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använder 

Pellerins Margarin 
i hushållet 

sig ea ynnest. Han uttalade en ön
skan, att läraren skulle halshuggas! 

Åsikten att barnasinnet Sr fördär
vat återfinner man i den tidigare, 
rätt allmänna tron att barn., som do-
go odöpta, voro hemfallna åt helvetet. 

Kristi uttalande: "Låten barnen 
kamma till mig och förmenen dem 
icke, ty sådana höra Guds rike till" 
går ju dock i diametralt motsatt rikt
ning. 

Den Freudska teorien att de vux
na icke ärio ansvariga för sina om 
sedligt förfall vittnande drömmar, 
eftersom dessa leda sin upprinnelse 
från barndom eras oansvariga tid, för
kastas emellertid av ett stort antal 
företrädare för den modärna psyko
logien. De erkänna, att barnaårens 
upplevelser spela in i drömlivet, men 
förklara bestämt, att den vuxna män
niskan är ansvarig för sina drömmar, 
att hennes inre personlighet, just så
dan den är i drömmande stund, tro
get återspeglas i hennes drömliv. Den 
som är sedeslös i drömmen är det 
också i verkligheten även om sedes
lösheten på grund av förhållandenas 
tvång (hänsyn till världens omdöme 
o. d.) icke får utlösning i handling, 
utan gives fritt spelrum endast inom 
fantasivärlden. 

Denna psykologiska skola Tappfat-
tar brottsliga drömmar som ett osvik
ligt tecken på den drömmandes själs
fördärv.. En rening av tanke- och 
fanta-silivet är här en brådskande och 
angelagen omsorg. 

Antagandet att vi, ännu vilande 
under vår moders hjärta, röna själs
lig påverkan av hennes tanke- oeh 
känsloliv är iek.e nytt. Det är myc
ket sannolikt att vi måste räkna med 
ett sådant förhållande. Man måste 
beklaga, att det icke är allmänt känt 
av mödrarna. 

En mängd 
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Kassaboken har 
ordet. 

Det kan måhända tyckas förmä
tet av en kassabok att taga till orda, 
men om ni tänker efter och vill vara 
rättvis, måste ni medge, att även en 
kassabok bör sitta inne med erfaren
het ifråga om människolivet. Hur 
mycket kan icke utläsas ur de pos
ter, som påföras hennes inkomst- och 
utgiftssidor ! 

Jag är en den nya tidens kassa
bok, men jag har ju haft otaliga äld
re anförvanter, av vilka den ena ef
ter den andra berättat för sina efter
följare hur det varit ned genom ti
derna. 

Det fanns en period, så förtäljer 
kassabokskrönikan, då husfadern 
ensam förfogade över förmögenheten 
och hade hand om kassaskåpsnyc
keln. 

Det existerade på den tiden ingen 
självdeklaration och inga skvallerak
tiga taxeringskalendrar. Ingen viss
te hur mycket husfadern förtjänade, 
utom kanske när han var löntagare, 
icke ens hustrun. Han hemlighöll 
det noga, även för henne. Det var 
han som bestämde hur mycket pän-
gar, som fick gå åt för familjens be
hov och, om han var en skötsam man, 
gjorde han det alltid så, att utgifter
na icke nådde upp till inkomsterna. 

Han liksom alla andra duktiga 
karlar på den tiden satte en heder i 
att spara, att bli oberoende, att samla 
en förmögenhet, att få en stadigt 
grundmurad god affärsställning. 

Det var på det sättet den besittan
de medelklassen vidmaktshölls, den
na klass av rakryggade, myndiga 
borgare, vilka ägde butikslager, som 
voro betalade, fastigheter utan in
teckningar, egna ägande fartyg som 
beseglade haven, mot säkra reverser 
utlånade penningar eller kontanta 
banktillgodohavanden, och som, när 
de skildes hädan, lämnade hustrurna 
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kunnat se med sin mans erfarna ögon 
hade hon lättare kunnat leta sig väg 
ut ur den labyrint, i vilken hon ge
nom de båda männens samtal råkat. 

Men med sina tjugutvå år och sin 
unga stolthet led hon outsägligt av 
den föreställningen, att hennes man, 
som fört henne från hennes förra 
stilla lugn ut i det bullrande livet, 
kanske just använde sig av hennes 
oerfarenhet för att för världen dölja 
sin verkliga kärlek och lidelse för en 
annan. Allt iniöm henne reste sig 
mot den tanken, att Julie skrattande 
skulle ha accepterat detta äktenskap 
för att så mycket säkrare kunna be
hålla Henry för sig själv. 

Hur mycket fult hade hon icke 
redan sett i denna fåfängliga nöjes
krets vid Kaiserallée, hur många 
•missljud hade ej nått henne, om vil
ka hon icke haft en aning i sin lugna 
vrå hemma ! Plötsligt föll det henne 
in, då hon nu i minnet såg tillbaka 
på dessa första månader av sitt äk
tenskap, att Henrys vackra ridder
lighet och återhållsamhet blott var 
ett antaget ceremoniöst sätt. . . Hade 
han ingenting mer att ge henne? 
Tillhörde allt ännu den andra? 

väl försörjda för ålderdomen och arv 
till barnen. Denna klass rekrytera
des av butiks- och kontorsbiträden, 
som avancerade till minut- och gross
handlare, gesäller, som blevo hant
verkare, lönetagare som blev® hus
ägare o. s. v. 

Men naturligtvis hade denna vack
ra bild också sin frånsida. När jag 
nu i minnet återkallar vad jag höTt, 
tänker jag mindre på den ifrågavar
ande tidens barn och ungdom, ehuru 
de intogo en helt annan och anspråks
lösare ställning än nu. Deras liv ge
staltade sig enklare, strängare, nöjes-
fattigare, men sporrades icke just där
igenom deras lust att taga sitt öde i 
egna händer, att spänna krafterna 
för att erövra frihet, framgång, obe
roende, en god, aktad ställning? 

Nej, jag tänker på vad jag hört be
rättas o-m kvinnorna i den tiden. An
såg inte den äkta mannen, att han 
försörjde' hustrun och lät han henne 
icke känna, det, även om hon arbeta
de från tidiga morgonen till sena 
kvällen och genom en klok hushåll
ning mäktigt bidrog till hemmets 
växande välstånd? Vilket trist ka
pitel i kvinnornas historia voro icke 
de som nådegåvor mottagna pängar-
na till personliga utgifter och den 
dem i allmänhet visade njuggheten! 

Men tiderna hava förändrats, och 
från den ena ytterligheten har man 
slagit över till den andra. 

Det förefaller mig, och även de 
övriga bokföringsböckerna äro av 
samma uppfattning, som om husfa
dern, från familjens synpunkt sett, 
icke längre vore den mäktige kassa
förvaltaren, utan reducerats till en 
arbetsmaskin med huvudsakligt ålig
gande att förtjäna pängar, som fa
miljen skyndsammast möjligt skall 
göra av med, och som om han akta
des och älskades i den mån han för
mår att på ett tillfredsställande sätt 
fullgöra detta sitt åliggande. Hur 
många gånger har icke dörren till 
min chefs kontor flugit igen med en 
ondsint smäll efter en ung son eller 
en måg, som misslyckats med en 
vigg! 

Men låt oss återgå till ämnet! 
Det har införts självdeklaration 

och det ges ut taxeringskalendrar, i 
vilka husfaderns årsinkomster på 
öret meddelas. 

Det blir i regel efter dessa förråd
da inkomster, som familjens olika 
medlemmar inrätta sina behov och 
ställa sina fordringar. 

Ingen sparar mer. Det har blivit 
kutym, att alla skola leva ur hand 
i mun. En medelklass existerar än
nu eller, rättare sagt, en klass exi
sterar, vilken betraktas som välber-
gad, därför att den har goda inkom
ster, men den har icke den gamla me

delklassens särmärke: den är icke som 
denna besuten, ekonomiskt säker
ställd. Den äger ingen förmögenhet; 
butikslagren äro till betydande del 
köpta på kredit, fastigheterna äro 
intecknade, aktier och andra värde
papper äro belånade, de kontanta 
banktillgodohavandena hava för
svunnit och ersatts med sin motsats, 
banklån, lönetagaren förblir löneta
gare livet ut. 

Borgaren är eller håller på att bli 
egendomslös som arbetaren, vars 
ställning han anser så ofördelaktig. 
Så länge allt går sin gilla gång, så 
länge han är frisk, stark och kan lig
ga i, så länge tiderna äro goda och 
inga svårare affärsmotgångar inträf
fa, kan han hålla det flott gående, 
men blir han sjuk, inträder en depres
sionstid, drabbas han av några känn
bara förluster, strama bankerna åt 
krediten, ja, så betyder det ofta hans 
obestånd och hemmets ruin liksom 
hans frånfälle ofta betyder fattig
dom för hustru och barn. Man har 
sagt, att det mellan en arbetare, som 
förlorar sin förtjänstmöjlighet, och 
nöden endast finnes ett torftigt bo
hag att sälja eller pantsätta, men 
finnes det stort mera eller ens detta 
mellan många personer i högre sam
hällsskikt och fattigdomen, om plöts
ligt den goda inkomstkällan av någon 
anledning skulle utsina? 

Jag som kassabok har fått den be
stämda uppfattningen, att det är nå
got alldeles på tok med hemmens hus
hållning, detta ord taget i den vida 
betydelsen av familjens sätt att skö
ta hela den ekonomiska frågan. Det 
finns liksom ingen tanke på att hålla 
utgifterna nere i och för besparin
gar, som år efter år lagda tillsam
mans skulle bilda en förmögenhet, 
bereda en trygg ekonomisk ställning, 
vilken skulle kunna tåla påfrestnin
gen av onda tider och bestå även för 
ålderdomen. I stället låter man ut
gifterna växa i kapp med husfaderns 
inkomster eller kanske överstiga dem 
därigenom ställande ett pockande 
krav på att de, på vad sätt som hälst, 
skola okas. Den hårda kampen för 
utkomsten, vari den manliga världen 
är inbegripen, och som innesluter så 
forcerat och utslitande arbete, så 
mycken hänsynslöshet och ohederlig
het-, så stora kväljande bekymmer 
torde ofta kunna ledas tillbaka till 
familjen, till dess egoism, dess över
drivna penningkrav. 

Jag tror icke, att det är kärleks
löshet, som ligger bakom familjens 
stora fordringar på husfaderns ar
betsförmåga, ehuru ju hänsyn och 
omvårdnad äro kärlekens säkraste 
kännemärken, utan brist på efter
tanke. 

Så som jag här skildrat det, fram-
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står saken för mig. Jag är ju dock 
endast en stackars kassabok och kan
ske förstår jag inte alls människoli
vet. Det skulle vara intressant, om 
frågan belystes av de i saken direkt 
inblandade parterna. Kanske kunna 
några inlägg förväntas? 

Kassaboken. 

Nyutkomna böcker 
Svenska Freds- och Skiljedomsför

eningens förlag, Stockholm: 

Ett fyratioårigt fredsarbete. Bo
ken är en minnesskrift, utgiven med 
anledning av. att föreningen i år firat 
minnet av sin 40-åriga verksamhet. 
Den innehåller i ett tiotal uppteatser, 
en koncentrerad historik över verk
samheten under de 40 åren, dess ut
veckling, organisation m. m. och är 
illustrerad med bilder av mera bety
delsefulla kongresser, samt en vacker 
bild av fredsmonumentet på svensk
norska gränsen. 
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Gästen: — Jag är inte nöjd med 
den här korven. 

Vaktmästaren: — Yad är det för 
fel med den? 

Gästen: — Ändarna sitta för nära 
varandra. 

Väninnor emellan. Elsa: — Han 
bad att jag skulle lyckliggöra ho
nom för hela livet, men jag gav ho
nom korgen. 

Anna: —.Det var ju det bästa 
sättet att uppfylla hans begäran. 

Läraren: — A7ad kallas dom som 
lever delvis i vattnet och delvis på 
land? 

En röst i klassen: — Badgäster. 
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direkta förfrågan kunna vi för f 
så mycket som att under * * * ,!? 
sig en kvinnlig författare S-Jf 
ej den "„»ttoriW Ni * 
säkerligen en pä dett, ontM, , 
bevandrad. 

Onödigt uppriktig". Vi ^ 

framföra Era roande synpunkter0" 
naturligtvis strängt konfidentii 
enligt önskan. 

Teatervän. Det gläder oss ofant
ligt. Tack för handslaget! 

L. N. Saken har icke gått förbi 
oss men det har ju skrivits så myc
ket om den runt omkring att allt 
sagts som kunnat sägas. 

Fru Ingen, B. II., S. W., Loi, G. 

W—n. Se Margareta Heijkels art. 
i dagens nummer! 

Fru Ella F. Nej, vi leva inte i 
fiendskap med någon och våra ord 
hade ingen särskild adress. 

Observatör. Edert brev var myc
ket nedstämmande. Det finns näm
ligen ingenting så smärtsamt för en 
redaktion som att mottaga medde
lande om upphittade tryckfel. Hur 
de två par Argusögon som här läsa 
korrektur kunna gå förbi en sådan 
felsättning som "tendens" i st. för 
"sentens" är lika obegripligt som. 
hårresande. Men sådant och än värre-
saker kunna hända. Tryckfelsdemo
nen är en mästare på sitt 
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Voro kanske för honom de dagli
ga besöken ho-s Wiesners dagens ljus
punkter, icke de eftermiddags- och 
kvällsstunder han tillbringade på tu 
man hand med henne, vilka blivit 
henne allt mer och mer dyrbara och 
kommit hennes tillförsikt att växa? 

Hur ofta hade Henry icke skrat
tande sagt, när något av detta nya 
förskräckte henne: 

— Kära barn, du måste ha ögonen 
öppna; sådana saker skedde nog ock
så i edra Dresdenerkretsar, men då 
man, som du, endast ser in i sig själv, 
märker man dem helt enkelt icke. 

Gott, hon skulle ha ögonen öppna 
i kväll; Wiesners voro också bjudna. 
Hon skulle se, erfara, hur det i verk
ligheten stod till, sedan skulle hon 
låta Henry veta-, hur det såg ut inom 
henne. . ., och då? . . . Hon var så en
sam, hur skulle hon bete sig? Tiga? 
Även om hon finge bekräftelse på, 
vad hon erfarit i dag? ... nej, nej! 

Och plötsligt stod minnet av hen
nes forna liv så klart för henne, det 
soliga, omhägnade livet hemma i 
trädgården, de gamla vännerna, fa
derns smala, intelligenta ansikte, som 
hon mindes det skymta fra.m från 

barndomen, innan en för tidig död 
ryckte honom bort, de dagliga mor
gonturerna med ångbåten till gym
nasiet, då de gamla tornen och bryg
gorna över floden lyste i försilvrat 
morgonljus. Och sedan återresorna 
mot de mångfärgade kullarna -och 
modern nere på vägen . . . 

Hon borrade ner huvudet i kud
darna och grät av hemlängtan. Slut
ligen somnade hon in — alldeles 
förbi av trötthet. 

Vid tedags kom Henry van der 
Borgk upp för att se till henne. Un
der det lätta buller, som uppstod, då 
jungfrun ställde teservisen på bordet, 
hade Elisabeth icke märkt, att han 
sakta kommit in från sitt sovrum 
näst intill hennes. 

Ett ögonblick blev han stående i 
dörröppningen. 

Hennes huvud, från vilket det 
upplösta, glänsande håret tungt föll 
ned, vilade på armbågen. Hennes 
blick var riktad uppåt, som det tyck
tes, utan att vara fästad vid något 
särskilt föremål, och det låg ett egen
domligt, längtansfullt uttryck i ögo
nen. 

Henry kom inärmare, gjorde tec

ken åt flickan att försvinna, satte 
sig på sängkanten och frågade: 

— Hemlängtan, Elisabeth? 
— Ja, Henry. 
— Just ingen komplimang åt mig. 
— Förlåt, Henry . . . jag . . . 
— Qui s'excuse, du vet! . . . Säg 

hellre ingenting, utan lämna grubb
lerierna, drictk te och stig så tipp! 

Han började ordna vid bordet, fyll
de hennes tefeopip, lade på ryäkt ma
ner tre istôra sockerbitar i den, valde 
ett par aptitliga småbröd ur silver
korgen, ställde det hela på en liten 
bricka, som han balanserade på tre 
fingrar med hållningen hos en ruti
nerad kypare fram till sängen med 
ett vördnadsfullt: Madame! 

Den fransyska farmodern skulle 
ha blivit hänförd över den lätta grace, 
med vilken han spelade sin roll. Och 
då det just var Henrys behagliga sätt 
att röra si g, som från första stund 
fängslat Elisabeth, log hon nu emot 
honom och ville med en niick och ett 
nådigt: merci, monsieur! visa att hon 
senterade skämtet. 

— Det är inte nog, madame, be
talningen först! Och han ställde 
försiktigt brickan på sidentäcket och 

böjde sig ner för att kyssa henne. 
Hon lutade tillbaka huvudet och lät 
det ske, men hennes läppar voro kalla. 

Alltså, alltjämt förstämd. Han 
slutade genast med sin roll, drog 
fram en stol till sängen och under
höll henne lätt och lekande, under det 
att bon drack det alltför söta teet, 
som inte alls smakade henne. 

— Vad tänker du ha på dig? Den 
nya? Javisst, ska du det. Det är 
en mycket stor tillställning. Och 
som du tyvärr inte kan uppträda så 
här med håret, han strök henne smek
samt över den ljusa, svallande lock, 
som slingrat sig ner över sängkan
ten, så ber jag att du också i dag 
låter kamma dig alldeles slätt. Jag 
kan inte med de där yviga frisyrerna 
som äro moderna för närvarande — 
nej, så här, alldeles slätt tillbakastru-
ket från pannan och tinningarna och 
en stor knut i nacken. Det passar 
dig utmärkt. 

— Skall jag taga briljantkammen? 

—- Nej, för Guds skull, ingenting 
alls! Men hör nu . .. och han sprang 
upp, klockan är mycket. Nu ringer 
jag på Anna, du måste gå upp. Han 

nickade till henne och gick in för art 

själv göra toalett. 

II. 

Strax före klockan åtta stod^»® 

der Borgk vid tamburdörren 13 

rock och cylinder och hr v 

nom betjänten med nådig f ru  

gråa kappa på armen. trap. 
Hon kom i detsamma ^ 

pan och hennes mans ögon y ^ ^ 
Den luftiga klädningen ' «'• gjJ_ 

ljusgrön ton, utsirad ®e 

verbroderi, gav mera by a g 

hy och förhöjde det Jus 

glans. vackra 
Han njöt av hennes ,u^jga rö-

gång, utan brådska ^ ̂apP3®' 
reiser, när hon kom « 
_ Förlåt mig, ®ell

hon peka^ 
ville inte gå igen, ^ ofllslöt 

på en kedja i matt gu ' 

hennes bara arm. (jj'orts-)-

Ji¥J ̂  i {t 
fl;o 5. 4:de årg. 

Blusen 
skall, för att kunna, 
tvättas om och om igen 
och ändock se fräsch ut, 

tvättas med 
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Utlandskrönika i sammandrag. 
Solidaiitet eller splittring? 
Morgonrodnaden till en ny tid? 
Kärleken till "saker." Av Frigga Carl 
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UtlandsKröniKa 
i sammandrag. 

ben nya engelska regeringen om
fattas med allt större respekt och 
sympati inom landet och utomståen
de kunna mycket väl förstå det. Hur 
manligt har icke arbetareledaren ko
lonial ministern Thomas i ett skåltal 
deklarerat regeringens ställning: 

bet fanns många", sade han, 
som voro räddhågade inför rege-

ringsskiftet. Men patriotism ,kärlek 
till imperiet och redobogen plikt
känsla utgöra icke något klassprivi
legium, Det finns män födda under 
enkla förhållanden, män vilka vuxit 
UPP i avsaknad av universitetsupp
fostrans och andra bildningsvägars 
förmåner, men vilkas pliktkänsla och 
osterlandskärlék äro jämförliga med 

VEld som hyses av varje annan ka-
ea°ri engelsmän. Under krigets 

»orka dagar skyddades och försva-
ades det engelska väldet likaväl av 
kvarterens söner som av slot-

eib- Man kan förvänta, att i farans 
,b°i\lic]j aHa- samhällsklasser hand-

^ r^a sättet. Regerings-
•1 betyder icke någon föränd-
ln§ i detta förhållande." — 

de v* en£elska pressen söker så gott 

den an PSSa tild och förutsäga 
11 pohtik som regeringen kommer 

var ' Man tror) att MacDonald, 

burdmtmSe ^Ör ^a^onernas för-
instif t* söka giva denna 
till t '10n en verMig maktställning 
den ^en europeiska fre-

denna t- ^ ytter^Sare säkerställa 
Planen ^ ^ac^onald umgås med 
Vul r! ratlflcera_den tilläggs-
S^ödi 1 k'onventiQnen om den 
fiaa„ ®a. me^anf°lkliga domstolen i 

de 1 ÎCU "lne^är de ratificeran-

k lens ö^erUas ^kännande av domsto-
fråg0r 

lgatori|Ska domsrätt i tviste-

^WtTi 311 mak^er! som under-
^nn Sa^ ausulen. Intet land har 

^mels 
S1tt namn under denna be-

^ till ' S°ni första ste-
*'°nell räu*1 rä^'andet av en interna-

attsordninc 

de t;n ald har inlett ett närman-1 
T —iU uai 

till FranV 'i 
«a ord,i genom ett i vanli-
^°'8caré " av^a^at handbrev till 

av ai„i arS Svar likaledes präg-

Q danska eih JOp-nj., 

;VtlI"'rligen mycket i vän-*r'att 
^ 1 gIand> men tydligt 

eilgelska regeringsskiftet 

pressen tyckes dock 

icke synnerligen oroar Frankrike. 
Man bör ha i minne att detta land 
b ii. är England betydligt överläg
set i styrka. Intressant blir att se, 
hur Pfalzkonflikten kommer att lö
sas. England fordrar, att Frankri
ke icke vidare skall underblåsa se
paratiströrelsen i Pfalz. Men bak
om denna rörelse ligger Frankrikes 
plan, att när tiden är mogen, annek
tera det Irån Tyskland av separatis-
terna lösgjorda området. Vilket 
land skall här ge vika, Frankrike 
eller England? 

Det indiska självstyre! separtie t 
har efter det engelska regeringsskif
tet åter lyft huvudet och framställer 
vittgående krav bl. a. på upprättan
det av en fullt ansvarig regering för 
Indien. Den starka nationella och 
engelskfientliga rörelsen bland de 
väldiga indiska folkmassorna inne
bär ett farligt hot mot det engelska 
världsväldet. 

Aven i Egypten utveckla sig hän
delserna icke alldeles gynnsamt för 
England. Landet är nominellt själv
ständigt, men har ännu det engelska 
greppet över sig. Ny regering har 
i dagarna bildats av den gamle fi
enden till England Zaghlul pascha. 
Han har på sitt program full na
tionell självständighet. 

Inåt det egna landet har MacDo
nald haft glädjen se lokmannasträj-
ken avblåsas efter endast en veckas 
strid. Därjämte meddelas, att af
färsläget oavbrutet förbättras. 

I Frankrike upptages intresset av 
regeringens framlagda skatteförslag, 
vilka väcka allt utom glada känslor 
hos skattebetalarne, francvalutans 
ostadighet och de upptäckta jätte-
svindlerierna i de förhärjade områ
dena i Nord-Frankrike, där man av 
staten för lidna förluster under kri
get tillnarr at sig mångdubbelt högre 
skadestånd än vad man varit berät
tigad till. Både enskilda personer 
och stora industriella företag hava 
lånat sig till denna tjuvaktiga trafik. 

I Tyskland glades man över den 
raska arbetstakt, som utvecklas in
om de båda expertkommittéer, vilka 
skola utreda skadeståndsfrågan. 
Kommittéerna befinna sig nu i Ber 
lin. Planer äro å bane att upprätta 
en tysk guldbank. 

I Italien förestår nyval till par
lamentet. Då Mussolinis stjärna 
strålar med oförminskad glans, vän
tar man att det fascistiska rege
ringspartiet skall vinna en överväl
digande seger. 

Den italienska pressen framhåller, 
att den ring, den franska politiken 
lagt omkring Italien, nu håller på 
att sprängas. Starka vänskapsband 
hava knutits med den förutvarande 
fienden Jugoslavien, Grekland sö
ker anknytning till Italien och i Ru
mänien har tillgivenheten för Frank
rike svalnat så betydligt att man 
icke vill ta emot det erbjudna fran

ska rustnigslånet. 
Grönlandskonflikten -mellan Nor

ge och Danmark har funnit en till
fällig lösning, överenskommelsen 
gäller rätt till jakt, fiske och att 
besitta ,jord samt åtskilliga andra 
frågor av detaljnatur. Den stora 
stridsfrågan har icke kunnat lösas 

Norge vill icke erkänna Danmarks 

överhöghet över Grönland. 
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Solidaritet eller 
splittring? 

Det frisinnade partiet har som be
kant kluvits utefter förbudslinjen. 
Splittringen spred sig emellertid ic
ke till partiets kvinnliga grupp, 
"Frisinnade Kvinnors Riksförbund", 
som trofast hållit ihop. 

Nu har dock "Svenska Morgonbla
det" innehållit ett av 15 kvinnor un
dertecknat och till frisinnade och 
nykterhetsvänliga kvinnor riktat 
upprop om bildandet av ett "Frisin
nade Folkpartiets Kvinnoförbund". 

Denna händelse uppkallar fröken 
Elisabeth Tamm till följande utta
lande i "Tidevarvet": 

" då kan uppropet ingen
ting annat vara än ett försök till 
sprängning bland kvinnorna. Att 
männen gärna skulle se en sådan 
sprängning, förstår man, ty om kvin
norna äro eniga och männen söndra
de, bli kvinnorna en farlig makt att 
räkna med. 

Men ha dessa kvinnor själva verk
ligen gjort klart för sig, vad detta 
betyder? Äro de villiga att sälja sin 
självständiga medborgarrätt och på
taga sig det dryga -ansvaret av att 
småsinnat splittra och söndra i en 
tid, där man åtminstone av kvinnor
na kunde fordra att de med förenade 
krafter skulle arbeta på att läka ti
dens djupa -sår". 

Fröken Tamms uttalande gäller 
endast den fruktade splittringen 
bland de frisinnade kvinnorna, men 
ha icke hennes ord full tillämplighet 
också på den splittring inom hela 
kvinnovärlden, som ägde rum då 
kvinnorna, sedan de fått politisk 
rösträtt, bröto sönder den gamla vack

ra solidariteten, skildes åt och upp
delade sig på de olika m-anliga par
tierna för att inom dem betyda just 
ingenting? 

Vad 'vilja kvinnorna med -sin an
slutning till de politiska partierna? 
Stärka- dem? Men detta stärkande 
försiggår ju i lika hög grad inom 
alla partier o. förändrar icke ett spår 
det gamla styrkeförhållandet! Vin
ner högern tusen nya kvinnliga an
hängare, vinna också liberalerna tu
sen, socialisterna tusen och kommu
nisterna tusen. Alla dessa kvinno
grupper komma att stå som fiender 
till varandra, motarbeta varandra och 
neutralisera varandras ansträngnin
gar. 

Hur mycket vackrare, värdefulla
re, mera förelysande, självständiga
re skulle det icke synas, om kvinnor
na inom alla läger i stället för att 
befordra partisplittringen och parti
hatet sökte anslutning till varandra 
för att uppriktigt -och förtroendefullt 
rådgöra om samarbete, icke i avsikt 
' att bli en för männen farlig makt 
att räkna med", utan helt enkelt och 
naturligt för att tjäna det gemen
samma fäderneslandet. 

Här gäller i full utsträckning frö
ken Tamms kloka och tillrättavisan
de ord: 

"Aro kvinnorna villiga att sälja 
sin självständiga medborgarrätt och 
påtaga sig det dryga ansvaret av att 
småsinnat splittra och söndra i en tid 
då man åtminstone av kvinnorna 
kunde fordra, att de med förenade 
krafter skulle arbeta på att läka ti
dens djupa sär". 

Niorgonrodnaden till 
en ny tid? 

6n ungdomsrörelse med ädla syftemål. 

"Den västerländska kultu
rens undergång kan förhind
ras endast därigenom att en 
ny anda och ett nytt liv födas 
hos det uppväxande släktet." 

D:r F. W. Foerster. 
Den tyska ungdomsrörelsen "Die 

Wandervögel", till namnet och sina 
yttre konturer något känd hos oss, 
börjar i allt större utsträckning till
draga sig yttervärldens uppmärk
samhet, och man knyter till densam
ma förhoppningarne om en ny bättre 
tid. 

"En av de få ljuspunkterna, då 
man ser ut över nutidens liv, är den
na rörelses häpnadsväckande utveck
ling", förklarar mr Meyrick Booth i 
den engelska tidningen "Nation". 
Från en obetydlig början har "die 
Jugendbewegung" vuxit ut till allt 
större proportioner och omfattar nu 
en million medlemmar -eller däröver. 

Arten av detta fenomen är en sak 
som man mycket litet kan fatta utan
för Tysklands gränser — och som 
sannerligen ej heller kan fullt för
stås av andra än sådana, som äro väl 
förtrogna med tysk psykologi och de 
sociala förhållandena i det nutida 
Tyskland. 

Vad en främling ser, är skaror av 
unga män och flickor, som dra i väg 
ut på landet under sång och stränga
spel eller resa från stad till stad och 
betala sitt nattlogi med dans och 
sång. "Vad är detta för slags män
niskor?" utropar han och får till 
svar: "A, det -är "die Wandervögel", 
^gossar och flickor so-m höra till "die 
Jugendbewegung". 

Han ser den yttre sidan av detta 
nya liv, fotvandringarna, tältandet i 
det fria, sången, dansen, -de stora 
mötena på lantgårdar, där hundra
tal av ungdomar komma tillsam

mans till en "week-end" eller en sön
dagskonferens. Men han känner för 
lite till rörelsens unika inre historia 
för att veta, att den är någonting all
deles säreget, att den icke liknar vare 
sig scoutrörelsen eller någon dylik 
organisation eller någon annan ung
domsrörelse, -som Linan känner till 
utanför Tyskland. 

Den tyska "Jugendbewegung" är 
en revolution. Den är inte som t. ex. 
scoutrörelsen en träningsskola för 
ungdomen, mer eller mindre full
ständigt organiserad -av vuxna för att 
förbättra den yngre generationen. 
Den är inte en rörelse för ungdom; 
det är en rörelse, som satts i gång av 
de unga själva. 

En m-ärkesdag i rörelsens historia 
var då i okt. 1913 2,000 -medlemmar 
samlades till ett möte i Cassel för 
attf diskutera gemensamm-a stora syf
temål och sin ställning till sociala, 
politiska och religiösa problem. Kon
ferensens motto var: "Frälsningen 
ligger i självuppfostran" (ordet upp
fostran bör här tas i betydelsen av 
moralisk och andlig utveckling sna
rare än intellektuell). 

Besjälade av den bestämda över
tygelsen -att ungdomen måste lära 
förstå sig själv och komma till inre 
klarhet, innan den försöker reforme
ra världen, motsatte sig mötesdelta-
garne varje försök att inregistrera 
ungdomsrörelsen bland de partier, 
so-m ha avgjorda sociala, religiösa och 
politiska tendenser. 

Rörelsen börj-ade därefter utveckla 
sig till ett sökande efter livets and
liga centrum. (Programm der Ver-
innerlichung) och dess lösen blev: 

"Låt oss bli människor igen. Låt 
oss lämna den politiska organisatio
nens trånga slentrian, den moderna 
vetenskapens tekniska materialism 
med dess själlösa jakt efter död kun
skap. Låt oss bli levande män och 
kvinnor igen!" 

"Die Jugendbewegung" är mer än 
något -annat tecken till ett nytt sinne 
— en vaknande längtan efter bort
glömda andliga värden.-

Rörelsens mål preciseras på föl
jande sätt i den tyska, tidskriften 
"Johannisfeuer": 

"Vårt mål är återvändandet från 
urartad civilisation till naturlig en
kelhet, från ytlighet -och formväsen 
till innerlighet och inre frihet, från 
tomma nöjen till verklig glädje, från 
själviskhet till broderskärlek, från 
lättsinne till -måttfull självhävdelse. 
Vi söka komma i den rätta ställnin
gen till Gud, till -oss själva, till vår 
nästa och naturen". 

En av ledarne för d-en tyska ung
domsrörelsen d:r F. W. Foerster 
framhåller i sin bok "Jugendseele", 
att rörelsens förnämsta kännetecken, 
gemensamma för alla olika grupper 
och riktningar, äro följande: 

.1) Hundratals gossar och flickor, 
unga män och kvinnor h-a blivit för
da i kontakt med naturen, lärts att 
värdera sitt hemlands enkla skönhe
ter och fått smak för sunda nöjen i 
fria luften. 

2) Längtan efter ett enklare och 
renare liv med avseende på allmänna 
levnadssättet, föda och kläd-er, har 
vaknat. 

3) Det gamla Tyskland har stått 
upp på nytt i sång, dans, sägner,, 
lekar, seder, och bäst av allt i de 
unga människornas egna själar. 

4) En sund instinkt har kommit 
till uttryck i fördömandet -av modern 
dekadens, sedeslöshet, råhet och brist 
på sanning, och ungdo-men har bör
jat inta en fast avskild ställning 
gent emot det nationella förfallet och 
osedligheten. Här se vi ett genom
brott av spontana etiska och religiö
sa impulser. 

5) Inom vårt ty-sk-a folk har ut
vecklats en ny broderlighetens anda, 
s-om uppkommit till följd av klasser
nas sammansmältning. 

Skall denna goda, högt syftande 
rörelse vinna spridning även till an
dra länder? I så fall är den, vad vi 
alla längta efter, morgonrodnaden till 
en ny lyckligare tid. 

Kärleken till "saher". 
Av FRIGGA CARLBERG. 

Denna känsla är mycket olika ut
vecklad hos människor och kan vara 
till deras lycka, men säkert oftare 
till deras olycka. Kärleken kan, i 
dess ytterlighet, förleda till otrevnad, 
oärlighet och girighet, och likgiltig
heten för saker kan förleda till slö
seri och vårdslöshet. Får jag ge nå
gra exempel ur min egen erfarenhet? 

Som skolflicka var jag en -dag på 
besök hos ett par kamrater, vilkas 
far nyligen dött. När jag kom, stod 
modern, som eljes alltid höll till i 
kök och skafferi, vid förmak-sbordet 
och vände bladen i -ett album. — 
Kom hit och titta på Johansson, om 
du tycker det är likt? uppmanade 
hon. — Ja, det är mycket likt, med
gav jag, som hade lektor Johanssons 
utseende i oförgätligt minne sedan 
han vid mitt inträde i läroverket ten
terat mig i tyska. 

— Ser du, fortsatte lektorskan, 
släkten vill nödvändigt att jag skall 

låta förstora Johanssons porträtt för 
att ha honom i minne, men -det tyc
ker jag är en onödig utgift och en 
behöver spara i dessa tider. Och för 
rest-en, så länge jag -har den här gam
la chiffonjén, som var Johanssons 
allt i allo, så är det som om jag hade 
Johansson själv. Fäller jag ner klaf
fen och öppnar lådorna, så stinker 
det tobak -och snus, som om han stod 
bredvid mig livslevande. — Men flic
korna skulle väl tycka om det? in
vände jag. — Flickorna? upprepade 
hon. De kan skaffa sig egna gub
bar och förstora så mycket de vill. 
Bara jag får behålla Johanssons chif
fonjé, men att ta ifrån mig den — 
hon bredde ut fingrarna på mellan
gärdet — det vore att slita hjärtat 
ur mitt bröst. — Risken var säkert 
inte stor, för vacker var då inte mö
beln. 

Kärleken till saker spirar ur olika 
frön: minne, skönhetssinne, konstin-
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tresse, samlarvurm, men oftast är det 
gamla vanan. Man vill lia vad man 
är van vid. Ett vanligt fall av rubbad 
mentalitet är att proppa sin bostad 
full med saker. Jag kände en gång 
en äldre ogift dam, som ärvt ett hus 
efter sina föräldrar. Hon reserve
rade. tre rum för egen räkning och 
hyrde ut de övriga, men att avhända 
sig något av mammas och pappas 
tillhörigheter skulle hon ha ansett 
som ett helgerån och så packades de 
in i de tre rummen och ett oavbrutet 
krig mot mott och mal och råttor 
fördes sedan under hennes återståen
de livstid. Emellanåt tillkommo nya 
saker, och till slut hade den gamla 
inte .mer plats för egen räkning än 
en säng att sova i och ett bord att 
äta vid — och skriva sitt testamente 
vid. Det senare en mångårig sys
selsättning. En liten axplockning 
ur detsamma kan kanske ha sitt in
tresse: "Min svägerska Malvina mitt 
bästa sängtäcke och den blå-vita fil
ten; Susanna mitt duktyg i gåsögon-
dräll; min brorsdotter de båda blom
vaserna på min toalettbyrå; min tro
tjänarinna Lovisa Hansson min bru
na underkjol och psalmboken med 
evangelierna i;- min svåger kamrern 
(som hon icke kunde förlåta att han 
för 40,år sedan friat till systern och 
ej till henne) en eldgaffel och mina 
gamla tofflor", o. s. v., på tio helark 
sammanhäftade med blått ullgarn. 
Nåja — var och en bör ju få ha sin 

. smak, när den inte skadar andra. 
Att en liten flicka, som aldrig 

ägt en docka, omfattar en sådan, då 
hon äntligen faller i hennes famn, 
med brinnande kärlek, är fullt för
klarligt och likaså om en fattig är 
fästad vid sitt fattiga bohag. Jag 
hade en gång som fattigvårdare lyc
kats, med hjälp av församlingsdia
konissan, övertala en gammal gum
ma, vars rumskamrat avlidit, att 
flytta in på "A^årdcn", där hon ovill
korligen skulle ha det bäst. Men 
när det några dagar senare skulle bli 
allvar av, gjorde hon energiskt mot
stånd. Anledningen var fruktan att 
ej få behålla, den nya filten, som en 
vän till mig givit henne. Filten var 
för henne som dockan för barnet. 

Denna kärlek till gammalt bohag 
kan vara nog så ödesdiger. En gam
mal prästfru berättade mig en gång 
under ett uppehåll i hennes hem, att 
hennes man, när de voro nygifta, ville 
att de skulle upplåta ett rum åt hans 
gamla barnsköterska och ge henne 
vård på ålderdomen. Den gamla äg
de en gammal stoppad stol som hon 
förde med sig och var mycket stolt 
över — hon hade ju fått den av pro
stens mamma. Tack vare den stolen, 
slutade prostinnan med en djup sucik, 
är hela prästgården genompyrd av 
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vägglöss och borde brännas ned. 
Tänk, om vi bränt upp stolen i Stäl
let! 

När William Morris på 70-talet 
började sin väldiga kampanj mot ful
heten i våra bostäder, deras inred
ning, möblering och prydande talade 
han även om. eldens välgörande in
flytande. "Gör en inventering av 
ditt hem och varenda sak som inte 
är till nytta och inte är vacker -— på 
elden med den!" —• Ungefär så lyd
de hans bud. Nutidens husmödrar 
borde bygga tacksamhetsaltaren åt 
honom i sina hjärtan för att de slippa 
att som sina mammor och mormödrar 
från 70—80-talet ständigt gå med 
dammduk i handen, gnida och polera 
dessa oändliga snirklar på stolar och 
bord. Och så alla dekorationsföre
mål, tavlor m. m. från golv till tak. 
Om apoteken ville göra en statistik 
om vilken period som förbrukat mest 
arsenik och järn, så bleve det bestämt 
80-talet, då alla fruar voro överan
strängda av städning och behövde 
stärkas för fortsatt nit i tjänsten. 

En föreställning om över-driften 
kan man få genom .John Ruskins 
varning till sina lärjungar: "Gören 
icke plogar av guld och binden icke 
kontorsböcker av emalj. Trösken ic
ke säden med skulpterade slagor och 
sätten icke basreliefer på. kvarnste
nar". — Att alldeles frigöra sig från 
sakernas tyranni går icke heller. Det 
berättas om en man »om försökte 
detta, att han en gång fann en sten 
som han tyckte var bra att sitta på 
och bar in den i sitt hus. Men när 
han efter några dagar upptäckte att 
den behöde dammas, slängde han ut 
den. Sådan var hans smak och levde 
han ensam och allena, så Gif
ter han sig, får han nog finna sig i 
en liten ommöblering. 

Här som överallt gäller det att fin
na den gyllne medelvägen. 

Doktor Crnst flesterlund 
I Enköping. 

t 
T dag är det lilla Enköping skå

deplatsen för stora sorgehögtidlig
heter. Efter ett långt och välsig-
nelserikt liv föres nämligen doktor 
Ernst Westerlund i dag till griftero. 

När döden en av de sista dagarna 
i januari nalkades det läger, där han 
vilade, som så ofta förjagat den fruk
tade gästen från andras huvudgärd 
var det för att stilla ett utslitet livs
maskineri. Det var nämligen ålder
domens oundvikliga sjukdom, åder
förkalkning, som slutligen skördade 
den gamle läkaren, hela Sveriges 
doktor och vän. 

Doktor We s ter lunds rykte var på 
sin tid närmast en undergörares. När 
allt annat försökts anträdde man 
slutligen resan, för att hos honom 
söka den sista hjälpen. Och få sökte 
förgäves. En psykolog .som få var 
han en överlägsen diagnostiker. Han 
behövde ofta endast se patienten för 
att veta vad som fattades honom. En 
av hans metoder var att låta den 
konsulterande promenera fram och 
tillbaka i mottagningsrummet och 
därunder iakttaga honom med sin 
genomträngande läkareblick. De 
slutledningar han därvid kom till 
voro sällan felaktiga. Nästan un
dantagslöst fingo även lians patien
ter det intrycket att lian satt inne 

Brand- och Livförsäkrings-Aktiebolaget 

S V E A  
G ö t e b o r g .  

PID STRANDEN.  
Jag satt en küäl/sstund 

Så helt bortfången. 

Jag hörde endast 

Den inre sången, 

När hauet rullar 

De minnesvågor, 

Och stjärnor blixtra 

De livsens lågor, 

Som alla snuddat 

Min ban och farit, 

Förr n jag mig sansat, 

Til! det som varit. 

Jag endast tyddes 

Den ton som bortdött. 

Jag ville fånga 

Det som jag bortstött, 

Men blott en enda 

Förstulen bölja 

Rann upp ur havet 

Min fot att skölja, 

Och blott en viskning 

Mitt öra nådde : 

O mänskohjärta, 

Tag uad du sådde! 

De tårars offer 

Du bjudit fiuet 

Till blott den böljan 

FMt, allt är blivet; 

Och glädjeropen 

Som borde skallat, 

När varje morgon 

Till sol dig kallat, 

De ha förtonat 

Som skvalp vid stranden, 

De ha ej klingat 

Ut över landen. 

Se, därför når dig 

Blott kvällens susning, 

Och långt i fjärran 

Går havets brusning. 

Den hinner aldrig 

Den gråa stenen, 

Där trött du vilar 

De gamla benen. 

För dig är skvalpet 

Och sömnig dyning, 

När långt därute 

Går upp ny gryning. 

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

med en högre kunskap än enbart stu
dier kunna skänka. ' 

Om de Westerlundska kurerna be
rättas hundratals anekdoter. Många 
gånger voro de så enkla, att man tyc
ker att patienten kunnat hitta på 
dem själv. Men det är troligt att de 
icke haft samma verkan utan det 
samtidiga suggestiva inflytandet 
från en märklig personlighets mäk
tiga vilja och utan den särskilt för 
en nervsjuk så välgörande känslan 
av en starkare makts ordnande och 
sympatiska ingripande. Hans välde 

över patienterna Var enastående. 
Man fruktade, respekterade, älskade 
och avgudade honom. Ett besök i 
hans mottagning blev ett minne för 
livet. 

När ärkebiskopen i dag i den lilla 
väna Mälarstaden viger hela Sveri
ges doktor till griftero skola också 
tusen sinom tusen i vårt land fyllas 
av känslan att därmed en god och 
för mången oersättlig hjälpare och 
vän bäddas under jord. 

t « M "• 

n̂ iförfa Sidenpfagg sko fa tvättas 
hastigt i fjumf LUX löd der 

Det finnes många saker, som man icke får göra 
vid tvätt av siden — men Lux undanrödjer alla 
besvärligheter. T. ex. siden bör aldrig gnuggas 
eller vridas, det förstör vävnaden. Tvål bör aldrig 
strykas direkt på tyget, då detta förstör och guU 
nar plagget. Lux tvättar utan gnuggning. 

Lux är en ren tvål i form av genomskinliga 
flingor. Uppvispar man dessa flingor i hett vatten, 
får man ett rikligt lödder, som tvättar utan att 
skada det ömtåligaste plagg. Lux skadar ingens 
ting, som icke skadas av rent vatten. 

Hur tvättar man siden? Vispa Lux i hett vatten till ett rikligt 
lödder, tillsätt kallt vatten till dess lösningen bliver ljum. Lägg 
'  P'agget> krama det upprepade gånger genom löddret. Gnugga 
ej. Skölj väl i ljumt vatten. Vrid ej. Vira in i en ren hands 
duk och stryk med ett varmt — icke hett — järn. Kom ihåg — 
ljumt lödder — ljumt sköljvatten — samt ett icke för varmt järn. 

A K T I E B O L A G E T  

G Ö T E B O R G S  
GÖTEBORG 

b a n k  
SV.,„. *"***** 

100 avdelningskontor i västra och östra Sverige 

Grundad år 1848 

Egna fonder Kr. 78.750.000 

Emottager penningar å sparkasse-, kapital- och depositionsräknin 
gällande ränta. 8 högs^ 

Utlämnar hemsparbössor. 
Bankens notariatavdelning förvaltar föreningars och /(a«,,... 

*o niedpi 
förmögenheter samt testaments- och förmyndaremedel. ' enskilda 

Obligations- och fondavdelningar. 
Fullständig bankrörelse i övrigt. 

En stilfull 
men ändå billig damvaska 
erhåller Ni alltid hos 

%(ui Å. Qaäm 
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SUNLIGHT SAPTVAL A..B, G OT E BOR C 

Ilse Leskien, 

Av BEATRICE ZADE. 

Författarinnan till "Silverslöjan" 
är en bland de få av det moderna 
Tysklands skrivande damer, vilka 
ärligt sträva efter att konstnärligt 
uttrycka verkligheten i och för sig 
själv. Hon ser på livet med öppna, 
rena ögon, tecknar i klara linjer kvin
nans ställning inom och utom äkten
skapet och söker alltid oförskräckt 
efter sanningen. Alla hennes verk 
besjälas av en lidelsefull kärlek till 
naturen, till "Moder Jorden" såsom 
den aldrig sinande hälsokälla, ur vil
ken vi måste ösa krafter till att ut
nyttja det bästa inom oss. När den 
rika, förnäma Elisabeth van der 
Borgk, "Silverslöjans" huvudperson, 
genast i första kapitlet "med en 
känsla av stort välbehag" rotar om 
i den varma jorden, bör detta upp
fattas som ett anslag till den melodi 
eller- 'stämning, vilken i själva ver
ket tolkar romanens innersta tanke: 
kultur ger alltför lätt oro, lidande, 
sorg, medan naturen i sitt sköte bär 
frid, harmoni, lycka. 

Ilse Leäkien debuterade år 1908 
med ett band lyrik, kallat "Auf dem 
Wege". Det innehåller en hel del 
djupt kända och tankedigra dikter, 
som skildra författarinnans egen ut
vecklingsväg från det första indvidu-
ella uppvaknandet fram till person
lig mognad. Några år senare utgav 
hon en samling noveller, bland vilka 
flera i engelsk översättning publice
rades av professor Quincy Morgan 
(Wisconsin, U. S. A.), när han år 
.1915 utgav sin serie av mönsterprov 
på tysk berättarkonst för amerikan
ska studenter. 

Sedan dess har Ilse Leskien länge 
varit medarbetare i en ansedd tysk, 
kvinnotidning och huvudsakligen 
skrivit kortare berättelser ur det ty
ska folklivet. Hennes första roman, 
"Die Nichte des Konsuls", vilken år 
1921 offentliggjordes i "Deutsche 
Frauenzeitung", behandlar ett syn
nerligen intressant ämne och bjuder 
bl. a. på ypperliga skildringar ur 
den enklare befolkningens miljö. Att 
Tlse Leskien, som för övrigt själv ut
gått ur en av Leipzigs äldsta och 

Under 

Trikåvaru= 

Realisation 
bortslumpas till 

1/2 av dess värde 
några 100 stycken 

Prima Ylle= 

K O F T O R  

The Florist's Telegraph Deli™ 
Association U. S. A. samt Blumens^"7  

den-Vermittlung, Perlin äro två £' 
nationella sammanslutningar av blomste " 
liaiidlande med representanter jorden runt 

Genom dessa sammanslutningar mfti 
liggöres att å nästan vilken pla t s  so£ 
helst, fa blommor expedierade under <ra  
ranti för utförandet. ° 

Inga extra omkostnader under förutsätt
ning att brev hinner fram till da» fö r  

önskad leverans, i annat fall betalai°kun-
den telegrammet. 

Order mottages för utförandet å alla 
platser av 

VASA BLOMSTERHANDEL 
Gustaf EKman 

Storgatan 31 Tel. 4314 — 10365 
Telegram "Vasa" 

Kobbs 
Thé 

är alltjämt 
marknadens 
förnämsta 

MERKURTVÅLEN 
är enastående för 

fintvätt. 

Hela resterande lagret av 

3 3 l a s a t  
i Crêpe be cfune, fteltjlle Dttjella, 
fjalmjlle och bomull realiseras till 

mycket låga priser. 

ftifyetg & finhetson 

Kunqspottsplatsen 1. tet 

förnämsta familjer, även säkert be 

handlar motiv ur landets högre sam 

hällskretsar, visar tydligt hennes se

naste arbete, "Silverslöjan , vil 
roman nu för första gången trjc 

i svensk översättning frän ®a 

skriptet. 

Husassistenten : — Det är ett fr ^ 

timmer där ute som bei om f 
Unga frun:-Nå, ge'henne da; 

mat, några kalla potatisar eller s 
Men hon tycks ha se 

dagar. . .„af 
— Låt henne då få en servie <, 

hon äter. 

lite 

i es extra billig RESTPA B utsälj 

•T. It 1^ I X T, Skoaflar 
. t »y Ku'ue- -

Kimgsl 1 (Götaliallen). Ba/iaren 4..» atorffe* 

Nya Sjömausliemmet, åt l:sta Långgatan. Sic®» 

ngstorget-

Konstflitens flossamatt3 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMimiMMII _ h'M'0 

Tjock, varm, vacker, slitstark. Relativt bi i 

Hfl 
Mattan fBr det burgna, välombonade, med kultiverad smak inre 

IZONSTFLITEN Göteborg 

OFFENTLIGA 

• • •  

nöjen. 

S t o r a  
Varje 

T e a t e r n  
afton kl. 7,30 

Tig0ars*uc'en*--

Tnrensbergsteatern. 
^ - kl. 2 Barnföreställning: 

go: ndag 

Strin 

ASKUNGEN. 

Kl. 8: 

dbergsprogrammet. 
jlåndag kl. 8 Premiär: 

LILIOM. 

söndag 

Ijya Teatern. 
g kl. 1.3° Billighetsmatiné : 

FABRIKSTÖSEN. 

Varje afton kl. 8. 

Annonsera. 

T j f l a  T e a t e r n .  
Wrdag och söndag kl. 7 och 9 : 

övriga dagar kl. 8: 

Bröderna Östermans huskors. 
Söndag kl. 1,30 Mâtiné: 

HEMSLAVINNOR. 

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

T{es tp  ar 
I N*R FÖRSÄLJ AS TILL FÖRDELAKTIGA 

(Se skyltfönstret.) 

P R I S E R .  1  

Skomagasin 

KUNGSGATAN 51 | 
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Center. 
Ur en tidnings synpunkt sett är 

språkets mest välljudande ord "An
nonsen', i synnerhet när det säges 
i imperativ form och med sådant ef
tertryck, att man i andamom ser det 
åtföljt av tre, fyra fylliga utrops
tecken. Men det är helt säkert icke 
uteslutande detta förhållande, som 
gjort, att Nya Teatern fått en så 
hjärtlig presskritik på lustspelet 
"Annonsera!" vilket nu står på dess 
program. Pjäsen är också rolig med 
otaliga Instiga överraskningar både 
<lär man väntar dem och där de på 
det mest oförmodade sätt dyka upp. 
Och vidare! Med djup medkänsla för 
de i åandlingen implicerade, hygg
liga, om än amerikanskt smarta her-
rarne och damerna svänger man som 
en pendel mellan nattsvart förtviv
lan och förhoppningar, som tecknas 
med sexsiffriga tal framför världens 
pampigaste valuta, nämligen dol
lars. Skratt, spänning och gott skå-
despelareliumör är vad Nya Teatern 
just nn bjuder på. Yi kvittera tea
terprogrammets "Annonsera!!!" med 
«tt till \å.ra teaterintresserade läsare 
riktat hjärtligt: Besök Nya Teatern! 

TAPIS 
Jfi/y ,  DETALJ 

gçtff O- Hamng. ti. 1 tr. 

iN'IABiS 
realisation 

4-9 FEBR. 

energiplanet. 
•lag läste Margareta Heijkels ar

tikel i lörra numret: "Hur når man 
upp till ett högre energiplan?" Jag 
började den med intresse, försatte 
den med spänning och slutade den 
med självförakt. Jag insåg att jag 
aldrig nått och vad värre var aldrig 
med verkligt god vilja strävat att 
nå upp till ett dylikt högre plan. Jag 
medgav att jag redan vid första trött
hetsmomentet gärna tog en spårvagn 
om jag var ute och gick och vid an
dra hellre gick och lade mig att sova, 
än att taga itu med nya och energi-
stärkande uppgifter. 

Men nu skulle det bli annat av! 
Lyckligtvis var det på en söndag jag 
fattade detta beslut. På en söpdag 
kan man. ju inte arbeta. Men på 
måndag . . .! Jag hann alltså att för
bereda mig och inställa min vilja på 
något lämpligt och tillräckligt ener-
gikrävande prov. 

Mitt enkla hus har 6 ordentliga 
fönster och 3 gluggar. De bruka 
som alla fönster och gluggar byta 
gardiner varje vår. Men varje vår 
gör. jag samma upptäckt, nämligen 
att de nya sommargardinerna aldrig 
hunnit bli färdiga. De ligga ofålla
de kvar i byrålådorna. Och varje 
gång jag ser dem tänker jag, att åren 
måtte gå ofantligt fort. 

Men nu skulle de bli färdiga ! Icke 
efter hand som det föll sig utan ge
nast — omedelbart — i morgon! In
nan måndagen grydde hade jag 
formligen förälskat mig i uppgiften 
att genom dem nå upp till ett högre 
energiplan och bli en bättre männi
ska. 

Jag steg upp redan klockan 5. Det 
var dödstyst i mitt lyhörda hus. En
dast nerifrån pianolärarens hördes ett 
ljud som om man sakta dragit på den 
grövsta strängen å en basfiol. Det 
var säkert pianolärarens sätt att på 
ett försynt vis fortsätta den musi
kaliska underhållningen under söm
nen. 

Jag smög fram i min dublett, i 
tofflor och tyst som en ande. Min 
första uppgift var att leta rätt på 
gardinerna. Senast hade jag sett 
dem någonstans :— men var? Jag 
rev upp hela byrån, genomsökte ett 
helt skåp och fann slutligen en del 

av dem under en massa gamla år
gångar av Ord och Bild på översta 
hyllan i min garderob. Efter ytter
ligare någon timmes letande fann jag 
resten i en gammal hattask från den 
tid hattarna voro så stora att man 
måste gå på tvären in i spårvagnarna. 

Materialet för min sköna uppgift 
var sålunda äntligen sammanbragt. 
Nu gällde det bara att finna ett 
måttband! Jag återvände till byrån. 
Jag har dussintals måttband, och det 
var min fasta övertygelse att något 
av dem skulle finnas i en av byrålå
dorna. När sista 'saken i den sista 
lådan låg utslängd på min duchatell 
förstod jag att ett måttband skulle 
kunna finnas var som helst i världen 
utom där jag sökte det. Jag fort
satte att leta i skåp, bokhyllor, gar
derober, lådor, askar och skrin, men 
resultatlöst. 

Det började se förskräckligt ut 
omkring mig. Och nästan lika för
skräckligt inuti mig själv. Jag skulle 
varit räddningslöst förlorad om ej 
tillvaron bjöd på en så härlig sak som 
ingivelser. En sådan ledde mig just 
i det ögonblick jag började uppge 
allt hopp fram till lådan under 
svängskivan i. ett gammalt spelbord 
— och där lågo alla måttbanden i 
sällskap med en tärning och ett pep-
parkaksmått. 

Triumferande återvände jag till 
gardinpacken, mätte ut en länga, på 
två och en halv meter och spanade 
mig- därefter omkring efter det trol
leriföremål som kallas en sax. Så 
långt ben och blickar nådde stod in
gen att finna! Alla husets tre saxar 
voro spårlöst borta. Nya lådor län
sades och vändes upp och ner på, 
fickor, köksskåp och all-a föremål 
med tomrum i vittjades samvets
grant. Jag återsåg ägodelar, som 
jag för längesedan glömt att jag hade 
och andra som jag aldrig kunde min
nas mig ha haft — men en sax — 
nej ! 

Det såg nu ut omkring mig som 
hela bohaget vrängt sig och kastat 
ut sitt innanmäte. Blotta anblicken 
gjorde mig fullständigt matt. Jag 
förstod nu att jag redan var framme 
vid den kritiska trötthetslinje, som 
det gällde att till varje pris över
skrida för att nå det högre plan, där 
ny kraft och energi skulle vinnas. 

Jag fortsatte mitt letande med ett 
verkligt ursinne. Hela huset vakna-

^ Vår sedvanliga stora 

Inventur- o. Bosättnings-Realisation 
I vån. 

Lädervaror 
Omntalrar, En del pmi.,r , 

modeller sluisaljas fr. kr I " T .11 
h"gre priser 

Portmonnäer, Plånböcker • • 
Ofrhort billiqt 

Bijouterier 
Enormt urval. 

Nysilveravdelningen 

AMERIKANSKT NYSILVER 
Pi v.t m.MII Extra 1 ma fb.„l„r,„g 

Horaknivar ,, . 
Oess.Ttkn.var 
Matskedar 
Matgaffl.ir 
Ofssertskeilar 
Opssfrtqaffiar 
MrÛMullAr 
Kaffeskedar 
Morrasknlar 

-SasskiMl.ir 
Sl<osk-.l.i, 

- K. 22 ,m 25 -
. 20 - 22 -
• 18 - 26 -
• 18 - 26 -

16 - 23 -
• 16 - 23 -
• 14.— 20 -

Glasavdelningen 
G'astillbiingare. i i>i q „ 

Glassassietter n:.- .„i, " o '' ! 
Dricksglas Q , . 

* -'"''- t O . 

Porslinsavdeiningen 

I vän. 
Kaffekoppar äkta tunna, i smakfulla 

'•f*0' - pr '/i duss kr. 3'' 
Kaffekoppar, akta, tjocka, dekor. 

pr Vi dus-s kr 3-2 
Blomkrukor glaceradr ... IJO, \2j 1 fi 

De^niom rester ai kaffe- och tekoppar 
stekfat, terriner, karotter 

Köksavdelningen 
Aluminium-Kokkärl. 
Kannillrt m look, I In Kr 1 

Reseffektavdeln. 

K O R G A R  

Vaxduksavdeln, 

pågår. 

Stora restpartier av 

Glas, Porslin, Vax. 
duk, Aluminium« 
kärl, Kristall, Kera» 
mik, Armatur m. m 

b o r t s l u m p a s  
t billiga priser. 

II vän. 

Belysnings- och 
Kristallavdelningen 

III van. 

Gardinavdelningen 
Metervaror 

Allmogegardiner n O i? pi rjitr 
Trådgardiner . O >S 
Madrasgardiner, lin- i . 1 ' > > 

0:0 inoika . 1 '«J 
Mollgardiner. Etaminegardiner För 

dragsgardintyger Satiner m m 

Portiertyger 
Ston urval, 10 % rabatt. 

Avpassade Gardiner 
Trådgardiner m k.iitpj h 8 - pi luft 
Madrasgardiner • . 1 1 -
Tyllgardiner • . 15 -
Etammegard • _ • 16 .0 . • 
Tyllstores .. » 5— st. 

Ill vån. 

Sängöverkast 

Tyll . I 
D:o . ? 
Piauétäcken ' 

. fr. 13-O p . 20 vi 

Vaddtäcken 

Duntäcken 

Yllefiltar, , 
Crä. prima . . 

Oivantäcken. Oukar Kuddar. Japan
ska Draperier och Fönsterskärmar 

m m 10 "/o rabatt. 

Gardinstu var. 
udda oi li solkiga eardiner och sängöverkast 

v Iwrtslumpis till vrakpris. 

Linneavdelningen 
Handdukar 

Entrén 

Fyrskaft. 
Toilettehandd.. 

d bård. É&X70 cm , 
pr Vi duss. 3.2; 

III vån. 

kul. Wid, >. , l.TOXl» 
pr »ats i ,V) 

Slumpvaror 
Dukar. Servietter. Handdukar. Theser« 
vietter. Tabletter in m . utgående m6n-

ster och Maktiga bort>lumpas till extra 

billiga priser. 

Linnelärfter, Bomullsiärf ter, 

Färdigsydda Lakan och 

örngott. 

Vid kontant köp 

V vån. 

ifflattavdelningen 
Elicr slutförd inventering är uttaget at» 

bortslumpas till underpriser: 
ett iO-tal Kidderminstermattor. 
c a 000 mir Gångmattor, jute och vlle. 

c a 10") st. utgallrade mattor i kvalitéer s/som 

Wilton, Axminster. Velvet ni fl. 
Sängmattor, udda öclrparvis. 
Stuvar av gàngmattor. 
Kokosdörrmattor bortslumpas, m m. 

Mattor s. k. "Jutekidder"-
Dessa mattor kunna användas på båda 

sidor. Forsedda med fransar å kortsidorna. 

Storlek...- 1S0X275 cm. Kr. 12.00 
• - 27ÔX320 • . 20.00 
• - 27yX3t>à » ^ 24.00 

Enastående bjlligtt 

^ Order till landsorten mot postförskott eller efierkrav 

A.-B. FERD. LUNDQUIST & Co. 
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SIDENHUSETf 
R E A L I S A T I O N  

med stora prisnedsättningar 
i n o m  a l l a  a v d e l n i n g a r ,  

aldrig inindrevfirtlign hilli^helsvaror lör ro:ilisalionsän(l;ini;"il. ulan ii ro allo varor, vi nu borlsalja 

ie»tii" ra prima UvaliUn Vi kunna därför icke heller ståla med onaltir'igl l$«a «cnsalronsprise.r, 

. som ingen fcrmär leverera bättre, och diirlör säga vi endas! vad ,< m ar sanning, att 
ndc (ill de verkli»! goda varor, vi löra inom alla avdelningar av vår! lager 

OBS.! irke nedsatta 

våra priser absoJul de lägst«» 

nor lämnas under realisationen 10 procent raball. 

Sidenavdelningen 
Foularder, faç., do—lOO cm 

Klädnlngsslden, rutiga och randiga 

Marocain, enfârgnd, helsiden, lftO cm 

Batik (CirAncwaldsidäii) i Duchesse borutumi>ns ft 

Svart Paillette, prima kval 

Svart Duchesse, . » 6 90 7 7 

Marin Matelcssé 

Broccd r.ii k .|.|»i.. i.r. no em 

Ser^,e . . inu 

Helc.den Brccad, no , ij„.;, (;lr,_.rr 

Svart oc i Vit Crêpe de Chine friî 

Fr.çcr.erade Ciêpe de Chine œli Maroca n bortslump 

Moiré-Siden 

Sammetsavdelningen 
Patentsammet i -, 1 , , 
Velvet , 4,„, Tu 

Cords, nun lit; , 2'"» 

Trikâavdelningen 

5.50 

6.15 

6 90 8 :.0 

s für 7r,0 

5")0 

7 75 9 00 

17.50 

5 50 

6.50 

10 50 

3(H) 
7.50 

Yllestrumpor, 
Undertröjor m 
Undertröjor m 
Benkläder 
Yllekottor, um 

•iblisido. J>11 

.1 Kpii-ipiri 
>i »peujf..n 

från 2.'-'5 

. 3.25 

3.90 

5.90 

2.40 

7.00 7.50 

5.90 

Ylleavdelningen 
Klädnlngstyger, randiga oèli nu i-a 

Klädningstyger, rjind Popelin 
Klädningstyger, . Croisé 
Klädningstyger, Satin Luxor 
Cheviot, ....... <»<•!. slii-turk kval. 90 cm 

Gabardine. • N I r.-I •_•<>.! kval. svart o-il marin, 130 cm. 

Melerade Kjoltyger, tuu cm 

Skottska Helylletyger, utmärkta kvaL för tkol- oclt flick-

khi.liMov..i 2.60 4.00 
Ylleblustyger ; frän 1r)0 

Franska Yllemousseliner i r)0 

Mocca, utmärkt kval. för Dräkter ocli Kappor 8.25 
Kjoltyger, randig»; till otroligt ISga priser. 

Marocain lör kliUitiingar 3 90 

Crêpe Marocain for klädningar, i blä. lila. grå och röd till 2.50 
Flanell-Bomull \ fr£u 0.95 

Handskavdelningen 
Glace, Getskinn, reklam, kulörta 2.75 

Glacé, » faut. 3.7 , 

Glacé, » nied krage 6.-5 

Tvättskinnshandskar, ui-tickade .-ömmar, vita .. 

Nappahandskar, kulörta 

Tumhandskar odi fodra l Handskar utforsälja 

6.1'. 

3.9U 

Vantar, kulörta moeea-iinit. 

Vantar, «vårta 

Vantar, rund-ik-kndo (limit 

Ulstervantar, slickade, v 

! kn., fodrade 

Ii ylle), kul. QCII s 

«Ii ku!,..*. 

1.20 

1.20 
2-10 
3.25 

1/itvaruavdelningen 
Daglinnen av ma< 
Benkläder . 
Nattlinnen » 
Corsettskyddare av moll 
Serveringsförkläden .... 
Combination 
Sarnnäsdukar 
Üamnä'sdukar 

cd bröd v r 
» bftlsön 

fr8n 1.95 
» 2.4.0 
» 6.90 
» 2.10 

0.75 
» 6.— 

pr duss. » 1.10 
1.85 

Konfektionsavdelningen 
rileklädningar, i-iln a Uni. i t..ai<^n «ci. serge 15.— 17.50 19.50 
Sidenklädningar i Paillette 29.00' 
Prima Pailletteslrienblus kom'!», l.öir *och ISg krage, i 

ildii. , Ijusbiä, röd 
imtdell Prima Paillettesidenblus, jumi>ois 

Mörkblå Cheviotkjol • 
Satinunderkjol i fnçoi •ernde mönster, nyhet....! 

D:o » » » » plisserade..'., 
D:o enfärgade 

Trikåklädnlngar i siden, släta och faç. 

9.731 
13.75 
9.75 
5.75 
7,5.1 
3. S 

. från 32. -

P. D. Korsetter. 
Världens bästa korsett. Ensamf5rcäli.u*: Sidenhuset. 

3.90 till 40.00 

va!., utförsäljas. 
1 alla prislägen 

Reformliv. i.r 

inkommet 

hållare < 
•toia (mriier korsetter, höfttvåilare, strump. 
i'li bysthållare i olika modeller och prislägen. 

O B S . I  S i d e n h u s e t s  C h o k l a d  r e k o m m e n d e r a s .  E g e t  f a b r i k a t ,  o ö v e r t r ä f f a d  i  s m a k  o c l t  p r i s b i l l i g h e t .  P r i s  7 : 5 0  p r  k g .  

K n u t  H e u r l i n s  H e m s l ö j d  
Kungsgatan 46 1 tr. hiss (Victoriateatern) 

In ventur-FLealisation. 

de runt omkring och ifrån köket hör
de jag att mitt pass redan kommit 
för att ordna med frukosten. Men 
ingenting bekom mig! Ingenting 
fick störa min stora plan. 

Klockan 9 hade jag äntligen hit
tat saxen i manicuretuiet samt ' en 
knapphålssax. Jag klippte omväx
lande med dessa båda förfärliga tin
gestar de snedaste och hackigaste 
linjer som någonsin klippts på ett 
par gardiner. Men jag ville ha ett 
förlopp i saken. .Tag ville nå ett re
sultat. 

Klockan 10 kom mitt pass in med 
frukostbrickan. Hon stod -som fast-
naglad av förfäran. 

— Men vad i all världen har hänt 
här, sade hon. Skall fröken flytta? 

— Nej, svarade jag lugnt, jag hål
ler endast på att förflytta min energi 
upp på ett högre plan. 

Hon svarade mig ingenting. Jag 
kände i luften att hon trodde att jag 
blivit tokig. 

Klockan 12 låg gardinpacken till
klippt. Men frukostbrickan stod 
orörd. Min vibrationshastighet tillät 
intet uppehåll. Jag måste omedel
bart skrida till nästa moment i upp
giften — nämligen att vika och fålla. 

Att vika gick utmärkt, men när 
jag kom till fällningen förstod jag 
att jag behövde en nål. Jag har nå
lar. Jag har hela legioner av nålar, 
men de ha ingen bestämd plats. De 

kunna lika väl ligga i en golvsprin
ga som sitta i en gardin. Och de äro 
ju så 'små. En gardinpacke, ett mått
band och en sax finns det alltid nå
gon utsikt att hitta — men en synål ! 
Ju mer jag tänkte mig in i denna 
tingests oändligt fina konstruktion 
desto hopplösare ansåg jag det hela. 

Mitt mod sjönk plötsligt. Jag 
kände mig med ens som jag passerat 
en hel etapp av trötthetslinjer och nu 
stod jag inför den allra sista. 

Men det finns något uthålligt i 
den kvinnliga naturen. Och jag be-

V 
pagar 

Daglinne 
frän Kr. 2.10 

Brodyr 
Spetsar 

I T A. V E C Ii A. IV 
nu, varvid utsäljes till absolut lägsta priser 
IVattlinne Beiiltlilcler Extra i:ma Flanellnattlinnen 
frän Kr. 4.50 från Kr. 2.10 från Kr. 7. 

Trikâvaror, Förkläden, Morgonrockar. 
V I T V A R U - M A G A S I N E T  
Expositionshallen Kungsgatan 38—40 1 tr. upp. 

Duktyger 
Handdukar 

^V, 

rHtcr.slöjat{. 
R O M H N  

CIV* 

L e s k i e n .  

Aukt °nserad översättning 
av Magnhild Lindberg. 

axla 'a<^e kappan över hen-
'X'1 v'iiii]: först glasdörren 
%)) Sf.r 

f' ,unga ytterdörrarna, och 
i>1®-

be.pöJj m]nuter som resan till 
^i.%ns)r '' operasångarens hus vid 
®°rgk sin7 Var'ade> »ade van der 

^ eill .i"' a'1' 'lan i ailra högsta 
fkäsom i'" ' liennes nya klädning 

üe,1mes 
5o> <W, 

Jap. Ö<^! ''ans ^eröm med att 

" ̂  diû fin" ''U laga mig bra  

' det är ju självklart. 

utmärkta sätt att 

Svaret, och ännu mera tonfallet, i 
vilket det gavs, kom honom att rycka 
till. Det låg något av bitterhet i 
detsamma. Hur kom detta sig? Han 
hade ej tid att svara, ty i detsamma 
stannade bilen och en tjänare öppna

de dörren. 
Han hjälpte sin fru ur vagnen, för 

att sedan skiljas från henne vid av

klädningsrummen. 
De möttes åter i den stora, panel-

klädda korridoren just i det ögon
blick, då han ur en skål, som räckts 
honom, tog upp det kort, på vilket 
hans och hans bordsdams namn stodo. 

— Julie Wiesner, igen, sade han, 
det kommer att förarga henne. 

— Det tror jag inte. 
Återigen denna nya, 1 rämmande 

ton, och återigen ingen tid att svara. 
Han skrattade till: Mycket smick
rande! samt bjöd henne armen och 
förde henne in i det stora, nästan 
fyllda mottagningsrummet. Han 
ville aldrig vara bland de första. Då 
Elisabeth någon gång uppmanat ho
nom till punktlighet, hade han pro

testerat på det livligaste: 
— Tomma festsalar är något av 

det tristaste jag kan tänka mig. Li

kaså oroliga värdar, som hela tiden 
snegla med ena ögat mot dörren, un
der det att de samtidigt känna sig 
förpliktigade a.tt krampaktigt under
hålla de olycksaliga förstkomna ... 
och sist, men inte minst, den obehag
liga kylan överallt, därför att man, 
av fruktan för den blivande träng
seln och värmen, ej vågat elda till
räckligt . . . nej, det betackar jag mig 
för! 

De kom m o därför, om också al
drig sist, dock alltid bland de sista. 
Då de trädde in, drogos många blic
kar till dem. Motsatsen i deras yttre, 
han mörk, hon "ljus, som en nordisk 
mö", som Bosenheim brukade säga, 
väckte alltid uppseende. 

Värden, en jättegestalt med ett be
ständigt leende bonvivantansikte, 
kom emot. Öem, och snart upptäckte 
de också värdinnan i en grupp musi
kaliska storheter. Fru Römer var
till den grad ful, att Elisabeth all
tid kände en rysning, då detta för
grämda, magra ansikte med den .spet
siga näsan, de sneda ögonen och den 
stora munnen, vände sig emot henne. 
Hennes alltid lika 'älskvärda och ste
reotypa leende verkade nästan pape-

gojalktigt, och hennes vridningar hit 
odh dit och rörelserna med de långa 
armarna, kom en att tänka på ett 
åkerspöke. Det var omöjligt att 
gissa sig till hennes ålder. 

Hon hälsade synnerligen vänligt 
på den unga frun, tack vare hennes 
namn. Men därefter mätte hon Eli
sabeth iså kritiskt med sina små 'stic
kande ögon. att denna kände sig helt 
obehaglig till mods. Därefter vände 
fru Römer sig till van der Borgk 
odh sade, efter ett par banala, fraser, 
hastigt och lågt: Är ni nöjd? 

— Förlåt, min nådiga? Han hade 
tydligen icke hört, vad hon sade. Hon 
log halvt elakt, halvt belåtet, och 
gick för att taga emot nya gäster. 

Men Elisabeth hade 'förstått den 
tyst uttalade frågan, och en het rod
nad steg upp i hennes kinder. Hon 
visste varför denna dam begärde en 
extra tacksägelse. Hon hade samma 
uppfattning som Rosenheim, såg i 
henne, den unga frun, också blott en 
skylt! Kunde det verkligen vara 
sant? 

Helt frånvarande lät hon en hop 
musikaliska och litterära storheter 
presenteras för sig, och hennes små 

huvudböjningar och de få ord, hon 
fann till svar på deras konventio
nella hälsningar och komplimanger, 
uppfattades i allmänhet som bevis 
på högfärd. 

Plötsligt stod Julie Wiesner vid 
hennes sida. 

— Goddag, Elisabeth! Var har 
du gjort av Henry? 

Och för första gången såg Elisa
beth på henne med "öppna ögon" och 
förstod i detta ögonblick icke hur 
hon kunnat betrakta henne blott som 
en äldre släkting. 

Full av sprudlande liv stod hon 
framför henne, som en ung, djärv 
markisinna, och vände sitt fina hu
vud med den höga, vita hårfrisyren 
fram och tillbaka som en fågel. De 
leende ögonen under de mörka ögon
brynen glänste, under huden, mörk 
som en spanjorskas, • lyste en varm 
glöd. Den lilla rörliga munnen hade 
de vackraste tänder. Hennes dräkt 
av mjuk, lilafärgad silkesammet med 
skiftning i silver, var mycket kort, 
mot vad som brukades, så att man 
kunde se hennes vackra vrister och 
högklackade skor av sista modet. 

— Men, barn, vad tittar du så på? 

Freibergs har gjort det bra, inte 
sant? Se bara, på det här lustiga 
släpet! 

En lång, mycket smal sammets-
remsa räckte från nacken ner på 
golvet och slingrade sig som en orm 
för varje rörelse, som den vackra 
frun gjorde. 

-— Men din klädning är också 
mycket bra, jag har verkligen inte 
sett dig ta dig så ståtlig ut någon 
gång förut. Har Henry valt den 
också? 
- Nej. 
— Inte? Jag låter alltid honom 

eller Franz råda mig. Utan deras 
beprövade förstånd beträffande klä
der, företager jag aldrig någonting. 
Vet du, vad vi ha att vänta. Römers 
brukar ha sådana underliga program 
sådana här kvällar. 

Dörrarna till den angränsande sa
len slogos upp, man såg långa rader 
med stolar, och under det alla träng
de sig dit, kungjorde värdens be
römda barytonstämma: 

—- Min vän, Sepp Wastner, har 
varit nog älskvärd lova en glad stund 
med sin humor. 

Ett gillande mummel hördes. Det 
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tresse, samlarvurm, men oftast är det 
gamla vanan. Man vill lia vad man 
är van vid. Ett vanligt fall av rubbad 
mentalitet är att proppa sin bostad 
full med saker. Jag kände en gång 
en äldre ogift dam, som ärvt ett hus 
efter sina föräldrar. Hon reserve
rade. tre rum för egen räkning och 
hyrde ut de övriga, men att avhända 
sig något av mammas och pappas 
tillhörigheter skulle hon ha ansett 
som ett helgerån och så packades de 
in i de tre rummen och ett oavbrutet 
krig mot mott och mal och råttor 
fördes sedan under hennes återståen
de livstid. Emellanåt tillkommo nya 
saker, och till slut hade den gamla 
inte .mer plats för egen räkning än 
en säng att sova i och ett bord att 
äta vid — och skriva sitt testamente 
vid. Det senare en mångårig sys
selsättning. En liten axplockning 
ur detsamma kan kanske ha sitt in
tresse: "Min svägerska Malvina mitt 
bästa sängtäcke och den blå-vita fil
ten; Susanna mitt duktyg i gåsögon-
dräll; min brorsdotter de båda blom
vaserna på min toalettbyrå; min tro
tjänarinna Lovisa Hansson min bru
na underkjol och psalmboken med 
evangelierna i;- min svåger kamrern 
(som hon icke kunde förlåta att han 
för 40,år sedan friat till systern och 
ej till henne) en eldgaffel och mina 
gamla tofflor", o. s. v., på tio helark 
sammanhäftade med blått ullgarn. 
Nåja — var och en bör ju få ha sin 

. smak, när den inte skadar andra. 
Att en liten flicka, som aldrig 

ägt en docka, omfattar en sådan, då 
hon äntligen faller i hennes famn, 
med brinnande kärlek, är fullt för
klarligt och likaså om en fattig är 
fästad vid sitt fattiga bohag. Jag 
hade en gång som fattigvårdare lyc
kats, med hjälp av församlingsdia
konissan, övertala en gammal gum
ma, vars rumskamrat avlidit, att 
flytta in på "A^årdcn", där hon ovill
korligen skulle ha det bäst. Men 
när det några dagar senare skulle bli 
allvar av, gjorde hon energiskt mot
stånd. Anledningen var fruktan att 
ej få behålla, den nya filten, som en 
vän till mig givit henne. Filten var 
för henne som dockan för barnet. 

Denna kärlek till gammalt bohag 
kan vara nog så ödesdiger. En gam
mal prästfru berättade mig en gång 
under ett uppehåll i hennes hem, att 
hennes man, när de voro nygifta, ville 
att de skulle upplåta ett rum åt hans 
gamla barnsköterska och ge henne 
vård på ålderdomen. Den gamla äg
de en gammal stoppad stol som hon 
förde med sig och var mycket stolt 
över — hon hade ju fått den av pro
stens mamma. Tack vare den stolen, 
slutade prostinnan med en djup sucik, 
är hela prästgården genompyrd av 

H e m m e t s  t i d n i n g  
— är — 

Göteborgs Aftonblad 
Särskild, omväxlande 

avdelning för kvinnan 

och hemmet. 

I varje nummer, värde

fulla artiklar i olika 

f r å g o r ,  b e r ä t t e l s e ,  

f ö l j e t o n g ,  k å s e r i e r .  
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PÄRLOR 

.JUVELER 

i modern infattning fördelaktigast 

hos 

Hovjuvelerare. Ö. Hamng. 41. 

vägglöss och borde brännas ned. 
Tänk, om vi bränt upp stolen i Stäl
let! 

När William Morris på 70-talet 
började sin väldiga kampanj mot ful
heten i våra bostäder, deras inred
ning, möblering och prydande talade 
han även om. eldens välgörande in
flytande. "Gör en inventering av 
ditt hem och varenda sak som inte 
är till nytta och inte är vacker -— på 
elden med den!" —• Ungefär så lyd
de hans bud. Nutidens husmödrar 
borde bygga tacksamhetsaltaren åt 
honom i sina hjärtan för att de slippa 
att som sina mammor och mormödrar 
från 70—80-talet ständigt gå med 
dammduk i handen, gnida och polera 
dessa oändliga snirklar på stolar och 
bord. Och så alla dekorationsföre
mål, tavlor m. m. från golv till tak. 
Om apoteken ville göra en statistik 
om vilken period som förbrukat mest 
arsenik och järn, så bleve det bestämt 
80-talet, då alla fruar voro överan
strängda av städning och behövde 
stärkas för fortsatt nit i tjänsten. 

En föreställning om över-driften 
kan man få genom .John Ruskins 
varning till sina lärjungar: "Gören 
icke plogar av guld och binden icke 
kontorsböcker av emalj. Trösken ic
ke säden med skulpterade slagor och 
sätten icke basreliefer på. kvarnste
nar". — Att alldeles frigöra sig från 
sakernas tyranni går icke heller. Det 
berättas om en man »om försökte 
detta, att han en gång fann en sten 
som han tyckte var bra att sitta på 
och bar in den i sitt hus. Men när 
han efter några dagar upptäckte att 
den behöde dammas, slängde han ut 
den. Sådan var hans smak och levde 
han ensam och allena, så Gif
ter han sig, får han nog finna sig i 
en liten ommöblering. 

Här som överallt gäller det att fin
na den gyllne medelvägen. 

Doktor Crnst flesterlund 
I Enköping. 

t 
T dag är det lilla Enköping skå

deplatsen för stora sorgehögtidlig
heter. Efter ett långt och välsig-
nelserikt liv föres nämligen doktor 
Ernst Westerlund i dag till griftero. 

När döden en av de sista dagarna 
i januari nalkades det läger, där han 
vilade, som så ofta förjagat den fruk
tade gästen från andras huvudgärd 
var det för att stilla ett utslitet livs
maskineri. Det var nämligen ålder
domens oundvikliga sjukdom, åder
förkalkning, som slutligen skördade 
den gamle läkaren, hela Sveriges 
doktor och vän. 

Doktor We s ter lunds rykte var på 
sin tid närmast en undergörares. När 
allt annat försökts anträdde man 
slutligen resan, för att hos honom 
söka den sista hjälpen. Och få sökte 
förgäves. En psykolog .som få var 
han en överlägsen diagnostiker. Han 
behövde ofta endast se patienten för 
att veta vad som fattades honom. En 
av hans metoder var att låta den 
konsulterande promenera fram och 
tillbaka i mottagningsrummet och 
därunder iakttaga honom med sin 
genomträngande läkareblick. De 
slutledningar han därvid kom till 
voro sällan felaktiga. Nästan un
dantagslöst fingo även lians patien
ter det intrycket att lian satt inne 

Brand- och Livförsäkrings-Aktiebolaget 

S V E A  
G ö t e b o r g .  

PID STRANDEN.  
Jag satt en küäl/sstund 

Så helt bortfången. 

Jag hörde endast 

Den inre sången, 

När hauet rullar 

De minnesvågor, 

Och stjärnor blixtra 

De livsens lågor, 

Som alla snuddat 

Min ban och farit, 

Förr n jag mig sansat, 

Til! det som varit. 

Jag endast tyddes 

Den ton som bortdött. 

Jag ville fånga 

Det som jag bortstött, 

Men blott en enda 

Förstulen bölja 

Rann upp ur havet 

Min fot att skölja, 

Och blott en viskning 

Mitt öra nådde : 

O mänskohjärta, 

Tag uad du sådde! 

De tårars offer 

Du bjudit fiuet 

Till blott den böljan 

FMt, allt är blivet; 

Och glädjeropen 

Som borde skallat, 

När varje morgon 

Till sol dig kallat, 

De ha förtonat 

Som skvalp vid stranden, 

De ha ej klingat 

Ut över landen. 

Se, därför når dig 

Blott kvällens susning, 

Och långt i fjärran 

Går havets brusning. 

Den hinner aldrig 

Den gråa stenen, 

Där trött du vilar 

De gamla benen. 

För dig är skvalpet 

Och sömnig dyning, 

När långt därute 

Går upp ny gryning. 

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

med en högre kunskap än enbart stu
dier kunna skänka. ' 

Om de Westerlundska kurerna be
rättas hundratals anekdoter. Många 
gånger voro de så enkla, att man tyc
ker att patienten kunnat hitta på 
dem själv. Men det är troligt att de 
icke haft samma verkan utan det 
samtidiga suggestiva inflytandet 
från en märklig personlighets mäk
tiga vilja och utan den särskilt för 
en nervsjuk så välgörande känslan 
av en starkare makts ordnande och 
sympatiska ingripande. Hans välde 

över patienterna Var enastående. 
Man fruktade, respekterade, älskade 
och avgudade honom. Ett besök i 
hans mottagning blev ett minne för 
livet. 

När ärkebiskopen i dag i den lilla 
väna Mälarstaden viger hela Sveri
ges doktor till griftero skola också 
tusen sinom tusen i vårt land fyllas 
av känslan att därmed en god och 
för mången oersättlig hjälpare och 
vän bäddas under jord. 

t « M "• 

n̂ iförfa Sidenpfagg sko fa tvättas 
hastigt i fjumf LUX löd der 

Det finnes många saker, som man icke får göra 
vid tvätt av siden — men Lux undanrödjer alla 
besvärligheter. T. ex. siden bör aldrig gnuggas 
eller vridas, det förstör vävnaden. Tvål bör aldrig 
strykas direkt på tyget, då detta förstör och guU 
nar plagget. Lux tvättar utan gnuggning. 

Lux är en ren tvål i form av genomskinliga 
flingor. Uppvispar man dessa flingor i hett vatten, 
får man ett rikligt lödder, som tvättar utan att 
skada det ömtåligaste plagg. Lux skadar ingens 
ting, som icke skadas av rent vatten. 

Hur tvättar man siden? Vispa Lux i hett vatten till ett rikligt 
lödder, tillsätt kallt vatten till dess lösningen bliver ljum. Lägg 
'  P'agget> krama det upprepade gånger genom löddret. Gnugga 
ej. Skölj väl i ljumt vatten. Vrid ej. Vira in i en ren hands 
duk och stryk med ett varmt — icke hett — järn. Kom ihåg — 
ljumt lödder — ljumt sköljvatten — samt ett icke för varmt järn. 

A K T I E B O L A G E T  

G Ö T E B O R G S  
GÖTEBORG 

b a n k  
SV.,„. *"***** 

100 avdelningskontor i västra och östra Sverige 

Grundad år 1848 

Egna fonder Kr. 78.750.000 

Emottager penningar å sparkasse-, kapital- och depositionsräknin 
gällande ränta. 8 högs^ 

Utlämnar hemsparbössor. 
Bankens notariatavdelning förvaltar föreningars och /(a«,,... 

*o niedpi 
förmögenheter samt testaments- och förmyndaremedel. ' enskilda 

Obligations- och fondavdelningar. 
Fullständig bankrörelse i övrigt. 

En stilfull 
men ändå billig damvaska 
erhåller Ni alltid hos 

%(ui Å. Qaäm 
V & KURSGATAN 12 

SUNLIGHT SAPTVAL A..B, G OT E BOR C 

Ilse Leskien, 

Av BEATRICE ZADE. 

Författarinnan till "Silverslöjan" 
är en bland de få av det moderna 
Tysklands skrivande damer, vilka 
ärligt sträva efter att konstnärligt 
uttrycka verkligheten i och för sig 
själv. Hon ser på livet med öppna, 
rena ögon, tecknar i klara linjer kvin
nans ställning inom och utom äkten
skapet och söker alltid oförskräckt 
efter sanningen. Alla hennes verk 
besjälas av en lidelsefull kärlek till 
naturen, till "Moder Jorden" såsom 
den aldrig sinande hälsokälla, ur vil
ken vi måste ösa krafter till att ut
nyttja det bästa inom oss. När den 
rika, förnäma Elisabeth van der 
Borgk, "Silverslöjans" huvudperson, 
genast i första kapitlet "med en 
känsla av stort välbehag" rotar om 
i den varma jorden, bör detta upp
fattas som ett anslag till den melodi 
eller- 'stämning, vilken i själva ver
ket tolkar romanens innersta tanke: 
kultur ger alltför lätt oro, lidande, 
sorg, medan naturen i sitt sköte bär 
frid, harmoni, lycka. 

Ilse Leäkien debuterade år 1908 
med ett band lyrik, kallat "Auf dem 
Wege". Det innehåller en hel del 
djupt kända och tankedigra dikter, 
som skildra författarinnans egen ut
vecklingsväg från det första indvidu-
ella uppvaknandet fram till person
lig mognad. Några år senare utgav 
hon en samling noveller, bland vilka 
flera i engelsk översättning publice
rades av professor Quincy Morgan 
(Wisconsin, U. S. A.), när han år 
.1915 utgav sin serie av mönsterprov 
på tysk berättarkonst för amerikan
ska studenter. 

Sedan dess har Ilse Leskien länge 
varit medarbetare i en ansedd tysk, 
kvinnotidning och huvudsakligen 
skrivit kortare berättelser ur det ty
ska folklivet. Hennes första roman, 
"Die Nichte des Konsuls", vilken år 
1921 offentliggjordes i "Deutsche 
Frauenzeitung", behandlar ett syn
nerligen intressant ämne och bjuder 
bl. a. på ypperliga skildringar ur 
den enklare befolkningens miljö. Att 
Tlse Leskien, som för övrigt själv ut
gått ur en av Leipzigs äldsta och 

Under 

Trikåvaru= 

Realisation 
bortslumpas till 

1/2 av dess värde 
några 100 stycken 

Prima Ylle= 

K O F T O R  

The Florist's Telegraph Deli™ 
Association U. S. A. samt Blumens^"7  

den-Vermittlung, Perlin äro två £' 
nationella sammanslutningar av blomste " 
liaiidlande med representanter jorden runt 

Genom dessa sammanslutningar mfti 
liggöres att å nästan vilken pla t s  so£ 
helst, fa blommor expedierade under <ra  
ranti för utförandet. ° 

Inga extra omkostnader under förutsätt
ning att brev hinner fram till da» fö r  

önskad leverans, i annat fall betalai°kun-
den telegrammet. 

Order mottages för utförandet å alla 
platser av 

VASA BLOMSTERHANDEL 
Gustaf EKman 

Storgatan 31 Tel. 4314 — 10365 
Telegram "Vasa" 

Kobbs 
Thé 

är alltjämt 
marknadens 
förnämsta 

MERKURTVÅLEN 
är enastående för 

fintvätt. 

Hela resterande lagret av 

3 3 l a s a t  
i Crêpe be cfune, fteltjlle Dttjella, 
fjalmjlle och bomull realiseras till 

mycket låga priser. 

ftifyetg & finhetson 

Kunqspottsplatsen 1. tet 

förnämsta familjer, även säkert be 

handlar motiv ur landets högre sam 

hällskretsar, visar tydligt hennes se

naste arbete, "Silverslöjan , vil 
roman nu för första gången trjc 

i svensk översättning frän ®a 

skriptet. 

Husassistenten : — Det är ett fr ^ 

timmer där ute som bei om f 
Unga frun:-Nå, ge'henne da; 

mat, några kalla potatisar eller s 
Men hon tycks ha se 

dagar. . .„af 
— Låt henne då få en servie <, 

hon äter. 

lite 

i es extra billig RESTPA B utsälj 

•T. It 1^ I X T, Skoaflar 
. t »y Ku'ue- -

Kimgsl 1 (Götaliallen). Ba/iaren 4..» atorffe* 

Nya Sjömausliemmet, åt l:sta Långgatan. Sic®» 

ngstorget-

Konstflitens flossamatt3 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMimiMMII _ h'M'0 

Tjock, varm, vacker, slitstark. Relativt bi i 

Hfl 
Mattan fBr det burgna, välombonade, med kultiverad smak inre 

IZONSTFLITEN Göteborg 

OFFENTLIGA 

• • •  

nöjen. 

S t o r a  
Varje 

T e a t e r n  
afton kl. 7,30 

Tig0ars*uc'en*--

Tnrensbergsteatern. 
^ - kl. 2 Barnföreställning: 

go: ndag 

Strin 

ASKUNGEN. 

Kl. 8: 

dbergsprogrammet. 
jlåndag kl. 8 Premiär: 

LILIOM. 

söndag 

Ijya Teatern. 
g kl. 1.3° Billighetsmatiné : 

FABRIKSTÖSEN. 

Varje afton kl. 8. 

Annonsera. 

T j f l a  T e a t e r n .  
Wrdag och söndag kl. 7 och 9 : 

övriga dagar kl. 8: 

Bröderna Östermans huskors. 
Söndag kl. 1,30 Mâtiné: 

HEMSLAVINNOR. 

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

T{es tp  ar 
I N*R FÖRSÄLJ AS TILL FÖRDELAKTIGA 

(Se skyltfönstret.) 

P R I S E R .  1  

Skomagasin 

KUNGSGATAN 51 | 

lllllllllllllllll 

Center. 
Ur en tidnings synpunkt sett är 

språkets mest välljudande ord "An
nonsen', i synnerhet när det säges 
i imperativ form och med sådant ef
tertryck, att man i andamom ser det 
åtföljt av tre, fyra fylliga utrops
tecken. Men det är helt säkert icke 
uteslutande detta förhållande, som 
gjort, att Nya Teatern fått en så 
hjärtlig presskritik på lustspelet 
"Annonsera!" vilket nu står på dess 
program. Pjäsen är också rolig med 
otaliga Instiga överraskningar både 
<lär man väntar dem och där de på 
det mest oförmodade sätt dyka upp. 
Och vidare! Med djup medkänsla för 
de i åandlingen implicerade, hygg
liga, om än amerikanskt smarta her-
rarne och damerna svänger man som 
en pendel mellan nattsvart förtviv
lan och förhoppningar, som tecknas 
med sexsiffriga tal framför världens 
pampigaste valuta, nämligen dol
lars. Skratt, spänning och gott skå-
despelareliumör är vad Nya Teatern 
just nn bjuder på. Yi kvittera tea
terprogrammets "Annonsera!!!" med 
«tt till \å.ra teaterintresserade läsare 
riktat hjärtligt: Besök Nya Teatern! 

TAPIS 
Jfi/y ,  DETALJ 

gçtff O- Hamng. ti. 1 tr. 

iN'IABiS 
realisation 

4-9 FEBR. 

energiplanet. 
•lag läste Margareta Heijkels ar

tikel i lörra numret: "Hur når man 
upp till ett högre energiplan?" Jag 
började den med intresse, försatte 
den med spänning och slutade den 
med självförakt. Jag insåg att jag 
aldrig nått och vad värre var aldrig 
med verkligt god vilja strävat att 
nå upp till ett dylikt högre plan. Jag 
medgav att jag redan vid första trött
hetsmomentet gärna tog en spårvagn 
om jag var ute och gick och vid an
dra hellre gick och lade mig att sova, 
än att taga itu med nya och energi-
stärkande uppgifter. 

Men nu skulle det bli annat av! 
Lyckligtvis var det på en söndag jag 
fattade detta beslut. På en söpdag 
kan man. ju inte arbeta. Men på 
måndag . . .! Jag hann alltså att för
bereda mig och inställa min vilja på 
något lämpligt och tillräckligt ener-
gikrävande prov. 

Mitt enkla hus har 6 ordentliga 
fönster och 3 gluggar. De bruka 
som alla fönster och gluggar byta 
gardiner varje vår. Men varje vår 
gör. jag samma upptäckt, nämligen 
att de nya sommargardinerna aldrig 
hunnit bli färdiga. De ligga ofålla
de kvar i byrålådorna. Och varje 
gång jag ser dem tänker jag, att åren 
måtte gå ofantligt fort. 

Men nu skulle de bli färdiga ! Icke 
efter hand som det föll sig utan ge
nast — omedelbart — i morgon! In
nan måndagen grydde hade jag 
formligen förälskat mig i uppgiften 
att genom dem nå upp till ett högre 
energiplan och bli en bättre männi
ska. 

Jag steg upp redan klockan 5. Det 
var dödstyst i mitt lyhörda hus. En
dast nerifrån pianolärarens hördes ett 
ljud som om man sakta dragit på den 
grövsta strängen å en basfiol. Det 
var säkert pianolärarens sätt att på 
ett försynt vis fortsätta den musi
kaliska underhållningen under söm
nen. 

Jag smög fram i min dublett, i 
tofflor och tyst som en ande. Min 
första uppgift var att leta rätt på 
gardinerna. Senast hade jag sett 
dem någonstans :— men var? Jag 
rev upp hela byrån, genomsökte ett 
helt skåp och fann slutligen en del 

av dem under en massa gamla år
gångar av Ord och Bild på översta 
hyllan i min garderob. Efter ytter
ligare någon timmes letande fann jag 
resten i en gammal hattask från den 
tid hattarna voro så stora att man 
måste gå på tvären in i spårvagnarna. 

Materialet för min sköna uppgift 
var sålunda äntligen sammanbragt. 
Nu gällde det bara att finna ett 
måttband! Jag återvände till byrån. 
Jag har dussintals måttband, och det 
var min fasta övertygelse att något 
av dem skulle finnas i en av byrålå
dorna. När sista 'saken i den sista 
lådan låg utslängd på min duchatell 
förstod jag att ett måttband skulle 
kunna finnas var som helst i världen 
utom där jag sökte det. Jag fort
satte att leta i skåp, bokhyllor, gar
derober, lådor, askar och skrin, men 
resultatlöst. 

Det började se förskräckligt ut 
omkring mig. Och nästan lika för
skräckligt inuti mig själv. Jag skulle 
varit räddningslöst förlorad om ej 
tillvaron bjöd på en så härlig sak som 
ingivelser. En sådan ledde mig just 
i det ögonblick jag började uppge 
allt hopp fram till lådan under 
svängskivan i. ett gammalt spelbord 
— och där lågo alla måttbanden i 
sällskap med en tärning och ett pep-
parkaksmått. 

Triumferande återvände jag till 
gardinpacken, mätte ut en länga, på 
två och en halv meter och spanade 
mig- därefter omkring efter det trol
leriföremål som kallas en sax. Så 
långt ben och blickar nådde stod in
gen att finna! Alla husets tre saxar 
voro spårlöst borta. Nya lådor län
sades och vändes upp och ner på, 
fickor, köksskåp och all-a föremål 
med tomrum i vittjades samvets
grant. Jag återsåg ägodelar, som 
jag för längesedan glömt att jag hade 
och andra som jag aldrig kunde min
nas mig ha haft — men en sax — 
nej ! 

Det såg nu ut omkring mig som 
hela bohaget vrängt sig och kastat 
ut sitt innanmäte. Blotta anblicken 
gjorde mig fullständigt matt. Jag 
förstod nu att jag redan var framme 
vid den kritiska trötthetslinje, som 
det gällde att till varje pris över
skrida för att nå det högre plan, där 
ny kraft och energi skulle vinnas. 

Jag fortsatte mitt letande med ett 
verkligt ursinne. Hela huset vakna-

^ Vår sedvanliga stora 

Inventur- o. Bosättnings-Realisation 
I vån. 

Lädervaror 
Omntalrar, En del pmi.,r , 

modeller sluisaljas fr. kr I " T .11 
h"gre priser 

Portmonnäer, Plånböcker • • 
Ofrhort billiqt 

Bijouterier 
Enormt urval. 

Nysilveravdelningen 

AMERIKANSKT NYSILVER 
Pi v.t m.MII Extra 1 ma fb.„l„r,„g 

Horaknivar ,, . 
Oess.Ttkn.var 
Matskedar 
Matgaffl.ir 
Ofssertskeilar 
Opssfrtqaffiar 
MrÛMullAr 
Kaffeskedar 
Morrasknlar 

-SasskiMl.ir 
Sl<osk-.l.i, 

- K. 22 ,m 25 -
. 20 - 22 -
• 18 - 26 -
• 18 - 26 -

16 - 23 -
• 16 - 23 -
• 14.— 20 -

Glasavdelningen 
G'astillbiingare. i i>i q „ 

Glassassietter n:.- .„i, " o '' ! 
Dricksglas Q , . 

* -'"''- t O . 

Porslinsavdeiningen 

I vän. 
Kaffekoppar äkta tunna, i smakfulla 

'•f*0' - pr '/i duss kr. 3'' 
Kaffekoppar, akta, tjocka, dekor. 

pr Vi dus-s kr 3-2 
Blomkrukor glaceradr ... IJO, \2j 1 fi 

De^niom rester ai kaffe- och tekoppar 
stekfat, terriner, karotter 

Köksavdelningen 
Aluminium-Kokkärl. 
Kannillrt m look, I In Kr 1 

Reseffektavdeln. 

K O R G A R  

Vaxduksavdeln, 

pågår. 

Stora restpartier av 

Glas, Porslin, Vax. 
duk, Aluminium« 
kärl, Kristall, Kera» 
mik, Armatur m. m 

b o r t s l u m p a s  
t billiga priser. 

II vän. 

Belysnings- och 
Kristallavdelningen 

III van. 

Gardinavdelningen 
Metervaror 

Allmogegardiner n O i? pi rjitr 
Trådgardiner . O >S 
Madrasgardiner, lin- i . 1 ' > > 

0:0 inoika . 1 '«J 
Mollgardiner. Etaminegardiner För 

dragsgardintyger Satiner m m 

Portiertyger 
Ston urval, 10 % rabatt. 

Avpassade Gardiner 
Trådgardiner m k.iitpj h 8 - pi luft 
Madrasgardiner • . 1 1 -
Tyllgardiner • . 15 -
Etammegard • _ • 16 .0 . • 
Tyllstores .. » 5— st. 

Ill vån. 

Sängöverkast 

Tyll . I 
D:o . ? 
Piauétäcken ' 

. fr. 13-O p . 20 vi 

Vaddtäcken 

Duntäcken 

Yllefiltar, , 
Crä. prima . . 

Oivantäcken. Oukar Kuddar. Japan
ska Draperier och Fönsterskärmar 

m m 10 "/o rabatt. 

Gardinstu var. 
udda oi li solkiga eardiner och sängöverkast 

v Iwrtslumpis till vrakpris. 

Linneavdelningen 
Handdukar 

Entrén 

Fyrskaft. 
Toilettehandd.. 

d bård. É&X70 cm , 
pr Vi duss. 3.2; 

III vån. 

kul. Wid, >. , l.TOXl» 
pr »ats i ,V) 

Slumpvaror 
Dukar. Servietter. Handdukar. Theser« 
vietter. Tabletter in m . utgående m6n-

ster och Maktiga bort>lumpas till extra 

billiga priser. 

Linnelärfter, Bomullsiärf ter, 

Färdigsydda Lakan och 

örngott. 

Vid kontant köp 

V vån. 

ifflattavdelningen 
Elicr slutförd inventering är uttaget at» 

bortslumpas till underpriser: 
ett iO-tal Kidderminstermattor. 
c a 000 mir Gångmattor, jute och vlle. 

c a 10") st. utgallrade mattor i kvalitéer s/som 

Wilton, Axminster. Velvet ni fl. 
Sängmattor, udda öclrparvis. 
Stuvar av gàngmattor. 
Kokosdörrmattor bortslumpas, m m. 

Mattor s. k. "Jutekidder"-
Dessa mattor kunna användas på båda 

sidor. Forsedda med fransar å kortsidorna. 

Storlek...- 1S0X275 cm. Kr. 12.00 
• - 27ÔX320 • . 20.00 
• - 27yX3t>à » ^ 24.00 

Enastående bjlligtt 

^ Order till landsorten mot postförskott eller efierkrav 

A.-B. FERD. LUNDQUIST & Co. 
GÜTEBOR 

oss, VI inko| 

derpriser 

SIDENHUSETf 
R E A L I S A T I O N  

med stora prisnedsättningar 
i n o m  a l l a  a v d e l n i n g a r ,  

aldrig inindrevfirtlign hilli^helsvaror lör ro:ilisalionsän(l;ini;"il. ulan ii ro allo varor, vi nu borlsalja 

ie»tii" ra prima UvaliUn Vi kunna därför icke heller ståla med onaltir'igl l$«a «cnsalronsprise.r, 

. som ingen fcrmär leverera bättre, och diirlör säga vi endas! vad ,< m ar sanning, att 
ndc (ill de verkli»! goda varor, vi löra inom alla avdelningar av vår! lager 

OBS.! irke nedsatta 

våra priser absoJul de lägst«» 

nor lämnas under realisationen 10 procent raball. 

Sidenavdelningen 
Foularder, faç., do—lOO cm 

Klädnlngsslden, rutiga och randiga 

Marocain, enfârgnd, helsiden, lftO cm 

Batik (CirAncwaldsidäii) i Duchesse borutumi>ns ft 

Svart Paillette, prima kval 

Svart Duchesse, . » 6 90 7 7 

Marin Matelcssé 

Broccd r.ii k .|.|»i.. i.r. no em 

Ser^,e . . inu 

Helc.den Brccad, no , ij„.;, (;lr,_.rr 

Svart oc i Vit Crêpe de Chine friî 

Fr.çcr.erade Ciêpe de Chine œli Maroca n bortslump 

Moiré-Siden 

Sammetsavdelningen 
Patentsammet i -, 1 , , 
Velvet , 4,„, Tu 

Cords, nun lit; , 2'"» 

Trikâavdelningen 

5.50 

6.15 

6 90 8 :.0 

s für 7r,0 

5")0 

7 75 9 00 

17.50 

5 50 

6.50 

10 50 

3(H) 
7.50 

Yllestrumpor, 
Undertröjor m 
Undertröjor m 
Benkläder 
Yllekottor, um 

•iblisido. J>11 

.1 Kpii-ipiri 
>i »peujf..n 

från 2.'-'5 

. 3.25 

3.90 

5.90 

2.40 

7.00 7.50 

5.90 

Ylleavdelningen 
Klädnlngstyger, randiga oèli nu i-a 

Klädningstyger, rjind Popelin 
Klädningstyger, . Croisé 
Klädningstyger, Satin Luxor 
Cheviot, ....... <»<•!. slii-turk kval. 90 cm 

Gabardine. • N I r.-I •_•<>.! kval. svart o-il marin, 130 cm. 

Melerade Kjoltyger, tuu cm 

Skottska Helylletyger, utmärkta kvaL för tkol- oclt flick-

khi.liMov..i 2.60 4.00 
Ylleblustyger ; frän 1r)0 

Franska Yllemousseliner i r)0 

Mocca, utmärkt kval. för Dräkter ocli Kappor 8.25 
Kjoltyger, randig»; till otroligt ISga priser. 

Marocain lör kliUitiingar 3 90 

Crêpe Marocain for klädningar, i blä. lila. grå och röd till 2.50 
Flanell-Bomull \ fr£u 0.95 

Handskavdelningen 
Glace, Getskinn, reklam, kulörta 2.75 

Glacé, » faut. 3.7 , 

Glacé, » nied krage 6.-5 

Tvättskinnshandskar, ui-tickade .-ömmar, vita .. 

Nappahandskar, kulörta 

Tumhandskar odi fodra l Handskar utforsälja 

6.1'. 

3.9U 

Vantar, kulörta moeea-iinit. 

Vantar, «vårta 

Vantar, rund-ik-kndo (limit 

Ulstervantar, slickade, v 

! kn., fodrade 

Ii ylle), kul. QCII s 

«Ii ku!,..*. 

1.20 

1.20 
2-10 
3.25 

1/itvaruavdelningen 
Daglinnen av ma< 
Benkläder . 
Nattlinnen » 
Corsettskyddare av moll 
Serveringsförkläden .... 
Combination 
Sarnnäsdukar 
Üamnä'sdukar 

cd bröd v r 
» bftlsön 

fr8n 1.95 
» 2.4.0 
» 6.90 
» 2.10 

0.75 
» 6.— 

pr duss. » 1.10 
1.85 

Konfektionsavdelningen 
rileklädningar, i-iln a Uni. i t..ai<^n «ci. serge 15.— 17.50 19.50 
Sidenklädningar i Paillette 29.00' 
Prima Pailletteslrienblus kom'!», l.öir *och ISg krage, i 

ildii. , Ijusbiä, röd 
imtdell Prima Paillettesidenblus, jumi>ois 

Mörkblå Cheviotkjol • 
Satinunderkjol i fnçoi •ernde mönster, nyhet....! 

D:o » » » » plisserade..'., 
D:o enfärgade 

Trikåklädnlngar i siden, släta och faç. 

9.731 
13.75 
9.75 
5.75 
7,5.1 
3. S 

. från 32. -

P. D. Korsetter. 
Världens bästa korsett. Ensamf5rcäli.u*: Sidenhuset. 

3.90 till 40.00 

va!., utförsäljas. 
1 alla prislägen 

Reformliv. i.r 

inkommet 

hållare < 
•toia (mriier korsetter, höfttvåilare, strump. 
i'li bysthållare i olika modeller och prislägen. 

O B S . I  S i d e n h u s e t s  C h o k l a d  r e k o m m e n d e r a s .  E g e t  f a b r i k a t ,  o ö v e r t r ä f f a d  i  s m a k  o c l t  p r i s b i l l i g h e t .  P r i s  7 : 5 0  p r  k g .  

K n u t  H e u r l i n s  H e m s l ö j d  
Kungsgatan 46 1 tr. hiss (Victoriateatern) 

In ventur-FLealisation. 

de runt omkring och ifrån köket hör
de jag att mitt pass redan kommit 
för att ordna med frukosten. Men 
ingenting bekom mig! Ingenting 
fick störa min stora plan. 

Klockan 9 hade jag äntligen hit
tat saxen i manicuretuiet samt ' en 
knapphålssax. Jag klippte omväx
lande med dessa båda förfärliga tin
gestar de snedaste och hackigaste 
linjer som någonsin klippts på ett 
par gardiner. Men jag ville ha ett 
förlopp i saken. .Tag ville nå ett re
sultat. 

Klockan 10 kom mitt pass in med 
frukostbrickan. Hon stod -som fast-
naglad av förfäran. 

— Men vad i all världen har hänt 
här, sade hon. Skall fröken flytta? 

— Nej, svarade jag lugnt, jag hål
ler endast på att förflytta min energi 
upp på ett högre plan. 

Hon svarade mig ingenting. Jag 
kände i luften att hon trodde att jag 
blivit tokig. 

Klockan 12 låg gardinpacken till
klippt. Men frukostbrickan stod 
orörd. Min vibrationshastighet tillät 
intet uppehåll. Jag måste omedel
bart skrida till nästa moment i upp
giften — nämligen att vika och fålla. 

Att vika gick utmärkt, men när 
jag kom till fällningen förstod jag 
att jag behövde en nål. Jag har nå
lar. Jag har hela legioner av nålar, 
men de ha ingen bestämd plats. De 

kunna lika väl ligga i en golvsprin
ga som sitta i en gardin. Och de äro 
ju så 'små. En gardinpacke, ett mått
band och en sax finns det alltid nå
gon utsikt att hitta — men en synål ! 
Ju mer jag tänkte mig in i denna 
tingests oändligt fina konstruktion 
desto hopplösare ansåg jag det hela. 

Mitt mod sjönk plötsligt. Jag 
kände mig med ens som jag passerat 
en hel etapp av trötthetslinjer och nu 
stod jag inför den allra sista. 

Men det finns något uthålligt i 
den kvinnliga naturen. Och jag be-

V 
pagar 

Daglinne 
frän Kr. 2.10 

Brodyr 
Spetsar 

I T A. V E C Ii A. IV 
nu, varvid utsäljes till absolut lägsta priser 
IVattlinne Beiiltlilcler Extra i:ma Flanellnattlinnen 
frän Kr. 4.50 från Kr. 2.10 från Kr. 7. 

Trikâvaror, Förkläden, Morgonrockar. 
V I T V A R U - M A G A S I N E T  
Expositionshallen Kungsgatan 38—40 1 tr. upp. 

Duktyger 
Handdukar 

^V, 

rHtcr.slöjat{. 
R O M H N  

CIV* 

L e s k i e n .  

Aukt °nserad översättning 
av Magnhild Lindberg. 

axla 'a<^e kappan över hen-
'X'1 v'iiii]: först glasdörren 
%)) Sf.r 

f' ,unga ytterdörrarna, och 
i>1®-

be.pöJj m]nuter som resan till 
^i.%ns)r '' operasångarens hus vid 
®°rgk sin7 Var'ade> »ade van der 

^ eill .i"' a'1' 'lan i ailra högsta 
fkäsom i'" ' liennes nya klädning 

üe,1mes 
5o> <W, 

Jap. Ö<^! ''ans ^eröm med att 

" ̂  diû fin" ''U laga mig bra  

' det är ju självklart. 

utmärkta sätt att 

Svaret, och ännu mera tonfallet, i 
vilket det gavs, kom honom att rycka 
till. Det låg något av bitterhet i 
detsamma. Hur kom detta sig? Han 
hade ej tid att svara, ty i detsamma 
stannade bilen och en tjänare öppna

de dörren. 
Han hjälpte sin fru ur vagnen, för 

att sedan skiljas från henne vid av

klädningsrummen. 
De möttes åter i den stora, panel-

klädda korridoren just i det ögon
blick, då han ur en skål, som räckts 
honom, tog upp det kort, på vilket 
hans och hans bordsdams namn stodo. 

— Julie Wiesner, igen, sade han, 
det kommer att förarga henne. 

— Det tror jag inte. 
Återigen denna nya, 1 rämmande 

ton, och återigen ingen tid att svara. 
Han skrattade till: Mycket smick
rande! samt bjöd henne armen och 
förde henne in i det stora, nästan 
fyllda mottagningsrummet. Han 
ville aldrig vara bland de första. Då 
Elisabeth någon gång uppmanat ho
nom till punktlighet, hade han pro

testerat på det livligaste: 
— Tomma festsalar är något av 

det tristaste jag kan tänka mig. Li

kaså oroliga värdar, som hela tiden 
snegla med ena ögat mot dörren, un
der det att de samtidigt känna sig 
förpliktigade a.tt krampaktigt under
hålla de olycksaliga förstkomna ... 
och sist, men inte minst, den obehag
liga kylan överallt, därför att man, 
av fruktan för den blivande träng
seln och värmen, ej vågat elda till
räckligt . . . nej, det betackar jag mig 
för! 

De kom m o därför, om också al
drig sist, dock alltid bland de sista. 
Då de trädde in, drogos många blic
kar till dem. Motsatsen i deras yttre, 
han mörk, hon "ljus, som en nordisk 
mö", som Bosenheim brukade säga, 
väckte alltid uppseende. 

Värden, en jättegestalt med ett be
ständigt leende bonvivantansikte, 
kom emot. Öem, och snart upptäckte 
de också värdinnan i en grupp musi
kaliska storheter. Fru Römer var
till den grad ful, att Elisabeth all
tid kände en rysning, då detta för
grämda, magra ansikte med den .spet
siga näsan, de sneda ögonen och den 
stora munnen, vände sig emot henne. 
Hennes alltid lika 'älskvärda och ste
reotypa leende verkade nästan pape-

gojalktigt, och hennes vridningar hit 
odh dit och rörelserna med de långa 
armarna, kom en att tänka på ett 
åkerspöke. Det var omöjligt att 
gissa sig till hennes ålder. 

Hon hälsade synnerligen vänligt 
på den unga frun, tack vare hennes 
namn. Men därefter mätte hon Eli
sabeth iså kritiskt med sina små 'stic
kande ögon. att denna kände sig helt 
obehaglig till mods. Därefter vände 
fru Römer sig till van der Borgk 
odh sade, efter ett par banala, fraser, 
hastigt och lågt: Är ni nöjd? 

— Förlåt, min nådiga? Han hade 
tydligen icke hört, vad hon sade. Hon 
log halvt elakt, halvt belåtet, och 
gick för att taga emot nya gäster. 

Men Elisabeth hade 'förstått den 
tyst uttalade frågan, och en het rod
nad steg upp i hennes kinder. Hon 
visste varför denna dam begärde en 
extra tacksägelse. Hon hade samma 
uppfattning som Rosenheim, såg i 
henne, den unga frun, också blott en 
skylt! Kunde det verkligen vara 
sant? 

Helt frånvarande lät hon en hop 
musikaliska och litterära storheter 
presenteras för sig, och hennes små 

huvudböjningar och de få ord, hon 
fann till svar på deras konventio
nella hälsningar och komplimanger, 
uppfattades i allmänhet som bevis 
på högfärd. 

Plötsligt stod Julie Wiesner vid 
hennes sida. 

— Goddag, Elisabeth! Var har 
du gjort av Henry? 

Och för första gången såg Elisa
beth på henne med "öppna ögon" och 
förstod i detta ögonblick icke hur 
hon kunnat betrakta henne blott som 
en äldre släkting. 

Full av sprudlande liv stod hon 
framför henne, som en ung, djärv 
markisinna, och vände sitt fina hu
vud med den höga, vita hårfrisyren 
fram och tillbaka som en fågel. De 
leende ögonen under de mörka ögon
brynen glänste, under huden, mörk 
som en spanjorskas, • lyste en varm 
glöd. Den lilla rörliga munnen hade 
de vackraste tänder. Hennes dräkt 
av mjuk, lilafärgad silkesammet med 
skiftning i silver, var mycket kort, 
mot vad som brukades, så att man 
kunde se hennes vackra vrister och 
högklackade skor av sista modet. 

— Men, barn, vad tittar du så på? 

Freibergs har gjort det bra, inte 
sant? Se bara, på det här lustiga 
släpet! 

En lång, mycket smal sammets-
remsa räckte från nacken ner på 
golvet och slingrade sig som en orm 
för varje rörelse, som den vackra 
frun gjorde. 

-— Men din klädning är också 
mycket bra, jag har verkligen inte 
sett dig ta dig så ståtlig ut någon 
gång förut. Har Henry valt den 
också? 
- Nej. 
— Inte? Jag låter alltid honom 

eller Franz råda mig. Utan deras 
beprövade förstånd beträffande klä
der, företager jag aldrig någonting. 
Vet du, vad vi ha att vänta. Römers 
brukar ha sådana underliga program 
sådana här kvällar. 

Dörrarna till den angränsande sa
len slogos upp, man såg långa rader 
med stolar, och under det alla träng
de sig dit, kungjorde värdens be
römda barytonstämma: 

—- Min vän, Sepp Wastner, har 
varit nog älskvärd lova en glad stund 
med sin humor. 

Ett gillande mummel hördes. Det 
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K V I N N O R N A S  T I D N I N G  

WOizå Prima 
Cokes. AntracitiiBl Ved 

till dagens lägsta noteringar. 

c. Uggla & C:o. 
Tel. 32, 3885, 44, 5407. 

Varje förståndig husmoder 

använder 

Pellerins Margarin 
i hushållet 

B r å s t h s  K o n d i t o r i  

Victoriagatan 1 B (hörnet av Storgatan) 

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

Varför plågas med dåligt kaffe då Ni 
kan få Swalanders kaffe! Butiker: Kungsg. 17 
Korsg. 13, Bazar Alliance- Prova redan i 
dag! Säljes endast i egna butiker. 

gav mig ut på ny expedition. Det 
fanns snart icke en lådbotten, en gar
din eller linnelapp som >ej genom
sökts. Men det blev dock slutligen 
i hålet på en trådrulle, löst nedstuc
ken i papperet, som jag fann en nål. 

Klockan var då halv 2 eftermidda
gen. Jag grep den med ett glädje
rop. Nu skulle inga hinder längre 
stå störande i min väg. Innan afto
nen skulle jag vara i besittning av 
den skönaste av hemligheter — hur 
man når upp till ett högre plan av 
energi — hur man med andra ord 
blir en allt livs och alla förhållan
dens övervinn are. 

Jag rev upp en lång, lång skräd-
dartråd. Och lyfte nålen. 

Den hade intet öga! 
Klockan 2 strävade en upprörd 

husassistent som för livet att ånyo 
sätta pli på mitt förhärjade hus, men 
i solskenet i Slottsskogen, flanerade 
på vardagsviljans vanliga låga plan 
Eder förbundna 

Ragna Peters, 

Korekturläserskans anmärkning: 
Det tycks inte vara något som helst 
fel med Ragna Peters energi men, 
m e n hur står det till med ordnings
sinnet? 

Ifjur uppnår man 
en l)ög ålder? 
Önskar människan sig ett långt 

liv? 

Frågan är svår att besvara. Unga 
människor bruka försäkra, att — 
nej, hu då, så gamla som femtio år 
vilja de visst inte bli! När halvse
keldagen är nådd, hava de emellertid 
ingenting emot att bli sjuttio, och, 
hunna dit, tänka de sig gärna en fort

sättning med ännu något tiotal år — 
Människan synes sålunda hysa en 

mycket stark åstundan att leva länge 
på jorden. Men hur kommer det sig 
då, att vi, om en sådan möjlighet sto-
do oss öppen, icke för något pris 
skulle vilja leva, om vårt liv, ifall 
villkoret vore, att vi skulle genomgå 
alldeles samma öden? 

Och om levnadstidens längd spelar 
så stor roll för oss, huru då förklara 
vår glädje över att dagarna och vec
korna gå fort? Varför göra vi allt 
för att ge tiden vingar? Varje fly
ende dag och vecka för oss ju en dag, 
en vecka närmare döden? 

Men låt oss lämna dessa gåtor för 
att i stället taga del av vad en fram
stående engelsk läkare liar att säga 
om våra utsikter att nå en hög ålder! 

_ M ed eld Id er skorpi ilens. 
"Enligt min åsikt", skriver han bl. 

a., "ha korpulenta människor lika go
da utsikter att bli gamla som de ma-
gerlagda, men när medelålders perso
ner lägga märkbart på hullet, blir jag 
orolig. Medelålderskorpulerisen ty
der nämligen på att ämnesomsättnin
gen icke är i ordning. Med denna 
korpulens följer nästan undantagslöst 
andfåddhet och allmän slapphet. 

Men även i sådana fall bör man 
akta sig för förhastade slutledningar. 
Om dessa personer börja föra ett rör
ligare liv och genom andningsövnin
gar utvidga sin bröstkorg, därigenom 
tillförande sitt blod mera syre, skola 
de i allmänhet bli kvitt sin fetma 
igen och återfå sina goda utsikter att 
nå en hög ålder. 

Medelålderskorpulensen uppstår på 
grund av slapphet i bröstet och ryg
gens muskler. Skuldrorna sjunka 
ned, bröstkorgen plattas till, och and
ningen blir till följd därav ytlig. 
Lungorna fyllas icke vid andetagen 
mer än till en ringa del med luft och 
blodets syrsättning blir otillräcklig. 

Syret är "draget" till livets eld. 
Tillföres kroppen för litet syre, kan 
den icke förbränna födan, vilken i 
stället upplagras som fett. Vi få 
ingen kraft, även om vi förtära stora 
kvantiteter kraftgivande föda. 

Motion och djupandning. 

Botemedlet är tydligen motion ocn 
djup andning. Härav följer också att 
personer, vilka hava. ett yrke, som 

u. NORDISKA 
Ha*Db. 

STOCKHOLM G Ö T E B O R G  
1 2 2  A V D E L N I N G S K O N T O R  

MALMÖ 

Emottager insättningar mot högsta 

gällande ränta. 

Uthyr brand- och dyrkfria förva-

ringsfack. 

Förmedlar köp och försäljning av 

aktier och obligationer. 

Emottager mot bil l ig avgift (s. k. 
öppen deposition) alla slags 
värdehandlingar. Avkastning 
redovisas omedelbart t i l l  depo-
nenten. 

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

Vitrums FERROL | 
är det kraftigast aptitgivande och mest stär- = 
kände av alla moderna organiska järnpreparat. == 
Synnerligen lättsmält fördrages det av den öm- EE 
tåligaste mage. Vid blodbrist och svaghet av E= 
största verkan. Dess angenäma smak gör att EE 
det med lätthet tages av såväl barn som vuxna. =E 

Tillverkas å 
Apoteket Vasens Apoteksvarucentral M 

Laboratorium, Stockholm. 
Originalflaska om 500 gr. Nedsatt pris 3:25. = 

Fäs på alla apotek. 
Om Vitrums F e r r o l ej finnes på närmaste 

apotek, tillskriv fabrikanten, Apoteket Va§£n, 

Stockholm. 

är väl 

Brbd 
Si£LAskiUtU | s  

PATENTERADE 

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

OBS! VÅR HYGIENISKA FÖRPACKNING. 

tillåter dem att vistas mycket ute i 
det fria, hava större utsikter att leva 
längre än andra, som tillbringa sin 
mesta tid inomhus. Varje motion, 
varje arbete som utvecklar och stär
ker muskulaturen förlänger livet, na
turligtvis under förutsättning att 
man icke går till överdrifter. 

Jag anser, att korpulens, framkal
lad av stillasittande liv, är en av de 
vanligaste orsakerna till en för tidig 
död. "Syrehunger" är en av de far
ligaste former av svält en människa 
kan råka ut för. 

Långa människor ärb i detta hän
seende .sämre ställda än andra av 
mindre kroppslängd, därför att deras 
muskler i allmänhet slappna tidigare. 

Som en allmän regel gäller, att 
kortvuxna eller medellånga, personer 
leva längre än långa. E11 omkastning 
i detta förhållande inträder, om de 
förstnämnda bli korpulenta, under 
det att de senare bibehålla sin smärt-
het. 

Kvinnor bättre ställda än män. 

Brist på motion är givetvis myc
ket vanligare bland kvinnor än bland 
män, och vore detta den enda orsaken 
till för tidig död, skulle de flesta gif
ta män bli änklingar. Men det finns 
en annan faktor att räkna med. 

Männen, tagna som kön, ha kor
tare livslängd än kvinnorna, därför 
att de äro mera utsatta för förkyl
ningar och yrkessjukdomar. En 
prästman och hans hustru löpa un
gefär samma risk att få lunginflam
mation. Samma risk är däremot 
ofantligt mycket större för en torg
handlare än för hans hustru. 

p a g a r nu 

o c h  u t s ä l j e s  

V Ä V N A D E R ,  H A N D D U K A R ,  D U K A R ,  

S E R V I E T T E R  m .  m .  o e r h ö r t  b i l l i g t  

1 A.-B. CARL JOHNSSON 
imiimiiMiiiiiiiii 

K U N G S T O R G E T  2  
innu 

Gifta kvinnor ha goda utsikter att 
få leva länge. Moderskapet har ju 
sin risk, men denna är i våra dagar, 
då god vård står till buds, mycket 
mindre än vad den har varit. Under 
det att mannen av sitt yrke tvingas 
ut i ur och ökur och riskerar förkyl
ningar, stannar den gifta kvinnan 
vid dåligt väder inomhus. 

Ogifta självförsörjande kvinnor 
löpa samma fara som männen att 
falla offer för katarrer och lungin
flammationer. Mycket ofta lida de 
även av undernäring i det att de äta 
för litet eller för kraftlös föda. 

Det är ett egendomligt men all
mänt känt förhållande, som jag ota
liga gånger fått verifierat, att det 
måste finnas en karl i huset för att 
kvinnorna skola laga ordentlig mat. 

Detta är, enligt min bestämda 
åsikt, orsaken till att så många flic
kor bli friskare och starkare, sedan 
de gift sig och dela den kraftigare 
kost, som deras män göra anspråk 
på. 

Ungkarlen och hans gifte nied-
broder. 

Det gör mig ont att behöva säga 
det, men för männen betyder gifter
målet icke samma vinst. En ung
karl har nämligen större utsikter att 
nå en hög ålder än den gifte man
nen. Det är lätt att inse varför. En 
ogift man är mycket i rörelse och 
han skaffar sig god och kraftig kost. 
Han disponerar sin lediga tid och an
vänder allt vad han förtjänar på sig 
själv. 

Duktyger och 
Vita Vävnader 

till fabrikspriser 

ALMEDALS FÖRSÄLJNINGS-MAGASIN, 
Kungsgatan 55. 

Z i w e r t z '  M o m e n t a n  
färgmedel för ögonbryn, hår och skägg, ögon
blicklig verkan. Fäller ej vid tvättning. För häl
san oskadlig. Finnes i 4 nyanser. I parti och 
minut hos Ktingl. Hovleverantör 

Z i w e r t ' z  E f t r . ,  
Lorensbergsgatan N:o 7, Göteborg. — Tel. 1098 

LINOLEUM « 
Uytadagsprûe,. 

Småbröd och Kakor samt 

Långedragsbröd 
säljes varje lördag i 

Smör- och Ostaffären Bazar Alliance ül:r GO 
Butiken är vid ingången från Bazar-

gatan mitt emot Lax- och Konserv
affären N:r 55. 

Tel. 4570 till begge butikerna. 

A. MAGNUSSON. 

Amalia Gustafssons 
Saluhallen 21—23 

förstklassiga Charkuterivaror 
rekommenderas. Tel. 1976. 

Färsk FISK 
Hansson & Silfverstrand 

FISKAFFÄR 
Bazargatan 8. — Tel. 9580, 15380 

Förlovar 

eller 

Gifter 
Ni Eder, så annon
sera det i 

G Ö T E B O R G S  

MORGONPOST 

Alla Edra vänner, 
läsa den tidningen. 

••• 

Läst i varje bildat 
hem i västra Sverige. 

Äktenskapet lägger beslag både på 
mannens tid och hans pangar. Han 
tillbringar sin ledighet i hemmet i 
stället för i idrottsföreningarna, och 
matsedeln blir i många fall mindre 
rik. Även med en del bekymmer 
måste han räkna. 

En utjämning i fråga om hans 
och ungkarlens utsikter till långt 
liv äger dock rum genom den risk 
att leva för fort, som hör ihop med 
ungkarlslivet, och genom den med äk
tenskapet följande känslan av an
svar och betydenhet, vilken har en 
livsförlängande inverkan. 

Faran av att slå sig till ro. 

Enligt min erfarenhet dör en man 

BREVLÅDA. 

Herr H. G. Varför fc„,. , 
loshet? Bet ft» nog . * 

™ *- 1 tä*b l.a k„„ 
beröring med. 

A S. Det var hemskt ruggi. 
Redaktionen kände kalla kårar » 
efter ryggraden. Nej, vi skola icb 

ol fenthggöra det. 

Lolaloh, Er penna tyckes ock 
jazza. Xi får söka henne en annan 
tummelplats än i våra allvarliga spal 
ter. 

E. //., V. S—d, Louise 1/., l q 
Tyvärr omöjligt. 

En tacksam mamma. Nej, vi sko 
la inte förtröttas. Tack för övrigt 
för de vänliga orden. 

S. U. C. Yi tillråda Eder direkt 
hänvändelse i denna fråga. 

Ömmande fall. Omöjligt att utan 
de allra noggrannaste oeh vederhäf
tigaste upplysningar införa ett upp. 
rop av detta slag. Men även om 
dessa kunna anskaffas måste fallet 
särskilt prövas. 

Deltagare. Heder och tae:k igen! 

KOL VED 

C. N. ANDERSSON 
Tel. 27 80, 6972, 10849. Göteborg. 

Fruar! 
Vill Ni glädja Edra män sä köp 

S P I S B R Ö D  
från 

G ö t e b o r g s  A n g b a g e r i  
ty det är främst i skörhet o. smak 

var ju förtjusande. Sepp Wastner! 
Nyss hade man ju vridit sig av skratt 
åt honom i rådhussalen. 

Henry upptäckte sin fru och satte 
sig bredvid henne: — Då ska du 
verkligen få höra någonting. Han 
är en verklig varietéstorhet. 

— Alltså något alldeles nytt för 
mig. 

— Bliv nu inte rädd, bara. 

Vad man såg uppe på. estraden 
bakom bordet med vattenglaset lik
nade mera en liten förtorkad skol
mästare än en omtyckt humorist. Men 
så snart den skarpa tungan kom i 
farten, sköt det p'äronformiga huvu
det upp ur axlarna, ögonen lyste 
muntert och frivolt bakom brillorna, 
och den smala, ihopknipta munnen 
gjorde de lustigaste grimaser. 

Elisabeth skrattade hjärtligt åt 
den förvandling den lilla mannen un
dergick, om hon också ej helt kunde 
följa med de bygdemålsberättelser 
han föredrog. 

Vad som .sedan följde, Simplicissi-
mushistorier, groteskt erotiska anek
doter och drift med judarna, trötta
de henne snart, därför att detta, 

tvärtemot föredragarens försäkran, 
just saknade humor. 

Det fattades mannen verklig livs-
värme, man saknade i satiren den vi
ses förstående leende, som förtar bit
terheten och i kviekheterna det 
barnsligt dåraktiga hos människan, 
som, då det uppfattas och återges 
rätt, ipå en gång muntrar och griper. 

Det församlade sällskapet, som se
dan länge genom cabareter och dy
likt kände till Wastners uppträdan
de, saknade ingenting. Även Henry 
skrattade hjärtligast vid de mest vå
gade poängerna. Elisabeth såg sig 
litet omkring. Fanns det då verkli
gen icke en enda, som kände, hur 
tarvligt, detta var i grunden? . . . 

Lutade mot salsväggen, i brist på 
plats, såg hon några herrar, och 
bland dem en stor nordtysk med en 
sträv, rätt uppstående lugg över pan
nan. Icke heller honom hade reci-
tatorn fängslat. Även hans blickar 
irrade omkring i salen, och plötsligt 
träffade de hennes, förstående och 
leende. Oemotståndligt och omedve
tet log hon igen och tänkte: han tyc
ker detsamma, och hennes lilla för
stämning var med ens bortblåst. 

Men doktor Fiedler kände efter 
detta ett dubbelt så stort misshag, 
ined vad som severades från estra
den. Vilken brist på kultur, vilken 
smaklöshet! Och det inför sådana 
kvinnor! Och hans ögon sökte åter 
Elisabeths vackra, ljusa huvud. 

Då Wastner hade slutat med en 
knalleffekt och åter krympt ihop till 
en oförarglig liten man, blev det en 
kort paus, under vilken ett sorl av 
röster fyllde salen. Därefter drogs 
ett förhänge isär vid ena sidan av 
den lilla scenen, en orientalisk tem
peldekoration blev synlig, och vär
den tillkännagav, att den bekanta 
indiska danserskan, Anasuja, komme 
att dansa några danser. 

Allmän förvåning, dämpat, mun
tert prat, tills en gonggong ljöd, och 
indiskans slanka, bruna gestalt syn
tes på scenen. Hennes kropp var 
nästan fullkomligt naken, så när som 
på ett om höfterna virat skärt si
denstycke. Bröstet var betäckt med 
ett par metallprydnader, och en 
massa mångskimrande kedjor voro 
slingrade omkring livet och armarna. 

F högtidlig takt, sakta vaggande 
skred den smidiga gestalten över 

estradens golv, ofta i attityder, vars 
linjerenhet och behag erinrade om 
gammalegyptiska väggmålningar. 

Tempeldansen accompagnerades 
och accentuerades rytmiskt av dova 
trumslag någonstans i bakgrunden 
och ett och annat slag på gonggon-
sren. 

Elisabeth van der Borgk följde 
dansen, som blev allt livligare utan 
att förlora sin ursprungliga stil, med 
allra största njutning. Anblicken av 
den unga kroppen, som glänste i 
matt brunt som vacker brons, fröj
dade hennes öga och linjernas skön
het, den återhållna kraften och mju
ka säkerheten i varje rörelse, tjusa
de henne. 

—• Väl starkt, hörde hon en kvin
nostämma viska 'bakom sig; på tea
tern, på behörigt avstånd, kan det 
ju gå för sig, men här, så gott som 
mitt ibland oss . . . det tycker jag är 
oanständigt! 

— Vad då? tänkte den unga frun, 
men brydde sig icke om att vidare 
höra på, vad som tisslades. Då dan
sen var slut, vände hon sig med strå
lande ögon mot sin man: — Härligt, 
sade hon. 

och han såg forskan-

— Du har således inte samma upp
fattning som kommerserådinnan 
Hammer bakom oss? 

Han hade alltså hört viskningen. 
— Nej, vet du, Henry. 

Han skrattade: — .Tag var lite 
rädd. 

— Då känner du mig ännu inte, 
och en skugga gick över hennes an
sikte. 

— Du gör det ej heller just så 
lätt för mig. 
de på henne. 

I detta ögonblick dök den store 
nordtysken upp och gick fram till 
van der Borgk. 

— God afton, van der Borgk. 
Denne ryckte till och såg sig ett 
ögonblick om: Fiedler, verkligen! 
Jaså, du är här igen? Elisabeth, får 
jag lov . . ., doktor Fritz Fiedler, du 
vet ju, min gamla skolkamrat, som 
jag talat med dig om . . ., seså, nu 
går man till matsalen, förlåt, Fied
ler, vi ses snart igen. Jag måste ta 
rätt på min dam. Och han försvann. 

(Forts.). 

snart, om han, efter att tidigare ha
va fört ett verksamt liv, frivilligt 
eller av tvång övergår till svssolös-
het. Att pensionera en ännu arbets
för man är att döda honom. Vår 
kropp är beroende av vår hjärna. 
Den förstnämnda stimuleras av hjär
nan på samma sätt som vårt blod 
stimuleras av syret i den luft vi in
andas. Om denna stimulans uteblir 
hemfaller kroppen åt tröghet och blir 
ett lätt byte för allehanda krämpor 
och sjukdomar. 

Det finns i mitt tycke ingen mer 
beklämmande syn än en man, som, 
efter att ha dragit sig tillbaka frås 
arbetet, finner att- han ingenting mer 
har att göra och ingenting längre be

tyder i arbetets värld. 
Vi äro alla vanedjur, oeh ju äldre 

vi bli, desto svårare hava vi att än
dra vårt sätt att leva. Genomgri 
pande förändringar av nyss anförda 
art äro, så snart medelåldern upF 
nåtts, mycket farliga och förkort» 

med visshet livslängden. 
Rika män, eller män som pensio

nerats kunna helt gå upp i omvåw 
nåden av sin kropp. Men dt' ä*° 
långt högre grad än sina av arbete 

bestyr upptagna fattiga medbr"e 

utsatta för att finna livet tråkigt®6 

värdelöst. Därför se vi. också, att ^ 
rike mannen trots det att ^ 
de yppersta möjligheter att vår a ^ 
hälsa i allmänhet icke beskäres • 
längre liv än vad hans fattige £ra 

kan glädja sig åt. 

Hvilsôinnaï 
^ i t ' s ö m n ' a b  

. emottagas. ^ 

Herrskjortor förfärdigas 
och billigt-

L  i s a  H a l l  b  

Väfnads- och 
26 VALLOATANj^^ 

Hrla iMj«"1 

Distribution på ffla^ 
Tel. 40781, 45699 
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4 : d e  å r g .  

att mamma har 

G u m m a n s  
F L I N G O R  

så att pysen kan bli 
ren igen. 
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INNEHALL. 

Utlandskrönika i sammandrag. 
"Göteborgs Idun". 
Huru de hava det. 
Samtal om tiden. Av Marie Louise 

Ingeman. 
Blandat. 
En intervju med Qerda Lundeqvist-

Dahlström. Av Gunnel Holzhausen. 

Vad kan göras för att förhindra akut 
öroninflammation? Av Professor Gun

nar Holmgren. 
Ett svårt fall. 
Teater. Liliom. 
Blindskären. Av Edith MaeMillan. 

"Frankenstein." En drömd roman. 
Ay * » * 

Stilla Stunder. Av A. R n. 
Leendet. Av Beda Willner. 

Silverslöjan. Roman av Ilse Leskien. 

Utlandshrönika 
i sammandrag. 

Engelska regeringen har infriat en 
av arbetarepartiets under valkampan
jen gjorda utfästelser, nämligen er
känt ryska sovjetregeringen. Er
kännandet är fullständigt, och de di
plomatiska förbindelserna hava åter
upptagits. Den engelska pressen är 
i allmänhet nöjd med åtgärden såsom 
f'tt steg i riktning mot den europei-
s'!:i Aningens återupprättande. Af
färsvärlden gör sig dock inga över
drivna förhoppningar på den ryska 
Marknaden. 

MacDonald har vidare gått i för-
attning om att genomföra arbetare-

Partiets .stora nybyggnadsprogram, 

1«®genom bostadsfrågan skulle lösas. 
,a 6 ^betegivarne och arbetarne på 
yggnadsområidet hava utlovat sin lo-

Ja a medverkan. Vad man fruktar 

.... Vsgiiadsprogrammets genom-
rande skall ådraga staten ofantliga 

öv v^k'a sedan komma att 
yttais på skattebetalarnes redan 

u tungt beilastade skuldror. 

DonÜu i™10^ ^rankrike synes Mac 

®en 
besluten att föra en vänlig, 

öppen och beslutsam politik. 
«Planerar enligt uppgift ett 

• sam man trä f fand e i maj 
per
med lineare, 

% '4+r Frankrike korti

sar P (!fter
o 

för Engknd's f«rd-
<Wa 

1 fa'7;fragan, d. v. s. undan
bet i f ^^tisterna det franska stö

pta r'fa °m ^a^z' lösslitande från 
en Div W ^ Etyder detta 
eiMs:V e ^°r framSang för den 

^^utrikespoütiken. 

^rda^ar'! ^ar att ut-
*'erDa i f US^er ,me<l oppositionspar-

'''dnttrat ranS^a Parl'amentet, vilka 
^tteförsl Wl°';sa^'a regeringens 
Pä en ; • ^ 0( ^ särskilt dess krav 
W°genh^Sî hänseende diktatorisk 
r'agar. y 1 r^a 0111 budgetsbespa-
^Uertid arj° m°fstånd klubbas 

Expresident Woodrow Wilison har 
den 3 febr. slutat sina dagar. För 
fem år sedan skulle medldelandet här
om hava slkakat världen, nu betrak-
tais dödsfallet knappast 'som en hän
delse av någon betydenhet — så 
snabbt förgå jordisk makt och ära! 
Omdömena om den bortgångne äro 
mycket växlande. Den engelska pres
sen yttrar sig sympatiskt om honom, 
men utan större entusiasm. De fran
ska tidningarna förklara, att Frank
rike står i evig tacksamhet till den 
hänsovne. Den tyska pressens utta
landen äro kalla men icke hätska. 
Man framhåller oöverensstämmelsen 
mellan Wilsons idealistiska deklara
tioner och många hans handlingar. 
Trots Förenta staternas vid krigsut
brottet avgivna neutralitetsförkla
ring gjorde president Wilson ingen
ting för att hindra den amerikanska 
vapen- och ammunitionsexporten till 
ententem aktern a och han glömde all
deles bort att protestera mot det ge
nom blockaden iscensatta skändliga 
utsvä 1 tn ingskriget mot det tyska fol
ket. De berömda Wilsonska 14 punk
terna, vilka förledde tyskarne att gö
ra sig vapenlösa och att på nåd och 
onåd utlämna sig till fienden över
korsade Wilson, då han satte sitt 
namn under Versaillesfreden, detta 
monstrum a/v orättfärdighet. 

Från Japan meddelas om stor inre 
politisk oro. Landet lider liksom 
flertalet andra länder av överbefolk
ning och måste söka finna kanaler 
för att bli kvitt sitt ständigt till flö
dande befolkningsöverskott. Men ja
panerna äro ingenstädes väjlkomna 
som invandrare, och det är icke ute
slutet att Japan en gång blir nöd
sakat att på erövringsväg utvidga 
sitt territorium. Den gula faran tor
de bli ett av framtidens stora be
kymmer. 

överenskommelse hade träffats, 
att Italien mot gottgörelse i oljekon 
cessioner m. m. skulle erkänna sov
jetregeringen. Denna har efter det 
engelska erkännandet blivit strama
re i hållningen och vill ej underskriva 
överenskommelsen såvida icke de ita
lienska villkoren modifieras. 

Prenumerationspris : 
. !/2 år Kr. 3: 50. 'U år Kr. 2: —. 
Lösnummer 15 öre. 

Centraltryckeriet, 0. Ericson, Göteborg 1924. 

F)uru de hava 
det. 

Med adress till yttervärlden skri
ver en författare i Vossische Zeit
ung (Berlin): 

Sedan nio år tillbaka hava de fle
sta av oss fått otillräckligt med fö
da. Vårt blod har blivit dåligt och 
tunnt. De av oss som icke hava va
rit vana vid den rustika och enfor
miga kosten av bönor, kål och surt 
tungt rågbröd hava fått kroniska 
magsjukdomar och lida av matsmält
ningsbesvär. Vi äro vana vid så 
torftig och kraftlös föda — särskilt 
kvinnorna och familjemödrarne — 
att om vi någon gång inbjudas till 
ett väl försett bord, äro vi oförmög
na att äta den feta, närande födan. 
Tacksamma och hungriga brista vi 
i gråt eller falla " fullständigt ihop. 
Kanske förefalla vi våra beskydda
re och välgörare otacksamma. Eller 
hysteriska. Ja, våra nerver hava 
blivit dåliga. 

Otaliga bildade kvinnor ha sedan 
1914 icke fått en ny dräkt, icke en 
ny hatt, ja, icke ens nya. underklä
der och skodon ha de kunnat skaffa 
sig. 

Vi hava' ätit armodets föda under 
nio långa år. Smör, kaffe och frukt 
äro lyxartiklar. Kött få vi kanske 
icke på ett halvår. Vi se, att våra 
barns bleka kinder bliva allt tunna
re, och att de själva icke växa, icke 
tynga sig som de skulle göra. De 
få icke tillräckligt med mjölk, soc
ker eller fett. De sakna värme och 
glädje. 

Vilken framtid väntar våra barn? 
Hur skola våra söner finna arbete 
på iden trånga och folköverfyllda ar
betsmarknaden? Hur skola våra 
döttrar kunna bliva gifta, när män
nen ha så låga löner? 

All trevnad, all trygghet, all gläd
je har tagits bort från vårt liv. 

Vi hungra efter skönhet. Våra 
hem hava berövats sina färgrika 
mattor; våra fäderneärvda vackra 
och värdefulla möbler äro borta — 
vi stirra på de fyra nakna väggarne 
i vår trånga fängelseliknande bo
stad. 

Är det icke nog? 

Samtal om tiden. 
Av MARIE LOUISE INGEMAN. 
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M. Poincarés för-
1 avgår som konselj-
ieke hans vilja blint 

Göteborgs Idun. 

Stiftelseurkund föreligger nu för 
det aktiebolag, ,som bildats för att ge 
en säker ekonomisk grundval åt den 
nybildade stora kvinnoorganisationen 

Göteborgs Idun". Aktiekapitalet 
skall utgöra minst 10,000 kr. och 
högst 30,000. Aktierna äro på 25 

kr. 
Medlemsavgiften i föreningen är 

10 kr. pr år, vartill kommer inträ

desavgiften 5 kr. 
Nu återstår frågan, finns det till

räcklig entusiasm, arbetslust och of
fervilja för saken hos Göteborgs 
kvinnor? Vi stå i tävlan med Stock
holms kvinnor, vilka likaledes upp
tagit tanken på ett kvinnornas hus. 
Det är en ståtlig tävlan, och en stor 
triumf skulle det vara, om Göteborg 

först nådde målet! 
Alla upplysningar ifråga om med-

lemsskap och aktieteckning lämnas 
av Göteborgs Iduns föreningsordfö

rande fru Elin M. Janson, Viktor 
Rydbergsgatan 22, tel. 1833, och 
sekr. Fröken Alfrida Holmberg, Nor-
densköldsgatan 23, tel. 41488 samt 
övriga styrelseledamöter. 

Vill du förlora ditt 
gift dig med honom! 

ideal sa 

Till en kvinnas hjärta passa mån
ga nycklar. 

Vi sutto och resonerade om tiden, 
min vän författaren och jag. Ämnet 
var glädjelöst — vi voro båda fullt 
ense om att tillståndet var ohållbart, 
och att något nytt måste komma. 

— Varför ger du aldrig ut några 
böcker mer? frågade jag honom 
apropå. 

Han teg länge. Ett sorgset allvar 
växte fram i hans blick. 

— För vem skulle jag skriva? frå
gade han slutligen. Det finns ingen 
resonans för (människor av min 
typ i tiden, och vad tiden har reso
nans för kan jag icke skriva. 

— Är det verkligen den djupaste 
orsaken till din tystnad? frågade jag. 
:— Kanske icke, svarade han om

sider. Tragiken — ty för mig per
sonligen känns det som en tragedi 
att nödgas avbryta den centrala linje, 
som jag följt och fullföljt under hela 
Mitt mognare liv —- tragiken ligger 
kanske också inom mig själv. Var
ken världen eller jag äro mera de
samma. Det har hänt för mycket. 
När jag tänker tillbaka på ungdomen 
av min generation och jämför den 
med ungdomen nu förstår jag bäst 
varför jag blivit likgiltig, trött. "Vi 
hade dock ideal. Och vi kunde få 
behålla vår tro på idealen. Vi voro 
omgivna av en mänsklighet bland 
vilken gudsfruktan, vördnad för an
dra, heder, plikttrohet, dygd, kort 
sagt allt som utgör vår kristna etiks 
kärna, ännu var guldvärden. Sam
hället vilade uppifrån och ned på 
förtroende, ömsesidig hjälp. Vi hade 
mycket att tro på, Vi trodde på ett 
helt folks höjande genom arbetarrö
relsen o. den därmed öppnade vägen 
till en högre allmänkultur, vi trodde 
på freden, på rättfärdigheten, på per
sonlighetens och kvinnans framtid. 
Livet var som en djup underbar skog 
vari man för varje steg mötte nya 
skönheter. varje dag var ett glatt, 
förtröstansfullt framåtskridande. He
la världen stod som ett lysande bevis 
på att den väg vi gingo var den rätta. 
Hela mänskligheten eldades av sam
ma tro, andades så att säga samma 
livgivande luft. 

Men så kom kriget. Det var inte 
endast fredsidén som föll därmed. 
Det var inte endast tron på kultu
rens, förståndets, den goda viljans 
makt, som jämnades med jorden. Vad 
ha vi inte glidit ned i sedan 1914! 
I en djup vågdal av missräkningar, 
trötthet, andlig olust, utan perspek
tiv åt något håll och berövade vår 
tro framför allt på mänskligheten 
som en målmedvetet framåtsträvande 
makt! 

Var skall man plocka rosor i denna 
dy? Vad skall man skriva om? — 
Om en heder, som blivit ett tomt och 
löjligt begrepp för cynismen att 
skratta ut? Om en plikttrohet, som 
anses vara ett lockbete blott för en
falden? Om en religion, som vår av-
kristnade mänsklighet icke längre be
höver? — Om ett framåtskridande, 
som uteslutande ligger i ingenjörsve-
tenskapens händer? 

Nej, det finns verkligen icke läng
re något värde, som vördas. Vi leva 

efter den materiella tro, vi bekänna: 
ur hand i mun för att vinna och 
hinna med så mycket som möjligt 
under detta "vårt enda liv". Nuet 
är för tidens människa allt, Därför 
är tanken den moderna människans 
fiende. Tanken som mäter evighe-
t ns längd mellan vingspetsarna. Hon 
måste ha något mindre ansträngan
de och mera påtagligt. Liksom slak
taren, som styckar djuret, föga be
kymrar sig om att tänka över d-et< 
väsen, som en gång gav liv och ka
raktär åt den döda kroppen, så be
svärar sig den modärna människan 
icke med att reflektera över det sjä
liska innehållet i det liv, hon i våra 
dagar så glupskt oc,h dock otillfreds
ställd njuter. 

Under dessa förhållanden har ung7 

domen bokstavligt talat avvants från 
varje tanke och tro på idealen. Den 
har~endast sett en mänsklighet som 
fråssat i krig, nesligheter, falsarier 
och brott. Det finns ingen skändlig
het så svart att ej vår tid haft att 
uppvisa den. Hur skulle- vi kunna 
begära att ungdomen med sådana fö
rebilder för ögonen skulle växa upp 
ideell, dygdig, arbetsam, plikttrogen? 
Den har ju icke som vi en gång nå
gonting att tro på. Den har ingen
ting inom sig att glädjas åt i ensam
heten, i arbetet, i tystnaden. Allt 
är ju skövlat för den, och den måste 
rasa, berusa sig med nöjen för att 
glömma tomheten. Om vi betrakta 
den jämförande — hur mycket frost
biten frukt bland de senaste årgån
garna, och detta just bland dem som 
hade sin blomning under kriget. Jag 
har studerat dessa ibland under natt
livet i våra städer, och jag måste sä
ga att jag blivit rädd. För arten och 
mängden utav den. Om något i värl
den skulle övertyga mig om omistlig
heten av kultur och andlig vård hos 
ett folk så är det just dylika pro
dukter, alstrade under en barbarisk 
och själlös tid. 

Men uppvaknandet kommer! När 
man allmänt börjar inse ohållbarhe-T 
ten i det nuvarande tillståndet, när 
ett i materialism nedsjunket folk får 
känna på materialismens sviter, när 
den duglige som regel exploateras av 
odugligheten, fliten av lättjan, plikt
troheten av ansvarslösheten, arbeta
ren av lycksökaren och allt blir så 
gungande att den ene icke i något 
avseende kan lita på den andre, eme
dan heder, plikt och kärlek till nä
stan, dessa den kristna etikens vär
defulla arvedelar, äro förskingrade 
— när tillståndet med andra ord blir 
olidligt för alla, vilket inträffar se
dan förrådet som dessa dygder en 
gång skapat är förtärt, och det nya 
samhället skall byggas upp av en 
mänsklighet, som endast har de pri
mitiva vilddjursinstinkterna kvar — 
då måste uppvaknandet komma. Då 
skall man i förtvivlan ånyo gripa ef
ter dessa värden, som ordnade och 
betryggade folkens existens och in
bördes förhållanden och ödmjukt bö
ja sig under den hemlighetsfulla lag, 
som danar människor för olika upp
gifter och som vi icke kunna fatta, 

lika litet söm vi kunna fatta varför 
somliga skapats starka och andra 
svaga, somliga krymplingar och an
dra fulländade, somliga harmoniska 
och andra sönderslitna av dissonan
ser. Vi veta endast att det är så, 
att det i alla tider varit så, och att 
ingen mänsklighetens jqtteansträng-
ning förmått att framtvinga den ur 
gudomlig synpunkt sett kanske en
dast skenbara rättvisa, som kunde 
skifta alla öden och villkor lika, 

Men för att över huvud kunna re
signera inför jordelivet måste man 
sätta sin förtröstan till en allvis Gud, 
som ser ut över denna tillvaros rå
märken och till vars och ens bästa 
ställer allt därefter. Det är förlus
ten av denna tro på en högre makts 
ordnande och meningsfulla ingripan
de, sotm gör våra dagars människor 
så otillfredsställda och andligen fat
tiga. Ty det finns dock blott ett, 
som lyfter vårt liv över djurens liv 
och det är tron på att vi såsom Guds 
avbilder äro skapade att uppfylla 
hans vilja och fullkomnas. 

Sinai och Oljoberget! Det finns 
inga högre utsiktspunkter för oss 
människor. F rån dem se vi allt, som 
vi behöva att se — nu. De kunna 
stormas, glömmas, men utplånas —-
aldrig! Som monumentala vägvisa
re dyka de förr eller senare upp för 
varje människa under hennes jorde
vandring. Vår tid förnekar dem. 
Men varför på det hela taget förneka 
något som icke finnes? Just i detta 
lidelsefulla förnekande ligger ett 
hemligt bejakande. Att kämpa mot 
himlen för att få behålla jordelivet 
ostyc'kät,. som våra rödaste radikalis-
ter göra, förråder deras osäkerhet. 
Icke reser man sig mot en makt, som 
icke existerar. Icke avsätter man nå
gon från en tom tron! Men det är 
ett av de -många sätten att skaffa sig 
auktoritet och proselyter i en förvir
rad tid. Och ett av de bekvämaste 
om man saknar andra betingelser för 
att göra sig uppmärksammad. Lyck
ligt är det emellertid icke. 

Han hade rest sig och ivrigt pro
menerat av och an under sitt tal. Nu 
stod han vid fönstret och blickade 
tyst ned i den upplysta istadens djup. 

— Du ser alltså frälsningen i re
ligionen? frågade jag omsider. 

— Ja, i religionen, det är det enda, 
som skulle kunna giva mänskligheten 
en annan anda. Och den kommer — 
var viss på att den kommer! Över 
alla tidens röster skall snart ånyo 
dens höras, som lärt människorna att 
de skola älska Herren sin Gud över 
allting och sin nästa såsom sig själva. 

Äktenskapet var ursprungligen ett 
sakrament, därefter blev det ett kon
trakt och nu är det ett problem. I 
litteraturen utgjorde äktenskapet ti
digare det lyckliga slutet. Numera 
begagnas det som den olycksaliga 
början. 

Stephen Jjeacoek. 

Ungdomen jagar efter lyckan — 
ålderdomen söker att undfly olyc
kan. 
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