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

Sänd Eder Tvätt till 

Tvättanstalten Västkusten 
Vegagatan 46. Göteborg. Tel. 44443. 
Omsorgsfullt arbete. Snabb leverans. 

BöcKer Bindas 
Bil l igt 

Avhämtas efter tilllsägelse 
Tel. 236, 11510 

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-
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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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Land skall med lag byggas. 
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tryggas. 
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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 
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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. 
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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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ArB. FERD. LUNDQUIST c.C? 
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TU. 16845. GÖTEBORG Tel. 1684 f. 

"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 
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. 

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. 
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Filial: Bazar Alliance, Butik -NjOj 

~ G. o L SS O N ' • 

saw* 
P T~Ô~LS~SON 

Slakteriaffär 
Tel 3108. SALUHALLEN 1 Te 
REKOMMENDERA 
c. STKÖMB°^ 
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Telefon 868, 17 243. 
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Smör. Ost. Margarin 
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Blusen 
skall, för att kunna, 
tvättas om och om igen 
och ändock se fräsch ut. 
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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 



2 K V I N N O R N A S  T 1 D N I N O  

m i D i i t f i s i i  

K R E 1 I T A I T I E I 0 L A G E T  
GÖTEBORO - STOCKHOLM - MALMÖ 

A v d e l n i n g s k o n t o r  
ö v e r  h e l a  l a n d e t  

Egna fonder Kr. 182,000,000:— 

Gottgör å insatta medel 
högsta gällande ränta 

Telegramadress 
" K  r e d i t b o l a g e t "  

•••••••••••••••*••••••••••• 
Inf. gen. Göteb. Tandl.-Sällskap. S 

1 Tandl. Lisa Andrén j 
Vasagatan 5 B, Tel. 10919. 

10—2, 5—7; lördagar 10—2. 

I Tandläkare KARIN T H 0 R L E1F ! 
g Kungs portsaveny en 29. Tel. 11789. 2 
• • 
• Vard. 1—2 el. efter överenskommelse. S 
• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••B 

EKSEM 
klåda, revorm m. m. bortta
ges absolut av Skin-Creem, 
5: 50 pr burk. Ex. Ansikts-

massös Wilhelmina Tholin, Yasaplatsen 2, 
2:dra v. Tel. 3934. 

Men 'hurudant är hus-moderarbetet 
i dag? Det är icke cmera så omfat
tande, tidskrävande och mödosamt 
som fordom. Det är icke mera en 
sluten och på en omfattande egen-
produktion inställd huslig ekonomi. 
En mängd fordom i hushållet utfört 
arbete har övertagits av den fabriks-
mässiga massproduktionen. Hemmet 
är icke mer en förening av fabrik 
eller verkstad och bostad för famil
jen. 

Är h us moder anbetet således i dag 
mindre än förut och har alltså dess 
värde för nationens ekonomi min
skats? 

Det synes oss vid första ögonkas
tet oemotsägligt att så är fallet, men 
icke desto .mindre kan det förnekas. 
Ty tre nyuppträdande faktorer ha i 
istället neutraliserat följden av den 
kvantitativa arbetslättnad utveck
lingen berett husmödrarna. Dessa 
tre faktorer äro, efter vad jag ser, 

1) den tilltagande bristen på ar
betshjälp; 

2) de växande anspråken på livet; 
3) den ökade fordran på husmo

derns, hustruns och moderns egen 
personliga utveckling. 

Först alltså bristen på arbetshjälp. 
Den är ju notorisk. Hållandet av 
avlönad arbetshjälp i hemmet liar 
försvårats genom anspråken på för
kortad arbetstid, bättre jbostad, bätt
re förplägnad -och högre löner. Dött
rarna åter gå numera ut ur hemmet 
för att vinna en oberoende ekonomisk 
ställning och tillfredställa den nuti
da kvinnans behov av att var s. a. s. 
"sin egen herre". Otaliga husmöd
rar i en sådan ekonomisk ställning, 
för vilken sådant tidigare icke skulle 
komma i fråga, få under dylika för
hållanden numera sköta ;s.itt hushåll 
och hem utan eller med obetydlig 
arbetshjälp. 

Men mera. än 'detta betyda de väx
ande anspråken på livet. Det är ju 
en stark stegring lav kulturbehoven 
vår tid isettVäxa fram inom alla folk
lager och på de mest olika områden: 
med avseende å bostad, föda, kropps-
kultur, hygien, men också på det 
andliga området. 

En förfinad smak ställer nu större 
anspråk på hutsmoderns kunskaper, 
eftertanke och uppfinningrikedom. 
Hygienen uppställer nya fordringar 
på utrymme, ljuis, renlighet i hem
met. Ett ökat behov av komfort 
uppställer nya fordringar på hem
mets inredning och bekvämlighet. 
Och också på det andliga området 
gör sig samma stegring i kulturbe
hoven gällande: i avseende å litte
ratur, konst, resor, deltagande i sam
hällslivet. 

Bördan av dessa den moderna 
människans intensivare och mer för
finade anspråk på isin levnadsstan
dard bär i främsta rummet husmo
dem. 

Såsom den tredje faktor, som neu
traliserar den lättnad i det kvantita
tiva arbetet, utvecklingen skänkt 

Hemmets t idn ing 
— är — 

Göteborgs Aftonblad 
Särskild, omväxlande 

avdelning för kvinnan 

och hemmet. 

I varje nummer, värde

fulla artiklar i olika 

frågor, berättelse, 

följetong, kåserier. 

Pr kvartal 7.50 fritt hemburen 

Lösnummerpris 10 öre. 

husmodern, nämnde jag den ökade 
fordran på husmoderns egen person 
liga utveckling. Skall hon inte läm 
nas efter de sina, skall hon kunna 
deltaga i mannens och de uppväxan
des intressen, så iskall hon vara and 
ligt rörlig och mottaglig, och hennes 
egen andliga tillväxt får icke i för
tid avbrytas. 

Vill inan draga ett facit av vad 
som nu sagts, vore det, att 'husmo
derns kroppsliga, materiella arbete 
påtagligen minskats, men att i sam
ma förhållande hennes ledäruppgift, 
ansvar och psykiska börda ökats. 

Må vara, att detta påstående hos 
många framkallar gensaga. Jag 
svarar därtill: denna utvecklingspro
cess kan tydligen skönjas, även om 
den ännu är i isitt vardande. Hus
moderarbetet har faktiskt i grund 
förändrat sin karaktär. 

• (Forts.) 

Sant. 

PARLOR 
JUVELER 

i modern infattning fördelaktigast 

hos 

rlQvjuvelerare. Ö. Hamng. 41. 

Jag befann mig plötsligt mitt i 
samlingen. En samling av mellan-
be.kanta och okända. 

Konversationens vågor gingo re
dan höga. Det var nästan som för
des på tapeten. 

— Och fru X. som fått det så trå
kigt, sade en. Hon säger visserligen 
ingenting själv till någon människa, 
men ligger och gråter hela nätterna. 

—' Än Z:s då! Tänk de med sina 
jungfrur och sitt stora hus! Och nu 
sitter det lappar under alla möbler
na. 

— Ja, somliga ha det rysligt. 
Jag tänker på Y®. Vem kunde tro 
det för ett par år sedan. Men nu 
ir idet i alla fall så. Hon sitter där 
övergiven, och han har rymt med — 
ja, kan ni bara tänka er med vem? 

Och idet dansar namn och historier 
omkring. Idel kända namn ooh idel 
fula tråkiga historier. 

Jag försöker alltibland sticka 
emellan med något gladare, men mö
ter bara nackar och blir behandlad 
som luft. Och jag ser att fru W., 
som introducerat mig i kretsen, 
skäms för att, jag inte kan göra mig 
bättre gällande. 

Det är en pinsam situation. Jag 
känner, hur jag . liksom' utplånas, 
blir likgiltig för omgivningen som 
en soffa eller en stol. Då gör jag 
ett hjältemodigt försök att rädda min 
ära ooh säger: 

—• Det är väl en märkvärdig his
toria den där med C:s! 

Sex par ögon vändas omedelbar! 
välvilligt mot mig, och sex tungor 
uppmana mig med eggande tillrop att 
berätta. 

Och jag berättar. En intressant 
historia, full av underbara detaljer, 
som kommer auditoriet att tappa, an
dan av spänning. 

Vid en särskilt spännande passus 
ropar en åhörarinna förtjust: 

— Ah, var det fru C. det. Just 
den historien liar jag bestämt nyli
gen läst i någon tidning. 

Fru W. sitter lamslagen av be
undran. Jag har med ens hedrats 
med platsen som samlingens medel
punkt. 

—• Hur i all världen vet du så 
mycket om C :s? säger hon, då vi gå 
ned för trapporna. 

— Jag! svarar jag. Jag vet icke 
vilka C:s äro, om jag så stupade på 
dem. 

Fru W. står som fastklistrad vid 
trappstenarna och bara stirrar. 

— Vet du inte? stammar hon . . . 
Men du berättade ju 

— Jaså det, svarar jag noncha
lant, ja, det sade jag bara för att ha 
något att säga. 

S E L M A  S J Ö B E R G S  D A M F R I S E R I N G  
Grundad 1881 KUNGSGATAN 63 Tel. 47 17 

Specialitet: HÅRSKÖTSEL 
Behandling med violetta strålar. Modern klippning och kamning. Brudklädsel 
O m s o r g s f u l l  b e h a n d l i n g .  B i l l i g a  p r i s e r  

Bortom gravarna. 
Av DAGNY PET SC H LER. 

Han satt oöh höll hennes lilla, brän
nande hand i sin. Han hade skickat 
bort sköterskan, ty denna natt, som 
läkaren 'sagt kanske var den sista, 
ville han ensam vaka. Lilian sov, 
den febersjukas lätta, oroliga slum
mer. Hon hade önskat få sin bädd 
framflyttad till fönstret. Gardinen 
var ej nedfälld, även det på Lilians 
önskan, ooh där han satt och såg ut 
i den stjärnklara senhöstnatten, kun
de han se ett hörn' av kyrkogården. 
Några gravvårdar lyste spöklikt vi
ta. Snart skulle himlaranden, där 
Dortom gravarna, färgas av det för
ta, lätta morgonljuset. Den syn 

Lilian älskade, som för henne blivit 
till ett vackert löfte. Ty Lilian 
längtade bort — från det liv hon al
drig levat. 

Var han helt utan skuld? Borde 
det inte varit hans osvikliga plikt 
att ha utmanat döden, kämpat till 
det yttersta för sin unga hustrus liv. 
I stället hade han förhållit sig pas
siv. Men — och det fanns ett men. 
Lilian älskade honom ej. Om hon 
jlott gjort det, om hon blott haft 

mod att följa honom med trygg till
försikt. Ja, då kände han, att han 
skulle haft kraft att* kämpa, kraft 
att slita de bojor, som bundit Lilian 
under hela hennes liv. 

Stundtals under månader fängslad 
vid sjukbädden som hon varit, hade 
hennes fars förmögenhet aldrig för
mått iskänka henne de förströelser, 
om komma andra unga flickor till 

del. Stackars liten! Han förstod 
så väl hennes handlingssätt, hennes 
tankegång. Lilian var utan skuld. 
Ända sedan deras barndom hade det, 
familjerna emellan, varit tal om, att 
de båda en dag skulle bliva ett par. 
Och vad var då naturligare, än att 
Lilian, när hon plötsligt fann sig 
ensam i världen, samtyckt att .mot
taga det -skydd han erbjöd henne. 
Giftermålet hade knappast förändrat 
något i deras förhåll ande till varan
dra. För henne var och förblev han 
alltjämt den välmenande, äldre bror, 
hon alltid varit van att se. 

Lika självklart hade det även i 
början förefallit honom. Ända in i 
det ögonblick då han bad Lilian bli
va sin hustru, (hade han bara följt 
en självskriven, redan utstakad väg. 
Han hade önskat, att hon skulle låta 
sin smak vara rådande vid inredan
det av deras gemensamma hem. Men 
han hade ju sett hur besöken i de 
många affärerna tröttade ut henne. 
Och så hade han ensam åtagit sig 
uppdraget. Det var medan han gick 
där och sysslade i de små rummen, 
sam en brinnande lust väckts hos ho
nom att få göra henne lycklig. Att 
blåsa liv i någon fördold gnista inom 
Lilian. Få henne att känna — att 
älska honom tillbaka. 

Det hade jämmerligt misslyckats. 
Han märkte ju själv alltför snart, 
hur ängsligt Lilian undvek allt det, 
som kunnat föra dem närmare var 
ann. Och han hade kuvat sina egna 
känslor. Hur skulle Lilian också 
ha kunnat fatta denna lidelse, han 
knappast själv förstod. 

Tre månaders äktenskap under vil
ka. han isett henne långsamt tyna 
bort. Han hade försökt uppmuntra 
henne med ord liknande dem, man 
använder till ett sorgset barn. Och 
hon hade mottagit dem alla med sam
ma stackars lilla trötta leende. 

Nu .... Sedan .... Hur skulle 
hans eget liv gestalta sig? Det över
föll honom plötsligt en vild önskan 
att få följa, henne dit — där det ljus
nar bortom gravarna. 

Han spratt till. Han kände att 
Lilian vaknat och betraktade honom. 

— Hur är det, liten? 
Hennes blick var redig och lugn. 

—• Ronny, det är något, jag vill 
säga dig, nu — när det snart ej mer 
gör något, att du vet det. Jag har 
hela tiden förstått hur orätt det var 
att binda ditt liv vid något så ömk
ligt som mitt. Men jag kunde ej 
stå emot frestelsen, Ronny. Förlåt 
mig! Det var för mig ett helt livs 

-'.ka! Jag älskade ju dig så högt! 

Brand- och Livförsäkrings-Aktiebo] 

MSAKR% 

SVEA 

SVEA 
Göteborg. 

Fru W. gör en förtvivlad gest. 
— Men nu går man ju och tror att 

det är sant! utropade hon bekymrad. 
— Än sen, svarade jag, det är väl 

lika mycket sant som allt det andra 
som berättades däruppe. 

Men när jag kommit hem slår mig 
mitt onda samvete. Och jag sätter 

5 ned att skriva dessa rader. 

M; ii historia var varken 
eller ful. Men felet med densamma 
låg däri, att den icke var herrskapet 
C:s historia, utan ett sammandrag i 
minnet ur — Greven av Monte Chris
to. 

Ragna Veters. 

rnrnm 
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Skandinaviska aget. Viskafors. 

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

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

TERRACOTTA & LOCK. 
Intet kan motsvara en elegant 

lackväska till den moderna röd

bruna vinterkappan. Charmanta 

modeller inkomma dagligen. 

Mycket varierande storlekar och 

enastående urval. 

P 
JM A. GMÜ 

Korsgatan 12 - Göteborg. 

dam som DI// t) ar a 
chic och elegant på foten 

Âô'per sina s/tor âos 

é/ry Y cDÂ o m czgasi n 

'Efcunçsçjalan S/. ^(oei. .9/Z.cJ. 

Därute — bortom gravarna — 
färgades himlen av den första skära 
morgonrodnaden. Den. som för Lilian 
blivit till ett vackert löfte: Livs
gryningen! 

Med hösten kommer det dåliga väg
laget. Barnen ha svårt att lära sig 
axt torka av sig om fötterna. Utan 
Linoteummattor vore det omöjligt 
att hålla rent i tamburen och barn
kammaren. Behöver Ni nya Lino-
1 eummattor, bör Ni icke försumma 
att gå in till "Linop eters", Kungs-
portsplatsen 2 och vä-lja bland deras 
nyheter 

Ett infalls lycka ligger i det öra, 
soim hör där.på, men icke på den 
tunga, so«m .säger det. 

W. Shakspere. 

Ceater. 
Oehlenschlägers underbara sago

spel Aladdin skapades i en lugn tid 
och för en mänsklighet, som hade ro 
att höra sagor. När verket nu åter
uppstår på en modern scen inför en 
jäktad och blaserad nutidspublik 

•märker man att det ligger åtminstone 
en yttre sanning i att tiderna för
ändrats. Om Aladdin i all sin för
trollande sagoprakt och rent allmän
mänskliga djuphet icke numera för
mår hänföra och fängsla i lika hög 
grad som under Oehlensehlägers da
gar beror detta icke minst på att 
även dramats teknik undergått en 
genomgripande förändring isedän 
dess. Den verkningsfullhet man då 
byggde på ordflödet, vältaligheten, 
bygges numera på tystnaden, ord
knappheten. Den korta repliken, 
som under en slags andlös spänning 
flyttar ett drama framåt, snabbt, obe
vekligt — det är tidens dramatik, 
den enda vi riktigt orka med. En 
teaterpublik av i dag vet så mycket 

Förlovar 
eller 

Gifter 
Ni Eder, så annon
sera det i 

GÖ T E B O R G S  

MORGONPOST 
Alla Edra vänner 
lasa den tidningen.' 

••• 
Last i varje bildat 
hem i västra Sverige, 

•J.. 
$ e g t a t J n t U 0 3 & D r d  

24 KUNGSGATAN 24 
Tel. 3623 - 14090 - 6607 

ombesörjer på erkänt bästa 
allt som tillhör begravn:ngar 

Eldbegängelseftireningens expedition. 

MERKURTVÀLEH 
använd enligt bruksanvisningen 

giver ett storartat resultat. 

Offentliga nöjen. 

Stora Teatern. 
Söndng kl. 1,30 billighetsmatiné : 

Kyska Susanna. 
Söndag kl. 8 för sista gången 

"Sista Valsen." 
Måndag ingen förest. 

Tisdag kl. Il2 8 premiär: 
Cleopatras pärlor. 

Lorensbergsteatern. 
Söndag kl. 1,30 e. m. Mâtiné: 

Simson och Delila 
Tragikomedi i 3 akter av Sven Lange. 

Obs. ! De låga biljettpriserna. 

I afton kl. 7,30—11,10. 
(Obs.! tiden). 

Aladdin 
Dramatisk sagodikt i 5 akter av 

Adam Oelilensehläger. 

Li l l a  Tea tern .  
Lördag och Söndag kl. 7 ocli 9: 

Matenas bröllop. 
Söndag kl. 1,30 em. Billighetsmatiné: 

Den stackars Herman. 
Bilj. à 1.65 o. 2.65 kl. 12—2 och efter kl. 6. Tel. 7760. 

Veckan 26/10—1/11 
Kl. 7 o. 9 e. m. (sönd. 6, 7,45, 9,30) 

PALLADIUM Barnförbjudet. 
j "THE IRON HORSE" 
) (Järnhästen) 
j med George O'Brien och Madge Bellamy. 

RIALTO 
"BANDOLERON" 

! med Pedro de Cordoba och Renée Adorée. 

Pensionat och Thesalong 
C  a r m e n - S y l  v a  
Avenyen 33, l:a vån. Tel. 00448 

Förstklassigt och hemtrevligt". 
FruKost, middag och supé serveras 
såväl till abonnenter som tillfall'ga 

ca s ter. Kupongsystcni_ 

att den ej behöver den längre orien
teringen. En antydan — och hän
delsernas hjul kan sättas i rörelse. 
Man märker tämligen snart ända 
om det är ett Ödets, av mästarban 
iskötta hjul, som 'mal fint och säker 
eller bara ett vanligt marknadshjul, 
som snurrar på — kun til Lyst. 

.Det ligger emellertid äkta^ o. trolsk 
sagastämning över istycket sådant e 
fraimföres av Loremäbergstea era. 
De många tablåerna utlösas pa 6-
drömlikt sätt ur tystnaden och ® 
konturlösa tomma gråmörkret töi' a 
efter ett ögonblick av rikt och a 
tasifyllt liv åter förtona och byw 
i andra bilder. En utomorden >» 
regi och en mot sagan svarats 
praktfull utstyrsel för vilka ^ 
Ström har den stora äran. tra ^ 
bland mängden av uppträdande - ^ 
Semmy F riedmann som Aladdin-
förgrunden återfinner man 
Carl Ströms och Blickingbergs ma 
liga gestalter soim resp. trol 'B ^ 
Nureddin ooh sultanen samt 
Sjöblom, Aladdin» moder, oc i 
Carlsten, prinsessan Gunare. ^ 
Carlsten, prinsessan Gulnare. 
vaöker stämningsfull avton. 

A 

Just Ni ja, 
måste nu prova 

Mustads Smörblandning 
3ris-&xtra och Ni kom
mer att bliva nöjd, ja, 
storbelåten. 
*3ris-&xtra står på top
pen av alla smörbland
ningar. Dess utsökt de
likata smak och ypper
liga konsistens påminner 
mera om ett härligt 
mejerismör än om en 
s m ö r b l a n d n i n g  o c h  
dock kostar Uris-Gxtra 
blott ungefär hälften så 

mycket. 

MUSTADS SMÖRBLANDNING 

ÇJrîs Extra 
— MEJERISMÖRETS ENDE LIKE 

Närande 
god och 
läcker 

Slopa kaffet och drick rap 
KAKAO 

vanilj dkrlermikißcz 
\P KAKAO 

sedan 

krantz 

Stora Teatern har för den kom
mande -veckan nytt program nämli
gen Oscar Straus-operetten "Cleo
patras pärlor" vilken är en jämfö
relsevis ny skapelse — den hade isin 
urpremiär i Wien för tva ar sedan. 
Händelsen spelas vid1 drottning Cleo
patras hov i Alexandria. Drottning
ens roll spelas här av Inez Köhler. 

Lilla Teatern har även för nästa 
vecka folklustspelet "Matenas bröl
lop" på sitt program. 

Barfotad måste man gå emot hög

modet för att bekämpa det. 
S:ta Birgitta. 

Omkring den 24 okt. 
Den 24 okt. har nog förlorat det 

mesta av sin betydelse för hemmen. 
Men även om assistentombytet nu
mera äger rum tämligen godtyckligt 
med hänsyn till tiden, så är dock 
alltjämt hösten den tidpunkt då fler
talet nyanställningar på det husliga 
området äger rum. 

Detta förhållande har gjort en in
tervju med Arbetsförmedlingens 
kvinnliga avdelning helt naturlig. 

Fröken Sohrne, som svarar för den 
nämnda avdelningen, gav beredvil
ligt alla upplysningar. 

Tillp-ången på arbetskraft i all
mänhet är god, men den kunniga ar
betskraften är otillräcklig särskilt 
om iman tänker på den åldersgräns 
u^åt flertalet husmödrar synas ha 
bestämt sig för, 35 år. Över denna 
gräns finns den bäst utvecklade och 
kunnigaste arbetskraften, men hus-
mödrarne vilja i allmänhet icke re
flektera på dem. Tidigare kunde 
dessa .skickliga kokerskor påräkna 
goda. hushållerskeplatser hos ensam
ma herrar, men dessa utsikter ha un
der de senaste åren försämrats. Den 
nämnda kategorien män nöjer sig 
nämligen numera i stor utsträckning 
•med att äta ute och att för sin dubb
lett ha endast en städerska. 

Svårigheten för en husassistent 
att redan i medelåldern trots skick
lighet ooh de bästa rekommendatio
ner erhålla, sysselsättning är ägnad 
att göra. det husliga arbetet mindre 
'begärligt för de unga flickorna, när 
dé stå inför valet av levnadsbana 
•och söka den som erbjuder de bästa 
f ra.mkomst mö jli phe terna. 

I allmänhet står deras lust till kon
toret, till lagret, butiken, fabriken 
men på alla dessa områden råder f. 
n. svår arbetsbrist. När flickorna 
i väntan på att förhållandena, i dessa, 
fack skola ljusna söka. sig till det 
husliga arbetsområdet sakna de i all
mänhet de erforderliga insikterna 
för att på ett tillfredsställande sätt 
kunna fylla en -nlats. 

Den aiv hemmen mest efterfråga
de arbetskraften är ensamjungfrun, 
som utför både en kokerskas och en 
husas åligganden. 

Ett nytt namn är "barnbusan". 
Den som bär det är på samma gång 
barnsköterska och husa. 

En likaledes ny beteckning är 
"dagflickan". Hon kallades tidigare 
"pasisflioka" men nu, när åldern höjts 
till 17—20 år, har hon fått namnet 
dagflicka. Hon utför alla förekom
mande aöromål samt har utom lön 
även maten på stället men bor annor
städes. 

En verkligt god arbetshjälp står 
särskilt de assistentlösa husmödrar-
ne till buds i de rengöriingsarbeter-
skor tvätterskor och strykerskor o. 
a., vilka alltid kunna erhållas <*e-
nom Arbetsförmedl.insen. De äro 
dugande, flitiga och behöva icke ta
gas för hel dag utan för just så 
många timmar .man önskar. 

Tjänarinnefrågan är husmödrar-
nes mest svårlösta problem. 

Det förefaller dock som skulle 
ofantligt mycket kunna vinnas ge
nom ett samarbete mellan just Ar
betsförmedlingen denna stora tidsen
liga och utomordentligt välskötta in
stitution samt husmödrarne och as
sistenterna. 

(Eftertryck ej 
tillåtet). 

Med ensamrätt 
för Sverige. 

Hllal)$ vilja. 
Av K AT ELY N RHODES. 

Översatt av Sigyn Frydén. 

Fru Lassen och hennes gäst sutto 
ute i trädgården i hennes förtjusan
de hem i Yorkshire. T. o. m. i Nor
den kan sommaren bringa det yppi
gaste överflöd ibland, och rabatter
na voro fulla av ljuvligt doftande 
blommor, granna purpurröda nejli
kor trängdes med sina enklare släk
tingar de vita, rosor och liljor, röd-
glim och fingerborgsblommor, gula 
lejongap och vita prestkragar blan
dade sina växlande färger med var
andra i den behagliga harmoni, som 
endast naturen kan frambringa. 

På lite avstånd bildade en tät 
grupp av Islandsvallmor en lysande 
fläck av brandrött och guld, och sto
ra klungor av Canterbury-klockor, 

Inga blondiner mera? 

— 'För mycket mycket länge se
dan levde en ung flicka, som var 
fagrare än alla andra, därför att 
hon hade himmelsblåa ögon och 
guldgult hår —" 

Sådana sagor skola framtidens 
mödrar komma, att berätta för sina 
brunhåriga småttingar, säger en 
känd vetenskapsman. d:r Alec 
Hrdlieka. I framtiden kommer det 
nämligen icke att finnas några blon
diner. icke ens i länder på nordlig 
breddgrad. 

Redan nu är den rent blonda ty
pen mycket sällsynt, .sällsyntare än 
man anar. Många av de blondiner, 
som man ser, äro nämligen konst
gjorda- — de bleka sitt hår med 
hjälp av kemikalier. 

A ven i länder, där den blonda ty
pen är talrikast förekommande, kan 
man icke räkna med mer än en blond 
man på sexton mörklagda och med 
mer än en blondin på fjorton brunet
ter. 

Rött hår är likaledes sällsynt. 
På hundra kvinnor ha i genomsnitt 
endast fem rött hår. 

Ännu sällsyntare i nordliga län
der är det ramsvarta, håret. Pro
portionen här är en på hundra. 

Den bruna hårfärgen i olika 
schatteringar är den förhärskande. 
På samma sätt förhåller det sig med 
de bruna, gråa, grönaktiga och 
brunfläckiga ögonen. Den blonda 
'människotypen är ställd på avskriv
ning och skall snart nog återfinnas 
endast bland sagans under. 

Städningen är alltid besvärligast 
om hösten och vintern — såvida man 
icke har Li nol eummattor på alla 
golv och Vaxduk på hyllor och bord. 
Då går den nämligen alltid lika lätt. 
— Linoleum och Vaxduk köper man 
förstås alltid i stadens Specialaffär, 
"Linopeters", Kun gsportp la tsen 2. 

Karaktärer av högre ordning äro 
sällan häftiga partimän. 

L. de Geer. 
* 

Sanningen rättar sig ej efter oss, 
utan 'vi måste rätta os.- efter henne. 

M. Claudius. 
* 

Det. är med musiken som "ed 
schackspelet. Drottningen (Melodien) 
har största makten, men utslaget gi
ver konungen (Harmonien). 

R. Schumann. 

§(nsäiuhmies spalf.  

Yad är en äkta man värd? 

Den av Kvinnornas Tidning i för
ra numret citerade artikeln "Vad är 
en äkta man värd"? av den engelska 
författarinnan mrs. Chesterton har 
föranlett ett par skarpa bemötanden 
från läsekretsens sida. Då märket 
"Hanna G—on" i sitt inlägg uttalar 
förvåning över att Kvinnornas Tid
ning, som för kvinnornas talan, ve
lat införa denna för mången ung 
hustru misshagliga artikel, vilja vi 
påpeka att densamma införts — icke 
såsom ett redaktionellt uttalande, 
utan som en utomståendes åsikt i ett 
synnerligen aktuellt och för livsför
hållandena ingalunda oviktigt ämne, 
vars sakliga diskuterande icke kan 
skada någon av parterna. 

Och härmed överlämna vi ordet 
åt de ärade insändarna. 

Signaturen Hanna G—on skriver: 

"Mrs. Chesterton behandlar ett ex
tremt fall, som egentligen ej behövde 
diskuteras. Kvinnan i hennes artikel, 
som fordrar, att mannen skall under
hålla henne, när han trött och kan
ske nedstämd kommer hem från sitt 
arbete, hon är ett fantasifoster som 
i verkligheten ej finns till. Akta ma
kar som älska varandra., ta hänsyn 
till varandra, det behöver ingen män
niska lära dem. Men en sak förvå
nar mig, nämligen den: att Kvinnor
nas tidning, som för kvinnornas ta
lan. tar upp en artikel i sina spal
ter. där det heter att mannen lätt 
kan finna förståelse hos en annan 
kvinna. Tror Ni att en urng hustru 
t. ex. som regelbundet läser Eder 
tidninp. känner sig behaglig till 
mods vid läsningen av något sådant? 
Där ha vi den farliga punkten: att 
föra unga', oskyldiga varelsers tan
kegång in på spår, där de endast 
kunna taga skada till sin själ. En 
man, som älskar sin hustru, uppfost
rar henne, i fall hon icke handlar 
rätt, och 99 av 100 fruar ta lärdom 
av vad männen säga. Ooh så är 
det också tvärtom: handlar mannen 
oklokt, så fostras han av sin fru, 
tills han förstår att han måste be
handla. henne så som hon bör behand
las, Och jag för min del svarar ja. 
och återigen ja, att. en hustru har 
rättighet att begära, att mannen skall 
ta hänsyn också till hennes sinnes
stämning. Därför äro-de äkta makar 
och fullt likaberättigade. Engelskan 
Mrs. Chesterton har gammalmodiga 
åsikter, Var försiktig, viskar hon i 
öronen på sina medsystrar. Med sina 
"goda råd" åstadkommer hon mot
satsen av vad hon åsyftar. Och så 
göra alla (märkvärdigt nog mesta
dels kvinnliga författare) som skriva 
böcker, i vilka till kvinnan gives al
lehanda recept sådana som: hur 
fängslar hustrun sin man, etc. etc. 
Männen giva varandra inga goda råd 

O 
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på detta område, trots att de ibland så 
väl skulle behövas. De ha annat att 
tänka på. 

I genomsnitt är den äkta mannen 
nämligen god. Det är oftast han 
som sprider trevnad i hemmet på 
grund av sitt goda. sunda humör. 
Vad beträffar den "andra kvinnan" 
så existerar en sådan icke för ett nor
maläktenskap. utan blott i 25-öres-
romaner eller där äktenskapet ingåtts 
av andra än ideella akäl, men i sådant 
fall finns även "den andre mannen", 
vännen i huset eller vad man skall 
kalla honom. Det finns lika många 
fall med den "andre mannen" som 
med den "andra kvinnan". 

Den man Mrs. Chesterton skriver 
om är nyckfull och oberäknelig, ett 
undantagsfall. Det är i verkligheten 
kvinnan som på grund av ett känsli
gare sinnelao1 är nyckfull och ömtå
lig, icke mannen, som måste behand
las med stor försiktighet. 

En hustru lyssnar gärna till goda 
råd av utomstående i fall hon ej be
handlar sin man riktigt, men pratas 
det för mycket om denna ömtåliga 
punkt, så kan det lätt hända att ve
derbörande ådrager sig hennes ovän
skap". 

Hanna G•—on. 

Fru Julie Gram skriver: 
Jag läste mrs. Chestertons i förra 

numret citerade artikel: "Vad en äk
ta. man är värd". Det var en för
bluffande lära för att komma, från 
en dam. och allra högsta grad för
bluffande, om man betänker att da
men ifråga är gift. 

Artikeln är tydligen skriven de 
äkta männen till behag. Men om 
jag voTe en äkta man. skulle jag icke 
alls känna mig tilltalad av att 'be
traktas som en tillgång av min fru. 
Hellre då en Rabin.son Crusoetillvaro 
på en av Söderhavets ensligaste öar! 

Mrs. Chesterton resonerar tydligen 
som så att mannen ger kvinnan hem
met. I vederlag för denna storarta
de gåva äger hon att på alla sätt 
skydda, vårda och uppmuntra eller 
— för att smyga närmare mrs. Ches
tertons tankegång — smörja denna 
automat, som bl. a. tillförsäkrar hen
ne ett sorgfritt leverne. Krånglar 
automaten, skall hon icke bråka, 
utan fortfara, att kärleksfullt och 
uppfinningsrikt sköta den,, ty — här 
höjer mrs. Chesterton varnande han
den — "om icke kan det lätt hända 
att en man finner förståelse och ett 
hem hos en annan kvinna". 

Godmorgon, mrs. Chesterton! För 
att få de äkta fruarna att anamma 
Er älskliga lära. leder Ni dem fram 
till den hotande avgrunden: Kan
hända! Men det kan ju i så fall in
träffa att också denna andra kvinna 
är en bristfällig varelse, och hur 
många hem ooh kvinnor skall en 
stackars "tillgång" räcka till för i 
längden? 

Det är för rästen mycket nytert 
av Er detta, mrs. Chesterton, att 
uppfatta äktenskapet som en slags 
donerad institution, vilken ger en
dast kvinnorna förmånerna. 

Knut Heurlins Hemslöjd 
KORSGATAN 8. Telefon 101 18. 

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

blå, skära, violetta och djupröda, bi
drog till färgsymfonien med ännu 
några, toner. 

Gräset var jämnt och mj.ukt som 
silke, och de gamla cedrarna, som 
kantade gräsplanen, ärevördiga och 
ståtliga med stora lummiga grenar. 

Fru Lassen älskade sitt hem, det 
gamla huset övervuxet med jasmi
ner, till vilket hon kommit som brud 
för nära trettio år sedan, och hon 
lämnade det ej gärna för många dar 
i sänder. Oheyne var en gammal 
vän till hennes son, och endast för 
det skälet skulle han kunnat vara sä
ker om ett välkommen från yng
lingens vackra, mörkögda imor, som 
ännu, fast hon för länge sen lämnat 
den första ungdomen bakom sig, ha
de kvar det behagfulla och tilldra
gande sätt, som utmärkt henne un
der hennes flicktid. 

Men hon var verkligen fästad vid 
sjömannen ocih hade understött Las
sens inbjudning till honom nu i juli 
så hjärtligt, att han tagit undan ett 
par dar från sin korta permission 

för att fara norrut. 
— Havet är inte alltid en pålitlig 

vän, sade han slutligen till svar på 

hennes sista ord. Till och med jag, 
som älskar det, vet det. Och det har 
varit mycket grymt imöt er. Det 
kan jag inte förneka. 

— Ja, sade hon, mycket grymt. 
Tre liv, herr Oheyne — det är en be
tydande skatt, som havet tagit, tyc
ker ni inte det? Oöh när jag då tän
ker på min gosse — — 

Hon avbröt isig och satt tyst ett 
ögonblick. Så talade hon långsamt. 
När Ronald föddes, bad jag till 
Gud, att han inte skulle få smak för 
sjölivet soim hans far ooh morfar. 
Jag kan inte säga, herr Cheyne, hur 
jag led under hans första barnaår. 
Min man längtade och hoppades för
stås, att han skulle visa lust för sjön, 
mien min far och bror hade då redan 
drunknat, och jag tycktes känna på 
mig redan då, att måttet ännu inte 
var rågat för mig. Min man dog, 
när Ronald bara var sju år gammal, 
och jag önskade då så mycket mera 
lidelsefullt, att han nu en gång för 
alla skulle få avsmak för ett så 
olycksbring^nde yrke. Men jag vå
gade inte hoppas på det ens då. Jag 
kände mig viss om, att det friska 
livet på sjön skulle locka honom ock

så en dag. Och allteftersom dagar
na gick och han inte syntes ha nå
gon tanke på sjölivet, så sade jag 
till mig själv: "En dag komimer det 
nog ändå — hans fars ande skall 
nog kalla på gossen, och han kom
mer att lyda. 

Hon lutade sig framåt i stolen 
med ögonen fastade på det blekgula 
skimret, som ännu dröjde kvar på 
himlen bakom cedrarnas mörka gre
nar. 

— Men tiden gick, och det gällde 
aitt välja skola. Jag hade natur
ligtvis rväntat, att han efter förbe
redande klasserna skulle vilja gå 
över m ett sk ölskepp, en sjökrigs
skola — den vanliga gången, ni vet. 
Men när jag till sist i förtvivlan vå
gade mig på ämnet med pojken, sva
rade han genast, att om jag inte ha
de något emot det, skulle han hellre 
vilja gå i en vanlig skola, eftersom 
han inte kände någon dragning till 
sjön. Ni kan nog tänka er, att jag 
inte var sen att ge mitt samtycke 
utan endast frågade honom1, vilket 
läroverk han skulle vilja söka inträ
de i, och då jag hörde, att han om 
möjligt önskade följa med några 
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Men 'hurudant är hus-moderarbetet 
i dag? Det är icke cmera så omfat
tande, tidskrävande och mödosamt 
som fordom. Det är icke mera en 
sluten och på en omfattande egen-
produktion inställd huslig ekonomi. 
En mängd fordom i hushållet utfört 
arbete har övertagits av den fabriks-
mässiga massproduktionen. Hemmet 
är icke mer en förening av fabrik 
eller verkstad och bostad för famil
jen. 

Är h us moder anbetet således i dag 
mindre än förut och har alltså dess 
värde för nationens ekonomi min
skats? 

Det synes oss vid första ögonkas
tet oemotsägligt att så är fallet, men 
icke desto .mindre kan det förnekas. 
Ty tre nyuppträdande faktorer ha i 
istället neutraliserat följden av den 
kvantitativa arbetslättnad utveck
lingen berett husmödrarna. Dessa 
tre faktorer äro, efter vad jag ser, 

1) den tilltagande bristen på ar
betshjälp; 

2) de växande anspråken på livet; 
3) den ökade fordran på husmo

derns, hustruns och moderns egen 
personliga utveckling. 

Först alltså bristen på arbetshjälp. 
Den är ju notorisk. Hållandet av 
avlönad arbetshjälp i hemmet liar 
försvårats genom anspråken på för
kortad arbetstid, bättre jbostad, bätt
re förplägnad -och högre löner. Dött
rarna åter gå numera ut ur hemmet 
för att vinna en oberoende ekonomisk 
ställning och tillfredställa den nuti
da kvinnans behov av att var s. a. s. 
"sin egen herre". Otaliga husmöd
rar i en sådan ekonomisk ställning, 
för vilken sådant tidigare icke skulle 
komma i fråga, få under dylika för
hållanden numera sköta ;s.itt hushåll 
och hem utan eller med obetydlig 
arbetshjälp. 

Men mera. än 'detta betyda de väx
ande anspråken på livet. Det är ju 
en stark stegring lav kulturbehoven 
vår tid isettVäxa fram inom alla folk
lager och på de mest olika områden: 
med avseende å bostad, föda, kropps-
kultur, hygien, men också på det 
andliga området. 

En förfinad smak ställer nu större 
anspråk på hutsmoderns kunskaper, 
eftertanke och uppfinningrikedom. 
Hygienen uppställer nya fordringar 
på utrymme, ljuis, renlighet i hem
met. Ett ökat behov av komfort 
uppställer nya fordringar på hem
mets inredning och bekvämlighet. 
Och också på det andliga området 
gör sig samma stegring i kulturbe
hoven gällande: i avseende å litte
ratur, konst, resor, deltagande i sam
hällslivet. 

Bördan av dessa den moderna 
människans intensivare och mer för
finade anspråk på isin levnadsstan
dard bär i främsta rummet husmo
dem. 

Såsom den tredje faktor, som neu
traliserar den lättnad i det kvantita
tiva arbetet, utvecklingen skänkt 
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husmodern, nämnde jag den ökade 
fordran på husmoderns egen person 
liga utveckling. Skall hon inte läm 
nas efter de sina, skall hon kunna 
deltaga i mannens och de uppväxan
des intressen, så iskall hon vara and 
ligt rörlig och mottaglig, och hennes 
egen andliga tillväxt får icke i för
tid avbrytas. 

Vill inan draga ett facit av vad 
som nu sagts, vore det, att 'husmo
derns kroppsliga, materiella arbete 
påtagligen minskats, men att i sam
ma förhållande hennes ledäruppgift, 
ansvar och psykiska börda ökats. 

Må vara, att detta påstående hos 
många framkallar gensaga. Jag 
svarar därtill: denna utvecklingspro
cess kan tydligen skönjas, även om 
den ännu är i isitt vardande. Hus
moderarbetet har faktiskt i grund 
förändrat sin karaktär. 

• (Forts.) 

Sant. 

PARLOR 
JUVELER 

i modern infattning fördelaktigast 

hos 

rlQvjuvelerare. Ö. Hamng. 41. 

Jag befann mig plötsligt mitt i 
samlingen. En samling av mellan-
be.kanta och okända. 

Konversationens vågor gingo re
dan höga. Det var nästan som för
des på tapeten. 

— Och fru X. som fått det så trå
kigt, sade en. Hon säger visserligen 
ingenting själv till någon människa, 
men ligger och gråter hela nätterna. 

—' Än Z:s då! Tänk de med sina 
jungfrur och sitt stora hus! Och nu 
sitter det lappar under alla möbler
na. 

— Ja, somliga ha det rysligt. 
Jag tänker på Y®. Vem kunde tro 
det för ett par år sedan. Men nu 
ir idet i alla fall så. Hon sitter där 
övergiven, och han har rymt med — 
ja, kan ni bara tänka er med vem? 

Och idet dansar namn och historier 
omkring. Idel kända namn ooh idel 
fula tråkiga historier. 

Jag försöker alltibland sticka 
emellan med något gladare, men mö
ter bara nackar och blir behandlad 
som luft. Och jag ser att fru W., 
som introducerat mig i kretsen, 
skäms för att, jag inte kan göra mig 
bättre gällande. 

Det är en pinsam situation. Jag 
känner, hur jag . liksom' utplånas, 
blir likgiltig för omgivningen som 
en soffa eller en stol. Då gör jag 
ett hjältemodigt försök att rädda min 
ära ooh säger: 

—• Det är väl en märkvärdig his
toria den där med C:s! 

Sex par ögon vändas omedelbar! 
välvilligt mot mig, och sex tungor 
uppmana mig med eggande tillrop att 
berätta. 

Och jag berättar. En intressant 
historia, full av underbara detaljer, 
som kommer auditoriet att tappa, an
dan av spänning. 

Vid en särskilt spännande passus 
ropar en åhörarinna förtjust: 

— Ah, var det fru C. det. Just 
den historien liar jag bestämt nyli
gen läst i någon tidning. 

Fru W. sitter lamslagen av be
undran. Jag har med ens hedrats 
med platsen som samlingens medel
punkt. 

—• Hur i all världen vet du så 
mycket om C :s? säger hon, då vi gå 
ned för trapporna. 

— Jag! svarar jag. Jag vet icke 
vilka C:s äro, om jag så stupade på 
dem. 

Fru W. står som fastklistrad vid 
trappstenarna och bara stirrar. 

— Vet du inte? stammar hon . . . 
Men du berättade ju 

— Jaså det, svarar jag noncha
lant, ja, det sade jag bara för att ha 
något att säga. 
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Bortom gravarna. 
Av DAGNY PET SC H LER. 

Han satt oöh höll hennes lilla, brän
nande hand i sin. Han hade skickat 
bort sköterskan, ty denna natt, som 
läkaren 'sagt kanske var den sista, 
ville han ensam vaka. Lilian sov, 
den febersjukas lätta, oroliga slum
mer. Hon hade önskat få sin bädd 
framflyttad till fönstret. Gardinen 
var ej nedfälld, även det på Lilians 
önskan, ooh där han satt och såg ut 
i den stjärnklara senhöstnatten, kun
de han se ett hörn' av kyrkogården. 
Några gravvårdar lyste spöklikt vi
ta. Snart skulle himlaranden, där 
Dortom gravarna, färgas av det för
ta, lätta morgonljuset. Den syn 

Lilian älskade, som för henne blivit 
till ett vackert löfte. Ty Lilian 
längtade bort — från det liv hon al
drig levat. 

Var han helt utan skuld? Borde 
det inte varit hans osvikliga plikt 
att ha utmanat döden, kämpat till 
det yttersta för sin unga hustrus liv. 
I stället hade han förhållit sig pas
siv. Men — och det fanns ett men. 
Lilian älskade honom ej. Om hon 
jlott gjort det, om hon blott haft 

mod att följa honom med trygg till
försikt. Ja, då kände han, att han 
skulle haft kraft att* kämpa, kraft 
att slita de bojor, som bundit Lilian 
under hela hennes liv. 

Stundtals under månader fängslad 
vid sjukbädden som hon varit, hade 
hennes fars förmögenhet aldrig för
mått iskänka henne de förströelser, 
om komma andra unga flickor till 

del. Stackars liten! Han förstod 
så väl hennes handlingssätt, hennes 
tankegång. Lilian var utan skuld. 
Ända sedan deras barndom hade det, 
familjerna emellan, varit tal om, att 
de båda en dag skulle bliva ett par. 
Och vad var då naturligare, än att 
Lilian, när hon plötsligt fann sig 
ensam i världen, samtyckt att .mot
taga det -skydd han erbjöd henne. 
Giftermålet hade knappast förändrat 
något i deras förhåll ande till varan
dra. För henne var och förblev han 
alltjämt den välmenande, äldre bror, 
hon alltid varit van att se. 

Lika självklart hade det även i 
början förefallit honom. Ända in i 
det ögonblick då han bad Lilian bli
va sin hustru, (hade han bara följt 
en självskriven, redan utstakad väg. 
Han hade önskat, att hon skulle låta 
sin smak vara rådande vid inredan
det av deras gemensamma hem. Men 
han hade ju sett hur besöken i de 
många affärerna tröttade ut henne. 
Och så hade han ensam åtagit sig 
uppdraget. Det var medan han gick 
där och sysslade i de små rummen, 
sam en brinnande lust väckts hos ho
nom att få göra henne lycklig. Att 
blåsa liv i någon fördold gnista inom 
Lilian. Få henne att känna — att 
älska honom tillbaka. 

Det hade jämmerligt misslyckats. 
Han märkte ju själv alltför snart, 
hur ängsligt Lilian undvek allt det, 
som kunnat föra dem närmare var 
ann. Och han hade kuvat sina egna 
känslor. Hur skulle Lilian också 
ha kunnat fatta denna lidelse, han 
knappast själv förstod. 

Tre månaders äktenskap under vil
ka. han isett henne långsamt tyna 
bort. Han hade försökt uppmuntra 
henne med ord liknande dem, man 
använder till ett sorgset barn. Och 
hon hade mottagit dem alla med sam
ma stackars lilla trötta leende. 

Nu .... Sedan .... Hur skulle 
hans eget liv gestalta sig? Det över
föll honom plötsligt en vild önskan 
att få följa, henne dit — där det ljus
nar bortom gravarna. 

Han spratt till. Han kände att 
Lilian vaknat och betraktade honom. 

— Hur är det, liten? 
Hennes blick var redig och lugn. 

—• Ronny, det är något, jag vill 
säga dig, nu — när det snart ej mer 
gör något, att du vet det. Jag har 
hela tiden förstått hur orätt det var 
att binda ditt liv vid något så ömk
ligt som mitt. Men jag kunde ej 
stå emot frestelsen, Ronny. Förlåt 
mig! Det var för mig ett helt livs 

-'.ka! Jag älskade ju dig så högt! 

Brand- och Livförsäkrings-Aktiebo] 
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Fru W. gör en förtvivlad gest. 
— Men nu går man ju och tror att 

det är sant! utropade hon bekymrad. 
— Än sen, svarade jag, det är väl 

lika mycket sant som allt det andra 
som berättades däruppe. 

Men när jag kommit hem slår mig 
mitt onda samvete. Och jag sätter 

5 ned att skriva dessa rader. 

M; ii historia var varken 
eller ful. Men felet med densamma 
låg däri, att den icke var herrskapet 
C:s historia, utan ett sammandrag i 
minnet ur — Greven av Monte Chris
to. 

Ragna Veters. 
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Därute — bortom gravarna — 
färgades himlen av den första skära 
morgonrodnaden. Den. som för Lilian 
blivit till ett vackert löfte: Livs
gryningen! 

Med hösten kommer det dåliga väg
laget. Barnen ha svårt att lära sig 
axt torka av sig om fötterna. Utan 
Linoteummattor vore det omöjligt 
att hålla rent i tamburen och barn
kammaren. Behöver Ni nya Lino-
1 eummattor, bör Ni icke försumma 
att gå in till "Linop eters", Kungs-
portsplatsen 2 och vä-lja bland deras 
nyheter 

Ett infalls lycka ligger i det öra, 
soim hör där.på, men icke på den 
tunga, so«m .säger det. 

W. Shakspere. 

Ceater. 
Oehlenschlägers underbara sago

spel Aladdin skapades i en lugn tid 
och för en mänsklighet, som hade ro 
att höra sagor. När verket nu åter
uppstår på en modern scen inför en 
jäktad och blaserad nutidspublik 

•märker man att det ligger åtminstone 
en yttre sanning i att tiderna för
ändrats. Om Aladdin i all sin för
trollande sagoprakt och rent allmän
mänskliga djuphet icke numera för
mår hänföra och fängsla i lika hög 
grad som under Oehlensehlägers da
gar beror detta icke minst på att 
även dramats teknik undergått en 
genomgripande förändring isedän 
dess. Den verkningsfullhet man då 
byggde på ordflödet, vältaligheten, 
bygges numera på tystnaden, ord
knappheten. Den korta repliken, 
som under en slags andlös spänning 
flyttar ett drama framåt, snabbt, obe
vekligt — det är tidens dramatik, 
den enda vi riktigt orka med. En 
teaterpublik av i dag vet så mycket 

Förlovar 
eller 

Gifter 
Ni Eder, så annon
sera det i 

GÖ T E B O R G S  

MORGONPOST 
Alla Edra vänner 
lasa den tidningen.' 

••• 
Last i varje bildat 
hem i västra Sverige, 

•J.. 
$ e g t a t J n t U 0 3 & D r d  

24 KUNGSGATAN 24 
Tel. 3623 - 14090 - 6607 

ombesörjer på erkänt bästa 
allt som tillhör begravn:ngar 

Eldbegängelseftireningens expedition. 

MERKURTVÀLEH 
använd enligt bruksanvisningen 

giver ett storartat resultat. 

Offentliga nöjen. 

Stora Teatern. 
Söndng kl. 1,30 billighetsmatiné : 

Kyska Susanna. 
Söndag kl. 8 för sista gången 

"Sista Valsen." 
Måndag ingen förest. 

Tisdag kl. Il2 8 premiär: 
Cleopatras pärlor. 

Lorensbergsteatern. 
Söndag kl. 1,30 e. m. Mâtiné: 

Simson och Delila 
Tragikomedi i 3 akter av Sven Lange. 

Obs. ! De låga biljettpriserna. 

I afton kl. 7,30—11,10. 
(Obs.! tiden). 

Aladdin 
Dramatisk sagodikt i 5 akter av 

Adam Oelilensehläger. 

Li l l a  Tea tern .  
Lördag och Söndag kl. 7 ocli 9: 

Matenas bröllop. 
Söndag kl. 1,30 em. Billighetsmatiné: 

Den stackars Herman. 
Bilj. à 1.65 o. 2.65 kl. 12—2 och efter kl. 6. Tel. 7760. 

Veckan 26/10—1/11 
Kl. 7 o. 9 e. m. (sönd. 6, 7,45, 9,30) 

PALLADIUM Barnförbjudet. 
j "THE IRON HORSE" 
) (Järnhästen) 
j med George O'Brien och Madge Bellamy. 

RIALTO 
"BANDOLERON" 

! med Pedro de Cordoba och Renée Adorée. 

Pensionat och Thesalong 
C  a r m e n - S y l  v a  
Avenyen 33, l:a vån. Tel. 00448 

Förstklassigt och hemtrevligt". 
FruKost, middag och supé serveras 
såväl till abonnenter som tillfall'ga 

ca s ter. Kupongsystcni_ 

att den ej behöver den längre orien
teringen. En antydan — och hän
delsernas hjul kan sättas i rörelse. 
Man märker tämligen snart ända 
om det är ett Ödets, av mästarban 
iskötta hjul, som 'mal fint och säker 
eller bara ett vanligt marknadshjul, 
som snurrar på — kun til Lyst. 

.Det ligger emellertid äkta^ o. trolsk 
sagastämning över istycket sådant e 
fraimföres av Loremäbergstea era. 
De många tablåerna utlösas pa 6-
drömlikt sätt ur tystnaden och ® 
konturlösa tomma gråmörkret töi' a 
efter ett ögonblick av rikt och a 
tasifyllt liv åter förtona och byw 
i andra bilder. En utomorden >» 
regi och en mot sagan svarats 
praktfull utstyrsel för vilka ^ 
Ström har den stora äran. tra ^ 
bland mängden av uppträdande - ^ 
Semmy F riedmann som Aladdin-
förgrunden återfinner man 
Carl Ströms och Blickingbergs ma 
liga gestalter soim resp. trol 'B ^ 
Nureddin ooh sultanen samt 
Sjöblom, Aladdin» moder, oc i 
Carlsten, prinsessan Gunare. ^ 
Carlsten, prinsessan Gulnare. 
vaöker stämningsfull avton. 

A 

Just Ni ja, 
måste nu prova 

Mustads Smörblandning 
3ris-&xtra och Ni kom
mer att bliva nöjd, ja, 
storbelåten. 
*3ris-&xtra står på top
pen av alla smörbland
ningar. Dess utsökt de
likata smak och ypper
liga konsistens påminner 
mera om ett härligt 
mejerismör än om en 
s m ö r b l a n d n i n g  o c h  
dock kostar Uris-Gxtra 
blott ungefär hälften så 

mycket. 

MUSTADS SMÖRBLANDNING 

ÇJrîs Extra 
— MEJERISMÖRETS ENDE LIKE 

Närande 
god och 
läcker 

Slopa kaffet och drick rap 
KAKAO 

vanilj dkrlermikißcz 
\P KAKAO 

sedan 

krantz 

Stora Teatern har för den kom
mande -veckan nytt program nämli
gen Oscar Straus-operetten "Cleo
patras pärlor" vilken är en jämfö
relsevis ny skapelse — den hade isin 
urpremiär i Wien för tva ar sedan. 
Händelsen spelas vid1 drottning Cleo
patras hov i Alexandria. Drottning
ens roll spelas här av Inez Köhler. 

Lilla Teatern har även för nästa 
vecka folklustspelet "Matenas bröl
lop" på sitt program. 

Barfotad måste man gå emot hög

modet för att bekämpa det. 
S:ta Birgitta. 

Omkring den 24 okt. 
Den 24 okt. har nog förlorat det 

mesta av sin betydelse för hemmen. 
Men även om assistentombytet nu
mera äger rum tämligen godtyckligt 
med hänsyn till tiden, så är dock 
alltjämt hösten den tidpunkt då fler
talet nyanställningar på det husliga 
området äger rum. 

Detta förhållande har gjort en in
tervju med Arbetsförmedlingens 
kvinnliga avdelning helt naturlig. 

Fröken Sohrne, som svarar för den 
nämnda avdelningen, gav beredvil
ligt alla upplysningar. 

Tillp-ången på arbetskraft i all
mänhet är god, men den kunniga ar
betskraften är otillräcklig särskilt 
om iman tänker på den åldersgräns 
u^åt flertalet husmödrar synas ha 
bestämt sig för, 35 år. Över denna 
gräns finns den bäst utvecklade och 
kunnigaste arbetskraften, men hus-
mödrarne vilja i allmänhet icke re
flektera på dem. Tidigare kunde 
dessa .skickliga kokerskor påräkna 
goda. hushållerskeplatser hos ensam
ma herrar, men dessa utsikter ha un
der de senaste åren försämrats. Den 
nämnda kategorien män nöjer sig 
nämligen numera i stor utsträckning 
•med att äta ute och att för sin dubb
lett ha endast en städerska. 

Svårigheten för en husassistent 
att redan i medelåldern trots skick
lighet ooh de bästa rekommendatio
ner erhålla, sysselsättning är ägnad 
att göra. det husliga arbetet mindre 
'begärligt för de unga flickorna, när 
dé stå inför valet av levnadsbana 
•och söka den som erbjuder de bästa 
f ra.mkomst mö jli phe terna. 

I allmänhet står deras lust till kon
toret, till lagret, butiken, fabriken 
men på alla dessa områden råder f. 
n. svår arbetsbrist. När flickorna 
i väntan på att förhållandena, i dessa, 
fack skola ljusna söka. sig till det 
husliga arbetsområdet sakna de i all
mänhet de erforderliga insikterna 
för att på ett tillfredsställande sätt 
kunna fylla en -nlats. 

Den aiv hemmen mest efterfråga
de arbetskraften är ensamjungfrun, 
som utför både en kokerskas och en 
husas åligganden. 

Ett nytt namn är "barnbusan". 
Den som bär det är på samma gång 
barnsköterska och husa. 

En likaledes ny beteckning är 
"dagflickan". Hon kallades tidigare 
"pasisflioka" men nu, när åldern höjts 
till 17—20 år, har hon fått namnet 
dagflicka. Hon utför alla förekom
mande aöromål samt har utom lön 
även maten på stället men bor annor
städes. 

En verkligt god arbetshjälp står 
särskilt de assistentlösa husmödrar-
ne till buds i de rengöriingsarbeter-
skor tvätterskor och strykerskor o. 
a., vilka alltid kunna erhållas <*e-
nom Arbetsförmedl.insen. De äro 
dugande, flitiga och behöva icke ta
gas för hel dag utan för just så 
många timmar .man önskar. 

Tjänarinnefrågan är husmödrar-
nes mest svårlösta problem. 

Det förefaller dock som skulle 
ofantligt mycket kunna vinnas ge
nom ett samarbete mellan just Ar
betsförmedlingen denna stora tidsen
liga och utomordentligt välskötta in
stitution samt husmödrarne och as
sistenterna. 

(Eftertryck ej 
tillåtet). 

Med ensamrätt 
för Sverige. 

Hllal)$ vilja. 
Av K AT ELY N RHODES. 

Översatt av Sigyn Frydén. 

Fru Lassen och hennes gäst sutto 
ute i trädgården i hennes förtjusan
de hem i Yorkshire. T. o. m. i Nor
den kan sommaren bringa det yppi
gaste överflöd ibland, och rabatter
na voro fulla av ljuvligt doftande 
blommor, granna purpurröda nejli
kor trängdes med sina enklare släk
tingar de vita, rosor och liljor, röd-
glim och fingerborgsblommor, gula 
lejongap och vita prestkragar blan
dade sina växlande färger med var
andra i den behagliga harmoni, som 
endast naturen kan frambringa. 

På lite avstånd bildade en tät 
grupp av Islandsvallmor en lysande 
fläck av brandrött och guld, och sto
ra klungor av Canterbury-klockor, 

Inga blondiner mera? 

— 'För mycket mycket länge se
dan levde en ung flicka, som var 
fagrare än alla andra, därför att 
hon hade himmelsblåa ögon och 
guldgult hår —" 

Sådana sagor skola framtidens 
mödrar komma, att berätta för sina 
brunhåriga småttingar, säger en 
känd vetenskapsman. d:r Alec 
Hrdlieka. I framtiden kommer det 
nämligen icke att finnas några blon
diner. icke ens i länder på nordlig 
breddgrad. 

Redan nu är den rent blonda ty
pen mycket sällsynt, .sällsyntare än 
man anar. Många av de blondiner, 
som man ser, äro nämligen konst
gjorda- — de bleka sitt hår med 
hjälp av kemikalier. 

A ven i länder, där den blonda ty
pen är talrikast förekommande, kan 
man icke räkna med mer än en blond 
man på sexton mörklagda och med 
mer än en blondin på fjorton brunet
ter. 

Rött hår är likaledes sällsynt. 
På hundra kvinnor ha i genomsnitt 
endast fem rött hår. 

Ännu sällsyntare i nordliga län
der är det ramsvarta, håret. Pro
portionen här är en på hundra. 

Den bruna hårfärgen i olika 
schatteringar är den förhärskande. 
På samma sätt förhåller det sig med 
de bruna, gråa, grönaktiga och 
brunfläckiga ögonen. Den blonda 
'människotypen är ställd på avskriv
ning och skall snart nog återfinnas 
endast bland sagans under. 

Städningen är alltid besvärligast 
om hösten och vintern — såvida man 
icke har Li nol eummattor på alla 
golv och Vaxduk på hyllor och bord. 
Då går den nämligen alltid lika lätt. 
— Linoleum och Vaxduk köper man 
förstås alltid i stadens Specialaffär, 
"Linopeters", Kun gsportp la tsen 2. 

Karaktärer av högre ordning äro 
sällan häftiga partimän. 

L. de Geer. 
* 

Sanningen rättar sig ej efter oss, 
utan 'vi måste rätta os.- efter henne. 

M. Claudius. 
* 

Det. är med musiken som "ed 
schackspelet. Drottningen (Melodien) 
har största makten, men utslaget gi
ver konungen (Harmonien). 

R. Schumann. 

§(nsäiuhmies spalf.  

Yad är en äkta man värd? 

Den av Kvinnornas Tidning i för
ra numret citerade artikeln "Vad är 
en äkta man värd"? av den engelska 
författarinnan mrs. Chesterton har 
föranlett ett par skarpa bemötanden 
från läsekretsens sida. Då märket 
"Hanna G—on" i sitt inlägg uttalar 
förvåning över att Kvinnornas Tid
ning, som för kvinnornas talan, ve
lat införa denna för mången ung 
hustru misshagliga artikel, vilja vi 
påpeka att densamma införts — icke 
såsom ett redaktionellt uttalande, 
utan som en utomståendes åsikt i ett 
synnerligen aktuellt och för livsför
hållandena ingalunda oviktigt ämne, 
vars sakliga diskuterande icke kan 
skada någon av parterna. 

Och härmed överlämna vi ordet 
åt de ärade insändarna. 

Signaturen Hanna G—on skriver: 

"Mrs. Chesterton behandlar ett ex
tremt fall, som egentligen ej behövde 
diskuteras. Kvinnan i hennes artikel, 
som fordrar, att mannen skall under
hålla henne, när han trött och kan
ske nedstämd kommer hem från sitt 
arbete, hon är ett fantasifoster som 
i verkligheten ej finns till. Akta ma
kar som älska varandra., ta hänsyn 
till varandra, det behöver ingen män
niska lära dem. Men en sak förvå
nar mig, nämligen den: att Kvinnor
nas tidning, som för kvinnornas ta
lan. tar upp en artikel i sina spal
ter. där det heter att mannen lätt 
kan finna förståelse hos en annan 
kvinna. Tror Ni att en urng hustru 
t. ex. som regelbundet läser Eder 
tidninp. känner sig behaglig till 
mods vid läsningen av något sådant? 
Där ha vi den farliga punkten: att 
föra unga', oskyldiga varelsers tan
kegång in på spår, där de endast 
kunna taga skada till sin själ. En 
man, som älskar sin hustru, uppfost
rar henne, i fall hon icke handlar 
rätt, och 99 av 100 fruar ta lärdom 
av vad männen säga. Ooh så är 
det också tvärtom: handlar mannen 
oklokt, så fostras han av sin fru, 
tills han förstår att han måste be
handla. henne så som hon bör behand
las, Och jag för min del svarar ja. 
och återigen ja, att. en hustru har 
rättighet att begära, att mannen skall 
ta hänsyn också till hennes sinnes
stämning. Därför äro-de äkta makar 
och fullt likaberättigade. Engelskan 
Mrs. Chesterton har gammalmodiga 
åsikter, Var försiktig, viskar hon i 
öronen på sina medsystrar. Med sina 
"goda råd" åstadkommer hon mot
satsen av vad hon åsyftar. Och så 
göra alla (märkvärdigt nog mesta
dels kvinnliga författare) som skriva 
böcker, i vilka till kvinnan gives al
lehanda recept sådana som: hur 
fängslar hustrun sin man, etc. etc. 
Männen giva varandra inga goda råd 

O 
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på detta område, trots att de ibland så 
väl skulle behövas. De ha annat att 
tänka på. 

I genomsnitt är den äkta mannen 
nämligen god. Det är oftast han 
som sprider trevnad i hemmet på 
grund av sitt goda. sunda humör. 
Vad beträffar den "andra kvinnan" 
så existerar en sådan icke för ett nor
maläktenskap. utan blott i 25-öres-
romaner eller där äktenskapet ingåtts 
av andra än ideella akäl, men i sådant 
fall finns även "den andre mannen", 
vännen i huset eller vad man skall 
kalla honom. Det finns lika många 
fall med den "andre mannen" som 
med den "andra kvinnan". 

Den man Mrs. Chesterton skriver 
om är nyckfull och oberäknelig, ett 
undantagsfall. Det är i verkligheten 
kvinnan som på grund av ett känsli
gare sinnelao1 är nyckfull och ömtå
lig, icke mannen, som måste behand
las med stor försiktighet. 

En hustru lyssnar gärna till goda 
råd av utomstående i fall hon ej be
handlar sin man riktigt, men pratas 
det för mycket om denna ömtåliga 
punkt, så kan det lätt hända att ve
derbörande ådrager sig hennes ovän
skap". 

Hanna G•—on. 

Fru Julie Gram skriver: 
Jag läste mrs. Chestertons i förra 

numret citerade artikel: "Vad en äk
ta. man är värd". Det var en för
bluffande lära för att komma, från 
en dam. och allra högsta grad för
bluffande, om man betänker att da
men ifråga är gift. 

Artikeln är tydligen skriven de 
äkta männen till behag. Men om 
jag voTe en äkta man. skulle jag icke 
alls känna mig tilltalad av att 'be
traktas som en tillgång av min fru. 
Hellre då en Rabin.son Crusoetillvaro 
på en av Söderhavets ensligaste öar! 

Mrs. Chesterton resonerar tydligen 
som så att mannen ger kvinnan hem
met. I vederlag för denna storarta
de gåva äger hon att på alla sätt 
skydda, vårda och uppmuntra eller 
— för att smyga närmare mrs. Ches
tertons tankegång — smörja denna 
automat, som bl. a. tillförsäkrar hen
ne ett sorgfritt leverne. Krånglar 
automaten, skall hon icke bråka, 
utan fortfara, att kärleksfullt och 
uppfinningsrikt sköta den,, ty — här 
höjer mrs. Chesterton varnande han
den — "om icke kan det lätt hända 
att en man finner förståelse och ett 
hem hos en annan kvinna". 

Godmorgon, mrs. Chesterton! För 
att få de äkta fruarna att anamma 
Er älskliga lära. leder Ni dem fram 
till den hotande avgrunden: Kan
hända! Men det kan ju i så fall in
träffa att också denna andra kvinna 
är en bristfällig varelse, och hur 
många hem ooh kvinnor skall en 
stackars "tillgång" räcka till för i 
längden? 

Det är för rästen mycket nytert 
av Er detta, mrs. Chesterton, att 
uppfatta äktenskapet som en slags 
donerad institution, vilken ger en
dast kvinnorna förmånerna. 

Knut Heurlins Hemslöjd 
KORSGATAN 8. Telefon 101 18. 

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

blå, skära, violetta och djupröda, bi
drog till färgsymfonien med ännu 
några, toner. 

Gräset var jämnt och mj.ukt som 
silke, och de gamla cedrarna, som 
kantade gräsplanen, ärevördiga och 
ståtliga med stora lummiga grenar. 

Fru Lassen älskade sitt hem, det 
gamla huset övervuxet med jasmi
ner, till vilket hon kommit som brud 
för nära trettio år sedan, och hon 
lämnade det ej gärna för många dar 
i sänder. Oheyne var en gammal 
vän till hennes son, och endast för 
det skälet skulle han kunnat vara sä
ker om ett välkommen från yng
lingens vackra, mörkögda imor, som 
ännu, fast hon för länge sen lämnat 
den första ungdomen bakom sig, ha
de kvar det behagfulla och tilldra
gande sätt, som utmärkt henne un
der hennes flicktid. 

Men hon var verkligen fästad vid 
sjömannen ocih hade understött Las
sens inbjudning till honom nu i juli 
så hjärtligt, att han tagit undan ett 
par dar från sin korta permission 

för att fara norrut. 
— Havet är inte alltid en pålitlig 

vän, sade han slutligen till svar på 

hennes sista ord. Till och med jag, 
som älskar det, vet det. Och det har 
varit mycket grymt imöt er. Det 
kan jag inte förneka. 

— Ja, sade hon, mycket grymt. 
Tre liv, herr Oheyne — det är en be
tydande skatt, som havet tagit, tyc
ker ni inte det? Oöh när jag då tän
ker på min gosse — — 

Hon avbröt isig och satt tyst ett 
ögonblick. Så talade hon långsamt. 
När Ronald föddes, bad jag till 
Gud, att han inte skulle få smak för 
sjölivet soim hans far ooh morfar. 
Jag kan inte säga, herr Cheyne, hur 
jag led under hans första barnaår. 
Min man längtade och hoppades för
stås, att han skulle visa lust för sjön, 
mien min far och bror hade då redan 
drunknat, och jag tycktes känna på 
mig redan då, att måttet ännu inte 
var rågat för mig. Min man dog, 
när Ronald bara var sju år gammal, 
och jag önskade då så mycket mera 
lidelsefullt, att han nu en gång för 
alla skulle få avsmak för ett så 
olycksbring^nde yrke. Men jag vå
gade inte hoppas på det ens då. Jag 
kände mig viss om, att det friska 
livet på sjön skulle locka honom ock

så en dag. Och allteftersom dagar
na gick och han inte syntes ha nå
gon tanke på sjölivet, så sade jag 
till mig själv: "En dag komimer det 
nog ändå — hans fars ande skall 
nog kalla på gossen, och han kom
mer att lyda. 

Hon lutade sig framåt i stolen 
med ögonen fastade på det blekgula 
skimret, som ännu dröjde kvar på 
himlen bakom cedrarnas mörka gre
nar. 

— Men tiden gick, och det gällde 
aitt välja skola. Jag hade natur
ligtvis rväntat, att han efter förbe
redande klasserna skulle vilja gå 
över m ett sk ölskepp, en sjökrigs
skola — den vanliga gången, ni vet. 
Men när jag till sist i förtvivlan vå
gade mig på ämnet med pojken, sva
rade han genast, att om jag inte ha
de något emot det, skulle han hellre 
vilja gå i en vanlig skola, eftersom 
han inte kände någon dragning till 
sjön. Ni kan nog tänka er, att jag 
inte var sen att ge mitt samtycke 
utan endast frågade honom1, vilket 
läroverk han skulle vilja söka inträ
de i, och då jag hörde, att han om 
möjligt önskade följa med några 
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A. Lundblads 
BEGRAVNINGSBYRÅ 
1 2  K U N G S G A T A N  1 2  
Tel. 11045, 776 ankn. bost. 

Ombesörjer hela begravningar. 
Svarta och vita kistor... Från kr. 30:-— 

Svepningar „ „ 8:— 

För en rationell hårvård 
erfordras regelbundna tvättningar 

med 

Y vY-Shamponeringspulvret, 
som renar håret och hårbottnen, 
förlänar håret en vacker glans, 
gör det yvigt och lätt friserat» 

S ä l j e s  ö v e r  a l l t .  

A.-B. Y v Y - Fabriken, Ystad. 

Om man skulle djärvas tänka, att 
även mannen hade en »mula. fördel 
av den? Han skall ju leva. Men 
för detta behöver han icke en hustru, 
säger Ni. Mycket rätt — åtminsto
ne ioke den han har. Han kan ju 
alltid få en annan! Och ännu en 
nedstämmande möjlighet: han kan 
leva ungkarl. Med andra ord — i 
stället för att dela sin inkomst med 
en kvinna, som tar vård om hans in
tressen och honom själv, kan han 
vid behov anlita ett antal avlönade 
personer. Härigenom slipper hän 
den vedervärdiga känslan att exploa
teras. Ty alla dessa människor, det 
'kan man vara övertygad om, betjä
na ihonom fullständigt oegennyttigt. 
Och när 'han kommer hem till sin 
dublett på kvällen, behöver ha.n icke 
befara att en pratlysten hustru sit
ter och väntar på honom för att ge
nom sitt fadda pladder, sina olämp
liga frågor driva honom ända ut i 
en skilsmässas alla obehag. 

Förstår jag Er rätt, mrs. Chester
ton, borde varje gift kvinna, som. 
vill behålla sin man, genomgå en 
slags andlig och lekamlig akrobat-
kurs, för att vid alla tillfällen finna 
de rätta attityderna och lämpliga 
orden för sin makes sinnesstämning. 

"Vad en hustru i våra dagar bör 
ha i minne" säger Ni, "är att hen
nes make är en mycket värdefull 
men ingalunda säkerställd tillgång. 
Om hon icke är medveten om hans 
värde, så finns det många andra 
'kvinnor, som förstå det och äro imer 
än villiga att visa honom det". 

Och för undvikande av denna ka
tastrof utdelar Ni en hel del goda 
råd och säger bl. a.: "En klok kvin
na bör ha på känn, när hennes man 

vill vara i fred". I motsats till de 
enfaldiga och vanvördiga hustrur, 
som i maken se en jämställd kamrat, 
som de när som hälst och utan risk 
kunna, inleda ett samtal med, synes 
Ni med passande andakt betrakta 
den där bekanta scenen, då den äkta 
mannen kommer hem för att med en 
tidning och cigarr isolera sig i hu
sets bekvämaste stol. För edra hän
förda ögon är det TILLGÅNGEN 
som sitter där. Husets värdefulla, 
men tyvärr ingalunda säkerställda 
tillgång. Ett oförsiktigt ord av 
hustrun och vips — stolen kan vara 
tom, och tillgången fångad av ett 
par andra av de tusentals kvinno
händer, som girigt sträcka sig efter 
den. 

Och efter upprullandet av en hel 
del värdefulla råd och fasansfulla 
möjligheter, utropar Ni patetiskt: 

"Må den kvinna, som1 lyckats bli 
gift, ägna sin man åtminstone lika 
stor uppmärksamhet och omvårdnad 
som sin hy". 

O, mrs. Chesterton! Jag häpnar 
över den säkerhet och elegans, var
med' Ni i dessa ord slutför eder 
ädelmodiga och väckande kamp för 
världens — "Tillgångar". — De 
äro sannerligen hårt prässade, isyn-

EKST&OMS 
"JJIÔTMJOL 

oneeno KEM.-TEKN. FAD M I 
On.U N OA.O 1833 

nerhet av den gifta kvinnan. Och 
det enda, som möjligen skulle vara 
ägnat att förvåna i hela ert mäktiga 
försvarstal är att Ni själv är gift. 
Och efter genomläsandet av er arti
kel bibehåller jag åtminstone en, 
men fullkomligt orubblig övertygel
se, nämligen att Ni måtte ha en 
utomordentligt vacker hy. 

•Julie Gram. 

Nyutkomna böcker. 
Fm Undres Kokbok är en bokny

het, som1 i dagarna utkommit på P. 
A. Norstedt & Söners Förlag. 

Boken utgör en utvald samling 
matrecept, vilka under en lång följd 
av är prövats i fina svenska och 
franska kök. Den innehåller även 
recept på brpd, tårtor, bakelser och 
småbröd. 

Samtliga recept äro tydligt -upp
ställda och tillredningen noggrant 

LinnlAiim .Mnttni* ALLA KVALITÉER Jjinuicum Jxiaillir Största mönsterurval 
_s. Pålag-g-ning utföres av fackmän under garanti. s 
' Fernissa, Bonvax, Golvmoppar & Olja m. m. 

A.-B. CARL JOHNSSON - Kungstorget 

kamrater till Replon, ställde jag om, 
siå han fick komma dit. 

Lassens vissling, då han kallade 
på sina 'hundar, hördes nu på av
stånd, och hams mlor fortsatte lite 
brådskande sim historia. 

—' Nå väl, herr Cheyne, ej ens då 
kände jag mig lugn. Ni vet inte, 
vad vi 'kvinnor ha att gå igenom 
ibland. Jag tror, att en mans liv 
med all dess spänning och ansträng
ningar, t. o. m. i krig och faror på 
havet, ej kan vaira så prövande som 
•vårt, so<m till 'stor del består av vän
tan. En oviss väntan är det svåras
te av allt, och vi 'kvinnor få så myc
ket av den sorten, tyvärr! Men till 
sist kom den tid, då bördan sikulle 
lyftas från imitt hjärta. Ronald ta
lade am för imiig under sin sista ter
min i skolan, aitt han beslutat sig 
för att studera medicin. Och — hon 
log, men hennes läppar voro bleka 
vid minnet av allt vad hon genom
gått under de långa väntans år — 
om jag bara vetat det, han hade all
tid önskat bli läkare men hade inte 
vågat tala om det för mig, emedan, 
som han sade på sitt okonstlade 'sätt, 
människor brukar ändra isig ibland. 

Och han ville inte, att jag skulle 
tycka han var omlbytlig. Men nu 
var han säker på sin kallelse, och nu 
tyckte han det var bäst att tala om 
det för mig, så att jag kunde hjälpa 
honom' att ordna med hans studier. 
Och naturligtvis gjorde jag det. — 
gladeligen. Ni vet, hur bra han red
de sig med sina examina. Aldrig 
någon lysande 'framgång precis omen 
heller inga nederlag. Ett stadigt, 
regelbundet arbete och ett tillfreds
ställande resultat. 

—j Ni är lite stolt över honoim i 
alla fall, inte sannt, sade Cheyne le
ende, i trots av hans ibrist på lysande 
framgångar? 

•—i Å ja, hon log och rodnade 
svagt, naturligtvis är jag det! Var
för inte? Och han är en favorit vart 
han kommer, det är inte bara jag, 
som är svag för honom1. Men — hon 
suckade lätt — ni kan förstå, hur 
mitt mod sjönk, då han berättade 
för mig vid slutet av sin studietid 
med samima lugna min som alltid, 
när han komtmit med sina viktiga 
meddelanden, att han ansåg, att ett 
eller par år som skeppsläkare skulle 
vara en bra början på hans bana. 

Se dan me4, än 
10 â t 

Samtliga 6 skoputsare på Hotell 

Continental i Stockholm, ett av Sve

riges största och förnämsta hotell-

etablissement, använda — enligt vad 

de meddelat oss. — uteslutande 

Viking skokräm. "Det stora antalet 

skodon, vilka alla skola göras snygga 

och fina på minsta möjliga tid, har 

gjort det nödvändigt för oss att hålla 

en skokräm, som arbetar både snabbt 

och väl samt är lätt att hantera. Vi 

ha prövat många sorter och vi ha 

stannat för VIKING SKOKRÄM 

såsom den i alla avseenden bästa. 

Sedan mer än 10 år tillbaka använda 

vi därför uteslutande Viking. 

Alla våra hotellgäster äro lika 

nöjda som vi, det veta vi, ty annars 

hade vi nog fått höra klagomål." 

beskriven, så att även den imest oer
farna husmor kan få en tillförlitlig 
hjälp såväl vid val av rätter, som 
ock vid tillagning av varje anrätt
ning. Boben innehåller dessutom 
matsedlar för fina middagar samt 
goda råd. 

Boken, som är inbunden i ett ge
diget klotband, kostar 5 kr. 80 öre. 

På samma förlag har utkommit 
en annan kokbok "Matrecept för 
hem och skolkök". 

Författarinnorna till arbetet, 
skolkökslärarinnorna Sigrid Petré 
och Eva Borggård, .meddela i före
talet, att de matrecept som här läm
nas under flera år avprovats vid 
skolköksundervisining och sålunda 
äro fullt pålitliga. De äro avsedda 
för 4—5 personer. Ett betydande 
antal förslag till matsedlar lämnas 
även i boken, vars pris är kr. 2: 25. 

Fru Anderson ar utomlands med 
sin unga dotter. Bland gästerna på 
det schweiziska pensionatet där hon 
bor befinner sig också en fransman. 

Jag har alltid hört berättas att 
fransmän äro jordens artigaste folk. 
säger fru Anderson på den stapplan
de franska hon har svagt i minne 
från skoltiden,men nu sikall jag giva 
en fråga, som skall sätta er förmåga 
att ge ett älskvärt svar på det hår
daste prov. Nåväl, ni är ute och 
ror med mig och min dotter. Båten 
kantrar och där ligga vi alla tre i 
vattnet. Ni kan rädda endast en 
av oss. Vem räddar ni, mig eller 
min dotter??? 

— Madame, svarar fransmannen. 
Jag räddar er för att sedan återvän
da till er dotter och dö med henne! 

Fru Anderson tvivlar sedan den 
dagen icke på att fransmännen äro 
världens artigaste män. 

Ute på promenaden. 
Ena herrn: — Nej, se -en sådan 

vacker barnsköterska! 
Andra herrn: — Tst, det är kan

ske mamman själv. 
Dumheter, det ser du väl att det 

är 'barnsköterskan — hon bryr sig 
ju inte ett dugg om barnungarne. 

JVIargann. 
En av hushållets nödvändigaste 

och drygaste utgifter är i våra dagar 
smöret. Med' sällspord fasthet fort
sätter det att hålla sitt höga pris. 
För stora hushåll, där smörkonsum
tionen icke kan begränsas under ett 
visst maximum, har utgiften för den
na enda vara blivit alltför betungande 
och inkräktande på de för andra 
livsmedel bestämda utgifterna. Man 
har sålunda i många fall faktiskt 
tvingats att övergå till det långt 
prisbilligare margarinet. 

Steget har emellertid icke varit 
så svårt. Margarinfabrikationen slår 
vid denna tidpunkt det ena rekordet 
efter det andra i fråga om fram-

SWALANDERS 
o KAFFE * 

WNGSGAT. 17. TEL 3658 mSGfiJ.13.RN, 5167. \ 
B1MR MIANCF 132-133 FL/LS tkiaûNSQAT. 2ÏJ 

BERTHA ANDERSON 
15 Korsgatan, Göteborg. 

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

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

PATENTERADE 

Spara tid. — Fftrdigkokta pä 3 à 4 min. — Spara bränsle. 

OBS.! VAR HYGIENISKA FÖRPACKNING. OBS.! 

Han hade blivit lite överansträngd 
och var lite nere för tillfället, och 
det var ju visst en god idé. Men — 
det var ingen glad underrättelse i al
la fall! Visstt är hans liv hans eget, 
han 'kan ju använda det 'som han vill, 
och jag gjorde inget försök att av
råda honom. Men, herr Cheyne — 
hennes röst blev ostadig — nog 
har hian väl rest nog oeh sett nog nu? 
Havet har varit barmhärtigt hittills 
—• men det finns en gräns. Och fast 
min gosse hittills haft lycka med sig, 
så 'kan jag aldrig känna imig riktigt 
lugn, förrän han lämnar havet på 
allvar. 

—' Jag förstår er naturligtvis, sa
de Cheyne. Men ändå, fru Lassen, 
jag hoppas ni ursäktar, om jag säger 
det, tror ni inte, att ni överdriver 
risken en smula? T. o. m. på land 
kan man vara utsatt för en hel del 
faror, som ni vet. Och man kan ju 
.mista livet genom "Försynens skic-
kelse" likaväl på land som på havet. 

—1 Ja, sade hon med ett leende, 
som gjorde henne ung på nytt, ni 
har rätt fönsrtås. Men så är ju ni sjö
man och jag bara en sjåpig mamma. 

Därför öka jag inte be er försöka över
tala Ronald mot er vilja., men ändå 
om det blir något lämpligt tillfälle 
—. Hon avbröt sig, då doktor Las
sen i detsamma kom tvärs över gräs
planen, och välkomnade honom med 
ett leende. 

— Jaså, du är tillbaka nu. Haft 
en trevlig promenad? 

—* Tack, my oket! Han talade lågt 
och milt sam vanligt. Det är sena
re än jag trodde. Strax middagstid 
kan jag tro. Jag ser du är klädd. 
Det är väl bäst, att jag går och gör 
mig i ordning också. 

•—• Ingen brådska, siade hans mor 
och drog åt sig sina kjolar, då hon 
reste sig för att gå in. Det är inte 
så 'sent än. Du har tid att röka en 
cigarett åtminstone. 

Hon log .mot de båda unga män
nen och fortsatte sin väg fram mot 
huset mellan de .brokiga blomster
rabatterna. Vid en rosenbuske stan
nade hon och bröt några snövita 
blommor, som' hon fäste vid sitt 
bröst. 

(Forts.). 

T o t a l  

S l u t f ö r s ä l j n i n g  
av 

S T U V A R  
I ylle och bomull, passande till kosty
mer, överrockar, dräkter, kappor, kläd-

nlngar, barnkläder m. m., samt 

R E S T P L A G G  
av herrkläder, herr- och damregnkappor, 

skinntröjor och skinnvästar m. m. 
bortslumpas till kolossalt låga priser. 

Å  Y L L E F I L T A R  
lämnas à förut kända låga priser 10 proc. rabatt. 

S. ERICSONS KLÄDESLAGER. 
K U N 3 S 3 A T  A N  3  2 ,  2  v  à  n . ,  

hörnet av Magasinsgatan. Öppet 8 fm.—7 em. 

Beställningar på 

Rottingflätning 
mottagas tacksamt. Arbetet hämtas. 

Telefon 236, 11510. 

f joSEF GRIMMsf  
I Damskrädderi. | 
« Kungsgat. 9 C. Rekommenderas, /i 

OBS.! l:sta klass arbete. Moderata priser. 

'bringandet av en ren, aptitlig och ur 
.smaksynpunkt med natursmöret lik
värdig produkt. Skillnaden ligger 
endast i priset och i någon mån i nä
ringsvärdet. Men vad som besparas 
genom inköp av margarin i st. f. av 
äkta. smör kan med fördel användais 
till förskaffande av andra närande 
och iför matsedelns omväxling värde
fulla livsmedel såsom ägg, grönsa
ker, frukt m. m. 

Margarinets uppgift blir, liksom 
smörets, att göra brödet smakligare 
och saftigare. Sedan detsamma iså 
fullkomligt som nu utan all bismak 
imiterar det verkliga natur smöret är 
detta önskemål uppnått. Det ligger 
icke längre någon försakelse i att an
vända margarin till smörgåsbordet, 
när detta exempelvis håller den höga 
halt som Mustadis extra fina smör-
blandning Iris Extra. Bland de 
många utmärkta margarinblandning
ar som finnas i marknaden torde 
denna vara en av dem, som närmast 
träffat det fina mejerismörets rena 
och friska smak. Övergången till 
margarinet blir under sådana förhål
landen icke ens ett tvång, utan sker 
frivilligt och med nöje, så mycket 
mer som den stränga kontrollen över 
margarinfabrikationen garanterar 
varans absoluta renhet och prisbil
ligheten tillåter ett i våra dagar väl
kommet överskott på den i hushållet 
annars dryga smörutgiften. 

J O R D G U B B A R  
i sockerlag, 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. 

Hr la JVIjölfc 
Distribution på glasflaskor. 

Tel. 40781, 45699 

~'ÏÏW1TII 
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brunmelerad varm ulster. 
6 7 8 9 10 11 âr 

2i - 25.- 26.- 27.- 28.- 29 - 30.-

12 13 14 år 
3 1 -  3 2  -  3 4 . -

F i s k t o r g e t .  

Glöm ej 
att ni hos A. MAGNUSSON 
Bazar Alliance 55, gör de fö> 
delaktigaste inköp av konser 

ver och rökt lax m. m. * 
Vid inköp av minst 6 askar sillinlä„ 

ningar lemnas 10 % rabatt. — För " gg" 
varor garanteras. TRI Çnn,a 

, t L  4 5  7 0 .  
Ingång till butiken närmast frän 

Bazargatan. 

A. Ellwén 
Kött- och Fläskaffär 

Saluhallen 133. Telefon 448, 

OBS!. Prima varor. Billiga DmPr 
Redbar behandling. 

wm~ Färsk Fisk 
Hansson & Silfverstrand 

FISKAFFÄR 

Bazargatan 8. - Tel. 95 8o, ,s j8o 

Hotell & Pensionat 

Clara Johansson 
Kungsgatan 51, Stockholm. 

Ljusa hemtrevliga rum. Moderata nr/W 
• Förstklassigt! Centralt> 

Rikstel. 13554. Norr 24 

Slitstarka 

FIICl- i  tOSS-

S  K O  D O P  

för skolan och hemmet. 

Bäst och billigast hos 

10 Södra Larmgatan 10. 

BREVLÅDA. 
S. B—n. Malmö. Ifrågavarande 

nummer är tyvärr utgåinget. 

Pennskaft 94. Som vi redan ligga 
i underhandlingar med ett annat, 
"pennskaft" rörande en artikel i frå
gan, .måste vi tacksamt avböja. 

Alix. Det är tydligen lättare att 
grina anonymt än iatt tala allvar of
fentligt. Gick i papperskorgen. 

A—d S—g. Vi hälsa stormsvalan 
välkommen ! 

R. P—l. Var ej ledsen! Det kela-
går alldeles över vederbörande« hori
sont. 

På grund av i sista stund inström
mande annonser har en del textbi
drag måst överstå till ett kommande 
nummer. 

B L Å  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^Pj|'^^ 

A .  J .  A h l b e r g s  

Kött- & Fläskaffär 

Saluhallen 125 126. Tel. 4896. 
Rekommenderas. 

Kaffekännare berömma vara 
K A F FE-blandningar. 

Köp därför Edert kaffe i 
Specialaffären, Östra Hamngatan JJ-

Göteborgs Kaffehandel 
Filial: Bazar Alliance. Butik 

- - G. O L S S O N 
Frukt- & Grönsaksaffär, v. ^0725' 
Göteborg. Telef.: Butiken 9917. Bostaden —_ . — 
P .  O L S S O N  

Slakteriaffär 
Tel 3108. SALUHALLEN 1 Tel. 3108-iei jiuö. oALui» 
R E  K O  M  M E N D  E  R  

O. yV. STRÖMBOM 

Grundad 1862 
Lilla Korsgatan 2 2 

G Ö T E B O R O  G - " D A D  1 3 6 2  

Telefon 868, 1Ï243. 
Försäljer i parti och minut 

Smör, Ost, Margarin och Agg 

Vid Fiskinköp 

L  S V E I S S I 1 S  F I S M I L L  
Grönsakstorget 2. T^4 ' 

Filialen Tel. 

ipDOBSSONS 

.«ER0ETME5TA BRÖDET 
S: AV DET MINSTA WOIET 
55== HALMSTAD == 

N;o 44. 5;te årg. 

skaä. för att kunna» 
tvättas om och om igen 
och ändock se fräsch ut. 

tvättas med 

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

Fnrteter L-L EKK8T1 t CL, 

1 November 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. 

Prenumerationspris : 
Helår Kr. 6: —. Vi år Kr. 3: 50. *U år Kr. 2: —. 

Lösnummer 15 öre. 
Centraltryckeriet, 0. Ericson, Göteborg 1925. 

INNEHALL. 
Utlandskrönika i sammandrag. 
pamiljeförsörjaren. Av Den funder

samma. 
Änkor och värnlösa. Av Tora Bamm. 
Ruth Almén. Av Signe Lagerlöw. 
En obesvarad samvetsfråga. 
ûâtan. Av Hedvig Berggren. 

Teater. 
Martyrium humanuni. Av Ragna Peters. 
Vad är husmoderns arbete värt ? Fort

sättning från föreg. nummer. 

Insändarnes spalt. 
Allahs vilja. Roman av Kathlyn Rhodes. 

fönst lämna, det "till beskiutnmg över
lämnade blomstrande samhället. 

Det tysknationella partiet (höger) 
har förklarat att det icke kan god
känna Locarno-ö"verenskoimmelsen. 
Dess reperesentanter har med anled
ning härav utträtt ur regeringen. 
Hur saken vidare skall utveckla sig 
kan ännu icke överblickas. Yad de 
tysk-nationella ha emot Locarno-
överenskoimmelsen är att den icke in
nehåller några, utfästelser om Köln
zonens utrymning, en lättnad i ocku
pationsförhållandena m. m. 

Utlandskrönika 
i sammandrag. 

Folkförbundsrådet tog med nästan 
överraskande snabbhet affär i den 
grekisk-bulgariska tvisten. G-rek-
land och Bulgarien uppmanades att 
giva möte inför Rådet, som samman
kallats till Paris, och mottogo här 
ett förständigande att draga sina 
trupper tillbaka från varandras om
råden. Fönständigandet har åtlvtts 
och hela affären kommer nu att 
grundligt undersökas och man får 
koppas det —• redas upp på lagl.ig och 
fredlig väg. Kanhända var det verk
ligen en krigslåga Förbundsrådet 
här släckte, innan den hann bli en 
stor och förödande vådeld. 

Själva tvisten har lett sin upprin
nelse från en bulgarisk-grekisk sam
manstötning vid gränsen varvid en 
grekisk soldat dödades. Ett föröd
mjukande ultimatum från det mili
tärt starka Grekland och ett avböjan
de svar från det avväpnade Bulga
rien. som emellertid erbjöd laglig un
dersökning och gottgörelse. Grekis
ka trupper överskredo nu gränsen 
till Bulgarien och bombarderade en 
del platser. Bulgarerna påkallade 
Förbundsrådets ingripande, men tor
de även ha satt isig till väpnat mot
stånd mot inkräktaren. 

Bulgarerna hysa ett vilt national-
hat mot både greker och serber, vil
tet: näres av det hårda förtryck de 
håda folken utöva mot den bulga
riska befolkningen i sina macedo-
niska områden. 

Frankrike har under veckan haft 
en ministerkris, vilken emellertid 
löstes nästan, omedelbart. Painlevé, 

.Boern stod i spetsen för den gamla re
geringen, är också chef för den nya. 
Den man som kastats över bord är 
finansministern, Caillaux, av vilken 
landet för icke länge sedan förvän
tade räddningen ur sina finansiella 
svårigheter. Hanis stjärna har sedan 
flåaxHi tid varit i sjunkande. Det lyc
kades honom icke att ordna upp de 
franska krigsskulderna till England 
och särskilt Amerika på de förmån
liga villkor man hoppats och vidare 
har den franska valutan på sistone 
betänkligt försämrats. Den egent
liga orsaken till hans fall var att 
lian icke velat ansluta sig till den 
härskande vänsterkartellens kraiv på 

kapitalfconfiiskering för att bringa 
statens finanser i ordning. Den nya 
regeringen kommer troligen att upp-
fetra denna till sina följder oöver
skådliga åtgärd' på sitt program. 

Från Syrien meddelas att den 
franske överbefälhavaren Sarrail lå-
fit bombardera staden Damaskus i 
•len falska tron att en del tumultua-
ïjska Gatuuppträden betydde revolu-
fron. Bombardemanget, som pågick 
Under- 24 timmar och anställde enorm 
sfcada på den vackra staden, öppna-

utan iföregående varning till den 
europeiska kolonien och utan att 
kvinnor och barn beretts tillfälle att 

familjeförsörjaren. 

Rar ocb Där. 
Tiden önskar omväxling. 
Mann ekä nguppviisn in gar ne, vilka 

tidigare drogo fulla -hus, intressera 
icke längre den utländska damvärl
den. Man har tröttnat på "parader
na", men de stora modemagasinen ha 
ögonblickligen haft en nyhet på sitt 
program. 

De gamla, mannekänguppvisning-
arne ha utbytts mot tableaux vivants 
eller små teaterpjäser! 

Man uppför t. ex. "Mylady's dag". 
Pjäsens namn förråder också dess 
innehåll. 

Man ser Mylady i de olika dräkter 
hon bär under dagens lopp ooh de 
många andra som hon provar. Hon 
rådgör med sin sömmerska, med sin 
modist. Hennes väninnor komma på 
förmiddagsvisit och på aftonen har 
hon stor mottagning. 

Även barnmoderna har man möj
lighet att demonstrera genom, att låta 
.mylady's barn och deras lekkamrater 
uppträda på scenen. Hela "Dagen" 
utspelas naturligtvis på ett par tim

mar. 
Den nya fläkten över mannekäng-

uppvisningarne har återställt deras 
förlorade popularitet. 

I G. H. T. av den 27 oktober lä
ses följande notis under Eko: 

P.-B. har upptäckt orsaken till 
konstens förfall. Det beror på att 
folk äter middag för sent. O.m man 
sköte tillbaka middagstimmen något 
litet, så skulle man vara mottagli
gare och vaknare på kvällen, och mu
sik och dramatik skulle få ett oanat 

uppsving. 
Med anledning av ovanstående 

hänvisa vi våra läsare till Louise 
Berghs artikel "Den sena middagen 

en fara för mänskligheten" i n:r 
42 av Kvinnornas Tidning. 

Det finns tydligen flera, som vak
nat till insikt om att den sena mid
dagen är en mänsklighetens ooh kul

turens fiende. 

Han kommer in på kontoret och 
bjuder ut en arbetsbesparande ma
skin för adresskrivning och dylikt. 
Han medger genast från början att 
priset är tämligen högt, men betonar 
samtidigt att det endast är ett till
fälligt utlägg — maskinen skall på 
kort tid betala, sig själv. 

Han finner icke gehör. Någon 
fingrar förstrött på den förträffliga 
apparaten, som endast har ett fel, 
d e t  a t t  i c k e  b e h ö v a s ,  o c h  a v b ö j e r  a f 
fären imed några hövliga liknöjda 
ord. 

Ma sk inmannen ger icke slaget för
lorat. Han har ännu några förtjäns
ter att framhålla hos denna under
bara nya uppfinning, ännu några 
frestande siffror i fråga om bespa
ringar att anföra. 

Han talar med en välljudande 
stämma, med en högt bildad mans 
välfunna ord, inträngande men be
levat och älskvärt. 

Hans kläder äro av enklaste snitt 
och material och en smula slitna, 
men han bär dem med en gentlemans 
hållning. Blicken är intelligent, det 
medelålders ansiktet .skarpskuret. 

Ingen har längre tid eller intresse 
för honom. Ingen fäster sig vid hans 
närvaro. Ingen hör på honom. Hela 
kontoret är upptaget av annat. Det 
kommer folk som betalar eller får 
betalt för räkningar, telefonerna 
ringa, man talar affärer eller kon
verserar varandra. 

Äntligen förstår mannen utanför 
barriären att hanis sak är förlorad. 
Han tystnar ooh samlar långsamt 
ihop sina grejor under det att det 
trötta draget över hans ansikte tät
nar till en modlöshet som förskräc
ker. Han knäpper håglöst och dröjan
de sin överrock, alltför ljus och tunn 
för årstiden och går — 

Ruth Hlmcrr 

Det, som man numera kalla kvin
nonatur, är något alltigenom, konst
lat — resultatet av våldsamt för
tryck å ena sidan och onaturligt 

framdrivande a den andra. 
J. S. Mill. 

Yem är han? Antagligen en av 
dessa många bildade män, som ge
nom depressionen inom förvärvslivet 
förlorat sin tidigare goda ekono
miska och sociala ställning och nu. 
arbetslösa, sjunka allt djupare ner i 
fattigdom, de och deras familjer. 

Livet som en gång flöt så lugnt 
och sorglöst, som gav arbete åt envar 
som ville arbeta har plötsligt fått en 
hård oeh skrämmande uppsyn. Det 
undanhåller det nödvändiga, det 
självklara, det som varje människa 
äger rätt till, arbetet och brödet. 

Gå vi mot värre tider eller mot 
ljusare? Hur många människor göra 
sig icke med bävan denna fråga just 
nu. 

Lyssnar man till dem som veta 
något i dessa ting hör man: — Kan
ske— kanske är det i alla fall en 
ljusning en smula mera liv — det 
är som om bättre tider stode för dör
ren — 

Mannen som nu hunnit ner för 
trapporna och ut på trottoaren står 
stilla ett ögonblick, rådvill om varfa 
han skall styra sina steg i denna on
da värld. 

Den gråa luften ljusnar, dimman 
över staden förintas och plötsligt ly
ser solen. Dagern blir gyllene, fäst-
lig. 

Mannen rätar på sig. Hållningen 
blir stram, beslutsam. Säger han 
sig att vad det nu gäller är att hålla 
ut, att tappert hålla ut. för att se
dan när tiderna ljusna, återinträda i 
det samhällsskikt där han genom si
na kunskaper och sin arbetsduglig
het hör hemma? 

Den fundersamma. 

RUTH ALMÉN. 

Hnkor och Värnlösa 

Det diskuterades nyligen i en hu
vudstadstidning, huruvida den gifta 
kvinnan kan anses äga befogenhet 
att i <våra tryckta tider uppträda 
som konkurrent på arbetsmarknaden. 
Man kan skriva väggarna fulla upp 
och ned — för oöh emot — om den 

saken. 
Livet skall ändock vid sidan om 

tala sitt eget språk. Det är kanske 
icke så mångordigt, men uttrycks
fullare. Och dikterar snabbt och 
obevekligt människornas öden. 

Så även hennes. Första gången 
jag såg henne var i en spårvagn. En 
av de överfulla vid 9-tiden på mor
gonen. I sin svarta slöja, bortkom
men i denna värld av tränade mor
gonåkare, intog hon försynt och 
skyggt sin plats. Man förstod hen
nes historia utan ord. Änka, medel
lös, utdriven i förvärvslivet. Nyss 
en' liten glad, blond och blåögd äl-

A'11 'on«aKef 

ekad och värnad mamma och maka 
— och nu en likgiltig i det stora le
det.. 

Jag har återsett henne ofta sedan 
dess. För varje gång blekare, trött-
tare, dignande under bördan. Ack, 
de stora skygga ögonen, de nervösa 
händerna, de varje dag samma klä
derna, vittnande om en förnämhet 
och burgenhet ^som förgår! 

Man förstår historiens utveckling 
utan ord. Arbetet borta om dagar
na, omvårdnaden om hemmet, bar
nen och sig själv hela kvällarna kan
ske till långt framemöt midnatt, och 
däröver i bland. Det har blivit för 
mycket för en enda att bära. 

Hur är det ställt, i vår värld för 
änkor och värnlösa? A ad ger sam
hället dem för garantier i vederlag 
för deras lojalitet att ioke deltaga i 
arbetekonkurrensen? 

DRICK FRIAVÄRKS THE 

Det är en bekant profil från Gö
teborgs musikvärld som med bilden 
här ovan träder oss till mötes. I 
mer än ett kvarts sekel eller från år 
1897 har pianisten fröken Ruth Al
mén verkat i vårt samhälle som lä
rarinna i pianospel och musikens 
teori- Det är även ett mycket stort 
antal lärjungar som under årens 
lopp med kärlek till och gedigna 
kunskaper i musiken lämnat hennes 
undervisning — några av dem seder
mera själva ägnande sig åt musik. Yid 
terminernas avslutning har fröken 
Almén ofta haft uppspelningar med 
sina elever inför inbjuden publik 
med ötvervägande klassisk musik på 
programmen. 

Född i Solberga i Bohuslän ooh 
dotter till framlidne kyrkoherden 
J. A. Almén och hans maka Hellevi 
Rydingsvärd tillbragte Ruth Almén 
sin ungdomstid på landet, där hon 
erhöll den goda och allsidiga bild
ning ett prästhem kan skänka. Mu
siken var dock hennes stora dröm, 
och så snart hon vid 20-årsåldern på 
egen hand trätt ut i livet, var det 
för att med en hängivenhet och en 
energi som aldrig kallnat, aldrig 
mattats bryta sig en bana i musi
kens värld. Yad det betydde för en 
ung prästdotter, främmande för sta
dens förhållanden och hänvisad ute
slutande till sina egna krafter, att 
vid denna tid bana sig väg till ett 
så djärvt och vanskligt mål, förstås 
av sig själv. Men det härdiga, vil
jestarka och klippfasta i hennes vä
sen, ärvt och fostrat i en storslagen 
men karg och krävande natur ledde 
fram till seger. Fröken Alméns 
framstående plats som musiklärarin
na, den inspirerande kraft hon ut
övar på sina elever är alltför väl 
känd och uppskattad att här närma
re behöva skildras. 

Men det är icke blott en skicklig 
musikalisk pedagog, vårt musikliv 
vann med henne. Fröken Almén 
har många strängar på sin båge. 
Och de djupast klingande aiv dem, 
hennes egna kompositioner förtälja 
att det bor en äkta, en boren diktare 
i hennes bröst. Av de från trycket 
hittills utgivna verken: fyra sånger 
och en pianosonat, op. 1 (Elkan & 
Schildknecht) en pianosonat, op. 2 
(W:m Hansen, Köpenhamn) samt 
en Sonate für Klavier und Violine, 
op. 3, Prœludium och Sarabande 
für Klavier, op. 4, och Drei Pra'In
dien für Klavier, op. 5 (Ries & Er
ler, Berlin) ha. även de från de två 
sistnämnda förlagen utgivna erhål
lit en mycket lovordande kritik i 
det framstående tyska imusikorga.net 
"Signale für die Musikalische 
Welt". 

En tillbakablick på fröken Al
méns utveckling ger bilden av ett 
synnerligen grundligt och träget 
studium., bedrivet för olika lärare 
såväl i Sverige som utlandet. Så
lunda i piano för professor Richard 
Andersson, Stockholm, Knut Bäck, 
Göteborg, professor Franz Neruda, 
Köpenhamn, professor H. Barth, di
rektör vid Hochschule i Berlin, samt 
prof. Robert Lortat-Jacob, lärare 
vid konservatoriet i Paris; harmoni-
lära. för prof. Gustaf Hägg, Stock
holm och prof. Otto Mailing, Köpen
hamn ooh contrapunkt ooh fuga för 
d:r Wilhelm Stenhammar och kom
positionsteori för d:r Knud Jeppesen 
i Köpenhamn. 

Sin första konsert gav fröken Al
mén i Paris 1921 hos Pleyel i Salle 
des Compositeurs, dar kompositörer 
som ge sina egna verk bruka uppträda. 

Konserten gavs under medverkan 
av den i utlandet kände och uppbur-
ne violinisten M. Robert Krettlv. I 

En dag är enda stödet borta och 
hemmet var mans land. Ögonblicket 
är inne, då det visar sig att samhäl
let icke är byggt, på hänsyn för än
kor ooh barn. 

.Tag tänker på min trötta vän i 
spårvagnen. Hennes öde kan ju 
ingen förändra. Men kanske hade 

det tett sig annorlunda, lättare nu, 
om hon varit en av dem som trott 
på kvinnornas frihet till offentligt 
arbete, innan- nöden tvingat henne 
ut däri. 

Tora Ramm. 
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