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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-
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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. \ 
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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 
"B JR O Fl" 

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. 

Sà]tf®ârliaen 
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Paris förnämsta musikorgan Le 
Courrier Musical (arg. XXIII: 13) 
er-höll den ©venska pianisten och 

. kompositrisen efter debuten ett vac
kert erkännande a.v Barey för sina 
kompositioner. Detta framångsrika 
uppträdande föranledde sedermera en 
i isitt slag hedrande utmärkelse, näm
ligen en inbjudan till den stora fran
ska musikfästen i Paris 25 maj — 30 
juni 1923, vilken fröken Almén emel
lertid var förhindrad att bevista. En 
andra konsert gavis i januari 1922 å 
Gröteborgs koserthus under medver
kan av professor Michael Press och 
sångerskan Edna Bertelsen. 

Vid sidan om sin musikaliska 
verksamhet har fröken Almén äg
nat lediga stunder åt skriftställen 
och särskilt i poesiens form funnit 
djupa och gripande uttryck för sin 
psyke. En stark litterär ådra spå
ras även i släkten i det en äldre bro
der till henne var den i unga år 
bortryckta författaren Sigge Almén 
vilkens bok, Folke Rehn, en histo
ria från ett sanatorium, på sin tid 
väckte en berättigad uppmärksam
het. I .musikpedagogiskt syfte har 
fröken Almén från Nordstedt & Sö
ners förlag utgivit ett par sagoiböc-
ker för barn, som skola lära sig att 
spela, och som undertecknad vill re
kommendera till alla föräldrar med 
barn, som okola åtnjuta musikalisk 
undervisning, nämligen "Musiktom
tarna" och "Den underbara Harpan". 
På ett lättfattligt och för barn 
fängslande isätt framställes här i sa
goform musikens grunder. Legato, 
Staccato och Portato presenteras som 
tre imycket olikkynnade syskon, och 
dråplig är sagan om feernas Iss, 
som alltid ville gå till höger och Ess, 
som alltid ville gå till vänster. Av 
så målande, klarläggande och roan
de undervisning ha barn stor nytta. 

År 1923 bildades på initiativ av 
•fröken Almén den numera allmänt 
kända föreningen Musiktomtarna. 
Som (bekant är föreningens syfte att 
framföra god musik och att lämna 
hela 'behållningen av verksamheten 
som resestipendium åt en musiklära
rinna. Under förra vintern gavs 
fem musikaftnar med gedigna pro
gram. 

Konstens bana är alltid törnbe-
strödd, icke minst om man går den 
fram uteslutande med egna krafter 
och trogen sitt eget väsens högsta 
ideal. Men den sanne konstnären 
går den ändå med glädje. Ty för 

honom är den clock den enda vägen 
som leder hem. Och på fröken Al-
ménis hela utveckling och konstnärs
kap kan tillämpas stroferna i hen

nes egen vackra dikt: Hela. Strängar: 

"Äger du ännu i hjärtat 
strängar, som du kan betvinga, 
så de jubla, så de klaga, 
att din fröjd och sorg bevinga. 
O, då är dig imycket givet. 

• 

Har du ännu dessa strängar, 
har du ej i livets strider 
blivit bitter, hård och trumpen, 
kall, beräknande och lumpen, 
-o, låt dina strängar sjunga, 
ej dess varma, toner spara! 
God och verksam är detsamma 
som att glad och lycklig vara!" 

Signe Lagerlöw. 
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6n obesvarad 
samvetsfråga. 
I ett sällskap, där gästerna ut

gjordes av äldre allvarliga affärs
män framställde någon den .frågan: 

— Vad skulle ni göra, om ni ha
de endast en enda. månad kvar att 
leva? 

Frågan hade icke något religiöst 
inslag. Den gällde endast vad de 
närvarande hälst skulle vilja använ 
da (den korta, respittiden till, jordiskt 
sett. Vilken önskan de hälst skulle 
vilja se uppfylld. 

De första, svaren gingo ut på, att 
man naturligtvis skulle fortsätta att 
leva, som vanligt, men vid närmare 
eftertanke fann man att problemet 
icke var så lätt att lösa. Arbetet be 
tydde så litet inför den annalkande 
döden. 

Några trodde att de skulla ha lust 
att roa sig — för första gången i 
sitt liv. 

Det kom en underlig stämning över 
sällskapet. Det gick plötsligt upp 
för dessa, män, att det enda de egent
ligen fått ut ur livet var det arbete, 
som fyllde deras dagar .och som allt
jämt skulle komma att fylla dem. 
Men om den här månaden var den 
sista, måste den naturligtvis använ
das till att verkligen njuta av livet. 

På vad isätt? De voro allt för in
telligenta människor för att tro, att 
de skulle kunna göra. sin sista må
nad1 lycklig genom att äta- och dricka, 
jazza eller spela bridge. 

Skulle de läsa de goda böcker som 
de alltid drömt om att en gång få 
läsa men aldrig hunnit med? Nej, 
goda böcker läser man iför att lära 
sig leva, och deras tid var ju ute. 
Nå, den lättare litteraturen då? Nej, 
den läser man för att islå ihjäl ti
den, och den här månaden skulle slå 
ihjäl sig själv. 

Resor? föreslog någon. De flesta 
av de närvarande kände ganska väl 
till världen från sina. affärsresor, 
men de hade icke isett mycket av den 
skönhet världen rymmer. De hade 
icke besökt konstsaimlingarne, kyr
korna, de gamla slotten. De kände 
till gatulivet, hotellen och i någon 
mån även de stora förlustelselokaler
na. i världsstäderna. Men de hade ic
ke hunnit med allt det andra, de sto
ra mästarnes arbeten i sten, färger 
och ibrons. Där fanns också musi
kens mästerverk, framförda av de 
stora, konstnärerna. Teatern! 

Och dock — -skulle väl detta, kun
na ge lycka åt livets sista månad? 

Det visade sig. att ingen av dessa 
kloka livserfarna män visste hur de 

Gåtan. 
Scenen: Salongen i ett stort mon

dänt pensionat. 
Den sena middagen är just slut och 

gästerna söka sig in i salongen, vars 
väldiga mått tillåter att man delar 
upp sig i små av varandra oberoende 
grupper eller söker en ensam bekväm 
vrå där kaffet kan njutas i lugn av
skildhet. 

-Tag har förut vid olika tillfällen 
och på skilda platser träffat de bå
da. damerna, med vilka jag nu av en 
händelse delar bord. Vi känna var
andra så där i stora drag utan att 
vara närmare lierade. 

Det är en äldre dam och hennes 
dotter. 

Modern är knappast mera än sex
tio år .men hon ser betydligt äldre 
ut. 

Ännu för fyra, fem år sedan stod 
hon i sin fulla kraft. Hon var späns
tig och livlig, intresserad av 'livet, 
verksam, en lycklig människa. Hon 
gjorde resor, såg mycket folk hos sig 
och var självskriven på konserterna 
och teaterpremiärerna. 

Och nu är hon gammal vorden. 
Håret har vitnat, nacken iböjts. Blic
ken har mist sin eld och leendet vi
kit från hennes ansikte. 

Så vitt jag vet har under dessa 
feim år, vilka gjort henne till en an
nan människa ingenting inträffat, 
som kan förklara denna sällsamma 
förvandling. 

gemensamma hem-

skulle använda den månad som skul
le bli deras sista på jorden! 

Problemet är i själva verket olös
ligt. I samma ögonblick vi få upp
brottsorder från livet omvärderas alla 
värden 

Frågan förtjänar dock att övertän
kas. Om icke annat så lär den oss, 
att det mesta, av det som vi så lidel
sefullt eftersträva icke är av så stor 
betydelse soim vi tro. 
(Berl. Tid.) 

Hennes hälsa har varit god .och 
hon har icke som alla. andra gjort 
penningförluster. Hennes betydan
de tillgångar ligga säkert förvarade 
i ett par värdefulla ointecknade stor-
istads fastigheter, som hon under 
många år på egen hand skött. 

Den enda sorg som veterligen 
drabbat hennes är att hennes svär
son för några år sedan skilts hädan. 
Men det skedde på ett fullt korrekt 
sätt någonstäde» långt borta i Ar
gentina, där han bosatt sig med sin 
familj, och det sades att han icke 
varit någon särskilt värdefull män
niska. 

För den gamla damen måste i 
själva verket dotterns och hennes 
lille sons hemkomst från det fjärran 
landet ha betytt en stor och verklig 
glädje. Hela världen vet hur inner 
ligt denna mor och dotter älska "var 
andra och hur lyckliga de äro till 
sammans i det 
met. 

Inför allt detta blir den ga-mla da
mens förändrade väsende, hennes 
åldrande, hennes melankoli ännu gåt
fullare. 

Är denna förändring, när allt 
kommer omkring, .måhända icke .så 
stor? Faller den endast bjärt i ögo
nen vid en jämförelse med dotterns 
strålande hälisa, hennes livfullhet, 
hennes nästan övermodiga självmed
vetenhet? 

Just nu lägger hennes något stora, 
men ädelt formade hand sidenscha
len om moderns axlar — man kan 
icke misstaga sig på den ömhet, som 
inneslutes i denna i sig själv obetyd
liga handling. 

I samma, ögonblick närmar sig en 
liten piccolo i stramt åtsittande uni
form och med den skärmlösa mössan 
på sned över det fräkniga ptitslus-
tiga ansiktet. 

—• Telefon till fru G nere på 
kontoret! 

Innan den åsyftade hunnit re
sa sig, har dottern sprungit upp. 

— Åh nej, sitt stilla, ber hon. 
Inte behöver du ha besvär med att 

Sahlins 
prisbelönta 

GQSS - FLICK 

BARNKLÄDER 
kända som de bästa. 

Sahlins 
K u n g s g .  4 5. 

modeller 

Nadco färgar alla tyg-er tvättäkta. 
Kan användas till såväl kallvattensfärg-
ning som kokning. Begär beskrivning 
på kallvattensfärgning hos Eder hand
lande eller hos Aktiebolaget Nadco, 
Göteborg'. Tel. 20365. 

Blomsterhälsningar 
över hela jorden. Rådfråga 

Vasa Blomsterl iandel 
Gustaf Ekman 

Storg. 31. Tel. 4314—10365. 

Filial: Vasagat. 21. Tel. 5481. 
Kungl. 

Hovleverantör. 

Offentliga nöjen 

Stora Tcätcrn 
Varje afton kl. 8: 

"Cleopatras pärlor.« 
Operett i 3 akter .av Oscar Straus 

Söndag kl. 1 30 mâtiné: 

"Sista Valsen." 

Lorensbergsteatern. 
Lördag o. Söndag kl. 7,30 e. m. 

(Obs.! tiden). 

Aladdin 
Dramatisk sagodikt i 5 akter av 

Adam Oehlenschläger. 

är även som badtvål den 
förnämsta. 

.Xranfcz. 

Jmuvu 
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A.-B. FERD. LUNDQUiST <fc Co. 
för alltid på lager alla 

V I S K A F O R S  
fabrikat till fabrikspriser, 
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gå ner för trappan — det 'kan ju in
te vara något av vikt. Se så, jag 
går, tillägger hon med en lätt smek
ning över moderns hand. 

Den gamla modern sitter tyst. 
Färgen kommer och går på hennes 
ansikte. Det är som om hon gripits 
av en häftig sinnesrörelse. 

—• Märta är iså god, säger hon till 
sist, imen jag skulle gärna gått till 
telefonen — det är iså sällan numera 
som man vill mig något. Det blir 
alltid Martha man vänder sig till. 

— Ack, förstå mig rätt, tillägger 
hon. Martha är en så kärleksfull 
dotter, men hon är alltför rädd 
om imig. Hon förstår inte, att jag 
skulle tycka om att ha lite besvär, 
något att syssla med, inte bara en 
stickning eller en roman eller en tid
ning utan något av betydenhet. Jag 
skulle gärna själv vilja göra upp 
med mina hyresgäster, imed leveran
törerna, med jungfrurna som jag va
rit van i alla tider 

Den gamla damens hand rör sig 
oroligt och liksom sökande över bord-
Skivan. 

•— Sedan Martha kom hem från 
Argentina har hon tagit hand om 
allt det där — helt och hållet. Hon 
är så duktig — hon tycker så myc
ket om det — • 

Den hon talar om har just kom
mit in i salongen och hon för vid 
handen sin lille son, som hon funnit 
i hallen där barnen .bruka leka. 

— Det var som jag trodde ingen
ting du behövde besvära dig med, sä
ger hon i förbigående. Det var ba
ra något soim rörde fastigheterna — 

Alltså detta är gåtans läsning! 
Samima. uråldriga historia — de unga 
som isätta de gamla på undantag. 
Med godo eller med ondo. 

Den gamla damen svarar icke. 
Hon ser begrundande på dottern och 
dottersonen. Pilten har stormande 
slagit armarna om moderns hals och 
blickar hänryckt upp i hennes an
sikte. Tänker den gamla damen 
månne på att om femton tjugo år 
iskall samma gamla historia utspelas 
också mellan dem? 

Hedvig Berggren. 

Lilla Teatern. 
Lördag och. Söndag kl. 7 och 9 

Matenas bröllop. 
Bilj. à 1.65 o. 2.65 kl. 12—2 och efter kl. 6. Tel. 7760 

m. 

Kl. 
V e c k a n  2 / 1 1 — 8 / 1 1  

7 o. 9 e. m. (sönd. 6, 7,45, 9.30) 
PALLADIUM Barnförbjudet. 

Albert Engström filmen 
» Skärgårdskavaljerer» 

RIALTO 
»Våghalsen» 

med Richard Talmadge och Eva Novak 

Pensionat och Thesalong 
C  a r m e n - S y l V a  
Avenyen 33, l:a van. Tel. 60448 

Förstklassigt och hemtrevligt. 
Fru Kost, middag och supé serveras 
såväl till abonnenter som tillfälliga 

Kupongsystem. 

Lördagen den 31/10-J/11 
Tricotbolagets 
Höst-Realisation 

Damafdelningen. 
Damkoftor, Flickkoftor, Jumpers från 3.— 
Blusskyddare 
Damtröjor Bomull tråd 
Dam tröjor ylle 
Corsettskyddare 
Damkalsonger från 

„ combination „ 
„ strumpor bommul 
.. ylle 

Barnafdelningen. 
Babygarnityr 

„ mössor 
Barnjackor 
Barnmössor 
Barnvantar 
Gossweaters 
Barncombination 
Barnkalsonger 
G-osströjor 
Flickklädningar 
Gossbyxor 
Barnstrumpor, ylle 

Herrafdelningen. 
Kalsonger, bomull 

„ " ylle 2.60 
Tröjor, bomull 

yne v. S 
4.75 

.. 0.80 

3.50 
1.25 
2.15 
0.75 
1.20 
2.90 
0.90 
1.75 

2.50 
1.— 
0.90 
0.25 
0.20 
2.-
1.25 
0.90 
1 -

3.-
0.75 
0.75 

Skjortor, bomull 
ylle ... 

Strumpor, ylle ... 

na 
När hösten är 

genom "nyanskaffningar" 
inne, vill man gär-

öka 
trevnaden i sitt hem. Glöm. då icke 
Linoleumimattornas betydelse. Gå in 
till "Linopeters", Kungsportsplatsen 
2 ,  o c h  g ö r  E d e r t  v a l ;  d e  h a  n u  f å t t  
in ;sin nya hästsortering. 

De, ;som mest motsäga, äro de, 
som minst tåla motsägelser. 

Ceater. 
•Stora. Teatern har upptagit en ny 

operett, av Oscar Straus, nämligen 
"Cleopatras pärlor". Handlingen rör 
sig — parodiskt — om den egyp
tiska drottningen Cleopatra, vilken 
för något mer än två tusen år sedan 
spelade sin lysande livsroll. l'en n®" 
ga. damens rykte har, som ^ bekan 
icke varit det ibästa, och just de 
som ligger bakom detta rykte utgör 
den röda. tråden i "Cleopatras pär 

lor"- ..i t 
Nutidens teater har det helt säiker 

icike lätt. Den äger icke jden stora 
publik ens hjärta, den publik som ge
nom sin talrikhet skulle ge ständi» 
•fulla hus. Varför? Man vet det 
icke. Det förefaller emellertid, 'soj" 
om man för att återvinna dess heva 
genhet satte allt större lit till de 
kvinnliga nakenheten och den 
moralen. o 

Men icke var det t. ex. i fråga 0 ^ 
"Cleopatras pärlor" dessa ingredien^ 
ser, som skänkte den glänsande t ra® 

Det är ehonomsikt 
att hos oss köpa Gardiner, 
ullstyger, Möbeltyger, därför• » 

I våra tillverkningar bevisligen ia 

väl tio gånger så länge, som en gottköpsvara. 

Prover sändas. Précisera godhetsfutlt vad Ni önskar 

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

Slopa kaffet och drick 

I i CÄP , 
KAKAO 

På aftonen kom jag att sitta i bän
ken bakom herrskapet B. på teatern. 
De såga överlyckliga ut. Hon snas-
kade ur sin konfektpåse som om hon 
varit tio år yngre, och jag hörde hen
ne med en backfisehs röst säga till 
Magnus: 

—• För resten är jag väldigt nöjd. 
Det är bara det att man skäms så 
hemskt, i början. 

Ragna Peters. j  E  J  E  R I S  M  Ö  R  E  T  

m e r a  

|| II svår konkurrent 

II %§ [I Ty Iris-Sxtra är 
T fullt upp lika bra 

men blott hälften så dyr. Den som 

ej vet att det är Iris-Extra han äter, 

han tror att det är ett härligt mejeri

smör. Så ypperlig är konsistensen 

och så frisk är smörsmaken på 

A i återgiva här nedan i förkort
ning fortsättningen av det uppmärk
sammade tal fru Hedvig Gebhard 
höll vid Nordiska kvinnokongressen 
i Helsingfors: Hösten är alltid en arbetssam års

tid för husmodern. Underlätta då 
åtminstone renhållningsbestyren ge
nom att lägga Linoleum på alla golv 
och Vaxduk på alla hyllor och bord. 
"Linopeters", Kungsportsplatsen 2, 
är bästa inköpskällan. 

Mot bakgrunden av det förut sag
da âçfa vi nu att söka husmoderarbe
tets nationalekonomiska värdesätt
ning. 

Nationalekonomiens första ifråga 
är då: vilken plats intar husmoder-
arbetet i folkets ekonomiska verk
samhet? ' 

Människans ekonomiska verksam
het består ju av två sidor. Den ena, 
förvärvslivet, vänder sig utåt och 
försöker skaffa inkomster för den 
egna och familjens utkomst: det är 
produktionen. Den andra vänder sig 
inåt och använder dessa inkomster 
för tillfredsställande av egna eller 
familjens 1 isbehov: det är konsumtio
nen. Och då nu människans huvud
sakliga konsumtion består av föda, 
kläder, bostad och vad därtill hörer, 
så sammanfaller konsumtionen rätt 
nära med vad vi kalla den husliga 
ekonomin, ty den husliga ekonomins 
— eller låt oss säga husmoderarbe-
tets — uppgift är just att handhava 

Den fruktande förskräckes före 
faran, den fege i den, den modige 
efter den. 

Närande 
god och 
läcker 

Mången gör sig ofta. rätt lustig 
på andras bekostnad, som borde grå
ta över sig själv. 

MUSTADS SMÖRBLANDNING 

cjris Extra 
— MEJERISMÖRETS ENDE LIKE 

KORSOATAN 8. Telefon 101 18. 

M ö b e l t y g e r  billigt. 

KRANTZ 

gången, utan allt det andra, det 
sprittande glada humöret, färggläd
jen, tokroligheterna, den melodiösa 
musiken, ide vackra rösterna, den f an
tasifulla iscensättningen — — 

Den kvinnliga nakenheten och de 
lösa isederna ha nog sin givna teater
publik, men det är med absolut viss-
liet icke den stora publiken och fram
för allt icke den kvinnliga publiken, 
hos vilken dock det största teaterin
tresset förefinnes, och till vars önsk
ningar också den manliga världen 
tar så stor hänsyn, när det gäller va
let av gemensamma förströelser. 

Jag stängde dörren ljudlöst och 
trevade mig högtidsstämd fram till 
sängen, som i dunklet lyste skär och 
vit isom isängen i en dockskåpsvrå. 

— Hur är det? frågade jag med 
min allra sorgsnaste röst. 

En snyftning. 
— Har du försökt med tanddrop

par? 
Ny isnyftning. 
— Med sprit? 
Våldsammare ljud. 
— Med kreosot? ökade jag på i 

min förtvivlan. Kreosot är toppen 
av m;in kunskap i fråga om tand
värksmedel. Det lär verka som dy
namit. Och vid tandvärk är det ju 
närmast en kraftig avledning man 
behöver. 

Fru B. sträckte en liten varm hand 
emot mig och tryckte ned mig mot 
spetstäcket på andra sängen. 

-—Det är inte det, sade hon med 
skälvande stämma. Det är Adèles 
fel alltsammans. 

—• Men, kära du! 
Jag är ingen beundrare av Adèle, 

men beskyllningen att hon trol
lar tandvärk på folk tyckte jag mig 
ändå böra tillbakavisa. 

— Ser du något nu då? utropade 
hon. 

Och då såg jag. 
Fru B. var shin gl ad! 
Det undslapp mig ofrivilligt ett: 

— Men vad i all världen .... 

—• Det är den markattan Adèle, 
sade fru B. upprörd. Vi kommo i 
dag hux flux överens om att gå till
sammans. Men medan frisören klipp
te mig kom Adèle att tänka på Ivar. 
Och så ville hon inte. Har du hört 
något så gement? 

— Aldrig? svarade jag. Det var 
det gemenaste jag hört i hela mitt 
liv. 

— Ja, för hade hon inte tänkt på 
Ivar hade jag aldrig kommit att tän-

finns inte. De olika dammsugarne få gärna 
tävla med varandra om vilken som kan vara 
bättre än den andra. Ingen av dem kan 
utföra det arbete, som ju dock är det väsent
ligaste: mattrengöringen. Den intrampade 
smutsen i mattan kan nämligen icke sugas 
bort, den måste piskas ur. Vill Ni ha Edra 
mattor rena, finns alltså blott två ting att 
välja på: utomhuspiskning med allt det 
besvär och kostnad den drager, eller inom-
huspiskning med 

Av de uppträdande i "Cleopatras 
pärlor" minnes man i första hand 
fröknarna Inez Köhler och Greta 
Söderberg samt hrr Karl Kinch, 
Eric Zetterm.an och John-Erik 
Strandman samt Eric Åby. 

HOOVER Tvätta med 

Den piskar, medan den sopar, medan den suger 

Handarbeten stort 
^ urval y 

skydqsmAhm UlRlGlSTREJtAT. 

A.-B. Ferd. Lundquist & Co., Göteborg 
HOOVER-AVD. Tel. 4614. 

Jag ringde härom middagen på 
hos fru B. 

Jungfrun, som tog emot, såg råd
vill ut. 

—• Fru B. är visst sjuk, upplyste 
hon. 

— Sjuk! Allvarsamt? Ligger 
hon? 

—• Var god och vänta iskall jag 
'höra! 

Horn försvann och återkom efter 
några minuter med solig, uppglättad 
min. 

— Var god och stig in! sade hon 
leende. Det är bara tandvärk. 

Jag har märkt, att alla sjukdomar, 
®om inte kunna 'betraktas som direkt 
dödsorsak, göra :folk gemytliga. De 
4?e vanligen uppslag till så mycket 
ßxtra trevligt. 

Till dessa angenäma åkommor hör 
emellertid inte tandvärk. Jag van
drade också utan allt hopp om en 
angenäm brytning på dagen genom 
våningens fil till innersta helgedo
men. Steg in i ett mörkt rum med 
bottenfällda gardiner. Någonstädes 
'borta i skumrasket isåg jag en hand 
vifta och ett ansikte göra. miner inom 
Taimen av något som liknade en ofant-
% turban. Jag kunde inte bedra 
im» 

stäng dör: 
pa meningen, som betvdde: 

ren! 

— Ja, du vet inte, du! utropade 
fru B. och stod plötsligt stridslys
ten framför mig. Men vänta bara 

skall du ;få se! 

Och hon 'lyfte den av en 'badhand
duk förfärdigade turbanen av sitt hu
vud. 

— Ser du något? frågade hon, 

skälvande av iver. 
Jag stirrade på hennes högra kind 

och på hennes vänstra, och med in
billningens hjälp lyckades jag verk
ligen upptäcka en rodnad på vänst

ra kinden. 

—- Är det där? frågade jag med
lidsamt och vidrörde försiktigt plat
sen med fingertopparna. 

Hon slog otåligt undan min hand 
och vände sig helt om. 

I  HANDSKAR 
och 

I V A N T A R 
i rikt urval. 

Î Lägsta priser. Kända goda kvalitéer. 

\ Nilssons Handskfabrik 
Hvitfeldtsplatsen 9 

(mitt emot gamla Latin) 

illllll 

(Eftertryck ej 
tillåtet). 

Med ensamrätt 
för Sverige. 

Hllal)$ vilja. 
Av K AT H LYN RHODES. 

Översatt av Sigyn Frydén. 

10 

—• Du är lycklig, som har en så
dan mor, Lassen, sade Cheyne och 
såg tankfullt efter henne. Jag hop
pas du vet att uppskatta din lycka. 

— Jag tror, att jag gör det, sade 
den unge mannen stilla. Det finns 
inte många såda n a kvinnor i värl
den, och jag vet det väl. Men i alla 
fall, Cheyne, så är det ett förskräck
ligt ansvar, som vilar på en männis
ka, om mian är "en mors enda son 

och hon är änka". 
Cheyne betraktade honotm oroligt. 

Hans lugna unga ansikte, som ofta 
såig tankfullt och allvarligt ut, hade 
fått ett nytt vemodigt uttryck. 

— Vad är det, isom är på tok, 
Lassen? Hans ton inbjöd till förtro

ende, och doktorns tränade öra upp
fattade genast oron i rösten. 
.— På tok! Vem har sagt, att 

något är på tok? Cheyne, jag vet, 
vad "mater" har sagt till dig just 
nu — hon har berättat för dig, hur 
mycket hon längtar efter att jag 
ska säga farväl till .sjölivet och bo
sätta mig i land. Ja, jag är färdig 
för den saken nu, —• alldeles färdig. 
Jag älskar resor, att se nya länder 
och folkslag, så att om jag inte va
rit läkare, så skulle jag säkert bli
vit upptäcktsresande. Men som det 
nu är, så har medicinen första rum
met i imiitt hjärta nu och alltid, och 
jag är beredd att när >som hälst islå 
mig ner och aribeta. Jag har fått 
ett ibra tillfälle, ser du, löfte om att 
dela en stor praktik i Leeds med en 
av de förnämsta läkarna där — ho
nom, som jag reste dit över för att 
tala med i går. Men olyckligtvis 
k n jag inte ta emot erbjudandet för 
närvarande. Och jag är rädd, att 
min mor får söka trösta sig över 
min frånvaro ännu en tid. 

— Vad menar du? Cheyne av
bröt 'honom häftigt, men den andre 
svarade lugnt som vanligt. 

-—- Jag menar — han tände en ci
garett, innan han fortsatte — en li-
ten handling som var karakteristisk 
för honom -— jag menar, att innan 
jag gjorde upp ett definitivt avtal 
med Leedisdoktorn, som i parentes är 
en imycket gammal vän, hade jag ho
nom att undersöka mig grundligt 
för att se om. mina lungor är riktigt 
bra igen. Det var verkliga orsaken 
till att jag först tog anställning som 
skeppsläkare, ser du, att jag höll på 
att få lungsot. Nå, jag trodde lung
orna var alldeles återställda — tills 
för några veckor sedan. Du kommer 
ihåg den där blödningen ombord på 
Roumania? Den och en del andra 
saker gjorde mig en smula misstänk
sam, oöh jag hade Wilkinson att un
dersöka mig, med det resultat — han 
talade med samma lugna låga röst — 
att jag är ordinerad att tillbringa 
vintern utom Englands gränser i alla 
händelser. 

—• Hör nu, gamle gosse, isade 
Cheyne på sitt livliga, varmhjärtade 
sätt, det var väl otur! Tänker du 
gå till sjöss igen? Jag är rädd, att 
fru Lassen /blir bra ledsen. 

— Ja, Det tror jag inte jag ska 

göra. Doktor Wilkinson föreslår 
mig att resa utomlands mied någon 
som hans livläkare, förstår du — 
någon, som är ordinerad att över
vintra i Egypten eller på något så
dant ställe, och behöver ses till lite. 
Det vore ju fördelaktigt på båda 
hållen, iser du, och om jag finge alla 
utgifter gottgjorda så vore det ju in
te förspilld tid. 

— Nej. Men säg, Lassen, är — 
jag hoppas det inte är något allvar
samt? 

— Nej — han log lugnande —- det 
är  d e t  i n t e .  D e t  v i l ' 1  s ä g a ,  j a g  h a r  
ingen ärvtlig disposition alls, och 
det är ju en mycket god sak, som du 
vet. Och som vi tagit itu med det i 
tid, så har jag inte det minsta tvivel 
om att en vinter i Egypten skall full
ständigt kurera sjukdomen. I alla 
andra hänseenden är jag frisk som 
en nötkärna, ser du, aldrig haft en 
sjuk dag i imitt liv. Detta är inte 
en lungsiktigs vanliga hoppfullhet, 
det är ett nyktert medicinskt omdö
me. Lite förargligt bara, att det 
kom nu, då jag tänkt gå i selen med 
samma, 

Han kastade sin halmhatt på mar-

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

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

Paris förnämsta musikorgan Le 
Courrier Musical (arg. XXIII: 13) 
er-höll den ©venska pianisten och 

. kompositrisen efter debuten ett vac
kert erkännande a.v Barey för sina 
kompositioner. Detta framångsrika 
uppträdande föranledde sedermera en 
i isitt slag hedrande utmärkelse, näm
ligen en inbjudan till den stora fran
ska musikfästen i Paris 25 maj — 30 
juni 1923, vilken fröken Almén emel
lertid var förhindrad att bevista. En 
andra konsert gavis i januari 1922 å 
Gröteborgs koserthus under medver
kan av professor Michael Press och 
sångerskan Edna Bertelsen. 

Vid sidan om sin musikaliska 
verksamhet har fröken Almén äg
nat lediga stunder åt skriftställen 
och särskilt i poesiens form funnit 
djupa och gripande uttryck för sin 
psyke. En stark litterär ådra spå
ras även i släkten i det en äldre bro
der till henne var den i unga år 
bortryckta författaren Sigge Almén 
vilkens bok, Folke Rehn, en histo
ria från ett sanatorium, på sin tid 
väckte en berättigad uppmärksam
het. I .musikpedagogiskt syfte har 
fröken Almén från Nordstedt & Sö
ners förlag utgivit ett par sagoiböc-
ker för barn, som skola lära sig att 
spela, och som undertecknad vill re
kommendera till alla föräldrar med 
barn, som okola åtnjuta musikalisk 
undervisning, nämligen "Musiktom
tarna" och "Den underbara Harpan". 
På ett lättfattligt och för barn 
fängslande isätt framställes här i sa
goform musikens grunder. Legato, 
Staccato och Portato presenteras som 
tre imycket olikkynnade syskon, och 
dråplig är sagan om feernas Iss, 
som alltid ville gå till höger och Ess, 
som alltid ville gå till vänster. Av 
så målande, klarläggande och roan
de undervisning ha barn stor nytta. 

År 1923 bildades på initiativ av 
•fröken Almén den numera allmänt 
kända föreningen Musiktomtarna. 
Som (bekant är föreningens syfte att 
framföra god musik och att lämna 
hela 'behållningen av verksamheten 
som resestipendium åt en musiklära
rinna. Under förra vintern gavs 
fem musikaftnar med gedigna pro
gram. 

Konstens bana är alltid törnbe-
strödd, icke minst om man går den 
fram uteslutande med egna krafter 
och trogen sitt eget väsens högsta 
ideal. Men den sanne konstnären 
går den ändå med glädje. Ty för 

honom är den clock den enda vägen 
som leder hem. Och på fröken Al-
ménis hela utveckling och konstnärs
kap kan tillämpas stroferna i hen

nes egen vackra dikt: Hela. Strängar: 

"Äger du ännu i hjärtat 
strängar, som du kan betvinga, 
så de jubla, så de klaga, 
att din fröjd och sorg bevinga. 
O, då är dig imycket givet. 

• 

Har du ännu dessa strängar, 
har du ej i livets strider 
blivit bitter, hård och trumpen, 
kall, beräknande och lumpen, 
-o, låt dina strängar sjunga, 
ej dess varma, toner spara! 
God och verksam är detsamma 
som att glad och lycklig vara!" 

Signe Lagerlöw. 

Bo h u s b a n k e n  
1/ 0/ å Kapital-, Depositions- och Sparkasseräkning 

2 /O GÖTEBORG, Drottningg. 35 (intill Asea, Ö. Hamng.) Tel. 9489,18829. 
Träd i förbindelse med banken, som gärna lämnar upplysningar o. råd. 
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PÄRLOR 
JUVELER 

i modern infattning fördelaktigast 

hos 

Hovjuvelerare. Ö. Hamng. 41. 

6n obesvarad 
samvetsfråga. 
I ett sällskap, där gästerna ut

gjordes av äldre allvarliga affärs
män framställde någon den .frågan: 

— Vad skulle ni göra, om ni ha
de endast en enda. månad kvar att 
leva? 

Frågan hade icke något religiöst 
inslag. Den gällde endast vad de 
närvarande hälst skulle vilja använ 
da (den korta, respittiden till, jordiskt 
sett. Vilken önskan de hälst skulle 
vilja se uppfylld. 

De första, svaren gingo ut på, att 
man naturligtvis skulle fortsätta att 
leva, som vanligt, men vid närmare 
eftertanke fann man att problemet 
icke var så lätt att lösa. Arbetet be 
tydde så litet inför den annalkande 
döden. 

Några trodde att de skulla ha lust 
att roa sig — för första gången i 
sitt liv. 

Det kom en underlig stämning över 
sällskapet. Det gick plötsligt upp 
för dessa, män, att det enda de egent
ligen fått ut ur livet var det arbete, 
som fyllde deras dagar .och som allt
jämt skulle komma att fylla dem. 
Men om den här månaden var den 
sista, måste den naturligtvis använ
das till att verkligen njuta av livet. 

På vad isätt? De voro allt för in
telligenta människor för att tro, att 
de skulle kunna göra. sin sista må
nad1 lycklig genom att äta- och dricka, 
jazza eller spela bridge. 

Skulle de läsa de goda böcker som 
de alltid drömt om att en gång få 
läsa men aldrig hunnit med? Nej, 
goda böcker läser man iför att lära 
sig leva, och deras tid var ju ute. 
Nå, den lättare litteraturen då? Nej, 
den läser man för att islå ihjäl ti
den, och den här månaden skulle slå 
ihjäl sig själv. 

Resor? föreslog någon. De flesta 
av de närvarande kände ganska väl 
till världen från sina. affärsresor, 
men de hade icke isett mycket av den 
skönhet världen rymmer. De hade 
icke besökt konstsaimlingarne, kyr
korna, de gamla slotten. De kände 
till gatulivet, hotellen och i någon 
mån även de stora förlustelselokaler
na. i världsstäderna. Men de hade ic
ke hunnit med allt det andra, de sto
ra mästarnes arbeten i sten, färger 
och ibrons. Där fanns också musi
kens mästerverk, framförda av de 
stora, konstnärerna. Teatern! 

Och dock — -skulle väl detta, kun
na ge lycka åt livets sista månad? 

Det visade sig. att ingen av dessa 
kloka livserfarna män visste hur de 

Gåtan. 
Scenen: Salongen i ett stort mon

dänt pensionat. 
Den sena middagen är just slut och 

gästerna söka sig in i salongen, vars 
väldiga mått tillåter att man delar 
upp sig i små av varandra oberoende 
grupper eller söker en ensam bekväm 
vrå där kaffet kan njutas i lugn av
skildhet. 

-Tag har förut vid olika tillfällen 
och på skilda platser träffat de bå
da. damerna, med vilka jag nu av en 
händelse delar bord. Vi känna var
andra så där i stora drag utan att 
vara närmare lierade. 

Det är en äldre dam och hennes 
dotter. 

Modern är knappast mera än sex
tio år .men hon ser betydligt äldre 
ut. 

Ännu för fyra, fem år sedan stod 
hon i sin fulla kraft. Hon var späns
tig och livlig, intresserad av 'livet, 
verksam, en lycklig människa. Hon 
gjorde resor, såg mycket folk hos sig 
och var självskriven på konserterna 
och teaterpremiärerna. 

Och nu är hon gammal vorden. 
Håret har vitnat, nacken iböjts. Blic
ken har mist sin eld och leendet vi
kit från hennes ansikte. 

Så vitt jag vet har under dessa 
feim år, vilka gjort henne till en an
nan människa ingenting inträffat, 
som kan förklara denna sällsamma 
förvandling. 

gemensamma hem-

skulle använda den månad som skul
le bli deras sista på jorden! 

Problemet är i själva verket olös
ligt. I samma ögonblick vi få upp
brottsorder från livet omvärderas alla 
värden 

Frågan förtjänar dock att övertän
kas. Om icke annat så lär den oss, 
att det mesta, av det som vi så lidel
sefullt eftersträva icke är av så stor 
betydelse soim vi tro. 
(Berl. Tid.) 

Hennes hälsa har varit god .och 
hon har icke som alla. andra gjort 
penningförluster. Hennes betydan
de tillgångar ligga säkert förvarade 
i ett par värdefulla ointecknade stor-
istads fastigheter, som hon under 
många år på egen hand skött. 

Den enda sorg som veterligen 
drabbat hennes är att hennes svär
son för några år sedan skilts hädan. 
Men det skedde på ett fullt korrekt 
sätt någonstäde» långt borta i Ar
gentina, där han bosatt sig med sin 
familj, och det sades att han icke 
varit någon särskilt värdefull män
niska. 

För den gamla damen måste i 
själva verket dotterns och hennes 
lille sons hemkomst från det fjärran 
landet ha betytt en stor och verklig 
glädje. Hela världen vet hur inner 
ligt denna mor och dotter älska "var 
andra och hur lyckliga de äro till 
sammans i det 
met. 

Inför allt detta blir den ga-mla da
mens förändrade väsende, hennes 
åldrande, hennes melankoli ännu gåt
fullare. 

Är denna förändring, när allt 
kommer omkring, .måhända icke .så 
stor? Faller den endast bjärt i ögo
nen vid en jämförelse med dotterns 
strålande hälisa, hennes livfullhet, 
hennes nästan övermodiga självmed
vetenhet? 

Just nu lägger hennes något stora, 
men ädelt formade hand sidenscha
len om moderns axlar — man kan 
icke misstaga sig på den ömhet, som 
inneslutes i denna i sig själv obetyd
liga handling. 

I samma, ögonblick närmar sig en 
liten piccolo i stramt åtsittande uni
form och med den skärmlösa mössan 
på sned över det fräkniga ptitslus-
tiga ansiktet. 

—• Telefon till fru G nere på 
kontoret! 

Innan den åsyftade hunnit re
sa sig, har dottern sprungit upp. 

— Åh nej, sitt stilla, ber hon. 
Inte behöver du ha besvär med att 
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gå ner för trappan — det 'kan ju in
te vara något av vikt. Se så, jag 
går, tillägger hon med en lätt smek
ning över moderns hand. 

Den gamla modern sitter tyst. 
Färgen kommer och går på hennes 
ansikte. Det är som om hon gripits 
av en häftig sinnesrörelse. 

—• Märta är iså god, säger hon till 
sist, imen jag skulle gärna gått till 
telefonen — det är iså sällan numera 
som man vill mig något. Det blir 
alltid Martha man vänder sig till. 

— Ack, förstå mig rätt, tillägger 
hon. Martha är en så kärleksfull 
dotter, men hon är alltför rädd 
om imig. Hon förstår inte, att jag 
skulle tycka om att ha lite besvär, 
något att syssla med, inte bara en 
stickning eller en roman eller en tid
ning utan något av betydenhet. Jag 
skulle gärna själv vilja göra upp 
med mina hyresgäster, imed leveran
törerna, med jungfrurna som jag va
rit van i alla tider 

Den gamla damens hand rör sig 
oroligt och liksom sökande över bord-
Skivan. 

•— Sedan Martha kom hem från 
Argentina har hon tagit hand om 
allt det där — helt och hållet. Hon 
är så duktig — hon tycker så myc
ket om det — • 

Den hon talar om har just kom
mit in i salongen och hon för vid 
handen sin lille son, som hon funnit 
i hallen där barnen .bruka leka. 

— Det var som jag trodde ingen
ting du behövde besvära dig med, sä
ger hon i förbigående. Det var ba
ra något soim rörde fastigheterna — 

Alltså detta är gåtans läsning! 
Samima. uråldriga historia — de unga 
som isätta de gamla på undantag. 
Med godo eller med ondo. 

Den gamla damen svarar icke. 
Hon ser begrundande på dottern och 
dottersonen. Pilten har stormande 
slagit armarna om moderns hals och 
blickar hänryckt upp i hennes an
sikte. Tänker den gamla damen 
månne på att om femton tjugo år 
iskall samma gamla historia utspelas 
också mellan dem? 

Hedvig Berggren. 

Lilla Teatern. 
Lördag och. Söndag kl. 7 och 9 

Matenas bröllop. 
Bilj. à 1.65 o. 2.65 kl. 12—2 och efter kl. 6. Tel. 7760 

m. 

Kl. 
V e c k a n  2 / 1 1 — 8 / 1 1  

7 o. 9 e. m. (sönd. 6, 7,45, 9.30) 
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RIALTO 
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Tricotbolagets 
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Damtröjor Bomull tråd 
Dam tröjor ylle 
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„ combination „ 
„ strumpor bommul 
.. ylle 

Barnafdelningen. 
Babygarnityr 

„ mössor 
Barnjackor 
Barnmössor 
Barnvantar 
Gossweaters 
Barncombination 
Barnkalsonger 
G-osströjor 
Flickklädningar 
Gossbyxor 
Barnstrumpor, ylle 

Herrafdelningen. 
Kalsonger, bomull 

„ " ylle 2.60 
Tröjor, bomull 

yne v. S 
4.75 

.. 0.80 

3.50 
1.25 
2.15 
0.75 
1.20 
2.90 
0.90 
1.75 

2.50 
1.— 
0.90 
0.25 
0.20 
2.-
1.25 
0.90 
1 -

3.-
0.75 
0.75 

Skjortor, bomull 
ylle ... 

Strumpor, ylle ... 

na 
När hösten är 

genom "nyanskaffningar" 
inne, vill man gär-

öka 
trevnaden i sitt hem. Glöm. då icke 
Linoleumimattornas betydelse. Gå in 
till "Linopeters", Kungsportsplatsen 
2 ,  o c h  g ö r  E d e r t  v a l ;  d e  h a  n u  f å t t  
in ;sin nya hästsortering. 

De, ;som mest motsäga, äro de, 
som minst tåla motsägelser. 

Ceater. 
•Stora. Teatern har upptagit en ny 

operett, av Oscar Straus, nämligen 
"Cleopatras pärlor". Handlingen rör 
sig — parodiskt — om den egyp
tiska drottningen Cleopatra, vilken 
för något mer än två tusen år sedan 
spelade sin lysande livsroll. l'en n®" 
ga. damens rykte har, som ^ bekan 
icke varit det ibästa, och just de 
som ligger bakom detta rykte utgör 
den röda. tråden i "Cleopatras pär 

lor"- ..i t 
Nutidens teater har det helt säiker 

icike lätt. Den äger icke jden stora 
publik ens hjärta, den publik som ge
nom sin talrikhet skulle ge ständi» 
•fulla hus. Varför? Man vet det 
icke. Det förefaller emellertid, 'soj" 
om man för att återvinna dess heva 
genhet satte allt större lit till de 
kvinnliga nakenheten och den 
moralen. o 

Men icke var det t. ex. i fråga 0 ^ 
"Cleopatras pärlor" dessa ingredien^ 
ser, som skänkte den glänsande t ra® 

Det är ehonomsikt 
att hos oss köpa Gardiner, 
ullstyger, Möbeltyger, därför• » 

I våra tillverkningar bevisligen ia 

väl tio gånger så länge, som en gottköpsvara. 

Prover sändas. Précisera godhetsfutlt vad Ni önskar 

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

Slopa kaffet och drick 

I i CÄP , 
KAKAO 

På aftonen kom jag att sitta i bän
ken bakom herrskapet B. på teatern. 
De såga överlyckliga ut. Hon snas-
kade ur sin konfektpåse som om hon 
varit tio år yngre, och jag hörde hen
ne med en backfisehs röst säga till 
Magnus: 

—• För resten är jag väldigt nöjd. 
Det är bara det att man skäms så 
hemskt, i början. 

Ragna Peters. j  E  J  E  R I S  M  Ö  R  E  T  

m e r a  

|| II svår konkurrent 

II %§ [I Ty Iris-Sxtra är 
T fullt upp lika bra 

men blott hälften så dyr. Den som 

ej vet att det är Iris-Extra han äter, 

han tror att det är ett härligt mejeri

smör. Så ypperlig är konsistensen 

och så frisk är smörsmaken på 

A i återgiva här nedan i förkort
ning fortsättningen av det uppmärk
sammade tal fru Hedvig Gebhard 
höll vid Nordiska kvinnokongressen 
i Helsingfors: Hösten är alltid en arbetssam års

tid för husmodern. Underlätta då 
åtminstone renhållningsbestyren ge
nom att lägga Linoleum på alla golv 
och Vaxduk på alla hyllor och bord. 
"Linopeters", Kungsportsplatsen 2, 
är bästa inköpskällan. 

Mot bakgrunden av det förut sag
da âçfa vi nu att söka husmoderarbe
tets nationalekonomiska värdesätt
ning. 

Nationalekonomiens första ifråga 
är då: vilken plats intar husmoder-
arbetet i folkets ekonomiska verk
samhet? ' 

Människans ekonomiska verksam
het består ju av två sidor. Den ena, 
förvärvslivet, vänder sig utåt och 
försöker skaffa inkomster för den 
egna och familjens utkomst: det är 
produktionen. Den andra vänder sig 
inåt och använder dessa inkomster 
för tillfredsställande av egna eller 
familjens 1 isbehov: det är konsumtio
nen. Och då nu människans huvud
sakliga konsumtion består av föda, 
kläder, bostad och vad därtill hörer, 
så sammanfaller konsumtionen rätt 
nära med vad vi kalla den husliga 
ekonomin, ty den husliga ekonomins 
— eller låt oss säga husmoderarbe-
tets — uppgift är just att handhava 

Den fruktande förskräckes före 
faran, den fege i den, den modige 
efter den. 

Närande 
god och 
läcker 

Mången gör sig ofta. rätt lustig 
på andras bekostnad, som borde grå
ta över sig själv. 

MUSTADS SMÖRBLANDNING 

cjris Extra 
— MEJERISMÖRETS ENDE LIKE 

KORSOATAN 8. Telefon 101 18. 

M ö b e l t y g e r  billigt. 

KRANTZ 

gången, utan allt det andra, det 
sprittande glada humöret, färggläd
jen, tokroligheterna, den melodiösa 
musiken, ide vackra rösterna, den f an
tasifulla iscensättningen — — 

Den kvinnliga nakenheten och de 
lösa isederna ha nog sin givna teater
publik, men det är med absolut viss-
liet icke den stora publiken och fram
för allt icke den kvinnliga publiken, 
hos vilken dock det största teaterin
tresset förefinnes, och till vars önsk
ningar också den manliga världen 
tar så stor hänsyn, när det gäller va
let av gemensamma förströelser. 

Jag stängde dörren ljudlöst och 
trevade mig högtidsstämd fram till 
sängen, som i dunklet lyste skär och 
vit isom isängen i en dockskåpsvrå. 

— Hur är det? frågade jag med 
min allra sorgsnaste röst. 

En snyftning. 
— Har du försökt med tanddrop

par? 
Ny isnyftning. 
— Med sprit? 
Våldsammare ljud. 
— Med kreosot? ökade jag på i 

min förtvivlan. Kreosot är toppen 
av m;in kunskap i fråga om tand
värksmedel. Det lär verka som dy
namit. Och vid tandvärk är det ju 
närmast en kraftig avledning man 
behöver. 

Fru B. sträckte en liten varm hand 
emot mig och tryckte ned mig mot 
spetstäcket på andra sängen. 

-—Det är inte det, sade hon med 
skälvande stämma. Det är Adèles 
fel alltsammans. 

—• Men, kära du! 
Jag är ingen beundrare av Adèle, 

men beskyllningen att hon trol
lar tandvärk på folk tyckte jag mig 
ändå böra tillbakavisa. 

— Ser du något nu då? utropade 
hon. 

Och då såg jag. 
Fru B. var shin gl ad! 
Det undslapp mig ofrivilligt ett: 

— Men vad i all världen .... 

—• Det är den markattan Adèle, 
sade fru B. upprörd. Vi kommo i 
dag hux flux överens om att gå till
sammans. Men medan frisören klipp
te mig kom Adèle att tänka på Ivar. 
Och så ville hon inte. Har du hört 
något så gement? 

— Aldrig? svarade jag. Det var 
det gemenaste jag hört i hela mitt 
liv. 

— Ja, för hade hon inte tänkt på 
Ivar hade jag aldrig kommit att tän-

finns inte. De olika dammsugarne få gärna 
tävla med varandra om vilken som kan vara 
bättre än den andra. Ingen av dem kan 
utföra det arbete, som ju dock är det väsent
ligaste: mattrengöringen. Den intrampade 
smutsen i mattan kan nämligen icke sugas 
bort, den måste piskas ur. Vill Ni ha Edra 
mattor rena, finns alltså blott två ting att 
välja på: utomhuspiskning med allt det 
besvär och kostnad den drager, eller inom-
huspiskning med 

Av de uppträdande i "Cleopatras 
pärlor" minnes man i första hand 
fröknarna Inez Köhler och Greta 
Söderberg samt hrr Karl Kinch, 
Eric Zetterm.an och John-Erik 
Strandman samt Eric Åby. 

HOOVER Tvätta med 

Den piskar, medan den sopar, medan den suger 

Handarbeten stort 
^ urval y 

skydqsmAhm UlRlGlSTREJtAT. 

A.-B. Ferd. Lundquist & Co., Göteborg 
HOOVER-AVD. Tel. 4614. 

Jag ringde härom middagen på 
hos fru B. 

Jungfrun, som tog emot, såg råd
vill ut. 

—• Fru B. är visst sjuk, upplyste 
hon. 

— Sjuk! Allvarsamt? Ligger 
hon? 

—• Var god och vänta iskall jag 
'höra! 

Horn försvann och återkom efter 
några minuter med solig, uppglättad 
min. 

— Var god och stig in! sade hon 
leende. Det är bara tandvärk. 

Jag har märkt, att alla sjukdomar, 
®om inte kunna 'betraktas som direkt 
dödsorsak, göra :folk gemytliga. De 
4?e vanligen uppslag till så mycket 
ßxtra trevligt. 

Till dessa angenäma åkommor hör 
emellertid inte tandvärk. Jag van
drade också utan allt hopp om en 
angenäm brytning på dagen genom 
våningens fil till innersta helgedo
men. Steg in i ett mörkt rum med 
bottenfällda gardiner. Någonstädes 
'borta i skumrasket isåg jag en hand 
vifta och ett ansikte göra. miner inom 
Taimen av något som liknade en ofant-
% turban. Jag kunde inte bedra 
im» 

stäng dör: 
pa meningen, som betvdde: 

ren! 

— Ja, du vet inte, du! utropade 
fru B. och stod plötsligt stridslys
ten framför mig. Men vänta bara 

skall du ;få se! 

Och hon 'lyfte den av en 'badhand
duk förfärdigade turbanen av sitt hu
vud. 

— Ser du något? frågade hon, 

skälvande av iver. 
Jag stirrade på hennes högra kind 

och på hennes vänstra, och med in
billningens hjälp lyckades jag verk
ligen upptäcka en rodnad på vänst

ra kinden. 

—- Är det där? frågade jag med
lidsamt och vidrörde försiktigt plat
sen med fingertopparna. 

Hon slog otåligt undan min hand 
och vände sig helt om. 

I  HANDSKAR 
och 

I V A N T A R 
i rikt urval. 

Î Lägsta priser. Kända goda kvalitéer. 

\ Nilssons Handskfabrik 
Hvitfeldtsplatsen 9 

(mitt emot gamla Latin) 

illllll 

(Eftertryck ej 
tillåtet). 

Med ensamrätt 
för Sverige. 

Hllal)$ vilja. 
Av K AT H LYN RHODES. 

Översatt av Sigyn Frydén. 
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—• Du är lycklig, som har en så
dan mor, Lassen, sade Cheyne och 
såg tankfullt efter henne. Jag hop
pas du vet att uppskatta din lycka. 

— Jag tror, att jag gör det, sade 
den unge mannen stilla. Det finns 
inte många såda n a kvinnor i värl
den, och jag vet det väl. Men i alla 
fall, Cheyne, så är det ett förskräck
ligt ansvar, som vilar på en männis
ka, om mian är "en mors enda son 

och hon är änka". 
Cheyne betraktade honotm oroligt. 

Hans lugna unga ansikte, som ofta 
såig tankfullt och allvarligt ut, hade 
fått ett nytt vemodigt uttryck. 

— Vad är det, isom är på tok, 
Lassen? Hans ton inbjöd till förtro

ende, och doktorns tränade öra upp
fattade genast oron i rösten. 
.— På tok! Vem har sagt, att 

något är på tok? Cheyne, jag vet, 
vad "mater" har sagt till dig just 
nu — hon har berättat för dig, hur 
mycket hon längtar efter att jag 
ska säga farväl till .sjölivet och bo
sätta mig i land. Ja, jag är färdig 
för den saken nu, —• alldeles färdig. 
Jag älskar resor, att se nya länder 
och folkslag, så att om jag inte va
rit läkare, så skulle jag säkert bli
vit upptäcktsresande. Men som det 
nu är, så har medicinen första rum
met i imiitt hjärta nu och alltid, och 
jag är beredd att när >som hälst islå 
mig ner och aribeta. Jag har fått 
ett ibra tillfälle, ser du, löfte om att 
dela en stor praktik i Leeds med en 
av de förnämsta läkarna där — ho
nom, som jag reste dit över för att 
tala med i går. Men olyckligtvis 
k n jag inte ta emot erbjudandet för 
närvarande. Och jag är rädd, att 
min mor får söka trösta sig över 
min frånvaro ännu en tid. 

— Vad menar du? Cheyne av
bröt 'honom häftigt, men den andre 
svarade lugnt som vanligt. 

-—- Jag menar — han tände en ci
garett, innan han fortsatte — en li-
ten handling som var karakteristisk 
för honom -— jag menar, att innan 
jag gjorde upp ett definitivt avtal 
med Leedisdoktorn, som i parentes är 
en imycket gammal vän, hade jag ho
nom att undersöka mig grundligt 
för att se om. mina lungor är riktigt 
bra igen. Det var verkliga orsaken 
till att jag först tog anställning som 
skeppsläkare, ser du, att jag höll på 
att få lungsot. Nå, jag trodde lung
orna var alldeles återställda — tills 
för några veckor sedan. Du kommer 
ihåg den där blödningen ombord på 
Roumania? Den och en del andra 
saker gjorde mig en smula misstänk
sam, oöh jag hade Wilkinson att un
dersöka mig, med det resultat — han 
talade med samma lugna låga röst — 
att jag är ordinerad att tillbringa 
vintern utom Englands gränser i alla 
händelser. 

—• Hör nu, gamle gosse, isade 
Cheyne på sitt livliga, varmhjärtade 
sätt, det var väl otur! Tänker du 
gå till sjöss igen? Jag är rädd, att 
fru Lassen /blir bra ledsen. 

— Ja, Det tror jag inte jag ska 

göra. Doktor Wilkinson föreslår 
mig att resa utomlands mied någon 
som hans livläkare, förstår du — 
någon, som är ordinerad att över
vintra i Egypten eller på något så
dant ställe, och behöver ses till lite. 
Det vore ju fördelaktigt på båda 
hållen, iser du, och om jag finge alla 
utgifter gottgjorda så vore det ju in
te förspilld tid. 

— Nej. Men säg, Lassen, är — 
jag hoppas det inte är något allvar
samt? 

— Nej — han log lugnande —- det 
är  d e t  i n t e .  D e t  v i l ' 1  s ä g a ,  j a g  h a r  
ingen ärvtlig disposition alls, och 
det är ju en mycket god sak, som du 
vet. Och som vi tagit itu med det i 
tid, så har jag inte det minsta tvivel 
om att en vinter i Egypten skall full
ständigt kurera sjukdomen. I alla 
andra hänseenden är jag frisk som 
en nötkärna, ser du, aldrig haft en 
sjuk dag i imitt liv. Detta är inte 
en lungsiktigs vanliga hoppfullhet, 
det är ett nyktert medicinskt omdö
me. Lite förargligt bara, att det 
kom nu, då jag tänkt gå i selen med 
samma, 

Han kastade sin halmhatt på mar-

* 
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Pdritade Erbeten 
Brickdukar 

angola 0.15 0.25 0.50 1.00 
linne 0.25 0.40 0.95 1.35 

Löpare 
angola 1.00 1.25 1.85 
linne 1.75 2.25 2.75 
kammarduk 1.45 1.75 

Kuddar 
grått linne 2.75 3.25 3.75 
lapplinne 4.25 5.75 
svart rips 4.50 
beige rips 4.75 5.75 
oblekt linne, hallandsmönster 2.25 
vitt linne, med frans 2.75 

Tvättpäsar, linne 2.75 2.95 3.50 

Nattväskor, linne 2.50 
angola 1.65 

Serviettväskor, linne... 0.50 

Näsduksetuier, linne ... 0.65 

Borstväskor, grått linne 1.25 

Etuier för silver 3.25 3.95 

Lysdukar, kammarduk 
40X40 50X50 60X60 cm. 

0.80 
Angola 

1.25 
55X55 

1.50 
60X60 cm. 

1.25 1.65 
70X70 90X90 120X120 cm. 
1.85 2.95 6.50 

Linne, obl. 50X50 

O
 

C
D

 X
 

S
 cm. 

1.65 2.25 
70X70 90X90 cm. 

2.35 3.50 
Vitt linne 35X35 40X40 cm. 

0.65 1.00 
50X50 60X60 80X80 cm. 

1.25 2.10 3.50 
I;a vitt linne 60X60 85X85 cm. 

2.95 4.25 
Rips 60X60 cm 2.40 

Brickhållare, grått linne 1.75 
d:o med hålsöm 2.50 

Spiskappa, angola, mtr... 0.75 
Lavoirunderlägg,4deIar 1.50 

Färgäkta Moulinégarn pr docka 7 öre 
D:o Namngarn, vitt, rött o. blått » 12 » 

Svenska Mönsterböcker pr st. 0.15 0.25 1.75 

HERM. A.B. 

SWALANDERS 
O KAFFE. * 

KUHGSGAT. 17. TEL 3658 mSGAT.13.TEt 5167. | 
^BAZAßAMMCE132-133 ti/LS ERICSÛNS6AT. 25J 

och organisera konsumtionen av des
sa nyttigheter. ' 

I husmoderarbetets begrepp och 
väsen ligger ju, att det tillkommer 
husmodern att planlägga och utföra 
inköpen, att uppbevara, underhålla 
eller använda det inköpta eller eljes 
anskaffade, att ordna anbetet för allt 
detta. Och det tillhör henne vidare 
att också sköta den negativa sidan 
av konsumtionen, den som avser spa
randet för att på detta isätt få till 
stånd den kapitalbildning, som är 
varje hemis ekonomiska ryggrad. 
Hon skall på ett förnuftigt sätt spa
ra material, hon skall efter rådande 
förhållanden förstå att minska eller 
öka konsumtionen, så. att den hålles 
inom förnuftiga gränser. Husmo
dern skall således utöva s. a, s. en 
finansministers alla åligganden och 
grepp, utan att liksom denne vara i 
det lyckliga läget att täcka eventu
ella minus genom: ökad skatt. 

Det är allt detta vi förstå med det 
vackra ordet hushålla. Den som ut
för ett stort arbete måste hushålla 
•med sina krafter, fältherren hushål
lar med sina trupper, med sin ammu
nition. Gustaf Wasa var den store 
rikshushållaren, under nödtiden hade 
Sverige sin folfehushåtlningäkommis-
ision. Husmodern hushållar visser
ligen inom sitt lilla 'begränsade rike 
mied sin tillsynes enkla vardagsgär

ning, men icke desto mindre .blir hus
modergärningen för nationalhushåll-
ningen, för nationens ekonomi, av 
omätlig betydelse, emedan den upp
repas och åter upprepas i alla de tu
sentals små delar, hemmen, i vilka 
nationens liv pulserar. 

Vi kamma till den andra sidan av 
spörsmålet: Hur stor del av natio-

EKST&OMS „ 
'JJIÔTMJOL 

01l£01l0 KEM.-TEKH. FA DIU K. 
e n.u m o a o /ess 

nalinkomsten kan då gå genom hus
moderns händer? Är den så pass 
istor att det betyder något för folk-
hushålln.ingen i stort sett? 

Vi kunna utan tvekan säga, att 
största delen av de till tiotalis .miljar
der mark —• eller kronor — uppgå
ende inkomster, som ettvart av våra 
nordiska folk årligen förmår anskaf
fa vare sig in natura eller i pängar, 
blir använd för konsumtionen och 

detta genom förmedling av husmöd
rarna, eftersom de äro konsumtionens 
självskrivna ledare och vårdare. 

Av allt detta framgår, att hus
moderarbetets hittills så gott som 
uteslutande såsom privatekonomisk 
uppfattade uppgift i själva verket 
utmynnar i en national ekonomisk av 
alldeles utomordentlig bärvidd. 

Men icke ens en nationalekono
misk värdesättning av husmoderarbe
tet kan utmynna i något uteslutan
de materiellt, i kontanter kalkyler-
bart, då det är fråga om ett så mång
skiftande, i tusende fina trådar på 
livets alla områden så förgrenat air
bete som husmoderns. Det ekono
miska området tangeras mer eller 
mindre direkt av en annan sida av 
hennes arbete. 

Först folkhälsan. Folkhälsan är 
även den sist och slutligen en eko
nomisk fråga, emedan dess försum
mande dels minskar folkets arbets
kraft, dels direkt kan föranleda 
ofantliga ekonomiska krav — kanske 
då det är för sent. Man behöver ju 
endast tänka på vad epidemier kunna 
kosta folket, vilka summor anstalter 
för tuberkulosvård, vanföra, ande-
svaga, sinneasjuka o. d. kräva och i 
synnerhet på huru en stor spädbarns
dödlighet är ägnad att minska fol
kets expansion och återväxt. 

Ocih även på detta område gäller 
samma förhållande soim beträffande 
den husliga ekonomin: vad som gö
ras eller under.låtes i det enskilda 
hemmets till synes slutna värld ver
kar genom massans makt i sista hand 
på höjandet av folkhälsan. 

Ett steg ännu längre från det eko
nomiska momentet av husmoderns 
gärning står hennes insats för släk
tets uppfostran — och icke desto 
mindre berör även denna hennes in
sats nationalekonomiska värden. 
Hemmet bygger upp människorna 
och ger karaktärsbildningen dess 
riktning. En försummad eller för
vänd hemuppfostran ger därför na
tionen ett mindervärdigt medborgar-
material, mindre arbetsdugligt, 
måhända vekligt och viljesvagt, i 
värsta fall tuktlöst och brottsligt.. 
Men så samt det goda, med omvård
nad ooh omtanke skapade hemmet, 
huru smått och anspråks löst det än 
eljes är, förmår ge de fysiska, mora
liska och kulturella stöd1 åt den nya 
generationen, som hjälpa denna att 
bliva en ny frisk kärna i nationens 
återväxt, så sant utmynnar husimo-
derarbetet även härvidlag i skapan
det av jämväl ekonomiska värden för 
nationen. 

(Forts.). 

m 
A n c b a g e r i  a . b .  

R O S E N L U N D S  

B R Ö D  
Duktyger och 
Vita Vävnader 

till fabrikspriser 

ALMEDALS FÖRSÄLJNINGS-MAGASIN, 
Kungsgatan 55. 

Fruar! 
Vill Ni glädja Edra män så köp 

S P I S B R Ö D  
frän 

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

Bråsth5 Konditori 
Storgatan 4, (hörnet av Victoriagatan) 

REKOMMENDERAS. 

Sänd Eder Tvätt till 
Tvättanstalten Västkusten 
Vegagatan 46. Göteborg. Tel. 44443. 
Omsorgsfullt arbete. Snabb leverans. 
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U T M Ä R K E L S E  T I L L  S V E N S K  I N D U S T R I  

VID DEN I PARIS I ÅR HÅLLNA INTERNATIONELLA 
KONSTINDUSTRIUTSTÄLLNINGEN TILLDELADES 

B O D A F O R S  G R A N D  P R I X  
FOR EN KONSTNÄRLIGT ARBETAD HALLMÖBEL 
BESÖK VÅR UTSTÄLLNING AV BODAFORS MÔBLEP 
OCH INHÄMTA SAMTIDIGT UPPLYSNINGAR OM Bo' 
SÄTTNINGSFÖRSÄKRINGEN OCH VÅRA FÖRMÅNLIGA 

BETALNINGSVILLKOR. 

A:B.FERD.LUNDQUI5T &,C§ 

;7',ll,n*ïï^APATERSON 

TEL. 
2735 m 

KUNGSG. 13 n!I| 
GÖTEBORG 

|( n s ii nila rues sjialt 

Red. av Kvinnornas Tidning. 
Fastän jag räknas till den manliga 

falangen tager jag mig friheten be
svara Mrs. Chestertons ord i Kvin
nornas Tidning med följande: 

För mig existerar icke någon verk
lig måttstock, varmed jag tror att. en 
huistru kan mäta sin .man. De båda 
makarnas arbetsfält äro oftast också 
icke jämförbara och därför strandar 
man "vid bedömandet av bådas vär
den. Det man dock med visshet kan 
säga att den gifte mannen är, att 
hans värde sjunker och stiger i för
hållande till den kvinna han äger vid 
sin sida. 

Herr Bogö. 

Flera getingar fångas med honung 
än med ättika. 

Nyutkomna böcker. 
På J. A. Lindblads förlag i Upp

sala har utkommit ett imycket vac
kert, rikt illustrerat arbete Halland 
av Gunnar Ahlerg och Elof Lind-
älv, pris häftad kr. 9:—, klb. 
kr. 11:—; Den hemliga sången 
en kvinnoskiss av Eira Hellberg, 
pris 3 kr. Bland översättningslitte
raturen märkas en uppmärksammad 
roman från engelskan, som lämnar 
intressanta inblickar i engelska kyrk
liga förhållanden, Hans Högvärdig
hets ferier av W. L. Whiteehurch 
samt den historiska skildringen från 
1400-talets Schweiz Erni Behaim av 
Ernst Zahn och Olga Kilhströmis 
översättning från danskan av Marie 
Dinesens skildring I unga år. 

BREVLÅDA. 
En med fru Mattsson liktänkande 

men misströstande kvinna. Vi tacka 
för eder värderade skrivelse, som vi 
antaga icke avsedd för offent
liggörande. Men 'varför misströsta, 
när det såsom här visat sig att "en 
ensam" haft så många bakom, sig! 
För oss ter det sig snarare som mor-
gonrodnaiden till en ny dag. 

M—n A—g. Tack för erbjudan
det, men vi vilja icke lancera dylika 
illvilliga, bidrag. Det finns nog med 

Slitstarka 

SKODON 
för skolan och hemmet. 

Bäst och billigast hos 

10 Södra Larmgatan 10. 

hätskhet och fiendskap ända. Och 
vi erinra om Thomas Thorilds ord 
att ingenting tillkommit för sina fels 
skull utan för sina förtjänster. 

A. W—d. Vi måste grundligt 
överväga denna sak, innan vi beslu
ta oss. V. g. uppgiv adress för vi
dare meddelanden. 

Förening sm,edlem. Dylikt vidlå
der alla föreningar. Se i övrigt sva
ret till M—n A—s. 

Vår Stora Höstrealisation börjar a^vimber 
y. Carl Johnsson 

Kungslorgel 2. 

och utsäljes MATTOR, GARDINER, 
FILTAR, YLLE- & LINNEVAROR, 
TRICOTAGE till enormt billiga priser. 

u. Carl JohnssiD 
Kungstorget 2. 

ken och lutade sig tillbaka i sin låga 
stol. 

— Jag är rädd, att våra resor 
tillsammans är islut nu, gamle gosse. 
Jag kommer nog att ofta avundas 
dig den stora fria oceanen, när jag 
går där och strävar i någon fabriks
stad i Yorkshire. 

—• Avundas dig? Hans ton var 
bitter. Store G-ud, kallar du mitt 
liv'avundsvärt, Laisisen? Jag skulle 
vilja byta mied dig i morgon dag. 

Den unge doktorn blev helt för
skräckt över utropet, men han hade 
för längesedan lärt sig att uppskatta 
tystnadens välsignelse. Han sade 
därför ingenting, och den andre fort
satte. 
blivit hopblandat mied en annan pas
sagerares ombord .på ångbåten och 
kunde återfåis först efter en hel del 
besvär och imycket hojtande och ges
tikulerande av de arabiska bärarna. 

Följaktligen var Kitty juist ej vid 
det bästa lynne, när tåget slutligen 
ångade in på den lilla stationen, och 
hon knöt en knut på sin tyllslöja 
med en mycket bestämd liten gest 
och slätade till vecken på sin ljusa 
kappa imed ett par häftiga ryck. 

Hon var upphettad av värmen och 
förtret över missödet och hade dess
utom förlorat «in ena haindisike och 
ett fempiasterstyoke på vägen, så att 
hon tyckte, att Ödet hade behandlat 
henne ovänligt ooh såg ut som hon 
kände sig, vresig och ur jämvikten 
-—• något mycket ovanligt hos den 
godlynta Kitty. 

—• Det var ju överord naturligt
vis. Om jag medger att vissa av 
mina omständigheter inte är avunds
värda, så har jag ju kompensationer 
i alla fall. Och i parentes så hade 
jag brev från fröken Fanishawe i dag. 
Hon kommer tillbaka från Schweiz 
mied det snaraste, och om jag har 
tur, kan jag få .se en skymt av hen
ne, innan jag reser. 

—! Det var roligt. Fraimjför min 
hälsning till henne, om du träffar 
henne — fast hon väl kanske glömt 
alldeles bort mig nu. 

—« Det tror jag inte. Hon berät
tar i .sitt brev, att hon råkade ihop 
med Diok Perkins för en kort tid se
dan. Och det var ganska rnä rik vär
digt, hon nämnde fröken Romaney 
på samma gång — du vet, vein jag 
menar, flickan, som kom med oss 

från Australien ombord på Magno
lia? 

— Ja, jag vet .mycket väl. Så 
fröken Fanishawe hade råkat henne 
och Perkins också? Han tyckte illa 
om fröken Romney, om jag minns 
rätt, fast jag inte vet varför, såvida 
han inte varit närgången, så att hon 
måst snäsa av honom. 

—- Det är mycket troligt. Förste 
styrmannens ansikte mörknade vid 
tanken på hans f. d. underordnade. 
Han tycks ha diktat ihop någon his
toria om en påstådd flirt mellan frö
ken Romney och mig, som ihade roat 
Poppy. Hon sade, att hon var rädd, 
att jag kurtiserat flickan alldeles 
för våldsamt och väckt förhoppning
ar, som jag inte kunde uppfylla. 
Hon gav imig det intrycket, att Per
kins varit nog infernaliskt fräck att 
insinuera, att fröken Romney hade 
— 'hade misstagit sig på mina käns
lor för henne och hade tagit mycket 
illa vid sig, då hon .upptäckte sitt 
misstag. Nå väl, Lassen, du vet ju, 
att detta var en nedrig lögn — ned
sättande för ibåde fröken Romney 
och imig — och om Poppy hade va
rit svartsjuk av såg, iså kunde det 

ha blivit en mycket otrevlig historia 
för alla parter. Som det nu är, tog 
hon det hela soim. ett skämt, fast hon 
inte kunde avhålla sig från att före
brå imig, på ett skämtsamt isätt na
turligtvis, för att jag lekt med den 
andra flickans känslor. Men hon 
slutade med .att isäga, att jag inte 
behövde smickra imig med att ha 
gjort ett outplånligt intryck på den 
unga damens hjärta, eftersom just 
den kvällen hon träffade fröken 
Romney, hade denna förlovat sig 
med en utomordentligt förtjusande 
artist, vilkens namn Poppy sade sig 
ha glömt. 

Han slutade med ett kort skratt, 
och Lassen kände sig .plötsligt över
tygad om att den isist citerade me
ningen ur brevet hade berört honom 
starkast av hela saken. 

—• Nå ja, Cheyne reste isig ur sto
len med en isuck, nu måste jag gå 
och göra imig presentabel för din mor 
till middagen. En isådan vacker 
kväll! Ingenting kan ändå jämföras 
med England en isådan här afton. 
Och om en vecka skall jag vara till-
tiakij, i den eviga enformigheten på 
en passagerarebåt. Varför i all värl

den jag nånsin valde sjön, förstår 
jag inte — då jag inte kunde få gå 
in vid flottan som jag ville. På land 
träffar man åtminstone folk av ens 
egen klass, stöter på vänner nu och 
då, men på sjön — — 

(F orts.) 

Hrla JYTjölfc 
Distribution på glasflaskor. 

Tel. 40781, 45699 

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 Caféserverlng. 

Kupongsystem. — Abonnenter eniottages. 
Större och mindre festtillställningar 

anordnas. 
Vällagade rätter för avhämtning till billiga priser. 

T e l .  1 4  5  5  6 .  

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. 2 burk.Jordgubbar och 2 burk. sylt 
lämnas för kr. 5:—, fraktfritt så långt 
lagret räcker. Order å 10 kr. 1 burk 
Apelsinmarmelad i present. Efterkrav 
eller förskottslikvid, 

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

A. J. Ahlbergs 
Kött- & Fläskaffär 

Saluhallen 125 -186. Tel. 4896-

Rekommenderas. 

Kaffekännare berömma våra 

K A F FE-blandningar. 
Köp därför Edert kaffe i 

Specialaffären, Östra Hamngatan 39. 
Göteborgs KafiFehandel 

Filial: Bazar Alliance, Butik N:o 95- . 

- - G. O L S S O N 
Frukt- & Grönsaksaffär, V. Hamngatan i 2?» 
Göteborg. Telef.: Butiken 9917. Bostaden 2l>'^ 

P. O L S S Ö N 
Slakteriaffär 

Tel 3108. SALUHALLEN 1 Tet 3108-

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

O .  A .  S T R Ö M B O M  
Lilla Korsgatan 2 

G r u ndad 1862 GÖTEBORO Grun('a<' 
Telefon 868, 17243. 

Försäljer i parti och minut 
Smör, Ost, Margarin och Agg. — 

Vid Fiskinköp 
Kom ihåg 

A. SVENSSONS FISKHALL 
Grönsakstorget 2. Tel. 5438, 5436. 

Filialen Tel. 15324. 

GYNNA VÅRA 
ANNONSÖRER 

;2ikïte 'J * • /r 
^OBSSONS 
i 
MIR DET ME5TA BRÖDET ... 
•" AV DET MINSTA MJÖLET 
=5=a=HALMSTAD== 

N;o 45. 5;te årg. 

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

tvättas med 

Gummans 
FLINGOR 

Fttatv U. OEHTI t fc, SK*» 

8 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. 

Helår Kr. 6: 2: 
Prenumerationspris: 

. i/a år Kr. 3: 50. V* år Kr. 
Lösnummer 15 öre. 

Centraltryckeriet, 0. Ericson, Göteborg 1925. 

INNEHALL. 
Utlandskrönika i sammandrag, 
j rövarehänder. 
Buketten. Av Den fundersamma. 
Protesten än en gång. 
Vad är husmoderns arbete värt ? Fort

sättning från föreg. nummer. 

De tu. 
Telefonsamtal. Av Ragna Peters. 
Två och två andra. Av Tora Ramm. 
0m trolovning och dess rättsverk

ningar. Av jur. kand. Karin Linde-

berg. 
Teater. 
Den ensamma gården. Av Crayon. 
Ogynnsamt ställda gifta kvinnor. 
Boken. Av — e. 
Henry Ford om efterhärmning. 
Allahs vilja. Roman av Kathlyn Rhodes. 

Utlandskrönika 
i sammandrag. 

T den nya franska regeringen inne
har Painlevé, utom konseljpresidents-
befattningen även dsn just nu 'Syn
nerligen krävande posten som finans
minister. Briand står alltjämt som 
ledaren för den franska utrikespoli
tiken. 

Vid isitt första framträdande inför 
debuteradeskammaren erhöll det nya 
kabinettet förtroendevotum. Social
demokraterna deltogo icke i omröst
ningen, vilken i sådant fall skulle 
lett till ett nederlag för Painlevé. 
Bet socialdemokratiska. partiets na-
t ion al råd liade nämligen på ett tidi
gare hållet rådsmöte tillkännagivit 
att det icke i fortsättningen ämnar 
stödja den nya regeringen. Denna 
har förverkat .socialisternas sympati 
på grund arv att den icke velat ge 
ett klart och bindande löfte om den 
kapitalkonfiskering från de bättre 
situerade, vilken det socialdemokra
tiska partiet har på sitt program som 
det bästa räddningsmedlet för staten 
ur dösis stora finansiella svårigheter. 

När socialdemokraterna nu lämnat 
den radikala partikoalition, med vars 
hjälp Painlevé hållit sig vid styret, 
saknar hans nya regering det parla
mentariska flertal, som är förutsätt
ningen för regeringmaktens bibehål
lande. Det nya kabinettets liv kan 
under sådana förhållanden icke bli 
långt. 

Händelserna i Syrien och särskilt 
det franska bombardemanget av Da
maskus har utlöst en våldsam harm 
i den muhammedanska världen och 
en iSitark medkänsla för de förtryckta 

bröderna i Syrien. 
Världspressen fördömer i allmän

tet det övervåld de franska trupper
na gjort sig skyldiga till mot Da
maskus. De franska tidningarne sö
ka dock bagatellisera saken. Den 
franske överbefälhavaren i Syrien, 
Sarrail, har emellertid hemkallats 
'ter att stå till ansvar för sina gär
ningar. 

Situationen i Tyskland är ännu 
oklar. Det tysk-nationella partiet 
(höger) har som tidigare meddelats 
låtit sina tre representanter utträda 
nr riksregeringen för att partiet icke 
skulle behöva vara medansvarigt vid 
undertecknandet av Locarnoöverens-

kommelsen. Partiet skulle emeller
tid sedan söka återinträde i riksrege

ringen. De övriga för Looarnoöver-
enskommelsen sympatiskt stämda 
partiernas ansträngningar gå nu ut 
på att korsa de tysk-nationellas pla
ner och tvinga dem att vid sidan av 
de andra partierna taga ansvaret i 
denna fråga. 

En överenskommelse i den gamla 
avrustningstvisten mellan entente-
makterna och Tyskland (det sist
nämnda landets påstådda underlåten-
hetssynder ifråga om avrustningen) 
torde snart kunna väntas. 

I Persien har en statskupp ägt 
rum. Landets regent Ahmed Shah 
Kadjar, som sedan ett par år roat 
sig i Paris och Monte Carlo hår av
satts och Riza Khan, i vars hand 
makten sedan länge legat har över
tagit statens ledning, om i egenskap 
av konung eller president är icke 
känt. Lika oduglig som den avsatte 
schallen varit lika dugande är Riza 
Khan. Han har reorganiserat hären 
ooh bringat reda i landets förvalt
ning. Persien var tidigare uppdelat 
i en rysk och en engelsk intressesfär. 
Sovjetregeringen har redan tidigare 
frivilligt uppgivit sitt inflytande i 
Persien och nu kan också Englands 
inflytande anses tillhöra det förflut

na. 

î rövarehänder. 

F)är och Där. 

Den framstående och allmänt kän
de danske skådespelaren Adam Poul-
sen skriver i Berlingske Tidende. 

Den tyska teatern — Berlin från
sett; — har under de senaste åren 
hissat nya signaler. De stora tea-
trarne anstränga sig att kasta sen
sationens skapare utför trapporna. 
De estetiska jonglörerna taga sin till
flykt till Berlin, där deras mer eller 
mindre fördomsfria uppfinningsför
måga tages i anspråk av teatrarne 
för att tillförsäkra dem framgången 
för dagen och en fylld biljettkassa. 

De stora teatrarne i det övriga 
Tyskland däremot söka sig energiskt 
och målmedvetet fram mot en vidare 
horisont, där det etiskt uppfostrande 
och mänskligt isanna utgör den gam
la och evigt unga solida grundvalen. 

Det är två aktuella problem, som 
i dagarna framlagts till allmänhe
tens övervägande: .sparsamheten peh 
skatten. Yi ha sedan några dagar 
tillbaka genom så gott som hela sven
ska pTässen uppmanats att i landets, 
i nationens, i framtidens och vårt 
eget namn spara. Och vi ha anvi
sats vägen: dra in på allt överflö
digt, förenkla våra vanor och låta 
den därigenom överblivna slanten 
vandra, in på våra bankkontor till 
förökelse och ålderdomens trygghet. 

Tanken är förnuftig ooh värd all 
uppmuntran. Tyvärr förmår den 
dock icke öppna de ljusa perspektiv 
som avses. Ty samtidigt med spar
samhetens förkunnelse kommer ett 
uriabud och meddelar att uttaxering
en i Göteborg ånyo står inför en höj
ning av cirka 20 procent, eller den 
största vi hittills upplevat. 

Nu frågas: är det endast allmän
heten som skall spara, medan stat. 
städer och kommuner genom ett an
svarslöst slöseri skola tillåtas draga 
snart sagt hur stor reveny som helst 
av den enskildes strävanden, uppoff
ringar och goda medborgaranda? 
Den nuvarande skattepolitiken att 
liöja, bara höja, medan tidningarna 
vimla av förskingringshistorier från 
alla håll av anförtrodda medel är ett 
uppenbart hån mot allt det, varpå 
ett förtroendefullt och fruktbart 
samarbete mellan den enskilde och 
det allmänna bör baseras. 

Här försiggår något oförklarligt 
mitt för våra ögon, som den små
ningom mest ansatte och mest lidan
de parten, den stora allmänheten 
snart måste gå till roten med för att 
vinna klarhet. Från alla håll an
tecknas förluster. Drifter, som sken-
barligen äro inkomstbringande före
tag visa i uppgörelsens stund svind
lande minus, anslag, ;som synas rund
ligt tilltagna, räcka aldrig för sitt 
ändamål. Och stat, städer och kom
muner ha bara att betala, täcka, höja 
anslagen och höja skatterna. All-

Protesten än en gäng. 

En notis har i dagarna gått ige
nom prässen. I Skaraborgs läns 
hårdast beskattade kommun Varv 
har uttaxeringen för nästa ar fast
ställts fill 20 kronor per bevillnings-
krona mot 19:25 innevarande år. 
Tjugu kronor per bevillningskrona ! 

Ar månne avsikten med notiisen 
att visa Varvsbornas fenomenala tå
lamod? Eller är det bara meningen 
att även vi andra skola prepareras 
för liknande överraskningar vid den 

stundande uttaxeringen? 

mänheten har blivit den tåliga mjölk
ko ur vilken näringen till nya hu
vudlösheter, nya svindlerier, nya stöl
der och nya 1 a t h u n d »b e fa Ilningar 
skall utgå. 

Men det finns en gräns. Ooh den 
gränsen är uppnådd i samma Ögon
blick allmänhetens tålamod är slut. 
Vi torde för närvarande befinna oss 
mycket nära densamma. Aldrig har 
missnöjet gjort ^sig starkare förnim
bart än i dessa dagar, aldrig pålagor
na känts mera tryckande och utma
nande till allmän räfst. 

Ett folks möjligheter till uppoff
ringar är enormt, så länge det bäres 
av känslan att det gäller landets, det 
allmännas väl. Vi ha, tyvärr, icke 
dena känsla längre. Vi ha tvärtom 
en mycket utpräglad känsla av att 
ligga i rövarhänder, från vilkas 
grepp vi måste befria oss, om vi som 
enskilda icke vilja gå ekonomiskt och 
socialt under. Vi känna oss in
dragna i något, soim vi ej ha med att 
göra -— som tillkommit utan vår för-
skyllan, och som skall redas upp, 
men icke på vår bekostnad allena och 
framför allt åtminstone icke utan att 
vi erhålla öppna besked om vad det 
är som skall uppredas och få fram
tidssikten klar utöver frågan, när 
denna uppredning kan anses full
gjord. Vi äro icke längre villiga att 
år efter år dragas djupare in i det eko
nomiska mysterium, som nuvarande 
styrelsesätt skapat oss, och vars för
lopp endast blixtvis belyses genom 
meddelanden om nya obehagliga över
raskningar och nya tryckande skatte

pålagor. 

Att vi måste spara står ytterligt 
klart för oss. Men för flertalet kom
mer detta sparande blott att betyda 
ett hopskrapande av allt som kan 
nås och klås till de prässande belopp 
skattsedlarna under stundande år 
komma att sluka. 

I artikeln "Protesten" i n:r -43 av 
Kvinnornas Tidning, om den upp
märksammade händelsen på Lorens-
bergsteatern, då en dam under Sim-
iSon och Delilaföreställningen reste 
sig upp med ett: "Jag anklagar!" 
begingo vi ett misstag, som vi djupt 
beklaga och härmed vilja rätta. Det
samma gjordes i god tro att dags-
präissen, som här lämnat de första 
uppgifterna, va"r underrättad om 
händelseförloppet innan det framla
des inför offentligheten. 

Misstaget gäller uppgiften att ifrå
gavarande dam gick till teatern i 
tanke att man där gav en pjäs med 
bibliskt motiv ooh i släkt med Spelet 
om Envar. Protesten skulle under 
sådana förhållanden ha varit en ögon
blickets ingivelse — ett impulsivt 
och oöverlagt steg under en upprörd 
sinnesstämning. 

Saken förhåller sig emellertid icke 
så. Den dam, som inför fullsatt sa
long utslungade sitt: "Jag anklagar" ! 
mot den tidsmoral, för vilken bl. a. 
Simson och Delila är ett uttryck var 
fullt underrättad om vad pjäsen gäll
de och hade efter moget övervägande 
och fullt medveten om vad steget 
kunde draga för konsekvenser för 
henne och hennes familj gått direkt 
till teatern i akt och mening att pro
testera. Det var sålunda icke en 
spontan reaktion mot ett enda osunt 
verk, utan en länge plågad andes 
flammande anatema över en osund 
tidsföreteelse. 

Detta gör endast steget så myoket 
betydelsefullare. Det är icke en på 
ett uppbyggligt nöje bedragen, som 

Buketten. 
Kultiverade människor förakta ju 

pappersblommor, men hon som står 
på spårvägsrefugen med ett litet 
knippe sådana blommor i sin band 
och betraktar dem med hänryckning 
är endast en kvinna av folket, en 

gammal fattig kvinna. 
Hon står och väntar på spårvag

nen bland en mängd andra kvinnor 
med fyllda torgkorgar och kassar, 
i vilka nästan undantagslöst äro in
stuckna stora buketter av äkta blom
mor, crysantemer i praktfulla fär
ger eller en purpurröd cyklamen i 
sin kruka eller en lysande pelargo

nia. 

son 

Men ingen av dem synes ägna na-
glad uppmärksamhet åt sitt lik-

isom självklara blomsterförvärv. 
Det är endast den lilla svartkläd

da gumman, som står med sin pap
persbukett högt lyftad i handen och 
då och då vrider på den för att be
skåda dess härlighet. Det är en 
yppig högröd ros, en blekskär nejli
ka och ett grönt yvigt strå — ingen
ting mer. Runt stjälkarne är virat 
•tt vitt silkespapper, som vore det 
fråga om verkliga blommor. 

En Hämtning och spårvagnen rul
lar fram till hållplatsen. Man ru
sar ombord, och som ett spån i en 
strid ström ryckes den lilla gumman 
med människohopen in i vagnen och 
får sin plats mellan tva välmående 
fruar med rågade korgar invid föt-
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harmas över en förlorad afton, en för-
pilld biljett — utan offret av en som 

gått att offra. 
0>m vi försöka att sätta oss in i 

ad det skulle betyda för oss själva, 
fall vi i denna dag, i denna stund 

beslöts att i afton gå in bland en stor 
publik och bänka oss där, icke som 
åhörare och åskådare, a-il ka omärkta 
komma och försvinna, utan som an-
klagare. vilka i nästa ögonblick ha 
hela auditoriets alla blickar förvå
nade. överlägsna, upprörda, fientliga 
eller medlidsamma häftade vid vår 
gestalt . Om vi icke ba
ra tänka utan verkligen leva oss in 
i den tanken att vi måste begå denna 
handling, emedan något rört vid vårt 
samvete, som vi icke kunna komma, 
ifrån, då först förstå vi vad denna 
protest betydde. Vad den kostat en 
enskild. 

Vem bryter en stilla söndagsafton 
upp från sitt goda fridfulla hem för 
att begiva sig ut bland främmande 
människor och genom en förargelse
väckande handling blottställa sig 
för deras spe och åtlöje? Vem, som 
icke själva livskallet direkt fordrar 
detta av, offrar ens några timmar av 
en enda dag under det långa livet till 
omsorgen om andras väl! Ingen, in
spireras han ej av en övertygelse så 
djup, så mäktig, så obetvinglig och 
ren att den förmår bära genom och 
över de många hindren. 

Vi behöva än en gång endast gå 
in i oss själva. Vilken vår tro än är, 
huru stor styrka vi än tillmäta vårt 
mod — vem av oss ville i denna af
ton ensam och oviss om ordens verk-

terna. och i skötet stora fång av un
derbart vackra riktiga och helt sä
kert kostbara blommor. 

Men den lilla gumman gör sig än
då inte så dåligt mellan dem. Hen
nes habit är visserligen urmodig och 
sliten, .men hel och välborstad. Och 
hennes rentvagna anlete med det 
slätkammade håret under kapotthat-
ten med den lilla lustiga stripiga f jä-
derduskan utstrålar ett stilla sken av 
förnöjsamhet och godhet. 

Men ingen ser på det uttrycks
fulla ansiktet eller märker det un
derfundiga leendet kring den gam
las mun, som tänkte hon på en stor 
och glad överraskning åt någon kär. 

Alla betrakta i stället den löj
liga buketten, som hon håller fram
för sig och som når henne till (hakan, 
den röda styvhalsade rosen, strået 
som fladdrar när vinden sveper in 
genom den öppnade dörren och nej
likan som hänger en smula med det 

bleka huvudet. 
Kanske tänka några spydigt att 

denna pappersgrannlåt antagligen 
skall få en mycket passande plats 
på en gammal byrå mellan en fro
dig porslinskatt ooh ett stort rödkin-
dat sparbösseäpple. Kanske finns 
det ookså några som, om de endast 

kunde med det, skulle vilja räcka 
den gamla, några av sina egna levan
de blommor. 

Spårvagnen har .rullat fram gata 
efter gata, över torg ooh broar med 
uppehåll här ooh var för att släppa 
av eller taga upp passagerare. 

Nu stannar den utanför det stora 
lungsjukhuset där endast obemedla
de patienter söka en tillflykt. 

Den lilla gumman, som redan på 
förhand arbetat sig fram till dörren 
och ut på plattformen, är den första 
•som brådskande stiger av och skyn
dar över gatan mot sjukhuset. 

Vagnen sätter sig åter i rörelse 
men ännu för ett ögonblick ser man 
den högt lyfta de buketten. 

Alltså, det är en s j u k ,  som skall 
ha den, kanske en som är mycket 
sjuk. En feberhet blick skall vila 
på dessa stackars doftlösa blommor 
av färgat papper. Måtte det ske 
med glädje. Måtte de betyda lika 
mycket för den som mottager dem 
som de göra för den gamla givarin

nan. 

Den fundersamma. 

SàHr\i<ien 
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