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gerspetsar själen, såg flyktigt ned 

på det lilla glänsande, skära huvudet 

•och sade hastigt: 
— Ja, ja, det är ju bra. Grå in 

med henne nu så att hon inte blir 

kall! 
De uppvaktande försvunno, den 

lycklige fadern var ensam. Han stod 
bedövad mitt på golvet. 

Sjätte flickan! Nej, det var för 
galet! Stackars Clary hon hade 
denna gång varit så säker på pojken, 
Men vem kunde bli klok på Skapel
sens nyckfullhet! 

Han kände sig obeskrivlig till 
.mods —• lyckliggjord och ändå be
dragen. På skrivbordet låg en lapp 
med förslagsnamn, som han syssel
satt sig med att sätta upp, medan 
han väntade på nykomlingen — 
överraskningen — önskebarnet. Det 
var idel gossnamn. 

Sex flickor ! 
Han förde handen till sina ögon 

— han grät verkligen. 
Läkaren kom in, frimodigt som 

en gammal vän och slog honom på 
skuldran. 

— Äntligen, sade han glättigt — 
stig nu på, din fru väntar med otå
lighet. 

Han gick som i en dröm — såg 
dubbeldörrarna till sängkammaren 
öppna — såg sin hustrus anlete i en 
ström av ljus. 

På en stol satt sköterskan och höll 
den lilla — han undvek nästan med 
grämelse att se dit. 
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Han fortsatte fram till sängen, 
osäker och med en besynnerlig käns
la i bröstet — men stannade plöts
ligt och vände sig om — såg fram 
och tillbaka med stigande förvåning 
över sitt ansikte. 

Därborta på sköterskans arm låg 
en liten, och här i sängen vid hu
struns bröst en annan. 

Auditörens ansikte blev långt och 
stramt som en katekes. 

— Men ... är det... är det två! 
utbrast 'han förtvivlad och nästan 
vacklande. Det tycktes honom vara 
,för mycket av Guds godhet på en 

gång. 
Tillintetgjord och skamsen över 

sin ringa fadersglädje lutade han sig 
pliktskyldigast ned över tvillingen 
på hustruns arm, men blev hastigt 
uppmärksam och intresserad. 

Han kände inte igen sorten. 
Flickan hade ju polisonger! 
Han lutade sig djupare ned, och 

såg en svart liten byting med mör
ka, dunfina polisonger nedåt de ro
siga kinderna och en utmäjslad liten 
barsk profil, som för tillfället låg 
.försänkt i livets första, fågellätta 
sömn. 

Rida rida ranka 
skorna är så blanka 

Viking skokräm förlänar 
lädret en djup, smet fri 
glans, skyddar det och 
bevarar dess smidighet. 
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Auditörens ansikte ljusnade och 
livades av en glädjestrålande miss
tanke. Han tittade vädjande på sin 
hustru. Det låg ett helt fyrverkeri 
i hans ögon, som tände och började 
gnistra, då han mötte hennes trium
ferande blick. 

— Kan du tänka, han kom en 
kvart efter flickan, då vi trodde att 
allt var över, sade hon och log lyck
ligt. 

Det var då verkligen en pojk! Au
ditoren 'blev så 'het av glädje, att han 
fick tårar i ögonen. Han erfor ånyo 
det första faderskapets förblindelse 
och lycka, där han satt på sängkan
ten och ömsom glädjestrålande be
traktade en liten barsk profil, öm
som tryckte hustruns varma lilla 
hand. 

Han kände sig så glad och upp
rymd som icke på länge. Det fick 
icke gå av för mindre än en skål 
över lag. 

—• En skål för pojken! Audito
ren räckte läkaren ett glas. 

—• Än flickan då? sade modern 
påminnande. 

— Nåväl, då, inföll auditören 
skrattande — en skål för Wester-
gårds blandning! — Och tack, lilla 
älskade hustru, för pojken! viskade 
han sakta, då han hjälpte henne att 
föra glaset till munnen. Vill du som 
jag så kalla vi honom rätt och slätt 
och symboliskt Knut. 

8idenbueet 

Göteborg bjuder denna säsong på 
en för vår stads damvärld säkerligen 
mycket välkommen nyhet, nämligen 
en beställningsavdelning för klädnin-
gar. Direktris blir fru A. Bubenick 
från Wien. 

Vi hava satts i tillfälle att bese 
den nya avdelningen, som med sin 
lugna och behagliga mottagningssa
long och sina trevliga provrum lovar 
att bli en efter våra lokala förhål
landen väl avvägd motsvarighet till 
firmans stora och välkända beställ
ningsavdelning i Stockholm. 

Samtidigt förevisades en kollek
tion nya stilfulla parisermodeller, 
mellanklädningar och aftontoaletter, 
som i sin vackra och rikhaltiga sor
tering böra bli synnerligen idégivan-
de för kommande kunder och beställ
ningar. 

Glädjande nog för mången är lin
jen i de sista parisernyheterna, icke 
mycket förändrad. Den är alltjämt 
rak, men livet är på ett flertal mo
deller ytterligare förlängt, ja, går 
nästan helt ned för att framtill av
slutas med en i övrigt mycket stil
full pälsbrämad, pärlbroderad eller 
av annat material, exempelvis guld
tyg förfärdigad klockkappa. En ny
het är ett glansigt, felbliknande si
den av ylle och silke, som gör sig 
charmant i en pretentiösare toalett. 
Sammet blir mycket på modet — och 
pärlor! Pärlor i alla kulörer och 
motiv, naturligtvis händbroderade i 
likhet med andra utsökta broderier 
på höstens nyheter. 

När beställningsavdelningen un
der loppet av instundande vecka slår 
upp sina dörrar för allmänheten ha 
våra damer många och vackra mo
deller att studera och välja på. 

Rosen. 
Blad ur dess historia. 

Skalden Anakreon leder rosens 
ursprung tillbaka till en droppe 
?kum, som föll på marken i det 
jgonblick Afrodite frigjorde sig 
från havets böljor. Denna skum-
Iroppe dolde fröet till den första ro
senbusken, som, värmd av strålarne 
från gudinnans ögon, genast sköt rot 
och smyckade sig med blad och blom-
Tior för att blanda sin aromatiska 
/ällukt med den förista luft, kärle
kens gudinna skulle inandas på jor-
len. 

Den persiske skalden Firdusi lå
ser däremot den första rosen uppstå 
iv profeten Muhammeds svett. In-
ian profeten nedsteg från himlen 
ill jorden, genomvandrade han pa
radisets lustgård och plötsligt stod 
lan inför den evige själv, som be-
;raktade honom med en så genom-
;rängande blick, att profeten av 
kräck och häpnad började svettas. 
3å han torkade svettdropparne ur 
lannan. föllo ett par av dessa ned 
)å jorden, och av den ena uppspirade 
•iset, av den andra rosen. 

Enligt en indisk myt fann Visch-
nu, gudarnes gud, en av sina hustrur 
i en rosenkalk. 

Den första rosen iskall ej heller ha 
haft några törnen, enligt vad den 
helige Blasius vet berätta, utan först 
sedermera, då var och en ville plocka 
henne, försett sig med dessa vapen 
till sitt förtevar. 

Thessaliens trollkvinnor beredde 
av rosens blad magiska kärleksdryc
ker och än i dag kvarlever tron på 
denna blommans trollkraft. 

De gamla grekerna betraktade ro
sen såsom kärleksorakel. De slöto 
den vänstra handen, så att dock en 
hålighét uppstod därinne, lade se
dan rosenbladet över den öppning 
som bildades av pekfingret och tum
men och spräckte det med ett slag av 
den ihögra handen, isom hölls flat. 
Den mer eller mindre starka smäl
len av det sönderspringande bladet 
betydde tur eller otur i kärlek. 

Rosen gällde även såsom tystna
dens symbol, emedan Cupido, kär-
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har uppnått Internationellt erkän
nande för ima graverade konstglas. 

Materialets egen charm, gedigen 
konstnärlighet i form och utsmyck
ning jämte alla grader i prislägen, 
ha åt Orrefors konstglas skapat 
en berättigad popularitet. 

På begäran göras av konstnärerna 
S. Gate och E. Haid förslag till 
hedersgåvor, anpassade efter visst 
prisläge, med inkomponerade de
dikationer, monogram, vapen etc. 
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lekens gud, skänkt den första rosen 
åt tystnadens gud, vilken till gen
gäld måste lova honom att aldrig för
råda älskandes hemligheter. 

De yppiga romarne, som fått den
na blomma från Egypten, beströdde 
sina vilobäddar, golv och bord samt 
bekransade sina huvuden och dryc
keskärl med rosor. 

]VIan och kvinna. 
Då naturen delade krafterna mel

lan de båda könen, behandlade hon 
männen styvmoderligt och gav dem 
den fysiska kraften, men sina bättre 
och mera älskade barn gav hon mak
ten över egna och andras själar. 

Carl Bernhard. 

Kunde du riktigt blicka in i varje 
mans liv, skulle du finna, att det all
tid är en kvinna, som står honom i 
vägen och hindrar honom — eller 
uppmuntrar honom och driver honom 
framåt —• eller vinkar honom till sig 
på sin väg, så att han åt andra över
lämnar kapplöpningens ära — eller 
en kvinna som ger honom äpplet och 
säger "At!" —• eller räcker honom 
dolken och viskar: "Stöt till!" 

W. Tliacheray. 

Gardiner 
Största urval - Lägsta priser 

A.-B. Carl Johnsson | 
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använder 

Pellerins largar 
hushållet 
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prenumerationen räkna, f ° ka» 
dag som helst. I fc„a 

ner den alltsi på J*®»' 

teråt På <laS<i° lVi "'"hi 

En av de ensamma, y; i. » 

fört Era hälsningar och själv» ^ 
stort intresse tagit del av dJ * 

hållsrika skrivelsen. Varmt taclT" 

Röstande. Våra råd komma idet 

fall for sent, men det förefaller 
som om en för sin medborgerlig, „2 
sa> varmtintresserad person Ï 
icke skulle behöva dem. 

Voyageuse. Vi ha reda* flera 

^skildringar på lager än vi för w 
kunna placera. 

Quo vadis. Bittert men sant Hur 

önskvärt att det varit sant och un 
icke bittert! 

Box 39. Annonsen införes ej. 

F ru Marianne L., Sthlm. Adres
sen var i juli H : fors, men vi veta. att 
den icke längre är användbar. I me

dio av oktober kunna vi säkerligen 
lämna närmare underrättelser. 

Långedragsbo. Förslaget mycket 
lustigt, men vi frukta outförbart. 

Kvinnorna höja sig öVer männen i 
moralisk storhet; det gives ingen 
dygd, ingen heroism, vari de icke 
övergå männen, men när de en gång 
störta i avgrunden, falla de hastiga
re och djupare än männen och det av* 
två skäl: de hava mera lidelse ock 
mindre hederskänsla. 

0. Feuillet. 
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Distribution på glasflaskor. 
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härskning tillräckligt mycket för att 
lugnt kunna möta hennes nyfikna 
kyliga blick. 

Då de kommo i närheten av den 
lilla parkporten till Old Court, nåd
de ett förtjust utrop deras öra. 

— Det är den snälla Simmonds, 
utbrast Lilith och räckte Mallory 
handen till avsked. Nu är jag hem
ma och mig själv igen — tack! 

Men det var inte endast Simmonds 
utan även Bletchley, som fattat po
sto i skyddet av, parkmuren, och 
bägge drogo sig nu hastigt tillbaka. 
Både Lilith och Mallory hade en 
obehaglig känsla av att man iakttog 
dem. Den unga flickan gick in i 
parken och reglade dörren efter sig. 
Simmonds såg hon icke till, förrän 
hon kom upp på sitt rum. 

Kammarjungfrun gick glädjestrå
lande emot henne. 

— O, vad jag är glad att fröken 
kommit igen, utbrast hon med låg 
röst och kastade en ängslig blick bort 
mot dörren. Jag trodde, att ni skulle 
bli borta. 

Lilith ryckte, till. 

— Har ni sett mig? Var har ni 
"varit nånstans? Vad menar ni? 

Simmonds stod där alldeles över
rumplad. 

— Jag var bortåt stationen till, 
började hon. 

En skiftning gick över Liliths an
sikte, och kammarjungfrun skyn
dade sig iatt säga, att hon gått ut 
för att köpa en kvällstidning, men 
Lilith förstod, att hon blivit utspio
nerad. Hon gav Simmonds en 
skrämd blick, som om hon undrat, 
hur mycket denna egentligen visste, 
och om hon vore att lita på. 

Deras ögon möttes och Lilith brast 
därvid i ett oemotståndligt skratt. 

—' Ja, naturligtvis är ni nyfiken, 
utbrast hon rakt på sak, och jag an
tar att också den rysliga Bletchley 
upptäckt något. 

Simmonds betänkte sig ett ögon
blick. — Ja, vi ha ju inte kunnat 
undvika att se ett ocåi annat, och lite 
mer eller mindre gör varken till eller 
från. 

— Nej, kanske inte, sade Lilith 
dröjande. Ni såg ju den där perso
nen, som lämnade det här brevet. 

Under det hon talade tog hon fram 
brevet, höll det intill en tändsticka, 
kastade det sedan in i den öppna ka

kelugnen och släppte det icke med 
blicken förrän det förtärts av lågor
na. Därefter -vände hon sig småle
ende till Simmonds. 

— Ni är naturligtvis rysligt ny
fiken på vem brevet var ifrån och 
vad det innehöll, sade Lilith, men 
allt vad jag kan meddela er är, att 
det var från en man, som kallar sig 
min vän, men som jag inte vidare 
önskar ha något att göra med. 

— Han ville ta er med sig, inte 
sant, fröken? undslapp det Sim
monds. 

Lilith ryckte åter till. 

— Ni såg således alltsammans, 
utbrast 'hon. 

Simmonds böjde jakande på hu
vudet. 

— Jag kunde inte stå ut med tan
ken att fröken skulle sammanträffa 
med en främmande man utan att ni 
hade någon i närheten, om ni skulle 
behöva hjälp, sade hon. Det var jag 
som lämnade fram brevet, och jag 
tyckte, att jag hade ett visst ansvar, 
om det hände er något ont. 

Både Lilith och kammarjungfrun 
vände blicken mot dörren. 

De hade hört ljudet av en annan 

dörr soom stängts och därefter smy
gande steg ute i korridoren. De bå
da flickorna stodo dödstysta, och 
Simmonds gjorde en gest bort mot 
dörren. 

— Får jag komma in, kära barn? 
hördes en blid stämma utanför. 

Lilith sprang bort och öppnade 
dörren för fru Ames lilla bräckliga 
gestalt, som i sidenklädningen och 
med den långa knypplade schalen 
över axlarne liknade en sagans gud
mor. 

Hennes mörka ögon sågo bönfal
lande upp till Lilith: 

— Jag har varit så orolig för dig. 
Var har du varit? 

Hon sjönk ned i en stol och drog 
djupt efter andan, som om promena
den genom korridoren varit för myc
ket för hennes svaga krafter. 

Lilith betraktade modern med 
mindre vänlighet än eljes och vän
de sig därefter om för att skicka i 
väg kammarjungfrun. 

Simmonds sprang ner för trappan 
och stötte samman med Bletchley, 
som betraktade henne med en nyfi
ken blick i sina skarpa ögon. 

Kammarjungfrun gav honom en 
överlägsen blick. 

— Vart tog nu er historia vägen 
om att fröken Lilith hämtats av en 
detektiv, frågade hon. 

Bletchley smålog hånfullt: —• Ni 
har inte sett slutet på historien än. 

— Sa' ni, kanske inte, att fröken 
Lilith inte skulle komma tillbaka. 
Och såg ni inte med egna ögon, att 
hon kam hemvandrande tillsammans 
med doktor Mallory? 

Bletchley måste medge, att allt 
detta hade sin riktighet, men, tillade 
han envist, ni skall ändå få erfara, 
att jag har rätt i huvudsak. Om 
doktorn inte tillfälligtvis dykt upp, 
hade vi aldrig mera fått se fröken 
Lilith. Ni sa' ju själv, att ni trodde 
främlingen tänkte taga henne med 
sig. Det kommer han också att göra 
det kan ni lugnt sätta er på. Han 
har bara uppskjutit saken. Jag sä
ger er, att den här främlingen inte 
är den ende. Det kommer flera in
nan många dagar gått till ända. Det 
är ett helt näste. Ge akt på vad jag 
nu säger — vi är bara vid historiens 
första början. Här kommer snart 
att gå hett till. 

INREGISTRERAT 

— Om ni är så bergsäker på^ 

saken, herr Bletchley, så förvana 

det mig i allra högsta grad, a 

stannar kvar här. . 
(Forts.). 
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eftertryck tillätes gärna om "Kvin-
„ornas Tidning", med hela namnet 
" utsatt, angives som källan. 

INNEHÅLL. 

Utlandskrönika i sammandrag. 
,,Den sista resan". En egendomlig te

aterpjäs. Av I. D. 
Klädningen. Av Ragna Peters. 
Vad är otrohet? Av Julie Gram. 

Teater. Katarina II. 
Johansson. Pettersson och Andersson. 

Livets åldrar. 
När Chaplin upptäckte Jackie Coogan. 
Mannekänguppvisning.  

Lilith. Boman av Florence Warden. 

UtlandsKröniKa 
i sammandrag. 

Den viktigaste utrikespolitiska 
frågan för ögonblicket gäller Tysk
lands inträde i Folkförbundet. Ett 
tyskt beslut i denna riktning skulle 
käk« med tillfredsställelse på alla 

Ull, icke minst i Frankrike. Men 
alltjämt tvekar Tyskland, räknande 
på knapparne "Skall, skall inte, 
skall, skall inte?" 

Och dock skulle detta land kunna 
vänta bestäipda fördelar av en sådan 
kandling. Den skulle nämligen un
derlätta låneplanerna, medföra, en ha
stigare utrymning av Ruhr och föl-
övrigt tillförsäkra Tyskland större 
sympati ute i den ännu rätt fientliga 
världen. 

Varför tvekar då Tyskland? Av 
det enkla skälet att ett inträde i 
Folkförbundet skulle betyda en ny 
tysk högtidlig bekräftelse att Ver
saillesfreden är rättfärdig, en ny bin
dande försäkran att Tyskland erkän
ner och vill upprätthålla den i trak
taten inryckta gränsregleringen, 
omlastningen av den tyska stats
kroppen. Det är sant, att Versailles
freden redan bär Tysklands under
skrift, men hela världen vet, att den 
avtvingades det tyska, folket genom 
utsvältning och hot om allsköns över-
! En sådan underskrift är icke 
,%liktande. Ett frivilligt inträde 
1 folkförbundet, gjort fullständigt 
Man förbehåll, måste däremot be
aktas som en förbindelse vilken 
5 e skulle kunna brytas, utan att 
aran och världens aktning ginge for-
oracle. Dessa synpunkter ligga med 
^ erhet också bakom Englands och 

rankrikes hemliga iver att få Tysk
and an i Folkförbundet. Den tyska 

Si
ege

f
nnÇen kar principiellt uttallat 

Å ör inträdet, men åsikterna inom 
i ... torde vara mycket delade med 

s ämt motstånd från högerhåll. 
tinpri11 ^oc^ar med utsikten, att ett 
t y °'kförbundet anslutet Tyskland 
,0 '«en skulle kunna återfå de tyska 
?et°+lerna' v^ka England under kri-
att i°f ^an<^ om me'd en försäkran 
vid e„ n^ast; rörde sig om ett "tills 

are ; Det brittiska imperiet käm-
P*[de för rätten och för freden, alls 
verjjjj snö(^ vinning! Det finns 
icki 

att p®en tidningar, som tro. 
läm ng*and beskedligt skulle åter-
^ tyska Sydvästafrika! 
forjJ1 av ^em som vid folkförbunds-
tat" ln&6n i Genève ivrigast arbe-
W' Tysklands anslutning till 
"°rd ^n(let är den gamle norske 
San']° raren professor Nansen, 
fer a- ar ^äraaed velat jämna vägen 
över^'n Jyske protegé mer än som 
SeRrir- mmer med den franska 
in^^ken och han har därför 

Un 1 v.n orflentlig fransk snäsa: 
tral in v, °.Ss malplacerad neu-

I)f;n , .^dning i de stores affärer! 
' krii^ i. ätaHiäde tyska protestnoten 
Sen ic]/ ' -^ågan kommer antagli-

e lltt avsändas eller också att 

avfattas i så fogliga ordalag att den 
ingenting betyder. 

Det toilvmannautskott, som vid 
Folkförbundsförsamlingen i Genève 
utrett skiljedoms-, säkerhets- och 
avrustningsfrågorna har sitt förslag 
färdigt. Det skall nu remitteras till 
de olika regeringarna. God kännes 
det av ett visst antal av dem, kom
mer sedan inbjudan till en allmän 
avrustningskonferens att utfärdas. 

Detta låter ju lovande, men sam
tidigt fäster man uppmärksamheten 
på, att Folkförbundet, denna säkra 
borg för rätten, freden och för de 
små i världen, återigen — liksom när 
det gällde det italienska tigersprån
get mot Grekland — demonstrerat 
sin fullständiga vanmakt. Det är nu 
Georgien, som vänder sig till Folk
förbundet, varav det är medlem, med 
anropan om hjälp mot det ohyggliga 
ryska bödelsregementet. Till svar 
har det fått endast några tomma, ic
ke ens välklingande fraser. 

Det hade från Genève utspritts ett 
rykte, att England skulle ställa sin 
flotta till Förbundsrådets disposition 
om någon av de till Nationernas för
bund anslutna staterna vid framtida 
internationella tvister icke efterlevde 
förbundspaktens bestämmelser. Det
ta rykte dementeras kategoriskt. 
England är icke villigt att ikläda sig 
större förpliktelser än övriga länder! 

En verklig vinst för fredssaken är 
den skiljedomstraktat som slutits 
mellan Schweiz och Italien, 

Den franska regeringen är som alla 
radikala regeringar fientlig mot kyr
kan och har ett särskilt ovänligt öga 
till religionsundervisningen i skolan. 
Detta väcker på sina håll ond blod 
bland folket. Ett fullständigt rege
ringshat kan konstateras hos den 
varmt religiösa befolkningen i de 
återerövrade provinserna Elsass-
Lothringen. 

Tyskland kan glädja sig åt ett 
storartat uppsving i sin industri och 
handel. England besväras i hög 
grad av dess konkurrens på kolmark
naden. De tyska arbetarna arbeta 
för flitigt och för länge per dag, 
nöja sig med för låg lön och under
låta att sträjka! 

Den ryske storfursten Cyril, f. n. 
bosatt i Tyskland, har i egenskap av 
den ryska tsardynastiens äldste och 
ende legitime arvinge till Rysslands 
tron proklamerat sig som rysk käj-
sare och sin son storfust Vladimir 
som tronföljare. Till den verkan det 
nu hava kan! 

tf 

Den stöta resan. 

6n egendomlig teaterpjäs. 

»> 

Detta 
är det sista numret på tredje kvar
talet. Om ni är kvartalsprenumerant 
så glöm icke att snarast förnya pre
numerationen. 

Mången tänker så här: Naturligt
vis skickar man mig tidningen även 
om jag skulle dröja en eller annan 
vecka med prenumerationen. 

Det skulle vi så gärna göra, men 
saken är den att vi icJce veta vara 
postprenumeranters namn. Det gör 
endast posten! Och posten skickar 
inte i väg några tidningar som icke 
äro abonnerade. 

Alltså förnya skyndsamligen pre
numerationen! Animera era vänner 
att göra sammaledes! Vi tacka på 
förhand. Hjärtligt! 

Yl 

flytta den 1 okt. — av utrymmesskäl 
från våra nuvarande lokaler, 

Vallgatan 27 till 

JVJagasinsgatan 12, 2 tr. 

Var god ha adressen i minne! 

Några korta och tämligen kyliga 
omnämnanden i ett par tre svenska 
tidningar av ett engelskt skådespel 
"Den sista resan", vilket upptagits 
av Betty Nansen-teatern i Köpen
hamn, väckte mitt intresse, och detta 
intresse förde mig slutligen till den 
nämnda, för sin höga konstnärliga 
nivå kända lilla intima teatern. 

Ehuru stycket stått på program
met redan ett par veckor och hör till 
en genre, vilken, efter vad det kun
de tyckas, skulle ligga rätt illa till 
för den på lustighet och löjen mera 
begivna köpenhamnska smaken var 
salongen i det närmaste fullsatt. 

Det vilade över publiken denna 
stämning av nyfikenhet, undran, för
väntan, men även misstro, varmed 
man motser en av press och allmän
het livligt debatterad scenisk sensa
tion, om vilken man, icke nöjd med 
ett andrahandsomdöme, vill bilda sig 
en egen självständig mening. Den 
tydligast förnimbara känslan var 
måhända misstron. Man tyckte sig 
kunna avlyssna detta lätta, glättiga 
sorl en avgjord skepticism, ett för
handsbeslut att icke blint låta sig 
ryckas med utan behålla huvudet 
kallt och — sannolikt — på ett 
skämtsamt sätt uppfatta denna över
drivet skräckfyllda scenskapelse, för 
vilken man varnat alla av svaga ner

ver lidande. 
Det finns ju nämligen gränser för 

vad ett kritiskt sinne kan smälta, och 
här gällde det något så pass förryckt 
som att tvärs över en teaterramp kon
fronteras med gestalter icke ur de le
vandes utan ur de dödas värld och 
endast med dem! 

Ridån går upp för den första av 
de fyra mycket långa akterna, vil
kas innehåll samlas och förtätas där
igenom att under den mer än tre 
timmar långa föreställningen endast 
en enda mellanakt förekommer. 

Man ser det inre av en röksalong 
ombord på en ångare, och denna in
teriör går igen i .samtliga akter, men 
från den ena till den andra förändras 
intrycket genom den växlande belys

ningen. 
Just nu vilar under det låga, i kva

drater uppretade salongstaket en 
grågrön skymning —• det är i själva 
dagbräckningen. Utanför den på 
vid gavel uppslagna dubbeldörren 
löper en smal gång av däcket, be
gränsad av en låg reling och där
över välver sig en grå, trist, stjärn-
lös himmel. Salongen innehåller en 
mängd bord med omgivande stolar 
och till vänster en bar med tomma 
hyllar. Det är något ödsligt, kallt, 
livlöst i detta stora rum. 

Vid en pelare står en mörkklädd 
mansgestalt. Man ser den bleka orör
liga något uppåtvända ansiktsprofi
len och anar en fjärrskådande blick. 
Det är en människa, som med dröm-
merier, kanske rogivande, kanske 
marterande, fyller tiden i väntan på 
något icke direkt ovidkommande men 
dock något som är utan större in
tresse, därför att detsamma redan 
upprepats oräkneliga gånger och där
för att varje ingripande i händelser

nas följdriktiga utveckling är lika 
onödigt som otänkbart. 

Minuterna skrida, den gråa dagern 
ljusnar en nyans. 

Plötsligt brytes den ljudlösa still
heten av ilande steg ute på däcket 
och i nästa ögonblick står en man i 
trettioårsåldern i den breda dörröpp
ningen. Han tvekar en sekund lik
som eftersinnande, men stiger sedan 
brådskande in, kastar sig ner i en 
stol och beordrar whisky, mycket 
whisky till den myckenhet han redan 
förut synes ha inmundigat. 

Stewarden, Scrubby, mannen vid 
pelaren, går med en bugning att in
taga sin plats bakom baren. Vad 
han väntat, på är under skeende; — 
passagerarna börja komma. 

Man ser nu tydligt hans ansikte. 
Det präglas av djup melankoli, men 
också av resignation. Denne man sy
nes bära på en hemlig börda, bära 
den utan hopp men med fattning så 
som man gör med det, vilket måste 
uthärdas. Han är reserverad, men 
icke avvisande, utan tyckes beredd 
att vid behov ge sitt deltagande i den 
mån det är.möjligt för en människa, 
för vilken varje annat människoöde, 
om än så olyckligt, är bättre och 
ljusare än det egna. 

Efter hand komma de övriga pas
sagerarna ombord och finna alla vä
gen direkt till röksalongen. De an
lända utan sällskap, utan bagage, 
men eljes finnes ingenting säreget i 
deras uppträdande. De veta icke 
själva., att de äro döda. Resfebern 
ligger i luften, embarkeringens bråd
ska, nervositeten över att få ordnat 
upp med hytterna, nyfikenheten med 
hänsyn till de människor, vilka slum
pen samlat ihop på denna ångare, 
som mot god sed endast har en enda 
klass och där alltså sällskapet blir 
skäligen brokigt. Ett och annat 
igenkännande på gott eller ont äger 
rum. Man kommer och man går, 
luften fylles av prat om ditt och datt, 
av skvaller, lögner, skämt, giftighe
ter, av gräl mellan ett par fiender 
som plötsligt stå ansikte mot ansikte. 

I allt detta är det till en början 
endast belysningen och salongsinte
riören, som verka spöklika. För öv
rigt ger allt ett mycket starkt intryck 
av verklighet, av liv, av jordiskhet. 

Åskådaren ännu skeptisk, ännu 
kyligt iakttagande, undrar med ett 
halvt leende hur det väl skall kunna 
lyckas att göra dessa blodfulla, des
sa livslevande människor till trovär
digt idöda, att förvandla dem till 
"själar", stadda på den sista allvars-
fyllda Tesan mot ett okänt mål. 

Men denna förvandling sker! 
Det har lyckats författaren, Sut

ton Vane, att genom de repliker han 
lagt i dessa män-niskors mun liksom 
avkläda dem kroppens skylande höl
je, att blotta deras inre, att göra dem 
genomskinliga immateriella. Och här 
på denna teater, där man har råd att 
anförtro varje roll till en verklig 
förmåga, ansluter sig utförandet i 
vaienda detalj till författarens inten
tioner. Karaktärernas art, lynnes
dragen, känslornas hemliga spel för-

rådes icke blott av orden utan även 
av minspel, tonfall, leenden, blickar, 
åtbörder. 

Där är den unge mannen med whi
skyn, mr Prior, en snäll, hygglig 
människa, men utan fasthet i karak
tären. Han känner ruelse över sitt 
förfelade liv, men samlar sig aldrig 
till ett verkligt beslut om självupp
rättelse. Han är drinkare. Man för
står, att han är det mindre av smak. 
än därför att i ruset ligger glömska 
av missgrepp, formaningar, kanske 
av en bestämd svår synd. 

Vidare är det Lingley, den store 
affärsmannen, pösig% grov, en self
made man, som utan egentliga skurk
streck men tack vare hårdhet och 
hänsynslöshet arbetat sig upp ur 
djupet till rikedomens höjd, pastor 
Duke, en smula prästerligt salvelse
full och viktig, men i grunden en god 
människa, fru Cliveden-Banks,' lyx-
kvinnan, med ett spelande ingenium, 
men utan hjärta, utan spår av inre 
värde, självisk, ansvarslös, högmo-
dig, kall, hård, hånfull, lättsinnig, 
lögnaktig, ormtungad, men i yttre 
hänseende charmant. Hennes dia-
metrala motsats och det tacksamma 
föremålet för hennes blodiga drift är 
skurgumman, fru Midget, gammal, 
utsliten och fattig. Hon har ett 
blekt, beskedligt av umbäranden här
jat enfaldigt anlete under världens 
enklaste och löjligaste hattskrålla. 
Men detta anlete illumineras av kär
lek, godhet, stolthet när hon på en 
fruktansvärd dialekt talar om sin 
son. Hon har slitit och arbetat för 
honom, givit honom en god uppfo
stran och gjort honom till en fin 
herre, "inte en sådan herre som ni, 
mr Lingley", utan till en verkligt 
fin herre, så fin, att hon inte vill, 
att han skall veta, att hon den simpla 
skurgumman är hans mor. 

Till passagerarna hör också ett 
ungt par Henry och Ann, men de 
röra sig liksom utanför de andras 
livfulla krets. Det är som om något, 
man vet icke vad, ängslade dem, dre-
ve blodet från deras kinder, i skräck 
tvingade ihop deras händer i ett 
krampaktigt grepp. 

Man låter övertyga sig av hela 
denna mästerliga framställning, man 
godtager dem alla som döda. Man 
är icke längre kallt iakttagande, man 
är medkännande. Det är något all
mängiltigt i de skildrade karaktärer
na; man identifierar dem på en eller 
på många punkter med sig själv, med 
sina närmaste, sina vänner, med folk 
som man känner. 

Deras öde är varje människas 
öde. Liksom de befinna vi oss alla 
på färd till dödens okända land. Den 
enda skillnaden är att de äro när
mare målet, men hur mycket närma
re undandrager sig "vårt bedömande 
— det kan vara årslånga sträckor 
men kanske också endast en kort 
dagsresa. 

Det problem, vars lösning försökes 
där inne på scenen har för några 
timmar blivit skrämmande aktuellt 
för dem som utgöra publiken. 

Hur många är det icke här ute i 
mörkret, som med olust känna igen 
sig helt eller delvis i den viljesvage 
Prior, som slarvar bort sitt liv, sina 
rika gåvor, i den ytliga, falska, själs-
tomma fru Cliveden-Banks, i Ling
ley, som köper en kort timlig väl
färd för priset av kanske evig ofärd. 

Hur många onda minnen gömmer 
icke det förgångna, det halvt förgät
na! När Dödsskeppets mistlur låter 
höra en sällsamt ljudande, stigande 
och fallande klagan, likt ett samfällt 
skri av ångest och vånda ur sämvets-
kvalda mänskobröst, skälver denna 
publik, som nyss och med korta mel
lanrum genom de rappa, komiska, 
kvicka, replikerna uppe på scenen 
ryckts med i plötsliga, i nästa ögon
blick förintade skratt. 

Prior är den förste, hos vilken 
dödsaningen vaknar. Varför är han 
här? Vart går färden? Han skall 
möta någon, men vem? Varför vet 
han ingenting? Varför icke heller 
någon av de andra? 

Dödsaningen växer i styrka, be
kräftas av en mängd omständighe
ter, övergår till dödsskräck. Denne 
man som aldrig vågat taga konse
kvenserna av sina handlingar, som 
alltid fegt, undandragit sig ansvaret 
och gottgörelsen, finner sig- plötsligt 
ställd inför det oundvikliga, nödsa
kad att avlägga räkenskap. Med ut
sträckta händer, böjd under tyngden 
av sin skuldbörda, driven tillbaka av 
fruktan, piskad framåt av ångesten 
närmar han sig Scrubby, stewarden, 
den ende som vet. 

— Sanningen! ber han med bris
tande röst. Hela sanningen! Äro vi 
— döda? 

Svaret dröjer. — Ja, säger Scrub
by till sist med behärskad stämma, 
vi äro döda. — vi äro allesammans 
döda. 

Och så i ett skri Prior: — Vart 
fara vi? 

— Till ett ställe, som är himmelen 
eller —• helvetet, allt efter förtjänst. 

Ett ögonblick står Prior vacklan
de — i det nästa störtar han omkull 
med ansiktet mot bardisken, under 
det att en krampaktig kvalfull gråt 
sliter i hans unga kraftiga kropp. 

Dessa repliker, den förtvivlan de 
utlösa skulle framkalla ett homeriskt 
löje, om de icke funne ett så mäktigt 
återljud i åskådarens hjärta. Vi gå 
alla och bära på dödsfruktan, fastän 
vi icke våga träda den tillräckligt 
nära för att kunna undersöka vad 
den är och varför vi känna den, om 
den bär en fiendes hatfulla eller en 
god väns kärleksfulla anletsdrag, om 
den vill fördystra och ödelägga vårt 
liv, eller om den vill hjälpa oss att 
leva det så som det bör levas för att 
döden skall mista sin udd, d. v. s. 
under evighetens synvinkel. I detta 
stycke komma därför också de flesta 
av oss att stå inför ett "för sent". 

På scenen går spelet sin ostörda 
gång. 

Dödsmedvetandet kommer också 
till de övriga ombordvarande under 
mer eller mindre smärtsamma for
mer, men färden drar ut på tiden, 
och skräcken förflyktigas för att 
med ny och ökad styrka återkomma, 
när fartyget slutligen når hamn. 

Författaren har anförtrott rätts
skipningen åt en jovialisk inspektör, 
en gammal universitetskamrat till 
pastor Duke. Denne senare består 
i domen, likaså fru Midget, som får 
löfte om en nätt liten stuga i en vac
ker trädgård, men som avstår där
ifrån för att i stället följa sin son 
—' det är Prior! — till fattigkvarte
ret, där han skall sona sitt brott, att 
ha förstört sitt eget liv och att ha 
förfört en ung oskyldig flicka som 

Ifi 
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han sedan prisgivit åt undergången. 
Lingley dömes att lida allt vad han 
låtit andra lida och fru Cliveden-
Banks att, själv i all sin uselhet ge
nomskådad, leva bland goda rena an
dar, i båda fallen således ett helve

tesstraff. 
Det unga paret, Henry och Ann, 

lämnas till sin förtvivlan obeaktade 
av inspektören, som avlägsnar sig 
sedan de dömda först avträtt från 
skådeplatsen. De ungas hemlighet 
avslöjas nu. Deras kärlfek har varit 
brottslig, Henry har varit gift med 
en annan kvinna. De ha förgiftat 
sig med gas, fegt flytt ur livet för 
att förenas i evigheten. De äro' själv
mördare, de äro icke kallade, det 
finns ingen plats beredd för dem, de 
äro liksom Scrubby, vilken i unga 
år föll för egen hand, dömda att 
dväljas i ett mellantillstånd, som ic
ke är liv, icke död, och där de löpa 
ständig risk att förlora varandra. 

Författaren låter dem emellertid 
räddas undan detta öde genom att 
Henrys hund slår ut fönstret till det 
rum, där de sökt döden. Den friska 
luften återkallar dem till livet, deras 
vålnader försvinna ut ur Dödsskep
pets salong, där Scrubby står ensam 
kvar, stödd mot pelaren, väntande 
på nya passagerare. 

Spelet är slut. Ridån sjunker 
långsamt. Icke en hand lyftes till 
applåd. När ljuset strålar ut över 
salongen och publiken tyst reser sig 
för att lika tyst avlägsna sig, ser 
man,, att alla dessa människor upp-
levat något av betydelse, något som 
skakat dem i hjärtegrunden. 

Fru Nansen kan också berätta om 
märkliga brev, som hon fått motta
ga av personer som sett skådespelet, 
brev med tacksägelser. Man har 
vaknat upp, man har kommit att 
tänka på så mycket, man har börjat 
att se tillbaka på sitt liv 

I. B. 

Tidningarna läsa i dessa dagar la
gen för prästerna, därför att de äro 
"likförgyllare". Detta rysliga ord 
betyder att prästerna tala vackrare 
om de döda, än vad dessas levnads-
vandel förtjänar. 

Prästerna äro emellertid icke en
samma om denna "likförgyllning". 
Den återfinnes i ymnigase mått — i 
tidningsspalterna! Läs och begrun
da däri inflytande dödsrunor! 

Teatern är också en Guds predik
stol hos människorna, och där lyssna 
de litet bättre än i kyrkan. 

II. C. Andersen. 

Den är moder, som mat giver. 

•<É>-
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Klädmngen. 
Jag hade köpt mig ett stycke tyg 

och tagit hem en sömmerska. Min 
enkla plan var att få en klädning 
att skyla mig med, ingenting annat. 

Min hemsömmerska förstod eller 
låtsade åtminstone förstå och villigt 
gå med på mina önskemål i denna 
riktning. Hon klippte till den nya 
klädningen både lång och rymlig i 

alla avseenden. 
Yid första provningen kom fru B. 
— Skall du ha långa ärmar till 

det tyget! sade hon och granskade 
den kritiskt genom lorgnetten. 

Stil är min svaga- sida och Iru B. 
min högsta, auktoritet ifråga om klä

der. 
— Naturligtvis en halvkort ärm 

av ett så vackert material, "fortfor 
fru B. och nöp med kännaremin i 

stoffet. 
.Tag såg vädjande på min sömmer

ska, som i sin tur beundrande be

traktade fru B. 
— Jag har nog också haft mina 

funderingar, sade sömmerskan 
grannlaget, men ville icke föreslå. 

Jag bråkar inte gärna i småsaker. 
En lång eller en halvkort ärm gör 
för närvarande så litet i Europas af
färer. Följaktligen kapades den 

halvkort. 
Yid andra provningen kom frö

ken X. 
— Du menar väl inte att gå i 

släp, när man går i knäkjolar i Pa
ris! utropade hon indignerad. Nej. 
10 centimeter kortare minst och myc
ket djupare urringning i ryggen. 

Jag lät sömmerskan lägga upp 11 
centimeter nertill och klippa ut ett 
stycke tyg, stort som en mycket stor 
månskära i ryggen. 

Under tiden kom fru M. 
— Kära du, sade hon, till en så 

djup urringning kan du välan inte 
ha halvlång ärm. Den måste vara 
kort, ja, om det vore min klädning 
skulle jag inte ha någon ärm alls, 
bara ett spänne över axeln. Eller 
vad säger fröken? 

Min hemsömmerska såg djupsinnig 

ut. 
— Det har nog varit min tanke 

också, men jag ville inte föreslå, sva
rade hon med alltjämt samma takt-
fulla återhållsamhet vis à vis sina 
yrkesmässiga reflexioner. 

Efter en halv timmes diskussion 
och genombläddrande av alla till
gängliga modejournaler stannade 
vi vid spännet över axeln. 

— Och en sak till, fortfor fru M. 
Klädningen är för vid till längden, 
inte sant, fröken X.? 

— Absolut, svarade fröken X., den 
ser ju ut som en säck. Det har varit 
min tanke hela tiden. 

Min hemsömmerska tog tåligt in 
alla sömmar, mest nertill, på fru M:s 
kommando. 

Klädningen är nu färdig. Jag har 
betraktat den en lång ^stund i dag. 
Grubblande. 

Sannerligen jag vet, vad jag skall 
använda den till. Det är nämligen 
så förvånande litet kvar av den. 

Men om jag i vinter gymnastiserar 
flitigt efter Mensendiecksystemet 
och drar in på téet om kvällarna kan 
jag kanske ändra den till baddräkt 
nästa sommar. 

Ragna Peters. 

Ett fett kök gör ett magert testa
mente. 

Konfektions-
Avdelning 

H ö s t e n s  N y h e t e r  
inkomma dagligen. 

K A P P O R ,  P Ä L S A R  

Dräkter & Klädningar 
i rikhaltigaste sortiment. 

Våra erkänt förstklassiga Beställningsatelierer för Kap
por och Dräkter till moderata priser rekommenderas. 

m Ar o Bäst 

Överlägsna i 
KVALITET o. 

FÄRG-
STYRKA D a m e r !  

A. B. NADCO. Gbg. 

Kall vattenfärg a med NADCO. 

Lätta och ömtåliga plagg (ljusa och halvmörka 
nyanser) som ej tåla att kokas bli som nya. 

Plagget blötes som vanligt i kallt vatten. Därefter skares fär
gen i små flingor och lägges i en liten tygbit, t. ex. gas, liknande 
en blåelsepåse. Sedan doppar man ner samma i litet kokande 
vatten oeli omskakar den ända tills man fått den önskade nyan
sen. Nu lyfter man upp plagget ur det kalla vattnet och häller 
i färgspadet, vilket omröres väl. Härefter börjar den egentliga 
färgningsproceduren. Blusen, klädningen; eller det man önskar 
färga, nedlägges och genomblötes ordentligt, varefter den lyftes 
upp och ned, precis som när man sköljer kläder. Färgen bör nu 
synas mörkare, än man tänkt sig. Har man tillräckligt stort kärl, 
är det fördelaktigast att låta plagget ligga kvar en stund, innan 
man börjar skölja. Skölj sedan noga tills vattnet blir klart. 
Liksom vid kokning strykes det halvtorrt och färgen blir jämn, 
äkta och vacker. 

Dock är att märka att plaggen, som färgas i kallvatten måste 
vara absolut rena. 

Klipp ur annonsen! 

Aktiebolaget NADCO 
GÖTEBORG. 

Billigast, 
enär 

hémf« Fâr0 
starkast. 

A. B.NADCO,Gbg. 

Vad är otrohet? 
Gäckade förhoppningar. Ledsnad. 

Otillfredsställelse. 
När två makar komma till den 

punkten i sin samlevnad att allt en
dast blir ömsesidiga praktiska krav, 
vana, grå vardag, då är fara för han
den att antingen den ene eller den 
andre av dem i tankar, ord eller gär
ningar blir ett offer för otroheten. 

En fru som får sina hushållspän-
gar ordentligt, som har en exempla-
risk man och välartade barn tycker 
man icke borde ha skäl att beklaga 
sig. Hon har ju, utifrån sett, allt 
vad livet kan skänka. Mannen slu
ter sig till hemmet, barnen sluta sig 
i alla sina angelägenheter till henne, 

hon är med andra ord omgiven av 
kärlek. 

Och likväl kan det hända att en 
sådan synbarligen avundsvärd kvin
na en vacker dag gripes av ett, låt 
vara helt oskyldigt, men dock i hen
nes ställning kritiskt intresse för en 
annan man. Denne behöver icke va
ra hennes äkta make på något Sätt 
överlägsen vare sig i utseende eller 
begåvning, och likväl ser man med 
en enda blick att han på henne ut
övar denna speciella trollkraft, som 
mannen icke längre förmår. Hon är 
i ett slag såsom föryngrad, skälmsk, 
spirituell, charmerande, en helt an
nan människa. 

^ONVE* 

D Ä R F Ö R  
att VISKAPORS GUMMIKLACKAR 
äro tillverkade av extra prima material 

D Ä R F Ö R  
att de äro oöverträffliga i form och utfö
rande, äro de nutidens bästa klackar. Köp 

D Ä R F Ö R  
uteslutande 

V I S K A F O R S  

SKANDINAVISKA GUMMIAKTIEBOLAGET 
VISKAFORS. 

A.-B. FERD. LUNDQUIST & Co. 
för alltid på lager alla 

V I S K A F O R S  
skodon till fabrikspriser. 

II 

Billiga 

Barnstrumpor\ 
Rester av från förra säsongen 

överblivna Barnstrumpor i hög

fina yllekvalitéer, bortslumpas 

i 3 serier: 0: 95, 1: 45, 1: 90. 

I 

SgECIALAFFAREN 

c/tmmoan 
KUNGSGATAN 38 — 40. 

Vilken är orsaken till denna för
vandling? — Låtom oss tänka oss 
att föremålet för vår förundran själv 
blir satt i tillfälle att ge svaret. Hon 
skulle i nittionio fall av hundra bör
ja med att skjuta skulden för sitt in
tresse på den äkta mannen. Hans 
likgiltighet under sista tiden har 
kommit henne att känna sig så för
tvivlat ensam. Hon har visserligen 
ingenting att förebrå honom i sak. 
Han har fullgjort alla sina plikter 
sjm familjeförsörjare och fört ett 
exemplariskt liv. 

Men . . . och här kommer man till 
kardinalpunkten, henne personligen 
har han dock försummat. Aldrig ett 
ord utöver de lakoniska samtalen i 
hemmets frågor, utgifter, skolintres-
sen, kläd- och matbekymmer, aldrig 
en blick av djupare innebörd än den 
han skänkt fisken på sin tallrik eller 
tidningen i sin hand, aldrig en smek
ning eller en överraskning som visat 
att han även någon gång utanför 
hemmet haft hume i sina tankar. 

På detta sätt ha dagar, månader 
och år förflutit. Och vanan har bli
vit hennes andra natur. Hon har 
känt sig ensam, men icke olycklig. 
Hon har småningom vant sig att be
trakta sig själv såsom de andra be
trakta henne, som den nyttiga, oum
bärliga medelpunkten för livets prak
tiska behov. 

Ända tills han, den andre, en dag-
kommer i hennes väg. Han står 
plötsligt för henne som en gengån
gare från ungdomstiden, denna nä
stan glömda tid, då man intresserade 
sig för henne för hennes egen skull. 
Hans sätt att betrakta henne, hans 
tusen små uppmärksamheter, hans 
osjälviska önskan att bereda henne 
ett nöje, en överraskning göra ett 
djupt intryck på hennes hjärta och 
inbillningskraft. Hon har så länge 
endast varit andras intressen, önsk
ningar, vilja och krav att hon själv 
liksom blivit utplånad som person

lighet. 
Men nu känner hon sig leva upp 

igen. En promenad med mannen un
der de senaste åren har blott betytt 
så och så många tusen steg, men med 
honom, den andre, få ting och förhål
landen en ny innebörd. Så med allt. 
Det var länge sedan en teaterpjäs, en 
konsert, ett föredrag gav anledning 
till utbytande av åsikter eller tankar 
mellan maken och henne. Vanligen 
satt han endast sömning och önskade 
att det hela äntligen skulle få ett 
slut. Men med honom, den andre, 
vid sin sida känner hon en själslig 
kontakt, de njuta tillsammans, de 
jämföra sina intryck, le och gripas 
tillsammans av vad de höra och se. 

Det hela blir inte så märkvärdigt 
om man betraktar ett intresse vid si
dan av äktenskapet i en sådan för
klarings ljus. Och förhållandet i 
fråga står ännu långt, långt innan
för brottslighetens råmärken. Fler
talet skola lyckligtvis aldrig över
skrida dem — ja, i många fall skall 
till och med en sådan tredje part bli-

•"•«•.ii,, 

j  Bemärk! \ 

våra enastående 
billiga priser å 

Elektrisk 1 
I Armatur 

Alla nyheter för 
hösten inkomna. 

Rosenlunds 
i Bosättningsmagasin 

Kosenlnudsgiitan 8. 

3:dra Långgatan 34. 
» « 

VaJI TU amn. Awivmeî 

ocßi ylaîfc 

KOP DA 

T a n g e n s  G a r d i n e r  
platsens största sortering h°s 

A.-B. CARL JOHNSSON 
Kungstorget. 

M ERKURTVÅLtH 
skonar kläderna och händerna. 

Krymper ej ylle> 

A.-B. 

Kungsgata* 45 
Rikt urval 

Telefon i900-

Billigaste_P!HfI-

Smakfulla Kransar 

Hilda Henrikssons Blomsterhandel i 
ö. Husargatan 37 | 

Tel. 

va en för båda makj"'^uJ1^n 0u®-
sammanbmdande och - n ;sltt 

barlig bas i ett Xfl* 
triangelförhållande. a 

värdare, sedan han t"in sia 
man så uppmärksam S?11 

hustru, frun känner rol" gn an-
mannens försummelsei, s ^ 
nan har öra för hennes m ^ ̂  

den tredje parten Ja' 0® 
väl egentligen vara +

sams
fördelen På 

han icke hade den stora ^ ̂  

sin sida att kunna ga ig ' 
inte är rolig längre- ^ Gf0h 

K O N S T F L I T E N S  M  
T  Y  G  K  I i ,  G A U  »  

Ö B  L E R .  i) B E 

I  N E R  O C H  M A  * 1  ( ! •  

s k ä n k a ,  h e m t r e v , , a  

K O N S T F L I T E N ,  Q : l a  H ö g s k o l a n  G ö t e b o r g  

OlfentJiéaHöjcn. 

stora Teatern 
| .  Varje afton kl. 8 : 

Katarina II. 
• 3 akter av Jean Gilbert. 

Operett i ' 

£oi 

forensbergsteatern. 
] a 28 kl. 8 e. m. för sista gången : 

Vi ä' alla lika. 
Tustspel i 3 akter av Lonsdale. 

Måndagen deu 29 September 

PREMIÄR: 

cvstrarne och Främlingen 
av Bruno Frank. 

Gästspel av Naima Wifstrand. 

Nya Teatern.  
Söndag: 

K1 8: BARKEN MARGARETA. 

l30- Billighetsmatiné : NYGIFTA. 

Mannat kvar i rummet där-

Ulla Teatern.  
Lördag och Söndag kl. 7 och 9 : 

övriga dagar kl. 8 : 

Österlunds Hanna. 

; HÖSTSÄSONGENS 

NYHETER 

IBlus-, Klädnings-, 
iKapp- & Dräkttyger 

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

[Stort urval. Låga priser. 

: BESTÄLLNINGAR pä Kappor 
i och Dräkter utföras på kortaste 
i tid under garanti för välsittning. 

'•Prover till landsorten franco. 

Ceater. 
Let är ett dragande namn som nu 

m kvällarna flammar i eldskrift 
från Stora Teaterns ljusreklam. Se
dan myter och skandalskriverier i 
över hundra år fritt kunnat bygga 
på den redan ursprungligen långt 
ifrån klanderfria bilden av denna 
Rysslands märkligaste självhärskar
inna har densamma småningom i 
folkfantasien fått något av ett vid
unders hamn. 

Man måste emellertid genast göra 
Jean Gilberts operett rättvisan, att 
fen ieke ockrat på ett skabrösare 
stoff- utan snarare återställt gestalten 
l |ll naturligare om också starkt för-
enklade proportioner. Katarina II 
^presenterar här rätt och slätt en 
''ags Marie Grubbe på tronen, som 
efter en rad galanta äventyr slutli-

i en ung officer finner förverk

ligad den stora betvingande kärlek, 
varefter hennes hjärta hittills förgä
ves hungrat. 

Man fordrar ingen historisk tro
värdighet av en operett. Gilberts 
skapelse, pompös, lysande, fästlig, 
melodisk, är uteslutande lagd för 
ögats och sinnets omedelbaraste och 
starkaste intryck. Första akten fö
refaller dock onödigt lång och tom, 

och som helhet förlorar operetten 
otvivelaktigt på att man i tredje ak
ten, helt omotiverat för resten, av
sliter den röda tråd, som under' den 
starka och ypperliga andra akten 
spants ända till bristning. Men allt 
detta faller på författarens konto. 

Framförandet, som på Stora Tea
tern skedde för första gången på en 
icke tysk-talig soen, var storstilat och 
praktfullt under hr Textorius regi. 
I ru Lejdströms Katarina II var 
fängslande och illusorisk, icke minst 
i hennes förklädnad som bondflickan 
Marinka. Den unge oficeren i hr 
Eric Anderssons tolkning var en 
mycket god prestation. Stämman 
klingade vackert och fylligt, med na
turligt behag och över hans gestalt 
vilade en fläkt av detta något, som 
kan komma även en käjsarinna att 
glömma att hon är något annat än 
kvinna. Slutligen har en publik all
tid stor förnöjelse att vänta när ett 
så underhållande operettpar som hr 
Strandman—fru Weijden ha något 
att syssla med på scenen. Man har 
något av den äkta humorns gudagå
va, när man kan vara så okonstlat 
rolig som hr Strandman och sprallig 
på ett så förtjusande sätt som fru 
Weijden. Det vore också orimligt 
om en Gilbert-operett med så starka 
duetter som fru Lejdström—hr An
dersson å ena sidan och fru Weijden 
—hr Strandman å den andra icke 
skulle gå med lysande resultat en 
god tid framåt även i vår surmulna 
teaterstad. ' 

tirpal 

-e. 

Johansson, 
Hndersson, 

Pettersson. 
Det är dumt att förlöjliga Johans

son, Andersson och Pettersson, som 
byta namn, skriver V. Ray i Svensk 
Telefontidning. 

Ingen som haft aldrig så litet att 
göra med namnregister och namnre
gistrering är annat ä.n tacksam för 
att en hel del människor skaffat sig 
ett annat säregnare namn, som gör 
dem lättare att finna bland de hun
dratals och tusentals namn det gäller 
att hålla reda på. 

Genom pressen går då och då sta
tistiska uppgifter på landets Johans
söner, Anderssöner o. s. v. jämsides 
med någon spydig upplysning om 
namnförändringarnas löjligheter — 

Sol och Tvättäkta 
' '^l!llllll!llllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiii min 1111111 ii m iiiiiiiiiiiiiiii um iiiiiiiiiiiiiiii 

K N U T  H E U R L J N S  
Î^QAT. 8, GÖTEBORG 

Gardiner, Bomull från 90 öre 
Silke från Kr. 1,50. 

Möbeltyger, i bomull frän 2 kr. 
i ylle från 5 kr. 

H E M S L Ö J D  
SÖDERGAT. 26, MALMÖ 

H östnyheterna inkomna 
Velourhattar fr. Kr. 16:-

Magasin Vogue, Kungsgatan 50, 1 tr. 

derliga. namn" skulle kanske fortare 
än vad nu är fallet ge vika för en 
mera praktisk och förståndig syn på 
frågan — alla till gagn och ingen till 
skada. 

mera sällan uppgift på hur namnför
ändring lättast och bekvämast kan 
ordnas. Det är icke känt om antalet 
namnförändringar ökar eller — "sö
nerna" minskas i proportion till lan
dets ökade folkmängd, men säkert 
är att de arbetstimmar, som åtgå för 
sökande på namnregister efter re
spektive storheter, skulle kunna an
vändas i ett effektivare arbete — för 
att icke tala om alla de namnförväx
lingar som uppstå som en given följd 
av förvillande namnlikheter. 

Det torde icke vara någon större 
sidovördnad för fadersnamnet om i 
en del fall den yngre upplagan Jo
hanssöner etc. lade sig till med ett 
nytt namn — gärna icke alltför 
osvenskt, tillkrånglat eller roman
tiskt. Släktnamn borde icke vara 
alltför svåra att uppspåra — namn 
i samband med hembygden eller rent 
av morsnamnet — om detta är av 
säregnare art än faderns. Föränd

ringen torde med lätthet kunna ske 
vid inträde i skolåldern, vid konfir
mationen eller, vid andra högtidliga 
tillfällen. 

Yid skolor, sjukhus, försäkrings
bolag -— för att icke tala om telefo
nen — nedlägges ett tröttsamt och 
irriterande arbete på detta slag av 

• nanrnregistrering och ännu en tid 
framåt torde så få fortgå innan för
domen med namnförändringar och 
det lilla stänk av löjlighet helt för
svinner, som ofta häftar vid en per
son — åtminstone de första åren ef
ter en vidtagen namnförändring. 

Närmare meddelanden om hur 
namnförändringen sker bäst och enk
last borde oftare än som fö
rekommer meddelas skolungdomen 
som i våra dagar står inför en 
start i livet och allt förlöjli
gande tal om namnförändringar 
eller föräldrarnas ovilja mot att 
deras barn icke vill bära "deras he-

N y h e t e r n a  f ö r  h ö s t e n  
Inkomma nu dagligen. 

Beställningar å KAPPOR och DRÄKTER 
emottagas till billigaste priser. 

Garanti för välsittning. 
OBS.! Ny skicklig tillskärare. 

GUSTAF B YR MAN S  ENKA 
l O  K o r s g a t a n  1 0 .  

Livets åldrar. 
Både barnet och åldringen synas 

mig vördnadsvärda, den ena emedan 
det tycktes så nyligen hava utgått 
ur skaparens hand, den andre där
för att han snart återvänder till 
Gud. 

F. Jacobi. 
* 

Dibarnet är ett manuskript; båda 
nära sig av flytande varor, det förra 
av en vit, det senare av en svart. 

Barnet är en journal; det pratar 
mycket, vet litet. 

Ynglingen är ett lustspel, dess slut 
är vanligen giftermål. 

Mannen är ett drama; handlingar 
förekomma mest, och han är under
kastad de strängaste lagar. 

Gubben är ett protokoll; vidlyftigt 
innehåll men av ingen nytta. 

Boktor Lustig. 
* 

F ramstående karaktärer bliva 
älskvärdare med åren, men med de 
små är förhållandet omvänt. 

V. Topsöe. 
* 

De åldriga äro avantgardet på vårt 
tåg mot döden. 

A. Törneros. 
* 

Var och en önskar att leva länge, 
men ingen vill bliva gammal. 

J. Swift. 

M o c c a  
för 

Dam-
Kappor & 

D r ä k t e r  
Bredd 140 cm. 

R e k l a m p r i s  
kr. 9.50 pr mtr. 

Aktiebolaget 

Theodor Pettersson 
Kungstorget 1. 

Telefoner: 1740, 14888. 

]Vär Charles Chaplin 
upptäckte 

Jackie Coogan* 

I anledning av att filmens världs
berömda underbarn, den 10-årige 
Jackie Coogan i dagarna under stora 
hedersbetygelser anlänt till England 
förtäljer Tidens Kvinder om huru det 
gick till, när lille Coogan blev upp
täckt. 

Som bekant var det Charlie Chap
lin som upptäckte och introducerade 
honom i världsfilmen. En afton såg 
han den lille fyraårige John Leslie 

,VOM 0 v .. 
ATT BESÖKA 

var 

Stora Höstutförsäljning 
av 

zT/Zoölez - X/anfmei: 

• ( äcfce// • ^ • 

3? innevaror ///. ///. 

till enormt billiga priser 

A/B FERD. LUNDQUIST & Co. 

GÖTEBORG. 

Affärstid: 9—7. Telefon 16845. 

(Eftertryck förbjudes). 

kUitb. 
R O l M H J S f  

Av Hor««« iMavben. 

Auktoriserad översättning av 

Margareta Hei jke l .  

I v L^lV P** axlarne. — 
p» lllle ^ vara för mening i att 

t •'V sa länge det finns pän-

"etl UtKSet' Sa^e ^an* lö-
Hi(> ^ e^alas punktligt, så gör det 

Het ifr=aniIna var hontanterna kom-
börjar tryta i 

är det tids nog att se 
tTer en annan plats. 

^>ick visslande sin väg och 

en förargad blick 

eri hade de båda damer-

-—• Mamma, sade Lilith i ganska 
kylig ton, jag träffade sir George 
Paradine i eftermiddag. 

Fru Ames hade icke ett ord till 
svar, men hennes blick uttryckte den 

högsta oro. 
Lilith fortfor: — Jag önskar få 

veta — jag måste ha reda på — vad 
som passerade mellan dig och ho
nom, då du uppsökte honom på The 

Towers. 
Ett uttryck av lättnad gled över 

den gamla damens ansikte. Det var 
tydligt, att dotterns ord icke inne-
slöto det som hon fruktat. 

— Jag kan verkligen inte komma 
ihåg ord för ord vad han sade, sva
rade hon. Han var emellertid myc
ket obehaglig i sitt sätt, och jag ville 
inte utsätta dig för något liknande. 

Lilith såg forskande på modern. 
Det var lätt att förstå, att hon kän
de sig desorienterad. 

— Han var mer än obehaglig mot 
mig, sade hon — han ebjöd mig att 

få låna pängar. 
Åter gled ett uttryck av lättnad 

över den gamla damens ansikte, i!< 
hon med en höjning på axlarne skyn

dade sig att svara: 

— Yad har jag sagt? Han är 
ouppfostrad. Tag dig till vara och 
låt honom aldrig mer komma i din 
närhet. 

Hon slog ut med handen som för 
att en gång för alla avsluta diskus
sionen om det pinsamma ämnet och 
utbrast: — Yar har du för övrigt 
hållit hus hela eftermiddagen? Du 
kom hem först för några minuter 
sedan, och doktor Mallory följde dig 
till parkporten. 

Hon slog ned ögonen, som hade 
hon inte lust att möta dotterns blick. 
Rösten skälvde lätt, «om fruktade 
hon, att hon vågat sig för långt ut. 
Det var också en varnande klang i 
Liliths röst, då hon kallt svarade: 

— Ja. Jag gick ut igen. Och 
jag mötte — tillfälligtvis — doktor 
Mallory. 

Det inträdde en plågsam tystnad. 
Lilith var en alltför ärlig natur för 
att framgångsrikt kunna dölja något 
och fru Ames hade därför en tydlig 
känsla av att dottern undanhöll hen
ne något. Hon vågade emellertid 
icke göra några frågor utan avlägs
nade sig strax därefter. 

Förhållandet mellan mor och dot
ter fortfor att vara något tvunget, 
men fru Ames hade efter hand över
vunnit sviterna av sitt besök på The 
Towers, oah allt vad den utståndna 
chocken efterlämnat var en rörande 
ödmjukhet i hennes sätt mot Lilith, 
vilket i hög grad förbryllade den 
unga flickan. 

Då Lilith nästa dag var ute på en 
liten promenad, överraskade Sim-
monds fru Ames, då denna företog 
en razzia i dotterns rum, undersö
kande hennes byrålådor och fickor
na i hennes kläder. Kammarjung
frun, som obemärkt kommit in, blev 
s t å e n d e  i  d ö r r ö p p n i n g e n ,  t i l l s  f r u  
Ames plötsligt vände sig om. Den 
gamla damen gav henne en ursinnig 
blick men återvann hastigt fattnin
gen och sade: 

— Ni vet väl inte var fröken Li
lith gjort av lady Bambers inbjud
ningskort till (bazaren? 

— Nej, det vet jag inte, men jag 
skall fråga henne, svarade Simmonds 
oskyldigt. 

Men då Lilith kom hem berättade 
henne kammarjungfrun pliktskyldi-
gast vad som förefallit. Den unga 

flickan blev därför icke det ringaste 
överraskad, då modern vid middags
bordet föreslog, att Simmonds skulle 
sägas upp. 

— Nej, gör inte det, mamma, bad 
Lilith ivrigt. Vi kan inte få någon 
annan lika duktig. Har hon för
tretat dig på något sätt? 

Fru Ames satt med rynkad panna, 
men hennes röst var blid som alltid 
då hon svarade: 

— Jag tror inte, att man kan lita 
på henne. Hon tyckes vara allestä
des närvarande — hon lyssnar och 
spionerar. 

— Du vet ju, att alla människor' 
här äro nyfikna på oss, invände Li
lith och det vore ju mer än underligt, 
om inte smittan angripit också våra 
tjänare. Om du avskedar Simmonds 
och anställer en ny kammarjungfru, 
så blir det bara samma historia. 

Meningsutbytet fortsattes en 
stund, men till sist lyckades det Li
lith att få fru Ames att avstå från 
sin plan. 

Litet senare på kvällen stannade 
den gamla damen plötsligt framför 
dottern och utbrast: — Du ser så blek 
ut, kära barn. Vad du skulle göra 

mig glad, om du ville resa bort på 
några dar. Du kunde ta Simmonds 
med dig in till London. Litet för
ströelse skulle göra dig så gott. 

Lilith skakade på huvudet: — Jag 
behöver ingen förströelse, svarade 
hon lågmält, och jag vill hälst stan
na här. Jag känner mig så trygg 
här. 

Fru Ames såg nyfiket på henne. 
— Vad är du rädd för? kastade 

hon fram. 
Utan att möta hennes blick sva

rade Lilith sakta: — Inte för något. 
Det inträdde en långvarig tystnad 

och slutligen tillade hon i viskande 
ton: — Jag blir mer och mer nervös 
allt eftersom ögonblicket närmar sig. 
Hur skall det sluta? Jag önskar att 
handla rättrådigt och jag vill hålla 
mitt ord, men det förefaller mig allt 
svårare och svårare. 

— Det är den där doktor Mallo-
rys skuld alltsammans, utbrast den 
gamla damen otåligt. 

Lilith skakade på huvudet. 
Jag tror inte att det är det. Det 

skulle ha varit likadant, även om jag 
aldrig sett honom. 

— Varför är du så envis med att 
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han sedan prisgivit åt undergången. 
Lingley dömes att lida allt vad han 
låtit andra lida och fru Cliveden-
Banks att, själv i all sin uselhet ge
nomskådad, leva bland goda rena an
dar, i båda fallen således ett helve

tesstraff. 
Det unga paret, Henry och Ann, 

lämnas till sin förtvivlan obeaktade 
av inspektören, som avlägsnar sig 
sedan de dömda först avträtt från 
skådeplatsen. De ungas hemlighet 
avslöjas nu. Deras kärlfek har varit 
brottslig, Henry har varit gift med 
en annan kvinna. De ha förgiftat 
sig med gas, fegt flytt ur livet för 
att förenas i evigheten. De äro' själv
mördare, de äro icke kallade, det 
finns ingen plats beredd för dem, de 
äro liksom Scrubby, vilken i unga 
år föll för egen hand, dömda att 
dväljas i ett mellantillstånd, som ic
ke är liv, icke död, och där de löpa 
ständig risk att förlora varandra. 

Författaren låter dem emellertid 
räddas undan detta öde genom att 
Henrys hund slår ut fönstret till det 
rum, där de sökt döden. Den friska 
luften återkallar dem till livet, deras 
vålnader försvinna ut ur Dödsskep
pets salong, där Scrubby står ensam 
kvar, stödd mot pelaren, väntande 
på nya passagerare. 

Spelet är slut. Ridån sjunker 
långsamt. Icke en hand lyftes till 
applåd. När ljuset strålar ut över 
salongen och publiken tyst reser sig 
för att lika tyst avlägsna sig, ser 
man,, att alla dessa människor upp-
levat något av betydelse, något som 
skakat dem i hjärtegrunden. 

Fru Nansen kan också berätta om 
märkliga brev, som hon fått motta
ga av personer som sett skådespelet, 
brev med tacksägelser. Man har 
vaknat upp, man har kommit att 
tänka på så mycket, man har börjat 
att se tillbaka på sitt liv 

I. B. 

Tidningarna läsa i dessa dagar la
gen för prästerna, därför att de äro 
"likförgyllare". Detta rysliga ord 
betyder att prästerna tala vackrare 
om de döda, än vad dessas levnads-
vandel förtjänar. 

Prästerna äro emellertid icke en
samma om denna "likförgyllning". 
Den återfinnes i ymnigase mått — i 
tidningsspalterna! Läs och begrun
da däri inflytande dödsrunor! 

Teatern är också en Guds predik
stol hos människorna, och där lyssna 
de litet bättre än i kyrkan. 

II. C. Andersen. 

Den är moder, som mat giver. 

•<É>-

PÄRLOR 
JUVELER 

i modern infattning fördelaktigast 

hos 

VCTbulerssm 
Hovjuvelerare. Ö. Hamng. 41. 

H e m m e t s  t i d n i n g  
— ar —-

Göteborgs Aftonblad 
Särskild, omväxlande 

avdelning för kvinnan 

och hemmet. 

I varje nummer, värde

fulla artiklar i olika 

f råg o r ,  b e r ä t t e l s e ,  

f ö l j e tong ,  kå ser i er .  

Pr kvartal 7.50 fritt hemburen. 

Lösnummerpris 10 öre. 

Klädmngen. 
Jag hade köpt mig ett stycke tyg 

och tagit hem en sömmerska. Min 
enkla plan var att få en klädning 
att skyla mig med, ingenting annat. 

Min hemsömmerska förstod eller 
låtsade åtminstone förstå och villigt 
gå med på mina önskemål i denna 
riktning. Hon klippte till den nya 
klädningen både lång och rymlig i 

alla avseenden. 
Yid första provningen kom fru B. 
— Skall du ha långa ärmar till 

det tyget! sade hon och granskade 
den kritiskt genom lorgnetten. 

Stil är min svaga- sida och Iru B. 
min högsta, auktoritet ifråga om klä

der. 
— Naturligtvis en halvkort ärm 

av ett så vackert material, "fortfor 
fru B. och nöp med kännaremin i 

stoffet. 
.Tag såg vädjande på min sömmer

ska, som i sin tur beundrande be

traktade fru B. 
— Jag har nog också haft mina 

funderingar, sade sömmerskan 
grannlaget, men ville icke föreslå. 

Jag bråkar inte gärna i småsaker. 
En lång eller en halvkort ärm gör 
för närvarande så litet i Europas af
färer. Följaktligen kapades den 

halvkort. 
Yid andra provningen kom frö

ken X. 
— Du menar väl inte att gå i 

släp, när man går i knäkjolar i Pa
ris! utropade hon indignerad. Nej. 
10 centimeter kortare minst och myc
ket djupare urringning i ryggen. 

Jag lät sömmerskan lägga upp 11 
centimeter nertill och klippa ut ett 
stycke tyg, stort som en mycket stor 
månskära i ryggen. 

Under tiden kom fru M. 
— Kära du, sade hon, till en så 

djup urringning kan du välan inte 
ha halvlång ärm. Den måste vara 
kort, ja, om det vore min klädning 
skulle jag inte ha någon ärm alls, 
bara ett spänne över axeln. Eller 
vad säger fröken? 

Min hemsömmerska såg djupsinnig 

ut. 
— Det har nog varit min tanke 

också, men jag ville inte föreslå, sva
rade hon med alltjämt samma takt-
fulla återhållsamhet vis à vis sina 
yrkesmässiga reflexioner. 

Efter en halv timmes diskussion 
och genombläddrande av alla till
gängliga modejournaler stannade 
vi vid spännet över axeln. 

— Och en sak till, fortfor fru M. 
Klädningen är för vid till längden, 
inte sant, fröken X.? 

— Absolut, svarade fröken X., den 
ser ju ut som en säck. Det har varit 
min tanke hela tiden. 

Min hemsömmerska tog tåligt in 
alla sömmar, mest nertill, på fru M:s 
kommando. 

Klädningen är nu färdig. Jag har 
betraktat den en lång ^stund i dag. 
Grubblande. 

Sannerligen jag vet, vad jag skall 
använda den till. Det är nämligen 
så förvånande litet kvar av den. 

Men om jag i vinter gymnastiserar 
flitigt efter Mensendiecksystemet 
och drar in på téet om kvällarna kan 
jag kanske ändra den till baddräkt 
nästa sommar. 

Ragna Peters. 

Ett fett kök gör ett magert testa
mente. 

Konfektions-
Avdelning 

H ö s t e n s  N y h e t e r  
inkomma dagligen. 

K A P P O R ,  P Ä L S A R  

Dräkter & Klädningar 
i rikhaltigaste sortiment. 

Våra erkänt förstklassiga Beställningsatelierer för Kap
por och Dräkter till moderata priser rekommenderas. 

m Ar o Bäst 

Överlägsna i 
KVALITET o. 

FÄRG-
STYRKA D a m e r !  

A. B. NADCO. Gbg. 

Kall vattenfärg a med NADCO. 

Lätta och ömtåliga plagg (ljusa och halvmörka 
nyanser) som ej tåla att kokas bli som nya. 

Plagget blötes som vanligt i kallt vatten. Därefter skares fär
gen i små flingor och lägges i en liten tygbit, t. ex. gas, liknande 
en blåelsepåse. Sedan doppar man ner samma i litet kokande 
vatten oeli omskakar den ända tills man fått den önskade nyan
sen. Nu lyfter man upp plagget ur det kalla vattnet och häller 
i färgspadet, vilket omröres väl. Härefter börjar den egentliga 
färgningsproceduren. Blusen, klädningen; eller det man önskar 
färga, nedlägges och genomblötes ordentligt, varefter den lyftes 
upp och ned, precis som när man sköljer kläder. Färgen bör nu 
synas mörkare, än man tänkt sig. Har man tillräckligt stort kärl, 
är det fördelaktigast att låta plagget ligga kvar en stund, innan 
man börjar skölja. Skölj sedan noga tills vattnet blir klart. 
Liksom vid kokning strykes det halvtorrt och färgen blir jämn, 
äkta och vacker. 

Dock är att märka att plaggen, som färgas i kallvatten måste 
vara absolut rena. 

Klipp ur annonsen! 

Aktiebolaget NADCO 
GÖTEBORG. 

Billigast, 
enär 

hémf« Fâr0 
starkast. 

A. B.NADCO,Gbg. 

Vad är otrohet? 
Gäckade förhoppningar. Ledsnad. 

Otillfredsställelse. 
När två makar komma till den 

punkten i sin samlevnad att allt en
dast blir ömsesidiga praktiska krav, 
vana, grå vardag, då är fara för han
den att antingen den ene eller den 
andre av dem i tankar, ord eller gär
ningar blir ett offer för otroheten. 

En fru som får sina hushållspän-
gar ordentligt, som har en exempla-
risk man och välartade barn tycker 
man icke borde ha skäl att beklaga 
sig. Hon har ju, utifrån sett, allt 
vad livet kan skänka. Mannen slu
ter sig till hemmet, barnen sluta sig 
i alla sina angelägenheter till henne, 

hon är med andra ord omgiven av 
kärlek. 

Och likväl kan det hända att en 
sådan synbarligen avundsvärd kvin
na en vacker dag gripes av ett, låt 
vara helt oskyldigt, men dock i hen
nes ställning kritiskt intresse för en 
annan man. Denne behöver icke va
ra hennes äkta make på något Sätt 
överlägsen vare sig i utseende eller 
begåvning, och likväl ser man med 
en enda blick att han på henne ut
övar denna speciella trollkraft, som 
mannen icke längre förmår. Hon är 
i ett slag såsom föryngrad, skälmsk, 
spirituell, charmerande, en helt an
nan människa. 

^ONVE* 

D Ä R F Ö R  
att VISKAPORS GUMMIKLACKAR 
äro tillverkade av extra prima material 

D Ä R F Ö R  
att de äro oöverträffliga i form och utfö
rande, äro de nutidens bästa klackar. Köp 

D Ä R F Ö R  
uteslutande 

V I S K A F O R S  

SKANDINAVISKA GUMMIAKTIEBOLAGET 
VISKAFORS. 

A.-B. FERD. LUNDQUIST & Co. 
för alltid på lager alla 

V I S K A F O R S  
skodon till fabrikspriser. 
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Billiga 

Barnstrumpor\ 
Rester av från förra säsongen 

överblivna Barnstrumpor i hög

fina yllekvalitéer, bortslumpas 

i 3 serier: 0: 95, 1: 45, 1: 90. 
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SgECIALAFFAREN 

c/tmmoan 
KUNGSGATAN 38 — 40. 

Vilken är orsaken till denna för
vandling? — Låtom oss tänka oss 
att föremålet för vår förundran själv 
blir satt i tillfälle att ge svaret. Hon 
skulle i nittionio fall av hundra bör
ja med att skjuta skulden för sitt in
tresse på den äkta mannen. Hans 
likgiltighet under sista tiden har 
kommit henne att känna sig så för
tvivlat ensam. Hon har visserligen 
ingenting att förebrå honom i sak. 
Han har fullgjort alla sina plikter 
sjm familjeförsörjare och fört ett 
exemplariskt liv. 

Men . . . och här kommer man till 
kardinalpunkten, henne personligen 
har han dock försummat. Aldrig ett 
ord utöver de lakoniska samtalen i 
hemmets frågor, utgifter, skolintres-
sen, kläd- och matbekymmer, aldrig 
en blick av djupare innebörd än den 
han skänkt fisken på sin tallrik eller 
tidningen i sin hand, aldrig en smek
ning eller en överraskning som visat 
att han även någon gång utanför 
hemmet haft hume i sina tankar. 

På detta sätt ha dagar, månader 
och år förflutit. Och vanan har bli
vit hennes andra natur. Hon har 
känt sig ensam, men icke olycklig. 
Hon har småningom vant sig att be
trakta sig själv såsom de andra be
trakta henne, som den nyttiga, oum
bärliga medelpunkten för livets prak
tiska behov. 

Ända tills han, den andre, en dag-
kommer i hennes väg. Han står 
plötsligt för henne som en gengån
gare från ungdomstiden, denna nä
stan glömda tid, då man intresserade 
sig för henne för hennes egen skull. 
Hans sätt att betrakta henne, hans 
tusen små uppmärksamheter, hans 
osjälviska önskan att bereda henne 
ett nöje, en överraskning göra ett 
djupt intryck på hennes hjärta och 
inbillningskraft. Hon har så länge 
endast varit andras intressen, önsk
ningar, vilja och krav att hon själv 
liksom blivit utplånad som person

lighet. 
Men nu känner hon sig leva upp 

igen. En promenad med mannen un
der de senaste åren har blott betytt 
så och så många tusen steg, men med 
honom, den andre, få ting och förhål
landen en ny innebörd. Så med allt. 
Det var länge sedan en teaterpjäs, en 
konsert, ett föredrag gav anledning 
till utbytande av åsikter eller tankar 
mellan maken och henne. Vanligen 
satt han endast sömning och önskade 
att det hela äntligen skulle få ett 
slut. Men med honom, den andre, 
vid sin sida känner hon en själslig 
kontakt, de njuta tillsammans, de 
jämföra sina intryck, le och gripas 
tillsammans av vad de höra och se. 

Det hela blir inte så märkvärdigt 
om man betraktar ett intresse vid si
dan av äktenskapet i en sådan för
klarings ljus. Och förhållandet i 
fråga står ännu långt, långt innan
för brottslighetens råmärken. Fler
talet skola lyckligtvis aldrig över
skrida dem — ja, i många fall skall 
till och med en sådan tredje part bli-

•"•«•.ii,, 

j  Bemärk! \ 

våra enastående 
billiga priser å 

Elektrisk 1 
I Armatur 

Alla nyheter för 
hösten inkomna. 

Rosenlunds 
i Bosättningsmagasin 

Kosenlnudsgiitan 8. 

3:dra Långgatan 34. 
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KOP DA 

T a n g e n s  G a r d i n e r  
platsens största sortering h°s 

A.-B. CARL JOHNSSON 
Kungstorget. 

M ERKURTVÅLtH 
skonar kläderna och händerna. 

Krymper ej ylle> 

A.-B. 

Kungsgata* 45 
Rikt urval 

Telefon i900-
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Smakfulla Kransar 

Hilda Henrikssons Blomsterhandel i 
ö. Husargatan 37 | 

Tel. 

va en för båda makj"'^uJ1^n 0u®-
sammanbmdande och - n ;sltt 

barlig bas i ett Xfl* 
triangelförhållande. a 

värdare, sedan han t"in sia 
man så uppmärksam S?11 

hustru, frun känner rol" gn an-
mannens försummelsei, s ^ 
nan har öra för hennes m ^ ̂  

den tredje parten Ja' 0® 
väl egentligen vara +

sams
fördelen På 

han icke hade den stora ^ ̂  

sin sida att kunna ga ig ' 
inte är rolig längre- ^ Gf0h 
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stora Teatern 
| .  Varje afton kl. 8 : 

Katarina II. 
• 3 akter av Jean Gilbert. 

Operett i ' 

£oi 

forensbergsteatern. 
] a 28 kl. 8 e. m. för sista gången : 

Vi ä' alla lika. 
Tustspel i 3 akter av Lonsdale. 

Måndagen deu 29 September 

PREMIÄR: 

cvstrarne och Främlingen 
av Bruno Frank. 

Gästspel av Naima Wifstrand. 

Nya Teatern.  
Söndag: 

K1 8: BARKEN MARGARETA. 

l30- Billighetsmatiné : NYGIFTA. 

Mannat kvar i rummet där-

Ulla Teatern.  
Lördag och Söndag kl. 7 och 9 : 

övriga dagar kl. 8 : 

Österlunds Hanna. 

; HÖSTSÄSONGENS 

NYHETER 

IBlus-, Klädnings-, 
iKapp- & Dräkttyger 

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

[Stort urval. Låga priser. 

: BESTÄLLNINGAR pä Kappor 
i och Dräkter utföras på kortaste 
i tid under garanti för välsittning. 

'•Prover till landsorten franco. 

Ceater. 
Let är ett dragande namn som nu 

m kvällarna flammar i eldskrift 
från Stora Teaterns ljusreklam. Se
dan myter och skandalskriverier i 
över hundra år fritt kunnat bygga 
på den redan ursprungligen långt 
ifrån klanderfria bilden av denna 
Rysslands märkligaste självhärskar
inna har densamma småningom i 
folkfantasien fått något av ett vid
unders hamn. 

Man måste emellertid genast göra 
Jean Gilberts operett rättvisan, att 
fen ieke ockrat på ett skabrösare 
stoff- utan snarare återställt gestalten 
l |ll naturligare om också starkt för-
enklade proportioner. Katarina II 
^presenterar här rätt och slätt en 
''ags Marie Grubbe på tronen, som 
efter en rad galanta äventyr slutli-

i en ung officer finner förverk

ligad den stora betvingande kärlek, 
varefter hennes hjärta hittills förgä
ves hungrat. 

Man fordrar ingen historisk tro
värdighet av en operett. Gilberts 
skapelse, pompös, lysande, fästlig, 
melodisk, är uteslutande lagd för 
ögats och sinnets omedelbaraste och 
starkaste intryck. Första akten fö
refaller dock onödigt lång och tom, 

och som helhet förlorar operetten 
otvivelaktigt på att man i tredje ak
ten, helt omotiverat för resten, av
sliter den röda tråd, som under' den 
starka och ypperliga andra akten 
spants ända till bristning. Men allt 
detta faller på författarens konto. 

Framförandet, som på Stora Tea
tern skedde för första gången på en 
icke tysk-talig soen, var storstilat och 
praktfullt under hr Textorius regi. 
I ru Lejdströms Katarina II var 
fängslande och illusorisk, icke minst 
i hennes förklädnad som bondflickan 
Marinka. Den unge oficeren i hr 
Eric Anderssons tolkning var en 
mycket god prestation. Stämman 
klingade vackert och fylligt, med na
turligt behag och över hans gestalt 
vilade en fläkt av detta något, som 
kan komma även en käjsarinna att 
glömma att hon är något annat än 
kvinna. Slutligen har en publik all
tid stor förnöjelse att vänta när ett 
så underhållande operettpar som hr 
Strandman—fru Weijden ha något 
att syssla med på scenen. Man har 
något av den äkta humorns gudagå
va, när man kan vara så okonstlat 
rolig som hr Strandman och sprallig 
på ett så förtjusande sätt som fru 
Weijden. Det vore också orimligt 
om en Gilbert-operett med så starka 
duetter som fru Lejdström—hr An
dersson å ena sidan och fru Weijden 
—hr Strandman å den andra icke 
skulle gå med lysande resultat en 
god tid framåt även i vår surmulna 
teaterstad. ' 

tirpal 

-e. 

Johansson, 
Hndersson, 

Pettersson. 
Det är dumt att förlöjliga Johans

son, Andersson och Pettersson, som 
byta namn, skriver V. Ray i Svensk 
Telefontidning. 

Ingen som haft aldrig så litet att 
göra med namnregister och namnre
gistrering är annat ä.n tacksam för 
att en hel del människor skaffat sig 
ett annat säregnare namn, som gör 
dem lättare att finna bland de hun
dratals och tusentals namn det gäller 
att hålla reda på. 

Genom pressen går då och då sta
tistiska uppgifter på landets Johans
söner, Anderssöner o. s. v. jämsides 
med någon spydig upplysning om 
namnförändringarnas löjligheter — 

Sol och Tvättäkta 
' '^l!llllll!llllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiii min 1111111 ii m iiiiiiiiiiiiiiii um iiiiiiiiiiiiiiii 

K N U T  H E U R L J N S  
Î^QAT. 8, GÖTEBORG 

Gardiner, Bomull från 90 öre 
Silke från Kr. 1,50. 

Möbeltyger, i bomull frän 2 kr. 
i ylle från 5 kr. 

H E M S L Ö J D  
SÖDERGAT. 26, MALMÖ 

H östnyheterna inkomna 
Velourhattar fr. Kr. 16:-

Magasin Vogue, Kungsgatan 50, 1 tr. 

derliga. namn" skulle kanske fortare 
än vad nu är fallet ge vika för en 
mera praktisk och förståndig syn på 
frågan — alla till gagn och ingen till 
skada. 

mera sällan uppgift på hur namnför
ändring lättast och bekvämast kan 
ordnas. Det är icke känt om antalet 
namnförändringar ökar eller — "sö
nerna" minskas i proportion till lan
dets ökade folkmängd, men säkert 
är att de arbetstimmar, som åtgå för 
sökande på namnregister efter re
spektive storheter, skulle kunna an
vändas i ett effektivare arbete — för 
att icke tala om alla de namnförväx
lingar som uppstå som en given följd 
av förvillande namnlikheter. 

Det torde icke vara någon större 
sidovördnad för fadersnamnet om i 
en del fall den yngre upplagan Jo
hanssöner etc. lade sig till med ett 
nytt namn — gärna icke alltför 
osvenskt, tillkrånglat eller roman
tiskt. Släktnamn borde icke vara 
alltför svåra att uppspåra — namn 
i samband med hembygden eller rent 
av morsnamnet — om detta är av 
säregnare art än faderns. Föränd

ringen torde med lätthet kunna ske 
vid inträde i skolåldern, vid konfir
mationen eller, vid andra högtidliga 
tillfällen. 

Yid skolor, sjukhus, försäkrings
bolag -— för att icke tala om telefo
nen — nedlägges ett tröttsamt och 
irriterande arbete på detta slag av 

• nanrnregistrering och ännu en tid 
framåt torde så få fortgå innan för
domen med namnförändringar och 
det lilla stänk av löjlighet helt för
svinner, som ofta häftar vid en per
son — åtminstone de första åren ef
ter en vidtagen namnförändring. 

Närmare meddelanden om hur 
namnförändringen sker bäst och enk
last borde oftare än som fö
rekommer meddelas skolungdomen 
som i våra dagar står inför en 
start i livet och allt förlöjli
gande tal om namnförändringar 
eller föräldrarnas ovilja mot att 
deras barn icke vill bära "deras he-

N y h e t e r n a  f ö r  h ö s t e n  
Inkomma nu dagligen. 

Beställningar å KAPPOR och DRÄKTER 
emottagas till billigaste priser. 

Garanti för välsittning. 
OBS.! Ny skicklig tillskärare. 

GUSTAF B YR MAN S  ENKA 
l O  K o r s g a t a n  1 0 .  

Livets åldrar. 
Både barnet och åldringen synas 

mig vördnadsvärda, den ena emedan 
det tycktes så nyligen hava utgått 
ur skaparens hand, den andre där
för att han snart återvänder till 
Gud. 

F. Jacobi. 
* 

Dibarnet är ett manuskript; båda 
nära sig av flytande varor, det förra 
av en vit, det senare av en svart. 

Barnet är en journal; det pratar 
mycket, vet litet. 

Ynglingen är ett lustspel, dess slut 
är vanligen giftermål. 

Mannen är ett drama; handlingar 
förekomma mest, och han är under
kastad de strängaste lagar. 

Gubben är ett protokoll; vidlyftigt 
innehåll men av ingen nytta. 

Boktor Lustig. 
* 

F ramstående karaktärer bliva 
älskvärdare med åren, men med de 
små är förhållandet omvänt. 

V. Topsöe. 
* 

De åldriga äro avantgardet på vårt 
tåg mot döden. 

A. Törneros. 
* 

Var och en önskar att leva länge, 
men ingen vill bliva gammal. 

J. Swift. 

M o c c a  
för 

Dam-
Kappor & 

D r ä k t e r  
Bredd 140 cm. 

R e k l a m p r i s  
kr. 9.50 pr mtr. 

Aktiebolaget 

Theodor Pettersson 
Kungstorget 1. 

Telefoner: 1740, 14888. 

]Vär Charles Chaplin 
upptäckte 

Jackie Coogan* 

I anledning av att filmens världs
berömda underbarn, den 10-årige 
Jackie Coogan i dagarna under stora 
hedersbetygelser anlänt till England 
förtäljer Tidens Kvinder om huru det 
gick till, när lille Coogan blev upp
täckt. 

Som bekant var det Charlie Chap
lin som upptäckte och introducerade 
honom i världsfilmen. En afton såg 
han den lille fyraårige John Leslie 

,VOM 0 v .. 
ATT BESÖKA 

var 

Stora Höstutförsäljning 
av 

zT/Zoölez - X/anfmei: 

• ( äcfce// • ^ • 

3? innevaror ///. ///. 

till enormt billiga priser 

A/B FERD. LUNDQUIST & Co. 

GÖTEBORG. 

Affärstid: 9—7. Telefon 16845. 

(Eftertryck förbjudes). 

kUitb. 
R O l M H J S f  

Av Hor««« iMavben. 

Auktoriserad översättning av 

Margareta Hei jke l .  

I v L^lV P** axlarne. — 
p» lllle ^ vara för mening i att 

t •'V sa länge det finns pän-

"etl UtKSet' Sa^e ^an* lö-
Hi(> ^ e^alas punktligt, så gör det 

Het ifr=aniIna var hontanterna kom-
börjar tryta i 

är det tids nog att se 
tTer en annan plats. 

^>ick visslande sin väg och 

en förargad blick 

eri hade de båda damer-

-—• Mamma, sade Lilith i ganska 
kylig ton, jag träffade sir George 
Paradine i eftermiddag. 

Fru Ames hade icke ett ord till 
svar, men hennes blick uttryckte den 

högsta oro. 
Lilith fortfor: — Jag önskar få 

veta — jag måste ha reda på — vad 
som passerade mellan dig och ho
nom, då du uppsökte honom på The 

Towers. 
Ett uttryck av lättnad gled över 

den gamla damens ansikte. Det var 
tydligt, att dotterns ord icke inne-
slöto det som hon fruktat. 

— Jag kan verkligen inte komma 
ihåg ord för ord vad han sade, sva
rade hon. Han var emellertid myc
ket obehaglig i sitt sätt, och jag ville 
inte utsätta dig för något liknande. 

Lilith såg forskande på modern. 
Det var lätt att förstå, att hon kän
de sig desorienterad. 

— Han var mer än obehaglig mot 
mig, sade hon — han ebjöd mig att 

få låna pängar. 
Åter gled ett uttryck av lättnad 

över den gamla damens ansikte, i!< 
hon med en höjning på axlarne skyn

dade sig att svara: 

— Yad har jag sagt? Han är 
ouppfostrad. Tag dig till vara och 
låt honom aldrig mer komma i din 
närhet. 

Hon slog ut med handen som för 
att en gång för alla avsluta diskus
sionen om det pinsamma ämnet och 
utbrast: — Yar har du för övrigt 
hållit hus hela eftermiddagen? Du 
kom hem först för några minuter 
sedan, och doktor Mallory följde dig 
till parkporten. 

Hon slog ned ögonen, som hade 
hon inte lust att möta dotterns blick. 
Rösten skälvde lätt, «om fruktade 
hon, att hon vågat sig för långt ut. 
Det var också en varnande klang i 
Liliths röst, då hon kallt svarade: 

— Ja. Jag gick ut igen. Och 
jag mötte — tillfälligtvis — doktor 
Mallory. 

Det inträdde en plågsam tystnad. 
Lilith var en alltför ärlig natur för 
att framgångsrikt kunna dölja något 
och fru Ames hade därför en tydlig 
känsla av att dottern undanhöll hen
ne något. Hon vågade emellertid 
icke göra några frågor utan avlägs
nade sig strax därefter. 

Förhållandet mellan mor och dot
ter fortfor att vara något tvunget, 
men fru Ames hade efter hand över
vunnit sviterna av sitt besök på The 
Towers, oah allt vad den utståndna 
chocken efterlämnat var en rörande 
ödmjukhet i hennes sätt mot Lilith, 
vilket i hög grad förbryllade den 
unga flickan. 

Då Lilith nästa dag var ute på en 
liten promenad, överraskade Sim-
monds fru Ames, då denna företog 
en razzia i dotterns rum, undersö
kande hennes byrålådor och fickor
na i hennes kläder. Kammarjung
frun, som obemärkt kommit in, blev 
s t å e n d e  i  d ö r r ö p p n i n g e n ,  t i l l s  f r u  
Ames plötsligt vände sig om. Den 
gamla damen gav henne en ursinnig 
blick men återvann hastigt fattnin
gen och sade: 

— Ni vet väl inte var fröken Li
lith gjort av lady Bambers inbjud
ningskort till (bazaren? 

— Nej, det vet jag inte, men jag 
skall fråga henne, svarade Simmonds 
oskyldigt. 

Men då Lilith kom hem berättade 
henne kammarjungfrun pliktskyldi-
gast vad som förefallit. Den unga 

flickan blev därför icke det ringaste 
överraskad, då modern vid middags
bordet föreslog, att Simmonds skulle 
sägas upp. 

— Nej, gör inte det, mamma, bad 
Lilith ivrigt. Vi kan inte få någon 
annan lika duktig. Har hon för
tretat dig på något sätt? 

Fru Ames satt med rynkad panna, 
men hennes röst var blid som alltid 
då hon svarade: 

— Jag tror inte, att man kan lita 
på henne. Hon tyckes vara allestä
des närvarande — hon lyssnar och 
spionerar. 

— Du vet ju, att alla människor' 
här äro nyfikna på oss, invände Li
lith och det vore ju mer än underligt, 
om inte smittan angripit också våra 
tjänare. Om du avskedar Simmonds 
och anställer en ny kammarjungfru, 
så blir det bara samma historia. 

Meningsutbytet fortsattes en 
stund, men till sist lyckades det Li
lith att få fru Ames att avstå från 
sin plan. 

Litet senare på kvällen stannade 
den gamla damen plötsligt framför 
dottern och utbrast: — Du ser så blek 
ut, kära barn. Vad du skulle göra 

mig glad, om du ville resa bort på 
några dar. Du kunde ta Simmonds 
med dig in till London. Litet för
ströelse skulle göra dig så gott. 

Lilith skakade på huvudet: — Jag 
behöver ingen förströelse, svarade 
hon lågmält, och jag vill hälst stan
na här. Jag känner mig så trygg 
här. 

Fru Ames såg nyfiket på henne. 
— Vad är du rädd för? kastade 

hon fram. 
Utan att möta hennes blick sva

rade Lilith sakta: — Inte för något. 
Det inträdde en långvarig tystnad 

och slutligen tillade hon i viskande 
ton: — Jag blir mer och mer nervös 
allt eftersom ögonblicket närmar sig. 
Hur skall det sluta? Jag önskar att 
handla rättrådigt och jag vill hålla 
mitt ord, men det förefaller mig allt 
svårare och svårare. 

— Det är den där doktor Mallo-
rys skuld alltsammans, utbrast den 
gamla damen otåligt. 

Lilith skakade på huvudet. 
Jag tror inte att det är det. Det 

skulle ha varit likadant, även om jag 
aldrig sett honom. 

— Varför är du så envis med att 
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Varje förståndig husmoder 

användet 

Pellerins Margarin 
i hushållet 

j 

Goda inköp 
av Konserver, rökt Lax, rökt Al, 

Räkor m. m. i N:o 55. Smör, 

Ost, Långedragsbröd i N:o 60. 

Bazar Alliance. 

Tel. 4570 till båda butikerna. 

Alla varor av bästa beskaffenhet. 
Butikerna närmast ing. från Bazargatan. 

A. MAGNUSSON 

NORDISKA 
H*N DelcbaK^ 

STOCKHOLM GÖTEBORG 
1 2 5  A V D E L N I N G S K O N T O R  

MALMÖ 

Emottager  insät tn ingar  mot  högsta 

gäl lande ränta.  

Uthyr  brand-  och dyrkf r ia  lörva-

r ingsfack.  

Förmedlar  köp och försäl jn ing av 

akt ier  och obl igat ioner .  

Emottager  mot  b i l l ig  avgi f t  (s .  k .  

öppen deposi t ion)  a l la  s lags 

värdehandl ingar .  Avkastn ing 

redovisas omedelbar t  t i l l  depo-

nenten.  

Emottager  t i l l  förvar ing i  kassavalv 

(s .  k .  s luten deposi t ion)  förseg

lade lådor ,  konvolut  o-  dy l .  

Fruar! 
Vill Ni glädja Edra män sä köp 

S P I S B R Ö D  
från 

Göteborgs Ångbageri 
ty det är främst i skörhet o. smak 

Duktyger och 
Vita Vävnader 

till fabrikspriser 

ALMEDALS FÖRSÄLJNINGS-MAGASIN, 

Kungsgatan 55. 

Färsk Fisk a Hummer 
Hansson & Silfverstrand 

FISKAFFÄR 

Bazargatan 8. — Tel. 9580, 15380 

BERTHA ANDERSON 
15 Korsgatan, Göteborg. 

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

Å helt stycke 10 %, samt â stufvar. • Till Tricotstickerskor lämnas rabatt å garner. 

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

Ziwert'z Eftr., 
Lorensbergsgatan N:o 7, Göteborg, — Tel. 1098 

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. 

Coogan, som hans namn då lydde, 

uppträda tillsammans med sin fader 
på en turné. Chaplin blev genast 

hänförd. I långa tider hade han 

gått och önskat att få spela The Kid, 

men icke kunnat finna någon lämp

lig person till den lille gossens roll. 

Och nu såg han honom livs levande 

i lille Coogan. 

Efter föreställningen gick han 

omedelbart till hotellet, där mr och 

mrs Coogan enligt uppgift skulle 

bo. Men de voro redan flyttade. 

Först ett par månader senare återsåg 

han familjen i Los Angelos och er

höll där föräldrarnas samtycke till 

att lille Jackie, som han döpte ho

nom till skulle få spela med honom. 

Det är bekant hur Jackie Coogans 

namn i ett slag blev känt över hela 

den filmintresserade världen. Hans 

\y B 

ORREFORS 
har i sin tillverkning av graverat kristallgods ej uteslu
tande arbetat med framställningen av lyxglas utan lagt 
särskild vikt vid att få fram nya typer och former för 
praktiskt bruk, vinserviser, fruktserviser, blomglas, 
flaskor, bonbonifrer o. d., som göras i stort urval och 
i sådana prislägen, att de kunna vara tillgängliga för en 
och var. 

Alla glas äro signerade av Gate och Haid. 

A. B. FE RD. LU NDQU1 ST & C° 

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

spel var så mänskligt och ypperligt 

att det trängde till hjärtat på envar 

som såg honom. Han har nu spelat 

den ena stora rollen efter den andra 

i skådespel, som uteslutande varit 

baserade på hans förmåga och i ett 

flertal fall blivit iscensatta av hans 

eget filmsällskap, som ledes av hans 

fader, den knappt mer än trettioårige 

Jack Coogan. Hans sista stora roll 

är Nello i "A boy of Flanders", som 

Jackie varit synnerligen glad att få 

göra, enär den givit honom tillfälle 

att spela samman med en stor dansk 

hund, som lär vara ett vidunder av 

klokhet och läraktighet. Unga 

Jackie är nämligen en mycket av

gjord hundvän och har redan lagt 

sig till med en betydande hundgård. 

Han är även i alla andra avseenden 

en självständig och originell person

lighet. Härom vittnar icke minst 

hans efter ankomsten till England 

uttalade önskan att få hälsa på den 

franske presidenten och premiärmi

nistern! Han är dock blott tio år 

gammal oc!h man bör minst vara ett 

underbarn för att vid den åldern hy

sa så säregna önskningar som denna ! 

Lilla Elsa, som är på besök hos 

morfar, vilken dagligen, får massage 

för sin reumatism: — Mormor, hur 

dags kommer den där' tanten, som 

brukar polera farfar? 

EKSTRÖMS 
JJTSTMJOÙ 
OH.EOHO KEM.-TEKN. FADR.il 

S/IUNOAO 
FAOIilK 
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Onpfrnn Filet, lrländ., Knyppl. Motiv 

lj|Julüul 9 Dukar, Näsdukar, Siden. 

Depôten för Äkta Spetsar. 
Kungsgatan 58,1 tr. Tel. 12655. Öppet 11-6. 

En livförsäkrad gentleman dog, 

och hans hustru vände sig till bola

get för att utfå försäkringsbeloppet. 

Det var emellertid en hel mängd for

maliteter som skulle ordnas och ett 

flertal brev växlades mellan bolaget 

och änkan. 
Misslynt och uttröttad satte sig 

denna en vacker dag ned vid sitt 

skrivbord för att med en lämplig 

skrivelse lätta sitt hjärta: 

— Det vill jag bara säga att allt 

detta skriveri för att få ut de stac

kars pangar, som det är min solklara 

rätt att få tråkar ut mig till en så

dan grad, att jag ibland önskar att 

min man icke avlidit. 

[;VoUnier9-]VTeetb8 

har under den gångna veckan haft 
mannekänguppvisning i sin thésa-
long för att demonstrera les derniers 
cris i fråga om säsongens allra mo-
därnaste modenyheter. 

För att skildra ting av detta sub
tila slag borde man icke som under
tecknad vara utrustad med endast en 
reservoarpenna utan med ritsift, pen
sel och en palett med rägnbågens alla 
färger. Då kunde det ha blivit nå
got av medan det nu måste stanna 
vid ett färglöst och summariskt om
nämnande. 

Det är otänkbart att ens försöka 
en beskrivning av dessa promenad
dräkter, dessa hemma-, middags-, 
bal-, brud- och tärnklädningar m. m.. 
vilka under två timmars tid med ha
stigheten av en i minuten eller halv
minuten passerade revy för det 
kvinnliga Göteborg som är intresse
rat av att kläda sig. 

Så mycket må emellertid sägas, att 
den gamila "raka linjen" står sig. 

— Den måste! anförtrodde mig 
härom dagen en stor affärsdam, som 
jag sammanträffade med på ett ex
presståg från Paris, där hon varit 
och sett på det allra nyaste i mode-
väg. —• Den raka linjen betyder ung
dom, även för femtioåringen, det är 
därför den' står sig! Markera mid
jan, de svällande höfterna och bar
men, och man blir matrona redan vid 
trettio, så svaga för bordets njutnin
gar, som vi kvinnor blivit! 

Alltså .därför! 
Här uppe återfanns den ungdom

liga raka linjen med ett par tre un
dantag för "klocklinjen", d. v. s. 
klädningar som under höften vidga
de ut Siig till korta klockliknande 
kjolar. 

Modefärgerna tycktes vara svart, 
svartvitt, vitt och svart, brunt i 
alla schatteringar. Spelkortsfärgerna 
rouge et norr gåvo en pikant kon
trastverkan. Ärmar långa, smala eller 
vida, höga kragar o. besättningar av 
broderier, pärlor, skinn, guld o. silver. 

Expositioner av detta slag äro far
liga för det obefästade kvinnohjär
tat. Hur frisk och frestande ter sig 

N" *"6BACERI A.B. 
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Ovanstående 

K l ä d n i n  g 
av marinblå Cheviot 

erbjuda vi 

till det fördelaktiga priset 
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Höstens jiy het er inkomna 1 

Stilfulla modeller. Goda tv^er S 
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Tel. 3095,7503,3200,19933 
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HERM. MEETHS A.-Q 

'VofânerJ-fflœz/Aj 

Namnsdagsbarn. Det gläder m 

outsägligt, vad Ni säger. Måtte 

namnsdagsstämningen bli varje sön
dag lika ny. 

Lilith-läsarinna. Det finns säkert, 
tusen av våra läsarinnor som ögon

blickligen skulle förlora intresset för 

fortsättningen om de visste hur det 

skulle gå. För dessa tusens skull 

måste ni också hallas i ok u 1111 ! gli et 

Yi förbereda er på att spänningen: 
kommer att ökas för varje nummer! 

Jenny. Yar god uppgiv adress 
skola vi sända den begärda beskriv

ningen. Omskrivna nummer är där
emot tyvärr utgånget. 

II—a M—g. Vi föreslå Er att i 

detta fall prenumerera på närmaste 
postkontor. 

Till våra läsare! I sista stund' 

strömmade en mängd annonser till 

och texten fick maka åt sig. Yi 

hunno nämligen inte ordna ihop ett 

mellanblad innan tidningen skulle i 

press. Mera text en annan gång! 

dcke denna goda smak, denna ele
gans. Det påstås att dräkterna kun
na vara sålda redan innan manne
kängen ålat sig ur dem! 

Mimosa. 
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stanna kvar här? Dti kan omöjligt 

känna något lugn med den där av

skyvärda sir George Paradine i när

heten. Och tänk på allt skvaller han 

spritt ut. 

Lilith höjde föraktligt på axlarne. 

— Skvallret bryr jag mig inte om. 

Och jag ämnar aldrig mera inlåta 

mig i något samtal med sir George. 

Ett uttryck av tillfredsställelse 

gled över fru Ames ansikte vid dessa 

ord. Då hon förstod, att det inte 

skulle gå att övertala Lilith att resa 

in till London, lät hon förslaget här

om falla och bad Lilith att sjunga 

för sig. 

Dagen därpå efter lunchen såg 

Simmonds, som verkligen, i överens

stämmelse med vad fru Ames an

märkt, alltid var på sin vakt, från 

ett av fönstren att en främling stod 

utanför villan och betraktade den 

med synbart intresse. 

Simmonds gav akt på varje detalj 

i hans yttre och följde honom med 

blicken, då han närmade sig bygg
naden. 

Det var en ung man, smärt med 
livfulla blå ögon och ett godmodigt 

ansiktsuttryck som i hög grad till

talade Simmonds. Han var vårds

löst klädd och hon frågade sig själv, 

om han månne icke var en konstnär 

som var ute för att taga skisser. 

Några minuter senare ringde det 

på, dörrklockan, och Bletchley, som 

öppnade stod ansikte mot ansikte 

med den unge mannen. 

— Bor fru Ames här? frågade 

han. 

— Ja, sir. 

— Är hon hemma? 

— Jag skall se efter. 

Simmonds kunde från sin utkiks

post uppe i trappan både se och hö

ra vad som försiggick. Bletchley 

bad främlingen stiga in i den stora 

mörka förhallen och frågade: 

— Vem får jag anmäla, sir? 

Främlingen såg sig intresserat om

kring. 

— Vem ni får anmäla? upprepade 

han utan att möta betjäntens blick. 

Om vi skulle säga — Smith. 

Både Bletchley och Simmonds vo

ro övertygade om att vad gästen än 

måtte heta, så var det i varje fall 

icke Smith. 

XIV. 

Bletchley hade skarpa ögon, och 

efter en enda blick hade han klart 

för sig att gästen lämpligast borde 

visas in i vardagsrummet. 

Och herr Smith fördes in i ett litet 

ljus rum på höger hand, där han ge

nast började se sig omkring med 

samma intresse, som han visat ute i 

förhallen. 

Bletchley stängde dörren efter ho

nom och gick uppför trappan. Halv

vägs mötte han Simmonds. 

Han nickade högtidligt och blev 
stående framför henne. 

— Vem är han? frågade hon. 

— En av ligan, viskade Bletchley. 

Simmonds skakade otåligt på hu
vudet. 

— Prat! utbrast hon. Hur kan 

ni bara säga något sådant. Han är 

alldeles främmande här, det kan en 

och var se, och han har inte kom

mit för att stanna. 

Bletchley såg på henne med en 
överlägsen blick. 

— Inte? sade han torrt. Nå, vi 

få väl se. Gå upp och tala om för 

fru Ames, att herr Smith önskar tala 

med henne. 
Bletchley gick ned och Simmonds 

upp. Ett ögonblick därefter knac

kade kammarjungfrun på fru Ames' 

dörr och fick till svar ett tillrop att 

komma in. 
Fru Arnes satt som vanligt i sto

len vid fönstret. Hon hade ett ar

bete liggande i knäet och glasögonen 

framför sig på bordet. 
— Det är en herre nere i vardags

rummet, som gärna önskar tala med 

frun. 
Innan hon ännu talat ut förstod 

Simmonds, att fru Ames gissat vem 

den objudne gästen var —• den gam

la damens skälvande händer skvall

rade därom. 
— Vem är det, Simmonds? fråga

de hon emellertid. 
— Han uppgav sig heta Smith. 

Fru Ames gjorde inga flera frå

gor. Men då hon försökte att resa 

sig, föll hon tillbaka i stolen. 

Det (blev tyst i rummet. Den gam

la damen var tydligen byte för en 

hastigt påkommen pinsam sinnesrö

relse och Simmonds iakttog henne 

nyfiket. 

— Är det inte bäst, att jag säger, 

att frun inte är tillräckligt kry för 

att kunna taga emot. honom? fråga

de hon slutligen. 

Fru Ames skakade på huvudet. 

— Nej, jag skall gå ned till ho

nom och ni får följa med mig. 

Under det att hon talade klängde 

hon sig fast vid flickans arm och lät 

sig till hälften lyftas upp ur stolen 

och ledas bort till1 dörren. Hon spe

lade icke komedi —• det var faktiskt 

endast med flickans hjälp som hon 

lyckades komma ut i korridoren. Då 

Simmonds vände sig om för att stän

ga dörren hördes fru Ames klagande 

bedja: 

— Gå inte ifrån mig, Simmonds. 

Vad som än må hända, måste ni stan

na hos mig. 

Simmonds var alltför nyfiken för 

att inte med glädje lova detta. De 

gingo tillsammans ned för trappan, 

fru Ames tungt stödjande sig på 

kammarjungfruns arm. 
Utanför dörren till vardagsrum

met var fru Ames nära att svimma, 

men då Simmonds ännu en gång för

sökte övertala henne att avvisa den 

besökande, skakade hon endast på 

huvudet, rätade med en våldsam an

strängning upp sig, öppnade sj 

dörren till vardagsrummet ooh • 
de med plötsligt uppflamma 

energi dit in. u 
Simmonds följde med fcnw^ 

stannade i närheten av dolU"' g. 
från hon blev en intre«** ̂  
dare av mötet mellan fru Ames 

främlingen. g vid 
Den unge mannen, som ^ 

fönstret småvisslande oc 
derna i fickorna, vände sig 

om, då dörren öppnades. ^ 
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bugade sig med for ag<® ^ gpäDa 
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'T^tryck tillätes gärna om "Kvin-
„ornas Tidning", med hela namnet 

utsatt, angives som källan. 

INNEHÅLL. 
Utlandskrönika i sammandrag. 

kvinnorna organ.sera. Av Ann 

Margret Holmgren. 
Livets härlighet. Mellan liv och dod. 

Den svenska fåfängan. 
B5r man fordra mer av kvinnan an av 

mannen. Av Portia. 
Teater. Systrarne och främlingen. Av 

I .  D .  . . . .  
Hur skyddar man sig mot v»ntersjuk= 

domarne? En läkares råd. 
Lilith. Roman av Florence Warden. 

UtlandsKrönika 
i sammandrag. 

Det vill synas som skulle den en

gelska arbetareregeringen stå för fall. 

Som bekant har denna regerings 

ställning alltid varit svag, därför att 

arbetarpartiet icke äger flertal i un
derhuset, utan när som hälst kan 

röstas omkull av högern och libera

lerna, i fall dessa skulle komma över

ens om ett sådant uppträdande. Nå

gon borgerlig enhet existerar emel

lertid lika litet i England som annor

städes, och den engelska regeringen 

har alltid, när det gällt dess vara 

eller icke vara, fått stöd av libera

lerna. Det liberala partiet är under

husets svagaste parti, men kommer 

genom sin mellanställning mellan hö

gern och socialdemokraterna att ut

göra tutfgan på den politiska vågen. 

Detta betyder makt och inflytande, 

°eh man förstår, att liberalerna gär

na önska upprätthålla status quo, 
förhållandena sådana de äro. 

Men saker och ting kunna inträffa, 
vilka skulle göra ett sådant hand

lingssätt alltför komprometterande 

®et engelska liberala partiet har rå

kat i ett dilemma av detta slag. Hi
storien lyder så här: Den kommunis 

tiska tidningen "Workers Weekly' 

Hr uppmanat hären att göra myteri. 

tal enligt upprorslagen — an 
«tälldes mot redaktören, Campbell, 

®en återtogs på indirekt order av re
geringen. Allmänne åklagaren 

rarahöll att "Workers Weekly" en-

ifrågasatt soldaternas skyldig-
et att lyda, om de.vid arbetskonflik-
r kommenderades ut för att skydda 
rejkbrytare. Campbell förklarar 

^rnellertid triumferande, att han 

®r ligen uppmanat soldaterna att 
®ra revolt, och att regeringen av si-
a anhängare längst till vänster tvin-

•f* ^ se genom fingrarna med den-
a lagöverträdelse. "Detta är", så-

§6r han " 
> en uppenbar arbetareseger 

p,er kapitalistklassen, vunnen icke 

vä/aglig utan klart revolutionär 

hist -^Ör ^örs^a gången i Englands 
fått01'''1" tillägger han, har Rätten 

infi på foten för det politiska 
bytandet!" 

lan.„^ ! f^enna fråga, där det gäller 

Den irländska frågan har föran

lett engelska underhusets inkallande 

till extra session. Irland, "den grö

na ön", utgör som bekant icke en 

politisk enhet utan består av den 

republikanska Fristaten Irland och 

de till England anslutna Ulstergrev

skapen. Hätsk fiendskap råder mel

lan dem, och striden gäller nu hur 

gränsen dem emellan skall dragas. 

Det Tyskland lovade stora inter

nationella penninglånet är nu säker
ställt. 

Tyska regeringen, vars medlem

mar äro uttagna ur de borgerliga 

mellanpartierna, arbetar på en ut

vidgning åt höger och vänster för att 

åstadkomma en nationell samling i 

stor stil. Högern (de tysk-nationella) 

äro villiga att träda till, men social

demokraterna, förblindade av sitt 

partihat, neka att samarbeta med 

dem. 

Frågan om Tysklands anslutning 

till Folkförbundet står ännu öppen. 

Den franska budgeten är nu upp

gjord. För att få det hela att gå 

ihop har regeringen med eftertryck 

använt skatteskruven. Särskilt känn

bar blir värdestegringsskatten, vil

ken kan nå en höjd av ända till 75 

proc. — nästan så gott som konfiska

tion. 

Från Genève meddelas, att proto

kollet om skiljedom, trygghet och 

nedrustning enhälligt antagits. Fyr

tiosju delegationer deltogo i omröst

ningen. Tillfredsställelsen häröver 

grumlas i rätt väsentlig mån av att 

Japan genomtvingat ett tillägg till 

protokollet ifråga om skiljedom, vil

ket måste avlägsna Förenta staterna 

från Folkförbundet. Enligt tillägget 

skall vid en tvist mellan två natio

ner även en "inre fråga" kunna dra

gas inför Folkförbundet t. ex. För

enta staternas förbud mot japansk 

invandring. 
Spanien har haft framgångar i sitt 

marockanska krig, i Bulgarien, där 

kommunisterna för mycket oväsen, 

väntar man en fascistisk diktatur för 

ordningens återställande, i Arabien 
har konung Hussein stora svårigheter 

med anledning av den vahliabitiska 

folkstammens fientliga infall och i 

Kina slåss man fortfarande inbördes. 

(Eftertryck förbjudes.) 

liär kvinnor organisera. 
Av ANN MARGRET HOLMGREN. 

Svenska Kvinnors Medbo rgarförbunds artikelserie. 

Livets härlighet. 
]McUaii liv ocb död. 

gen 

Wy, 

p u  n*. stödja arbetareregerm-
s ulle för det liberala partiet 

P°litiskt självmord. 

iegei.ei11 ^en ryska frågan, engelska 

®iels ln^ens åtgående överenskom-
för jj|^ s°vjet, torde det bli svårt 

eralerna att stödja ministären. 

Göteborgs Idun 

har under fästliga former och under 

livlig anslutning av medlemmarne 

invigt sitt vackra hem i huset Kungs

gatan 63. 
Föreningens ordförande fru Elin 

M. Janson höll högtidstalet, i vilket 

hon efter att hava redogjort för sam

manslutningens tillkomst med ett 

varmt tack till initiativtagerskan frö

ken Elfrida Holmberg, i ett högstämt 

slutanförande gav uttryck åt sina 

ljusa förhoppningar rörande förenin

gens framtid och dess betydelse för 

Göteborgs kvinnovärld. Följde så 

en ståtlig prolog, författad och upp

läst av fröken Frida Hjertberg ett 

hyllningstal av fröken Carola Karl

son till fru Janson för hennes stora 

förtjänster om föreningen samt sång-

och musiknummer med fru Bell Dick
son, fru Werner Lundqvist och fru 

Erna Fournes samt fröken Inger 

Wahlgren som medverkande. 

Det säges att kvinnor inte kunna 

organisera, men det finns de mest ly

sande exempel på motsatsen. Ett av 

dem är Norske Kvinders Sanitetsfor
ening. Den bildades 1896 med 100 

medlemmar och har växt ut till en 

landsorganisation av 526 föreningar 

med 76,607 medlemmar och ett nit

tiotal institutioner varav flertalet till 

bekämpande av tuberkulosen. 

Planen lades av den även hos oss 

kända norska statsministerfrun F. M. 
Qvam, som är en organisatör av Guds 

nåde. Hon blev N. K. S. första ord

förande, och leder än i dag det hela 

med säker hand trots sina fyllda 81 

år. 
Början gjordes för att skaffa sjuk

material i händelse av krig eller an

dra olyckor. Tanken väckte natur
ligtvis först motstånd, liksom alla 

stora tankar göra. Företaget skulle 
misslyckas. Lyckligtvis fanns det 

de som förstodo vad fru Qvams för

måga betydde. Hennes valspråk är 

"Svårigheter äro till för att övervin

nas". Och hon lyckades så väl att 

föreningen inom år och dag var mer 

än tredubblad. 
Nästa steg var att utbilda sjuk

sköterskor. Detta sker nu i 3 olika 

elevhem, varifrån årligen utgå om

kring 70 sköterskor, vilka undervi

sas på större sjukhus och på de eg

na sjukhemmen. På senare år ut

bildas även mycket eftersökta barn

sängssköterskor. 
Sedan 5 år tillbaka utsändas till 

undervisning på landsbygden s. k. 

resesystrar som fara omkring och de

monstrera sjukvård i hemmen. Till 
upplysning och förbindelse mellan 

medlemmarna utges månadsskriften 

"Folkehelsen" och "Treklöveren". 
1899 utsträcktes föreningens verk

samhet till bekämpande av tuberku

losen. När ett upprop härom utgick 

över landet väckte det genast an
klang. Och snart blev företaget en 

folksak som numera åtnjuter anslag 

av både stat och kommuner. 
N. K. S. äger och uppehåller bl. a. 

ett stort folksanatorium, Grefsen, 

flera mindre sanatorier, och en stor 

mängd tuberkuloshem och sjukhem 
samt 4 sjukhus. På dessa anstalter 

vårdas årligen flera hundra patien

ter. Två barnsanatorier äro även 

uppförda och ett barnhem där barn 

upptas vilkas mor vistas på tuber

kulosanstalt. Ett "övergångshem" 
för kvinnliga konvalescenter som 

kommit ut från sanatorier, men ännu 

äro för svaga att upptaga livskam

pen på egen hand, gör även stor 

nytta. Ett ljusinstitut är inrättat, 

likasom folkbad och badstugor pa 

flera håll. 
En förträfflig och relativt enkel 

och billig institution äro de 10 små 
s. k. "Julemärkehusen" som äro 

byggda på en solig plats nära Kri

stiania till sommaruppehåll för tu-
iberkuloshotade, barnrika familjer. 
Husen innehålla ett enda stort rum 

med en liten köksavdelning och en 

veranda med matbord. Även större 

hus äro byggda för tuberkulösa fa
miljer och "logihus" för ensamställ-

da tuberkulösa män och kvinnor. 

Friluftsskolor, feriekolonier, mjölk-
stationer, spädbarnskliniker m. m. 

äro även goda förebyggande anstal

ter. 
Några rekreationshem för förenin

gens sköterskor finnas i olika delar 

av landet. Och en pensionsfond för 

dem är bildad. 
Bland allt övrigt gott som N. K. S. 

utövar må nämnas utlån i alla sock

nar av lätta korgbårar för transport 

av sjuka eller skadade från hemmet 
eller olycksplatsen till läkare eller 

sjukhus. De äro försedda med god 

•bädd, uppvärmningsapparat i bäd
den och sufflett över så att den sjuka 
utan att rubbas kan föras lång väg 

vinter eller sommar på vilket fordon 

som helst eller bäras ned för branter 

där ingen körväg finns. 
Nu frågar man sig: Varifrån tas 

alla de pengar som fordras till dessa 

mångfaldiga inrättningar? Ja, här är 

det just som kvinnornas egenartade, 

praktiska organisations- och spar-

samhetsförmåga visar sig. Varje 

medlem deltar på ett eller annat sätt 

i arbetet. Stora höstbasarer t. ex. 

anordnas där jordbruks- och träd
gårdsprodukter säljas, skinkor, ostar 

och smönbyttor bortlottas o. s. v. På 
landsbygden har man s. k. korgfester 
där varje medlem medför en sluten 

korg innehållande nyttiga eller mun

trande saker som auktioneras bort 

till stor förnöjelse och god inkomst. 

Allting till dessa fester insamlas av 

medlemmarna, vilka känna sig som 
mödrar till det gemensamma stora 

barnet N. K. S. som växer och fro

das under deras hägn. Försäljning 

av julmärken och av majblomman ef

ter svensk idé har under årens lopp 

inbringat bortemot 2 1/2 million kro

nor tack vare föreningsmedlemmar

nas nit. 
Stora gåvor ha lämnats till den 

välskötta organisationen.. Bl. a. har 
N. K. S. fått en del av ett statslotteri. 

Det finns inte mer än en mening 

om att Norske Kvinders Sanitetsfor-

ening varit till lycka och välsignelse 

för hela folket, och att kvinnor här 

ha givit ett glänsande prov på orga
nisations- och administrationsförmå

ga. Berömmande uttalanden om N. 

K. S. ha gjorts av sanitetsgeneralen 

vid armén, stadsläkaren i Kristiania, 
hälsovårdsinspektören, överläkaren 

för tuberkulosvården m. fl. myndig

heter. 
Som ett offentligt erkännande av 

den stora förtjänst fru Qvam har i 

allt detta arbete har hon hedrats med 

den för en kvinna sällsynta utmär

kelsen att utnämnas till riddare av 
S:t Olavsorden. Denna utmärkelse 

är dock en obetydlighet jämfört med 

den tillfredsställelse hon bör känna 
över att ha gagnat sitt land i så säll

synt grad. 

Som ett apropos till art. "Den sista 

resan" i närmast föregående nummer 

återgiva vi här nedan ett uttalande 
av den engelske författaren James 

Douglas, infört i hans tidning Sun
day Express. Mr Douglas har varit 

sjuk, så sjuk att han svävat mellan 

liv och död. Det är därifrån han ut

går när han skriver: 
"Ingen människa kan beträda trös

keln till det okända, utan att gripas 

av bävan och utan att undergå en 

sinnesförändring genom denna upple

velse. 

Ibland misstänker jag, att döden 

är det enda mysterium, som den djär

va människoanden icke förmår utfor

ska, den enda oupptäckta polen, det 

enda berg Everest som icke. kan be

stigas, det enda hav som icke kan 

kartläggas. Men om ni, svindlande, 

hänger vid ett snöre spänt över en 
avgrund, om ni under många dagar 
icke vet, om snöret skall hålla eller 

brista, så är ni så gott som död, ty 

ni är liksom tagen bort. från denna 

världen och ändas den andras dunkla 
luft. Och ni återvänder mycket lång

samt till ert jordiska hemvist med 
dess älskade nonsens, dess välsigna

de bagateller. 
Nåväl, jag har återvänt till livet, 

och det låter icke förneka sig att jag 
undergått en grundlig, och, kanhän

da, också bestående sinnesförändring. 

Men det kan även hända, att den 
går bort med tiden och jag om nå

gra månader har glömt allt vad jag 

känt, utstått, fruktat och jublat 

över. 
Dante gjorde ju ett besök i helve

tet. Jag sympatiserar med Dante, ty 

även om jag icke, som han, skrivit en 
gudomlig komedi, så har jag dock i 

likhet med honom tillbringat flera 

månvarv i ett privat helvete och i ett 

privat dödsrike, som jag hållit mig 

med, och även klättrat upp till ett 

slags privat paradis. 

Liksom de flesta upptäcktsfarare 

bruka berätta sina upplevelser från 

en farofylld färd, så finner jag det 

också naturligt att öppet och ärligt 
skildra mina äventyr och berätta vad 

jag sett och vad jag har känt och 

vad jag har lärt i Skuggornas land. 

Det finnes enligt mitt förmenande 

ingenting som talar för att ögonblic

ket efter döden på något sätt skiljer 

sig från ögonblicket närmast där-

förut. Jag är säker på, att landet 

på andra sidan gränsen icke är olika 

det Ingen-mans-land som finnes på 

denna sidan. Det var ögonblick då 

jag var så nära över gränsen, att 

jag, ehuru yrande, ägde förmåga att 

analysera min egen yrsel och att full

ständigt redigt och klart beskriva för 
dem som voro hos mig vad jag upp

levde. Jag vet icke, om en sådan 

dubbeltillvaro är något sällsynt eller 

om det ofta förekommer. 

Jag vet endast, att det föreföll mig 

själv nästan ofattbart under det att 

det pågick och fullständigt ofattbart 

sedan. Och dock var det hela icke 

inbillning; eller vrångföreställ-en 

ning. ty de som voro hos mig kunde 

genom vad jag berättade hela tiden 

följa med vad jag upplevde. För 
ögonblicket kan jag emellertid endast 

häntyda på detta paradoxala under. 

Mina läsare måste stilla sin nyfiken

het i detta stycke, tills jag kan be

rätta hela historien följdriktigt och 

sammanhängande. 
Nu vill jag endast inträngande 

ibedja varje tänkande läsare att fatta 

den vanligen förbisedda sanningen 

att livet i sig självt är det underba

raste undret i denna underbara värld. 

Jag skriver detta med livets friska 
smak på tungspetsen. Jag erkänner 

att jag fruktar att förlora dess doft 
och att återfalla i den gamla vanan 

att leva utan att känna livets nyp 

och sting varje morgon när jag vak

nar, i varje andetag jag tar. 
Jag bävar för tanken att jag 

skulle kunna tillåta denna uppenba
relse, som jag mottagit, att fördunk
las och omtöcknas av den gamla lögn

aktiga slentrianen eller trögheten hos 

en förstelnad fantasi. Det kan in

vändas att icke alla män, icke alla 

kvinnor kunna vara poeter, skälvande 

av hänryckning, när de känna livets 

förtrollning. 

Det är inte sant. Vi kunna alla, 

även de av oss som farit mest illa, 

hålla vid liv den lilla låga, som brin

ner i vårt inre. Barnen göra det 

ännu många år efter sitt inträde i 
världen. De känna livets förtroll

ning länge. Många av dem förlora 

aldrig denna känsla. 

Jag tror, att denna barnsliga tro

het mot det ursprungliga i männi

skonaturen ligger bakom barndomens 
och den första ungdomens älsklighet, 

denna älsklighet som inger oss en 

känsla av smärtsamt deltagande. Vi 

beklaga dessa ungdomar därför att 
vi veta, att de äro insvepta i en klä

debonad, som . vi för länge sedan sli

tit ut och med vars lagning och stopp

ning vi äro upptagna hela vårt liv. 

Vår kärlek till allt, som är värt 
kärlek, väller fram ur samma källa. 

Det är den drivande impulsen bakom 

litteraturen, bakom skådespelet, bak

om musiken, bakom konsten. Det är 

den skapande kraft, som utgör livs

nerven i vår filantropi, vår huma

nitet, i våra revolter och revolutioner, 

i våra politiska jordbävningar. 

Det är denna känsla av liv, som 

skyddar världen mot pessimismens 

kräfta och cynismens röta. Jag kan 
icke se en soluppgång eller en sol

nedgång utan att gripas av andakt, 

icke den lätta dimman över en ljung-
klädd bergsluttning utan att känna 

ödmjukhet. Jag kan icke se mina 
medmänniskors med så stort allvar 

utförda narrstreck utan att mitt hjär

ta ömmar för dem. Även de förvil

lade nationernas högtidliga mygg-
dans förmår icke göra mig ursinnig. 

Deras förirrningar äro mina förirr-

ningar, endast med den skillnaden att 

deras utföras efter en större skala. 

Jag har mina egna gränsreglerings-

problem. mina egna återuppibygnads-

frågor, mina egna olösta gåtor med 

hänsyn till förpliktelsen om ömsesi-
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