! 

TRÄFFAR. 
Aforismer av Bernard Shaw. 

Ett skämt är ofta en förklädd san
ning. 

* 

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

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

hört. 
* 

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

icke vågar tro på någon. 

Bör förmånen av ensKilt rum på 
sjuKhus göras beroende av 

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

slutna sjukvården. 

Av advokaten Hilma Hansson=Söderqvist. 

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

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

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

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

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

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

Pressen och 
allmänheten. 

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

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

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

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

Jag stod alltjämt som ett levande 
frågetecken. 

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

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

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

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

Förgäves spanade mitt öga efter 
ett enda ärekränkande ord. Min 

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

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

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

— Vem har lämnat uppgifterna? 
frågade jag. 

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

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

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

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

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

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

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

— Tackar, svarade jag. Tackar 
allra mjukast! 

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

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

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

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

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

Ragna Peters. 

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

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

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

I en utländsk kvinnotidning pri
sade härom dagen en författarinna 
kvinnorna lyckliga för att de icke 
äro medansvariga för det elände, vari 
mänskligheten f. n. befinner sig. Det 
är männen, som byggt upp världen 
sådan den är, länkat dess öden så 
olyckligt som' skett och nu äro oför
mögna att bringa reda i det kaos, de 
själva ställt till. Kvinnorna hava 
ingen medbestämmanderätt haft och 
äro följaktligen utan skuld. 

Låt oss godtaga påståendet, att 
kvinnorna äro fria från verksynder i 
den samhälleliga utvecklingen. 

Men hur förhåller det sig med un
derlåtenhetssynderna? 

Om vi kvinnor varit förmenade det 
direkta inflytandet på samhällsut
vecklingen, så har dock étt indirekt 
sådant stått oss till buds. 

Vi hava ägt möjlighet att taga 
ståndpunkt till tidens och dagens frå
gor, att bilda en kvinnlig opinion 
och kräva respekt för den. 

Men hava vi på någor enda om
råde begagnat oss av denna möjlig
het? Hava vi samfällt reagerat mot 
något, som varit vrångt och ont i 
samhällslivet? Mot prostitutionen, 
mot det förskämda nöjeslivet, mot en 
rutten litteratur, mot sedeslösheten, 
mot partihatet, klasshatet, kriget? 

Låt mig berätta en episod! 
Vi voro ett litet sällskap resande 

i Berlin. Aftonen skulle tillbringas 
någonstädes, och vi bestämde oss (or 
en varietélokal. Programmets första 
nummer voro utmärkta och i hög 
grad underhållande. En ung man 
gjorde överdådiga kortkonster, en äl
dre herre förvandlade med några 
snabba manipulationer sitt utseende 
till den mest slående porträttlikhet 
med kända personer, Bismarck, Hin-
denburg och andra. 

Det tredje numret utfördes av en 
ung kvinna. Hon sjöng och dansade. 
Varje åtbörd var beräknat sensuell, 
hela hennes varelse oblyg, hennes 
sång lättfärdig. Det tog liksom eld 
i auditoriet, och det förtjusta skratt, 
som belönade prestationen, hade ett 
mycket starkt kvinnligt inslag. 

I vårt sällskap var en ung flicka, 
en tjuguåring. Hon hade haft hjärt
ligt roligt åt de första numren, men 
under sångerskans uppträdande hade 
en djup blekhet lagt sig över hennes 

vackra drag. 
Nu reste hon sig. 
— Jag ville slå henne! sade hon 

med flammande ögon. 

Hennes far och mor, som sutto på 
ömse sidor om henne, grepo henne 
förskräckta i armen: 

— Vad tänker du på! Vad går 
åt dig, kära barn! 

— Jag ville slå henne! upprepade 
hon häftigt. Varför är hon sådan? 
Jag avskyr henne. Jag skäms, att 
se en kvinna förnedra sig så. Tyc
ker inte också ni, att det är förfär
ligt? Jag vill inte se det — jag går 
till hotellet — jag hittar nog vägen 
ensam ! 

Vi följde henne alla, tysta och un
derliga till mods. Hur vackert hade 
det icke varit att se in i detta rena, 
modiga sinne, så spontant reageran
de mot lasten. Vilken skamfull 
känsla låg det icke i tanken, att den 
värld vi vuxna skapa åt ungdomen, 
och som den skall taga i arv efter 
oss är så osnygg och evighetsvarel
ser ovärdig. 

Om kvinnorna samfällt på detta 
starka sätt reagerade mot det som är 
lågt, ovärdigt, orättrådigt, uselt i li
vet, hur annorlunda, bättre och lju
sare skulle icke samhällslivet utveck
la sig! 

Men kvinnorna reagera icke. De 
behärskas av den lättja, som ingen
ting vill, den bekvämlighet som väg
rar varje offer, den passivitet som 
finner sig i allt och som avföder 
ständiga underlåtenhetssynder, för 
vilka försvaret sedan sökes i den 
jämmerliga tanken: Ack, vad förmår 
jag! Vad betyder mina åsikter! Vad 
skulle mitt ingripande kunna åstad
komma! 

Stilett. 

Mäns ära. 
Av Eira Brehm. 

Höstsolen 
kyrkogård. 
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Hovjuvelerare. Ö. Hamng. 41. 
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Får inte en sKurgumma 

åKa i egen automobil? 

Förra veckan innehöll the Nation 
en notis som icke är enbart löjeväc-
kande, utan även, som tidningen 
framhåller, instruktiv ifråga om 
tolkningen av uttrycket "det allmän
nas tjänst". Det rör sig om en skur
gumma (— scrubwomlan) i Detroit, 
U. S. A., anställd som städerska av 
stadshuset, och som blev avskedad 
från sin befattning icke på grund av 
att hon ej tillfredsställande skött 
platsen, utan därför att hon kom till 
arbetet åkande i egen bil. — "Man 
enades om", skriver the Nation, "att 
en skurgumma !som ägde en bil var 
kontradiktoriskt motsatta begrepp." 
En kommitté tillsattes för att utreda 
frågan, vilken kom till det resultat, 
att platsen som skurgumma borde 
reserveras åt behövande, varför da
men ifråga borde avskedas, hur dug
lig och präktig hon än var i sitt ar
bete och sin vandel för övrigt. I 
Detroit ha rått olika mieningar om 
domen. Några håller på att det icke 
angick hennes arbetsgivare hur hon 
använder sin lediga tid, under det 
andra instämma med kommunalsty
relsen i Detroit att kommunala arbe
ten av detta slag äro avsedda för de 
behövande och ej för de lyckliga 
ägarna av automobiler. 

The Woman's Leader i London 
har med anledning av fallet inbjudit 
sina läsare att uttala sig därom. 
Skulle icke denna tidning även vara 
villig att ställa ett principuttalande 

i utsikt? 
F. C. 

lyser blek över Solna 
Gravarnas marmorvår-

dar stå fuktigt blanka av dimman, 
som nyss höjt sig, blommorna glöda 
i friska, höga färger. 

Nere vid grindarna synes en stor 
samling högtidsklädda män. De stå 
orörliga och allvarliga och vänta 
stund efter stund på något eller på 
någon. Solen lyser på deras blanka 
cylindrar. 

Över Haga segla några snövita 
skyar. 

En procession nalkas på vägen. 
Silverkorset kastar ett blekt sken 
från den sotsvarta likvagnen, varå 
kistan står, endast överhöljd av en 
blågul flagga. Efter följa rader av 
vagnar med kransar och gäster. 

Det blir rörelse bland den högtids-
klädda skaran vid grindarna. Den, 
som de väntat på, liar kommit —• 
Vännen, som de samlats för att visa 
den sista ärebetygelsen. 

Samlat och lugnt som om var och 
en visste sin plats, sin plikt, slå de 
vakt kring kistan. Sex av dem lyfta 
den varsamt och sakta ned emellan 
sig —• varsamt och isakta, ty det är 
deras vän som sover därinne. Och 
långsamt och stilla såsom fruktade 
de att störa hans vila, gå de fot för 
fot framåt med sin börda. Proces
sionen av de övriga följer tätt efter. 
Ett par tre hundra män under sorg-
florbehängda standar. Et-t par tre 
hundra levande som samlats för att 
ära en död man. 

Jag betraktar alla dessa män. De 
äro unga och gamla, samlade ur sam
hällets olika skikt, militärer, läkare, 
affärsmän, tjäntsemän. Strängt 
upptagna medborgare, som åsidosatt 
allt för att kunna närvara vid denna 
grav i dag. De äro inbördes olika, 
med vitt skilda intressen, men ett 
förenar dem i denna stund: vördna
den inför döden, förpliktelsen mot 
honom, som sover den sista sömnen 
under det flaggöverhöljda eklocket. 

Vem var han i livstiden? — Jag 
vet det icke. Men de, som fylkat sig 

Och det omkring honom, veta det. 

är nog. 
De ha icke svikit! 
Med ära vilja de hölja hans namn, 

innan det glömmes. Blommorna, 
som torna sig upp kring den öppnade 
graven, är deras. Var det också ett 
offer för åtskilliga av dem har dock 
offret gjorts med lätt sinne. I prakt 
och med heder skall det sista avske

det tagas. 
Långsamt firas kistan ned i dju

pet. De sänkta standarens spetsar 
mötas över griften — alla huvuden 

blottas. 
Sången brusar djup och stilla ur 

manliga bröst. 
En efter en stiger fram och talar. 

Det är vänners ord till vännen, kam
raters tack till kamraten, underord
nades hyllning till en avhållen chef. 

Bilden av ett helt liv manas le
vande fram. Det vibrerar i band 
som knutits och brustit. Det strålar 
frid kring ett minne, som ej längre 
allena hör jorden till. 

Så kunna endast män ära varan
dra! Endast hos dem finnes den 
starka känsla av förpliktelse gent
emot en avslutad gärning, denna of
fervilja för en vän. Kanske vilja or
den stocka sig i deras strupe, men de 
övervinna för att innan stoftet höljes 
få utsäga dessa sista avskedsord de
ras hjärtan gömma. Han därnere 
stod dem nära i livet. De stå honom 
trofast nära i döden. De svika icke 
sin hedersvakt. 

Om andarna kunna se, hur skulle 
icke denna andes ögon fröjdas. De 
äro alla där ! Alla de, vilkas händer 
han i livet tryckt, alla, med vilka 
han i livet ägde något gemensamt. 
Med trofasthet och ära ha de lyst 
frid över hans jordiska minne. Med 
sång följt honom över till andra si
dan. Med andakten, som öppnar 
himmelens portar, beledsagat hans si
sta färd. 

Det finns något som heter ära. 
Det är mäns verk. 
Det är mäns ära att äran finnes. 

inträdesavgifterna till utställningen 
från gårdagen samt under den stora 
farvälsöndagen i dag att ävenledes 
gå till de blinda. 

Tack vare dessa extra arrange
mang torde av allt att döma behåll
ningen av de blindas dag för Göte
borgs vidkommande kunna uppvisa 
ett betydligt vackrare resultat än 
vid fjolårets. 

En utförd plikt står alltid som vår 
fordringsägare, därför att vi aldrig 
utfört den bra nog. 

De blindas dag. 
utsatt tiden 12—14 oktober har 
under den gångna veckan gått av 
stapeln över hela landet. Det stora 
intresse varmed den överallt omfat
tats utgör ett glädjande bevis på den 
varma medkänsla lyckligare lottade 
känna inför det oförskyllt hårda öde 
som blivit den blindes. Här är det 
ju ej heller fråga om om välgörenhet 
i vanlig mening utan endast att fin
na lämpliga utvägar till att förhjäl
pa medmänniskor, som genom sin 
oblida lott fordra en särskild under
visning och stödet av särskilda ar
betsorganisationer, att draga största 
möjliga vinst av sina anlag och fär
digheter. 

Det är en känd sak att de blinda 
oftast bliva utomordentligt skickliga 
hantverkare. Särskilt har borst- och 
korgtillverkningen blivit en omtyckt 
specialitet, och deras alster på detta 
område står i fråga om välgjordhet 
och hållbarhet i en rtiycket hög klass 
för sig. Det är även genom försälj
ning av dessa de blindas arbeten i 
därtill uppförda marknadsstånd i 
alla städer, genom tombolalotterier 
och genom försäljningen av Höst

blomman, distribuerad genom ord
föranden i föreningen "Hoppet" 
i Göteborg, hr Axel Anderson, 
som de blindas föreningar över hela 
landet skaffat sig nya och välbehöv
liga medel till sin behjärtansvärda 
och välsignelsebringande verksam

het. 

I Göteborg erhöll de blindas dag 
en särskilt storstilad karaktär genom 
förverkligandet av den vackra tan
ken att låta en del av inkomsterna 
under sista veckan av utställningen 
gå till dem, som ingenting kunnat se 
av dess skönhet. Sålunda tillföll 
hela behållningen av inträdesavgif
terna till den stora och i allo vällyc
kade rotundafästen den 9 dennes un
der medverkan av fru Lejdström, 
hrr Oscar Textorius och Nils Svan-
feldt oavkortad de blindas föreningar 
i Göteborg. Initiativet hade utgått 
från 6 kommitterade för stadens två 
blindföreningar, Hoppet och De blin
das vänner. Fästarrangörer voro fru 
von Sydow, hrr grossh. Bror Albrekt-
son och Emil Bratt, vilka trots en 
enastående ogynnsam väderlek hade 
glädjen att se rotundan fylld till si
sta plats. Förutom detta vackra 
tillskott kommer en viss procent av 

kallar Dagens Nyheter den 

Bonniers fW,g ntkonJ° « 

Bananboken 
Bananens underhara värlti 

av Axel H. Blomgren 

Den kostar i bokhandeln k 

1:25, men fås direkt frän 
1 kr. franko. °SS för 

Varje bestäl.are fär gratls 

begäran våra tre recep,ss * 

för bananrätter. Skriv i dag 

TEATER. 
Lorensbergsteatern: Otto Ben-

zons Föräldrar. 
Otto Benzons Föräldrar blev en 

stor och avgjord succès! 
En frispråkig och oförfärad röst 

ur vår sjuka samtid förstår denne 
danske dramaturg konsten att få 
publiken i sitt våld och rycka den 
med sig från stämning till stämning, 
från löjen till bävan. Även om det 
genom hans egen försorg skrattas 
mycket, förstår man dock rätt snart 
att muntrationen icke är huvudsaken. 
Han går med på dårskaperna endast 
till en viss gräns. Men när denna 
överskrides, och det heligaste inom 
människan karrikeras, låter han sin 
avsky för tidens lascivitet och ned
dragande av alla värden ljunga i 
osminkade ordalag ut över salongen. 
Det är en man, som lidit djupt av 
sin nutids lyten, som då biktar sig i 
hans ord. Han fordrar att allvar 
skall få vara allvar. Mister allt sin 
helgd och auktoritet står livet inför 
bankrutt. Det finns ej längre några 
högre mål att sträva efter. Se där 
ett par av de drivkrafter som satt 
pennan i hans hand. 

Det är främst till föräldrarna han 
riktar sina ord. Grundtanken i hans 
diktning, att varje generations hög
sta strävan bör vara att söka få den 
efterföljande litet, litet bättre än sin 
egen ställes i de tre enaktarna inför 
livet självt. 

Författaren har icke övervärderat 
ett ideals möjligheter i verkligheten. 
Men han påvisar skoningslöst, vart
hän det bär, när idealens ledstjärnor 
icke längre lysa över vårt liv. Slin-
kan och soutenören inför domare-
skranket, dessa vrakspillror som 
även de fått föräldraskapets möjlig
heter, men utan att äga dess känsla 
av ansvar inför det liv de satt in i 
världen, bli hans yttersta bevis för 
vad mänskligheten mister, om den 
uppger sitt religiösa och moraliska 
fotfäste. 

Utförandet under hr Mathias 
Taubes regi lät innehållet på ett syn
nerligen förtjänstfullt sätt komma 
till sin fulla verkan. Den bästa rol
len presterades av hr Rune Carlsten 
såsom prästen. Det var både anda 
och kraft och sann mänsklighet över 
hans gestalt. Etsande skarp för min
net står även fru Tekla Sjöbloms 
briljanta framställning av änkan 
Ludvigsen — ett verkligt genialt 
grepp på typen. 

Det är icke möjligt annat än att 
Föräldrar efter sin stora framgång 
vid premiären ännu en lång tid kom
iker att fylla Lorensbergsteatern med 
goda hus. —e. 

"Johansson och Vestman." 
Karl Staaffs posthuma 4-aktsskå-

despel "Johansson och Vestman" står 
f. n. på Nya Teaterns program. Det 

G ö t e b o r g .  

meddelar 

Brand- och Avhrottsförsäkring 
samt 

Liv-, Livrante- och Kapital
försäkring. 

0B8.! Sveas förmånliga 
BARNFÖRSÄKRINGAR! 

INBROTTSFÖRSÄKRA i Sveas 

dotterbolag ASTREA. 

The Florist's Telegraph Delivery 
Association IJ. S. A. samt Blumeuspen-
den-Vermittlung, Berlin äro två inter
nationella sammanslutningar av blomster-
handlande med representanter jorden runt 

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

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

Order mottages för utförandet à alls 
platser av 

VASA BLOMSTERHANDEL 
Gustaf EKman 

Storgatan 31 Tel. 4314 — 10365 
Telegram "Vasa" 

Ç&hsiavas 
3ManufakIur= & "XExikkmz^asm 

2 8  K u n g s g a t a n  2 8  

erbjuder 

TILL VERKLIGT BILLIGA 

PRISER 

alla slag av vävnader. 

Säsongens nyheter i 

rikhaltigt och smakfullt 

urval 

KOFTOR och TRIKÅ VAROR 

I  i  a l l a  p r i s l ä g e n .  

Av Helene ChristäÜeisde^^ 
författarinnan, som även nar i 
ge förvärvat sig en beundrand^^ 
krets, har nu utkommit^' s^j. 
med titeln "Över djupen . ^ ; 
synt fin och vacker bo . ^ 
vår nervösa tid är en ^ jjnd-
kvickelse att läsa. Pi'is "• 
blads, Uppsala. 

endast UI1" 
är en historia om man „y be
der en kort stund i en ®n och 
trades scenen av eI\ "i på bro^ 
dess handling är upp^ ka»« 
målsmotiv. Författaren, ^ od1 

som politiker, var även •-
det är några i denna 
da erfarenheter om vl&® m ^an so
liga missförhållanden, 
ker och även lyckas be sg,ga àr' 
ma. Vad han närmast v el . vara 
att många av dem, a förW 
fängelser, icke äro ve 

1 Q-n o-ior-

Konstflitens Flossamatta 
Tjock, varm, vacker, slitstark. Relativt bi 1 ^ 

Mattan f8r det burgna, välombonade, med kultiverad smak inredda ^ 

KLONS T F LITEN Göteborg 

Offentlig*11, 

« . « r a  T e a t e r n  
^ f8r sista gången kl. 7,30: 

s0ndag Katja. 

forensbergsteatera. 
10 Varje afton kl. 8: 

Föräldrar. 
^llanaktsmusik. 

j^ya Teatern. 

Varje afton kl. 8. 

johansso^oohJA/estman. 

'  Folkt e a t e r n* 
Direktion: Olof Sandlorg. 

• ffm, kl 8—10,30 Varje afton ki. o , 

KÖD svenska varor. 

'TnfaTeatern. 
WM och söndog kl. 7 och 9, 

gvriga dagar kl. 8: 

Hemslavinnor. 

<33en rätfa inköps-
kättan ao 

S K O D O N  
ät absotui 

Skomagasin 

'Xunqsg- ät c&et. â!7& M 

taenaturer, utan blivit brottslingar 
genom förhållandenas makt, vari som 
en rätt väsentlig beståndsdel ingå 
samhälleliga underlåtenhetssynder 
och hederligt folks obenägenhet att 
Täcka en fallen medmänniska den 
hjälpande handen. En i skådespelet 
inlagd rättegångsscen åskådliggör 
lur även ett så högt och ansvarsfullt 
lall som rättsskipningens blir en 
lantering som alla andra och utfö
ra rätt summariskt även när det är 
människoöden som avgöras. Skåde
spelet har starka ingredienser, men 
helägg för att skildringen har san
ningsvärde finnes i otaliga rätte
gångsprotokoll och, i fråga om det 
betvivlade ädla inslaget i en av de 
skildrade brottslingarnes karaktär, i 
lathilda Wredes berättelser från 
lennes räddningsverksamhet bland 
Finland® grövsta förbrytare. 

Ylle-
K l ä d n i n g a r .  

1. Trevlig Ylleklädning för unga 
flickor, högfin Sergeskvalité, flera fär
ger 36.— 

2. Elegant Visitklädning i ylle crepe 
marocain finnes i mod. färger 52.— 

3. Chic Ylleklädning med volanger, 
marin, brun och svart 49.— 

4. Elegant Ylleklädning i gabardine, 
rikt garnerad 39.50 

Wiener-Magasinet 
KUNGSGATAN 34. 

Dramat är intressant och förtjänar 
både att ses och begrundas. Det ut
förande det får på Nya Teatern fyl
ler höga anspråk. Särskilt är detta 
fallet i fråga om de båda huvudge
stalterna Johansson och Vestman, 
vilka roller utföras av hrr Rolin 
och Hedvall. 

Kongress i befolkningsfrågan. 

Åtta av Amerikas västra stater ha 
sammanslagit sig för hållande av en 
kongress i befolkningsfrågan de sista 
dagarna i oktober. Initiativtagarna 
äro kvinnor, av landets mest fram
stående inom det sociala och politi
ska livet. 

KysKhet och 
blygsamhet. 

Den i danska "Politiken" pågå
ende diskussionen om "Kyskhet och 
karaktär", ur vilken vi tidigare åter
givit ett par inlägg, har också upp
kallat en läkare, vilken skriver: 

— Den av fru Thit Jensen inled
da diskussionen synes visa, att de 
unga damerna icke äro så kyska som 
de borde vara. Om själva sakförhål
landet är det ju icke lätt att bilda sig 
någon åsikt, när mjan icke är biktfa
der, så som fru J. synes vara på 
detta område. Men nöjer man sig 
med vad var och en har tillfälle att 
se har man anledning tro, att fru J. 
verkligen har rätt. En annan insän
dare, "Fader till två döttrar", har 
redan fäst uppmärksamheten på, att 
vår tids friare umgängesformer inne
bära en större fara — tillfället gör 
ju tjuven. Jag vill gärna i anslut
ning till detta påstående fästa upp
märksamheten på att blygsamheten 
tydligen har minskats. "Skall jag 
sitta barhalsad hos två studenter", 
frågar kopparslagareänkans dotter 
indignerat i "Genboerne". Nu går 
hennes — dotterdottersdotter kanske 
det är — gladeligen i badet med stu
denterna med bart — nästan allt
sammans. 

Och dammloderna, antingen det nu 
är fråga om en "knäfri" eller en an-
tikrinolin-kjol synas vilja överföra 
badtoaletterna även till landbacken. 

Men är icke blygsamheten kysk
hetens bålverk? Och faller icke fäst
ningen lättare, när något bålverk ic
ke längre finns? Har man månne 
icke fog för att sätta kyskhetens 
tillbakagång i samband med den min
skade blygsamheten? Och är det väl 
möjligt att återföra kyskhetsprocen
ten till dess forna höjd utan att åter
gå till en gången tids skyddsmeto
der?" 

Ha våra läsarinnor månne något 
att säga till belysning av det före
liggande ämnet? Våra spalter stå 
öppna för eventuella inlägg. 

1:sta klass 

Beställningsatelier 

för 

KAPPOR, DRÄKTER 
och 

Promenadklädningar 

Rekommenderas. 

Hariclsl^ompaniet 

Drottninggatan 42 

TAPISSERI 
DETALJ 

O. Hamng. ti. 1 tr. 

iNlABft, 
Siden, Boj, Linne 

för gardiner 

TELEFON 15379 
GÖTEBORG 

ALLTID TREVLIGA NYHETER I 

HANDSKAR och VANTAR 

"Herrspalten." 
Det finns en finsk kvinnotidning, 

som heter "Våra Kvinnor". 

Dess redaktion har med en humor
istisk glimt i ögonvrån tagit exem
pel efter den manliga pressen med 
dess kända "damsidor", "spinnsidor", 
'hus- och hemspalter" etc. och väl
villigt avskilt en del av sitt utry mme 
åt den kvinnliga läsekretsens manli
ga anförvanter, där dessa, alltjämt 
efter mönster från dagspressen, kun
na få sina små speciella manliga in
tressen behandlade. Men under det 
att dagspressen förvisar sina "dam-
pal ter till de längst bort varande, 

minst förnämliga sidorna, placerar 
A åra Kvinnor" älskvärt och akt

ningsfullt "Herrarnas spalt" på allra 
första isidan. 

I det senaste numret framlägger 
Manne Malmquisth sina bekymmer 

den alltid lika aktuella och brän
nande manliga frågan: "När skall 
man fria?" 

Han Skriver: 

"Jag är — ja, det här börjar ju 
precis som bättre berättelseböcker 
förr i världen, men jag är varken 
Jafet, som söker sin hustru, eller 
'Sans famille" på svenska "Utkas
tad i världen", utan jag är en man 
på 32, som söker sig en hustru, som 
vill bilda familj men som fått kor-

MERKURTYÅLEN 
är oöverträffad för tvätt af fi' 
nare tyger med ömtåliga färger 

Ett parti något 

felaktiga 

Dukar, Servietter, 
Handdukar 

samt 

Uddahanddukar 
E x t r a  b i l l i g t .  

Friberg ® Anderson 
1 Kùngsportsplatsen 1 
T e l .  7 3 2 5  T e l .  

Vill Ni 
bli vacker? 

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

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

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

Ovicula (ägg) Tvål 
Användes av vira vackraste skådespelerskor. 

Kerstin Lindahls 
BLOMSTERAFFÄR 
Korsgatan 4, Telefon 8462 

Rekommenderas 1 

Förlovar 

eller 

Gifter 

uanaiiBiiaiiaiiaiiaii 

Ni Eder, så annon
sera det i 

GÖTEBORGS 
MORGONPOST 
Alla Edra vänner, 
läsa den tidningen. 

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

BtiBiiiiiBiiBiiBiiBiiBiiBiiBiiBiiaiiaiia 

gen åtskilliga omgångar och till och 
med hållit på att bli utkastad en 
gång. 

Och det hela beror uppå, har man 
sagt mig, att jag inte vetat när jag 
skall fria. Och kan inte nu "Våra 
kvinnor" ge besked, så lärer ingen 
kunna göra det. 

Nar jag friade till Elisabeth var 
jag övertygad om att hon skulle säga 
ja, men hon sade nej. Trots det att 
hon hade upptagit min hyllning, mi
na blommor, min konfekt — ja t. o. 
m. mina poem — mycket nådigt. Yi 
hade suttit så nära varandra i en 
soffa, att ej ett ettårsbarn fått rum 
emellan. Men nej sade hon, och ef
teråt fick jag veta att jag varit en 
idiot som inte haft tålamod att vänta 
ett par veckor, så hade hon som en 
mogen frukt ramlat i mina armar — 
så sade både hennes och mina vän
ner. Nå ja, följande gång tog jag 
god tid på mig, forcerade ingenting 
— och friade för sent. Hade jag 
gjort slag i saken tio dar tidigare 
vore jag i detta nu, det påstodo de, 
som på nära håll följt hela "affä
ren", välbeställd fästman, ja, kanske 
allaredan lyckligt gift och far till ett 
eller annat välskapat barn. 

När jag följande gång fick fram 
de avgörande orden, d. v. s. genom 
mina ord tvang fram de avgörande 
orden från "hennes sida" var jag 
övertygad om att tidpunkten var 
tämligen väl beräknad. Hon var ti
digt ute på hushållsuppköp, jag 
tyckte det hela var som en introduk
tion. Hemmet liksom vinkade nå
gonstädes i närheten. Strax efter det 
att hon köpt en smörkylare i Bosätt
ningsmagasinet öppnade jag mitt 
hjärta. Det blev emellertid nej, och 
jag fick samma dag veta att man ej 

Lundgrens 

« 

K I N A  

n  

Utvalda från de finaste och förnämsta .tné-j 
plantagerna på Ceylon och i Kina, hava le 

en utmärkt fin och delikat arom samt 

garanteras rena och oförfalskade. 

JAMES LUNDGREN & Co. 
GÖTEBORG 

Sveriges största och förnämsta théfirma. 

Rikstelefoner 829, 4319. r» _ . ' 
Telegramadress: JAMES, Göteborg. 

* 

9 Etablerad 1888. ° ' f© 

skall fria före 2 p. d., men helst på 
kvällen, när romantiken kommit i 
gång. Nå ja, jag gjorde följande 
gång min blyga bekännelse under 
hemfärden efter en soaré, men resul
tatet blev särdeles avkylande, enligt 
vad min bäste vän sade mig emedan 
det råkade vara 27 grader kallt den 
natten. Som om jag reflekterat där
över . . . 

Så kom då den hittills näst sista 
gången. Det hojtades väldigt om 
min framgång, min bästa vän skyn
dade på. Men jag, vis av skadan, 
behärskade mig och väntade tills det 

i lufttät, fukt
fri burkför-
packning. 

Fås hos Eder 
handlande - om 
ej så ring 9843, 
6424,15139. 
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Som Solstrålar 
kommer varje kind att skina efter kort 
tids dagligt bruk av den berömda YVY-
tvålen, som är rätta vägen till den ung
domliga skönhetens bevarande. 

YVY-tvålen säljes överallt. 

Aktiebolaget YVY Fabriken, Ysiad. 

mamma amumBœ* 
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I  vår Sidenavdelning 

som numera ärför lagd 

t i l l  L jushal len bör jar  

Måndagen den 15 ds. 
vår populära 

SIDEN-VECKA 
under v i lken vi  lämna 

10 % Kassarabatt 
å samtl iga s iden- och 

sammetsvaror.  

Sidenfabr ikanterna 

notera åter högre pr i 

ser men vi  säl ja ännu 

t i l l  pr iser baserade på 

de lägre inköpspr isen 
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ensamrätt för Sverige. Efter
tryck ej tillåtet). 

I 
Rom 

Rosenhof 
an av Luise Westkirch. 
Översättning av _e. 

4B. 

^ ̂ ran ^er ur hennes hand. 
„J11 vad strömmen dra'r!" 

^garl/r ,°nd miS?" Smekande 
nom, U la' °°^ höjde sig mot ho-

g 

ta rade "^"e^ samman" 
1 er ^'örsökte han vända bå-

s'°g arm ^ ^°n 5ver ^ans knä, 
^ rna °m ^anS oc^ kyss-
kyssa. a' S0In khrtt Julia kunde 

Smälte för den förtro 11-

^ Vom MlneS ^eröring utövade 
C^'' som V Cn ^ ^en ^'usande svin-
^a»sa kr; mo^n och vågor att 

Wno®, hade han dock 

en undermedveten känsla av faran, 
och han försökte skjuta undan henne. 

"Låt bli Julia! Låt mig vara!" 
"Hade jag inte lovat dig, att jag 

skulle kyssa dig i kväll? — Så —! 
och så —! Ser du, jag håller mitt 

löfte!" 
"Sedan, Julia — nu — forsen! 

— Kvarnarne — Herregud, var det 
inte redan den vita bojen vid ön. 

"Det var bara en poppelstam. De 
skimra så vita. Vi ha tid, god tid! 
Och nu har jag dig kär! Nu vill 
jag kyssa dig — just nu!" 

Båten gled som på sammet, driven 
och dragen av storm och ström. In
ga stötar, intet vacklande. Den 
mörka natten, som gjorde alla före
mål otydliga, hindrade Schack frän 
att märka, det de med iltågsfart flö-
go framåt på dödsbanan. Äntligen 
samlade han under ansträngning sin 

kraft tillsammans. 
'"Låt vara! — låt vara! — Vi ä' 

tvungna att vända. Släpp mig! 
Då tog hon med ett raskt grepp 

årorna ur hans slappa händer och 
slungade dem långt ut i strömmen. 

Han uppgav ett fasans rop. 
"Julia! Julia! Vad gör du?" 

Som en bildstod stod hon i den 
med rasande fart framrusande far
kosten, talade högt och allvarligt: 

"Jag rödjer undan det döda, för 
att det levande må leva. Kan du 
ännu bedja Schack, så tigg om him
lens nåd! — Där är forsen." 

Vitskimrande slungades vågskum
met bortöver i natten. Bruset över
röstade nu både storm och människo

röster. 
Ett hest skri trängde ur Schacks 

strupe. I dödsångest irrade hans 
blick omkring, sökte efter räddning, 
såg att ingen räddning fanns. 

Då störtade han sig med ett ry
tande på Julia och grep henne om 

strupen. 
"Sköka! du har förrått mig!" 
Hon slungade armarna upp i luf

ten i en sista triumf. 
Och medan hennes hånskratt dog 

i en rossling kantrade båten. Fast 
sammanslingrade i ett hatets famn
tag störtade de i vågorna, man och 
kvinna, och båten sköt pilsnabbt ge
nom skummet ned i kvarnarnes mal
ström som aldrig genomsläppt nå
gonting levande, att driva vidare 
med strömmen mot havet. 

XXV. 

Paul hade, sin föresats trogen, 
vandrat till brädskjulet vid floden. 
Långsamt, försiktigt gick han den 
ensliga vägen, med fingret på tryc
ket av revolvern, med skarp utkik 
framåt, bakåt till höger och vän
ster. Men ingenting fanns vitt och 
brett omkring honom utom den öde 
tomheten och en stormig oktober
natts dysterhet. Framkomrtien till 
målet tände han sin lilla elektriska 
ficklampa, lyste in i skjulet genom 
den snett hängande dörren. Det var 
tomt, och intet levande rörde sig hel
ler under de nästan nakna pilarne. 
"Väntande, lyssnande började Paul 
gå av och an på stranden. Ingen 

!kom. Intet ljud hördes utom stor
mens susande, och varje kvart torn
urens slag från stadens kyrkor. 

En gång tycktes det honom, som 
hörde han i fjärran över floden män
niskoröster, och än en gång klang 
det långt borta, dovt som ett skri, 
ett gräsligt skri. 

Eller yar det måhända ingen 
mänsklig stämma, blott ett högre ry

tande av stormen? Kanske var det 
också ställets hemskhet, som gjorde 
att han tyckte sig höra och förnim
ma lurande faror runtomkring. Men 
ljudet upprepades icke. 

Då tornuren förkunnade midnatt, 
vände Paul mot hemmet. Åter gick 
han långsamt och försiktigt spejan
de omkring sig för att icke bliva 
överfallen från ett bakhåll. Men 
oskadd och utan att ha mött en en
da människa nådde han Rosenhof. 

Dagen därpå var söndag. Paul 
var knappt klädd, när det häftigt 
hankades på hans dörr. Framför 
honom stod Pothoff med ett brev i 
handen, och på hans grova, rödbru-
siga ansikte med dess grå skägg
stubb låg ett uttryck av ovanlig 
upprördhet. 

Julia hade i går kväll tidigt låst 
sig in i sitt rum, och föregivit sig 
vara sjuk. Då hon i morse icke kom 
ned, hade hans hustru gått upp för 
att se efter henne. Han hade funnit 
dörren öppen, sängen orörd, kamma
ren tom. På bordet hade legat ett 
förseglat brev, adresserat till Paul 
Wieprandt — brevet som han höll i 
handen. Och nu hoppades han få 

höra av Wieprandt, vad som stod. 
på med Julia, och varför flickan utan 
ett ord och utan att det varit någon 
ovänskap, så plötsligt lämnat hans 
tjänst. Hon hade alltid förefallit 
nöjd och belåten. 

Paul tog brevet. En plötslig, obe
griplig rädsla kom hans fingrar att 
darra. Hur olycksbådande syntes 
honom adressens ojämna bokstäver! 
Julia försvunnen? Åter en ny, dun
kel gåta! 

Han öppnade brevet. Det var 
skrivet med en upprört darrande 
hand och illa stavat. 

Min Paul. 
Låt mig än en gång kalla dig så. 

Jag betalar ju för det med allt, vad 
jag är. Men priset är icke för högt, 
min Paul! Tro inte det. Och var 
inte rädd, ty det är för sista gången. 
I morgon tillhör du henne helt, — 
den andra.. Jag har varit mycket ond 
på dig, jag hade kunnat göra dig 
illa — jag, dig! — Men nu begriper 
jag, att jag inte är god nog för dig, 
att leva för dig. Men dö för dig, 
törs jag, och att ta' den med mig ur 
världen, som står efter ditt liv, 
Schack. Det måste ske! Han har 
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Medansvariga 
eller icKe? 

I en utländsk kvinnotidning pri
sade härom dagen en författarinna 
kvinnorna lyckliga för att de icke 
äro medansvariga för det elände, vari 
mänskligheten f. n. befinner sig. Det 
är männen, som byggt upp världen 
sådan den är, länkat dess öden så 
olyckligt som' skett och nu äro oför
mögna att bringa reda i det kaos, de 
själva ställt till. Kvinnorna hava 
ingen medbestämmanderätt haft och 
äro följaktligen utan skuld. 

Låt oss godtaga påståendet, att 
kvinnorna äro fria från verksynder i 
den samhälleliga utvecklingen. 

Men hur förhåller det sig med un
derlåtenhetssynderna? 

Om vi kvinnor varit förmenade det 
direkta inflytandet på samhällsut
vecklingen, så har dock étt indirekt 
sådant stått oss till buds. 

Vi hava ägt möjlighet att taga 
ståndpunkt till tidens och dagens frå
gor, att bilda en kvinnlig opinion 
och kräva respekt för den. 

Men hava vi på någor enda om
råde begagnat oss av denna möjlig
het? Hava vi samfällt reagerat mot 
något, som varit vrångt och ont i 
samhällslivet? Mot prostitutionen, 
mot det förskämda nöjeslivet, mot en 
rutten litteratur, mot sedeslösheten, 
mot partihatet, klasshatet, kriget? 

Låt mig berätta en episod! 
Vi voro ett litet sällskap resande 

i Berlin. Aftonen skulle tillbringas 
någonstädes, och vi bestämde oss (or 
en varietélokal. Programmets första 
nummer voro utmärkta och i hög 
grad underhållande. En ung man 
gjorde överdådiga kortkonster, en äl
dre herre förvandlade med några 
snabba manipulationer sitt utseende 
till den mest slående porträttlikhet 
med kända personer, Bismarck, Hin-
denburg och andra. 

Det tredje numret utfördes av en 
ung kvinna. Hon sjöng och dansade. 
Varje åtbörd var beräknat sensuell, 
hela hennes varelse oblyg, hennes 
sång lättfärdig. Det tog liksom eld 
i auditoriet, och det förtjusta skratt, 
som belönade prestationen, hade ett 
mycket starkt kvinnligt inslag. 

I vårt sällskap var en ung flicka, 
en tjuguåring. Hon hade haft hjärt
ligt roligt åt de första numren, men 
under sångerskans uppträdande hade 
en djup blekhet lagt sig över hennes 

vackra drag. 
Nu reste hon sig. 
— Jag ville slå henne! sade hon 

med flammande ögon. 

Hennes far och mor, som sutto på 
ömse sidor om henne, grepo henne 
förskräckta i armen: 

— Vad tänker du på! Vad går 
åt dig, kära barn! 

— Jag ville slå henne! upprepade 
hon häftigt. Varför är hon sådan? 
Jag avskyr henne. Jag skäms, att 
se en kvinna förnedra sig så. Tyc
ker inte också ni, att det är förfär
ligt? Jag vill inte se det — jag går 
till hotellet — jag hittar nog vägen 
ensam ! 

Vi följde henne alla, tysta och un
derliga till mods. Hur vackert hade 
det icke varit att se in i detta rena, 
modiga sinne, så spontant reageran
de mot lasten. Vilken skamfull 
känsla låg det icke i tanken, att den 
värld vi vuxna skapa åt ungdomen, 
och som den skall taga i arv efter 
oss är så osnygg och evighetsvarel
ser ovärdig. 

Om kvinnorna samfällt på detta 
starka sätt reagerade mot det som är 
lågt, ovärdigt, orättrådigt, uselt i li
vet, hur annorlunda, bättre och lju
sare skulle icke samhällslivet utveck
la sig! 

Men kvinnorna reagera icke. De 
behärskas av den lättja, som ingen
ting vill, den bekvämlighet som väg
rar varje offer, den passivitet som 
finner sig i allt och som avföder 
ständiga underlåtenhetssynder, för 
vilka försvaret sedan sökes i den 
jämmerliga tanken: Ack, vad förmår 
jag! Vad betyder mina åsikter! Vad 
skulle mitt ingripande kunna åstad
komma! 

Stilett. 

Mäns ära. 
Av Eira Brehm. 

Höstsolen 
kyrkogård. 
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Får inte en sKurgumma 

åKa i egen automobil? 

Förra veckan innehöll the Nation 
en notis som icke är enbart löjeväc-
kande, utan även, som tidningen 
framhåller, instruktiv ifråga om 
tolkningen av uttrycket "det allmän
nas tjänst". Det rör sig om en skur
gumma (— scrubwomlan) i Detroit, 
U. S. A., anställd som städerska av 
stadshuset, och som blev avskedad 
från sin befattning icke på grund av 
att hon ej tillfredsställande skött 
platsen, utan därför att hon kom till 
arbetet åkande i egen bil. — "Man 
enades om", skriver the Nation, "att 
en skurgumma !som ägde en bil var 
kontradiktoriskt motsatta begrepp." 
En kommitté tillsattes för att utreda 
frågan, vilken kom till det resultat, 
att platsen som skurgumma borde 
reserveras åt behövande, varför da
men ifråga borde avskedas, hur dug
lig och präktig hon än var i sitt ar
bete och sin vandel för övrigt. I 
Detroit ha rått olika mieningar om 
domen. Några håller på att det icke 
angick hennes arbetsgivare hur hon 
använder sin lediga tid, under det 
andra instämma med kommunalsty
relsen i Detroit att kommunala arbe
ten av detta slag äro avsedda för de 
behövande och ej för de lyckliga 
ägarna av automobiler. 

The Woman's Leader i London 
har med anledning av fallet inbjudit 
sina läsare att uttala sig därom. 
Skulle icke denna tidning även vara 
villig att ställa ett principuttalande 

i utsikt? 
F. C. 

lyser blek över Solna 
Gravarnas marmorvår-

dar stå fuktigt blanka av dimman, 
som nyss höjt sig, blommorna glöda 
i friska, höga färger. 

Nere vid grindarna synes en stor 
samling högtidsklädda män. De stå 
orörliga och allvarliga och vänta 
stund efter stund på något eller på 
någon. Solen lyser på deras blanka 
cylindrar. 

Över Haga segla några snövita 
skyar. 

En procession nalkas på vägen. 
Silverkorset kastar ett blekt sken 
från den sotsvarta likvagnen, varå 
kistan står, endast överhöljd av en 
blågul flagga. Efter följa rader av 
vagnar med kransar och gäster. 

Det blir rörelse bland den högtids-
klädda skaran vid grindarna. Den, 
som de väntat på, liar kommit —• 
Vännen, som de samlats för att visa 
den sista ärebetygelsen. 

Samlat och lugnt som om var och 
en visste sin plats, sin plikt, slå de 
vakt kring kistan. Sex av dem lyfta 
den varsamt och sakta ned emellan 
sig —• varsamt och isakta, ty det är 
deras vän som sover därinne. Och 
långsamt och stilla såsom fruktade 
de att störa hans vila, gå de fot för 
fot framåt med sin börda. Proces
sionen av de övriga följer tätt efter. 
Ett par tre hundra män under sorg-
florbehängda standar. Et-t par tre 
hundra levande som samlats för att 
ära en död man. 

Jag betraktar alla dessa män. De 
äro unga och gamla, samlade ur sam
hällets olika skikt, militärer, läkare, 
affärsmän, tjäntsemän. Strängt 
upptagna medborgare, som åsidosatt 
allt för att kunna närvara vid denna 
grav i dag. De äro inbördes olika, 
med vitt skilda intressen, men ett 
förenar dem i denna stund: vördna
den inför döden, förpliktelsen mot 
honom, som sover den sista sömnen 
under det flaggöverhöljda eklocket. 

Vem var han i livstiden? — Jag 
vet det icke. Men de, som fylkat sig 

Och det omkring honom, veta det. 

är nog. 
De ha icke svikit! 
Med ära vilja de hölja hans namn, 

innan det glömmes. Blommorna, 
som torna sig upp kring den öppnade 
graven, är deras. Var det också ett 
offer för åtskilliga av dem har dock 
offret gjorts med lätt sinne. I prakt 
och med heder skall det sista avske

det tagas. 
Långsamt firas kistan ned i dju

pet. De sänkta standarens spetsar 
mötas över griften — alla huvuden 

blottas. 
Sången brusar djup och stilla ur 

manliga bröst. 
En efter en stiger fram och talar. 

Det är vänners ord till vännen, kam
raters tack till kamraten, underord
nades hyllning till en avhållen chef. 

Bilden av ett helt liv manas le
vande fram. Det vibrerar i band 
som knutits och brustit. Det strålar 
frid kring ett minne, som ej längre 
allena hör jorden till. 

Så kunna endast män ära varan
dra! Endast hos dem finnes den 
starka känsla av förpliktelse gent
emot en avslutad gärning, denna of
fervilja för en vän. Kanske vilja or
den stocka sig i deras strupe, men de 
övervinna för att innan stoftet höljes 
få utsäga dessa sista avskedsord de
ras hjärtan gömma. Han därnere 
stod dem nära i livet. De stå honom 
trofast nära i döden. De svika icke 
sin hedersvakt. 

Om andarna kunna se, hur skulle 
icke denna andes ögon fröjdas. De 
äro alla där ! Alla de, vilkas händer 
han i livet tryckt, alla, med vilka 
han i livet ägde något gemensamt. 
Med trofasthet och ära ha de lyst 
frid över hans jordiska minne. Med 
sång följt honom över till andra si
dan. Med andakten, som öppnar 
himmelens portar, beledsagat hans si
sta färd. 

Det finns något som heter ära. 
Det är mäns verk. 
Det är mäns ära att äran finnes. 

inträdesavgifterna till utställningen 
från gårdagen samt under den stora 
farvälsöndagen i dag att ävenledes 
gå till de blinda. 

Tack vare dessa extra arrange
mang torde av allt att döma behåll
ningen av de blindas dag för Göte
borgs vidkommande kunna uppvisa 
ett betydligt vackrare resultat än 
vid fjolårets. 

En utförd plikt står alltid som vår 
fordringsägare, därför att vi aldrig 
utfört den bra nog. 

De blindas dag. 
utsatt tiden 12—14 oktober har 
under den gångna veckan gått av 
stapeln över hela landet. Det stora 
intresse varmed den överallt omfat
tats utgör ett glädjande bevis på den 
varma medkänsla lyckligare lottade 
känna inför det oförskyllt hårda öde 
som blivit den blindes. Här är det 
ju ej heller fråga om om välgörenhet 
i vanlig mening utan endast att fin
na lämpliga utvägar till att förhjäl
pa medmänniskor, som genom sin 
oblida lott fordra en särskild under
visning och stödet av särskilda ar
betsorganisationer, att draga största 
möjliga vinst av sina anlag och fär
digheter. 

Det är en känd sak att de blinda 
oftast bliva utomordentligt skickliga 
hantverkare. Särskilt har borst- och 
korgtillverkningen blivit en omtyckt 
specialitet, och deras alster på detta 
område står i fråga om välgjordhet 
och hållbarhet i en rtiycket hög klass 
för sig. Det är även genom försälj
ning av dessa de blindas arbeten i 
därtill uppförda marknadsstånd i 
alla städer, genom tombolalotterier 
och genom försäljningen av Höst

blomman, distribuerad genom ord
föranden i föreningen "Hoppet" 
i Göteborg, hr Axel Anderson, 
som de blindas föreningar över hela 
landet skaffat sig nya och välbehöv
liga medel till sin behjärtansvärda 
och välsignelsebringande verksam

het. 

I Göteborg erhöll de blindas dag 
en särskilt storstilad karaktär genom 
förverkligandet av den vackra tan
ken att låta en del av inkomsterna 
under sista veckan av utställningen 
gå till dem, som ingenting kunnat se 
av dess skönhet. Sålunda tillföll 
hela behållningen av inträdesavgif
terna till den stora och i allo vällyc
kade rotundafästen den 9 dennes un
der medverkan av fru Lejdström, 
hrr Oscar Textorius och Nils Svan-
feldt oavkortad de blindas föreningar 
i Göteborg. Initiativet hade utgått 
från 6 kommitterade för stadens två 
blindföreningar, Hoppet och De blin
das vänner. Fästarrangörer voro fru 
von Sydow, hrr grossh. Bror Albrekt-
son och Emil Bratt, vilka trots en 
enastående ogynnsam väderlek hade 
glädjen att se rotundan fylld till si
sta plats. Förutom detta vackra 
tillskott kommer en viss procent av 

kallar Dagens Nyheter den 

Bonniers fW,g ntkonJ° « 

Bananboken 
Bananens underhara värlti 

av Axel H. Blomgren 

Den kostar i bokhandeln k 

1:25, men fås direkt frän 
1 kr. franko. °SS för 

Varje bestäl.are fär gratls 

begäran våra tre recep,ss * 

för bananrätter. Skriv i dag 

TEATER. 
Lorensbergsteatern: Otto Ben-

zons Föräldrar. 
Otto Benzons Föräldrar blev en 

stor och avgjord succès! 
En frispråkig och oförfärad röst 

ur vår sjuka samtid förstår denne 
danske dramaturg konsten att få 
publiken i sitt våld och rycka den 
med sig från stämning till stämning, 
från löjen till bävan. Även om det 
genom hans egen försorg skrattas 
mycket, förstår man dock rätt snart 
att muntrationen icke är huvudsaken. 
Han går med på dårskaperna endast 
till en viss gräns. Men när denna 
överskrides, och det heligaste inom 
människan karrikeras, låter han sin 
avsky för tidens lascivitet och ned
dragande av alla värden ljunga i 
osminkade ordalag ut över salongen. 
Det är en man, som lidit djupt av 
sin nutids lyten, som då biktar sig i 
hans ord. Han fordrar att allvar 
skall få vara allvar. Mister allt sin 
helgd och auktoritet står livet inför 
bankrutt. Det finns ej längre några 
högre mål att sträva efter. Se där 
ett par av de drivkrafter som satt 
pennan i hans hand. 

Det är främst till föräldrarna han 
riktar sina ord. Grundtanken i hans 
diktning, att varje generations hög
sta strävan bör vara att söka få den 
efterföljande litet, litet bättre än sin 
egen ställes i de tre enaktarna inför 
livet självt. 

Författaren har icke övervärderat 
ett ideals möjligheter i verkligheten. 
Men han påvisar skoningslöst, vart
hän det bär, när idealens ledstjärnor 
icke längre lysa över vårt liv. Slin-
kan och soutenören inför domare-
skranket, dessa vrakspillror som 
även de fått föräldraskapets möjlig
heter, men utan att äga dess känsla 
av ansvar inför det liv de satt in i 
världen, bli hans yttersta bevis för 
vad mänskligheten mister, om den 
uppger sitt religiösa och moraliska 
fotfäste. 

Utförandet under hr Mathias 
Taubes regi lät innehållet på ett syn
nerligen förtjänstfullt sätt komma 
till sin fulla verkan. Den bästa rol
len presterades av hr Rune Carlsten 
såsom prästen. Det var både anda 
och kraft och sann mänsklighet över 
hans gestalt. Etsande skarp för min
net står även fru Tekla Sjöbloms 
briljanta framställning av änkan 
Ludvigsen — ett verkligt genialt 
grepp på typen. 

Det är icke möjligt annat än att 
Föräldrar efter sin stora framgång 
vid premiären ännu en lång tid kom
iker att fylla Lorensbergsteatern med 
goda hus. —e. 

"Johansson och Vestman." 
Karl Staaffs posthuma 4-aktsskå-

despel "Johansson och Vestman" står 
f. n. på Nya Teaterns program. Det 

G ö t e b o r g .  

meddelar 

Brand- och Avhrottsförsäkring 
samt 

Liv-, Livrante- och Kapital
försäkring. 

0B8.! Sveas förmånliga 
BARNFÖRSÄKRINGAR! 

INBROTTSFÖRSÄKRA i Sveas 

dotterbolag ASTREA. 

The Florist's Telegraph Delivery 
Association IJ. S. A. samt Blumeuspen-
den-Vermittlung, Berlin äro två inter
nationella sammanslutningar av blomster-
handlande med representanter jorden runt 

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

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

Order mottages för utförandet à alls 
platser av 

VASA BLOMSTERHANDEL 
Gustaf EKman 

Storgatan 31 Tel. 4314 — 10365 
Telegram "Vasa" 

Ç&hsiavas 
3ManufakIur= & "XExikkmz^asm 

2 8  K u n g s g a t a n  2 8  

erbjuder 

TILL VERKLIGT BILLIGA 

PRISER 

alla slag av vävnader. 

Säsongens nyheter i 

rikhaltigt och smakfullt 

urval 

KOFTOR och TRIKÅ VAROR 

I  i  a l l a  p r i s l ä g e n .  

Av Helene ChristäÜeisde^^ 
författarinnan, som även nar i 
ge förvärvat sig en beundrand^^ 
krets, har nu utkommit^' s^j. 
med titeln "Över djupen . ^ ; 
synt fin och vacker bo . ^ 
vår nervösa tid är en ^ jjnd-
kvickelse att läsa. Pi'is "• 
blads, Uppsala. 

endast UI1" 
är en historia om man „y be
der en kort stund i en ®n och 
trades scenen av eI\ "i på bro^ 
dess handling är upp^ ka»« 
målsmotiv. Författaren, ^ od1 

som politiker, var även •-
det är några i denna 
da erfarenheter om vl&® m ^an so
liga missförhållanden, 
ker och även lyckas be sg,ga àr' 
ma. Vad han närmast v el . vara 
att många av dem, a förW 
fängelser, icke äro ve 

1 Q-n o-ior-

Konstflitens Flossamatta 
Tjock, varm, vacker, slitstark. Relativt bi 1 ^ 

Mattan f8r det burgna, välombonade, med kultiverad smak inredda ^ 

KLONS T F LITEN Göteborg 

Offentlig*11, 

« . « r a  T e a t e r n  
^ f8r sista gången kl. 7,30: 

s0ndag Katja. 

forensbergsteatera. 
10 Varje afton kl. 8: 

Föräldrar. 
^llanaktsmusik. 

j^ya Teatern. 

Varje afton kl. 8. 

johansso^oohJA/estman. 

'  Folkt e a t e r n* 
Direktion: Olof Sandlorg. 

• ffm, kl 8—10,30 Varje afton ki. o , 

KÖD svenska varor. 

'TnfaTeatern. 
WM och söndog kl. 7 och 9, 

gvriga dagar kl. 8: 

Hemslavinnor. 

<33en rätfa inköps-
kättan ao 

S K O D O N  
ät absotui 

Skomagasin 

'Xunqsg- ät c&et. â!7& M 

taenaturer, utan blivit brottslingar 
genom förhållandenas makt, vari som 
en rätt väsentlig beståndsdel ingå 
samhälleliga underlåtenhetssynder 
och hederligt folks obenägenhet att 
Täcka en fallen medmänniska den 
hjälpande handen. En i skådespelet 
inlagd rättegångsscen åskådliggör 
lur även ett så högt och ansvarsfullt 
lall som rättsskipningens blir en 
lantering som alla andra och utfö
ra rätt summariskt även när det är 
människoöden som avgöras. Skåde
spelet har starka ingredienser, men 
helägg för att skildringen har san
ningsvärde finnes i otaliga rätte
gångsprotokoll och, i fråga om det 
betvivlade ädla inslaget i en av de 
skildrade brottslingarnes karaktär, i 
lathilda Wredes berättelser från 
lennes räddningsverksamhet bland 
Finland® grövsta förbrytare. 

Ylle-
K l ä d n i n g a r .  

1. Trevlig Ylleklädning för unga 
flickor, högfin Sergeskvalité, flera fär
ger 36.— 

2. Elegant Visitklädning i ylle crepe 
marocain finnes i mod. färger 52.— 

3. Chic Ylleklädning med volanger, 
marin, brun och svart 49.— 

4. Elegant Ylleklädning i gabardine, 
rikt garnerad 39.50 

Wiener-Magasinet 
KUNGSGATAN 34. 

Dramat är intressant och förtjänar 
både att ses och begrundas. Det ut
förande det får på Nya Teatern fyl
ler höga anspråk. Särskilt är detta 
fallet i fråga om de båda huvudge
stalterna Johansson och Vestman, 
vilka roller utföras av hrr Rolin 
och Hedvall. 

Kongress i befolkningsfrågan. 

Åtta av Amerikas västra stater ha 
sammanslagit sig för hållande av en 
kongress i befolkningsfrågan de sista 
dagarna i oktober. Initiativtagarna 
äro kvinnor, av landets mest fram
stående inom det sociala och politi
ska livet. 

KysKhet och 
blygsamhet. 

Den i danska "Politiken" pågå
ende diskussionen om "Kyskhet och 
karaktär", ur vilken vi tidigare åter
givit ett par inlägg, har också upp
kallat en läkare, vilken skriver: 

— Den av fru Thit Jensen inled
da diskussionen synes visa, att de 
unga damerna icke äro så kyska som 
de borde vara. Om själva sakförhål
landet är det ju icke lätt att bilda sig 
någon åsikt, när mjan icke är biktfa
der, så som fru J. synes vara på 
detta område. Men nöjer man sig 
med vad var och en har tillfälle att 
se har man anledning tro, att fru J. 
verkligen har rätt. En annan insän
dare, "Fader till två döttrar", har 
redan fäst uppmärksamheten på, att 
vår tids friare umgängesformer inne
bära en större fara — tillfället gör 
ju tjuven. Jag vill gärna i anslut
ning till detta påstående fästa upp
märksamheten på att blygsamheten 
tydligen har minskats. "Skall jag 
sitta barhalsad hos två studenter", 
frågar kopparslagareänkans dotter 
indignerat i "Genboerne". Nu går 
hennes — dotterdottersdotter kanske 
det är — gladeligen i badet med stu
denterna med bart — nästan allt
sammans. 

Och dammloderna, antingen det nu 
är fråga om en "knäfri" eller en an-
tikrinolin-kjol synas vilja överföra 
badtoaletterna även till landbacken. 

Men är icke blygsamheten kysk
hetens bålverk? Och faller icke fäst
ningen lättare, när något bålverk ic
ke längre finns? Har man månne 
icke fog för att sätta kyskhetens 
tillbakagång i samband med den min
skade blygsamheten? Och är det väl 
möjligt att återföra kyskhetsprocen
ten till dess forna höjd utan att åter
gå till en gången tids skyddsmeto
der?" 

Ha våra läsarinnor månne något 
att säga till belysning av det före
liggande ämnet? Våra spalter stå 
öppna för eventuella inlägg. 

1:sta klass 

Beställningsatelier 

för 

KAPPOR, DRÄKTER 
och 

Promenadklädningar 

Rekommenderas. 

Hariclsl^ompaniet 

Drottninggatan 42 

TAPISSERI 
DETALJ 

O. Hamng. ti. 1 tr. 

iNlABft, 
Siden, Boj, Linne 

för gardiner 

TELEFON 15379 
GÖTEBORG 

ALLTID TREVLIGA NYHETER I 

HANDSKAR och VANTAR 

"Herrspalten." 
Det finns en finsk kvinnotidning, 

som heter "Våra Kvinnor". 

Dess redaktion har med en humor
istisk glimt i ögonvrån tagit exem
pel efter den manliga pressen med 
dess kända "damsidor", "spinnsidor", 
'hus- och hemspalter" etc. och väl
villigt avskilt en del av sitt utry mme 
åt den kvinnliga läsekretsens manli
ga anförvanter, där dessa, alltjämt 
efter mönster från dagspressen, kun
na få sina små speciella manliga in
tressen behandlade. Men under det 
att dagspressen förvisar sina "dam-
pal ter till de längst bort varande, 

minst förnämliga sidorna, placerar 
A åra Kvinnor" älskvärt och akt

ningsfullt "Herrarnas spalt" på allra 
första isidan. 

I det senaste numret framlägger 
Manne Malmquisth sina bekymmer 

den alltid lika aktuella och brän
nande manliga frågan: "När skall 
man fria?" 

Han Skriver: 

"Jag är — ja, det här börjar ju 
precis som bättre berättelseböcker 
förr i världen, men jag är varken 
Jafet, som söker sin hustru, eller 
'Sans famille" på svenska "Utkas
tad i världen", utan jag är en man 
på 32, som söker sig en hustru, som 
vill bilda familj men som fått kor-

MERKURTYÅLEN 
är oöverträffad för tvätt af fi' 
nare tyger med ömtåliga färger 

Ett parti något 

felaktiga 

Dukar, Servietter, 
Handdukar 

samt 

Uddahanddukar 
E x t r a  b i l l i g t .  

Friberg ® Anderson 
1 Kùngsportsplatsen 1 
T e l .  7 3 2 5  T e l .  

Vill Ni 
bli vacker? 

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

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

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

Ovicula (ägg) Tvål 
Användes av vira vackraste skådespelerskor. 

Kerstin Lindahls 
BLOMSTERAFFÄR 
Korsgatan 4, Telefon 8462 

Rekommenderas 1 

Förlovar 

eller 

Gifter 

uanaiiBiiaiiaiiaiiaii 

Ni Eder, så annon
sera det i 

GÖTEBORGS 
MORGONPOST 
Alla Edra vänner, 
läsa den tidningen. 

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

BtiBiiiiiBiiBiiBiiBiiBiiBiiBiiBiiaiiaiia 

gen åtskilliga omgångar och till och 
med hållit på att bli utkastad en 
gång. 

Och det hela beror uppå, har man 
sagt mig, att jag inte vetat när jag 
skall fria. Och kan inte nu "Våra 
kvinnor" ge besked, så lärer ingen 
kunna göra det. 

Nar jag friade till Elisabeth var 
jag övertygad om att hon skulle säga 
ja, men hon sade nej. Trots det att 
hon hade upptagit min hyllning, mi
na blommor, min konfekt — ja t. o. 
m. mina poem — mycket nådigt. Yi 
hade suttit så nära varandra i en 
soffa, att ej ett ettårsbarn fått rum 
emellan. Men nej sade hon, och ef
teråt fick jag veta att jag varit en 
idiot som inte haft tålamod att vänta 
ett par veckor, så hade hon som en 
mogen frukt ramlat i mina armar — 
så sade både hennes och mina vän
ner. Nå ja, följande gång tog jag 
god tid på mig, forcerade ingenting 
— och friade för sent. Hade jag 
gjort slag i saken tio dar tidigare 
vore jag i detta nu, det påstodo de, 
som på nära håll följt hela "affä
ren", välbeställd fästman, ja, kanske 
allaredan lyckligt gift och far till ett 
eller annat välskapat barn. 

När jag följande gång fick fram 
de avgörande orden, d. v. s. genom 
mina ord tvang fram de avgörande 
orden från "hennes sida" var jag 
övertygad om att tidpunkten var 
tämligen väl beräknad. Hon var ti
digt ute på hushållsuppköp, jag 
tyckte det hela var som en introduk
tion. Hemmet liksom vinkade nå
gonstädes i närheten. Strax efter det 
att hon köpt en smörkylare i Bosätt
ningsmagasinet öppnade jag mitt 
hjärta. Det blev emellertid nej, och 
jag fick samma dag veta att man ej 

Lundgrens 

« 

K I N A  

n  

Utvalda från de finaste och förnämsta .tné-j 
plantagerna på Ceylon och i Kina, hava le 

en utmärkt fin och delikat arom samt 

garanteras rena och oförfalskade. 

JAMES LUNDGREN & Co. 
GÖTEBORG 

Sveriges största och förnämsta théfirma. 

Rikstelefoner 829, 4319. r» _ . ' 
Telegramadress: JAMES, Göteborg. 

* 

9 Etablerad 1888. ° ' f© 

skall fria före 2 p. d., men helst på 
kvällen, när romantiken kommit i 
gång. Nå ja, jag gjorde följande 
gång min blyga bekännelse under 
hemfärden efter en soaré, men resul
tatet blev särdeles avkylande, enligt 
vad min bäste vän sade mig emedan 
det råkade vara 27 grader kallt den 
natten. Som om jag reflekterat där
över . . . 

Så kom då den hittills näst sista 
gången. Det hojtades väldigt om 
min framgång, min bästa vän skyn
dade på. Men jag, vis av skadan, 
behärskade mig och väntade tills det 

i lufttät, fukt
fri burkför-
packning. 

Fås hos Eder 
handlande - om 
ej så ring 9843, 
6424,15139. 

Kaffeimport- och Rosteri-Aktiebolaget 

O R I E N T E N  
Göteborg-. 

'1 

: 

msäiMåiÉM»: -'>mam«ÉåsÉSBSl ••A * • 
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mmSmåmmm 

Som Solstrålar 
kommer varje kind att skina efter kort 
tids dagligt bruk av den berömda YVY-
tvålen, som är rätta vägen till den ung
domliga skönhetens bevarande. 

YVY-tvålen säljes överallt. 

Aktiebolaget YVY Fabriken, Ysiad. 

mamma amumBœ* 
alälB^Miisiuds 

I  vår Sidenavdelning 

som numera ärför lagd 

t i l l  L jushal len bör jar  

Måndagen den 15 ds. 
vår populära 

SIDEN-VECKA 
under v i lken vi  lämna 

10 % Kassarabatt 
å samtl iga s iden- och 

sammetsvaror.  

Sidenfabr ikanterna 

notera åter högre pr i 

ser men vi  säl ja ännu 

t i l l  pr iser baserade på 

de lägre inköpspr isen 

G1LLBLADS 

ensamrätt för Sverige. Efter
tryck ej tillåtet). 

I 
Rom 

Rosenhof 
an av Luise Westkirch. 
Översättning av _e. 

4B. 

^ ̂ ran ^er ur hennes hand. 
„J11 vad strömmen dra'r!" 

^garl/r ,°nd miS?" Smekande 
nom, U la' °°^ höjde sig mot ho-

g 

ta rade "^"e^ samman" 
1 er ^'örsökte han vända bå-

s'°g arm ^ ^°n 5ver ^ans knä, 
^ rna °m ^anS oc^ kyss-
kyssa. a' S0In khrtt Julia kunde 

Smälte för den förtro 11-

^ Vom MlneS ^eröring utövade 
C^'' som V Cn ^ ^en ^'usande svin-
^a»sa kr; mo^n och vågor att 

Wno®, hade han dock 

en undermedveten känsla av faran, 
och han försökte skjuta undan henne. 

"Låt bli Julia! Låt mig vara!" 
"Hade jag inte lovat dig, att jag 

skulle kyssa dig i kväll? — Så —! 
och så —! Ser du, jag håller mitt 

löfte!" 
"Sedan, Julia — nu — forsen! 

— Kvarnarne — Herregud, var det 
inte redan den vita bojen vid ön. 

"Det var bara en poppelstam. De 
skimra så vita. Vi ha tid, god tid! 
Och nu har jag dig kär! Nu vill 
jag kyssa dig — just nu!" 

Båten gled som på sammet, driven 
och dragen av storm och ström. In
ga stötar, intet vacklande. Den 
mörka natten, som gjorde alla före
mål otydliga, hindrade Schack frän 
att märka, det de med iltågsfart flö-
go framåt på dödsbanan. Äntligen 
samlade han under ansträngning sin 

kraft tillsammans. 
'"Låt vara! — låt vara! — Vi ä' 

tvungna att vända. Släpp mig! 
Då tog hon med ett raskt grepp 

årorna ur hans slappa händer och 
slungade dem långt ut i strömmen. 

Han uppgav ett fasans rop. 
"Julia! Julia! Vad gör du?" 

Som en bildstod stod hon i den 
med rasande fart framrusande far
kosten, talade högt och allvarligt: 

"Jag rödjer undan det döda, för 
att det levande må leva. Kan du 
ännu bedja Schack, så tigg om him
lens nåd! — Där är forsen." 

Vitskimrande slungades vågskum
met bortöver i natten. Bruset över
röstade nu både storm och människo

röster. 
Ett hest skri trängde ur Schacks 

strupe. I dödsångest irrade hans 
blick omkring, sökte efter räddning, 
såg att ingen räddning fanns. 

Då störtade han sig med ett ry
tande på Julia och grep henne om 

strupen. 
"Sköka! du har förrått mig!" 
Hon slungade armarna upp i luf

ten i en sista triumf. 
Och medan hennes hånskratt dog 

i en rossling kantrade båten. Fast 
sammanslingrade i ett hatets famn
tag störtade de i vågorna, man och 
kvinna, och båten sköt pilsnabbt ge
nom skummet ned i kvarnarnes mal
ström som aldrig genomsläppt nå
gonting levande, att driva vidare 
med strömmen mot havet. 

XXV. 

Paul hade, sin föresats trogen, 
vandrat till brädskjulet vid floden. 
Långsamt, försiktigt gick han den 
ensliga vägen, med fingret på tryc
ket av revolvern, med skarp utkik 
framåt, bakåt till höger och vän
ster. Men ingenting fanns vitt och 
brett omkring honom utom den öde 
tomheten och en stormig oktober
natts dysterhet. Framkomrtien till 
målet tände han sin lilla elektriska 
ficklampa, lyste in i skjulet genom 
den snett hängande dörren. Det var 
tomt, och intet levande rörde sig hel
ler under de nästan nakna pilarne. 
"Väntande, lyssnande började Paul 
gå av och an på stranden. Ingen 

!kom. Intet ljud hördes utom stor
mens susande, och varje kvart torn
urens slag från stadens kyrkor. 

En gång tycktes det honom, som 
hörde han i fjärran över floden män
niskoröster, och än en gång klang 
det långt borta, dovt som ett skri, 
ett gräsligt skri. 

Eller yar det måhända ingen 
mänsklig stämma, blott ett högre ry

tande av stormen? Kanske var det 
också ställets hemskhet, som gjorde 
att han tyckte sig höra och förnim
ma lurande faror runtomkring. Men 
ljudet upprepades icke. 

Då tornuren förkunnade midnatt, 
vände Paul mot hemmet. Åter gick 
han långsamt och försiktigt spejan
de omkring sig för att icke bliva 
överfallen från ett bakhåll. Men 
oskadd och utan att ha mött en en
da människa nådde han Rosenhof. 

Dagen därpå var söndag. Paul 
var knappt klädd, när det häftigt 
hankades på hans dörr. Framför 
honom stod Pothoff med ett brev i 
handen, och på hans grova, rödbru-
siga ansikte med dess grå skägg
stubb låg ett uttryck av ovanlig 
upprördhet. 

Julia hade i går kväll tidigt låst 
sig in i sitt rum, och föregivit sig 
vara sjuk. Då hon i morse icke kom 
ned, hade hans hustru gått upp för 
att se efter henne. Han hade funnit 
dörren öppen, sängen orörd, kamma
ren tom. På bordet hade legat ett 
förseglat brev, adresserat till Paul 
Wieprandt — brevet som han höll i 
handen. Och nu hoppades han få 

höra av Wieprandt, vad som stod. 
på med Julia, och varför flickan utan 
ett ord och utan att det varit någon 
ovänskap, så plötsligt lämnat hans 
tjänst. Hon hade alltid förefallit 
nöjd och belåten. 

Paul tog brevet. En plötslig, obe
griplig rädsla kom hans fingrar att 
darra. Hur olycksbådande syntes 
honom adressens ojämna bokstäver! 
Julia försvunnen? Åter en ny, dun
kel gåta! 

Han öppnade brevet. Det var 
skrivet med en upprört darrande 
hand och illa stavat. 

Min Paul. 
Låt mig än en gång kalla dig så. 

Jag betalar ju för det med allt, vad 
jag är. Men priset är icke för högt, 
min Paul! Tro inte det. Och var 
inte rädd, ty det är för sista gången. 
I morgon tillhör du henne helt, — 
den andra.. Jag har varit mycket ond 
på dig, jag hade kunnat göra dig 
illa — jag, dig! — Men nu begriper 
jag, att jag inte är god nog för dig, 
att leva för dig. Men dö för dig, 
törs jag, och att ta' den med mig ur 
världen, som står efter ditt liv, 
Schack. Det måste ske! Han har 
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Emilie Pettersons 
Broderiaffär 
(Inneh. A. HÄRSTRÖM) 

KUNGSGATAN 45 TELEFON G831 

Handarbeten 
av alla slag till billigaste priser. 

Lär Eder maskinskrivning 

REMINGTON 
den mest använda skrivmaskinen 

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

(zlegarifa S^/xzlIar 
i cd/a prislägen. 

Arkadens Modemagasin 
telefon 17133 

Kostnadsfri platsförmedling. 

Varje förståndig husmoder 

använder 

Pellerins Margarin 
i hushållet 

BERTHA ANDERSON 
15 Korsgatan^ Göteborg« 

Nu inkommet stort urval av vackra Ylletyger, Viyella i ylle och bomull, 
Bomullsflanellep. Handvävda, färgäkta Bomullstyger, Hvlta Väf-
nader, bästa fabrikat. Strandkoftor, Lahmans Trieotunderklä
der, Strumpor, Underkjolar, Snörliv, Reformliv, Näsdukar, 
Allmogegardiner, stort urval, Möbeltyger, Borddukar, stor sortering 
vackra mönster, Linneduktyger, bästa fabrikat. Handdukar, Säng
täcken, Filtar, Sticktäcken. Prima Ylle- och Bomullsgarner. 

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

Olkännagivande. 
Härmed tillkännagives att Hildur Sandegrens Mode- och Kort-

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

Högaktningsfullt 

Hildur Smidegren. 

skulle vara varken för tidigt eller 
för sent. Så gick jag fem timmar 
med henne en dag för att nå rätt 
klockslag, från 5 till 10. Ocli så — 
— otvivelaktigt skulle allt gått bril
jant, det ®ade nu också alla, men nu 
hade hon tröttnat på en, som inte 
kunde få det avgörande ordet över 
läpparna. Jag fick min åttonde 
korg. 

Nu allra senast friade jag åter 
"mitt emellan" för tidigt och för 
sent men i alla avseenden efter nog
grannaste beräkning. Allt var kal
kylerat, tid, rum och sätt . Hon såg 
vänligt på mig, sade att hon tyvärr 
inte kunde bli min hustru, men att 
som en äldre, nej kanske var det 
yngre syster . . . 

—• Tack så förskräckligt mycket, 
sade jag, men jag har åtta sådana 
systrar förut. Det tog hon som en 
oförskämdhet och ropade på bror sin 
som är fotboll-center-forward och 
vars mästerskap jag undgick genom 
min snabbhet och trappans skarpa' 
brant. 

Kan nu "Våra Kvinnor", redak
tionen eller någon av läsekretsen, ge 
ett gott och vänligt och ärligt råd. 
När iskall man fria? Och så ett svar 
till, på denna fråga: kan det nu vara 
bra och hyggligt att så där hålla oss 
herrar på spettet, ovissa om utgån
gen? Varför kan ej kvinnan hissa 

Bergmans Enkas 
välsmakande och sköra Delikatess-

och Couvert-brödsorter rekommenderas. 
Sälj es i välsorterade Speceriaffärer. 

GARDINSTÅNGER 

/<?//a 
önsAacte 

RIIMÄBWER 
/ärger 

o c/t j/or/eAar 

ßäsf oc/fM/Zfioj/ 
f/os 

ABCujl Johnsson 
2 /i r /ioj/orrfe/ £ 

exempelvis en helt liten vit flagga 
när hon är färdig att kapitulera. Det 
hela skulle bli så mycket enklare och 
trevligare och mindre upprörande. 

Och tänk på tidsvinsten, nu för ti
den, när time is money mera än nå
gonsin förr. 

Jag väntar på svar och förbliver 
alltjämt Redaktionens trofaste beun
drare. 

Manne Malmquisth. 
"Våra Kvinnors" redaktion låter, 

fortfarande efter berömt mönster, 
artikeln åtföljas av några vänliga 
och upplysande ord: Vi ha ej velat 
undertrycka detta "rop av förtviv
lan" i "Herrarnas spalt". Red. hyser 
för :sin del en misstanke, att det där 
av hr M. M. åberopade exemplaret 
av "helt liten vit flagga" i själva 
verket brukar hissas, men att det fin
nes otaliga herrar som fullkomligt 
sakna blick för den saken, och som 
göra sin bekännelse antingen före det 
flaggan kommit upp, — om den nu 
alls kommer, eller ock efter det den 
åter nedtagits. I övrigt låta vi den 
alltid aktuella frågan gå vidare till 
var läsekrets som säkerligen åtmin
stone med goda råd skola förbarma 
sig över den hårt prövade insända
ren. 

Efter att ha genomgått 

DIREKTRIS- och TILLSKÄRAREKURS 
i Köpenhamn har undertecknad öppnat Atelje 

I  K A P P -  D R Ä K T -  o c h  K L Ä D S Ö M N A D  
Tillskärning och provning utföres för de 
Damer, som själva önska sy sina kläder. 

Fru Lisa Krantz. 
Vadmansgatan 4. Göteborg, Tel. 8151. 

m 
Å N C B A G E R I  A . B .  

R O S E N L U N D S  

B R Ö D  

hos 
57 Kungsgat 

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

Vitvaru- & 
Brud utstyrselsafitär 

BARN- & BABYKLÄDER 

RIT. & PÅB. HANDARBETEN 

Telefon 5107 

Fr. o. m. 

M å n d a g en  den  15  ds .  

stor 

SPECIALFÖRSÄLJNING 

av 

D A M V Ä S K O R  
Priserna 
e n o r m t  
b i l l i g a  

HERM. MEETHS A.-B 

Uppmuntra kvinnlig 
företagsamhet! 

En ny ateljé i kapp-, dräkt- och 
klädsömnad har öppnats av Fru Lisa 
Krauts, Vadmansgatan 4, härstädes. 
Fru K. går så väl rustad till sitt 
värv som man gör, när man äger stor 
naturlig fallenhet för ett arbete och 
därtill skaffat sig en grundlig ut
bildning för en ledande ställning där-
inom. Det sistnämnda är en verklig 
tillfredsställelse att notera, kanske 
därför att överlägsen yrkesskicklig
het på detta område icke är så all
mänt förekommande. En man går 
med ett gott tyg till sin skräddare 
och är viss om en kostym, som skall 
fullt tillfredsställa honom. Ha vi 
kvinnor samma skönt trygga känsla 
när vi gå till vår sömmerska? Ha 
vi inte snarare förnimmelsen av att 
spela hasard? Det kan bli en allde
les förtjusande klädning, men den 
han också bli sådan att vi, sedan vi 
en eller två gånger tagit oss bedröv
liga ut och vantrivts i den, packa 
ner den i en pappkartong och med 
en uppriktig suck av lättnad skicka 
den ^ som present till en avlägsen 
släkting långt ute på landet. Dessa 
malheurer skola icke förekomma, när 
de damer, som träda i spetsen för 
syateljéerna, allmänt lika grundligt 
fackutbilda sig som de manliga kol
legerna. Fru Krantz synes hava 
gjort det, vilket berättigar till en re
kommendation av hennes företag. En 
nyhet inom branschen är, att atelie-
ren lämnar handräckning med till

skärning och provning åt dem, 
önska sy sina. klädningar själva. 

.14 

som 

Bråsths Konditori 
Victoriagatan 1 B (hörnet av Storgatan) 

REKOMMENDERAS. 

Fröknarne Hildur Åberg och Olga 
Rubenson öppna inom den närmaste 
tiden manufaktur affär i huset n:r 
47 Drottninggatan. De båda damer
na, vilka härmed vågat det alltid 
kraft och mod krävande företaget att 
etablera sig, ha under en följd av år 
intagit betrodda ställningar i firman 
Lagerstedt & C:o härstädes och med
föra därifrån grundliga insikter i 
allt vad som hör till manufaktur-
branschen. För varje nytt företag 
finns det något som heter "port-
gångsföre", de med själva starten 
förenade omkostnaderna och svårig
heterna. Att ge ett handtag just då, 
det är det som det gäller! Sedan, när 
ett företag kommit i gång, går det 
av sig självt. Låt oss överallt där 
vi kunna, hjälpa kvinnlig företag
samhet! 

* 

F röken Hildur Sandegrens väl
kända mode- och kortvaruaffär har 
i dagarne flyttats från Kungsgatan 
10, där den drivits i tolv år, till 
Skolgatan 6, vilket härmed påpekas 
för hennes kundkrets, som vi hoppas 
alltjämt skall utvidgas. 

Småbröd och Kakor samt 
Långedragsbröd 

säljes varje lördag i 
Smör- och Ostaffären Bazar Alliance N:r 60 
Butiken är vid ingången från Bazar-
gatan mitt emot Lax- och Konserv

affären N:r 55. 
Tel. 4570 till begge butikerna. 

A. MAGNUSSON. 

Li BBtoborg «g* 

Ziwertz' 
irgmede! för ötrnnhrv,, , . eHta* irldio- „„-i "sunoryn, här . T bliÄMg verkan. S7"'- här och skä*** 

san oskadlig. F innes tvättni.Ä.W 
1,05 Hovléverayn"öSrer- 1 ^ minut 1 
Z. x-*v-i«*nior 

w6rt'z pf. 
Lorenshergsgatan N:o 7. 

Parti ock 

Att tala till andra är natur, att 
höra på andra är bildning. 

Aila som köpa 

S P I S B R Ö D  
från 

Göteborgs Ångbageri 
säga att det är 

främst i skörhet och god smak. 
' •••Hllli l iuiiiniii i i i i i i i i i i i i i i i i i ,M,. . , , , , , , , , , ,  

En trevlig historia. 
Lärarinnan i första förberedande 

har givit sina små elever i uppdrag 
att berätta var sin trevliga historia. 
När turen kommer till lilla Aina re
ser sig denna upp och säger: 

—• Jag förstår inte detta! Jag 
tycker inte att jag alls sytt mig nå
got nytt i år, och ändå fick jag i dag 
en stor räkning från sömmerskan. 

Lärarinnan (överraskad): — Men 
vad menar lilla Aina! Inte var det 
någon trevlig historia. 

Lilla Aina: — Men så sade mam
ma till pappa härom dagen. Och då 
sade pappa: det var en trevlig hi
storia ! 

Köp Ed ra S kodon 
dar Ni får största urval 1 

varor, lägsta priser, näm]jgeil 

10 Södra Larmgatan 10 
Linnégatan 11. Kari Gustafen ^ 

M ö b1er Vaekra och 
solida stil 

Gripsholms SSmui'odell.r 
såväl som moderna tillverkas. Provmöbler 
finnas. Fotografier sändas. 

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

Härliga sjöresor och bilturer. 

brevlåda. 
Medlem av föreningen „Kym 

barnen mot deras mödrar". yj fgr 

neka icke att Ert opus kan ha sina 
synpunkter, som äro värda beaktan
de. Men vad skolflickornas däri p|. 
talade efterhängsenhet efter skolgos
sarna äger för samband med kvinno
friden ha vi däremot ganska svårt att. 
förstå. Även är den märkliga för
ening, varav Ni så stolt skriver Er 
som medlem, oss, dess bättre, full
ständigt obekant. 

Oviss. Så går beslutsamhetens 
friska hy i eftertankens kranka blek
het över! 

Utan namn. Vi ha mottagit edert 
massupprop till pressen att icke in
föra humbugsannonser, men Kvin
nornas Tidning är orätt adressat — 
någon humbugsannons har ännu al
drig synts i dess spalter och kommer 
icke heller dit framdeles. Så mor
ska är vi! 

PATENTERADE 

H A V R E G R Y N  
Spara tid. — FÄRDIGKOKTA på 3 MINUTER. Spara bränsle. 

OBS! VÅR HYGIENISKA FÖRPACKNING. 

hat mot dig. Han har svurit att dö
da dig — och han håller ord! Om 
du skall leva, får han lov att dö. 
Men det är intet göra för dig. Det 
vore synd om dig, Paul. Men om 
svarta Julia är det inte synd. Där
för — då det måste ske! — så gör 
jag det för dig. Då du läser detta, 
är det redan över. — Och tro inte 
att det är av groll mot dig, som jag 
går. Dig har jag att tacka för all 
den lycka jag känt i livet. "Men 
det döda måste rödjas undan för att 
där skall bli rum för det levande." 
— Fråga bara baronen. Du tillhör 
det levande, och det gör väl också 
hon, — den andra. Men om hon 
också är tusen gånger bättre än jag, 
— älska dig mer än jag, den stac
kars Julia, kan hon inte. Det vet 
du också, Paul! — Jag hatar henne 
inte mer, ty du håller henne kär. 
Och emedan hon är din lycka, så 
skall du också få njuta din lycka 
hela livet igenom. — Var nu inte 
ledsen för mig, Ser du, sedan jag 
lärt känna dig, så kunde jag inte mer 
gå tillbaka i mitt förra liv. Och när 
du tänker på mig, Paul, — väl säl
lan men ändå emellanåt, icke sant? 

— då 'skall du inte behöva skämmas, 
för iatt du en gång haft mig kär. —• 
Ku är det tid. Vid kvarnarne fin
ner du mig — och honom. Jag väl
signar dig. 

Hon som hette svarta Julia." 
Medan Paul läste, bredde sig en 

slöja för hans ögon, och bokstäverna 
tycktes dansa och röras samman. En 
rasande smärta sammansnörde hans 
strupe, så att han icke kunde få 
fram ett ord till svar på Pothoffs 
frågor. Han slog händerna för an
siktet och snyftade i hjälplös smärta 
över något underbart skönt, vars 
skönhet han nu först fattade, och som 
var ohjälpligt förlorat. Han kände 
icke, att Pothoff drog brevet ur hans 
hand, han såg icke, att bakom dörren, 
som värden lämnat öppen, även an
dra från Rosenhof stodo i lyssnande 
spänning, och att baronen över Pot
hoffs axel läste Julias brev. 

Alla de lyckostunder Julia skänkt 
honom stego upp för Pauls inre ögon. 
Nu var hon död för honom, hade dö
ende slitit den kedja, i vilken han 
hjälplös vred sig! Han hade obarm
härtigt förskjutit henne för en annan 
— och hon dog för honom! — Han 

begrep sammanhanget tydligt. 
Schack ville för evigt förstumma 
honom emedan han upptäckt hem
ligheten om hans dubbelliv. För 
detta ändamål hade han lockat Paul 
till det öde stället. Men Julia va
kade, och Julia dog för att rädda 
honom, dog och dödade, för att åter
vinna åt honom frihet och hem. —-
Hade han verkligen en gång i fari-
seiskt högmod sett ned på den arma, 
förirrade, som aldrig ägt en from le
dare på rätta vägen? Nu växte hon 
uppåt över honom till en storhet, för 
vilken både han och Lisa måste böja 
sig i stoftet. Men väldigt över den 
djupa skam han kände, växte i ho
nom en skarp smärta över att en så 
stor själfens och kroppens skönhet 
förintats. — Var hon då verkligen 
förintad? Fanns ingen räddning? — 
Han for upp. "Till kvarnarne!" 

Men en skarp stämma, som ljöd 
upp genom det öppna fönstret, av
skar varje förhoppning. 

På gården framför huset stod Sa-
biner-Lotta med tiggarbarnet på ar
men, i en tät krets av åhörare. Hen
nes ögon gnistrade. Hennes'nedhän

gande underläpp skälvde. Den gälla 
rösten ljöd långt bort. Hon hade 
varit med! Själv sett med egna 
ögon, när hon tidigt på morgonen 
var på väg ut att tigga; hade sprun
git efter en hop folk som rände mot 
kvarnarne, ivriga, upprörda. Vid 
järngallret nedanför kvarnen hade de 
fiskat, upp två stycken! En stor, 
grov karl med svart hår — Sabiner-
Lotta kände honom från Pothoffs 
källare —- och ett kvinnfolk. 

"—' och kvinnspersonen, Pothoff, 
var ingen annan än eran Julia! All
deles tydligt kände jag igen henne. 
En sönderslagen båt drev också om
kring där nere. — Och så körde de 
dem till bårhuset. — Döda? — 
Ja, visst var de döda, Som sten! 
Hur skulle de kunna vara annat? 
Vid kvarnarne? Och nu ska' de ut
ställas, så man får veta, vem de är. 
Ni får gå dit, Pothoff, och ge' be
sked. — Och jag går med. Jag går 
också med!" 

(Forts.). 

VanforBanstaltens Yrkesskola 
Tel. 236 — 11510. 

Kjellmers 
Damskrädderi 

& Kappmagasin, 
rekommenderas. 

Förstklassigt arbete. Låga priser. 

Carl Johansgat. 9. Tel. 45968. 

Stor sortering av 
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Storl. 1-17 år, 

i prislägen: 
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Hrla JVIjölk 
Distribution på glasflaskor. 

Tel. 40781, 45699 

Verner Magnusson 
Kött= & Fläskaffär 
Bazar Alliance 42—43. Tel. 106 2 

rekommenderas till 
ärade husmödrar. 
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'TZ^ktillàtes gärna om "Kvin-
Ls Tidning", med hela namnet 

"" utsatt, angives som källan. 

innehåll. 
Utlandskrönika i sammandrag. 
En mor. 'Dikt av Euth Bogren. 
Den falska kyrkogården. Av Anna 

Lenah Elgström. 
yrkesvalet. Av Gunnel Holzhausen. 
Hålla de manliga männen på att för-

svinna? Av Julie Gram. 
Varför? Av En man. 
Medansvarig eller icke? Av Tinni. 
"Herrspalten." Svar av Lena. 
Tigern. Novell av T. Hamm. 
Naturkänsla. Av Adar. 
Får inte en skurgumma åka 1 egen 

automobil? Två svar. 
"Lätt plats" — "ioo kronor i ersätt= 

ning...." Av Kagna Peters. 
Pensionärshem. Av Plume. 
Telefonisternas julafton. 
När musiken spelar. Av Crayon. 
Kraftuttrycket. Av Opponent. 
1 Rosenhof. Roman av Luise Westkirch. 

Vtlandshröniha 
i sammandrag. 

Tyska regeringen har genom den 
mycket omtvistade, men dock slutli
gen av riksdagen antagna s. k. full
maktslagen utrustats med en i viss 
grad diktatorisk makt på det mili
tära, finansiella, ekonomiska och so
ciala området och kan nu med större 
kraft än förut ägna sig åt uppredan
det av det kaos de inrikespolitiska 
förhållandena utgöra. Det är väldi-
ga uppgifter regeringen står inför: 
en ny stabil valuta skall upprättas, 
livsmedelsbristen avhjälpas, varu
priserna hållas nere, den stigande 

revolter tenderande inre oron 
dämpas, medel utfinnas mot den 
växande arbetslösheten. 

Den monarkistiska rörelsen i 
ayern framträder allt mera öppet, 

a t starkare och samlar .sig omkring 
Pnns Rnpprecht, i vilken man ser 
aßdets snart blivande konung. 

amtidigt härmed vinner iden röda 
ProPagandan allt större terräng i 

Sen' ^en tyska kommuniströrel-
ns huvudkvarter. 

T, 6 nati°nalistiska kretsarne krä-
a t regeringsdiktaturen skall av-

att # aV 611 m^tärdiktatur med mod 
8va °rSätta d«t vacklande och allt 

gare socialdemokratiska partiet 
Y«' Politiska spelet. 

i t . . ]  ,'Se™ n^S°t hak om kulisserna 
iiw ! an ^ Frankrike oroas man 

göra 
over d -i uiUdo in< 
i 6 ^ c^£'a ^nköp tyskarne gö 

halv J'u-1 aV och koppar, en 
Hill / 10n bomulll^alar och för 17 
®ad! arS k°PPar under sept, må-

^ant °Cl1 k'°PPar inSa som 

11 Will , Väsentligt sätt i ammu-

^Hönska n^en! ^an måste 
°ctt „j. railsniännen växande oro 

j Rolösa nätter! 

i%W6Ståndsfrågan h,ar Belgien 

das 611 P^an' som «kall 
av skadeståndskommis-

Va®ker 0cr" v^en utlovar en 
^kland \ ^imn Edström från 
Pressen 6 r'l^^as av den franska 

heller SXd Mi" sanS»i''ist- Ej 
Plan. 

^ f a l l e r f i  a n t a ® l i g e n  i c k e  s a m -
6 dess intressen. Den 

synes gilla denna 

engelska pressen ropar ett "giv akt" 
med anledning av den förestående 
konkursrealisationen av de i Huhr 
hopade järnförråden. Komma dessa 
för vrakpris i den franska och bel
giska industriens händer, kan den 
engelska stålindustrien med visshet 
vänta en mördande konkurrens. 

En framstående tysk vetenskaps
man, som intervjuats i skadestånds-
frågan rörande möjligheten för 
Tyskland att kämpa sig igenom de 
hårda tider, som väntas, svarade på 
följande betecknande sätt: 

"Allt beror på, om Frankrike be
traktar Tyskland som en värphöna, 
vilken skall lägga guldägg eller som 
en höna, vilken man ämnar koka 
soppa på." 

Den engelska regeringen har hän
derna fulla med svårlösta inre frå
gor: arbetslösheten påkallar enorma 
och dyrbara nödhjälpsarbeten samt 
en omfattande emigration för att 
avleda det ständigt växande befolk
ningsöverskottet. Den jordbrukan
de befolkningen begär spannmåls
tullar ,enär den eljes måste upphöra 
med sädesodlingen och utlägga den 
areal, som nu ligger under plogen 
till betesmarker. Stadsarbetarne äro 
emellertid avgjorda motståndare till 
tullskydd, och det antages att hela 
den kvinnliga väljarekåren delar 
denna synpunkt, vilken betingas av 
konsumentintresset att livsmedlen 
icke fördyras. 

En schism har inträtt emellan 
Frankrike och Schweiz därigenom 
att det förstnämnda landet, brytande 
mot traktaten av 1815, förklarat att 
den franska tullgränsen mot Schweiz 
skall sammanfalla med den politi
ska. Det franska arondissementet 
G-ex med en befolkning av 20,000 
personer, vilket hittills, i överens
stämmelse med traktaten, icke haft 
tullskydd mot Schweiz får nu ett så
dant. Genève förlorar därigenom 
det givande uppland som det haft i 
Gex. Schweiz kräver att frågan 
skall avgöras av internationella 
domstolen i Haag, men Schweiz är 
ett av de små landen i världen och 
Frankrike svarar nej. 

Man har, som synes, besvärligt 
över allt i denna jämmerdal, som 
med litet god vilja människorna 
emellan skulle kunna vara ett para

dis. 

MAXIMER 
av La Rochefoucauld. 

Det finnes få ting, som i och för 
sig äro omöjliga — det är snarare 
energien än möjligheten att utföra 

dem som saknas. 
* 

Nyhetens charme är för kärleken 
detsamma som doften är för frukten. 
Kärleken får av den en glans, som 
snart försvinner och aldrig återkom

mer. 
* 

Det finns onda människor, som 
skulle vara mindre farliga, om deras 

natur saknade allt gott. 

* 

Yi lämna gärna dem, som tråka 
ut oss, men vi kunna icke förmå oss 

att lämna dem, som vi tråka ut. 

Prenumerationspris : 
Helår Kr. 6:—. *12 år Kr. 3: 50 V* år Kr. 2: —. 

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

EN MOR.  
Ho Ruth Bogren. 

Jag såg en gång en mor och hennes son — 

den tavlan ofta för mitt minne står. 

Ett leende så ljust och underbart 

gled öuer hennes fina anletsdrag 

då längtande små händer sträcktes upp 

mot henne, som i sanning uar en mor. 

/ kärlek glänste hennes ögon då : 

"JVIin son, min glädje, uad skaff du uäf bli? — 

En ädel man, om jag är vis och stark. — 

Vad frön finns där uäl dolda inom dig? 

Båd ros och tistel, därom är jag viss. — 

Skal! du bli stark och fin, skall du bli ren 

och segrande igenom Iiuet gå? 

Skaf! du ha kraft att motstå frestelsen, 

att krossa draken som spyr gift och död? — 

Ja, om jag kämpar med ditt bättre jag, 

om jag dig lär att smida soärd och sköld 

au härdat stål, då segrar du tiff slut. 

S ka!I i deaf et, hjärtats uita gud 

bli stjärnan, som ska fl lysa dunkel stig? 

Så sant jag kärlek har och uill ditt uäl, 

så sant ditt hjärtas ljus skall leda dig, 

ty från den första stund du tänka kan 

din blick jag uända vill emot dess glans, 

liksom jag uänder mig mot ljuset nu 

i bön att sådan må min kärlek bli: 

helt fri från tanke på min egen ro, 

så djup och uis, så alluarsam och stor, 

att blott Hllfaders kärlek till sin uärld 

kan stråla med en mäktigare glans. 

Först då jag värdig är att kallas MOR." -—• 

Och gossen log, bleu sen helt alluarsam, 

som om han känt de alluarsordens makt; 

hans djupblå stjärneögon strålade 

m o t  h e n n e ,  s o m  i  s a n n i n g  u a r  e n  m o r .  

Den falsKa Kyrkogården. 
Av Anna Lenah Elgström. 

Författarinnan fru Anna Lenah Elg-

ström-Collijn, som nyligen besökt Göte

borg för att för en huvudstadstidning 

skildra stämningar och händelser från ut

ställningens sista dagar, berättar här ne

dan, på begäran, för Kvinnornas Tidnings 

läsekrets om sitt livligaste intryck från 

den vita, nu redan tillslutna, men dock 

ännu ej åt glömskan helt förvunna sago

staden. 

Fru Elgström skriver: 

Det finns platser där man känner 
att det borde hända något, platser, 
som redan i sig själva på något sätt 
äro äventyr. En sådan var Göte
borgsutställningen, då jag strax in
nan stängning, dagen for första gån
gen besökte den, en övergiven ekande 
labyrint, där man först kände sig nä
stan kusligt trist. Det var dock gan
ska sällsamt och förtjusande, fann 
jag inom kort, att så där ha den till 
sitt nästan uteslutande förfogande. 
De människor vilka — tvivelsutan — 

befunno sig inom den, försvunno i 
de stora ytorna och förlorade sig 
bland mängden av utställningsföre
mål —• somliga bokstavligen och för 
alltid, antar jag, fast jag inte hört 
något sådant. (Däremot har jag 
hört att det hänt att folk kommit 
ner från berg- och dalbanan utan 
huvud . . .). I detta trygga tillstånd 
(jag menar osynlig) kunde man strö
va omkring och fantisera hop de 
äventyr, som skulle passat så bra 
att hända i dessa omgivningar, att 
de säkert också inträffat, fast de, 
liksom katastrofen på nöjesfältet, av 
opportunitetskäl förtigits. 

Vilken förtjusande scen för idyl
ler stod t. ex. inte obegagnad bakom 
Minneshallen. Gång på gång har jag 
varit där och aldrig sett en männi
ska på den lilla gröna gården med 
dess mosaikgolv och dess air att va
ra en liten, förlorad renässansträd
gård, där Paolo och Francesca kun

nat viska till varandra mellan lager
träd och vita pelare. 

Högre ståndsavdelningens fil av 
gamla, bleknande herrgårdsrum 
skulle däremot passat bäst som ram 
kring en spökhistoria. Sådana äro 
ju alltid förknippade med vissa rum 
eller vissa föremål. Tänk om till
hörande spöken på det sättet blivit 
nödsakade att följa med hit till ut
ställningen och sedan vilsekomna ir
rat omkring à la spöket i Canterville 
och viskat sina blodiga familjehem
ligheter i örat på totalt ointresserade 
utställningsvaktmästäre ! 

En tredje underbar liten plats var 
den falska kyrkogården utanför me
deltidskapellet. Under dess höga träd 
var man så långt borta från nutid 
och storstad. Bullret utifrån hejda
des av de höga, vita murarna med 
derais pelargångar, där man kunde 
vandra likt en mediterande munk 
och se de gula löven sakta falla över 
det tjocka gräset mellan vittrade 
gravstenar. Ut i grådunklet föll en 
smal ljusstrimma från den eviga 
lampan framför altaret inne i kapel
let. Likt ett smalt svärd skar det 
kryptans mörker; en .korstols snide
rier, en madonnas blåa mantel glim
made till i tusenårig prakt, en gnista 
träffade altaret av koppar — från 
Bergmans konstgjuteri i Stockholm. 

Se där, nu är det där igen, det 
vaga intrycket man hade hela tiden 
av att något där ändå var på tok. 
Kapellet var den kyrkliga utställ
ningens pärla — en pärlas, pärla allt
så — en liten vrå av intensiv stäm
ning, åstadkommen av den pietets
fulla kunskapen hos en arkeolog, isom 
också är diktare. Det har hänt att 
katoliker, som kommit dit in, knä
böjt för madonnabilden som i en rik
tig kyrka. Ja, någon har framkastat 
den tanken att både kapellet och kyr
kogården även efter utställningens 
slut skulle upprätthållas — en liten 
vrå helgad åt andakt och tystnad, ett 

memento mori i storstadslivet. Dess 
upphovsman har alltså nästan åstad
kommit att göra det omöjliga möj
ligt. Yi glömde nästan att — hur 
äkta de enskilda föremålen än äro — 
det hela var ändå bara illusion, pas
tisch, teater. Nästan, sade jag, inte 
alldeles. Ty något strävade som sagt 
ändå emot. • Historien om katoliker
na hjälpte inte. Stackare, tänkte 
man, bara helt medlidsamt, stackars 
naiva, tro'sivrare, som narrats att till
bedja ett tomt skrin i ett oinvigt ka
pell. Det kändes nästan lika stötan
de .som det skulle verkat att finna en 
sörjande på knä vid någon av de tom
ma gravarnia utanför. Tänk om entu
siasterna för dess vidmakthållande 
skulle få genom sin idé och några 
hundrade år härefter någon naiv 
själ, narrad av gravarnas namn och 
vapen, verkligen skulle hålla andakt 
vid den i den tron att han stod vid en 
släktings viloställe. Åtminstone är 
jag säker på att femhundra år här
efter kommer Birger Jarl att anses 
ligga i den tomma kista en annan 
högt begåvad estet designerat åt ho
nom vid stadshuset i Stockholm. 
Även mot den maskeraden har ju 
dock röster höjts — röster inspirera
de av den envisa, sunda känsla, som 
säger att en kyrkogård med tomma 
gravar och ett kapell som icke är in
vigt, är något nästan ändå värre än 
sacrilege — är en smaklöshet. 

På det sättet blir den falska kyr
kogården en liten läxa om vem som 
i fråga om livets allvarligaste och 
djupaste förhållanden har den värdi
gaste instinkten — esteten, som av 
dekorativa hänsyn bygger monument 
över tomma gravar, eller de, som 
inte vilja veta av mer än en enda 
tom grav — den kvinnorna funno på 
påskdagsmorgonen ! 

Sannerligen, jag tycker att herrar
na av den förra typen nästan vore 
värda att inte få någon egen grav 
utan allihop läggas i Birger Jarls. 

Yrkesvalet. 
Diskussion i Svenska Kvinnors Medborgar förbund, Stockholmsavdeln. 

Av Gunnel Holzhausen. 

En av de svåraste och mest aktu
ella kvinnofrågorna för närvarande, 
är de unga flickornas yrkesval. 
Konkurrensen är stor inom alla om
råden, det råder trängsel på alla ba
nor. Då härigenom målet för de 
ungas utbildning i olika yrken vi
sar osäkerhet i fråga om en definitiv 
utkomst efter lärotidens slut, blir 
följden den, att fordringarna på ut
bildningen drivas i höjden, och blott 
ett fåtal erhålla platser. De övriga 
måste söka sig in på andra banor och 
kunna se tillbaka på förspilld tid 
och bortkastade lärpängar. 

I allmänhet äga de unga och deras 
målsmän för liten kännedom om 
framtidsutsikterna på det arbetsge-
bit som väljes; sakna ofta exakta 
uppgifter på krav och villkor, löne
förmåner och befordringsmöjlighe-
ter. Man går på måfå igenom kur
ser och tager examina utan att göra 
sig reda för vad man egentligen 

åsyftar; och så gå åren, tid, pängar 
och krafter vedervågas, för att man 
sedan kanske hamnar i ett arbete, 
vars fordringar och villkor icke stå 
i rimlig proportion med studietiden, 
som föregått. 

Yad som från början alltså måste 
framhållas, är behovet av målmed
vetenhet hos den som är i tillfälle att 
välja levnadsbana. 

I Frankrike har man redan år 
1921 inrättat en byrå, vars uppgift 
är att stå till tjänst med exakta upp
lysningar om arbetsutsikterna inom 
officiella institutioner, undervis
ningsväsendet o. d., inom lantbru
ket, affärsvärlden etc. Även Tysk
land har arbetat i samma riktning, 
och nu visar sig även i vårt land be
hovet av en liknande rådfrågnings-
anstalt. 

Tills vidare får man vara glad att 
yrkesfrågan kommit på dagordnin
gen. I våras blev frågan aktuell till 
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