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REKOMMENDERAS. 

BöcKer Bindas 
Billigt 

Avhämtas efter tilllsägelse 
Tel. 236, 11510 

vanlüreanstaliens Yrkesskola. 
J sågad och huggen, hem-

• 6U körd, fr. Kr. 14,50 pr kbm. 

A.-B. Göteborgs Bränsle- och Skogsbyrå 
Tel. 16782 och 1121. 

prövning för det /berättades sannings
enlighet. 

Vilken metod som för närmast san
ningen kan följande exempel belysa. 
En person skildrar en händelse, vil
ken för stängda dörrar tilldragit 
sig mellan två äkta makar och kan 
därvid ord för ord och scen för scen 
återgiva vad som pasiserat. 

Den lättrogne låter sig ryckas med 
och tror blint på uppgifterna. Den 
kritiske tänker oberörd och misstro
get: Hur i all världen kan denne 
herr eller fru X., som en viss timma 
befann sig i sin •våning vid Vasaga
tan veta, vad som under samma tid 
tilldrog sig i herrskapet Z:s säng
kammare vid Gustaf Adolfs torg? 
Och, om vederbörande icke var per
sonligen närvarande vilken stenograf 
har väl stått insmusslad i det olyck
liga parets våning och upptecknat 
varje ord i detta dramatiska samtal, 
eller vilken fotograf har just i det 
psykologiska ögonblicket fått tillträ
de till det allra heligaste för att 
knäppa dessa spännande scener, för 
vilkas sanningsenlighet vår interio-
kulör vill gå i döden. 

Den kritiske rycker med andra ord 
skildringen närgånget inpå livet och 
frågar: Hur vet ni detta? — Vad 
har ni för källor? Och vilka ga
rantier för deras vederhäftighet? 

Han finner härvid ofta att upp
gifternas sanningsenlighet mindre 
och mindre kan bestyrkas, medan 
möjligheten att det hela är en på ett 

löst rykte uppbyggd fantasi blir allt 
större och större. 

Härav framgår att man måste va
ra åtminstone en liten smula kriti
ker ooh psykolog för att något så när 
reducera en på det sensationella 
byggd historia till dess rätta och fak
tiska värde. Det skyhöga berget 
skrumpnar då ihop till en liten sten, 
som de, vilka den bragt förargelse, 
måhända redan trott djupt begraven 
i glömskans flod — den feta ankan 
smälter bort i en enda fattig liten 
fjäder. 

Över huvud är det rätt svårt för 
att icke säga omöjligt att vinna te-
räng för den tanken att vi veta gan
ska litet om andra. Men svänger 
man på saken ooh säger, att andra 
veta mycket litet om oss, finns stora 
utsikter att vinna gehör. 

Vi känna oss ofta missförstådda 
och vantolkade i det man vågar säga 
oss i ansiktet. I hur mycket högre 
grad skall då icke detta vara fallet 
•med det man säger bakom vår rygg? 
Hur ofta har man icke inför vissa 
händelser och situationer en bestämd 
och hjälplös känsla av att ingen 
tränger in till händelsens kärna, 
att ingen gör sig minsta imöda för 
att hitta de verkliga motiven till det 
passerade — det är bara fiender runt 
omkring, som inskränkt och okritiskt 
låta ryktet växa med ordlavinen. 

I denna tidning användes nyligen 
i annat sammanhang ett förträffligt 
ord — "lusblåsare". Människor som 
syssla mycket imed förtal idka, utan 
att de kanske själva tänka därpå, 
denna osköna hantering. De blåsta 
med sina tanklösa ord något på sin 
nästas namn och heder, som förökar 
och sprider sig och därpå icke är så 
lätt att utrota, 

Kunde vår andliga renlighetskäns-
la framsfcapa en verklig opinion mot 
den osnygga hanteringen så skulle 
snart desis utövare försvinna av sig 

H .  W .  
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Fjembiträdesfrågati. 

Utlovade inlägg i hembiträdes frå
gan i kommande nummer av Eder 
tidning motses med intresse av — 
sannolikt — talrika husmödrar. Ty 
det är verkligen högt på tiden att 
finna ut någon praktisk lösning i 
denna sak, och att inpränta rediga 
och klara begrepp hos vederbörande 
vilka synes ha minst sagt .dimmiga 

Påstryk med Vikingpenseln ett tunt lager Viking Sko-
kräm, avborsta lätt med borstsidan och efterpolera 
med glansborstens polérsida. På detta sätt — särskilt 
utarbetat för den hartsfria Vikingkrämen — avlägsnas 
överflödiga krämrester och utnyttjas fullständigt 

Viking Skokräms enastående glansförmåga. 

Glansborsten V I K I N G  

och orediga föreställningar om vad 
som är tillbörligt och passande. 

Hemmen äro i de flesta fall nu — 
tack vare denna kåps efterblivenhet, 
i mångt och mycket tummelplatsen 
för allsköns slarv, pliktförgätenhet, 
okunnighet och oreda. Det är hus
mödrarnas sak att nu sammansluta 
sig för 'att få fram en bättre typ än 
den nuvarande husassistenten, som 
tycks vara en kvarleva från "kristi
den" då tillgång och efterfrågan 
ställde problemet i ett annat läge än 
nu. 

En missnöjd husmor 
bland många. 

EKSJRJOMS „ 
'JJtSTMJOL 
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a n . u N O A D  i e s a  

taga närmare besked om en platssö
kande. Den längre eller kortare tid 
ett hembiträde innehaft tidigare plat
ser är oekså en god upplysning om 
vad vederbörande går för. 

En fullständig lösning av beimibi-
trädesfrågan i den av husmodrame 
önskade goda riktningen är väl knap
past möjlig. 

V. S. 

S WAL ANDERS 
o kaffe: * 
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Fkmbiträdenas betyg. 

I de artiklar, soma tidigare synts 
i diskussionen om hembiträdena, har 
talats om "s. b. prästbetyg" med 
underförstådd mening att husmödrar-
n© genom att avfordra sina hembi
träden "prästbetyg" skulle kunna få 
säkerhet för deras goda frejd d. v. s. 
för deras ärlighet och kanske också 
för deras sedliga vandel. 

Denna ljusa idé grundar sig emel
lertid på en missuppfattning! Våra 
dagars prästbevis säga ingenting om 
vederbörandes ärlighet och vandel, 
icke ens om det gäller en straffad 
brottsling. Det är en human åtgärd, 
vidtagen för att icke för en vilse
gången människa försvåra återinträ-
det i arbetslivet ooh de hederligas 
värld. 

I själva verket veta vi ingenting 
mera om de platssökande än vad som 
står i deras arbetsbetyg och vad de 
själva vilja meddela. 

Det är icke hugnesamt för ett hem 
att på detta sätt släppa in till sig 
en vilt främmande person men vad 
skall man väl göra? 

Av husmödrarne utfärdade san
ningsenliga betyg skulle naturligtvis 
vara till ofantlig hjälp vid engage
randet av hembiträdena, men man 
måste dock komima ihåg, att det kan
ske väsentligaste måste uteslutas — 
ingenting soim går hedern för nära 
får ju införas i ett betyg. 

Därför är det ju också kutym att 
husmödrarne sinsemellan telefonledes 

Gallstenskuren. 

Vi ha med anledning av vår 
"Gallstensartifcel" i föregående num
mer fått mottaga nedanstående in
lägg för vilket vi gärna lämna plats. 
Huvudorsaken är ju att gallstenspa
tienterna få die goda råd som stå till 
buds. Karlsbader är nog ingen rus
het för dem, men frågan är om den 
förmått giva dem hälsan åter. 

Till Kvinnornas Tidning! 

Gallstenskuren är en medicin se
dan århundraden tillbaka, Den är 
emellertid förkastlig, enär den för
stör matsmältningen, låt vara att 
den en tid piggar upp densamma. Då 
är bättre att under 6 veckor taga 
Karlsbader i hett vatten om morgnar» 
ne på fastande mage och hålla nog
grann diet såsom skrivet står. 

En medicinare. 

Friska jordgubbar och hallon i ok
tober äro med frusen grädde en läc
kerhet, varmed mången värdinna 
gärna vill överraska sina gäster un
der vinterns fästligheter. En mycket 
god och tidigare av redaktionen prö
vad inläggning av dylika bär erbjudas 
bl. a, fruktkonserver till rimliga pri
ser från Frukt- och konservfabriken 
i Mosås, till vars annons i dagens 
nummer vi i övrigt hänvisa. 

N y tillträdande prenumeranter få 

gratis septembernumren som inne

hålla början av följetongen, om de 

göra hemställan därom pr brev eller 

pr te'1. (18070) hos vår tidnings Ex

pedition, Götabergsgatan 2. 

TBPETE 
utsäljes billigt 

#.«33. Catrt Johnsson 

Kungstorget 2. 

Där ocb Där. 
Pratsjuka ooh gnatighet, som man 

hittills trott bero på något fel i ka
raktären ha nu, enligt en amerikansk 
läkare, doktor C. Macfie Camphell, 
Boston, bevisats äga sitt säte i sköld
körteln. Då denna utvecklar för liv
lig verksamhet uppstår hos den unga 
flickan en febril pratsamhet och hos 
den äldre gifta kvinnan den gnatig
het och grälsjuka, som blir ödesdi
ger för äktenskapet även vid de tå
ligaste imäns sida. Hur körtelns liv
fullhet verkar på män lämnar dr. 
Camphell intet besked om. 

Ovanstående är emellertid ett gläd
jande bevis på att vetenskapen skri
der framåt, från upptäckt till upp
täckt. Det dröjer väl icke så länge, 
innan den även utforskat de körtlar, 
soim alstra bedrägerier, förskingring
ar, dynaimitinbrott m. fl., likaledes 
osympatiska företeelser som epide
miskt härja vår tid. Världen vore 
i så fall tacksam om hrr. vetenskaps
män ville förlägga dem till körtlar, 
som. i olikhet med sköldkörteln, kun 
na opereras bort. 

* 

Det har nyligen hållits en kurs för 
arbetersikor vid Medborgarskolan på 
Fogelsta, Bland deltagarna voro 
även några kommunister, av vilka en 
berättat om kursen i kommunisttid 
ningen "Röda Röster". Bland an
nat talar bon om hur eleverna vid 
ett tillfälle inbjödöis till härskarinnan 
på Fogelsta fröken Elisabeth Tamm 
och därvid fingo slå sig ner även i 
salongen. — "När vi sågo oss om-
ring", skriver hon, "var det inte utan 
att vi gjorde våra reflektion er". 

Vilka får man gissa själv. 

* 

Från Stockholm meddelas att de 
manliga servitörerna vid ett möte i 
Folkets hus beslutat driva sina k vinn 
liga kolleger ut ur restaurangfacket. 

Hur är det? Var det inte mening
en att man i Folkets hus skulle ar 
beta i enlighet med den vackra parol
len : 

"Frihet, jämlikhet, broder- och 
sy st er skap". 

J O R D G U B B A R  
i sockerlag, varje burk avsedd för 5 per 
söner kr. 1:50. Jordgubbsylt och Hallon
sylt, 1 lit. syltade bär i varje burk kr. 
1:75. Under Oktober maD. lämnas 2 burk. 
Jordgubbar och 2 burk. sylt. för kr. 5:—, 
fraktfritt så långt lagret räcker. Order 
å 10 kr. 1 burk Apelsinmarmelad i pre
sent. Efterkraiv eller förskottslikvid. 

Hj. Landins, Saft- & Fruktkonserv= 
f a b r i k ,  M o s å s .  

Hrla JMjölk 
Distribution på glasflaskor. 

Tel. 40781, 45699 

sök att övertala mig vidare. Han 
brukade säga, att alla människor 
borde vara ifria att välja sin egen 
levnadsbana, ooh fast jag skulle ve
lat ge mycket till för att kunna 
glädja honom med att välja den mi
litära banan, så kunde jag helt en
kelt inte. Blotta tanken på något 
dylikt var motbjudande för mig. 
Ni förstår, jag hade alltid hoppats 
att få bli artist. 

—: Jag undrar varför. Var er 
mor artistislk? 

—• Nej, stackars lilla mor! Hans 
svarta ögon fingo ett vemodigt ut
tryck. Hon var så älsklig, men hon 
var inte — nå ja, hon var alltid för 
klen, för bräcklig för att kunna vara 
någon utpräglad personlighet. Hon 
var 'bara ljuvhet och godhet, men ni 
ser, under åratal var hon sjuk och 
naturligtvis —• 

—t Jag förstår. Hon kom honom 
till hjälp, då ban avbröt isig. Nå 
väl, utan tvivel har ni ärvt era ar
tistiska böjelser från någon av era 
förfäder långt bort i det förflutna. 
Ar ni lik era föräldrar till utseen
det? 

— Ja, min mor var imörk fast in

te så mörk isom jag. Ni måste ha 
rätt i att mitt påbrå från släkten 
måtte gå längre tillbaka än till mina 
föräldrar. Vi är Yorkshirefolk, för
stås, öcih t. o. m. nu i våra dagar ser 
man där nere vid tasten spår av en 
sydligare härstamning, spansk san
nolikt. Armadan, förstår ni. Man 
håller den ansvarig för de spår av 
blandat blod, soim man ser i vissa 
delar av Cornwall och Devon, och 
troligen ha de gamla sjöbjörnarna 
från den perioden satt sina märken 
på den klippiga ostkusten också. 
Smugglare — Whittby och det dis
triktet voro välkända tillhåll för det 
herrskapet, och enligt de gamla skep
parhistorierna, voro många av de 
där glada gossarna "utländska" I 
alla händelser får ni se märkvärdigt 
växlande typer bland de äldre gene
rationerna vid kusten, ooh jag be
tvivlar inte, att det är på det sättet, 
som jag kommit över mitt svarta hår 
och ögon! 

Han skrattade åt sina fantasier. 
—• A katten! Nu börjar ju mu

siken igen. Är ni upptagen den här 
•dansen? Men naturligtvis är ni det. 
Nå ja, det är -min tur igen isnart. 

Fröken Ramney, han höll henne kvar 
ett ögonblick — ni kommer väl ut 
hit igen, inte sannt? Jag har något 
som jag vill säga er i kväll. 

Hon bleknade lite. 
—- Ja, jag skall komma tillbaka 

hit, oim ni vill. Hon försökte tala 
otvunget. Såvida ni inte under ti
den finner någon plats, soin ni före
drar här ute. 

— Jag tror, att denna är mest 
lämplig för det jag har att säga, 
sade han, och hon kände att hans 
grepp om hennes arm blev en liten 
smula fastare. 

Hon flämtade lite som efter en 
språngmarsch, då de trädde in i bal
salen. Hon hade fått en bestämd 
oroande förkänsla av att han ej skul
le låta sig hindras ännu en gång 
från att utföra sin avsikt. 

Efter detta hade nöjet förlorat 
sitt förra behag för henne. Aningen 
om innebörden av den kommande 
tête-à-têten kastade ett moln över 
det närvarande, och under det hon 
helt mekaniskt dansade och pratade 
med den ena kavaljeren efter den 
andra, brydde hon hela tiden sin 
hjärna med att söka utfundera ett 

sätt att hindra Alan Fraser från att 
yttra de betydelsefulla orden. 

Upptagen som hon var med detta 
problem., var det ej så underligt, att 
hon ej kunde 'hålla riktigt reda på 
sitt dansprogram1, utan fast den tolv
te dansen obestridligen tillhörde herr 
Perkins, steg hon glatt upp och följ
den man som först bjöd upp henne, 
när musiken spelade upp, fullkom
ligt omedveten om att han tagit fel 
på nummer. 

Hennes kavaljer var en australier, 
soim hade råkat 'henne under hennes 
korta besök hos brodern, och fast 
han bekämt, att han inte kunde dan
sa, hade bon samtyckt att sitta över 
en d'ans med honom och fann tiden 
gå på det angenämaste sätt, då de 
sutto där ooh samtalade om gemen
samma vänner och minnen från hen
nes besök därute. 

När han förde henne tillbaka till 
balrumimet, voro båda fortfarande i 
lycklig okunnighet om misstaget, 
och det var först åsynen av herr 
Perkins, som närmade sig henne med 
rynkad panna, Boan väokte henne 
til'1 medvetande om att någonting 
var på tok. 

—' Vet ni att detta var min dams, 
fröken Ramney? frågade han med 
sin suraste min. 

—• Var det? Hon studerade sitt 
rogram ett ögonblick. Ja, det var 

det verkligen — hon måste erkänna, 
att hon varit ohövlig, och att han 
hade rättighet att vara förargad — 
jag ber så mycket om ursäkt, herr 
Perkins. En herre kom och bjöd 
upp mig, och naturligvis trodde 
jag —< 

—> A naturligtvis! Han trodde 
inte ett ord, och hans förra motvilja 
ökades hundrafalt. Nåja, det bety
der ingenting. Jag hoppas ni ursäk
tar, att jag nu måste mankera. Det 
är min dans med fröken Fanshawe, 
ooh jag skulle inte för allt i världen 
vilja gå miste oim den! 

Han lämnade henne, och hon rod
nade av harim över hans sätt. 

— Så oförskämt! mumlade hon. 
Vem kommer härnäst? Herr Fraser! 
Nu måste jag vara på min vakt. 

(Forts.). 

AN C B A G E R !  A B .  

R O S E N L U N D S  

B R Ö D  

Glöm ej 
att ni hos A. MAGISUSSOX 
Bazar Alliance 55, gör de föR! 
delaktigaste inköp av KONSERT 

ver och rökt lax m. M. * 
Vid inköp av minst 6 askar silling 

mngar lemnas 10 % rabatt. ~ För " gg" 
varor garanteras. -p£^ 45 7(x 

Ingång till butiken närmast frän 
Bazargatan. 

wv Färsk Fisk 
Hansson & Silfverstrand 

FISKAFFÄR 

Bazargat an 8. - Tel. 95 8o, ,s 38(> 

Amalia Gustafssons 
Saltthailen 21—23 

förstklassiga Charkuterivaror 
rekommenderas. Tel. 1976 

Allt nödvändigt i Radio. 
90-sidig katalog sändes gratis och franko". 

Ombud antag-as. 
A.-B ALLSVENSK RADIO, Sthlm 1 

Enda specialfirma i Sverige för rundradio. 

BREVLÅDA. 
Enär rekvisition av enstaka num

mer ofta begäres imot postförskott 
bedja vi härmed än en gång få fästa 
uppmärksamheten på: 

1) att priset å lösnummer är 15, 
öre. 

2) att rekvisition enklast sker ge
nom bifogande av frimärken till sam
ma värde som de rekvirerade tid
ningsnumren. 

J• W —II. I den mån utrymme 
kan beredas iskall även Edert inlägg 
komima i åtanke. 

H—a R—g., Örebro. Erbjudan
dena äro av den art ooh ' betydelse 
att vi gärna före varje besluts fat
tande skulle önska närmare, helst 
personlig bekantskap. Utförligt svar 
motses. 

L. II—n. Hjärtevarmt tack för 
den utomordentligt sympatiska skri
velsen. 

B L A  P O R T E N  
D r o t t n i n g g a t a n  2 9  

l:sta klass Frukost-, Lunch- & Middags-
restaurant samt Caféservering. 

Öppet även söndagar. 
Vällagade rätter för avhämtning till billiga prisér. 

T E L .  1 4  5  5  6 .  

Kokerskor 
Husjungfrur 
Barnhusor 
Passflickor m. fl. 

erhålla goda och förmånliga platser 
nu genast eller den 24 oktober 

genom 

Göteborgs Stads 
Arbetsförmedling. 

Manliga avdeln. öppen 7 fm.—5 em. 
Kvinnl. avdeln. öppen 9 fm.—5 em. 

OBS.! All platsförmedling är 
avgiftsfri. 

A .  J .  A h l b e r g s  
Kött- & Fläskaffär 

Saluhallen 125-126. Tel. 4896. 
Rekommenderas. 

Kaffekännare berömma våra 
K A F FE-blandningar. 

Köp därför Edert kaffe i 
Specialaffären, Östra Hamngatan 

Göteborgs KafFehande 
Filial: Bazar Alliance, Butik JN:o vo-

P .  O L S S O N  
Slakteriaffär 

Tel. 3108. SALUHALLEN 1 Tel. " 

R E K O M M E ND^RAö' 

Q-
Frukt- & Grönsaksaffär, V. "»mnga ^ 
Göteborg. Telef.: Butiken 9917. 

C .  A .  S T R Ä B ° ^  
Lilla Korsgatan 2 2 

Grundad 1862 GÖTEBORG G™dad' 
Telefon 868, 17 243. 

Försäljer i parti och minut 
Smör, Ost, Margarin_och_^gS 

Vid Fiskinköp 

MVE1SS1HS FISIHILL 
Grönsakstorget 2. Tel 54- , 

Filialen Tel. 153-4. 

M5BSSONS 

MJÖLET 
(^=sSHALMSTADÄ== 

HJ;O 42. 5: te årg. 

Blusen 
skall, för att kunna, 
tvättas om ock om igen 

tvättas med 

Gummans 
FLINGOR 

lÉtttr U «Ull i h. BM>1 

18 Oktober 1925. 

Annonspris: Textsida 25 öre pr mm. 

» sista sidan 20 öre pr mm. 

Längre annonsering rabatt. 

Utkommer varje söndag. 

Utgivare och redaktör: INGEBORG DAHLLÖF. För annons- och ekonomiavdelningen: EDITH RICKBERG. 
Redaktion och expedition: Götabergsgatan 2, Göteborg. Tel. 18070. 

INNEHÅLL. 
Utlandskrönika i sammandrag. 
Förhållandenas makt. Av Marie Louise 

Ingeman. 
pen sena middagen — en fara för 

mänskligheten. Av Louise Bergh. 
Bröder. Av Den fundersamma. 
0. såra ej . . . Av I. A. 
Mod. Av Ragna Peters. 

Teater. 
Kåkstaden. Av Crayon. 
Vad är en äkta man värd? 
Snuva och bröstvärk. Av Edith Mac-

Millan. 
lnsändarnes spalt. Hembiträdesfrågan. 

Allahs vilja. Roman av Kathlyn Rhodes. 

UtlandsKröniha 
i sammandrag. 

Underrättelserna från ministermö-
tet i Locarno ha under den gångna-
veckan ingivit starka förhoppningar, 
att desis fredsstiftande arbete, av vil
ket Europas välgång i så hög grad 
avliänger, skall leda till önskat resul
tat. Ett ooh annat moln har visat 
sig vid horisonten, men åter drivit 
undan. Anmärkningsvärd är den op
timistiska ton världspressen anslår. 

När detta skrives har enighet upp
nåtts om säkerhetepakten ooh skilje
domsfördragen mellan Tyskland-
Frankrike, Tyskland-Belgien. Tysk
land har förklarat sig villigt att in
träda i Folkförbundet, men tillerkän-
nes som avväpnad makt en i viss man 
gynnad ställning. De tyska under-
handlarne synas i själva verket väl 
ka hävdat sitt lands intressen, o. det 
är osannolikt, att den tyska högern 
skall våga sabotera dess arbete. Den 
"allierade fronten" återigen har icke 
gjort sig gällande med samma för 
Tyskland besvärande styrka som ti
digare. England har visat ett för
sonligt sinnelag och använt sitt sto
ra inflytande i medlande riktning. 
Italien har understött denna politik, 
därmed ytterligare bestyrkande det 
engelsk-italienka närmande, som un
der de senaste åren vid skilda till

fällen kommit till synes. 
Åtskilliga frågor äro ännu icke 

lösta vid1 ministerkonferensen såsom 
gränsavtalen i öster mellan Tyskland 
och dess grannar, utrymningen av 
Kölnområdet o. s. v. men en allmän 
uppgörelse torde vara säkerställd. 
De ledande statsmännen synas be
slutna att äntligen skaffa Europa en 
verklig fred, vilken skall göra det 
möjligt 'för de olika länderna att, 
tryggade mot internationella förveck
lingar, 'sätta in sin energi odelat på 
att lösa de många inrikespolitiska 

svårigheterna. 
Marockokriget har slutat. Rägn-

Perioden har inträtt och omöjliggjort 
alla vidare krigiska operationer. 
Fransmännen och spanjorerna ha 
vunnit stora framgångar men dock ej 
•len fullständiga segern. Abdel-Krim 

hans män hava drivits tillbaka 
till bergstrakterna, där de gå en hård 
vinter till mötes. Ett nytt uppblos-
^vnda av kriget kan antagligen vän-
tes till våren. 
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F rån London berättas om kommu-
nisthäktningar och från Italien om 
terroristiskt -uppträdande av en del 
fascister. 

Kvinnans post-

skriptum* 

Liksom det finns gamla ordstäv 
som man upprepar utan att veta va
rifrån de komma och vad som egent
ligen ligger i dem, finns det gamla 
påståenden som man tror på utan att 
undersöka om det verkligen finns fog 
för dem. 

Ett sådant allmänt känt påstå
ende är att det viktigaste i en kvin
nas brev alltid återfinnes i det eller 
de "P. S." som hon fogar till skri

velsen. 
Detta påstående, som antagligen 

är grundlöst, leder sin upprinnelse 
från den franske författaren Bern-
hardin de St. Pierre, död 1814. I 
sitt berömda arbete "Paul et Virgi
nie" skriver han: 

"Paul visste icke att en kvinna, 
' hur långt hennes brev än må vaira, 
aldrig nedskriver sin käraste tanke 
förrän mot slutet. I en efterskrift 
talade Virginie äntligen om Paul". 

Det är ytterst svårt att för de 
okunniga göra deras okunnighet be
griplig; redan för att inse henne 
fordras någon kunskap; men för den 
som insett henne börjar hon redan 

att avtaga. 
Jeremy Taylor. 

Ryktet är att likna vid en vatten
spegel; allt, som är lätt, flyter där-
ovanpå; det, som är viktigt och ge
diget sjunker till botten och drän

kas. 
Francis Bacon. 

Ingenting bidrager mera att skär
pa uppfattningen om människohjär
tat än sorgen. Om en författare 
överraskar er genom sm insikt i er 
natur, så kan man vara övertygad 
om, att han har sörjt: denna vishet 

är tårarnas alkemi. 
E. L. Bulwer. 

Att göra gott emot dem, som göra 
gott, är mänskligt. Att göra gott 
emot dem, som göra ont, är gudom
ligt. Att göra ont emot dem, som 

göra gott-, är djävulskt. 
Freidank. 

Den som har mera själ än jag, 
behärskar mig, utan att han behöver 
röra ett finger. Kring honom måste 
jag välva enligt en andlig tyngdlag. 

B. Emerson. 

förhållandenas makt. 
Av M A R I E  L O U I S E  I N G E M A N .  

— "Förhållandena spela ingen 
roll. Oui en »människa har förut
sättningen att lyckas, övervinner hon 
alla svårigheter". 

Det var en man som lyckats, som 
en gång fällde dessa ord. En rik 
man och ;sonen till en rik far. 

Yttrandet föranleddes av en an
nan man, som sökt att bryta sig en 
egen bana i livet, men misslyckats. 

Det låg ett stänk av underkän
nande, ja, förakt i tonen. Mannen, 
som kämpat för att ernå sin ställ
ning, men som aldrig nått den, var 
icke den rätte. Han, som nått allt, 
vad han sökt att nå, avfärdade den 
andres hela historia med ett kate
goriskt: han dugde ej! 

Allt hade gått honom: själv väl 
i handom. Utrustad med den bästa 
bildning, med frihet att välja det 
kall, vartill han kände sig mest dra
gen, hjälpt till starten av en för
mögen far och med inflytelserika 
förbindelser och vänner överallt i 
världen, hade han aldrig känt hin
dret i sin väg. Framgången hade 
tvärtom så ständigt följt honom, 
att han vid denna tidpunkt var fullt 
ooh fast övertygad om att det var 
hans egen förmåga alltigenom som 
skänkt honom segern. 

Icke ett ögonblick föll det honom 
in att göra sig frågan, var han kun
nat vara utan sin bildning, sin ärv
da förmögenhet, sina inflytelserika 
vänner och förbindelser. Eller hur 
långt den andre kunnat nå, om han 
fötts förmögen och isatts i tillfälle 
att utan en ständig och neddragan
de ekonomisk kamp ägna hela sitt 
intresse åt sin affärs bestånd och 

förkovran. 

Man hör rätt ofta människor, som 
befinna sig på den säkra sidan i li
vet i likhet med denne man förklara 
att förhållandena icke spela någon 
roll för framgången. En person 
som duger blir alla förhållandens 
herre. Och man framdrar som exem
pel fattiga personers lysande karriär 
till makt ära och rikedom — genom 

egen kraft. 
Härmed skall icke lämnas något 

underbetyg åt människans egen 
kraft. Den är alltid berömvärd, 
stundom storartad. Men endast nå
gon enstaka gång leder den till be
tydande segrar. Och när så är fal
let., sker' detta alltid i samverkan 
med gynnsamma — kanske icke 
förhållanden men dock ögonblick, 
som öppna dörren till de gynnsam

ma. förhållandena. 

Låtom oss som exempel direkt ur 
livet ta två personer med samma 
bildiiingsgradl, samma kunskaper 
ooh med likvärdiga karaktärsegen
skaper. De komma till två olika 
firmor i samma bransch. Den ena 
firman går en lysande framtid till 
mötes, medan den andra, på grund 
av ledningens oförmåga, oavbrutet 

går tillbaka. Man anser måhända 
nu att mannen i den tillbakagående 
firman borde utträda ur densamma 
och söka annan (befattning. Men 
andra äro redan beroende av hans 
inkomst, en åldrig mor, maka, barn, 
och han vågar helt enkelt icke, om 
också endast för en kort tid, släppa 
det säkra för det osäkra. Och me
dan den andres föhållanden allt
jämt förbättras ser han med grämel
se hur han® eget arbete blir ofrukt
bart, hur allt är förgäves, då han 
vill arbeta sig upp ur svårigheternas 
allt mera djupnande träsk. En dag 
sitter den andre som firmans förste 
man, och han själv står, efter sam
ma arbetsprestation, avskedad på 
gatan. Hur långt håller den bryska 
förklaringen att förhållandena icke 
spela någon roll inför dylika exem
pel, som livet ger oss i tusental ? 

Vi kunna ju icke fullborda en 
handling, icke förverkliga en tanke 
utan beroende. Vi hava oftast icke 
lagt två strå i kors för att påkalla 
de lyckligaste tilldragelserna i vårt 
liv, och hur vi än ro, sitta vi ofta 
som galérslavar oupplösligt hop
smidda med vårt öde i den 'farkost, 
som vi förgäves söka att fa ut ur 
svårigheternas strida strömdrag. 

Det är alltså icke sant att för
hållandena ingenting betyda. Så 
långt vår kortsynta .mänskliga blick 
kan döma betyda förhållandena i 
stället orättvist mycket i människor
nas strävanden. Endast där en full
ständig vanskötsel av livet förelig
ger bli de värdelösa. Den individ, 
~~m skall till bottnen och icke vill 
något annat än bottnen, sjunker all
tid småningom dit ned, vore det än 
genom marmorgolv och flera va-

ningars höjd. 

Men för den, som 'strävar mot 
mål har vägens halt -och händelser
na under vägen alltid sin evärdliga 
betydelse. Den som åker fram 
märker icke vandrarens möda och 
svett. Och den som vandrar vet icke 
hur den har det, som släpar sig 
fram. Och den som släpar sig fram 
icke hur den har det som bär tunga 
bördor. Och den som bär bördor ic
ke, hur den har det som går utar
mad, hopplös och ensam och utan 

mål. 
För att kunna bedöma i vilken 

grad en människas lyckande eller 
misslyckande beror av henne själv, 
böra vi veta vad hon under vägen 
haft för. ooh emot sig. 

Kanske ter sig då månget lyckan
de icke fullt så sagolikt som nu, och 
månget misslyokande skulle avlocka 
oss tårar. Vi skulle upptäcka att 
livet icke är någon lätt sak, och att 
vi på 'sätt och vis äro hjältar och 
segrare allesammans — fastän de 
flesta av oss utan victoriamärket på 

våra bröst. 

Den sena middagen - en fara 
for mänskligheten. 

För någon tid sedan höll den be
römde tyske rashygienikern profes
sor Fritz Lenz en uppmärksammad 
föreläsning å Göteborgs Högskola 
om de intellektuella samhällslagrens 
utdöende. Oavsett det beaktansvär-

da föredragets innehåll i övrigt, vil
ket icke har det minsta samband 
med denna artikel, vände detsamma 
blicken mot ett över hela världen 
alltmera uppmärksammat faktum, 
nämligen att mänsklighetens andliga 
energi är i starkt avtagande. På 
alla områden, där den skapande för
mågan för blott ett par decennier 

tillbaka åstadkommit mäktiga ting 
och detta idke allenast i ett enstaka 
land och vid en viss tidpunkt, utan 
i alla ländei; och i så snabb följd 
mellan epokerna att något uppehåll 
knappast förmärkts — på alla dessa 
områden råder i vår tid fullkomlig 
missväxt. Människomaterialet synes 

med andra ord försämrat. 
Sedan kriget icke längre kan an

ses utgöra en tillfredställande för

klaringsgrund, börjar man söka an
ledningarna på andra håll. Skulle 
d e t  v a r a  a l l t f ö r  d j ä r v t  a t t  s ö k a  e t t  
av skälen tili vår andliga nedgångs
period i något så enkelt och vardag
ligt som i de onaturliga tider som 
fastställts för intagande av vår föda? 

Den sena middagen — allmänt 

genomförd i samband med den sam
manhängande arbetsdagen — bety
der likväl ingenting mer eller min
dre än en naturrevolution. Och det 

är icke osannolikt att det är verk
ningarna av denna revolution var 

ras nu har att genomlida i form av 
en genomsnittligt starkt försvagad 

livskraft hos vårtl släkte. 
En blick på den typiska nutids

människan isåda.n hon återfinnes 
överallt i kultursamhället, med de 

nervösa, fårade liksom pa alla saf
ter uttorkade dragen, den glanslösa, 
trötta blicken, den slappa hållningen 
visar icke människan i sin pryduo. 
Studerar man närmare ett dylikt ge-

nomsnittsamsikte iäkall man snart sä
ga sig att det icke behövde se ut 
på detta sätt. Mera must och färg 

i dragen, högre gläns i blidken och 
mera resning i hållningen och män
niskan sikulle göra ett 'helt annat 

och vida livfullare intryck. 
Följa vi nu ägaren av ett dylikt 

ansikte under en dag, skola vi näs
tan osvikligt finna att han eller hon 
tillhör de sena middagsätarna, Des-
s . olyckliga soim efter en hel dags 

arbete och torrskaffhing vid 6-tiden 
på aftonen uttröttade och aptitlösa 
sätta sig till bords för att förtära 

dagens stora huvudmål. För 3 à 4 
timmar sedan skulle denna mat sma

kat härligt — men nu! Man äter, 
men det smakar ej. Den påfrest

ning kroppen och isynnerhet magen 

utsattes för genom att vid denna se
na. timma och sedan alla muskler 

arbetat sig trötta fyllas med stark 

föda verkar i stället för upplivande 

och stärkande tröttande och nedtyng
ande. Den 'behagliga känsla av vär
me och mättnad som följer på en i 
naturlig tid intagen god ooh vällagad 

måltid uteblir alldeles. Man blir en

dast trött, olustig, sömnig. 
H u r  maten under detta tillstånd 

verkar i en människokropp är det 
läkarevetenskapens isak att avgöra. 
M'en att den icke verkar som den bor
de. sedan kroppen delvis mist för
mågan att tillgodogöra sig densam

ma ligger för alla i öppen dag. Och 
att denna onaturliga, dagligen upp
repade process i längden skall in
verka menligt eller för svagare fysi
ker rent av underminerande synes 

vid närmare eftertanke självfallet. 
Innan ett djur tages ut till dags

verke fodras och vattnas det väl, 
och när ett visst antal timmar gått, 
upprepas utfodringen. Men innan 
nutidsmänniskan går ut till sitt 
dagsverk, hinner eller förmår 'hon 

i oändligt många fall endast att för
tära ett par brödskivor med smör 

samt en kopp varmt. Det är ett få
tal som äta en verkligt stadig fru

kost, innan de gå hemifrån på mor
gonen. Åtminstone bland kvinnor
na. Och vad medföra dessa senare 

i kompensation till matsäck? — 
Några tunna smörgåsar med kallsku-
ret — en i sig själv alldeles utmärkt 
föda, som dock, när den är avsedd 

att tillfredsställa kroppens behov un
der dagens viktigaste och mest krä

vande timmar, eller från 1/2 9 f. m. 
—1/2 6 e. m., måste betecknas så-

s m alldeles otillräcklig. 
Låtom oss endast kasta en blick 

på bondens matsedel under samma 
tid! När klockan är 6 på e. m. har 
han redan för 3 à 4 timmar sedan 
inedhunnit dagens två stora huvud
mål, frukost och middag, har nyss 
avslutat sitt kaiffe med stadigt dopp 
och står inför aftonmåltiden. Hans 
fysik: har ingen gång under dagens 

lopp utsatts för den starka avmatt
ning ooh påfrestning, som blivit den 

sene middagsätarens lott. I stället 
har han så att säga underhållit el
den, vilken också med klar låga 
skulle kunna brinna ännu några 
timmar, ehuru hans dag började vida 

tidigare än stadsbons, och hans ar
bete varit långt hårdare. Men sin 
mat och sin matro mellan arbetstim

marna är för honom ett krav utan 
prutmån. Han 'har härvid lyssnat 

till naturens röst, följt en gammal 
nedärvd och på den ofelbara erfa
renheten byggd tradition, och står 
därför ännu sund, blodfull, livskraf
tig där 'stadsbon, som mast inrätta 
sin dag efter nödvändigheten, redan 
hunnit få en uttorkad, åderförkalkad 
och av den förtidiga ålderdomen 

märkt fysik. 
Det står ju mänskligheten fritt 

att göra. sina experiment. Som ett 
sådant måste den sammanhängande 
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8 - timima rda gen med arbetsdagens all
männa avslutning kl. 5 a 6 e. ni. .be
traktas. 

Yad m,an trodde sig vinna däri
genom : koncentration av arbetet och 
en 'sammanhängande fritid! 'blir dock 
av noll oclh intet vände om verk
ningarna av detsamma, visa sig -vara 
av deprimerande beskaffenhet för 
människans såväl arbetsförmåga som 
andliga 'vitalitet. Vinsten av en 
sammanhängande arbetstid blir ju 
nämligen för arbetsgivaren ringa 
eller ingen, om det kl argöres att en 
koncentration av arbetsförmågan ic
ke i längden kan åvägabringas under 
8 samaiihängande timmar, och en ef
ter kl. 5 à 6 ledig afton, blir för 
löntagaren värdelös om den a:v trött-
lietsiskäl endast kan användas till 
att äta och slöa bort. 

Av ovanstående framgår att ex
perimentet 'ined omläggningen av vå
ra förnämsta måltidstimmar icke bli
vit till gagn för helheten. Ty den 
sena middagen och dess verkningar 
går ut icke allenast över ett oänd
ligt stort antal löntagare, utan även 
över ett oändligt stort antal bairn i 
skolåldern, vilka få foga sig efter 
hemmens måltidstimmar. Dessa ung
domar, som vanligen börjat sin dag 
vid 7-tiden på morgonen, få alltså 
klockan-6 e. m, eller 11 timmar se
nare sätta sig till det stora mål, som 
• nligt naturens anvisning under da
gens lopp borde utgjort det förny
ande och livgivande bränslet för de
ras kroppar, och soim den medhavda 
skoim atsäcken, ©förståndigt. sinött 
tillmätt i somliga hem, på intet vis 
kan ersätta. Om detta kan passera 
utan ödesdigra följder för släktets 
genomsnittliga livskraft skall fram
tiden utvisa klarare än nutiden för
mår. Yii (kunna endast konstatera 
att det redan nu förefinnes en vä
sentlig skillnad i fysisk kraft mellan 
s. k. torrskaffare och personer som 
äro i tillfälle att ersätta den upp
skjutna middagen med en ordentlig 
lunch, mellan skolbarn som leva på 
smörgåsar från kl. 7 f. fln.—6 e. m. 
och skolbarn som under samma tid 
dagligen erhålla ett kraftigt mål — 
samt att den mänsklighet som levde 
för ett par tre decennier sedan och 
intog sin middag vid middagslid på 
alla skapande områden, som fordra 
hjärnkraft och fysisk kraft, var oänd
ligt överlägsen den nu levande, vil
ken intager sin middag på kvällen. 

Att äta för natten borde väl ock
så i granden vara lika bakvänt som 
oiin vi började uppvärma våra arbets
lokaler just soim vi skulle 'lämna 
dem, eller som om solen gick upp 
då vi tänkte lägga oss att sova. 

Vårt schema av i d!ag visar visser-
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ligen att det lyckats oss att ändra 
matordningen, men därmed är icke 
-sagt att vi samtidigt förmått rubba 
världsordningen. Naturen är en 
klok och sträng härskarinna, och 
efterföljden av hennes lagar har vi
sat sig gynnsam och fruktbärande 
för släkten efter släkten årtusenden 
igenom före oss. 

Louise Bergh. 

Bröder. 
Den starka trafiken just nu i gatu

korsningen tvingar för ett ögonblick 
fotgängarne, soim skola passera ga
tan, att stanna. 

Man ser bland dem en gosse i kan
ske sjuårsåldern. Han är rakvuxen, 
smärt och han bär sitt huvud högt. 
En vä Isydd rock, av fint kläde med 
pälsbrämad krage omsluter hans lilla, 
nätta person. Ansiktet under den 
runda filthatten är vackert, förfinat 
och känsligt, ett barnansikte som 
man finner endast inom överklassen. 

Det är .som om larmet från gatan, 
där tunga arbetsåkdon på järmskod-
da hjul skramla fram över 'stenlägg
ningen oah spårvagnar, bilar och mo
torcyklar trängas om utrymmet, det 
är soim om allt detta skrämde den 
lille. Han ser upp till sköterskan, 
soim antagligen skall följa honom till 
skolan, och smyger sin hand trygg
hetssökande in i. hennes. 

I detta ögonblick stormar från an
dra sidan en med honom jämnårig 
parvel över gatan. Han kilar som 
en vessla mellan kärror och bilar, 
övermodigt trotsande faran. Han är 
stark byggd med brett, rödkindat an
sikte som strålar av kraft. Mössan 
sitter på nacken, den lilla tunna, slit
na. rocken är uppslagen på vid gavel 
och den morgonkalla höstvinden blå
ser honom rakt i bringan utan att 
han bryr sig om det — ett gränder
nas barn, vackert i sin unga friska 
styrka.. 

Nu får han sikte på den lille väl
klädde gossen. Han stannar och det 
är som om hans muskler knötes till 
kamp. Han mönstrar hånfullt från 
ovan till nedan den andre, som för
virrad och rodnande trycker sig allt 
hårdare intill sköterskan, utan att 
denna på något isätt tycks observera 
det lilla intermezzot. 

De båda gossarna stå mitt för var
andra på en armlängds avstånd, den 
ene en bild av förfining, den andre av 
kraft. Under någon minut vilar blick 
i blick, den enes bävande och skrämd, 
den andres hatful 1 och hotande — 

Två gossar av samma stad, två 
små bröder av samma folk — vem 
har lärt dem1, den ene att känna fruk
tan, den andre att hata? Någon mås
te ha gjort det! Någon måste på 
detta sätt ha förgiftat deras unga 
sinnen ! 

Varför bar ingen i stället lärt dem 
att tro och lita på varandra, .att le
ende se in i varandras ögon, att kän
na sig som kamrater och vänner? 

Varför har ingen lärt dem detta, 
som skulle göra deras unga värld så 
mycket vackrare och som i fortsätt
ningen skulle göra det samarbete, 
den samverkan de som vuxna dock 
äro dömda till, så mycket lättare och 
vänligare? 

Den fundersamma. 

Var tyst eller 
bättre än tystnad! 

något som är 

Pythagoras. 

Al l t  vad  Damerna  
önska i s k o v ä g finna de bäst och billigast 

hos 

S:a Larmgatan 10 S:a Larmgatan 10 

0, såra ef 
©, såra ej bin mor, när bon bitr ensam 

©cb liDet sont car bennes, sjnnfit bort 

3 natt od} glöntsfa. CCtben är så fort, 

©cb bagen flyr, som ttn är er gemensam. 

tnafe, bent, ar? Dänners stora sfara, 
2tr> färlefs fyägn t Itoets blontntngsoår 
2b allt, bon en gång älsfat, återstår 
Din omsorg od? bin tntttitesgobbet bara. 

2Ult Dtfit som en bröm. — &ur tungt bet Däger 

Dart orb från big, när alltmer tomt od} fallt 
Kring benne Itüet tagit ny gestalt, 

©d? bon blott big i bela Därlben äger. 

Pent minnes längre burit ömt bon smefte, 

Dem fyennes färlefs många offer nu? 
2Icf, ingen, ingen! ilTittites icfe bu, 

Som ett gång trygg i bennes sföte lefte. 

©d? glömmer, sårar bit, pill hjärtat brista, 

Det Ijjärta sont big älsfat fyar så ömt. 

©dj titar» alla bittra falfar, sont bon tömt, 

Den bittrast bleo att barttafärlef mista. 

Dab mer, om äoeit fyott mot big bar brutit! 

©, glöm bocf ej, i hennes bjärta bor 

©släcfltg färfef, t\- boit är bitt mor, 

Det jorbeits baitb, sont licet starfast fnutit. 

©d? bär bott ensam i sin boning nanfar 

X}ott näittar blott ett hub bärutifrån: 

2Xtt bu, ett botter, eller bu, ett son 

Sfall fotttma bit od) sftttgra fyenites tattfar. 

Det är ben lön, som hennes afton liöstar. — 

€tt färlefsorb! — ©d? bet bitr ljust od? Darmt. 
<Ett fallt od} bittert! — ©cfy bet blir så armt 

$öv ben som ingett längre bar sont tröstar. 

©cb när otnstber så bett tib är itttte, 

2ttt äoeit bott i böbetts stab sfall bo. 

Det l]ättger på big själc, ont bu ttteb ro 

Dib graoett fyebra fatt bin mobers minne. 

/. 77. 

C Di strå, säger man ! 
Aldrig har jag dock glömi mina 

VISKAFORS 
G A L O S C H E R  a  

41% ij de äro oumbärliga " J 

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

V I S K A F O R S  
fabrikat  t i l l  fabrikspriser .  
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H a r  
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Ni  
o t  

att sälja, köpa, hyra ut eller 

byta, så annonsera det i 

Göteborgs  Morgonpos t  
Morgonens förnämsta annonsorgan 

Söker 
n å  g  

Ni  
o  n 

tjänare, våning, plats eller 

annat, så annonsera det i 

Göteborgs  Morgonpos t  
Göteborgs största morgontidning. 
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JMod. 
Jag hissade mig upp till fru B. 

för att få henne med på en prome
nad. 

Vädret var strålande — det är ju 
alltid strålande väder nu för tiden 
— men bitande kalit. 

Fru B. mottog mitt förslag be
kymrad. 

— Jag har ju ingenting att ta på 
mig, sade hon suckande. Hon såg 
riktigt medtagen ut. 

— Var i all världen har du gjort 
av alla 'dina kläder då? frågade jag. 
Jag tänkte på Storm-Nielsen, soim ju 
härjat omkring lös och ledig en tid. 

—- Här ser du, svarade fru B. och 
öppnade garderobsdörren. Här finns 
ingenting. 

Garderoben var smoek.full av klä
der. Präktiga kläder, dyrbara klä
der, eleganta kläder. Kläder i alla 
kulörer och för alla breddgrader. 

Jag nöp tag i en svart päls från 
förra året och drog fram den inför 
fru B:s ögon. 

—- Den då? frågade j.ag triumfe
rande. 

— ÄJh, du är tokig, sade hon. 
Skulle du vilja gå med mig i den 
där gamla omodärna pälsen. 

— För min del kunde du gärna 
få promenera i bara nattskjortan, 
svarade jag. Du vet jag har inga. 
fördomar, när det gäller kläder, om 
de bara sitta, på rätt person. 

— Ja, det kan du säga, svarade 
fru B. ooh kastade en till svenskt 
språk oöversättlig blick ned på den 
utsvängda kant, som korn min kjol 
att likna ringklockan i ett kyrktorn. 

— Du som redan har en modärn 
dräkt. 

Det lät nästan soim ett stänk av 
tårar i rösten. 

— Än den här då, sade jag och 
fiskade fram en elegant plyschkap-
pa, den ser ju vid och Ibra ut nertill. 

Fru B. tog sig om huvudet. 
— O! utropade hon. Förskona 

mig från den hemskiteten ! Den är 
ju ett lass av tyg ända från midjan 
och ned. 

Jag såg intet lass av tyg, endast 
ett felfritt 'elegant plagg, isom jag 
mindes utgjort fru B:s .stolthet för 
ett par vintrar sedan. 

Jag lät avkyld plyscbkappan fal
la tillbaka. Min blick hade fastnat 
på en ny punkt — en brun prome
naddräkt från förra året. 

Den du, sade jag, den som klädde 
dig iså utomordentligt väl. 

— Ja, i .fjol ja, svarade fru B. 
Men se nu bara här — hon sträckte 
ut kjolvidden mellan sina händer — 
70 cm. centimeter högst! Det finns 
väl ingen människa, som går med 70 
o ntimeter kring benen nu för tiden. 

— Men du har ju en kort päls 
också. En kort päls. är alltid chic. 

— Man kan väl inte gå och pro
menera omkring i. en kort päls, sade 
fru B. Vet du var jag har k.läd-
ningen till den nu? 

? ? ? ? ? 
— Här! svarade 'fru B. och sträck

te demonstrerande ned händerna ut
efter sin välklädda person. Det är 
den här korta, omodärna klädningen, 

$<äq cLl med J/ 

Alltid utsökt vackra i 

Vasa Blomsterhandel 
Gustaf Ekman 

Storg. 31. Tel. 4314—10365. 

Filial: Vasagat. 21. Tel, 5481. How,"n|?l 
v'erantör. 

Nadeo färgar alla tyger tvättäkta 
Kan anvandas till såväl kallvattensta^' 
ning som kokning. Begär beskrivning 
pa kallvattensfärgning hos Eder hand 
lande eller hos Aktiebolaget ftaLn 
Göteborg. Tel. 20365. 

MERKURT\ÄLEN 
är oöverträffad för tvätt af fi-
nare tyger med ömtåliga färger. 

I  H A N D S K A R !  
och 

( V A N T A R )  
I i rikt urval. 
I Lägsta priser. Kända goda kvalitéer. I 

I Nilssons HandsKfabrik f 
Hvitfeldtsplatsen 9 

(mitt emot gamla Latin) | 
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soim jag går och sliter på hemma. I 
den kan jag väl inte visa mig ute 
heller. 

— Men det har du ju gjort, fler-
faldiga gånger, svarade jag. 

— Ja då, när den var modärn ja. 
Det är en kolossal skillnad. 

Det var tydligen en kolossal skill
nad . I två, tre år har fru B. på ga
tor och torg promenerat omkring den 
garderob, som nu inger henne rys
ningar och avlockar henne höga ut
rop av faisa. 

En sväng av en penna i en âv 
världsmetropolens modeateljéer 
och uppfattningen om det sköna och 
passande förvandlades ögonblickli
gen. Vad världens ädlaste och snill
rikaste icke .förmått — att göra det 
till en mänsklighetens ambitionssak 
att söka efterlikna idealet, det lyckas 
lekande lätt för en okänd skräddare i 

Pa.ris. 
.Tag insåg att här var ingenting att 

vinna för mig, som endast längtade 
efter en stunds promenad i vackert 

väder med en god vän. 
Våra synpunkter voro sa olika. 

Men kanske berodde det på att jato 

redan hade en modärn dräkt bp 
top — up to date — sista skriet som 

det skall vara. 
Ragna Peters. 

Hösten är alltid en arbetssaro års
tid för husmodern. Underlätta a 

åtminstone renhållningsbestyren g® 

nom att lägga Linoleum på alla 
och Vaxduk på alla hyllor och bor^. 
"Linopeters", Kungsportsplatsen -, 

är bästa inköpskällan. 
* 

Hur iskall man bli rik? ® 

fattig på begär! 
Aristoteles. 

Det är ekonomiskt 
att hos oss köpa Gardiner, 

ullstyger, Möbeltyger, 
våra tillverkningar bevislige1 

väl tio gånger så länge, som en gottköpsvara. 

Prover sändas. Precisera godhetsfullt vad Ni öns 

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

Offentliganöjen. 

Stora Teatern. 
Söndag 1,30 Mâtiné 
Kyska Susanna. 

Söndag kl. 8 e. m. 
"JA". 

(Damen från Folies Bergères). 

Måndag kl. 8 e. m. 
"Sista Valsen." 

Xorensbergsteate rn. 
jjörd. d. 17 och Sönd. d. 18 ds. kl. 8: 

Simson och Delila 
^ragikomedi i 3 akter av Sven Lange. 

Obs.!  Sis ta  gångerna.  

Lil la  Teatern.  
Lördag och Söndag kl. 7 och 9: 

Matenas bröllop. 
c-jdagkl. 1>30 Mâtiné: Den stackars Herman 
Jlj j 1.65 o. 2.65 kl. 12—2 och efter kl. 6. Tel. 7760. 

V e c k a n  19/10—25/10 
Kl. 7 o. 9 e. ni. Barnförbjudet. 

palladium 
I "NATTKLUBBEN" 

med RAYMOND GRIFFITH. 

BIALTO 
"VÅR TIDS MORAL" 

med ELEANOR BOARDMAN. 

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

*33en Dam som n/H vara 
chic och elegant på foten 

köper sina skor hos 

' t  fy Â o/n agciBiii  
(jsçafan 51. Sf'/. 0/ZS). 
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a 7Z£?5c?at?. ÔO, 7 SÖ. 

kaf fe t  

fullmogna kokaoborar 
oarben kanefpaml. 

KAKAO sedan 

£ffehiiua och brånslebesparande 

K A M I N E R  
O C H  

KAK£LUGNJ 
INJATJER 

Aktiebolaget 

Göteborg N.Hamngatan 26- ve 

Ceater. 

6raven under triumfbågen. 

Det franska skådespelet "Graven 
under triumfbågen" har av kritiken 
na de platser där den givits i allmän
het erhållit en hög värdesättning, 
l'en har Iramställts som en av dessa 
'Sällsynta, scenskapelser. vilkas begå
ende för åskådaren betyder en stor 
och oförglömlig upplevelse. 

Infriar verkligen pjäsen detta löf
te? 

Skådespelet, av den franske för
tattaren Raynal. vill vara en flam
mande protest mot kriget. Det ivill 
slita la gloire, äran. storheten, glan
sen från krigets änne och visa det. i 
all dess dumhet och grymhet. Så 
långt lyckas också författaren. 

En ung soldat kommer på permis
sion till sitt gods, som ligger i fred
ligt lugn långt bakom den stridslinje, 
där blomman av Frankrikes manliga 
ungdom kämpar och förblöder. Här 
där livet går sin gilla gång. där mar
ken bär gyllene skördar och männis 
korna, en smula glömska av vad som 
vederfares deras kära borta, vid fron
ten. kunna le oeh skratta, där tror 
man ännu på la gloire, på krigets 
storhet, segerns triumf. 

Den unge soldaten, en dyster främ
ling i denna ljusa värld, visar dem 
kriget sådant det är, personifierar det 
genom sitt eget dödskallehuvud, sitt 
frusna väsende, sina lidelsefulla ut
brott: skyttegravarnas smuts och 
mörker, elden, blodlukten, döds
skräcken, jätteskörden av unga liv, 
snökena, personlighetens utplånande 
i denna hop där man en gång var nå
got, konstnär, godsägare, läkare, — 
hopplösheten hos denna unga gene
ration sioim fötts till olycka 

Det hade varit tillräckligt för skå
despelets syftemål, ja, den starkaste 
verkan skulle uppnåtts, o.m allt detta, 
visats mot. bakgrunden av det fredli
ga livets ordning och stilla lycka. 
Men författaren rågar i stället på 
ett fruktansvärt Sätt lidandets kalk 
åt den unge krigaren. Han ger ho
nom en far, vilken he.mligen ser sig 
själv som arvtagare till sonens 
gods och som brudgum till hans 
trolova.de. Författaren ger honom en 
(brud, ung och täck visserligen men 
utan ungdomens omedelbarhet, natur
lighet, godhet, hängivenhet. En un
derligare kvinnogestalt har väl aldrig 
förevisats på en seen. T stället för 
att ila sin älskade till mötes åtmins
tone vid den lilla lantstationen skic
kar hon godisets kusk oclh mottager 
själv den otåligt väntade ett steg 
utanför salongsdörren för att sedan 
underhålla honom med de mest upp
styltade långrandiga deklamationer. 
Hon har avstyrt den beramade vig
seln för att hon och han icke i bröl
lopsgästernas närvaro skola behöva 
ödsla bort de fyra nattliga timmar 
hans pr telegram förkortade permis
sion omfattar. Hon ger sig till ho
nom för att sedan betyga, att hon 
icke älskar honom. När han på mor
gonen. försonad med den ångrande 
fadern, bryter upp för att möta den 
vissa död, med vilken han skall be
tala sin permission, har den unga da
men åter bytt sinne och deklamerar 
till avsked ett trefaldigt ".Tag älskar 
dig". 

Den svenska teaterpubliken kän
ner icke kriget. Den är d'ook \illig 
att mottaga och tro på den mest natt
svarta skildring och att av hjärtat 
hata kriget. Men när freden, som 

den är väl förtrogen med, framhålles 
så lumpen som här. då vaknar miss
tron. Denne far utan förbarmande, 
denne man utan ära, denne åldring 
utan samvete, honom tror man inte 
på. Han kan icke uppfattas som 
represenanten för en allmängiltig 
typ. Och emot ett giftermål, ett helt 
liv tillsammans med denna förkonst
lade vimsiga dam. så 'blottad på varje 
äkta känsla, så oförmögen till ett är
ligt tonfall måste döden på slagfäl
tet synas som en vinning. 

På Lorensbergsteatern. där skåde
spelet under veckan uppförts, gav hr 
Precht en trovärdig och gripande ge
staltning åt den unge soldaten. Hr 
Ivan Hedqvist och fröken Inga Tid-
•blad lyckades på intet sätt med sina 
onaturliga uppgifter, resp. fadern och 
fästmön. 

Kåkstaden. 
Man går — och går — och går — 
De stora tunga husen med bal

konger och utsprång bliva, mindre, 
tunnare i väggarna, anspråkslösare i 
det yttre. De breda trädplanterade 
gatorna smalna, bliva trädlösa. For
donen komma med längre mellan
rum, ifotgängarnes antal minskas. 
Storstadsbruset stillnar, blir borta. 

Gatorna ha förvandlats till grän
der. De äro belagda med kullerste
nar som ännu, efter kanske hundra 
år, hålla tätt ihop fastän de 'här och 
var skjuta upp i ryggar eller sjunka 
ned i gropar. 

De små envåningsbyggnaderna 
ligga kors och tvärs, tydligen utan 
någon på förhand utstakad plan. 
De klättra i tät men spridd ordning 
uppför berget, där de fattat posto 
på något utsprång eller klamrat sig 
fast på sluttningen med gavlarne sö
kande stöd hos varandra. 

Det är en brokig samling hus, rö
da, 'vita, gröna !hus, en del tämligen 
väl underhållna, med en liten höst
gul trädgårdstäppa omkring, andra 
endast bofälliga ruckel. 

I jämförelse med .storstadens me
ra centrala delar är den här utkan
ten en 'veritabel kåkstad. Men den 
förefaller renfejad och luften känns 
genom vädrad och doftande frisk. 
När det rägnar måste vattnet som en 
syndaflod störta utför dessa stup, 
dessa branta stengränder utan ränn
stenar, sopande med sig kvistar och 
löv, damim och sot oim något sådant 
kan finna fäste här uppe där havs
vindarne ständigt svepa fram och 
stormen då och då med starka lung
or blåser in i varje smyg och prång. 

Just nu ligger det lilla samhället, 
vilket vetter åt väster, belyst av so
len som genom lätta purprade m'oln 
och över öppna azurblå himmelsfält 
hastigt sjunker ned mot havet. 

Anbetsklädda människor röra sig 
mellan husraderna, på väg hem från 
arbetet. De hälsa alla på varandra, 
soim. bodde här idel känt folk. Många 
ge sig tid att byta några ord eller 
att med armbågarne mot ett staket 

följa solnedgångens granna färgspel. 
Vid en vattenpost utanför en hus
knut stå några kvinnor och samsprå
ka under det att spännerna fyllas. 
Ett ungt skratt höres från ett öppet 
fönster, de muntra ropen från barn
flocken som leker i gränden. Då 
odh då öppnas en dörr oeh faller åter 
igen. Nere från segelleden ljuder en 
oceanångares mäktiga stämma. 

Skymningen faller. Utmed kajer
na där nere i djupet hänger luften 
full av gula ljus och lanternorna 
brinna ombord på de små bogserbå-
tarne, som ila av och an över vatt
net. Fönster efter fönster flammar 
upp i den lilla kåkstaden och blicka 
klarögda vänligt över till varandra. 
Ingen gardin rullar skiljande och av
stängande ner — — — 

Ett känsligt sinne måste förnim
ma. att stämningen här är en annan 
än inne i den egentliga staden, där 
de mera välsituerade bo. Den är 
icke blott mera rofylld och idyllisk 
utan även varmare, förtroligare, 
lyckligare, liksom genomstrålad av 
hopp. De som bo här känna var
andra, höra ihop, äro ett folk. De 
ha lek-t tillsammans som barn, de ha 
delat ungdomens glädje så som de 
nu, till mogen ålder komma, dela 
öde, arbeta tillsammans i fabrikerna 
eller nere vid hamnen, stå skuldra 
vid skuldra i sina fackföreningar, i 
sina. sjukkassor och arbetslöshets

kassor. 
Dessa människor scim i sin ring

het, sin relativa fattigdom och okun
nighet en oeh en ingenting skulle be
tytt, ingenting skulle förmått, höra 
till det folkskikt, det enda av alla, 
som lärt sammanhållningens hemlig
het oeh som därför skall besitta fram
tidens värld. Crayon. 

"Vad är en äkta 
man värd? 

Vi återgiva här nedan en 
artikel av den mest omtvist-
liga natur under förhopp
ning att våra av frågan 
helt säkert livligt intresse
rade läsarinnor skola gripas 
av lust att kommentera den
samma. Våra spalter öpp
nas med nöje för de vänta
de inläggen! 

— Vad är min make värd för 
mig? Varje gift kvinna borde re
dan under äktenskapets första dagar 
göra sig denna fråga. 

Så inleder mrs Cecil Chesterton 
en artikel i Sunday Express och hon 
tillägger förklarande: 

— Ty utan att man bildat sig en 
klar uppfattning om värdet hos en 
tillgång kan man icke ägna tillbör
lig omsorg åt dess bevarande. Detta 
gäller icke bara för boningshus utan 
även för äkta män. 

Kvinnor se sällan sanningen i ögo
nen. Eljes skulle flertalet av dem 
erkänna inför sig själva, att en äk
ta man för dem betyder ett hew och 
allmän trygghet 

Ett hem är en Stor tillgång. Den 
kvinna för vilken denna sanning 
gått upp. sköter sedan sitt hem på 
ett sådant sätt. att hennes make 
trivs där. Det betyder, att han kän
ner sig nöjd och tillfreds med sin 
tillvaro och det sporrar honom till 
att arbeta och förtjäna pängar för 
att därmed på sitt sätt bidraga till 
hemmets trevnad ooh framgång. 

Liksom en affärsman genom in
ventering undersöker sin ställning 
inventerar också en klok hustru då 
och då den tillgång hon äger i sin 
man. Hon ger akt på honom och 
allt efter de tecken hon därvid fin
ner justerar hon sin behandling av 
honom. 

Mången lovande ung äkta man 
ger plötsligt tappt i kampen för 
tillvaron och sjunker till endast 
auktionsvärde på grund av att hans 
hustru icke förstått att sköta honom. 
Hon inventerade honom icke i god 
tid och denna försummelse har lett 
till det oväntade falissemanget. 

Många hustrur förvänta, att deras 
män skola underhålla sig med dem, 
när de komma hem från sitt arbete. 
Det. är oklokt att taga sådant för 
givet. En man nu för tiden är myc
ket variabel till sitt humör. På 
måndagen kan han vara upplagd 
för ett muntert, samspråk om vad 
som bätet. På torsdagen kan han 
plötsligt tycka att vad lians hustru 
har att säga är bara värdelöst plad-
der — en mycket riskabel känsla! 
— En klok kvinna bör ha på känn 
när hennes man vill vara i fred. 

Kanske invänder någon, att en 
hustru har rättighet att begära, att 
mannen skall ta hänsyn också till 
hennes .sinnesstämning. Tro mig, 
en isådan uppfattning är farlig. Var 
försiktig! Om icke, kan det lätt 
hända, att en man finner förståelse 
— och ett hem — hos en annan kvin 

na! 
Lev er in i hans värld, utveckla 

er jämsides med honom, gör hans 
intressen till ed ra! . 

Förvåna er icke över och anmärk 
icke på hans ombytlighet. För ett 
år sedan visste han ingenting roli
gare än att på lediga stunder arbeta 
i trädgården eller att lyssna i den 
trådlösa och nu är han endast in
tresserad av föreläsningar och di; 
kussionsmöten. 

En man befinner sig i ett tillstånd 
av ständig förändring under det att 
kvinnan i allmänhet stagnerar. Det 
är hennes stora misstag. Hon mås
te hålla jämna steg med sin make 

Det finns många, vackra ooh fi 

rade kvinnor, vilka betrakta sina 
män som en ganska oväsentlig fak
tor i sitt av triumfer fyllda liv. 
Men vad skulle de väl. om än så 
vackra, betyda i sällskapslivet utan 
sina män? 

Gifta kvinnor, beundrade oeh upp
vaktade av andra män. leva ofta i 
den tron. att de endast skulle behö
va välja bland dem. om deras nu
varande giftermål ginge sönder. 

Sanningen är emellertid, att de 
män vilka uppvakta andra mäns 
hustrur höra till den talrika kate
gorien. som icke är böjd att sätta 
bo och taga ett hems tunga börda 
på sig. 

Vad en hustru i våra dagar bör 
ha i minne är att hennes make är 
en mycket värdefull men ingalunda 
äkerställd tillgång. Om hon ieke 

är medveten om hans värde, så finns 
det många andra kvinnor, som för

tå det och äro mer än villiga att 

visa honom det. 
Må den kvinna, som lyckats bli 

gift. ägna sin man åtminstone lika 
stor uppmärksamhet ooh omvårdnad 
som sin hy. Må hon sätta sig ner 
och noga övertänka vad han verk
ligen betyder för henne både i 
känslohänseende och .materiellt sett. 
Må hon, sedan hon insett hans vär
de, -upprätthålla det och bevara det 
åt sig! 

Pensionat och Thesalong 
C  a r m e n - S y l v a  
Aven.yen 33, l:a vån. Tel. 60448 

Förstklassigt ocli hemtrevligt. 
FruKost, middag och supé serveras 
såväl till abonnenter som tillfälliga 
gäster. Kupongsystem. 

Knut Hins Hemslöjd 
KORSOÄTAN 8. Telefon 101 18. 

M ö b e l t y g e r  b i l l i g t .  

När hösten är inne, vill man gär
na genom "nyanskaffningar" öka 
trevnaden i sitt hem. Glöm då icke 
Linoleumimattornas betydelse. Gå in 
till "Linopeters", Kungsportsp 1 atsen 
2, och gör Edert val; de ha nu fått 
in sin nya höstsortering. 

• 

Den mindre kraften uthålligt an-
vand är lika med en stor kraft. 

G. W. Leibnitz. 

H O O V E R  
Den piskar, medan den sopar 

medan den suger. 

D e t  

K o s t a r  
i n g e n t i n g  
att ringa oss för att få en 
matta gratis rengjord med 
en Hoover. Vi önska en
dast att Ni är personligen 
närvarande och tar del av 
vad Hoovermannen har att 
säga om mattans vård och 
rengöring. 

A.-B 
Ferd. Lundquist & Co. 

Hoover-avd. Tel. 4614. 

•(Eftertryck ej 

tillåtet). 

Med ensamrätt 
för Sverige. 

Hllal)$ vil)a. 
Av K AT H LYN RHODES. 

Översatt av Sigyn Frydén. 

Den unge mannen kom fram till 

kenne helt lugnt och föreslag inte, 
som hon till hälvten fruktat, att de 
skulle gå ut i trädgården genast, T 

stället dansade de igenom hela turen, 
°C'h Kitty kände en plötslig förhopp
ning, att hennes fruktan varit dbe-
fogad. Men hon togs ur sin villfa
relse senare, då de åter isökt upp sin 
gamla plats under mullbärsträdet, ty 
hon hade knappt satt sig ner, förrän 
hon fick 'höra honom börja på just 
den mening, som hon 'fruktade att 

få höra. 
— Herr Fraser, — hon avbröt 

ändlöst hans framstammade ord 
— jag har glömt miin isoarf där

inne — ni vet den med sekinerna 

på. Och det är lite kyligt — ville 
ni — skulle ni vilja hämta den åt 
mig? Den måste vara i balrummet. 

Hon såg en hastig rodnad stiga 
upp i hans ansikte, och ett ögonblick 
fruktade hon, att han skulle vägra 
att uppfylla hennes begäran, soim 
han måste finna taktlös, olämplig. 

Men han reste sig genast. 
Jag skall naturligtvis hämta 

den åt er, sade han, och hon kände 
sig tillrättavisad av den lugna vär
digheten i banis ton. Men näi jag 
kommer tillbaka, är jag rädd, att 
jag måste be er höra på mig ett par 

minuter åtminstone. 
Han vände .sig bort, och hon såg 

honom gå över gräsplanen med hög-
buret huvud. Och med det samma 
kände hon en plötslig bävan vid tan
ken på den smärta hon så snait 

skulle nödgas tillfoga honom. 
Men hon kunde inte gifta sig med 

honom! Det var orimligt, fullstän
digt omöjligt att tänka på att anför
tro sitt liv i hans unga Ihänder. Och 
hon finge ej väcka falska förhopp
ningar, som sedan måste komma att 
grusas! Han var för god att leka 
med på det sättet genom ett halvt 

löfte för tillfället endast för att 
mildra ett avslag. Nej, hans upp
riktighet var värd ett uppriktigt 
svar; sanning måste mötas med san

ning. 
Men hon var förskräckligt nervös, 

skulle vilja ha givit mycket för att 
komma undan situationen, ooh i ett 
plötsligt vansinnigt hopp att möta 
honom på vägen tillbaka och lyckas 
få honom med in i huset igen reste 
hon sig och tog ett isteg framåt. 

Just i det ögonblicket, nådde en 
röst hennes öra, och hon stod som 

fastna glad vid stället. 
Å, naturligtvis, det var Per

kins som talade, och hans ton v ar 
en förolämpning mot den lyssnande, 
varenda en ombord vnsste det och 
skojade med honom. Stackars gam
le Cheyne blev utsatt för en ganska 

örundlig drift, när flickan gick i 
land i Marseille, det kan jag tala om 
för er, fröken Fanshawe. 

Fröken Fanshawe! Kitty kän
de hur allt hennes blod strömmade 
till hjärtat, medan hon alltjämt stod 
där som förlamad. Hon hade fått 
klart för sig nu, varifrån rösten kom. 
Det var från andra sidan om en stor 

rododendron buske till vänster om 
gräsplanen, och natten var sa stilla, 
att varje ord hördes klart och tyd

ligt. 
Perkins moitié skrattade. 
— Verkligen! Ack, fortsätt, ni 

kan inte tänka er hur intresserad 

jag är! 
—.Nå väl! Sjömannen skrattade 

också, triumferande tycktes det för 
den darrande lyssnerskan. Om Che
yne inte har talat om historien för 
er, så bör jag kanske inte låta den 

sippra ut. 
Fröken Fanshawe gjorde en mun

ter liten protest, och hennes kaval
jer fortsatte villigt. 

— Jag försäkraT er, att från det 
ögonblick hon steg ombord i Mel
bourne, hade vi saken klar lör oss. 
Hon ser ju naturligtvis bra ut, som 
ni själv kunnat se i kväll den 
överlägsna tonen kom Kitty att 
knyta sina händer i lågande harm 
— och först får jag bekänna, att 
Cheyne blev en liten smula betagen 
— om jag får säga det i er närvaro. 

Kitty kunde föreställa sig den 
skämtsamma lilla bugning, som po 

ängterade hans ord. 

— Men ni behöver inte bli svart
sjuk, fortsatte den förhatliga rösten. 
Cheyne invigde oss snart allihop i 
skämtet. Nå, ni förstår, han syntes 
rädd att ha 'sagt för mycket, jag 
menar inte riktigt så, fröken Fans
hawe. Cheyne är en gentleman, och 
han skulle naturligtvis inte vilja sä-

I ett ord, som kunde kompromet
tera en dam. Men vi upptäckte 
snart, hur det var fatt — att hon 
beslutat få honom för sina fötter, 
och jag får säga, att det var en gan
ska nätt liten flirt. Ni känner väl 
till sjöfolk, och man skulle inte kun
na klandra Cheyne, när flickan så 
öppet lade an på honom. 

—< Nåå? Poppys röst var kylig. 

Och sen — 
— Sen? Å, det blev slut på his

torien, när flickan fann. att han ba
ra lekt med henne. Hon anklagade 
honom för att ha flirtat med henne 

ack. det blev en riktig liten scen 
på slutet, tror jag. Under de mest 
belevade former naturligtvis. Ja 
menar, att hon varken sade eller 
gjorde något komprometterande, där
till är hon för mycket lady. Hans 
ton var beundransvärd. Men hon 

visade honom tydligt, vad hon tänk
te — väntade — och slutligen mås
te han till självförsvar erkänna för 
henne, att ihan var förlovad. 

— Han väntade till slutet, innan 
han — erkände? 

— Nå ja, naturligtvis kan inte en 
karl berätta för en flicka, att han är 
förlovad, med det samma han får se 
henne, sade Perkins. Ni förstår, att 
det skulle se lite för avsiktligt ut. 
Som ett slags annons: "Tillträde 
förbjudet" o. s. v. 

— Ja, det kanske ni har Tätt i. 
Av det kvävda, ljud, som nådde hen
ne, förstod Kitty, att fröken Fan
shawe gäspade. Nå, det var ju en 
mycket rolig liten historia, herr 
Perkins, och jag tycker, att herr 
Cheyne kunde talat om det där för 
mig. Nu är jag säker om att det 
är tid för näista dans. Jag önskar 
den här tillställningen vore över 
— jag längtar att få komma hem 
till en cigarett. 

Kitty hörde ingenting mer. Ej 
sjömannens .skämtsamma erbjudan
de av sitt eget cdgarettfodral och 
flickans låtsade saknad, då hon av
böjde anbudet Hon stod orörlig, 
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8 - timima rda gen med arbetsdagens all
männa avslutning kl. 5 a 6 e. ni. .be
traktas. 

Yad m,an trodde sig vinna däri
genom : koncentration av arbetet och 
en 'sammanhängande fritid! 'blir dock 
av noll oclh intet vände om verk
ningarna av detsamma, visa sig -vara 
av deprimerande beskaffenhet för 
människans såväl arbetsförmåga som 
andliga 'vitalitet. Vinsten av en 
sammanhängande arbetstid blir ju 
nämligen för arbetsgivaren ringa 
eller ingen, om det kl argöres att en 
koncentration av arbetsförmågan ic
ke i längden kan åvägabringas under 
8 samaiihängande timmar, och en ef
ter kl. 5 à 6 ledig afton, blir för 
löntagaren värdelös om den a:v trött-
lietsiskäl endast kan användas till 
att äta och slöa bort. 

Av ovanstående framgår att ex
perimentet 'ined omläggningen av vå
ra förnämsta måltidstimmar icke bli
vit till gagn för helheten. Ty den 
sena middagen och dess verkningar 
går ut icke allenast över ett oänd
ligt stort antal löntagare, utan även 
över ett oändligt stort antal bairn i 
skolåldern, vilka få foga sig efter 
hemmens måltidstimmar. Dessa ung
domar, som vanligen börjat sin dag 
vid 7-tiden på morgonen, få alltså 
klockan-6 e. m, eller 11 timmar se
nare sätta sig till det stora mål, som 
• nligt naturens anvisning under da
gens lopp borde utgjort det förny
ande och livgivande bränslet för de
ras kroppar, och soim den medhavda 
skoim atsäcken, ©förståndigt. sinött 
tillmätt i somliga hem, på intet vis 
kan ersätta. Om detta kan passera 
utan ödesdigra följder för släktets 
genomsnittliga livskraft skall fram
tiden utvisa klarare än nutiden för
mår. Yii (kunna endast konstatera 
att det redan nu förefinnes en vä
sentlig skillnad i fysisk kraft mellan 
s. k. torrskaffare och personer som 
äro i tillfälle att ersätta den upp
skjutna middagen med en ordentlig 
lunch, mellan skolbarn som leva på 
smörgåsar från kl. 7 f. fln.—6 e. m. 
och skolbarn som under samma tid 
dagligen erhålla ett kraftigt mål — 
samt att den mänsklighet som levde 
för ett par tre decennier sedan och 
intog sin middag vid middagslid på 
alla skapande områden, som fordra 
hjärnkraft och fysisk kraft, var oänd
ligt överlägsen den nu levande, vil
ken intager sin middag på kvällen. 

Att äta för natten borde väl ock
så i granden vara lika bakvänt som 
oiin vi började uppvärma våra arbets
lokaler just soim vi skulle 'lämna 
dem, eller som om solen gick upp 
då vi tänkte lägga oss att sova. 

Vårt schema av i d!ag visar visser-

PÄRLOR 
JUVELER 

i modern infattning fördelaktigast 
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f r å g o r ,  b e r ä t t e l s e ,  
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ligen att det lyckats oss att ändra 
matordningen, men därmed är icke 
-sagt att vi samtidigt förmått rubba 
världsordningen. Naturen är en 
klok och sträng härskarinna, och 
efterföljden av hennes lagar har vi
sat sig gynnsam och fruktbärande 
för släkten efter släkten årtusenden 
igenom före oss. 

Louise Bergh. 

Bröder. 
Den starka trafiken just nu i gatu

korsningen tvingar för ett ögonblick 
fotgängarne, soim skola passera ga
tan, att stanna. 

Man ser bland dem en gosse i kan
ske sjuårsåldern. Han är rakvuxen, 
smärt och han bär sitt huvud högt. 
En vä Isydd rock, av fint kläde med 
pälsbrämad krage omsluter hans lilla, 
nätta person. Ansiktet under den 
runda filthatten är vackert, förfinat 
och känsligt, ett barnansikte som 
man finner endast inom överklassen. 

Det är .som om larmet från gatan, 
där tunga arbetsåkdon på järmskod-
da hjul skramla fram över 'stenlägg
ningen oah spårvagnar, bilar och mo
torcyklar trängas om utrymmet, det 
är soim om allt detta skrämde den 
lille. Han ser upp till sköterskan, 
soim antagligen skall följa honom till 
skolan, och smyger sin hand trygg
hetssökande in i. hennes. 

I detta ögonblick stormar från an
dra sidan en med honom jämnårig 
parvel över gatan. Han kilar som 
en vessla mellan kärror och bilar, 
övermodigt trotsande faran. Han är 
stark byggd med brett, rödkindat an
sikte som strålar av kraft. Mössan 
sitter på nacken, den lilla tunna, slit
na. rocken är uppslagen på vid gavel 
och den morgonkalla höstvinden blå
ser honom rakt i bringan utan att 
han bryr sig om det — ett gränder
nas barn, vackert i sin unga friska 
styrka.. 

Nu får han sikte på den lille väl
klädde gossen. Han stannar och det 
är som om hans muskler knötes till 
kamp. Han mönstrar hånfullt från 
ovan till nedan den andre, som för
virrad och rodnande trycker sig allt 
hårdare intill sköterskan, utan att 
denna på något isätt tycks observera 
det lilla intermezzot. 

De båda gossarna stå mitt för var
andra på en armlängds avstånd, den 
ene en bild av förfining, den andre av 
kraft. Under någon minut vilar blick 
i blick, den enes bävande och skrämd, 
den andres hatful 1 och hotande — 

Två gossar av samma stad, två 
små bröder av samma folk — vem 
har lärt dem1, den ene att känna fruk
tan, den andre att hata? Någon mås
te ha gjort det! Någon måste på 
detta sätt ha förgiftat deras unga 
sinnen ! 

Varför bar ingen i stället lärt dem 
att tro och lita på varandra, .att le
ende se in i varandras ögon, att kän
na sig som kamrater och vänner? 

Varför har ingen lärt dem detta, 
som skulle göra deras unga värld så 
mycket vackrare och som i fortsätt
ningen skulle göra det samarbete, 
den samverkan de som vuxna dock 
äro dömda till, så mycket lättare och 
vänligare? 

Den fundersamma. 

Var tyst eller 
bättre än tystnad! 

något som är 

Pythagoras. 

Al l t  vad  Damerna  
önska i s k o v ä g finna de bäst och billigast 

hos 

S:a Larmgatan 10 S:a Larmgatan 10 

0, såra ef 
©, såra ej bin mor, när bon bitr ensam 

©cb liDet sont car bennes, sjnnfit bort 

3 natt od} glöntsfa. CCtben är så fort, 

©cb bagen flyr, som ttn är er gemensam. 

tnafe, bent, ar? Dänners stora sfara, 
2tr> färlefs fyägn t Itoets blontntngsoår 
2b allt, bon en gång älsfat, återstår 
Din omsorg od? bin tntttitesgobbet bara. 

2Ult Dtfit som en bröm. — &ur tungt bet Däger 

Dart orb från big, när alltmer tomt od} fallt 
Kring benne Itüet tagit ny gestalt, 

©d? bon blott big i bela Därlben äger. 

Pent minnes längre burit ömt bon smefte, 

Dem fyennes färlefs många offer nu? 
2Icf, ingen, ingen! ilTittites icfe bu, 

Som ett gång trygg i bennes sföte lefte. 

©d? glömmer, sårar bit, pill hjärtat brista, 

Det Ijjärta sont big älsfat fyar så ömt. 

©dj titar» alla bittra falfar, sont bon tömt, 

Den bittrast bleo att barttafärlef mista. 

Dab mer, om äoeit fyott mot big bar brutit! 

©, glöm bocf ej, i hennes bjärta bor 

©släcfltg färfef, t\- boit är bitt mor, 

Det jorbeits baitb, sont licet starfast fnutit. 

©d? bär bott ensam i sin boning nanfar 

X}ott näittar blott ett hub bärutifrån: 

2Xtt bu, ett botter, eller bu, ett son 

Sfall fotttma bit od) sftttgra fyenites tattfar. 

Det är ben lön, som hennes afton liöstar. — 

€tt färlefsorb! — ©d? bet bitr ljust od? Darmt. 
<Ett fallt od} bittert! — ©cfy bet blir så armt 

$öv ben som ingett längre bar sont tröstar. 

©cb när otnstber så bett tib är itttte, 

2ttt äoeit bott i böbetts stab sfall bo. 

Det l]ättger på big själc, ont bu ttteb ro 

Dib graoett fyebra fatt bin mobers minne. 

/. 77. 

C Di strå, säger man ! 
Aldrig har jag dock glömi mina 
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JMod. 
Jag hissade mig upp till fru B. 

för att få henne med på en prome
nad. 

Vädret var strålande — det är ju 
alltid strålande väder nu för tiden 
— men bitande kalit. 

Fru B. mottog mitt förslag be
kymrad. 

— Jag har ju ingenting att ta på 
mig, sade hon suckande. Hon såg 
riktigt medtagen ut. 

— Var i all världen har du gjort 
av alla 'dina kläder då? frågade jag. 
Jag tänkte på Storm-Nielsen, soim ju 
härjat omkring lös och ledig en tid. 

—- Här ser du, svarade fru B. och 
öppnade garderobsdörren. Här finns 
ingenting. 

Garderoben var smoek.full av klä
der. Präktiga kläder, dyrbara klä
der, eleganta kläder. Kläder i alla 
kulörer och för alla breddgrader. 

Jag nöp tag i en svart päls från 
förra året och drog fram den inför 
fru B:s ögon. 

—- Den då? frågade j.ag triumfe
rande. 

— ÄJh, du är tokig, sade hon. 
Skulle du vilja gå med mig i den 
där gamla omodärna pälsen. 

— För min del kunde du gärna 
få promenera i bara nattskjortan, 
svarade jag. Du vet jag har inga. 
fördomar, när det gäller kläder, om 
de bara sitta, på rätt person. 

— Ja, det kan du säga, svarade 
fru B. ooh kastade en till svenskt 
språk oöversättlig blick ned på den 
utsvängda kant, som korn min kjol 
att likna ringklockan i ett kyrktorn. 

— Du som redan har en modärn 
dräkt. 

Det lät nästan soim ett stänk av 
tårar i rösten. 

— Än den här då, sade jag och 
fiskade fram en elegant plyschkap-
pa, den ser ju vid och Ibra ut nertill. 

Fru B. tog sig om huvudet. 
— O! utropade hon. Förskona 

mig från den hemskiteten ! Den är 
ju ett lass av tyg ända från midjan 
och ned. 

Jag såg intet lass av tyg, endast 
ett felfritt 'elegant plagg, isom jag 
mindes utgjort fru B:s .stolthet för 
ett par vintrar sedan. 

Jag lät avkyld plyscbkappan fal
la tillbaka. Min blick hade fastnat 
på en ny punkt — en brun prome
naddräkt från förra året. 

Den du, sade jag, den som klädde 
dig iså utomordentligt väl. 

— Ja, i .fjol ja, svarade fru B. 
Men se nu bara här — hon sträckte 
ut kjolvidden mellan sina händer — 
70 cm. centimeter högst! Det finns 
väl ingen människa, som går med 70 
o ntimeter kring benen nu för tiden. 

— Men du har ju en kort päls 
också. En kort päls. är alltid chic. 

— Man kan väl inte gå och pro
menera omkring i. en kort päls, sade 
fru B. Vet du var jag har k.läd-
ningen till den nu? 

? ? ? ? ? 
— Här! svarade 'fru B. och sträck

te demonstrerande ned händerna ut
efter sin välklädda person. Det är 
den här korta, omodärna klädningen, 

$<äq cLl med J/ 

Alltid utsökt vackra i 

Vasa Blomsterhandel 
Gustaf Ekman 

Storg. 31. Tel. 4314—10365. 

Filial: Vasagat. 21. Tel, 5481. How,"n|?l 
v'erantör. 

Nadeo färgar alla tyger tvättäkta 
Kan anvandas till såväl kallvattensta^' 
ning som kokning. Begär beskrivning 
pa kallvattensfärgning hos Eder hand 
lande eller hos Aktiebolaget ftaLn 
Göteborg. Tel. 20365. 

MERKURT\ÄLEN 
är oöverträffad för tvätt af fi-
nare tyger med ömtåliga färger. 

I  H A N D S K A R !  
och 

( V A N T A R )  
I i rikt urval. 
I Lägsta priser. Kända goda kvalitéer. I 

I Nilssons HandsKfabrik f 
Hvitfeldtsplatsen 9 

(mitt emot gamla Latin) | 
illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllM 

soim jag går och sliter på hemma. I 
den kan jag väl inte visa mig ute 
heller. 

— Men det har du ju gjort, fler-
faldiga gånger, svarade jag. 

— Ja då, när den var modärn ja. 
Det är en kolossal skillnad. 

Det var tydligen en kolossal skill
nad . I två, tre år har fru B. på ga
tor och torg promenerat omkring den 
garderob, som nu inger henne rys
ningar och avlockar henne höga ut
rop av faisa. 

En sväng av en penna i en âv 
världsmetropolens modeateljéer 
och uppfattningen om det sköna och 
passande förvandlades ögonblickli
gen. Vad världens ädlaste och snill
rikaste icke .förmått — att göra det 
till en mänsklighetens ambitionssak 
att söka efterlikna idealet, det lyckas 
lekande lätt för en okänd skräddare i 

Pa.ris. 
.Tag insåg att här var ingenting att 

vinna för mig, som endast längtade 
efter en stunds promenad i vackert 

väder med en god vän. 
Våra synpunkter voro sa olika. 

Men kanske berodde det på att jato 

redan hade en modärn dräkt bp 
top — up to date — sista skriet som 

det skall vara. 
Ragna Peters. 

Hösten är alltid en arbetssaro års
tid för husmodern. Underlätta a 

åtminstone renhållningsbestyren g® 

nom att lägga Linoleum på alla 
och Vaxduk på alla hyllor och bor^. 
"Linopeters", Kungsportsplatsen -, 

är bästa inköpskällan. 
* 

Hur iskall man bli rik? ® 

fattig på begär! 
Aristoteles. 

Det är ekonomiskt 
att hos oss köpa Gardiner, 

ullstyger, Möbeltyger, 
våra tillverkningar bevislige1 

väl tio gånger så länge, som en gottköpsvara. 

Prover sändas. Precisera godhetsfullt vad Ni öns 

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

Offentliganöjen. 

Stora Teatern. 
Söndag 1,30 Mâtiné 
Kyska Susanna. 

Söndag kl. 8 e. m. 
"JA". 

(Damen från Folies Bergères). 

Måndag kl. 8 e. m. 
"Sista Valsen." 

Xorensbergsteate rn. 
jjörd. d. 17 och Sönd. d. 18 ds. kl. 8: 

Simson och Delila 
^ragikomedi i 3 akter av Sven Lange. 

Obs.!  Sis ta  gångerna.  

Lil la  Teatern.  
Lördag och Söndag kl. 7 och 9: 

Matenas bröllop. 
c-jdagkl. 1>30 Mâtiné: Den stackars Herman 
Jlj j 1.65 o. 2.65 kl. 12—2 och efter kl. 6. Tel. 7760. 

V e c k a n  19/10—25/10 
Kl. 7 o. 9 e. ni. Barnförbjudet. 

palladium 
I "NATTKLUBBEN" 

med RAYMOND GRIFFITH. 

BIALTO 
"VÅR TIDS MORAL" 

med ELEANOR BOARDMAN. 

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

*33en Dam som n/H vara 
chic och elegant på foten 

köper sina skor hos 

' t  fy Â o/n agciBiii  
(jsçafan 51. Sf'/. 0/ZS). 

7aôù7-ô 

a 7Z£?5c?at?. ÔO, 7 SÖ. 

kaf fe t  

fullmogna kokaoborar 
oarben kanefpaml. 

KAKAO sedan 

£ffehiiua och brånslebesparande 

K A M I N E R  
O C H  

KAK£LUGNJ 
INJATJER 

Aktiebolaget 

Göteborg N.Hamngatan 26- ve 

Ceater. 

6raven under triumfbågen. 

Det franska skådespelet "Graven 
under triumfbågen" har av kritiken 
na de platser där den givits i allmän
het erhållit en hög värdesättning, 
l'en har Iramställts som en av dessa 
'Sällsynta, scenskapelser. vilkas begå
ende för åskådaren betyder en stor 
och oförglömlig upplevelse. 

Infriar verkligen pjäsen detta löf
te? 

Skådespelet, av den franske för
tattaren Raynal. vill vara en flam
mande protest mot kriget. Det ivill 
slita la gloire, äran. storheten, glan
sen från krigets änne och visa det. i 
all dess dumhet och grymhet. Så 
långt lyckas också författaren. 

En ung soldat kommer på permis
sion till sitt gods, som ligger i fred
ligt lugn långt bakom den stridslinje, 
där blomman av Frankrikes manliga 
ungdom kämpar och förblöder. Här 
där livet går sin gilla gång. där mar
ken bär gyllene skördar och männis 
korna, en smula glömska av vad som 
vederfares deras kära borta, vid fron
ten. kunna le oeh skratta, där tror 
man ännu på la gloire, på krigets 
storhet, segerns triumf. 

Den unge soldaten, en dyster främ
ling i denna ljusa värld, visar dem 
kriget sådant det är, personifierar det 
genom sitt eget dödskallehuvud, sitt 
frusna väsende, sina lidelsefulla ut
brott: skyttegravarnas smuts och 
mörker, elden, blodlukten, döds
skräcken, jätteskörden av unga liv, 
snökena, personlighetens utplånande 
i denna hop där man en gång var nå
got, konstnär, godsägare, läkare, — 
hopplösheten hos denna unga gene
ration sioim fötts till olycka 

Det hade varit tillräckligt för skå
despelets syftemål, ja, den starkaste 
verkan skulle uppnåtts, o.m allt detta, 
visats mot. bakgrunden av det fredli
ga livets ordning och stilla lycka. 
Men författaren rågar i stället på 
ett fruktansvärt Sätt lidandets kalk 
åt den unge krigaren. Han ger ho
nom en far, vilken he.mligen ser sig 
själv som arvtagare till sonens 
gods och som brudgum till hans 
trolova.de. Författaren ger honom en 
(brud, ung och täck visserligen men 
utan ungdomens omedelbarhet, natur
lighet, godhet, hängivenhet. En un
derligare kvinnogestalt har väl aldrig 
förevisats på en seen. T stället för 
att ila sin älskade till mötes åtmins
tone vid den lilla lantstationen skic
kar hon godisets kusk oclh mottager 
själv den otåligt väntade ett steg 
utanför salongsdörren för att sedan 
underhålla honom med de mest upp
styltade långrandiga deklamationer. 
Hon har avstyrt den beramade vig
seln för att hon och han icke i bröl
lopsgästernas närvaro skola behöva 
ödsla bort de fyra nattliga timmar 
hans pr telegram förkortade permis
sion omfattar. Hon ger sig till ho
nom för att sedan betyga, att hon 
icke älskar honom. När han på mor
gonen. försonad med den ångrande 
fadern, bryter upp för att möta den 
vissa död, med vilken han skall be
tala sin permission, har den unga da
men åter bytt sinne och deklamerar 
till avsked ett trefaldigt ".Tag älskar 
dig". 

Den svenska teaterpubliken kän
ner icke kriget. Den är d'ook \illig 
att mottaga och tro på den mest natt
svarta skildring och att av hjärtat 
hata kriget. Men när freden, som 

den är väl förtrogen med, framhålles 
så lumpen som här. då vaknar miss
tron. Denne far utan förbarmande, 
denne man utan ära, denne åldring 
utan samvete, honom tror man inte 
på. Han kan icke uppfattas som 
represenanten för en allmängiltig 
typ. Och emot ett giftermål, ett helt 
liv tillsammans med denna förkonst
lade vimsiga dam. så 'blottad på varje 
äkta känsla, så oförmögen till ett är
ligt tonfall måste döden på slagfäl
tet synas som en vinning. 

På Lorensbergsteatern. där skåde
spelet under veckan uppförts, gav hr 
Precht en trovärdig och gripande ge
staltning åt den unge soldaten. Hr 
Ivan Hedqvist och fröken Inga Tid-
•blad lyckades på intet sätt med sina 
onaturliga uppgifter, resp. fadern och 
fästmön. 

Kåkstaden. 
Man går — och går — och går — 
De stora tunga husen med bal

konger och utsprång bliva, mindre, 
tunnare i väggarna, anspråkslösare i 
det yttre. De breda trädplanterade 
gatorna smalna, bliva trädlösa. For
donen komma med längre mellan
rum, ifotgängarnes antal minskas. 
Storstadsbruset stillnar, blir borta. 

Gatorna ha förvandlats till grän
der. De äro belagda med kullerste
nar som ännu, efter kanske hundra 
år, hålla tätt ihop fastän de 'här och 
var skjuta upp i ryggar eller sjunka 
ned i gropar. 

De små envåningsbyggnaderna 
ligga kors och tvärs, tydligen utan 
någon på förhand utstakad plan. 
De klättra i tät men spridd ordning 
uppför berget, där de fattat posto 
på något utsprång eller klamrat sig 
fast på sluttningen med gavlarne sö
kande stöd hos varandra. 

Det är en brokig samling hus, rö
da, 'vita, gröna !hus, en del tämligen 
väl underhållna, med en liten höst
gul trädgårdstäppa omkring, andra 
endast bofälliga ruckel. 

I jämförelse med .storstadens me
ra centrala delar är den här utkan
ten en 'veritabel kåkstad. Men den 
förefaller renfejad och luften känns 
genom vädrad och doftande frisk. 
När det rägnar måste vattnet som en 
syndaflod störta utför dessa stup, 
dessa branta stengränder utan ränn
stenar, sopande med sig kvistar och 
löv, damim och sot oim något sådant 
kan finna fäste här uppe där havs
vindarne ständigt svepa fram och 
stormen då och då med starka lung
or blåser in i varje smyg och prång. 

Just nu ligger det lilla samhället, 
vilket vetter åt väster, belyst av so
len som genom lätta purprade m'oln 
och över öppna azurblå himmelsfält 
hastigt sjunker ned mot havet. 

Anbetsklädda människor röra sig 
mellan husraderna, på väg hem från 
arbetet. De hälsa alla på varandra, 
soim. bodde här idel känt folk. Många 
ge sig tid att byta några ord eller 
att med armbågarne mot ett staket 

följa solnedgångens granna färgspel. 
Vid en vattenpost utanför en hus
knut stå några kvinnor och samsprå
ka under det att spännerna fyllas. 
Ett ungt skratt höres från ett öppet 
fönster, de muntra ropen från barn
flocken som leker i gränden. Då 
odh då öppnas en dörr oeh faller åter 
igen. Nere från segelleden ljuder en 
oceanångares mäktiga stämma. 

Skymningen faller. Utmed kajer
na där nere i djupet hänger luften 
full av gula ljus och lanternorna 
brinna ombord på de små bogserbå-
tarne, som ila av och an över vatt
net. Fönster efter fönster flammar 
upp i den lilla kåkstaden och blicka 
klarögda vänligt över till varandra. 
Ingen gardin rullar skiljande och av
stängande ner — — — 

Ett känsligt sinne måste förnim
ma. att stämningen här är en annan 
än inne i den egentliga staden, där 
de mera välsituerade bo. Den är 
icke blott mera rofylld och idyllisk 
utan även varmare, förtroligare, 
lyckligare, liksom genomstrålad av 
hopp. De som bo här känna var
andra, höra ihop, äro ett folk. De 
ha lek-t tillsammans som barn, de ha 
delat ungdomens glädje så som de 
nu, till mogen ålder komma, dela 
öde, arbeta tillsammans i fabrikerna 
eller nere vid hamnen, stå skuldra 
vid skuldra i sina fackföreningar, i 
sina. sjukkassor och arbetslöshets

kassor. 
Dessa människor scim i sin ring

het, sin relativa fattigdom och okun
nighet en oeh en ingenting skulle be
tytt, ingenting skulle förmått, höra 
till det folkskikt, det enda av alla, 
som lärt sammanhållningens hemlig
het oeh som därför skall besitta fram
tidens värld. Crayon. 

"Vad är en äkta 
man värd? 

Vi återgiva här nedan en 
artikel av den mest omtvist-
liga natur under förhopp
ning att våra av frågan 
helt säkert livligt intresse
rade läsarinnor skola gripas 
av lust att kommentera den
samma. Våra spalter öpp
nas med nöje för de vänta
de inläggen! 

— Vad är min make värd för 
mig? Varje gift kvinna borde re
dan under äktenskapets första dagar 
göra sig denna fråga. 

Så inleder mrs Cecil Chesterton 
en artikel i Sunday Express och hon 
tillägger förklarande: 

— Ty utan att man bildat sig en 
klar uppfattning om värdet hos en 
tillgång kan man icke ägna tillbör
lig omsorg åt dess bevarande. Detta 
gäller icke bara för boningshus utan 
även för äkta män. 

Kvinnor se sällan sanningen i ögo
nen. Eljes skulle flertalet av dem 
erkänna inför sig själva, att en äk
ta man för dem betyder ett hew och 
allmän trygghet 

Ett hem är en Stor tillgång. Den 
kvinna för vilken denna sanning 
gått upp. sköter sedan sitt hem på 
ett sådant sätt. att hennes make 
trivs där. Det betyder, att han kän
ner sig nöjd och tillfreds med sin 
tillvaro och det sporrar honom till 
att arbeta och förtjäna pängar för 
att därmed på sitt sätt bidraga till 
hemmets trevnad ooh framgång. 

Liksom en affärsman genom in
ventering undersöker sin ställning 
inventerar också en klok hustru då 
och då den tillgång hon äger i sin 
man. Hon ger akt på honom och 
allt efter de tecken hon därvid fin
ner justerar hon sin behandling av 
honom. 

Mången lovande ung äkta man 
ger plötsligt tappt i kampen för 
tillvaron och sjunker till endast 
auktionsvärde på grund av att hans 
hustru icke förstått att sköta honom. 
Hon inventerade honom icke i god 
tid och denna försummelse har lett 
till det oväntade falissemanget. 

Många hustrur förvänta, att deras 
män skola underhålla sig med dem, 
när de komma hem från sitt arbete. 
Det. är oklokt att taga sådant för 
givet. En man nu för tiden är myc
ket variabel till sitt humör. På 
måndagen kan han vara upplagd 
för ett muntert, samspråk om vad 
som bätet. På torsdagen kan han 
plötsligt tycka att vad lians hustru 
har att säga är bara värdelöst plad-
der — en mycket riskabel känsla! 
— En klok kvinna bör ha på känn 
när hennes man vill vara i fred. 

Kanske invänder någon, att en 
hustru har rättighet att begära, att 
mannen skall ta hänsyn också till 
hennes .sinnesstämning. Tro mig, 
en isådan uppfattning är farlig. Var 
försiktig! Om icke, kan det lätt 
hända, att en man finner förståelse 
— och ett hem — hos en annan kvin 

na! 
Lev er in i hans värld, utveckla 

er jämsides med honom, gör hans 
intressen till ed ra! . 

Förvåna er icke över och anmärk 
icke på hans ombytlighet. För ett 
år sedan visste han ingenting roli
gare än att på lediga stunder arbeta 
i trädgården eller att lyssna i den 
trådlösa och nu är han endast in
tresserad av föreläsningar och di; 
kussionsmöten. 

En man befinner sig i ett tillstånd 
av ständig förändring under det att 
kvinnan i allmänhet stagnerar. Det 
är hennes stora misstag. Hon mås
te hålla jämna steg med sin make 

Det finns många, vackra ooh fi 

rade kvinnor, vilka betrakta sina 
män som en ganska oväsentlig fak
tor i sitt av triumfer fyllda liv. 
Men vad skulle de väl. om än så 
vackra, betyda i sällskapslivet utan 
sina män? 

Gifta kvinnor, beundrade oeh upp
vaktade av andra män. leva ofta i 
den tron. att de endast skulle behö
va välja bland dem. om deras nu
varande giftermål ginge sönder. 

Sanningen är emellertid, att de 
män vilka uppvakta andra mäns 
hustrur höra till den talrika kate
gorien. som icke är böjd att sätta 
bo och taga ett hems tunga börda 
på sig. 

Vad en hustru i våra dagar bör 
ha i minne är att hennes make är 
en mycket värdefull men ingalunda 
äkerställd tillgång. Om hon ieke 

är medveten om hans värde, så finns 
det många andra kvinnor, som för

tå det och äro mer än villiga att 

visa honom det. 
Må den kvinna, som lyckats bli 

gift. ägna sin man åtminstone lika 
stor uppmärksamhet ooh omvårdnad 
som sin hy. Må hon sätta sig ner 
och noga övertänka vad han verk
ligen betyder för henne både i 
känslohänseende och .materiellt sett. 
Må hon, sedan hon insett hans vär
de, -upprätthålla det och bevara det 
åt sig! 

Pensionat och Thesalong 
C  a r m e n - S y l v a  
Aven.yen 33, l:a vån. Tel. 60448 

Förstklassigt ocli hemtrevligt. 
FruKost, middag och supé serveras 
såväl till abonnenter som tillfälliga 
gäster. Kupongsystem. 

Knut Hins Hemslöjd 
KORSOÄTAN 8. Telefon 101 18. 

M ö b e l t y g e r  b i l l i g t .  

När hösten är inne, vill man gär
na genom "nyanskaffningar" öka 
trevnaden i sitt hem. Glöm då icke 
Linoleumimattornas betydelse. Gå in 
till "Linopeters", Kungsportsp 1 atsen 
2, och gör Edert val; de ha nu fått 
in sin nya höstsortering. 

• 

Den mindre kraften uthålligt an-
vand är lika med en stor kraft. 

G. W. Leibnitz. 

H O O V E R  
Den piskar, medan den sopar 

medan den suger. 

D e t  

K o s t a r  
i n g e n t i n g  
att ringa oss för att få en 
matta gratis rengjord med 
en Hoover. Vi önska en
dast att Ni är personligen 
närvarande och tar del av 
vad Hoovermannen har att 
säga om mattans vård och 
rengöring. 

A.-B 
Ferd. Lundquist & Co. 

Hoover-avd. Tel. 4614. 

•(Eftertryck ej 

tillåtet). 

Med ensamrätt 
för Sverige. 

Hllal)$ vil)a. 
Av K AT H LYN RHODES. 

Översatt av Sigyn Frydén. 

Den unge mannen kom fram till 

kenne helt lugnt och föreslag inte, 
som hon till hälvten fruktat, att de 
skulle gå ut i trädgården genast, T 

stället dansade de igenom hela turen, 
°C'h Kitty kände en plötslig förhopp
ning, att hennes fruktan varit dbe-
fogad. Men hon togs ur sin villfa
relse senare, då de åter isökt upp sin 
gamla plats under mullbärsträdet, ty 
hon hade knappt satt sig ner, förrän 
hon fick 'höra honom börja på just 
den mening, som hon 'fruktade att 

få höra. 
— Herr Fraser, — hon avbröt 

ändlöst hans framstammade ord 
— jag har glömt miin isoarf där

inne — ni vet den med sekinerna 

på. Och det är lite kyligt — ville 
ni — skulle ni vilja hämta den åt 
mig? Den måste vara i balrummet. 

Hon såg en hastig rodnad stiga 
upp i hans ansikte, och ett ögonblick 
fruktade hon, att han skulle vägra 
att uppfylla hennes begäran, soim 
han måste finna taktlös, olämplig. 

Men han reste sig genast. 
Jag skall naturligtvis hämta 

den åt er, sade han, och hon kände 
sig tillrättavisad av den lugna vär
digheten i banis ton. Men näi jag 
kommer tillbaka, är jag rädd, att 
jag måste be er höra på mig ett par 

minuter åtminstone. 
Han vände .sig bort, och hon såg 

honom gå över gräsplanen med hög-
buret huvud. Och med det samma 
kände hon en plötslig bävan vid tan
ken på den smärta hon så snait 

skulle nödgas tillfoga honom. 
Men hon kunde inte gifta sig med 

honom! Det var orimligt, fullstän
digt omöjligt att tänka på att anför
tro sitt liv i hans unga Ihänder. Och 
hon finge ej väcka falska förhopp
ningar, som sedan måste komma att 
grusas! Han var för god att leka 
med på det sättet genom ett halvt 

löfte för tillfället endast för att 
mildra ett avslag. Nej, hans upp
riktighet var värd ett uppriktigt 
svar; sanning måste mötas med san

ning. 
Men hon var förskräckligt nervös, 

skulle vilja ha givit mycket för att 
komma undan situationen, ooh i ett 
plötsligt vansinnigt hopp att möta 
honom på vägen tillbaka och lyckas 
få honom med in i huset igen reste 
hon sig och tog ett isteg framåt. 

Just i det ögonblicket, nådde en 
röst hennes öra, och hon stod som 

fastna glad vid stället. 
Å, naturligtvis, det var Per

kins som talade, och hans ton v ar 
en förolämpning mot den lyssnande, 
varenda en ombord vnsste det och 
skojade med honom. Stackars gam
le Cheyne blev utsatt för en ganska 

örundlig drift, när flickan gick i 
land i Marseille, det kan jag tala om 
för er, fröken Fanshawe. 

Fröken Fanshawe! Kitty kän
de hur allt hennes blod strömmade 
till hjärtat, medan hon alltjämt stod 
där som förlamad. Hon hade fått 
klart för sig nu, varifrån rösten kom. 
Det var från andra sidan om en stor 

rododendron buske till vänster om 
gräsplanen, och natten var sa stilla, 
att varje ord hördes klart och tyd

ligt. 
Perkins moitié skrattade. 
— Verkligen! Ack, fortsätt, ni 

kan inte tänka er hur intresserad 

jag är! 
—.Nå väl! Sjömannen skrattade 

också, triumferande tycktes det för 
den darrande lyssnerskan. Om Che
yne inte har talat om historien för 
er, så bör jag kanske inte låta den 

sippra ut. 
Fröken Fanshawe gjorde en mun

ter liten protest, och hennes kaval
jer fortsatte villigt. 

— Jag försäkraT er, att från det 
ögonblick hon steg ombord i Mel
bourne, hade vi saken klar lör oss. 
Hon ser ju naturligtvis bra ut, som 
ni själv kunnat se i kväll den 
överlägsna tonen kom Kitty att 
knyta sina händer i lågande harm 
— och först får jag bekänna, att 
Cheyne blev en liten smula betagen 
— om jag får säga det i er närvaro. 

Kitty kunde föreställa sig den 
skämtsamma lilla bugning, som po 

ängterade hans ord. 

— Men ni behöver inte bli svart
sjuk, fortsatte den förhatliga rösten. 
Cheyne invigde oss snart allihop i 
skämtet. Nå, ni förstår, han syntes 
rädd att ha 'sagt för mycket, jag 
menar inte riktigt så, fröken Fans
hawe. Cheyne är en gentleman, och 
han skulle naturligtvis inte vilja sä-

I ett ord, som kunde kompromet
tera en dam. Men vi upptäckte 
snart, hur det var fatt — att hon 
beslutat få honom för sina fötter, 
och jag får säga, att det var en gan
ska nätt liten flirt. Ni känner väl 
till sjöfolk, och man skulle inte kun
na klandra Cheyne, när flickan så 
öppet lade an på honom. 

—< Nåå? Poppys röst var kylig. 

Och sen — 
— Sen? Å, det blev slut på his

torien, när flickan fann. att han ba
ra lekt med henne. Hon anklagade 
honom för att ha flirtat med henne 

ack. det blev en riktig liten scen 
på slutet, tror jag. Under de mest 
belevade former naturligtvis. Ja 
menar, att hon varken sade eller 
gjorde något komprometterande, där
till är hon för mycket lady. Hans 
ton var beundransvärd. Men hon 

visade honom tydligt, vad hon tänk
te — väntade — och slutligen mås
te han till självförsvar erkänna för 
henne, att ihan var förlovad. 

— Han väntade till slutet, innan 
han — erkände? 

— Nå ja, naturligtvis kan inte en 
karl berätta för en flicka, att han är 
förlovad, med det samma han får se 
henne, sade Perkins. Ni förstår, att 
det skulle se lite för avsiktligt ut. 
Som ett slags annons: "Tillträde 
förbjudet" o. s. v. 

— Ja, det kanske ni har Tätt i. 
Av det kvävda, ljud, som nådde hen
ne, förstod Kitty, att fröken Fan
shawe gäspade. Nå, det var ju en 
mycket rolig liten historia, herr 
Perkins, och jag tycker, att herr 
Cheyne kunde talat om det där för 
mig. Nu är jag säker om att det 
är tid för näista dans. Jag önskar 
den här tillställningen vore över 
— jag längtar att få komma hem 
till en cigarett. 

Kitty hörde ingenting mer. Ej 
sjömannens .skämtsamma erbjudan
de av sitt eget cdgarettfodral och 
flickans låtsade saknad, då hon av
böjde anbudet Hon stod orörlig, 
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uaniifreanstaitens Yrkesskola. 

Ni glömmer väl inte 
att köpa YvY-tvål, ty då glöm
mer ni det väsentligaste: Er 
hys bästa vän. 

Snuva och 

bröstvärk. 

Hösten har som alltid haft till föl-
jesvenner de med stor olust motsedda 
förkylningssjukdomarne. Den gamla 
en smula galghu-moristiska uppfatt
ningen, att de höra till årstiden och 
att man ingenting annat har att göra 
än att undergivet dragas -med dem 
har emellertid, som tidigare påpekats, 
fått -vika för en desperat önskan att 
kunna bemästra och bli kvitt 'dem. 
Frågan har varit uppe på alla håll 
och man har vänt sig till läkareve
tenskapen för att få ett svar. 

Den stora engelska läkaretidningen 
Lancet har nu läimnat en del upplys
ningar genom d:r John Alexander 
Drake, vilka jag här nedan i sam
mandrag återgiver. 

"Förkylningsårstiden är inne, an
märker den ifrågavarande läkaren, 
och utbrottet av en i samband därmed 
stående epidemi har redan inrappor
terats. Det är kuriöst, men det har 
ännu icke gått upp 'för den stora- pub
liken, att den allmänt använda 'be
teckningen "förkylning" icke blott är 
felaktig utan även direkt missvisan
de. 

Den förleder nämligen allmänhe
ten att förbinda- densamma med tan
ken på "drag", "blåst" o. s. v. och 
att söka skyddet och även läkedo
men i en allt tjockare påklädning. 

Otvivelaktigt-spela de atmosfäriska 
förhållandena in, men de symtom, 
som allmänheten sammanfattar i or
det "förkylning", framkallas genom 
en invasion i systemet av sjukdoms-
alstrande mikroorganismer, en inva
sion som ofta kan bli ödesdiger. 

Ett betydande antal av de döds
fall som inträffa under den kalla 
årstiden framkallas av sjukdomar i 
andningsorganen, vilka återigen i tal
rika fal-1 leda sitt ursprung just från 
vad man i dagligt tal kallar "för
kylning". Denna ligger också bak-

"B Fl O FL" 
brunmelerad varm ulster. 
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F i s k t o r g e t .  

om imånga kroniska, livsdugligheten 
nedsättande åkommor. 

På grund av allmänhetens bris
tande insikter ifråga om "förkylning
ens" verkliga natur göra de flesta 
förkylda ingenting för att förebygga-
smittans ytterligare spridning. 

Den förkylde går ofta till sitt ar
bete som vanligt och besöker även 
nöjeslokaler eller andra platser, där 
många -människor äro samlade, utan 
tanke på den smittofara, som han där
igenom -utsätter andra personer för. 

Om 'de som falla offer för "för
kylning" ville hålla sig till -sängs 
några dagar, så skulle deras opass-
ligihet icke blott fortare gå över utan 
många andra människor skulle ock
så slippa att bli smittade. 

Det är alldeles riktigt att läkare
världen och hälsovårdsmyndigheterna 
böra upptaga striden mot en sjukdom 
iså vanlig och till sina följder ofta 
så farlig som denna, men det första 
ledet i en isådan kampanj bör vara 
avskaffandet av den nu vanliga miss
visande beteckningen "förkylning" 
och dess ersättande med ett annat 
namn som låter allmänheten förstå 
åkommans verkliga natur". 

Edith Mac,Millan. 

Man skall inte ropa hej-förrän 
man kommit över en YvY-tvål. 
Den är bäst. 

Vad är ett stort liv? En av den 
mogna åldern förverkligad ungdoms

tanke. 

Alfred de Vigny. 
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F)embiträdesfrågan. 

En av hemmens mest brännande 
och mest svårlösta frågor är den som 
rör hembiträdena. 

Så fort en tidningsartikel i detta 
ämne synes, tar det liksom eld i hus-
mödrarnes sinnen. De besvärlighe
ter de ha att dragas med på denna 
punkt förefalla plötsligt sjudubbett 
värre än eljes och de erinra sig med 
grämelse alla tidigare utståndna ve
dervärdigheter. 

En och annan känner måhända 
hoppet flamma upp inom sig, hop
pet att under den väntande diskussio
nen ett genialt förslag till "lösning" 
skall framläggas. För alla de andra 
som för evigt låtit detta hopp fara 
har dikussionen ett annat intresse 
— det känns i alla fall skönt att of
fentligen få säga vederbörande den 
beska -sanningen ! 

Överlämnande till andra pennor 
både att söka "lösningen" och att 
"sjunga ut" vill undertecknad in
skränka sig till att lämna några-
objektiva synpunkter på saken. 

Husmödrarnas "oförmåga" att re
da -upp hembiträdesfrågan är, som 

EKSTRÖMS „ 
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bekant, -ofta föremål för manlig kri
tik. Knappast med rätta. 

Denna fråga är nämligen ingen
ting annat än en mindre avläggare 
till den stora arbetarfrågan, vilken 
männen trots alla sina ansträngning
ar och sina större resurser icke lyc
kats bemästra och vilken vållar så 
mycken oro inom samhällslivet. 

Samma drivkrafter som äro verk
samma inom arbetarrörelsen, klass
hatet och den beslutsamma viljan att 
med alla till buds stående medel för
bättra arbetarens ställning imed hän
syn till arbetstid, lön, isemester och 
behandling, ispela in också i hembi
trädesfrågan. 

Och hemmen äro sämre ställda än 
arbetsgivarne in-om industrien och 
handeln därför att efterfrågan på 
huslig arbetskraft är större än till
gången därpå. Denna arbetskraft 
kan därför «uppställa krav och pre-
tendera 'ett hänsynstagande som vid 

ett jämviktsläge skulle vara otänk
bara. Man ser ju hur hembiträdes
lönerna fallit nu när kvinnorna på 
grund av de minskade arbetsmöjlig
heterna inom industrien i ökad ut
sträckning söka anställning i hem
met, den alltid till buds stående re
trättplatsen. 

Det är emellertid troligt, att in
dustriens svårigheter äro av övergå
ende natur och att den åter, till men 
för hemmen, skall börja draga till 
sig den kvinnliga arbetskraften. Ty 
därom råder väl icke tvivel — det 
husliga arbetet är mindre omtyckt 
än • arbetet inom industrien, handeln 
och andra förvärvsamråden. 

Detta är icke ett för vårt land sär
eget förhållande utan typiskt för al
la länder. 

Saken förefaller gåtfull. Det hus
liga arbetet måste på grund av alla 
därmed följande förmåner, ordentlig 
lön, proper bostad, god kost, fri tvätt 
och hänsynsfullt bemötande räknas 
som -ett bland de bättre kvinnliga yr
kena. Att det icke desto mindre är 
impopulärt måste bero på, att det är 
förenat med nackdelar, som icke åter
finnas inom andra kvinnoyrken eller 
äger för arbetarklassens kvinnor sär
skilt förhatliga drag. 

En del sådana fölhållanden springa 
genast i ögonen. 

Ett hembiträde behöver en grund
ligare yrkesutbildning och har ett 
mera invecklat och maktpåliggande 
arbete än t. ex. en induStria-rbeterska 
eller ett butiksbiträde. 

Hon är, sedan ensamjungfrun bli
vit regeln, nekad .kamratskapets trev
nad och hon hålles i -stor utsträck
ning avskild från sin egen klass för 
att i stället leva i en högre, för hen
ne främmande och på grund av klass
oviljan kanske antipatisik mi-ljö. 

Ett hembiträde har längre arbets
tid än vad som förekommer i andra 
yrken -och hon är mer eller mindre 
bunden under söndagen, för andra en 
obegränsad fridag. 

Ett hembiträde tillerkännes icke 
den "frökentitel", som man utan vi
dare ger andra kvinnor inom även 
det enklare arbetslivet. Hon kallas 
vid namn icke blott av de vuxna utan 
även av barnen. 

Det är dessa förhållanden, som 
stå emellan hemimen och den kvinn
liga arbetskraften. Att de skola 
kunna elimineras är väl knappast 
troligt. 

En som låtit hoppet fara. 

PATER50N 
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Att välja det rätta går 
av sig själv, när det gäller att 
välja toalettvål. Ty här står YvY-
tvålen absolut som nummer ett. 

Vilt och Kycklingar. 
Färska äg-fr från egna hönsgårdar. Goda 
potatis. Bröderna Börjeson, Rosenlunds
gatan 10. Ring 13639. Varorna hem-
sändas med tacksamhet. 

Alla som köpa .. 
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"Carmen-Sylva." 

Under det att Gnö teborgs af fäns-
centra varit välförsedda med pensio
nat och thésalonger har Vasastaden 
varit mindre väl lottad i sådant hän
seende. Det nya pensionatet Carmen 
Sylva, förenat med thésalong och 
förlagt till Kungsportsavenyen 33 
fyller därför ett verkligt behov. Ehu
ru det bland sina- gäster gärna ser 
även. herrar har det upprättats hu
vudsakligen med tanke på den dam-
värld, (som sätter värde på ett gott 
bord i en vacker hemtrevlig lokal. 
Utom den större matsalen finns en 
mindre av mera intim karaktär samt 
ett thérum med utsikt över Kungs
portsavenyen. De priser som hållas 
-äro nästan överraskande låga. 

Pensionatets innehavare är änke
fru Hanls I. Henriohsen ;som, tidigare 
värdinna i. ett stort gästfritt hem, 
torde vara synnerligen väl kvalifi
cerad för den arbetsuppgift hon här 
upptagit. 

Vintern \ södern. 

T våras skrevo vi om ett pensionat 
"Haus Koblick" i staden Meersburg 
vid Bodensjön, vilket gärna -önskade 
miottaga svenska penlsionärer. Den 
dam, som äger pensionatet, fru Ivob-
lick, är svenskfödd och dotter till 
apotekare J. G. Lolberg i Göteborg. 
Hon befinner sig'f. n. på besök i hem-

J O R D G U B B A R  
i soekerlag, varje burk avsedd för 5 per
soner kr. 1:50. Jordgubbsylt och Hallon
sylt, 1 lit. syltade bär i varje burk kr. 
1:75. Under Oktober mån. lämnas 2 burk. 
Jordgubbar och 2 burk. sylt för kr. 5:— 
fraktfritt så långt lagret räcker. Order 
å 10 kr. 1 burk Apelsinmarmelad i pre
sent. Efterkrav eller förskottslikvid. 

Hj. Landins, Saft- & Fruktkonserv» 
fabrik, Mos ås. 

Hrla JVIjölh 
Distribution på glasflaskor. 

Tel. 40781, 45699 

gripen av en själsångest så djup, så 
våldsam, att hon aldrig i hela sitt 
liv erfarit något liknande. 

Det var henne de talade om i den
na lätta föraktliga ton. Henne, Kit
ty Romnev. som under alla de år hon 
levat i denna nu så plötsligt förhat
liga värld aldrig haft någon erfaren
het av, vad det vill- säga att vara ut
gått för hån och gyckel. Hon var 
skottavlan för alla dessa försmädli
ga anmärkningar, ett föremål för 
ömkan och förakt, såsom den kvinna, 
soim sökt fånga en man och blivit av
visad. 

Det betydde ingenting, att Perkins 
historia var osann. Kitty visste ej, 
att mannen mycket väl (hade reda på, 
att hon var närvarande; att hans 
skarpa ögon hade upptäckt henne i 
samma ögonblick han steg in i träd
gården, och att han hade valt sin 
plats och berättat sina lögner i det 
fulla medvetandet av att hon fanns 
i hans omedelbara grannskap. Har
men över den ofrivilliga ringaktning 
hon visat honom grodde ännu i hans 
sinne, och han var fast besluten att 
betala lika ined lika. Det var kan
ske tur för honom, att han inte viss

te, hur väl ha-n hade lyckats. Om 
han vetat, vilken själslig tortyr han 
pålagt henne, skulle t. o. m. han ej 
kunnat undgå att känna ånger. 

Han hade ämnat låta henne få 
sota för sin ohövlighet, och detta ha
de synts honom vara ett så säkert 
-och lättvindigt sätt. Han var inte 
rädd för att väcka fröken Fa-nshawes 
svartsjuka. Därtill var hon alldeles 
för själmedveten, och han visste, att 
hon alltid medgivit och själv gjort 
anspråk på en generös frihet i avse
ende på vänskapsförbindelser. 

Men Kitty kände det som om hon 
legat på ett glödande halster. En 
brännande inre eld tycktes förtära-
hela hennes varelse. Hon önskade 
passionerat-, att hon hade fått dö, in
nan hon råkade Owen Cheyne. Ty 
det fanns verkligen ett sanningskorn 
i den lögnaktiga historien, som gjor
de det hela torterande. Hon hade 
trott, att han menade allvar. Och 
i stället hade han föraktat henne, 
hade skrattat åt saken -med sina vän
ner. 

Hon hade trott-, att hela episoden 
var begraven i bådas hjärtan, att om 
han tänkte på henne alls, det åtmins

tone skulle vara mied respekt och 
aktning, och i stället hade han skrat
tat 

— Se här, fröken R-omn-ey. Jag 
har varit borta länge, men jag kun
de inte finna själen genast-, 

—> Tack, sade hon stilla, undran
de, om (hennes röst skulle 'förråda-
henne. Jag ämnade just komma och 
hjälpa er att söka. 

— Nå, nu sitter ni väl ner och lå
ter -mig tala med er, inte sant, sade 
han med en plötslig liten darrning 
i -rösten, som grep henne i hjärtat i 
trots -av det våldsamma inre uppror, 
vari hon befann sig. 

— Ja, nu skall jag höra på er, 
svarade hon imed ett slags stolt vän
lighet. Men inte här. Det finns 
-människor på andra sidan buskarna, 
som komme att störa oss. Den där 
vrån under gullregnet är mera av
skild. Ska vi gå dit? 

Han samtyckte ivrigt, och de 
gingo sida vid sida över gräsplanen 
med de många små vita tusenskö-
norna. 

Och i hörnet under gull regnsbus
ken, vars långa böjliga grenar glän
ste sonn silver i månskenet, framför

de Allan Eraser sitt frieri — och 
fick ja. 

FJÄRDE KAPITLET. 

—• Herr Cheyne, sade fru Dassen 
i bekymrad ton, vill ni inte övertala 
min gosse att sluta upp med sitt 
kringirrande liv och slå sig ner i 
land. Jag tror han söker inbilla sig, 
att han vinner så mycket erfarenhet 
genom resor för att få nöjet att slå 
dank. 

Cheyne smålog. 
— Ni ha-r tydligen inte -mycket 

hög tanke om den erfarenhet man 
kan förskaffa sig på våra båtar, sa
de han. Nåja, en skeppsläkare be
höver ju i regel inte försträva sig, 
det måste jag erkänna. Men ni vet 
ju, att Lassen är ung ännu, och ett 
par år till på sjön kan väl inte ska
da ha-ns karriär. 

—• Nej, siade hon, och det flög en 
skugga över hennes milda ansikte. 
Det är inte det, isom oroar mig. Herr 
Cheyne, ni kommer att anse mig för 
både vidskeplig odh dåraktig, men 
jag har en medfödd fasa för havet. 

Den är likväl inte så alldeles oför
klarlig, om jag talar om för er, att 
havet bar behållit så imånga av mina-
kära-. Min far, bror och make voro 
a-lla sjöfolk, ser ni, hörde till flottan. 
Och havet tog dem alla. 

De tego båda en stund, och en för
senad trast sjöng sin aftonsång på 
nytt. 

(Forts.). 

Kokerskor 
Husjungfrur 
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erhålla goda och förmånliga platser 
nu genast eller den 24 oktober 
genom 
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staden och skulle vid återresan till 
Meersburg i början av november gar 
na vilja taga under sitt beskvdd 
unga svenska flickor, som skulle'ön
ska bli pensionärer i "Haus Kobliok"" 
Alla närmare upplysningar lämnas 
av henne själv, tel. 2292. 

En Göteborgsdam, lärarinna-, som i 
somras var inackorderad hos fru Kob
lick. besökte efter hemkomsten vår 
redaktion och gav pensionatet de 
m-est superlativa lovord. Hennes 
namn och tel.-n.r låmna-s med nöje 
av oss till de mammor,, som önska 
sända sina döttrar söderut under ab
solut trygga förhållanden. Tillfälle 
gives till undervisning i språk, mu
sik, målning, hushåll m. m. 

BREVLÅDA. 
E—n S—n. Vi äro förhindrade 

att i detta, fall lämna begärd upp
lysning. 

Lam. Annonsen kostar 2,50 per 
gång. 

L. W—n. Det passiva intresset 
är alltid1 mycket stort, men åstad
kommer al eini g något-. Och i d en 
reala världen blir dock en smula 
handlingskraft och aktivitet alltid 
makten av första- ordningen. 

Upprörd. Uselhet! Uselheters 
uselhet! Stäng dörren! 

/. A—g. Prenumerationspriset 
för okt.—januari är blott 2 kr. Vid 
pren. kunna även alla nummer, vari 
pågående följetong stått införda, er-
hålles gratis av abonnenten. 

M. H—r. Se recension i föregå
ende n:r. Får återhämtas. 

Aida. Det är ju nedstämmande 
för så mycken flit. Men — omöjligt. 

Rättelse. Vid korrigeringen av 
en rad i art. "Coué och hans läkeme
tod" i förra numret uppstod' ett njt 
tryckfel uaktoriserad i st. tor aukto
riserad. 

B L Å  P O R T E N  
D r o t t n i n g g a t a n  2 »  

l:sta klass Frukost-, Lunch= & Middags-
restaurant samt Caféservering. 

öppet även söndagar-
Vällagade rätter för avhämtningen 

A. J.  Ahlbergs 
Kött- & Fläskaffär 

Saluhallen 125-126. Tel. 4896 

Rekommenderas. 

Kaffekännare berömma våra _ -
K A F F E-blandningar-
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Specialaffären, Östra Hamngatian -

Göteborgs Kaffehande* 
Filial: Bazar Alliance, Butik -NjOj 
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Smör. Ost. Margarin 
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INNEHALL. 
Utlandskrönika i sammandrag, 
protesten. 
Vad är husmoderns arbete värt? 
Sant. Av Ragna Peters. 
Bortom gravarna. Dagny Petschler. 
Teater. 
Omkring den 24 Okt. 
Inga blondiner mer. 
Insändarnes spalt. Vad en äkta man 

är värd. 
Margarin. 
Allahs vilja. Roman av Kathlyn Rhodes. 

Utlandshrönika 
i sammandrag. 

Loo a rn o4 on f erensen har avslutats 
efter att -lyckligen ha utfört sitt 
viktiga uppdrag "att utfinna medel 
att iskydda dte berörda folken för kri
gets gissel och att sörja för en fred
lig lösning av de tvistigheter av alla 
slag, som eventuellt kunna uppstå 
mellan några av dem". 

Överenskommelsen omfattar föl
jande fördrag och överenskommelser : 

Ett fördrag mellan Tyskland, Bel
gien, Frankrike, Storbritannien och 
Italien, 

ett skiljedomisavtal mellan Tysk
land och Belgien, 

ett skiljedamsavtal mellan Tysk
land och Frankrike, 

ett skiljedoimsfördrag mellan Tysk
land och Polen, 

ett skiljedomisfördrag mellan Tysk
land och Tjeckoslovakiet. 

Dessa urkunder ha redan nu er
hållit slutgiltig lydelse. Represen
tanter för respektive makter skola 

.sammanträda i Liondon den 1 decem
ber i år för att verkställa det for
mella undertecknandet av samtliga 
f ördr agsurkunder. 

I anslutning till ovannämnda tex
ter till isikiljedomsfördrag har F rank-
rike, Polen och Tjeckoslovakiet i Ix>-
earno överenskommit om avtal med 
syfte att ömsesidigt tillförsäkra var
andra fördelarna av dessa fördrag. 

Det ovanstående innebär, att 
Frankrike, Belgien och Tyskland 
ömsesidigt förbinda sig att icke bör
ja krig och att obrottsligt upprätt
hålla Khenområdets neutralitet. Den
na överenskommelse garanteras av 
England och Italien och tillförsäk
rar i lika hög grad Tyskland som 
Belgien och Frankrike de båda ga-
rantimakternas hjälp i händelse av 
överfall. 

Ö verenskommelsen, Rhenp akten, 
ansluter sig till de konventioner en
ligt vilka Tyskland och dess grannar 
i väster och öster förbinda sig att 
hä-nskjuta alla eventuella konflikter 
hll skiljedomstol. 

Locarnouppgörelsen betyder utan 
tvivel en verklig lättnad i det euro
peiska läget, en politisk avspänning 
till fördel för freds- och försonings-
fc'travandena. 

Enligt en vid konferensen träffad 
öiuntl-ig överenskommelse har ingen 
av makterna gjort anspråk på att 
lava "segrat". Man understryker 
tvärtom, att det är ett verkligt sam
förstånd som uppnåtts. 

Den franska, engelska och belgis
ka -pressen ger öppet uttryck åt sin 
tillfredsställelse, men även de tyska 
tidningarne erkänna att Tyskland in
höstat Ibetydandte vinster under för
utsättning att de av den franske och 
engelske utrikesministern under hand 
gjorda utfästelserna om Kölnzo
nens utrymning m. tm. verkligen vin
na respektive regeringars gillande. 

Man hoppas att det vid Locarno-
konferensen vunna resultatet skall 
möjliggöra en nedskrivning av Euro
pas rustningar. 

Frankrikes finansiella ställning 
är, liksom så -många- gånger förut, 
just nu .mycket ibrydsam. Staten står 
inför stora utbetalningar b'1. a. lik
videring av in- och utländska lån, 
men saknar de härför erforderliga 
medlen. 

Från England berättas om bättre 
tider för industrien. Fabriker som 
länge stått stilla börja nu sättas i 
gång. 

En bulgarisk-grekisik konflikt har 
uppstått. Bulgarer överfölio en 
grekisk gränspost och blod flöt. 
Grekland har besvarat överfallet ge
nom att låta trupper rycka in i Bul
garien. Det är antagligt att stor
makterna skola veta att släcka denna 
gnista, innan den hinner bli en verk
lig krigsbrand. 

Protesten. 

F)är och Där. 
För ett trettiotal år sedan betrak

tades det kortklippta kvinnohåret 
som ett absolut isäkert tecken på att 
ägarinnan var en rösträttskvinna. 

Rösträttsbegäret måtte ändå inte 
ha suttit i det korta håret. Se da
gens shinglade unga dam! Arem 
misstänker väl henne för att -intresise-
ra sig för samhällets angelägenheter? 

Förr i världen fick en ung flicka 
lära att hon utomhus skulle vara 
väl klädd och så, att hon icke föll 
i ögonen. Därför gick hon med en 
kläd ning som -stötte i trottoaren. 

Hennes unga medsyster av i dag 
får lära alldeles detsamma-. Det är 
därför hennes klädning slutar vid 

knät. 
Tillvaron är rätt gåtfull. 

En Londonteater har på sitt pro
gram haft en pjäs av Bernard Schaw. 
Handlingen spelar i en förgången 
tid och skådespelerskorna voro kläd
da efter det dåtida modet. För att 
få "midja" måste de använda styva 
korsetter med starka snören. Efter 
en vecka fordrade de att få återgå 
till de modärna toaletterna och en 

av dem sade: 
"Nu förstår jag varför alla gamla 

kvinnoporträtt se sa sura ut. Kvin
norna då kunde i sina av de förfär
liga korsetterna inklämda lungor ic
ke magasinera tillräckligt med luft 
för ett skratt, nej, inte ens för ett 

leende". 

För någon tid sedan hände det på 
en teater i London, att en medelål
ders dam bland publiken under en 
mellanakt reste sig upp och i ung
domens namn protesterade mot det 
stycke som spelades: 

•— Det är pjäser som denna vilka 
fördärva våra unga söner och dött
rar 

Under publikens skratt och in
stämmanden tillropade henne en her
re i hetsig ton: 

— Och ni, ni fördärvar det nöje, 
som vi betalt för. Ni har inte här 
att göra. Ut med er! Ut — ut! 

Och hon gick. 

Nu har eai liknande episod utspe
lats -också i en teatersalong i Göte
borg. 

Simson och Delila gavs. Efter 
andra aktens ridåfall reser sig en 
dam på parkett och protesterar mot 
pjäsen såsom varande omoralisk. 

De omkringsitta-nde tysta ned hen
ne, en polisman skyndar fram -och 
antecknar hennes namn, och när ri
dån efter nästa akt går ned, dekla
rerar publiken sin ståndpunkt i den
na egendomliga strid genom frene
tiska applåder. 

Den relation dagstidningarne gav 
av händelsen var icke skriven av 
ögonvittnen. Därtill var den alltför 
färglös, alltför litet sägande. Noti
serna ha ka-stats ner efter hörsägen, 
kåserierna gjorts på fri hand. 

Vem var damen? Man visste det 
icke. Vad yttrade hon? Det hade 
man icke reda på. Vad sade publi
ken? Det kände man icke till. 

Dunklet över händelsen skingra
des först isedan den ifrågavarande 
damen ånyo framträtt inför offent
ligheten denna gång med en protest 
i tidningarne så -lydande: 

Öppen fråga till dem det vederbör. 

Är en stadsunderstödd teater un
derkastad censur? 

Jag anklagar ännu en gång "Sim
son -och Delila". 

Må en jury tillsättas, som efter 
paragrafen "Tukt- och sedlighetssa-
rande" juridiskt bedömer pjäsen. 

Skatt-ebetalarne torde kunna begä

ra detta. 
Hulda Mattsson. 

Utbynäs. 

Fru Mattsson som tillhör en känd 
och aktad göteborgsfamilj gick till 
teatern i tro, at-t den pjäs som ga-vs 
var av allvarligt innehåll, liknande 
"Spelet om Envar". Det var de 
bibliska namnen Simson och Delila, 
som ingåvo henne denna föreställ
ning. I stället utspelas inför henne 
Sven Langes -modärna äktenskaps

drama. 
Där publiken, en bildad och väl 

också granntyckt publik kväll efter 
kväll applåderat reser hon sig upp 
till en flammande protest och blir 

enhälligt nedtystad. 

Hur kan samma sak ses på så oli
ka 'Sätt? Hur kan samma teater
pjäs utlösa så motsatta känslor? 

Låt-om oss kasta en blick tillbaka! 
Några år före kriget gick en oce

anångare till botten, 
"Titanic"! 
Skall väl detta namn någonsin ut

plånas ur deras minne, som en gång 
läste om den därmed förknippade 
olyckan? Otaliga sinnen fylldes av 
skräck, otaliga ögon av tårar. Ota
liga händer knäpptes i bön för dessa 
okända, som därute på havet kämpa
de sin sista kamp 

Men kriget bröt in över världen 
och gjorde sina- miljonskördar av 
unga liv. Det kom något vardagligt 
över lidandet. Varje dag avgav sin 
självklara rapport om strider och 
massdöd, om giftgaser, om bombar
demang av fredliga städer, om hung
erblockad mot kvinnor -och barn, om 
jätlfcångare som 'borrades i sank — 

Och allt efter isom tiden gick blev 
denna tingens ordning allt mindre 
föremål för vår uppmärksamhet — 

Vårt sinne har blivit oemottagligt 
för skräck, vårt hjärta för -deltagan
de, vår hågkomst för onda minnen. 
En jordbävning någonstädes, ett krig 
på hundra mils avstånd, olyckor till 
lands -och vatten och i luften 
När gråta vi? När bedja vi för 

andra? 
"Titanic" — och nu! Äro vi väl 

samma människor? 

Det var en tid för icke länge se
dan då redbarheten, rättrådigheten, 
pliktuppfyllelsen, dygden, blygsam
heten syntes oss som det naturliga 
och självfallna, som regeln, och då 
vi förfärades över brottet och lasten 

Men även på detta område ha vi 
blivit grovhudade. 

Också här har under de senare 
åren varje dag avgivit sin liksom 
självfallna tidningsrapport från alla 
samhällslager om lösa seder, om be
drägerier, .mord, uselhet och mänsk
lig förnedring. 

Man berättar för oss varje gemen
het, tillräckligt stor för att falla un
der lagen, man för oss till varje plats, 
där ett brott blivit begånget, man 
föreställer för oss varje skälm och 
stackare med så ordrik glädje, att vi 
icke längre i minnet kunna halla isär 
om de namn, porträtt och biografier vi 
erinra från pressen höra ihop med en 
jubilerande hedersman eller en straf

fad kältring. 
Det har kommit något vardagligt 

och allmänt över det lumpna, det 
låga och onda. Ingenting i den vä 
gen överraskar oss, ingenting berör 
osBr ingenting förfärar oss. A i äro 
icke fördärvade men frostigt okäns

liga. 
Man kan vara övertygad om att 

skådespelet "Simson och Delila" icke 
i sensationssyfte valts a-v denna tea-

Vad är fyusmoderns 
arbete värt? 

I tryck föreligger nu en samlad 
redogörelse för förhandlingarne vid 
tredje Nordiska Kvinnokongressen i 
Helsingfors i -somras. Man finner 
här bl. a. fullständiga referat av 
många högintressanta föredrag som 
höllos under kongressen.. 

Vi tillåta oss att i något förkortad 
form återgiva" det förträffliga, i ena
stående grad klarläggande föredrag 
fru Hedvig Gebhard höll över Hus-
moderai'betets nationalekonomiiska 
betydelse. Husmödrarne bland våra 
äsarinnor skola däri finna en mängd 

klart formulerade beaktansvärda 
synpunkter. 

En person, ett verk, en gärning, 
säger fru Gebhard, har intet absolut 
värde. En persons, ett verks, en gär
nings betydelse kan värdesättas en
dast i relation till något annat. 

Häri ligger orsaken — icke den 
enda, men en väsentlig —• varför 
husmodergärningen värdesättes på 
så vitt skilda sätt, 'beroende på ur 
vilken synpunkt den ses. 

Den med tungt a-ihete överlastad» 
husmodern i småbrukarhemmet till
kommer ur privatekonomisk syn
punkt helt annan värdesättning än 
lyxkvinnan i det storborgerliga hem
met. Att betydelsen a-v hennes gär
ning icke alltid inses och erkännes, 
minskar ju icke denna gärnings be
tydelse. Det ges så många olikarta
de husmodergärn,ingår som det gives 
husmödrar. 

Ända in till senaste tid har hus
moderarbetet envist blivit värdesatt 
endast ur en dylik individuell, per
sonlig, privatekonomisk synpunkt. 
Vårt problem gäller icke detta, utan 
spörsmålet gäller nu husmoderarbe
tets värde för eller — det kan ju ock 
sägas så —• dess insats i det helas 
liv. 

Ur vidaste synpunkt sett kunna- vi 
väl säga, att kvinnans husmoderliga 
arbete är det, som framför allt ska
par hemmet och att det sålunda är 
ett oumbärligt, väsentligt organ för 
den gemensamma kulturen. Men så 

lockande det än vore att betrakta 
husmoderarbetet ur denna vida syn
punkt. synpunkten "hemmet är sam
fundets hjärta",;så gäller det emel
lertid nu att ytterligare begränsa 
synvinkeln och fråga: vilken är hus
moderarbetets plats i nationens eko
nomiska- liv, vilken värdesättning 
tillkommer det ur nationalekono
misk synpunkt? 

Ännu för 50 år tillbaka hade detta 
spörsmål varit jämförelsevis lätt a-tt 
besvara. Men husmoderarbetet för i 
dag är helt annorlunda än vad det 
var i går. Det har i grund förän
drat karaktär. Fordom var det ett 
stort, tidskrävande och mödosamt ar
betsfält och bildade åtminstone i de 
borgerliga hemmen en mångsidig, 
organisk helhetsvärld, inom vilken 
konsumtion och produktiv verksam
het möttes och åt vilket håll husmo
derns personliga ingripande och led
ning kunde giva en starkt personlig 
karaktär. 

Nu har köksträdgårdarna, ladugår
darna, svinhusen och hönshusen i 
städerna försvunnit, och ivriga steg 
trampa icke längre mellan tvätt
stuga och bagarstuga-, brygghus och 
korvlagning till förrådsrummen, som 
på hösten fullpackades med vinter-
förråden. Ju mer städerna växa, 
trångboddheten tilltager -och kommu
nikationerna förkorta de fordom 
långa avstånden till producenterna, 
dess mer -hava husmödrarna befriats 
från att själva slakta oeh salta in, 
själva baka sitt bröd och inlägga sur
kål, själva koka hemmets sötsaker, 
bereda ljus, ättika, bläck och myc
ket mer. Genom brödf,abriker, kon
servfabriker, delikatess- och charku-
teriaffärer. teknokemiska produkter 
har skötseln av hushållet underlät
tats. Genom tekniska uppfinningar 
har hemmets uppvärmning, belys
ning och renhållning ofantligt för
enklats. Genom symaskinen och 
konfektionsfabrikerna har en väsent
lig del av det forna husmoderns dags-
aribete fallit bort. Det var om forna 
tiders husfruar Schiller skrev att 
hon "reget obn' Ende die fl ei ss i gen 
Hände" och — "ruhet nimmer". 

ter, som under årens lopp på sin 
spellista haft så många av den dra

matiska litteraturens yppersta alster. 
Man har valt stycket som en pjäs 
bland andra pjäser. Och publiken 
har gått och sett pjäsen som den går 
och ser andra pjäser. Ingen har va
rit chockerad eller undrande. Ingre
dienserna här äro ingredienserna i 
hundratals lästa noveller och roma
ner och i filmerna. Man applåderade 
spelet, icke pjäsen. " 

Den dam som protesterade var icke 
på samma sätt härdad som publiken 
— det var allt! 

Vilket oförglömligt minne det 
skulle varit -att ha sett denna dam 
resa sig upp och uttala sitt. 

— Jag anklagar! 
Hur fann hon kraft att skjuta un

dan alla konventionella betänklighe
ter för att följa sitt samvetes röst? 
Hur vågade hon tala när hon såg in 
i dessa oförstående ansikten, i dessa 
fientliga ögon, när hon visste vilka 

grymma angrepp man skulle komma 
att rikta mot -henne i skydd av de 
feghetens bålverk som heta tidnings-
signaturer? 

Damen på Londonteatern hade 
bakom sig en stor förnämlig kvinno
organisation, och den ridderliga eng
elska pressen gav henne, utan att 
taga ställning till stridens föremål, 
en honnör för visat mod. 

Damen på Lorensbergsteatern var 
ensam. En mot alla! 

När man läser angreppen mot hen
ne måste man fråga sig: Är det då 
något löjligt, något föraktligt hon 
gjort sig skyldig till? 

Hon har velat försvara den ärbar
het, den blygsamhet hon ansett ho
tade. Detta drag har dock alltid be
traktats som något av det bästa och 
finaste i kvinnans väsende. Vill 
verkligen tiden se detta drag utstru-
ket från livets ansikte? 

DRICK FRIMÄRKS THE 
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