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A. Lundblads  
BEGRAVNINGSBYRÅ 
1 2  K U N G S G A T A N  1 2  
Tel. 11045, 776 ankn. bost. 

Ombesörjer hela begravningar. 
Svarta och vita kistor... Från kr. 30:— 
Svepningar „ „ 8:— 

Duktyger och 
Vita Vävnader 

till fabrikspriser 

ALMEDALS FÖRSÄLJNINGS-MAGASIN, 

Kungsgatan 55. 

Bråsths Konditori 
Storgatan 4, (hörnet av Victoriagatan) 

REKOMMENDERAS. 

fly tid. 
Lör dagskommersen på torget är 

slut odh lantbefolkningen, som varit 
inne med' isina produkter och i buti
kerna bytt förtjänsten i varor spän
ner hästarne för kärrorna och bry
ter i god tid upp iför att hinna kem, 
innan mörkret 'kommer ooh vägarna 
bli svårframkomliga. 

Gatorna isom leda från torget fyl
las av iskramlande hjuldon ock •spår
vagnarne av lantfolk, som skyndar 
till järnvägsstationerna för att taga 
tåget hem. 

Men vid torget och på närliggan
de öppna platser stå i den fallande 
skymningen bilbussarne och lastbi
larne lugnt väntande på sina passa
gerare, lantborna som själva icke 
disponera hästskjuts eller som bo för 
långt bort för att kunna använda 
ett så långsamt fortskaffningsmedel, 
eller vilkas gårdar ligga så avsides 
att ingen järnvägsförbindelse existe
rar imed yttervärlden. 

Väldiga och imponerande stå dessa 
nutidens fordon där. Avståndet be
tyder ingenting för dem, belastning
en, vägens oländighet ingenting häl
ler. Med ett par tusen kilos last slu
kade en mil i kvarten, stormande höj
derna och tågande de branta backar
ne utför just i det tempo de själva 
behaga. Mörkret tvingar dem icke 
till saktad fart — i skenet från de
ras strålkastare badar vägen framför 
dem i ljus. m 

En ny tid har brutit in över lands
bygden, en iiy god tid. 

Länge gick folkströmmen från 
landet till städerna. Kanske är nu 
den tid kommen, då strömmen ändrar 
sitt lopp och rinner tillbaka till käl
lan? 

Vad drev folket från landet? — 
Mörkret, de långa avstånden, ensam
heten, svårigheten att erhålla arbets
förtjänst! 

Man förstår det! Hur tungt vi
lade icke höstens och gråvinterns 
mörker över de ensamma gårdarne, 
detta nästan otroliga sotsvarta mör
ker, i vilket man icke ser handen för 
ögonen och till vilket staden med 
sina lyktor saknar varje motstycke. 

Icke ens ur fönstren lyste det. En 
äldre tids öppna härdar, där stock-
vedseldarne flammade från morgon 
till kväll hade utbytts mot järnspi
sen och kakelugnar i vilka brasan 
brann ned bakom stängda luckor. 
En liten usel fotogenlampa som man 
knappast hade råd att låta brinna 
gav det svaga osande ljuset. 

Och de långa avstånden! Milen 
till handelsboden, posten och statio
nen, de två tre milen till staden och 
halvtimmen till grannens! Som 
osynliga murar reste sig dessa för
färliga avstånd kring gårdarne. Det 
var ett kraftprov att bege sig till 
handelsboden, det tog ett dygn att 
köra till staden med de jordbruks
produkter eller slöjdalster man hade 
att avyttra —. Man var innestängd 
i sin egen trånga värld och utestängd 
från den stora som låg lockande där 
utanför! 

ËFCSYFTJOM. S 
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Odisputabelt är, att YvY-Tvål 
bland alla människor, så fattiga 

som rika, 
numera blivit ett värderat föremål' 
som lätt gör allas yttre skönhet 

lika. 

Pris 1 kr. 

A.-B. YvY-Fabrikeu. Ystad. 

Uinierui-
rustnino 

för 

gossar! 

Ooh att där hemma på gården all
tid se samma ansikten, alltid höra 
samma röster, att alltid låta tankar
ne och orden kretsa kring samma 
ul tröskade ting! 

Men nu är allt förändrat. Det 
elektriska ljuset brinner i stugorna, 
i ladugårdarne och vid knutarne. Det 
lyser fästligt ur alla fönster och om 
fem år hänga antagligen båglampor
na utmed vägarne. De elektriska 

motorerna brumma i slöjdbodärnp 
till tjänst för hemindustrien. Tele
fonledningarne försvinna in i väg
garne även på oansenliga gårdar, och 
några avstånd existera icke mera se
dan bilbussarne 'hämta upp passage
rarne utmed de stora färdevägarne 
och lastbilarne kila upp även för 
byvägarne för att i alla gårdar häm
ta gods och folk som vill åka. Han
delsboden, som förut låg på en mils 
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avstånd, kör nu pr bil ut sina varor 
till köksdörrarne och staden, avsätt
ningsorten för vad man har att säl
ja, till vilken det tidigare var en 
Romresa, har ryckts nästan inpå 
knutarne och nås pr bil på en halv
timma. 

En ny tid har brutit in över lands
bygden, en ny god tid. Det har skett 
alldeles nu. Folket skall trivas och 
bo kvar därute. Städerna skola 
upphöra att växa — — 

Just nu börjar det bli livligt kring 
bilbussarne och lastbilarne vid tor
get. Man bereder sig till allmänt 
uppbrott.. 

Nu styr en bred lastbil ut ur 
klungan. Bland lådorna och korgar
ne sitter en grupp bondkvinnor i lä 
bakom den höga trägaveln till chauf
förens manövreringshytt. 

De äro väl inknutna i tjocka ull-
schalar och man ser knappast mer 
än nässpetsen ur de fördragna hu
vuddukarne. Luften fyiles av deras 
muntra samis-pråk — man förstår, 
att de alls inte gruva sig för utan med 
nöje motse den svindlande färden ge
nom novemberkvällens täta mörker 
uppför och utför backar till den väl-
belägna trevna hemtrakt, som för ic
ke längesedan var en obyggd. 

Margareta Heijkel. 

plsa ocl) ett 
lånat liv. 

Ett utmärkande drag (hos tiden är 
dess stora intresse för mat, för läcker 
mat. 

Man går icke som förr i världen 
till bords rätt och slätt för att mätta 
sig med enkel, lättlagad och billig 
husmanskost utan — även i vardags
lag —* för att njuta av anrättningar, 
vilka tidigare föilbehöllos söndagar
ne och kalasen. 

De so-m stå betänksamma inför 
denna utveckling göra det huvudsak
ligen av ekonomiska skäl. Vi leva 
för högt, d. v. s. för dyrt inom alla 
samhällsklasser. 

Det finns emellertid en mycket 
viktigare ehuru nästan obeaktad si
da av saken —• vår i så hög grad, 
märk väl, icke förbättrade utan för
finade matsedel är hälsofarlig. 

En ooh annan röst har nog, i vårt 
land också, uttalat varningar i sådan 
riktning, men de ha förklingat ohör
da i de fall, där de icke drunknat i 
pressgycklet. I Danmark har en lä
kare d:r Hin-dhede vunnit bättre ge
hör. 

<g> 
Pullovers från 7.50 
Grå & bruna Sporttröjor „ 6.— 
Vintersportmössor med 

öronvärmare „ 4.50 
Grå & Svarta Krimmössor „ 3 50 
Skinnmössor „ 5.50 
Raggsockar 3.-— 
Sportstrumpor ; r 2.— 
Fordrade sportbyxor.... „ 10,50 
Sportkostymer, vadmal. . „ 19.— 

Vantar, Handskar, Hängslen, 
Skjortor, Kängor, Pyamas, 

Underkläder. 

• » 

F  i s k t o r g e t .  

Det är emellertid sannolikt, att 
frågan snart nog skall tilldraga sig 
större uppmärksamhet närmast med 
anledning av den "hälsorörelse", som 
uppstått i England och vilken tar 
sikte på alla civiliserade folk. I spet
sen står ett antal läkare och av sa
ken intresserade framstående lekmän. 

En av Englands främsta läkare-
auktoriteter Sir Arbuthnot Lane tar 
i Fortnightly Review i en verklig 
alarmartikel till orda för denna rö
relse. 

— Vi y vas, säger han bl. a,, över 
att vi leva i en hälsans tidsålder. 
Sannigen är emellertid, att det al
drig funnits en tid, då "illamåendet" 
varit iså vanligt som nu, huvudvärk, 
matsmältningsbesvär och andra -stör-
ningar, vilka man icke tillmäter nå
gon betydelse men som ofta utmyn
na i svåra sjukdomar, långvariga li
danden ooh död. 

Författaren gör därefter en för 
den vita rasen föga smickrande jäm
förelse mellan densamma och de fär
gade raserna. 

Dessa senare kunna i regel glädja 
sig åt en präktig kroppskonstitution. 
De ha en kraftig benstomme, rak 
ryggrad, tjockt hår, utmärkt syn, 
väl utvecklade käkar med friska 
starka tänder, rymliga näsor ooh hal
sar, en perfekt matsmältning och 
ämnesomsättning. 

De civiliserade folken däremot ha 
i stor utsträckning klen hårväxt, då
lig syn, spenslig kroppsbyggnad, 
svagt utvecklade käkar, trasiga tän
der och deras hals liksom deras mat
smältning är under all kritik. 

Det kan under sådana förhållan
den icke förvåna att "illamåendet" 
är den vita rasens arvedel. 

Sir Arbuthnot Lane förfäktar 
åsikten att tidigare stora civilisatio
ner gått under icke som historieskri-
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varne velat göra troligt på grund av 
bristande patriotism och förlorad 
kamplust utan av vällemad och däri
genom framkallad fysisk svaghet. I 
det gamla Babylonien, Egypten, 
Grekland och Rom lärde sig folken 
att leva på överförfinad föda och 
måste lida straffet för denna över
trädelse av naturens lagar. 

Den överförfinade föda som är 
vanlig i civiliserade länder tilltalar 
ögat och gommen, men den är för-
därvbringande för rasens hälsa och 
styrka. 

Med kemikalier behandlade födo
ämnen, konserver och — genom till
redningen — alltför lättuggad föda 
har efterträtt den enkla kost våra 
friska kraftiga förfäder levde på och 
so-m under otaliga generationer visat 
sig vara god ooh hälsosam. Vårt 
bröd bakas av mjöl, vilket genom 
kliets avskiljande berövats de värde
fulla mineralämnen, vilka hjälpa till 
att bygga upp vår benstomme och 
våra tänder m. m. Det bruna 'hälso
samma sockret har utbytts mot det 
raffinerade kritvitt sockret, som un
der" reningsprocessen" berövats sina 
värdefulla mineralämnen. Den vid 
samma process utvunna sirupen är, 
som många kloka mödrar veta, ut
märkt hälsosam för barnen. 

Under det att vi ge valpar hårda 
ben att gnaga på för att de skola få 
starka tänder, ge vi våra barn en fö
da som knappast behöver tuggas. 
Detta betyder icke blott, att deras 
tänder bli outvecklade utan även de
ras käkar ooh på grund av det nära 
sambandet med käkpartiet även de
ras näsa och hals. Den smala aristo
kratiska näsan leder till mun-and
ning. Luften passerar icke näsan, 
där iden enligt naturens visa anord
ning skulle värmts och renats utan 
går kall och oren direkt ner i halsen 
och lungorna. Följden är att öm
tåliga halsar hålla på att bli regel 
liksom även katarrer, halsmandlar 
med v-arproppar, polyper o. s. v. vil
ket allt är nästan okänt bland de 
primitiva raserna. 

Våra kroppar, avslutar författaren 
sin straffpredikan, äro som porslins-
vaser. En sönderslagen porslinsvas 
kan bli skickligt lagad men den kan 
aldrig göras hel igen. 

När efter tiotal år av ohygieniskt 
levnadssätt livsviktiga, organ hava 
skadats och äro oförmögna att full
göra sina åligganden förmår läkaren 
och kirurgen mycket litet. 

Ett naturligt levnadssätt är det 
säkraste medlet att bevara hälsa och 
undvika sjukdom och lidanden. De 
fönäimsta medikamenterna i världen 
äro frisk luft, vatten, solsken, sund 
föda, vila och tillräcklig motion. 
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Glöm ej 
att ni hos A. MAGNUSSOS 
Bazar Alliance 55, gör de för' 

delaktigaste inköp av konser. 

yer och rökt lax m. m. 

Vid inköp av minst 6 askar sillinis 
ningar lemnas 10 % rabatt. — för n ' g~ 
varor garanteras. fEL 45 7^ 

Ingång till butiken närmast från 
Bazargatan. 

MF Färsk Fisk 
Hansson & Silfverstrand 

FISKAFFÄR 

Bazargat an 8. — Tel. 95 80, is 
380 

Kristallkrona 
medelstor, vacker, till salu på 

grund av dödsfall. Tel, 9144. 

Bestall 1 tid 

VADDTÄCKEN 
avsedda för Julklappar, hos 

L i s a  H a l l b ä c k  
26 Vallgatan 26 

Hrla JMjölh 
Distribution på glasflaskor. 

Tel. 40781, 45699 

BREVLÅDA. 
Helena. Dikten kommer att in 

flyta i adventnurnret. 
G—a F. Sagan riktar sig direkt 

till barnpubliken och torde därför 
med fördel kunna placeras på annat 
håll. 

R. M—n. Vi hava förhört o.ss hos 
vederbörande, men ingen tycks kän
na till det av Eder relaterade fallet 

Ensam moder. V. g. meddela 
Er direkt för. vidare överenskommel. 
se. 

E. h II. I anken är farlig att 
släppa inpå sig. Studera Coué och 
tänk motsatsen! 

Humoresk. För litet Mark Twain 
för att vara så mycket av honom. 

Io. Vi hade i detta fall föredra
git Pallas. 

Påfågel Blå. Underbart! Vi ha 
också sett påfåglar, men aldrig på, 
det sättet. Om Ni studerar dem i 
Slottsskogen skall Ni upptäcka skälet 
varför. 

A. J.  Ahlbergs 
Kött- & Fläskatfär 

Saluhallen 125 126. Tel. 4896. 

Rekommenderas. 

K A F F E  
härliga aromrika blandningar. Alla 

kvaliteter. Köpes fördelaktigast i 
Göteborgs Kaffehandel 

Östra Hamngatan 39. Telefon 2074. 
Filial: Bazar Alliance, Butik N:o 96. 

- - G. O L S S O N , 
Frukt- & Grönsaksaffär, V. Hamngatan 23,. 
Göteborg. Telef.: Butiken 9917. Bostaden 20725. 

P .  O L S S O N  
Slakteriaffär 

Tel 3108. SALUHALLEN 1 Tel. 3108. 

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

O. .A.. STRÖMBOM 
Lilla Korsgatan 2 

G r u ndad 1862 GÖTEBORG G™n<!a<1 1862 
Telefon 868, 17243. 

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

Vid Fiskinköp 
Kom ihåg 

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

Filialen Tel. 15324. 

vit dräkt 'högt uppfäistad över ett 
slags gördel för att lämna de nakna 
bruna 'benen fullt fria ooh lediga. 

Kameldrivaren som stod och luta
de sig mot det stora, klumpiga dju
ret, bar en lös fladdrande klädnad, 
som han .samlade upp i ena 'handen, 
då han traskade framåt. Han var 
en medelålders man, sannolikt begå
vad med både hustru och barn, men 
han lydde det omfattande namnet 
"pojke" lika villigt som den yngste 
av de näsvisa små araberna, som 
vaktade de blanka grå åsnorna. Ka
melen själv såg ofantligt på en gång 
uttråkad och överlägsen ut, som se
den är hos dessa nyttiga men osym
patiska kreatur, och dess stora elaka 
ögon sneglade alltemellanåt på de bå
da hästarna, som stodo på något av
stånd därifrån och skrapade i m-ar
ken med fina, otåliga hovar. 

—• Nej, vilken imponerande kaval
kad detta kommer att bli, sade fru 
Lindsay skrattande. Vem ska star
ta först? Jag tror det är bäst, att 
åsnorna går i teten, inte sannt, 
Grant? Jag förutser, att konversa
tionen mellan oss inte kommer att 
bli så lätt och ledig just då vi ska 

färdas på så olika höjd. Men det gör 
det samma. Kom hit, Rosie lilla, 
det är bäst, att du sitter upp först. 
Vilken åsna ska du ha? 

Rosie, vild av förtjusning över den 
tillämnade utflykten, dansade runt 
omkring åsnorna, valde först en och 
sen en annan och bestämde sig slut
ligen för ett djur med saktmodigt ut
seende, vars gråa hud var rakad i 
åtskilliga mystiska fasoner, och som 
hade ett halsband av guld- och sil
vermynt om halsen. 

Kitty och unge Lucas sågo skrat
tande på, då sällskapet gav sig i väg 
och riktade slutligen sin uppmärk
samhet på sina egna travare. Kitty 
hade fått en kastanjebrun livlig häst, 
som i början tycktes otålig över den 
lätta bördan på hans rygg. Men då 
han fann, att hennes hand var mjuk, 
och att hon ej fordrade, att han ge
nast skulle sätta av i galopp, blev 
djuret lugnare och bar henne villigt, 
nöjd utan tvivel med den -vänliga 
engelska behandlingen i motsats till 
den arabiska grymheten. Det enda 
djur araben ej vågar misshandla är 
kamelen, ty han är genast färdig att 
på ett kännbart sätt vedergälla den 

soim försöker misshandla honom, och 
ett kamelibett är ej endast smärtsamt 
utan t. o. m. farligt. 

Hästarna lämnade snart de trö
gare djuren efter sig och isatte av i 
gungande trav över den hårda, fasta 
sanden. 

Det var härligt ute i öknen i den 
friska morgonluften, och Kitty vän
de sig till sin följeslagare med ett 
utrop av förtjusning. 

— Ja, det är stiligt här ute, sade 
Lucas och drog in tyglarna, öknen 
är förunderligt fängslande, tycker 
ni inte? Och tystnaden —. om nat
ten är tystnaden så oerhörd, att den 
nästan skrämmer en ibland. 

—• Bor ni alldeles ensam i ert lilla 
hus? 

— Nej, jag har ett par araber, 
.som hjälper mig med mitt trädgårds
arbete, imen för övrigt är jag allde
les ensaim. Det är ett bedårande liv 
i mitt tycke, också om- man inte lyc
kas få arbetet att beta.la sig. 

— ' N i  o d l a r  b a r a  g r ö n s a k e r ?  
—- Bara! Han låtsade bli istött. 

Jag vill låta er veta-, att grönsaker 
är vad som bäst 'behövs här, och man 
har göra nog med att se till oändliga 

rader med nyttiga, oim också tarvliga 
morötter, bönor o. s. v. utan att man 
försöker -o-dla dekorativa men onyt
tiga blommor. 

—• Jag ber om. förlåtelse! sade hon 
muntert. J-ag ville visst inte för
klena era grönsaker, det kan jag för
säkra. Jag tycker alldeles för myc
ket om dem. Beviljar ni lakt-uk och 
dylika fåfängliga ting en tumsbredd 
jord här och var? 

— Naturligtvis ! Alla möjliga ve-
getalbilier. Om bara de fördömda 
beduinerna ville lämna -mig i fred — 
men de smyger sig omkring mina 
planteringar om nätterna och stjäl 
mina -finaste produkter. Jag har ho
tat dem med alla slags straff, men 
jag kan inte få dem att låta bli. 

—! Det är då bra förargligt för er. 
Kan ni inte få -dem på häkte för 
-stöld? Det måtte väl göra slut på 
den hanteringen. 

— De är så sluga, sade Lucas all
varsamt, och sådana hämdgiriga ka
nal jer. Jag kom på en av dem en 
gång — en pojkbyting bara — på 
bar gärning och gav honom ett duk
tigt kok stryk med det samma. Re
sultatet blev, att inom en vecka ha

de de ej blott så gott som spolierat 
-hela trädgården utan också förgiftat 
min hund, en liten -spaniel, som jag 
hade haft i många år. 

—- Så skamligt! Kunde ni inte 
rädda honom? 

— Nej. Jag gjorde allt vad jag 
kunde, men den lille stackaren pina
des så, att jag sköt ho-noim med egna 
händer. Sen dess har jag aldrig -haft 
någon hund. Jag kan inte låta än
nu en oskyldig varelse utsättas för 
risken av en kvalfull död bara för 
att rädda några kålhuvuden från be
duinerna. 

Kitty brydde sig inte om att på
peka en annan sida av s-aken, näm
ligen den risk han själv vore utsatt 
för. Hon var också en stor djurvän 
och förstod, vilken verklig sorg hun
dens död hade förorsakat honom — 
en sorg vilken, so-m alla hundvänner 
kunna intyga, ej är lätt och hastigt 
övergående utan långvarig och upp
riktig. 

— Ni måste komma ut och se min 
eremithydda en dag, -sade Lucas om 
en stund. Jag reser tillbaka i kväll 
efter en veckas- -semester. Det är så 

roligt att ha Celia här ute, ooh jag 

kan inte motstå frestelsen att kasta 

arbetet emellanåt för att i stället till

bringa en eller par -dar i villan. Drf 
är ju mycket ensligt här ute, förstår 

ni. Vi har ingen i närheten på flera 

mils omkrets. Jo, ett bediiinlâc61" 
dess värre, -men jag har naturligtvis 

inget umgänge med -de tjuvstryks* 
na-, och ofta går det dagar, sam- ja? 
inte hör ett engelskt ord. Men för 
övrigt är -det härligt där. Den rena 

luften, solskenet, friheten, och nät 
terna, som är absolut underbara, me 

månsken ooh stjärnljus, så att maI1 

kan se att läsa vid det. Det är M-

serligen ingen fördelaktig affär, 

jag är lyckligtvis inte alldeles her» 

ende av -den, och där är sannerligen 

inte trivialt, o-m man kan finna 

vid ensamheten. , 
—4 Jag ska verkligen försöka a 

Celia att ta -mig med sig dit en da*-
Ska vi ta en galopp? Hästarna tyc 
ju vara krya och utvilade. 

(Forts.)-
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Blusen 
skall, för att kunna, 
tvättas om och om 
och ändock se fräsch ut. 

tvättas med 
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från kvinnovärlden. 

Fru Westfelt-Eggertz har f. n. en 
intressant liten konstutställning i 
Svalanders konsthandel, Södra Hamn
gatan 45, Göteborg. Ett av de stora 
utställningsfönstren visar några av 
dessa arbeten. Vad som framförallt 
fängslar blicken och värmer hjärtat 
är tre karaktärs,fulla barnporträtt 
— Fru Westfelt-Eggertz konst spän
ner även över andra områden men 
först -och sist är hon dock porträtt
målarinna imed en beundransvärd för
måga att fånga just det personliga 
-och låta det framträda även i ett 
barns ännu outvecklade rosiga drag. 

Utlandskrönika 
i sammandrag. 

Franlkrike har under veckan fått 
regeringsk.ris. Det lyckades icke 
Painlevé att få sitt •finansförslag an
taget, och hans 'kabinett ingav ome-
-delbart sin avskedsansökan. 

President Doumergue överlämnade 
upodraget att bilda ny regering ef
ter varannat åt Bri-and, Doumer -och 
Herriot, vilka emellertid alla miss
lyckades. När detta skrives har 
Briand, utrikesminister i -den förra 
regeringen, åtagit -sig att göra ett 
nytt försök. Orsaken till krisen är 
att den vänstekartell, som efter det 
een-aiste valet innehaft majoriteten i 
deputeradekammaren, icke står enig 
i finansfrågan. Under det att -so
cialisterna påyrka en kapitalkonfis
kering för att fylla statskassan hop
pas de borgerliga vänsterpartierna, 
att andra mindre våldsamma medel 
i^k-ola visa sig effektiva. Socialister
na ha nu givit rent besked: de sko
la deltaga i regeringsbildandet, men 
endast om den nya regeringen upp
tager deras finansiella program som 
sitt eget. 

Den tredje och -definitiva omröst
ningen i tyska riksdagen om Locar-
no förd ragen har, när -detta -skrives, 
ännu icke ägt rum, men propositio
nen blir mod visshet antagen . 

Locarn otrakta ten s und erteckn ande 
kommer, som förut meddelats, att 
ske i London den 1 -dee. De lysande 
fästligheter som planerats i samband 
med d©n märkliga händelsen kom
ma, med anledning av den engelska 
änkedrottningens frånfälle, att få en 
enklare karaktär. 

Internationella domstolen i Haag, 
I soim behandlat frågan om Folkför
bundet är berättigat att fälla ett 
avgörande utslag i den engelsk-tur-
kiska tvistefrågan om M-ossul har 
besvarat frågan jakande. Tvisten 
gäller gränsen mellan Turkiet och 
konungariket Irak, för vilket Eng
land är mandatm-akt. Går För
bundets utsla-g de turkiska önsk
ningarne emot, vilket är troligt, får 
Turkiet, om det vägrar att godkän
na domen. Folkförbundet till mot-

, ståndare i st. för endast England. 

Sverige har i dagarne fått sin för
sta radiotelegrafist i -fru Margot 
Hallberg, dotter till fru Beda Hall
berg, "Förstamaj-blom-mans'' skapa
re. Antalet kvinnliga radiotele-
grafister är ännu -mycket litet. U. 
S. A. har en och Holland en. Där
med slutar visst t. v. l.i-stan. Tjänst
göringen är förlagd till sjöss. 

Mrs Francis Hodgson Burnett, .bo
satt i Nassau, U. S. A., och förfat
tarinna till åtskilliga böcker, däri
bland den -mycket kända "Little 
Lord Fountleroy" har avlidit efter
lämnande den för en författare an
senliga förmögenheten av 559,000 kr 

Den gamlas 
advent. 

Hon synes så böjd och liten, 
så alltför gammal och ynklig, 
med stämman spröd och sliten 
och kinden vissnad och skrynklig. 
Från karmstoln vid salens fönster 
hon ser hur barnbarnen leka, 
och darrande händerna smeka 
ett vaggtäckes brokiga mönster. 

* 

Snart arbetsdagen är slutad 
med all dess sorg och dess möda, 
av bördor gestalten är lutad, 
och tanken går hän till de döda: 
När unga röster bli stumma, 
vad är det för- mening i 
att så en gammal gumma 
Vår Herre täcks gå förbi? 

* 

I stillhet dagarna skrida: 
den gamla undrar och väntar, 
om ej hos alla som lida, 
snart döden på dörren gläntar. 
Advent hörs klockorna sjunga: 
den krumma gestalten rätas, 
ur pannan rynkorna slätas, 
och ögonen lysa unga. 

Advent heter tiden, som stundar, 
då stjärnan skall tändas i öster, 
då fjärran ur paradislundar 
skall höras änglarnes röster. 
När Herrens dag bebådar 
ur Eden en jublande kör, 
den gamla en drömsyn skådar 
i väntan därutanför. 

• 

Hon ser dem, alla de kära, 
de längesedan döda. 
1 händerna palmer de bära 
och rosor, som brinna röda, 
och aftonsolen förgyller 
det hägrande paradis 
En längtan den gamla fyller, 
en aning, skön och vis. 

• 

"När nästa advent förkunnas'", 
hon tänker med barnsligt sinne, 
"skall säkert ock mig förunnas 
gå dit, blott tiden är inne. 
Med ögon ej längre skumma 
jag ser all glansen och talar: 
Nog finns i Vår Herres salar 
en vrå för en gammal gumma?" 

Helena 

Balomos dom. 

\r': . 

^ulfclappspapperet. 

påkallar nu, fjärde julen i ordning
en, allmänhetens uppmärksamhet. 
Bakom företaget stå kända varm
hjärtade krafter, landshövding von 
Sy-d-ow och fru Boda Hallberg. De 
inflytande -medlen skola användas i 
kampen mot tuberkulosen på lands
bygden i Göteborgs och Bohuslän 
— syftemålet är sålund-a det -mest 
behjärtansvärda. 

Papperet är vackert och fästligt 
gen-o-m sina glada färger och påtryck
ta 'konstnärliga bilder, en äktsvensk 
stuga m-ed tindrande fönster i djup 
midvintersnö och med den mörka 
granskogen so-m bakgrund. I för
grunden tomten med den fyllda jul-
klappspåsen på ryggen.^ 

Julklappspapperet säljes från hu-
vuddepoten Östra Hamngatan 36, 
(tel.: namnanrop "Julklappspappe
ret"!) ooh för övrigt i nästan alla sta
dens affärer. Priset är 1 kr. pr rulle 
och 10 öre pr ark. 

6ri försäljning. 

som vi -alldeles särskilt varmt vilja 
rekommendera till vår läsekrets är 
Vanföreanstaltens försäljning av yr
kesskolans arbeten i H. T.-Centralen 
dagarne d. 2—4 dec. fr. kl. 10 f. m. 
till 8 e. m. 

Varje inköp här betyder uppmunt
ran och hjälp till självhjälp åt barn 
och ungdomar, som bära kroppsly
tets tunga och för framkomsten i li
vet hindersamma börda. 

Lördagsafton.  
Den -stora byggnaden, vilken en

sam bildar ett helt kvarter, brukar 
andra kvällar vid denna sena timma 
ligga mörk. Dess hundra fönster 
so-m blicka ut över staden -där nere 
slockna tidigt •—• — 

Här bo mest unga familjer, där 
männen i hård tävlan m-ed andra sö
ka skaffa sig en god ställning ooh 
där barnen ännu befinna sig i skol
åldern. Det gäller att komma tidigt 
i säng för att fullsövda ooh med åter
ställda krafter kunna gå -den nya 
arbetsdagen till mötes. 

Men i morgon är vilodag och nu 
är lördagsnatt! Det .brinner fästligt 
i alla fönster. Inga gardiner behö
va fällas mot denna öppna rymd. 
vars valv blånar i båglampssljuset 
från den -stora staden. 

Det är ett hus byggt under krigs
åren på det -sätt, som hörde den ti
den till. Viiggarne äro tunna och 
trossbottnarne dåliga. Detta hus, 
som eljes så här sent brukar sova i 
ljudlös stillhet, talar nu med tusen 
stämmor. Våningarne ha liksom 
ryckts tätt ihop och avlyssna var
andra allt vad som händer ooh sker. 

Man hör någonstädes ifrån det 
muntra glammet från ett fästligt 
samkväm — ett stigande och fallande 
brus. Nu skär en upprymd röst ige
nom, nu ett klingande skratt. På ett 
annat håll jazz. Outtröttliga händer 

hamra på ett pianos tåliga tangenter. 
Outtröttliga fötter vandra fram ooh 
åter, fram och åter i takt efter sam
ma envisa -schlager. I våningen upp
över, där eljes en ga-mmal dam lju-d-
löist framlever -sina ensamma d-agar, 
sto jar i lössläppt frihet en barnflock 
och går något liknande en gammal
dags långdans ur rum i rum. — 
Långt borta sång -—• musik — app
låder — 

En god och glad och sorglös värld ! 
Nu — uppifrån eller nedifrån •— 
fyra rungande hurrarop och -ett uni
sont och fröjdefullt: 

— Ja, må han leva! Ja, må han 

leva — — 
Då hörs tvärs igenom stenväggen 

från våningen intill några förfärliga 
hostningar — så ännu några — allt

jämt. 
Ja, där inne hostar sedan ett år till 
baka en ung man. Alltid från sam
ma plats, från en säng som icke me
ra lämnas. Varje morgon ett ursin
nigt anfall — en kamp på liv och 
död som nu. Och . sedan nya, men 
mindre häftiga. Det höres ilande 
steg därinne — någon ropar — 

Runt omkring stiger stämningen, 
flyga livets pulsar hastigare, lusti 
gare men glädjen har fått hektiska 

rosor på kinden — — — 
Crayon. 

Ganska noggrannt har jag i höst 
studerat recensionerna över Marika 
Stjernstedts stora boksuccés: "Frö
ken Li win". Det har varit beröm 
över hela linjen och annat var visser
ligen ej att vänta. Somliga kommo 
på det vanliga sättet genom att 
upprepa bakens innehåll, ifrån sitt 
värv. Andra, djupare, ha analyserat 
och tänkt och gjort de intressantaste 
utredningar. På en punkt tyckes mig 
dock att de icke satte fingret tydligt 
nog. Och det liksom an-ar mig att 
det ändå är här författarinnan vill 
säga oss det, mesta. Där gömmer hon 
det djupaste i Elma Li wins och hen
nes medlidande systrars livstragik. 

Över årens tomma ooh iskalla vid
der blåser -det genom boken allt hår
dare ooh hårdare vindar, tills Elma 
slutligen, huttrande och åldrad, kom
mer ihåg att hon en gång, för fem
ton år sedan, fött ett barn. 

Kunde hon inte kräva det på kär
lek och tacksamhet? Då kunde det 
bli varmt och ljust och soligt i den 
ensammas tomma liv? 

Tänk så lättvindigt! 
Utan att ha varken grävt eller 

sått, eller ansat och vattnat med 
svett och tårar, menar hon sig kun
na hösta frukten av ett ungt män
niskohjärtas blomning! 

Vadan detta stora psykologiska 
misstag ho-s den annars så kloka, 
klartänkta Elma Li win? 

Här stå vi inför just den djupaste 
tragiken: hon hör till det slags män
niskor, som födas med ett livsunder

skott. 
Mor har hon icke varit, aldrig bli

vit, annat än i den naturliga livs
funktionens stund. Den korrekta, 
strama, välaktade kontorsfröken Li-
win har inga begrepp om moderska-
pets debet och kredit. Att en mor 
måste gradvis erövra, tidtals förlora, 
tidtals återvinna detta skiftande, 
bubblande, växande liv i vardande 
-som är ett barn, det vet hon alls icke 
något om. Icke därför att hon är 
född utan modersinstinkt — det är 
säkert ingen kvinna — men hon har 
med berått mod och kall beräkning 
stympat sig själv på den ooh står nu 
vid det kritiska och tragiska ögon
blicket i sitt liv — med sitt livs
underskott av ansenliga mått. Ooh 
här är beviset: hon tror, — på fullt 
allvar! — att hon med kalla pengar, 
komfort och lyx kan återköpa ett 
barn som hon förnekat under femton 
långa år! I stället för den sakta och 
omärkligt växande skatten av hängi
venhet och uppoffring en mor under 
varje timma av dagen och natten 
fyller -sitt och barnets liv med, fyl
ler Elma Liwin sitt med självända
målets knappa mått och tror sig nå 
samma mål. 

Nu står hon vid tullstationen ooh 
skall erlägga tullen, framför henne 
ligger moderskapets förlovade 
men förlorade land. Ack, hon har be
lastat sig med en övervikt av självisk

het, som inga mynt förslå att lösa 
henne ur. Hon skäller upp blods
bandets rätt. Javäl, hon har ju la
gen. Men en -så dyrbar gåva som 
ett barnahjärta får hon ändå icke 
till skänks för bara blodsbandet. 
Och det står en tyst kamp emellan 
den mor, som behöver -men icke tjä
nat sig till sitt barn och den mor, 
som delat sista -biten bröd med detta 
främmande barn, som hon kämpat 
sig till,. älskat sig till. 

Det blir den gamla historien om 
Salomos dom, som upprepar sig. Men 
här är det barnet, som är domaren. 
Salomos öra var lyhört för klangen 
i den äkta modersstämman. Barnets 
öra är icke sämre. Men i den stund 
det dömer, eller väljer öde, så är det 
icke ett barn längre, utan en ung 
människa, isom kränkts i sitt inner
sta -sammanhang med livet och nu 
skipar rättvisa, med uteslutande av 
barmhärtigheten, — så är den unga 
rättfärdighetens sed — ooh följer 
den röst, vars klang alltid varit lika 
äkta som varm, och fått dess hjärta 
att slå. 

Och den stackars ensamma står 
utanför. 

Hon kom aldrig över gränsen till 
det förlovade landet. H-on hade för
suttit sin rätt ditin av egen, fri vilja. 

Hedda Key-Rasmnssen. 

Livets ansikte 
spegeln. 1 

Den art av dramatik, som fått 
namnet "det nya dramat", synes fin
na gensvar hos -den moderna teater-
publiken. Varför? Kanske därför 
att den är ny och originell. Kanske 
också för att den verkligen har något 
att ge. 

De alster av denna dramatik, som 
den svenska publiken från scenen 
gjort bekantskap med, inskränker 
sig tillsvidare till engelsmannen Sut
ton Vane's "Till främmande hamn" 
ooh italienaren Liugi Pirandellos 
"Sex roller söka en författare". 

För det förstnämnda skådespelet 
har- tidigare utförligt redogjorts i 
denna tidning och i föreliggande 
nummer, på annan plats lämnas en 
överblick över Pirandellos drama. 

Man har mycket undrat vad för
fattaren egentTgen menat med denna 
egendomliga -soenskapelse. Man har 
misstänkt, att han velat säga skåde
spelarne obehagliga sanningar angå
ende deras sätt att förfuska de roller 
författa.rne skapa. Man har också 
trott att han parodierande gycklar 
med den andra nutida dramatiken, 
vilken icke räknas till "det nya dra
mat". 

Man behöver icke längre bry sin 
hjärna med dessa frågor. Signor 
Pirandello har själv i en intervju för-

DRICK FRIMÄRKS THE 
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klarat arten av sitt författarskap. 
— Jag har. säger han, icke hem-

tat mina idéer ur någon filosofisk 

bok. De leda sin upprinnelse frän 
mitt eget inro. De ha skapats av 

min själ genom iakttagelser jag gjort 
rörande de levnadsförhållanden, i 
vilka människorna införas vid sin 

födelse till jorden. 

Och mitt dramatiska författar
skap är icke uppbyggt som en ora-
torisk slutledning på den ena eller 

den andra .filosofiska, åsikten utan 

fielt och hållet på livsintryck som 
tillförts min konstnärsfantasi. 

Jag har varit djärv nog att place
ra en spegel mitt på scenen. Det är 

intelligensen» spegel. Så länge män

niskan befinner sig i livet, lever hon. 
men hon ser icke sig själv. Jäg har 

därför ordnat det så att denna blinda 
varelse i ett visst givet ögonblick 

får sina ögon öppnade, ser sig själv 
i ispegeln och liksom .stelnar arv fasja 

inför iden oväntade uppenbarelsen 

av sitt eget liv. 

Att leva framför en spegel är icke 
möjligt. Försök, att blicka in i en 

sådan när ni gråter i djupaste smär

ta eller då ni skrattar av gladaste 
hjärta; era tårar skulle stanna och 

ert skratt tystna i samma ögonblick. 
Detta är hela hemligheten med 

den "humoristiska intelligens" en del 

kritiker upptäckt i det som jag skri

vit för teatern. De kalla mig en 

"humorist" 'därför att jag låter män

niskan se sig ..själv sådan hon är i 
sitt eget liv. Och endast ett fåtal, 

som icke helt -och hållet bländats av 

glansen från den där spegeln, hava 

lyckats upptäcka den mängd av verk

lig sorg, -den mängd av mänskligt 

lidande som denna "överintelligente 
humorist" lyckats lägga in i ocih vi

sa i sina dramer och komedier. 

Skurborsten kan nu saklöst kas
tas på . sophögen, ty det golv, som 
ännu icke —- tillfölje kostnaden — 
blivit mattbelagt, k.a.n nu för en 
ringa penning beläggas med några go
da stuvar från "Linopeters". Begagna 
tillfället om måndag, då den sedvan
liga, stora höstrealisationen tager 

Det är betydligt lättare att vara 

samvete för andras fel än för sina 

egna. 

r N 
P Ä H  I a  » R  

J U V K L K U  

i modern infattning fördelaktigast 

hos 

Hovjuvelerare O tlumn* •* • 

Det tycks nu en gång inte gå för 

sig att helt och hållet sätta sig över 
modet. "Reformdräkten" och åter-
införda nationaldräkter ha oh jälpligt 
fallit till marken. Modet har öven 

i gamla tider växlat, ehuru svårare 
kommunikationer både inomlands och 
mellan de olika länderna skapat na

tionella och lokala moder. Den som 

hade ett vackert plagg, bar det så 
tango det räckte i den avlägsna lands
bygden, och räckte det — som en 

högtidsdräkt av den tidens solida ty
ger ofta gjorde — över mer än en 

människas levetid, så gick den i arv 

och nyttjades av än en generation. 
Men. nytt sydde man även då efter 

"det nya modet". Allmogens dräk
ter. som alltid dras fram som något 

efterföljansvärt av konservatism, ha 
ju varit efterblivna moder för de 

högre stånden, vilka trängt ner och 

blivit kvar —- men visst icke för all

tid. Gamla avbildningar visa att 

även folkdräkterna småningom för
ändrats. Den yngre generationen 

har alltid haft något" att ta ifrån 
eller lägga till på den dräkt söm de 
äldre nyttjade. Växlingen har fun

nits även där men i långsammare takt. 

Låt oss nu icke tala enbart illa 

om modet. Människan behöver en 
viss..omväxling, en viss uppfriskning 

även i. sin yttre habitus. Man kan-

nog tänka med avund på den oför
änderliga japanska kvinnan eller den 

indiska kvinnans slöja och mantel, 

men ett sådant. enhetligt mode låter 

sig nu en. gång för. alla icke genom
föra hos oss. 

Åt många ger modet bröd. åt 
många en stimulerande omväxling. 

Det är de allt för snabba, omkast
ningarne, som vi reagera emot, i vår 

tids och vår portmonnäs intresse. 

I själva verket, ha modets växling

ar på visst sätt kommit att reglera 

sig själva. Ett radikalt kvinnomoj-

de, ett sådant fsom sätter sin stäm
pel på hög ocih låg för en viss, tid, 
t. ex; de långa.: eller korta kjolarnè, 

den höga eller låga midjan, den raka 
eller svängda kroppslinjen, varar 

minst tre eller fyra år, med vissa mo
difikationer mången gång dubbelt. 

Det ligger lika mycket i fabrikantens 
som affärens intresse att inte låta 

stora lager kasseras för en nyck, och 

tiden ligger dessutom åt standardi
sering. De stora modetidningarne 

med klippmönster t. ex. Butteriek's, 

ha gjort otroligt mycket för att stan

dardisera och därmed förlänga tillva
ron av varje nytt mode. Ett sådant 

må börja hur flärdfullt och oprak

tiskt som helst, det blir efter någon 

tid anpassat efter "envars" behov, 

försett med tilltalande och använd

ningsbara detaljer och man lär sig 

älska och sakna 'det, när det en vac
ker dag viker för ett nytt, lika oprak

tiskt i början, lika anpassat till slut. 

De unga, eller de flärdfulla, el.ler 

de omedvetet konstnärligt begåvade, 

vilkas .skönhetsdrift enklast till

fredsställas med ett nytt och i ögo

nen fallande plagg, dem unna vi 

hjärtligt det växlande •modet. Och 

det finnes gott om kvinnor, som hela 

livet igenom aldrig tröttna på klä
der. Men andra, och deras skara är 

växande, finna i. kläderna ett enbart 

besvär; medfödd brist på intresse 

eller något allt uppslukande arbete 

komma dem att av hjärtans djup för

banna en sådan onyttig, en sådan 

hindrande härskarinna som modet. 

Somliga av dessa kvinnor lämna sig 

på nåd och onåd åt sin sömmerska, 

eller hänge sig åt att "köpa färdigt". 

Har sömmerskan smak -och -skicklig

het, och ha de en förståndig vän till 
sällskap i konfektionsaffärerna, av

löper det drägligt; de som sakna des

sa fördelar få finna sig i att verka 

tarvliga, gammalmodiga och löjliga. 

Men en tredje klass kvinnor gives, 
de icke längre unga, som ingalunda 

äro okänsliga för skönhet eller för 
vårdad kroppskultur, men som det 
oaktat tröttnat på att växla klädmo

de till och med så sällan som ett par 
gånger under årtiondet. De säga, 

och. med rätta, att modet är uteslu
tande inriktat på ungdom: ungdom

ligt ansikte, ungdomlig figur, ung
domliga rörelser. Att t. ex. anpassa 

ett k ort k jo lat. rak skuret och barbal-

sat mode på en" äldre dam är ingen 

lätt sak; att göra det på ett elegant 
sätt är ett konststycke. Få sömmer

skor i vårt land äro i besittning av en 
sådan konstnärlighet, och till deras 

och de andras hjälp finnes så gott 

som ingen handledning i modejour

nalerna. De få göra som en vän till 
mig: ta eftef drottningars och för

näma, 70-år fyllande damers dräk

ter ur de illustrerade veckotidning
arne —-

Hur skulle det vara om våra mo
dehus något -mer intresserade sig för 

denna del av sin kundkrets, -om mo

detecknarna, ellertecknarinnorna, vil

le ägna fen spalt, åt "la mode séri

euse" — det "allvarsamma modet"? 

En uppgift, som inte finge skötas 

hur som helst,-det borde till och med 

flinas specialister på området. Enk

la, klädsamma och likafullt elegan
ta toaletter, som 'så småningom kunde 

standardisera • ett mode utanför mo

derna. 

Några få kvinnor gå ännu längre 

i. sin önskan om frigörelse ur modets 

tyrannen. De. skulle för alltid vilja 
lämna växlingarne, "gå in" i en full-

" ' i • 
komligt, opersonlig. oföränderlig 

dräkt, sådan soip nunnans, diakonis

sans eller sjuksysterns.. Ja, till och 

med sorgdräkten känna de so-m en 

lättnad att: bära. Dräkten sätter sin 
stämpel på bärarinnan: denna kvin

na har avstått från all tävlan, alla 
anspråk på annat än ett vårdat ytt

re, en fläckfri och hel dräkt. Om 

den uniform hon önskar välja år,en 

klädsam sådan, så mycket bättre, den 
är i alla fall en uniform, och däri 

ligger vilan. I)et borde vara til 1 -

lätet, jag menar, av bruket tillåtet 

för den kvinna som passerat sitt livs 

middagshöjd, eller förr om hon så 
önskar, att "taga slöjan", den enkla 

slöja som tillhör våra sorgdräkter, 
utan att ha. vad man kallar sorg: 
slöjan är det vackraste, det värdigas

te omhöljet för en grånande, en gam
mal kvinna, oändligt mycket stil

fullare än .klockhatt och färgat hår 

I väntan på detta bruk —, som så 
mycket annat redan tillämpat i .sö

dern — önska vi och bedja att åt
minstone få "det allvarsamma mo
det". 

Frida Erikson, 

Förenklade 

levnadsvanor. 
Jag gav härom dagen en liten mid

dag. En splitterny sorts middag. 
En -lärjungamiddag för mina mast 

nitiska läromästare i vis och förenk
lad. levnadskonst, herrskapen G. och 
M. 

Liksom många av vårå landsmän 

ha do-kommit underfund med att vi 
svenskar slå på.för stort. Att vi läg

ga vårt umgängesliv för högt och 
pretentiöst. 

— Varför skulle iman inte kun

na ha 'samma nöje av att träf
fas vid en helt anspråkslös vardags-

middag, hade herr G. sagt. 

Och fru M. hade inflikat: 

— Ja, varför skola' vi lägga allt 
så materialistiskt, när det dock i grund 

ocih botten endast är själarna söm vil
ja råkas. 

Och där .-ullo vi nu fem själar vid 
ett i yttre måtto med all övlig ståt 
dukat bord. 

Aldrig har en middag arrangerats 

med större intresse . och spänning. 

Jag hade. tänkt'på den och drömt om 
den veckor i förväg. Den skulle bli 

något noch -nie -dagewesenes av,enkel

het — ett tentamensprov -som jag 

hoppades skulle bereda mina vördade 

läromästare ocih gäster en sann gläd
je-

TEATERSUCGES 

En elegant teaterväska från 

G A H M S  

gör alltid succès och väcker 

allmän beundran. - -

Väskor i olika utföranden 

och passande till varje toa

lett finnas alltid på lager. 

JIM A. GMI 
RESEFFEKTMAGASIN. 
Korsgatan 12 - Göteborg. 
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Nadco färgar alla tvo-er tväoai 
Kan användas till såväl kallvattensfs,. 
ning som kokning. Begär beskriwg" 
pä kallvattensfärgning hos Eder u' 
lande eller hos Aktiebolaget irlf 'i' 
Göteborg. Tel. 20365. aöc<>. 
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Gustaf Ekman 

Storg. 31. Tel. 4314—10365. 
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Skandinaviska öummiaktiebolaget, Viskafors 

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

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

De föreföllo emellertid inte så 

överväldigande upprymda, där de 

sutto och blickade ut över ett mid

dagsbord som .mest bestod av silver 

och porslin. Sedan ett par minuter 

förgått utan scenförändring grepo de 

resignerat sina i servieiter instuckna 

brödbitar och belade dem under för

stämd tystnad med smör. Det tyck
tes mig som sökte deras ögon förstu

let skymten av den delikata sill, de 

brottsligt överflödiga smårätter, som 

jag på mitt tidigare hedniska stadi

um ansett självskrivna vid en vän-

middag. 

— Det är litet kyligt i dag, sade 

fru M. -och lyfte sitt glas med skatte

fritt till läpparna! 
— Ja, riktigt ruskigt, inföll herr 

G. med en snabb sidoblick mot det 

hörn, där lilla översten med glasstab 

förr brukat trona. Det var nu tomt. 

Jag hade ju lärt mig att vi svenskar 

kunna äta en bit mat utan. sprit. 

Assietterna togas bort. under en is

kall stämning, oeli soppan kom in. 

Det var fisksoppa. 
— Kära du, sade fru G., liar du 

vin 'Också! Ocih. hon betraktade frynt
ligt en mitt på bordet tronande ännu 

orörd karaff. 

>— Det är bara lingonsaft, sade jag 

triumferande. Jag visste ju att samt

liga de närvarande voro fanatiker på 
det svenska lingonet. 

Kanske såg jag fel, men det före

föll mig som om de fyra ansiktena 

över fisksoppstallrikarna märkbart 

förlängts. 

Vi åto under dödstystnad. Stäm
ningen ville absolut ej komma upp. 

— Litet mer soppa? frågade jag. 

Fyra huvudvridiiingar läto mig upp

fatta. ett unisont avslag. 

Sopptallrikarna" to-gos bort. Gäs
terna hade sträckt servietterna över 

knäna och spänt ögonen i olika före
mål i rummet. Det låg spänning i 
luften. 

Varma tallrikar sattes fram och 
spänningen steg. 

Fiskfatet bars in. 

Det föreföll mig som hade man 

stuckit hål på en ända till bristning 

spänd blåsa någonstans, och som om 

hela rummet oeli allt vad däruti var 
fallit platt ihop. 

—i Det är kolja., sade jag. 

.—- Jag ser det, svarade fru M. li

tet retligt. Och det föresvävade mig 

att kolja helt säkert icke var ett rik
tigt väl valt medium, om man ville 
råka fru M:s själ. 

Fatet bjöds vidare omkring. Det 

var begravningstyst. 

— Fisk i all ära, yttrade plötsligt 

herr G., men benen äro inte vidare 

lustiga. Och han såg ej heller själv 

-- "fr -ffe. 

Konstnärligt arbetat tenn 

KONSTSLÖJDEN 
SÖDRA HAMNGATAN 35. 

(Mtt emotPalace Hotell). Tel. 13150. 

vidare lustig ut, där han sätt med si

na. två- uppåtvända gafflar som ett 

par maktlösa mordvapen i händerna. 

Modstulna pill ra de, v i i oss det ar

ma. havsdjuret. Jag fick en bestämd 

känsla av att jag avlagt ett prov oeli 

misslyckats. Tanken på efterrätten, 

som nyss fyllt imig med stolthet, kom 

mig nu att känna en kall kåre utefter 
ryggraden. 

Och även den kom i sinom tid. 

—-Lingon! sade fru G. och blev 

blodröd. Det tror jag inte jag ätit på 
tjugo år, sen jag var barn en gång 

i tiden. Och hon skakade demonstra
tivt tre bär ur skeden mitt. på den 

äkta Gustafsbergsassietten. 

Herrarna bytte blixtsnabbt en -out

säglig blick. Det förekom mig so-m 

växte en dov vrede likt ett åskväder 

över mitt förenklade middagsbord. 

Några tafatta försök från min sida 

att stimulera stämningen genom att 
hissa upp 'det 'förkättrade talet 9,'27 

mottogs endast av imedlidsa innia le

enden, liknande halvslocknade gri

macer. 
Det blev en vinterkall kväll. ^ åra 

själar mottete aldrig i den. Klockan 

9,33 såg jag endast fyra kroppar ga 

ut genom' min tamburdörr o. alla tyck

tes de mig besvikna och missmodigt 

isom barn, vilka fått något helt annat 

och mycket sämre än de tänkt. 
Ragna Feters. 

Dockskåpstapeter 

nyinkomna. 

Engelska Tapetmagasinet. 

att bos oss köpa Gardiner» BoW 
ullstyg-er, Möbeltyger, därför » 

• • n hall» 
Det är ekonomiskt 
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väl tio gånger så länge, som en gottköpsvara. 

Prover sändas. Precisera godhetsfullt vad Ni önskar• 
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Offentliga nöjen. 
www 

Stora Teatern. 
:v Söndag kl. 1,30 Billigketsmatiné,: 

-Sista valsen.» 
Varje afton kl. 8 (ej onsdag) 

"Manon Lescaut." 
Opera i 4 akter av Puecini. 

Onsdag afton kl. 8, succésoperetten 
»Cleopatras pärlor.« 

Lorensbergsteatern. 
Varje afton kl. 8 : 

"Häxan." 
sicådesPe' 1 4 akter av Hans Wiera Jenssen. 
Sondag d. 29 Nov. kl. .6 e. m. för enda 

gången 
Simson och Delila. 

Matinépriser. 
kl. 8,15: 

"Häxan." 

Lilla Teatern. 
Lördag och Söndag kl. 7 och 9 

Spanska flugan, 
i Söndag kl. 1,30 e. m. Mâtiné,: 

Spanska flugan. 
fjilj. à 1.65 o. 2.65 kl. 12—2 och efter kl. 6. Tel. 

e. m. 

760. 

Kl. 
V e c k a n  8 0 / 1 1 — 6 / 1 2  

7 o. 9 e. dl (sönd. 6, 7,45, 9,30) 
Bamjörbjudet. 

PALLADIUM 
En fängslande film efter Elinor Glyns roman. 

HANS TIMME 
med John Gilbert o. Aileen Pringle. 

KI ALTO 
En starkt dramatisk film. 
EN KVINNAS ÄRA 

Med Alice Terry o. Conway Tear'e. 

G Ö T E B O R G S  
Vanföreanstalt 

Slopa kaffet och dnck 
r a p  

KAKAO 
fullmogna kakaobånar 

oarken knneÎDanil, 

dagiigçji 
K lädn inga r  

blusar och kjolar äro nu inkomna i alla pris
lägen. trevliga färger och modeller. 

O. F. HULTBERGS BLUSAFFÅR 
Husargatan 40 

anordnar 

Försäljning 
av 

YRKESSKOLANS ARBETEN 
i H. T.-Centralen 

Kungsportsplatsen 

Onsd. d. 2, Torsd. d. 3, Fred. d. 4 Dec. 

kl. 10 f, m. — 8 e. m, 

Ccater. 
pucrims JMannon Lescaut. 

. När man rysande ser ridån gå ned 

.efter dödsscenen i Manon eller tortyr-
scehen i Toseä. masta man icke då 
tänka: Puccini har förstått sin sak, 

och hans sak. är sensationen. Han 

. äger icke den Mozartska formfulländ-
hingen och det utsökta behaget och 

måttfullheten, söm göra att Mozart 
verkar mera grekisk än tysk, han har 

icke det Beethovenska djupet, som 

nåi avgrundens botten och speglar 

himlen men som det oaktat aldrig 
spränger formen, endast gör den stor 

och allsidig nog för sitt. innehåll. 

Icke heller skrudar han sig i filosof-

mantel som Wagner. Han låter helt 

enkelt naturen tala sitt eget språk 
och beledsagar talet med de stora 

gesterna. Orkanen lyfter sina vingar 

odh vräker omkull hus och rycker 
upp träd. havet rasar som ville det 

sluka stranden, kratern sprutar eld 

—- och däremellan framskymtar det 
leende italienska landskapet. Ja. vem 

har väl starkare än han tecknat de 
stora passionerna, vem har väl fun

nit mera skriande uttryck för förtviv
lan och ångest! Därför har han va

rit sin och vår tids kanske störste 
tjusare på det musikdramatiska om

rådet, han har -gripit de stora mas

sorna med det slags hjärtats och sin

nenas suggestion, som alltid skall få 

övertaget, emot det kalla, beräknande 
förståndet; såsom hos t. ex. en Richard 

Strauss, hur än denne leker sin snill

rika lek med de mänskliga lidelserna. 
Puccini lever själv med i sina operor, 

Strauss står över dem och ser ned på 
både dem och på sin publik med ett 

cyniskt leende. Nej, giv oss då häll-

re, på de stackars timmar då vi egent

ligen skulle vila från en arbetsdag 
till den nästa — giv oss 'då hällre 

tårar och ångest och en tortyr, där 

kompositörens eget hjärta blöder 
med! — 

Manon Lescaut, efter abbé Prévost« 
roman med fransk miljö, uppfördes 
första gången i Turin 1893, och var 

det verk ined vilket Puccini slog ige

nom. 
Då 

miär 
borg 

det 

på 

för 

nu i och med 

Stora Teatern 

första gången 

sm pre-

i Göte
uppförts 

i Norden, väcker -det helt natur

ligt ett stort intresse och beundran, 
även om man måste. konstatera att 
Bohême, som kom tre år senare, be

tyder ett stort steg framåt. 
Inga. Peters som Manon har levt 

sig in i sin roll, ocih hon verkade mer 

än vanligt frigjord . och helgjuten, 
både beträffande sin vackra sång och 
sitt uppträdande. Simon Edvardsen 
är en framstående tenor, som glöm
mer att kokettera med publiken, och 

som. man därför hör och ser dess häll

re. 
Regien är förträfflig, och dekoratio

nerna ha över sig en mera förnäm 

enkelhet än man annars är bortskämd 

med. 

Handskkompaniet 
DROTTNINGGATAN 42 

TEL. 15379. 

Största sortering i 

Handskar 

och 

Vantar 

{Eftertryck ej 
tillåtet). 

Att Yoghera skulle förstå att ge 
verket de rätta nyanserna behövde 

man ej tvivla på. Ieke bara därför 
att han är Puccinis landsman — det 

är ju inte alltid sagt att landsmän 
förstå varandra! — utan därför att 

just denna genre måste ligga särskilt 
väl till för hans temperamentsfulla 
taktpinne. Att det måste vara utom
ordentligt svårt och krävande för or
kester, solister och körer att alltid 
komma överens, det förstår man. om 

man bara ser ett pianoextrakt till nå
gon aria av Puccini. 

Ruth Almén. 

I  H A N D S K A R |  
g och 

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

- Nilssons HandsKfabrik | 
Hvitfeldtsplatsen 9 

H (mitt emot gamla Latin) = 
IIIIIIW 

"Räxan." 

Lorensbergsteatern spelar f. n. den 
norske författaren Wiers-Jensens 
4-akts skådespel "Häxan". Ämnet, 
som dramat behandlar, är långt ifrån 
nvtt — ett triangelformat äkten
skap! Vad som gör konflikten o-
hygglig även för den mest toleranta 
uppfattning och kommer den att 
framstå som fullständigt olöslig är, 
att det är den åldrige äkta mannens 
egen son, en ädelsinnad, samvetsöm 
man, som ~blir den unga hustruns 
älskare. Känslan ryggar tillbaka 
för denna kombination och författa
ren måste för att göra den acceptabel 
förlägga händelsen till en långt till
baka liggande tid och förse den med 
förmildrande omständigheter: kvin
nornas förtryckta, ställning och den 
tro på häxor och trolldom, i vilken 
ett dödssjukt manligt samvete kunde 
finna en giltig ursäkt för sitt brott, 
och därmed tröst, sinnesro och kraft 
till fortsatt liv. 

Enligt författarens intentioner 
skulle, antagligen det unga paret 
varit styckets centrala gestalter, men 
vid pjäsens framförande blev icke 
desto mindre den åldrige Mäster Ab-
salon i hr Bliekingbergs person den 
förgrundsgestalt, kring vilken in
tresset och 'medkänslan samlade sig. 
Det var ett verkligt nöje att få se 
denne utmärkte karaktärsskådespe
lare - i en stor, honom värdig roll. 
Hr Colbjörn Knudseii var trovärdig 
som sonen, -ehuru man gärna velat i 
tonfall och minspel förnimma de 
hemliga samvetskval som väl marte-
rade honom inför den förorättade 
faderns omisstänksamma tillit. Fru 
Elsa Widborg var som den unga 
frun något bunden, i sitt spel. 

Hr Torre Cederborg var dråplig 
som Mäster Johannes. Med stort er
kännande bör nämnas även Elsa 
Carlsons .och Tekla Sjöbloms namn. 

"Häxan" är som helhet betraktad 
en mycket intressant bekantskap att 
göra. 

MERKMALEN 
använd enligt bruksanvisningen 

giver ett storartat resultat. 

"Sex roller söka en 
författare." 

Liugi pirandcllos egendomliga drama. 

Redan själva upptakten till Luigi 
Pirandellos drama "Sex roller söka 
en författare" är säregen. 

När åskådarne träda in i salongen 
och intaga sina platser finna de icke 
som vanligt ridån fälld utan uppe. 
Scenen ligger i halvdunkel och av
röjd så när som på några bord och 
stolar. 

Efter hand infinna sig skådespe
larne vilka äro kallade till en för
middagsrepetition pä Pirandellos 
drama "Livets gyckelspel". De sys
selsätta sig var och en på sitt sätt. 
med en cigarrett, ett rollhäfte eller 
samspråk. 

Slutligen kommer också teaterdi
rektören som tar plats vid ett av bor
den. Sedan en lampa firats ned 
över scenen, låter han repetitionen 
böria. Han är icke i sitt bästa hu
mör och han låter det gå ut över bå
de skådesnelaine och skådespelet, 
vars svårbegripliga dialog icke bådar 
gott för pjäsens framgång. 

Man har hunnit ett stycke in i -spe
let, då teaterns -nortvakt kommer in 
pä scenen och försiktigt närmar sig 
direktören för att anmäla de sex rol
lerna, som följt, efter och nu dröja 
i bakgrunden. 

För att ange att de höra mera fan
tasien än verkligheten till utstråla de 
ett diffust sken, vilket dock fördunk
las, när de sedan komma fram i lju
set. De te siff som vanliga människor 
men samtidigt är det något frånva
rande och liksom overkligt över de
ras gestalter. 

Man ser Fadern en femtio års 
man. Modern en medelålders kvinna, 

En realisation i vanlig mening be
höver icke nödvändigtvis vara likty
dig med försäljning till extra låga 
priser; .den är många gånger endast 
ett led i en intensiv reklam, som en
dast syftar på att draga publik. 
Med dylika "realisationer" kommer 
dock allmänheten snart underfund. 
När "Linopeters"'. Kungsportsplat
sen 2, håller sin sedvanliga, stora höst-
realisation, sker detta i syfte att ut-
försälja samtliga under årets för-
säljningskampanj uppkomna stuvar. 
Priserna äro otroligt låga, varom 
Ni själv torde övertyga Eder. 

* 

Först -säger människor saker och 

ting därför att de hört andra män
niskor säga så ooh -sedan fasthålla 
de vid dem därför att de själva sagt 

dem. 
Lord Chesterfield. 

Tvätta med 

SGÉSggg 

sorcrkläd! och med av blygsel sänkt 
blick. Styrdottern, aderton år med 
ett djärvt, och hånfullt uppträdande 
samt hennes båda syskon Gossen, en 
förskrämd tolvåring, och Flickan en 
liten fvraåring. som endast dunkelt 
anar det drama som utspelas om
kring henne. Slutlipen är det Sonen. 
en ung man T>å tjugutvå år med nå
got hopdraget och kyligt över sin 
person. 

Föl id av de övriga en smula tvek
samma rollerna närmar sig Fadern 
direktören, vilken är ursinnig över 
att bli störd, och säger sitt ärende: 
— Vi söka en författare! 

Ett livligt meningsutbyte, inter
folierat av skådespelarnes anmärk
ningar och gapskratt, utspinner sig 
nu mellan direktören å ena sidan och 
Fadern och Styvdottern å den andra. 

Rollerna söka en författare, vilken 
som helst — kanske direktören själv? 
Den författare som kallat dem till 
livet gjorde dem nämligen endast 
halvfärdiga. Han ville eller kunde 
icke förkronusliga dem i konstens 
värld. De vilja fullbordas, leva! 
Man. föds till livet i olika former, 
som ett träd. en fjäril, en kvinna, 
men man kan också födas som en le
vande roll. Författaren dör. men den 
fantasifigur han skapat lever evigt. 
Eller lever icke Sancho Panza? Ham
let? 'i— Vi vilja också leva! utbrister 
Fadern. 

—- I evighet? frågar direktören 
ironiskt. 

— Nej, men för en liten stund — 
nu-— i er! Låt OBS spela in dramat 
tillsammans, dramat som vi bära 
inom oss — 

Innan direktören hunnit fatta sitt 
beslut börja Fadern, Styvdottern och 
Modern öppna sina hjärtan. De tala 
om samma förvecklingar men de se 
dem alla på olika sätt. 

— Låt oss spela det här stycket 
genast, utbrister Styvdottern, så att 
jag kan få ge mig i väg från det här 
sällskapet och slippa se hur min stac
kars mor pinas ihjäl av den där hygg
liga o-ossen. (Hon pekar pa Soneo). 
Titta på honom! Se -så hög han är, 
för att han är äkta barn och vi andra 
oäkta. Han vill inte erkänna henne 
som sin mor utan föraktar henne — 
uslinp! 

Modern griper nu ångestfullt in och 
bönfaller vänd till direktören, att 
man för de två., små barnens skull 
skall visa misskund och hindra 
Fadern från att utföra det för
färliga han har i sinnet mot henne. 

Men direktören, överraskad -och 
oförstående inför händelsernas ut-
vecklin»', vill ha klarhet i saken. 
Han vänder sig till Fadern: Ni. 
'säger, att hon är -er hustru men ock
så att hon är änka. Hur är det 
möjlipt när ni själv ännu är i livet? 
(gapskratt , från skådespelarne). 

— Låt bli att skratta, utbrister 

Det bästa råd 
man kan giva 
en husmoder är: 

^  A n v ä n d  

^MUSTADS 
. Smörblandning 

Iris-Extra 

Den 
råd lyder 
är vis 

J<kinbz 

JKYDDSMARW " 

Äldst & Bäst 

Knut Heurlins Hemslöjd 
KORSGATAN 8. Telefon 101 18. 

M ö b e l t y g e r  billigt. 

Fadern häftigt. Det är ju det; som 
utgör hennes drama! Hon har ock
så haft en annan man. men han är 
död för två månader sedan. Hennes 
drama, ligger dock icke i kärleken 
till två män. som hon varit oförmö
gen att hysa någon djupare känsla 
för. Hon är inte kvinna utan mor. 
Hennes drama är dessa fyra barn 
som hon givit sina två män. 

—- Mina två män ! utropar Modern 
med smärta. Har jag önskat att 
få dem? Du tvingade mig att följa 
den an dre — • 

—• Det är inte sant, invänder Styv
dottern skarpt. Så länge min far 
levde var du alltid nöjd och belåten 
och han var kärleksfull mot dig. 
Du säger, att du blev tvingad bara 
för hans Skull (pekar på Sonen.). Du 
grämer dig till döds över hans kall
sinnighet. 

Siälva nyckeln till den fruktans
värda. konflikt dessa människor rå
kat i, ge . några ord av Fadern. 

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

medan den suger. 

Kan 
aldrig 

använda en dammsugare till annat 
än att avlägsna löst liggande 
damm. För mattrengöring är den 
oanvändbar, eftersom den hårt 
intrampade smörjan måste piskas 
ur. Endast Hoover .kan utföra 
denna piskning inomhus, utan 
att röra upp damm. 

A . B .  

Ferd. Lundquist & Co. 
H o o v e r -  a v d .  T e l .  4 6 1 4  

Med 
för 

ensamrätt 
Sverige. 

Hllafys vilja. 
Av KÂT H LYN RHODES. 

Översatt av Sigyn Frydén. 
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Klockan var över tolv, då sällska

pet kom fram till Sakkara. efter att 

ha gjort halt vid Memfis för att se 
på de stora liggande statyerna, som 

sluimra för evigt under palmerna, 
oberörda av alla kommentarier av 

häpnande turister, -för vilka Faraos 
namn för alltid skall var före

nat med tanken på de stora sten

figurerna i palmdungen. På vä

gen genom de trånga gränderna i den 

stoia smutsiga byn Bedrachein fäste 
liucas sin följeslager,skas uppmärk
samhet på de grovt kolorerade 

teckningarna på lerhyddornas ytter
väggar. 

— Vad i all världen ska det där 

vara? frågade Kitty och höll inne 

hästen för att undersöka en särskilt 
grann målning tydligen föraställan
de -ett järnvägståg med underligt 

färgade hjul och rött och gult loko
motiv. I bakgrunden syntes ett blått 

och skärt hus på en grön och pur-

purfärgad äng. 
Han skrattade. 
— Det skall föreställa pilgrimer

nas underbara syner på vägen till 

och från Mecka. Några av dem läm

na aldrig sina hem i öknen vid nå
got annat tillfälle, och mycket av 
vad de sé på vägen förefaller dem 

fullständigt övernaturligt. Så när 
de kommer hem, söker de avmåla de 

under som de sett så troget, som de
ras fantasi och deras talang tillåter. 

Teckningarna, motsvara ett trefal

digt ändamål, ser ni: de ge tillkän

na, att invånaren i lerhyddan är en 

from och helig man, en berest gent

leman och artist dessutom. 
Hon undersökte uppmärksamt de 

grova teckningarne. 
— Deras hågkomster tycks vara 

en smula orediga, sade hon. Aldrig 

har jag sett ett järnvägståg llåsa 

fram till ens förstudörr genom en 
grön äng. Och den underliga fågeln 

där borta, som kunde vara en struts, 

är många gånger mindre än den där 

konstige gule hunden. 
De redo skrattande vidare och 

kommo slutligen fram till Sakkara 
i den mest upprymda sinnesstäm

ning. 
— Vi ska luncha i "Mariettes 

Hus", tror jag, den lustiga, lilla stu

gan ni ser, där den franske "utgrä
varen" brukade bo. Lat oss sakta 

farten, de andra synas ju inte än, 
och det är trevligare härute än inom
hus. 

Om en stund uppenbarade sig ock

så -det övriga 'sällskapet; åsnorna 

trippade muntert framåt, i en klunga, 

och den enda kamelen travade hög

draget för sig själv i ensamt maje
stät, under det den fyrtioårige "poj
ken" förtvivlad slet och drog i 

hans svans. Vid framkomsten be

friades kamelen från de väldiga 

klövjekorgarna på ömse sidor om 
puckeln, som inneihöllo lunchkorgar, 

kameror, solskärmar o. -s. v. En ka
mels förmåga att bil ra star i direkt 

motsatt förhållande till hans lust att 
vara nyttig, och dennes nuvarande 

börda besvärade honom fysiskt ej 

det ringaste, fast den förmodligen 
kom honom att lida av vanmäktig 

harm. 
Lunchen var snart uppdukad på 

det långa träbordet i det enda. myc
ket enkla rummet åt framsidan i 
"Mariettes hus", ooh sällskapet slog 

sig ned på de hårda bänkarna och 
började släcka sin törst utan vidare 

ceremonier. 
Vid början av måltiden kallade 

fru Lindsay till sig en av de infödda 
tjänarna och räckte honom nagra 
tallrikar med en portion på varje av 
de rätter, 'som serverades, samt en 

halv flaska vin. som tjänaren satte 
undan i skuggan för att skydda det 
för solhettan. Då han gjorde detta, 

utbytte Celia en menande blick med 
Poppy Fanshawe, men ingendera sa
de något, och Kitty, som märkt blic

ken, undrade likgiltigt, vad den be
tydde. Ingenting vidare tilldrog sig 

emellertid, som kunde väcka hennes 
nyfikenhet, och hon hängav sig där

för åt stundens nöje, åt med frisk 
aptit sin lunch och njöt av utsikten 

över den solbelysta öknen genom fön

steröppningarna, som voro utan glas. 
Den glada måltiden förgick under 

skämt och glam, ooh då de -oundvik

liga apelsinerna till slut kommo 
fram, så hade alla hunnit bli svala 

igen, nöjda och belåtna. • 
Plötsligt uppstod en lätt rörelse 

bland araberna, som sutto utanför 
huset i den glödande sanden. Man 
hörde ljudet av hästtramp närma sig 
över den hårda, upphettade marken, 
men då det kom från Bedrachein, 
voro djuret ooh dess ryttare osyn
liga för dem, som sutto inuti huset. 

— Vem kan detta, vara? sade Lu

cas och tittade upp från sin orange. 
Ingen som ämnar sig till oss, eller 
hur Celia? Tråkigt, om någon kom
me nu. Det är just inte mycket mat 

kvar åt nykomlingar. 
— Ja, det är allt vad du vet, sa

de Celia och vände sig mot dörren 

för att hålla utkik. En omtänksam 
husmor gömmer förråd för det oför
utsedda. — Ah! Här är ni! Jag 
är så glad. att ni kunde hitta vägen 

till oss. 
En man hade trätt in genom den 

smala dörröppningen och stod och 
såg sig omkring lite villrådigt. Vid 

Celias hjärtliga hälsning kom han 

fram och skakade hand. 

—- Ja, här är jag enligt anvisning. 

Jag hoppas jag inte kommer mycket 
för sent. Tåget från Kairo var för
senat och —. Han avbröt sig för 

att hälsa på fröken Fanshawe, Som 
lutade sig tillbaka och räckte honom 
handen över ryggstödet på sin stol. 

— Jag tänker ni känner oss alle

sammans, sade Celia och såg strålan
de på nykomlingen. Grant, Gordon, 
doktor Lassen — hennes ögon flögo 
runt bordet, under det hon talade — 
A, och fröken Romney. Ni har visst 

råkats, inte sant, Kitty? 
Och då hon såg upp för att se vem 

denna så välbekanta röst tillhörde, 
fann Kitty sig ansikte mot ansikte 

med Owen Cheyne. 

ÅTTONDE KAPITLET. 

För ett ögonblick, så oväntat var 

detta möte, var Kitty nära att för

lora sin själbehärskning. 
Hon kände, att hon bleknade, un

der det en märkvärdig känsla av 

blandad smärta och glädje genomila
de henne. Sedan, nästan ögonblick

ligen, kom hon ihåg deras avsked, 

och glädjen försvann. 
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klarat arten av sitt författarskap. 
— Jag har. säger han, icke hem-

tat mina idéer ur någon filosofisk 

bok. De leda sin upprinnelse frän 
mitt eget inro. De ha skapats av 

min själ genom iakttagelser jag gjort 
rörande de levnadsförhållanden, i 
vilka människorna införas vid sin 

födelse till jorden. 

Och mitt dramatiska författar
skap är icke uppbyggt som en ora-
torisk slutledning på den ena eller 

den andra .filosofiska, åsikten utan 

fielt och hållet på livsintryck som 
tillförts min konstnärsfantasi. 

Jag har varit djärv nog att place
ra en spegel mitt på scenen. Det är 

intelligensen» spegel. Så länge män

niskan befinner sig i livet, lever hon. 
men hon ser icke sig själv. Jäg har 

därför ordnat det så att denna blinda 
varelse i ett visst givet ögonblick 

får sina ögon öppnade, ser sig själv 
i ispegeln och liksom .stelnar arv fasja 

inför iden oväntade uppenbarelsen 

av sitt eget liv. 

Att leva framför en spegel är icke 
möjligt. Försök, att blicka in i en 

sådan när ni gråter i djupaste smär

ta eller då ni skrattar av gladaste 
hjärta; era tårar skulle stanna och 

ert skratt tystna i samma ögonblick. 
Detta är hela hemligheten med 

den "humoristiska intelligens" en del 

kritiker upptäckt i det som jag skri

vit för teatern. De kalla mig en 

"humorist" 'därför att jag låter män

niskan se sig ..själv sådan hon är i 
sitt eget liv. Och endast ett fåtal, 

som icke helt -och hållet bländats av 

glansen från den där spegeln, hava 

lyckats upptäcka den mängd av verk

lig sorg, -den mängd av mänskligt 

lidande som denna "överintelligente 
humorist" lyckats lägga in i ocih vi

sa i sina dramer och komedier. 

Skurborsten kan nu saklöst kas
tas på . sophögen, ty det golv, som 
ännu icke —- tillfölje kostnaden — 
blivit mattbelagt, k.a.n nu för en 
ringa penning beläggas med några go
da stuvar från "Linopeters". Begagna 
tillfället om måndag, då den sedvan
liga, stora höstrealisationen tager 

Det är betydligt lättare att vara 

samvete för andras fel än för sina 

egna. 

r N 
P Ä H  I a  » R  

J U V K L K U  

i modern infattning fördelaktigast 

hos 

Hovjuvelerare O tlumn* •* • 

Det tycks nu en gång inte gå för 

sig att helt och hållet sätta sig över 
modet. "Reformdräkten" och åter-
införda nationaldräkter ha oh jälpligt 
fallit till marken. Modet har öven 

i gamla tider växlat, ehuru svårare 
kommunikationer både inomlands och 
mellan de olika länderna skapat na

tionella och lokala moder. Den som 

hade ett vackert plagg, bar det så 
tango det räckte i den avlägsna lands
bygden, och räckte det — som en 

högtidsdräkt av den tidens solida ty
ger ofta gjorde — över mer än en 

människas levetid, så gick den i arv 

och nyttjades av än en generation. 
Men. nytt sydde man även då efter 

"det nya modet". Allmogens dräk
ter. som alltid dras fram som något 

efterföljansvärt av konservatism, ha 
ju varit efterblivna moder för de 

högre stånden, vilka trängt ner och 

blivit kvar —- men visst icke för all

tid. Gamla avbildningar visa att 

även folkdräkterna småningom för
ändrats. Den yngre generationen 

har alltid haft något" att ta ifrån 
eller lägga till på den dräkt söm de 
äldre nyttjade. Växlingen har fun

nits även där men i långsammare takt. 

Låt oss nu icke tala enbart illa 

om modet. Människan behöver en 
viss..omväxling, en viss uppfriskning 

även i. sin yttre habitus. Man kan-

nog tänka med avund på den oför
änderliga japanska kvinnan eller den 

indiska kvinnans slöja och mantel, 

men ett sådant. enhetligt mode låter 

sig nu en. gång för. alla icke genom
föra hos oss. 

Åt många ger modet bröd. åt 
många en stimulerande omväxling. 

Det är de allt för snabba, omkast
ningarne, som vi reagera emot, i vår 

tids och vår portmonnäs intresse. 

I själva verket, ha modets växling

ar på visst sätt kommit att reglera 

sig själva. Ett radikalt kvinnomoj-

de, ett sådant fsom sätter sin stäm
pel på hög ocih låg för en viss, tid, 
t. ex; de långa.: eller korta kjolarnè, 

den höga eller låga midjan, den raka 
eller svängda kroppslinjen, varar 

minst tre eller fyra år, med vissa mo
difikationer mången gång dubbelt. 

Det ligger lika mycket i fabrikantens 
som affärens intresse att inte låta 

stora lager kasseras för en nyck, och 

tiden ligger dessutom åt standardi
sering. De stora modetidningarne 

med klippmönster t. ex. Butteriek's, 

ha gjort otroligt mycket för att stan

dardisera och därmed förlänga tillva
ron av varje nytt mode. Ett sådant 

må börja hur flärdfullt och oprak

tiskt som helst, det blir efter någon 

tid anpassat efter "envars" behov, 

försett med tilltalande och använd

ningsbara detaljer och man lär sig 

älska och sakna 'det, när det en vac
ker dag viker för ett nytt, lika oprak

tiskt i början, lika anpassat till slut. 

De unga, eller de flärdfulla, el.ler 

de omedvetet konstnärligt begåvade, 

vilkas .skönhetsdrift enklast till

fredsställas med ett nytt och i ögo

nen fallande plagg, dem unna vi 

hjärtligt det växlande •modet. Och 

det finnes gott om kvinnor, som hela 

livet igenom aldrig tröttna på klä
der. Men andra, och deras skara är 

växande, finna i. kläderna ett enbart 

besvär; medfödd brist på intresse 

eller något allt uppslukande arbete 

komma dem att av hjärtans djup för

banna en sådan onyttig, en sådan 

hindrande härskarinna som modet. 

Somliga av dessa kvinnor lämna sig 

på nåd och onåd åt sin sömmerska, 

eller hänge sig åt att "köpa färdigt". 

Har sömmerskan smak -och -skicklig

het, och ha de en förståndig vän till 
sällskap i konfektionsaffärerna, av

löper det drägligt; de som sakna des

sa fördelar få finna sig i att verka 

tarvliga, gammalmodiga och löjliga. 

Men en tredje klass kvinnor gives, 
de icke längre unga, som ingalunda 

äro okänsliga för skönhet eller för 
vårdad kroppskultur, men som det 
oaktat tröttnat på att växla klädmo

de till och med så sällan som ett par 
gånger under årtiondet. De säga, 

och. med rätta, att modet är uteslu
tande inriktat på ungdom: ungdom

ligt ansikte, ungdomlig figur, ung
domliga rörelser. Att t. ex. anpassa 

ett k ort k jo lat. rak skuret och barbal-

sat mode på en" äldre dam är ingen 

lätt sak; att göra det på ett elegant 
sätt är ett konststycke. Få sömmer

skor i vårt land äro i besittning av en 
sådan konstnärlighet, och till deras 

och de andras hjälp finnes så gott 

som ingen handledning i modejour

nalerna. De få göra som en vän till 
mig: ta eftef drottningars och för

näma, 70-år fyllande damers dräk

ter ur de illustrerade veckotidning
arne —-

Hur skulle det vara om våra mo
dehus något -mer intresserade sig för 

denna del av sin kundkrets, -om mo

detecknarna, ellertecknarinnorna, vil

le ägna fen spalt, åt "la mode séri

euse" — det "allvarsamma modet"? 

En uppgift, som inte finge skötas 

hur som helst,-det borde till och med 

flinas specialister på området. Enk

la, klädsamma och likafullt elegan
ta toaletter, som 'så småningom kunde 

standardisera • ett mode utanför mo

derna. 

Några få kvinnor gå ännu längre 

i. sin önskan om frigörelse ur modets 

tyrannen. De. skulle för alltid vilja 
lämna växlingarne, "gå in" i en full-

" ' i • 
komligt, opersonlig. oföränderlig 

dräkt, sådan soip nunnans, diakonis

sans eller sjuksysterns.. Ja, till och 

med sorgdräkten känna de so-m en 

lättnad att: bära. Dräkten sätter sin 
stämpel på bärarinnan: denna kvin

na har avstått från all tävlan, alla 
anspråk på annat än ett vårdat ytt

re, en fläckfri och hel dräkt. Om 

den uniform hon önskar välja år,en 

klädsam sådan, så mycket bättre, den 
är i alla fall en uniform, och däri 

ligger vilan. I)et borde vara til 1 -

lätet, jag menar, av bruket tillåtet 

för den kvinna som passerat sitt livs 

middagshöjd, eller förr om hon så 
önskar, att "taga slöjan", den enkla 

slöja som tillhör våra sorgdräkter, 
utan att ha. vad man kallar sorg: 
slöjan är det vackraste, det värdigas

te omhöljet för en grånande, en gam
mal kvinna, oändligt mycket stil

fullare än .klockhatt och färgat hår 

I väntan på detta bruk —, som så 
mycket annat redan tillämpat i .sö

dern — önska vi och bedja att åt
minstone få "det allvarsamma mo
det". 

Frida Erikson, 

Förenklade 

levnadsvanor. 
Jag gav härom dagen en liten mid

dag. En splitterny sorts middag. 
En -lärjungamiddag för mina mast 

nitiska läromästare i vis och förenk
lad. levnadskonst, herrskapen G. och 
M. 

Liksom många av vårå landsmän 

ha do-kommit underfund med att vi 
svenskar slå på.för stort. Att vi läg

ga vårt umgängesliv för högt och 
pretentiöst. 

— Varför skulle iman inte kun

na ha 'samma nöje av att träf
fas vid en helt anspråkslös vardags-

middag, hade herr G. sagt. 

Och fru M. hade inflikat: 

— Ja, varför skola' vi lägga allt 
så materialistiskt, när det dock i grund 

ocih botten endast är själarna söm vil
ja råkas. 

Och där .-ullo vi nu fem själar vid 
ett i yttre måtto med all övlig ståt 
dukat bord. 

Aldrig har en middag arrangerats 

med större intresse . och spänning. 

Jag hade. tänkt'på den och drömt om 
den veckor i förväg. Den skulle bli 

något noch -nie -dagewesenes av,enkel

het — ett tentamensprov -som jag 

hoppades skulle bereda mina vördade 

läromästare ocih gäster en sann gläd
je-

TEATERSUCGES 

En elegant teaterväska från 

G A H M S  

gör alltid succès och väcker 

allmän beundran. - -

Väskor i olika utföranden 

och passande till varje toa

lett finnas alltid på lager. 

JIM A. GMI 
RESEFFEKTMAGASIN. 
Korsgatan 12 - Göteborg. 
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Nadco färgar alla tvo-er tväoai 
Kan användas till såväl kallvattensfs,. 
ning som kokning. Begär beskriwg" 
pä kallvattensfärgning hos Eder u' 
lande eller hos Aktiebolaget irlf 'i' 
Göteborg. Tel. 20365. aöc<>. 

S-äq cUt med rßl™»,.,rr / 

Alltid utsökt vackra i 

Vasa Blomsterhandel 
Gustaf Ekman 

Storg. 31. Tel. 4314—10365. 

Filial: Vasagat. 21. Tel. 5481. hÄ -S T '' 'erantör. 
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Skandinaviska öummiaktiebolaget, Viskafors 

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

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

De föreföllo emellertid inte så 

överväldigande upprymda, där de 

sutto och blickade ut över ett mid

dagsbord som .mest bestod av silver 

och porslin. Sedan ett par minuter 

förgått utan scenförändring grepo de 

resignerat sina i servieiter instuckna 

brödbitar och belade dem under för

stämd tystnad med smör. Det tyck
tes mig som sökte deras ögon förstu

let skymten av den delikata sill, de 

brottsligt överflödiga smårätter, som 

jag på mitt tidigare hedniska stadi

um ansett självskrivna vid en vän-

middag. 

— Det är litet kyligt i dag, sade 

fru M. -och lyfte sitt glas med skatte

fritt till läpparna! 
— Ja, riktigt ruskigt, inföll herr 

G. med en snabb sidoblick mot det 

hörn, där lilla översten med glasstab 

förr brukat trona. Det var nu tomt. 

Jag hade ju lärt mig att vi svenskar 

kunna äta en bit mat utan. sprit. 

Assietterna togas bort. under en is

kall stämning, oeli soppan kom in. 

Det var fisksoppa. 
— Kära du, sade fru G., liar du 

vin 'Också! Ocih. hon betraktade frynt
ligt en mitt på bordet tronande ännu 

orörd karaff. 

>— Det är bara lingonsaft, sade jag 

triumferande. Jag visste ju att samt

liga de närvarande voro fanatiker på 
det svenska lingonet. 

Kanske såg jag fel, men det före

föll mig som om de fyra ansiktena 

över fisksoppstallrikarna märkbart 

förlängts. 

Vi åto under dödstystnad. Stäm
ningen ville absolut ej komma upp. 

— Litet mer soppa? frågade jag. 

Fyra huvudvridiiingar läto mig upp

fatta. ett unisont avslag. 

Sopptallrikarna" to-gos bort. Gäs
terna hade sträckt servietterna över 

knäna och spänt ögonen i olika före
mål i rummet. Det låg spänning i 
luften. 

Varma tallrikar sattes fram och 
spänningen steg. 

Fiskfatet bars in. 

Det föreföll mig som hade man 

stuckit hål på en ända till bristning 

spänd blåsa någonstans, och som om 

hela rummet oeli allt vad däruti var 
fallit platt ihop. 

—i Det är kolja., sade jag. 

.—- Jag ser det, svarade fru M. li

tet retligt. Och det föresvävade mig 

att kolja helt säkert icke var ett rik
tigt väl valt medium, om man ville 
råka fru M:s själ. 

Fatet bjöds vidare omkring. Det 

var begravningstyst. 

— Fisk i all ära, yttrade plötsligt 

herr G., men benen äro inte vidare 

lustiga. Och han såg ej heller själv 

-- "fr -ffe. 

Konstnärligt arbetat tenn 

KONSTSLÖJDEN 
SÖDRA HAMNGATAN 35. 

(Mtt emotPalace Hotell). Tel. 13150. 

vidare lustig ut, där han sätt med si

na. två- uppåtvända gafflar som ett 

par maktlösa mordvapen i händerna. 

Modstulna pill ra de, v i i oss det ar

ma. havsdjuret. Jag fick en bestämd 

känsla av att jag avlagt ett prov oeli 

misslyckats. Tanken på efterrätten, 

som nyss fyllt imig med stolthet, kom 

mig nu att känna en kall kåre utefter 
ryggraden. 

Och även den kom i sinom tid. 

—-Lingon! sade fru G. och blev 

blodröd. Det tror jag inte jag ätit på 
tjugo år, sen jag var barn en gång 

i tiden. Och hon skakade demonstra
tivt tre bär ur skeden mitt. på den 

äkta Gustafsbergsassietten. 

Herrarna bytte blixtsnabbt en -out

säglig blick. Det förekom mig so-m 

växte en dov vrede likt ett åskväder 

över mitt förenklade middagsbord. 

Några tafatta försök från min sida 

att stimulera stämningen genom att 
hissa upp 'det 'förkättrade talet 9,'27 

mottogs endast av imedlidsa innia le

enden, liknande halvslocknade gri

macer. 
Det blev en vinterkall kväll. ^ åra 

själar mottete aldrig i den. Klockan 

9,33 såg jag endast fyra kroppar ga 

ut genom' min tamburdörr o. alla tyck

tes de mig besvikna och missmodigt 

isom barn, vilka fått något helt annat 

och mycket sämre än de tänkt. 
Ragna Feters. 

Dockskåpstapeter 

nyinkomna. 

Engelska Tapetmagasinet. 

att bos oss köpa Gardiner» BoW 
ullstyg-er, Möbeltyger, därför » 

• • n hall» 
Det är ekonomiskt 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIII våra tillverkningar bevisligen 

väl tio gånger så länge, som en gottköpsvara. 

Prover sändas. Precisera godhetsfullt vad Ni önskar• 

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

Offentliga nöjen. 
www 

Stora Teatern. 
:v Söndag kl. 1,30 Billigketsmatiné,: 

-Sista valsen.» 
Varje afton kl. 8 (ej onsdag) 

"Manon Lescaut." 
Opera i 4 akter av Puecini. 

Onsdag afton kl. 8, succésoperetten 
»Cleopatras pärlor.« 

Lorensbergsteatern. 
Varje afton kl. 8 : 

"Häxan." 
sicådesPe' 1 4 akter av Hans Wiera Jenssen. 
Sondag d. 29 Nov. kl. .6 e. m. för enda 

gången 
Simson och Delila. 

Matinépriser. 
kl. 8,15: 

"Häxan." 

Lilla Teatern. 
Lördag och Söndag kl. 7 och 9 

Spanska flugan, 
i Söndag kl. 1,30 e. m. Mâtiné,: 

Spanska flugan. 
fjilj. à 1.65 o. 2.65 kl. 12—2 och efter kl. 6. Tel. 

e. m. 

760. 

Kl. 
V e c k a n  8 0 / 1 1 — 6 / 1 2  

7 o. 9 e. dl (sönd. 6, 7,45, 9,30) 
Bamjörbjudet. 

PALLADIUM 
En fängslande film efter Elinor Glyns roman. 

HANS TIMME 
med John Gilbert o. Aileen Pringle. 

KI ALTO 
En starkt dramatisk film. 
EN KVINNAS ÄRA 

Med Alice Terry o. Conway Tear'e. 

G Ö T E B O R G S  
Vanföreanstalt 

Slopa kaffet och dnck 
r a p  

KAKAO 
fullmogna kakaobånar 

oarken knneÎDanil, 

dagiigçji 
K lädn inga r  

blusar och kjolar äro nu inkomna i alla pris
lägen. trevliga färger och modeller. 

O. F. HULTBERGS BLUSAFFÅR 
Husargatan 40 

anordnar 

Försäljning 
av 

YRKESSKOLANS ARBETEN 
i H. T.-Centralen 

Kungsportsplatsen 

Onsd. d. 2, Torsd. d. 3, Fred. d. 4 Dec. 

kl. 10 f, m. — 8 e. m, 

Ccater. 
pucrims JMannon Lescaut. 

. När man rysande ser ridån gå ned 

.efter dödsscenen i Manon eller tortyr-
scehen i Toseä. masta man icke då 
tänka: Puccini har förstått sin sak, 

och hans sak. är sensationen. Han 

. äger icke den Mozartska formfulländ-
hingen och det utsökta behaget och 

måttfullheten, söm göra att Mozart 
verkar mera grekisk än tysk, han har 

icke det Beethovenska djupet, som 

nåi avgrundens botten och speglar 

himlen men som det oaktat aldrig 
spränger formen, endast gör den stor 

och allsidig nog för sitt. innehåll. 

Icke heller skrudar han sig i filosof-

mantel som Wagner. Han låter helt 

enkelt naturen tala sitt eget språk 
och beledsagar talet med de stora 

gesterna. Orkanen lyfter sina vingar 

odh vräker omkull hus och rycker 
upp träd. havet rasar som ville det 

sluka stranden, kratern sprutar eld 

—- och däremellan framskymtar det 
leende italienska landskapet. Ja. vem 

har väl starkare än han tecknat de 
stora passionerna, vem har väl fun

nit mera skriande uttryck för förtviv
lan och ångest! Därför har han va

rit sin och vår tids kanske störste 
tjusare på det musikdramatiska om

rådet, han har -gripit de stora mas

sorna med det slags hjärtats och sin

nenas suggestion, som alltid skall få 

övertaget, emot det kalla, beräknande 
förståndet; såsom hos t. ex. en Richard 

Strauss, hur än denne leker sin snill

rika lek med de mänskliga lidelserna. 
Puccini lever själv med i sina operor, 

Strauss står över dem och ser ned på 
både dem och på sin publik med ett 

cyniskt leende. Nej, giv oss då häll-

re, på de stackars timmar då vi egent

ligen skulle vila från en arbetsdag 
till den nästa — giv oss 'då hällre 

tårar och ångest och en tortyr, där 

kompositörens eget hjärta blöder 
med! — 

Manon Lescaut, efter abbé Prévost« 
roman med fransk miljö, uppfördes 
första gången i Turin 1893, och var 

det verk ined vilket Puccini slog ige

nom. 
Då 

miär 
borg 

det 

på 

för 

nu i och med 

Stora Teatern 

första gången 

sm pre-

i Göte
uppförts 

i Norden, väcker -det helt natur

ligt ett stort intresse och beundran, 
även om man måste. konstatera att 
Bohême, som kom tre år senare, be

tyder ett stort steg framåt. 
Inga. Peters som Manon har levt 

sig in i sin roll, ocih hon verkade mer 

än vanligt frigjord . och helgjuten, 
både beträffande sin vackra sång och 
sitt uppträdande. Simon Edvardsen 
är en framstående tenor, som glöm
mer att kokettera med publiken, och 

som. man därför hör och ser dess häll

re. 
Regien är förträfflig, och dekoratio

nerna ha över sig en mera förnäm 

enkelhet än man annars är bortskämd 

med. 

Handskkompaniet 
DROTTNINGGATAN 42 

TEL. 15379. 

Största sortering i 

Handskar 

och 

Vantar 

{Eftertryck ej 
tillåtet). 

Att Yoghera skulle förstå att ge 
verket de rätta nyanserna behövde 

man ej tvivla på. Ieke bara därför 
att han är Puccinis landsman — det 

är ju inte alltid sagt att landsmän 
förstå varandra! — utan därför att 

just denna genre måste ligga särskilt 
väl till för hans temperamentsfulla 
taktpinne. Att det måste vara utom
ordentligt svårt och krävande för or
kester, solister och körer att alltid 
komma överens, det förstår man. om 

man bara ser ett pianoextrakt till nå
gon aria av Puccini. 

Ruth Almén. 

I  H A N D S K A R |  
g och 

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

- Nilssons HandsKfabrik | 
Hvitfeldtsplatsen 9 

H (mitt emot gamla Latin) = 
IIIIIIW 

"Räxan." 

Lorensbergsteatern spelar f. n. den 
norske författaren Wiers-Jensens 
4-akts skådespel "Häxan". Ämnet, 
som dramat behandlar, är långt ifrån 
nvtt — ett triangelformat äkten
skap! Vad som gör konflikten o-
hygglig även för den mest toleranta 
uppfattning och kommer den att 
framstå som fullständigt olöslig är, 
att det är den åldrige äkta mannens 
egen son, en ädelsinnad, samvetsöm 
man, som ~blir den unga hustruns 
älskare. Känslan ryggar tillbaka 
för denna kombination och författa
ren måste för att göra den acceptabel 
förlägga händelsen till en långt till
baka liggande tid och förse den med 
förmildrande omständigheter: kvin
nornas förtryckta, ställning och den 
tro på häxor och trolldom, i vilken 
ett dödssjukt manligt samvete kunde 
finna en giltig ursäkt för sitt brott, 
och därmed tröst, sinnesro och kraft 
till fortsatt liv. 

Enligt författarens intentioner 
skulle, antagligen det unga paret 
varit styckets centrala gestalter, men 
vid pjäsens framförande blev icke 
desto mindre den åldrige Mäster Ab-
salon i hr Bliekingbergs person den 
förgrundsgestalt, kring vilken in
tresset och 'medkänslan samlade sig. 
Det var ett verkligt nöje att få se 
denne utmärkte karaktärsskådespe
lare - i en stor, honom värdig roll. 
Hr Colbjörn Knudseii var trovärdig 
som sonen, -ehuru man gärna velat i 
tonfall och minspel förnimma de 
hemliga samvetskval som väl marte-
rade honom inför den förorättade 
faderns omisstänksamma tillit. Fru 
Elsa Widborg var som den unga 
frun något bunden, i sitt spel. 

Hr Torre Cederborg var dråplig 
som Mäster Johannes. Med stort er
kännande bör nämnas även Elsa 
Carlsons .och Tekla Sjöbloms namn. 

"Häxan" är som helhet betraktad 
en mycket intressant bekantskap att 
göra. 

MERKMALEN 
använd enligt bruksanvisningen 

giver ett storartat resultat. 

"Sex roller söka en 
författare." 

Liugi pirandcllos egendomliga drama. 

Redan själva upptakten till Luigi 
Pirandellos drama "Sex roller söka 
en författare" är säregen. 

När åskådarne träda in i salongen 
och intaga sina platser finna de icke 
som vanligt ridån fälld utan uppe. 
Scenen ligger i halvdunkel och av
röjd så när som på några bord och 
stolar. 

Efter hand infinna sig skådespe
larne vilka äro kallade till en för
middagsrepetition pä Pirandellos 
drama "Livets gyckelspel". De sys
selsätta sig var och en på sitt sätt. 
med en cigarrett, ett rollhäfte eller 
samspråk. 

Slutligen kommer också teaterdi
rektören som tar plats vid ett av bor
den. Sedan en lampa firats ned 
över scenen, låter han repetitionen 
böria. Han är icke i sitt bästa hu
mör och han låter det gå ut över bå
de skådesnelaine och skådespelet, 
vars svårbegripliga dialog icke bådar 
gott för pjäsens framgång. 

Man har hunnit ett stycke in i -spe
let, då teaterns -nortvakt kommer in 
pä scenen och försiktigt närmar sig 
direktören för att anmäla de sex rol
lerna, som följt, efter och nu dröja 
i bakgrunden. 

För att ange att de höra mera fan
tasien än verkligheten till utstråla de 
ett diffust sken, vilket dock fördunk
las, när de sedan komma fram i lju
set. De te siff som vanliga människor 
men samtidigt är det något frånva
rande och liksom overkligt över de
ras gestalter. 

Man ser Fadern en femtio års 
man. Modern en medelålders kvinna, 

En realisation i vanlig mening be
höver icke nödvändigtvis vara likty
dig med försäljning till extra låga 
priser; .den är många gånger endast 
ett led i en intensiv reklam, som en
dast syftar på att draga publik. 
Med dylika "realisationer" kommer 
dock allmänheten snart underfund. 
När "Linopeters"'. Kungsportsplat
sen 2, håller sin sedvanliga, stora höst-
realisation, sker detta i syfte att ut-
försälja samtliga under årets för-
säljningskampanj uppkomna stuvar. 
Priserna äro otroligt låga, varom 
Ni själv torde övertyga Eder. 

* 

Först -säger människor saker och 

ting därför att de hört andra män
niskor säga så ooh -sedan fasthålla 
de vid dem därför att de själva sagt 

dem. 
Lord Chesterfield. 

Tvätta med 

SGÉSggg 

sorcrkläd! och med av blygsel sänkt 
blick. Styrdottern, aderton år med 
ett djärvt, och hånfullt uppträdande 
samt hennes båda syskon Gossen, en 
förskrämd tolvåring, och Flickan en 
liten fvraåring. som endast dunkelt 
anar det drama som utspelas om
kring henne. Slutlipen är det Sonen. 
en ung man T>å tjugutvå år med nå
got hopdraget och kyligt över sin 
person. 

Föl id av de övriga en smula tvek
samma rollerna närmar sig Fadern 
direktören, vilken är ursinnig över 
att bli störd, och säger sitt ärende: 
— Vi söka en författare! 

Ett livligt meningsutbyte, inter
folierat av skådespelarnes anmärk
ningar och gapskratt, utspinner sig 
nu mellan direktören å ena sidan och 
Fadern och Styvdottern å den andra. 

Rollerna söka en författare, vilken 
som helst — kanske direktören själv? 
Den författare som kallat dem till 
livet gjorde dem nämligen endast 
halvfärdiga. Han ville eller kunde 
icke förkronusliga dem i konstens 
värld. De vilja fullbordas, leva! 
Man. föds till livet i olika former, 
som ett träd. en fjäril, en kvinna, 
men man kan också födas som en le
vande roll. Författaren dör. men den 
fantasifigur han skapat lever evigt. 
Eller lever icke Sancho Panza? Ham
let? 'i— Vi vilja också leva! utbrister 
Fadern. 

—- I evighet? frågar direktören 
ironiskt. 

— Nej, men för en liten stund — 
nu-— i er! Låt OBS spela in dramat 
tillsammans, dramat som vi bära 
inom oss — 

Innan direktören hunnit fatta sitt 
beslut börja Fadern, Styvdottern och 
Modern öppna sina hjärtan. De tala 
om samma förvecklingar men de se 
dem alla på olika sätt. 

— Låt oss spela det här stycket 
genast, utbrister Styvdottern, så att 
jag kan få ge mig i väg från det här 
sällskapet och slippa se hur min stac
kars mor pinas ihjäl av den där hygg
liga o-ossen. (Hon pekar pa Soneo). 
Titta på honom! Se -så hög han är, 
för att han är äkta barn och vi andra 
oäkta. Han vill inte erkänna henne 
som sin mor utan föraktar henne — 
uslinp! 

Modern griper nu ångestfullt in och 
bönfaller vänd till direktören, att 
man för de två., små barnens skull 
skall visa misskund och hindra 
Fadern från att utföra det för
färliga han har i sinnet mot henne. 

Men direktören, överraskad -och 
oförstående inför händelsernas ut-
vecklin»', vill ha klarhet i saken. 
Han vänder sig till Fadern: Ni. 
'säger, att hon är -er hustru men ock
så att hon är änka. Hur är det 
möjlipt när ni själv ännu är i livet? 
(gapskratt , från skådespelarne). 

— Låt bli att skratta, utbrister 

Det bästa råd 
man kan giva 
en husmoder är: 

^  A n v ä n d  

^MUSTADS 
. Smörblandning 

Iris-Extra 

Den 
råd lyder 
är vis 

J<kinbz 

JKYDDSMARW " 

Äldst & Bäst 

Knut Heurlins Hemslöjd 
KORSGATAN 8. Telefon 101 18. 

M ö b e l t y g e r  billigt. 

Fadern häftigt. Det är ju det; som 
utgör hennes drama! Hon har ock
så haft en annan man. men han är 
död för två månader sedan. Hennes 
drama, ligger dock icke i kärleken 
till två män. som hon varit oförmö
gen att hysa någon djupare känsla 
för. Hon är inte kvinna utan mor. 
Hennes drama är dessa fyra barn 
som hon givit sina två män. 

—- Mina två män ! utropar Modern 
med smärta. Har jag önskat att 
få dem? Du tvingade mig att följa 
den an dre — • 

—• Det är inte sant, invänder Styv
dottern skarpt. Så länge min far 
levde var du alltid nöjd och belåten 
och han var kärleksfull mot dig. 
Du säger, att du blev tvingad bara 
för hans Skull (pekar på Sonen.). Du 
grämer dig till döds över hans kall
sinnighet. 

Siälva nyckeln till den fruktans
värda. konflikt dessa människor rå
kat i, ge . några ord av Fadern. 

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

medan den suger. 

Kan 
aldrig 

använda en dammsugare till annat 
än att avlägsna löst liggande 
damm. För mattrengöring är den 
oanvändbar, eftersom den hårt 
intrampade smörjan måste piskas 
ur. Endast Hoover .kan utföra 
denna piskning inomhus, utan 
att röra upp damm. 

A . B .  

Ferd. Lundquist & Co. 
H o o v e r -  a v d .  T e l .  4 6 1 4  

Med 
för 

ensamrätt 
Sverige. 

Hllafys vilja. 
Av KÂT H LYN RHODES. 

Översatt av Sigyn Frydén. 

14 

Klockan var över tolv, då sällska

pet kom fram till Sakkara. efter att 

ha gjort halt vid Memfis för att se 
på de stora liggande statyerna, som 

sluimra för evigt under palmerna, 
oberörda av alla kommentarier av 

häpnande turister, -för vilka Faraos 
namn för alltid skall var före

nat med tanken på de stora sten

figurerna i palmdungen. På vä

gen genom de trånga gränderna i den 

stoia smutsiga byn Bedrachein fäste 
liucas sin följeslager,skas uppmärk
samhet på de grovt kolorerade 

teckningarna på lerhyddornas ytter
väggar. 

— Vad i all världen ska det där 

vara? frågade Kitty och höll inne 

hästen för att undersöka en särskilt 
grann målning tydligen föraställan
de -ett järnvägståg med underligt 

färgade hjul och rött och gult loko
motiv. I bakgrunden syntes ett blått 

och skärt hus på en grön och pur-

purfärgad äng. 
Han skrattade. 
— Det skall föreställa pilgrimer

nas underbara syner på vägen till 

och från Mecka. Några av dem läm

na aldrig sina hem i öknen vid nå
got annat tillfälle, och mycket av 
vad de sé på vägen förefaller dem 

fullständigt övernaturligt. Så när 
de kommer hem, söker de avmåla de 

under som de sett så troget, som de
ras fantasi och deras talang tillåter. 

Teckningarna, motsvara ett trefal

digt ändamål, ser ni: de ge tillkän

na, att invånaren i lerhyddan är en 

from och helig man, en berest gent

leman och artist dessutom. 
Hon undersökte uppmärksamt de 

grova teckningarne. 
— Deras hågkomster tycks vara 

en smula orediga, sade hon. Aldrig 

har jag sett ett järnvägståg llåsa 

fram till ens förstudörr genom en 
grön äng. Och den underliga fågeln 

där borta, som kunde vara en struts, 

är många gånger mindre än den där 

konstige gule hunden. 
De redo skrattande vidare och 

kommo slutligen fram till Sakkara 
i den mest upprymda sinnesstäm

ning. 
— Vi ska luncha i "Mariettes 

Hus", tror jag, den lustiga, lilla stu

gan ni ser, där den franske "utgrä
varen" brukade bo. Lat oss sakta 

farten, de andra synas ju inte än, 
och det är trevligare härute än inom
hus. 

Om en stund uppenbarade sig ock

så -det övriga 'sällskapet; åsnorna 

trippade muntert framåt, i en klunga, 

och den enda kamelen travade hög

draget för sig själv i ensamt maje
stät, under det den fyrtioårige "poj
ken" förtvivlad slet och drog i 

hans svans. Vid framkomsten be

friades kamelen från de väldiga 

klövjekorgarna på ömse sidor om 
puckeln, som inneihöllo lunchkorgar, 

kameror, solskärmar o. -s. v. En ka
mels förmåga att bil ra star i direkt 

motsatt förhållande till hans lust att 
vara nyttig, och dennes nuvarande 

börda besvärade honom fysiskt ej 

det ringaste, fast den förmodligen 
kom honom att lida av vanmäktig 

harm. 
Lunchen var snart uppdukad på 

det långa träbordet i det enda. myc
ket enkla rummet åt framsidan i 
"Mariettes hus", ooh sällskapet slog 

sig ned på de hårda bänkarna och 
började släcka sin törst utan vidare 

ceremonier. 
Vid början av måltiden kallade 

fru Lindsay till sig en av de infödda 
tjänarna och räckte honom nagra 
tallrikar med en portion på varje av 
de rätter, 'som serverades, samt en 

halv flaska vin. som tjänaren satte 
undan i skuggan för att skydda det 
för solhettan. Då han gjorde detta, 

utbytte Celia en menande blick med 
Poppy Fanshawe, men ingendera sa
de något, och Kitty, som märkt blic

ken, undrade likgiltigt, vad den be
tydde. Ingenting vidare tilldrog sig 

emellertid, som kunde väcka hennes 
nyfikenhet, och hon hängav sig där

för åt stundens nöje, åt med frisk 
aptit sin lunch och njöt av utsikten 

över den solbelysta öknen genom fön

steröppningarna, som voro utan glas. 
Den glada måltiden förgick under 

skämt och glam, ooh då de -oundvik

liga apelsinerna till slut kommo 
fram, så hade alla hunnit bli svala 

igen, nöjda och belåtna. • 
Plötsligt uppstod en lätt rörelse 

bland araberna, som sutto utanför 
huset i den glödande sanden. Man 
hörde ljudet av hästtramp närma sig 
över den hårda, upphettade marken, 
men då det kom från Bedrachein, 
voro djuret ooh dess ryttare osyn
liga för dem, som sutto inuti huset. 

— Vem kan detta, vara? sade Lu

cas och tittade upp från sin orange. 
Ingen som ämnar sig till oss, eller 
hur Celia? Tråkigt, om någon kom
me nu. Det är just inte mycket mat 

kvar åt nykomlingar. 
— Ja, det är allt vad du vet, sa

de Celia och vände sig mot dörren 

för att hålla utkik. En omtänksam 
husmor gömmer förråd för det oför
utsedda. — Ah! Här är ni! Jag 
är så glad. att ni kunde hitta vägen 

till oss. 
En man hade trätt in genom den 

smala dörröppningen och stod och 
såg sig omkring lite villrådigt. Vid 

Celias hjärtliga hälsning kom han 

fram och skakade hand. 

—- Ja, här är jag enligt anvisning. 

Jag hoppas jag inte kommer mycket 
för sent. Tåget från Kairo var för
senat och —. Han avbröt sig för 

att hälsa på fröken Fanshawe, Som 
lutade sig tillbaka och räckte honom 
handen över ryggstödet på sin stol. 

— Jag tänker ni känner oss alle

sammans, sade Celia och såg strålan
de på nykomlingen. Grant, Gordon, 
doktor Lassen — hennes ögon flögo 
runt bordet, under det hon talade — 
A, och fröken Romney. Ni har visst 

råkats, inte sant, Kitty? 
Och då hon såg upp för att se vem 

denna så välbekanta röst tillhörde, 
fann Kitty sig ansikte mot ansikte 

med Owen Cheyne. 

ÅTTONDE KAPITLET. 

För ett ögonblick, så oväntat var 

detta möte, var Kitty nära att för

lora sin själbehärskning. 
Hon kände, att hon bleknade, un

der det en märkvärdig känsla av 

blandad smärta och glädje genomila
de henne. Sedan, nästan ögonblick

ligen, kom hon ihåg deras avsked, 

och glädjen försvann. 
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stackars sate. Hau blev hennes allt 
i alla men utan skymten av något 
otillbörligt. Han var godhjärtad ock 
ödmiuk ock liksom kon oförmögen 
att göra nåwt orätt. Det gick dock 
så långt, att de vid varje mannens 
ord utbytte blickar av hemligt sam
förstånd, hon med ögonen rådfrågan-
de den andre vad hon skulle svara 
sin man för att icke uppväcka den
nes vrede. Situationen blev ohållbar. 
Sekreteraren kördes bort, och den 
stackars kvinnan gick omkring i 
hemmet som en herrelös varelse 

— Du hade först tagit gossen från 
bröstet på mig! avbryter honom Mo
dern. 

— Ja, men inte av grymhet, för
svarar sig Fadern lidelsefullt. Jag 
överlämnade honom till en amma på 
landet och lät honom växa tipp där 
för att han skulle bli frisk och istark. 

Därefter fortsätter ha,11 den av
brutna berättelsen. Hustrun ingjr 
honom vämjelse, och han kan inte 
uthärda hennes närhet. Då han slut
ligen skickar bort henne, väl utrus
tad med allt, till den andre gör han 
det visserligen för att bli fri men dock 
mest för hennes egen skull, för att 
hon må bli lycklig — han svär det! 
Den barnflock han ser växa upp om
kring henne omfattar han med oför
klarlig men verklig ömhet, och han 
lämnar icke dem eller henne ur över-i 
vakande sikte förrän "den andre" 
plötsligt för dem till okänd ort. — 
Hans egen son växer upp på landet 
och är, när han som yngling återvän
der hem, en kallsinnig främling — 

Berättelsen avbrytas oupphörligt 
av inpass från de andra. Modern 

ett aott bevis 
för köa kvatitd 
En privatperson tillsände oss helt 

nyligen en gammal burk Viking sko
kräm, om vilken vi med stöd av hans 
uppgifter och burkens utseende kunde 
fastslå, att krämburken var tillverkad 
år 1915 eller 1916, alltså för 9 eller 10 
år sedan. 

Personen ifråga mindes väl tid
punkten för inköpet och även att han 
efter kort tids begagnande av sko
krämen råkat ställa undan burken, 
han visste icke var. 

• Av en händelse hade han nu åter
funnit den i en garderob, och då han 
öppnade den fann han till sin för
våning att burken icke torkat ut, 
utan att skokrämen var fullt an
vändbar och som ny — ett gott bevis 
för den verkligt höga kvalitet, som 
alltid och alltjämt kännetecknar 
Viking skokräm. 

Spetsar, 
Motiv, Dukar, Kragar, Kuddar, 

Schalar, Näsdukar, Siden. 

Depôten lör Äkta Spetsar. 
Kungsg. 58. 1 tr. Tel. 12655. Öppet 11-

— Alla ha vi inom oss en mängd 
föreställningar och tankar, men var 
och en av oss lägger en olika bety
delse och mening i dem. Vi tro att 
vi förstå varandra! Vi förstå aldrig 
varandra! Att tänka sig att min 
hänsynsfulla ömhet för denna kvin
na (Modern) tedde sig för henne som 
den mest hårdhjärtade grymhet! -— 
Om vi ändå kunde förutse allt ont, 
som kommer av det goda vi tro oss 
göra! 

Han berättar därefter sitt äkten
skaps historia. 

Han gifte sig med en fattig, enkel 
kvinna av folket, därför att han äl
skade henne. Hon var mor, hon ha
de hiärta för sitt barn, men som män
niska var hon slö, slö till själen. 
Till outhärdliphet! 

I 'huset fanns en sekreterare, en 

EKSTRÖMS 

'JJIÔTMJOL 
On.E0n.O KEM.-TEKN. PAOHIX 

s huhoao /ess 

kommer med en och annan försagd 
rättelse. Vad mian än säger om. hen
ne, så är hon dock utan direkt skuld. 
Ett offer för andras grymhet. Hon 
var en fattig och enkel kvinna —• 
den bildade förnäme mannen trött
nade på henne och drev henne ut ur 
huset bort till en annan man. Hon 
har försökt att vara en god mor så 
långt hennes obetydliga förmåga 
räckt. 

Sonen å sin sida kastar nu och då 
in en i-all och ironisk anmärkning 
avseende dels Fadern, som aldrig 
intresserat sig för 'honom, dels Styv

dottern vars svar äro arroganta och 
fräna. Samtidigt ironiserar hon gif
tigt och med ohöljt förakt Fadern, 
låtande ana en dyster hemlighet dem 
emellan. 

Fadern återupptar emellertid be
rättelsen. 

Åren ha gått. Honom ovetande 
har hustrun efter "den andres" död. 
fullständigt utblottad och på grund 
àv sin slöa indifferenta natur oför
mögen att försörja sig och de sina, 
återvänt till den gamla hemstaden. 
Det blir den unga dottern, som på 
det sätt hon kan drar försorg 0111 
den älskade modern, den halv vuxne, 
ödmjuke, förskrämde och för henne 
osympatiske brodern och den lilla 
systern :som hon omfattar imed all 
den ömhet varav hon är mäktig. 

Ödet för Fadern till ett tvetydigt 
ställe, där han sammanträffar med 
Styvdottern utan att veta vem hon 
är. Innan någon obotlig olycka sket! 
kommer dock Modern och i en 
skrämmande scen känner man igen 
varandra. 

Detta är Faderns drama. Han 
har alltid lidelsefullt längtat efter 
en solid och sund moral, men han 
äger ingen älskande kvinna vid fein 
sida. Ännu för ung för att kunna 
leva utan kärlek och för gammal lör 
att kunna vinna verklig och sann 
kärlek, söker han den vrångbild söm 
kan köpas. 

— Vi ge vika för frestelsen, sä
ger han med plågat tonfall, för att 
strax därpå resa oss igen, ivriga att 

i Vår Ylle- & T ricot-Veckakx, 
ji|j börjar MÅNDAGEN den 30 November och utsäljas till M 
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wå k i  \ ( i s r o i *  S Ë j ]  

återupprätta vår värdighet liksom 
vi reser en vård över graven, där vi 
lagt ned och dolt för våra egna ögon 
varje spår, ja, själva minnet av vår 
skam. — 

—- Krokodiltårar! utbrister Styv
dottern hånfullt. 

Fadern fortsätter att försöka ut
reda sitt drama inför sig själv. En
ligt hans åsikt ligger dess tyngd
punkt däri, att människan som tror 
sig vara en enda personlighet i själ
va. verket är flera. 

— Vi tro att vi alltid äro densam
me i alla våra handlingar men det 
är icke så, «säger han. Vi märka det 
när vi falla för en frestelse. Vi kän
na att det inte är vårt hela jag, som 
bepått den handlingen, att det skulle 
innebära en grym orättvisa att dö
ma oss efter endast den och ställa 
hela vår personlighet vid skampålen, 
liksom just den handlingen skulle 
vara det sammanfattande uttrycket 
för allt vad vi äga inom oss. 

Det är detta Styvdottern gör gent 
emot honom. Hon har sett honom 
i ett förnedrande ögonblick och dö
mer honom uteslutande därefter och 
även för hustrun framstår han av 
samma anledning som en fläckad ka
raktär. Han känner det och har ic
ke längre mod att möta hennes blick. 
För att gottgöra vad han tidigare 
brutit har han öppnat sitt hem för 
henne och hennes barn. 

Inför Styvdotterns repliker måste 
man dock fråga sig, om någon gott-
görelse överhuvud taget är möjlig. 
Ar icke olyckan obotlig? Återfaller 
icke skulden för allt på Fadern? Är 
icke han, ytterst, orsaken till att den
na lilla familj uppstått, att barnen, 
när deras fader dör, har en alltför 
svag och försagd mor att falla till
baka på för livsuppehället och att 
Styvdottern, den äldsta i flocken 
måst gå onda vägar för att skaf fa-
bröd åt sig och de sina? 

Styvdotterns ord förråda också, 
att Fadern icke häller genom att öpp
na sitt ihem för dem alla lyckats gott
göra något utan endast ytterligare 
skärpt konflikten. 

De ha i detta hem mött Sonen, vil
ken med den äktföddes självklara 
rätt behandlat dem som ovälkomna 
intränglingar. Modern som med sitt 
ödmjuka uppträdande tigger om för
låtelse och kärlek dignar under hans 
tysta förakt och isande kyla, småsys
konen, berövade sitt eget lyckliga 
barndomshem och inkastade i en ny 
främmande och fientlig värld, stå 
skräckslagna inför halvbrodern, vars 
hat de känna, och hon själv föredrar 
gatan framför detta av inre tvedräkt 
sönderslitna hem. 

Sonen avvisar -med det goda sam
vetets köld alla anklagelser. Hari 
står utan skuld till dramat och det 
hela är honom högeligen motbjudan
de. Denne fair, som visserligen al
drig brytt sig om honom men som 
han dock alltid respekterat, visar sig 
plötsligt sådan han i verkligheten är, 
«om en ömklig gammal flickjägare. 
Det hem där lian tidigare varit ende 
^onen får helt oväntat mottaga ert 
fruktansvärd invasion. En vacker 
dag dyker det upp en kvinna, som 
säger att hon är hans mor och gör 
anspråk på hans sonliga aktning och 
kärlek. Och hon åtföljes av tre barn, 
®o,m horn fått utanför äktenskapet och 
som pocka på hans broderliga tillgi
venhet! Det hela är verkligen så be
drövligt som möjligt. Såsom full
ständigt oskyldig till alla dessa för
vecklingar anhåller han att, sin rätt 

F Ö R  J U L E N  
har inkommit stort urval av Ylletyger och Yllefrotteer. Planan 
till klädninffar och underkläder. Handväfda alcta_Bomullstygs^ 
ta och Oblekta Väfnåder, bästa fabrikat 10 proc. rabatt å helt?,;e^ 

* _i ¥ i «MM«* xx o «« *4 *1 *11r îi t* och Lill le tv n a t* ~k_* J c|j0 
ta och Oblekta Väinaoer, oasui ^ .auarc a helt 
Svenska Linnevaror, Handdukar och Duktyger. Holste 
Täektyger, Möbeltyger och Borddukar i fargakta allmogevu 
Äkta Lahrrans Herr- och Damunderkläder, Strump-
rii.War. Fiirkiäden. Snörliv. Reformliv, Handsticka 

ap 
Äkta Lahirans Herr- och Damunoerjtiauer, strumpor K»der 

dukar, Förkläden, Snörliv, Reformliv, Handstickade 
täcken. Filtar. Ylle- och Bomullsgarner. Sårskild rabatt à 
till tricotstickerskor. ö riier 

Tei. 5122. Bertha Anderson 
Korsgatan 15, G ö t e b o r g. 

Tel. 

Saruçj. 

5la8 

S WAL AND ERS 
o KAFFE * tWNGSGAT. 17. TEI 3658 m56AT.73.TEL 5167* 

BAZAR AU/AHŒ132-133 m twaotiSm. 35 i 

f'""ïù^CA-PATERSON 

likmätigt, få stå utanför den obehag
liga saken. 

Under det att allt detta utspelat 
sig har teaterdirektörens intresse 
väckts —• det hela är ju det präkti
gaste stoff till ett drama! 

Han gripes av iver att iscensätta 
skådespelet och går följd av de sex 
rollerna in i sitt rum för att göra 
ett första utkast. 

I nästa akt skola skådespelarne in
studera det ofullbordade dramats 
första avsnitt, scenen mellan Fadern 
och den unga flickan, om vilken han 
ännu icke vet, att hon är hans styv
dotter. Då något manuskript icke 
finns, visa de ifrågavarande rol
lerna genom eget spel händelsen så
dan den ägde rum, varpå skådespe
larne på sitt sätt återge den. 

En stark kontrastverkan vinn es 
här genom det olika spelsättet. Så 
länge det gäller "rollerna" är det li
vets egen röst nian hör i replikerna, 
dess egen återbild man ser i det med 
mästarehand utformade händelseför
loppet, vars fasa alltmera förtätas, 
tills det hela upplöser sig i Moderns 
ångestfyllda skri. 

Skådespelame återigen agera på 
ett visserligen korrekt men teater
mässigt och "utvärtes" sätt, utan att 
kunna i'verklig mening levandegöra 
de tänkta gestalterna. 

, I nästa akt, vilken också är den 
sista, spelar dramat i Faderns hem. 
Det utvecklar sig emellertid icke lika 
självklart och följdriktigt som förut. 
Teaterdirektören och "rollerna" börja 
plötsligt att få svårt att ordna ihop 
händelserna i en samtidig och kon
centrerad handling. 

Man förstår, att det är just här 
den ursprunglige författaren börjat 
känna tvekan eller missmod inför sitt 
verk för att slutligen lägga det ifrån 
sig ofullbordat. Ännu ha rollerna en 
del att säga, en del att göra, men 
handlingen spinner snart icke vidare. 
De båda barnens historia når sitt tra
giska slut. De övriga rollerna däre
mot få icke sina öden fullbordade och 
förmenas därigenom det liv i konstens 
värld, som de hoppades på, då de 
kommo för att "söka en författare'. 

J o h n s o n  &  C a r l S o n  

Kopparslagerifirma. 
Husargatan 24. Tel,4llj 

Alla slags Kopparsla r ,  '  
riarbeten veikställas Föh^" 
"i"Kar utföras <W|jLn ' n; 
kemiskt rent tmÄ"^ 
lägsta priser. ^ 

En bisak är ej hyn hos någon 
kvinna, 

det är en sak, som väl betänkas 
tål -

en hy som skära rosenblad envar 
skall vinna, 

som jämt begagnar s'g av YvY-
Tvål. 

Pris 1 kr. 

A--B. YvY-Fabriken, Ystad. 

Hr la JYIjölh 
Distribution på glasflaskor. 

Tel. 40781. 45899 

En mängd olika tydningar ha „ 
sökts till Pirandellos drama. Iron

J-I 
Parodi? Mästaren har gjort alla dr 
sa gissningar överflödiga genom ST 
öppet säga vad han åsyftar med ü 

diktning. Han vitt visa att m;;nni 

skan födas icke med fri och 
livsväg utan till en viss roll, in'ij. » 
i det stora allmänna livsdramat H ' 
rudan denna roll är och på vad -•••ff 
— gott eller ont — den inbegrip«]. ; 
andra livsroller saknar människa 
möjlighet att överblicka. Endast vid 
något enstaka tillfälle, vid någon stor 
uppgörelse i livet då alla de medspe 
lande rollerna tala direkt från sitt 
hjärta, då deras sorg och förtvivlan 
deras hat och allt vad som rör si? 
inom dem får fritt utlopp, först då 
ser människan sig sådan hon varit 
och sådan hon är —. 

Genom den goda översättning för 
vilken vi ha att tacka Gebers förlam 
i Stockholm har det märkliga dramat 
gjorts tillgängligt även för den stora 
allmänhet som icke varit i tillfälle 
att se det från scenen. Även som 
läsdrama gör det ett gripande och 
oförglömligt intryck. Boken vilken 
måste betraktas som ett verkligt för
värv för en och var som är intresse
rad av livsproblemen har åsatts ett 
så lågt pris som 3 kr. 

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

Saluhallen 125 126. Tel. 4896. 

Rekommenderas. 

K A F F E  
härliga aromrika blandningar. Alla 

kvnlireter. Köpes fördelaktigast i 

Göteborgs Kaffehandel 
Ös'ra Hamngatan 39. Telefon 21)74. 
Filiiil: Baznr Alliance Butik N:o 95. 

- - G. O L S S O N I 
Frukt- & Grönsaksaffär, V. Hamngatan 2\ 
Göteborg. Telef.: Butiken 99!7. Bostaden 20725. 

P .  O L S S O N  

Slakteriaffär 
Tel 3108 SALUHALLEN 1 Tel. 3108. 

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

CJ. A. STRÖMUOM 
Lilla Korsgatan 2 

G r u ndad 1862 GÖTEBORG G™n(!ad Ä 

Telefon 868, 17 243. 
Försä jer i parti och minut 

Smör. Os', Margarin ch Ägg. 

Vid. Fiskinköp 
Kom ihåg 

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

Filialen Tel. 15324. 

— Fröken Romney — hans röst 
var på en gång ivrig och bönfallan
de — jag hoppas, att ni inte glömt 
bort mig alldeles, fast det är länge 
sedan jag hade nöjet att råka er. 

Hon räckte likgiltigt fram sin 
hand. 

— Å nej, jag minns er mycket 
väl, herr Cheyne. På Magnolia, 
var det inte, som vi råkades? Egen
domligt, att ni också skulle komma 
hit, då doktor Lassen är här förut. 

Vid ljudet av hennes kalla-, likgil
tiga röst mörknade Owien Cheynes 
grå ögon plötsligt. Han förstod mer 
än väl, vad krökningen på överläp
pen och det dolda hånet i hennes ton 
betydde. Hon hade inte förlåtit ho
nom hans uppförande, så tolkade han 
hennes vårdslösa hälsning, som var 
så olik hennes behagliga vänlighet 
ombord på båten. 

Nåväl, han förtjänade detta. Han 
hade uppfört sig illa den där gången, 
och hon hade rätt att harmas på ho
nom. Men om han blott kunde få 
henne att ändra sin tanke om honom, 
så skulle han känna sig upprättad 
i sina egna ögon. 

— Jag visiste, att Lassen var här, 

sade han kort. Men det är ett 
alldeles oväntat nöje att få se er. 
Fru Lindsay, var så god och gör er 
inte besvär med lunch åt mig, om ni 
alla har. slutat. Ett glas vin och en 
orange är alldeles tillräckligt. 

— Prat! Som svar på hennes be
fallning kommo de arabiska tjänar
na med de undanställda tallrikarna. 
Ni måste ha en god lunch. Jag var 
invigd i hemligheten, ser ni. Pop
py talade om för mig, att ni kanske 
skulle uppenbara er i dag, så jag har 
gömt undan lunchen åt er. Nu ska 
vi lämna er i fred, medan vi går och 
s r på gravarna. Poppy ser till er, 
vill du inte det, kära vän? Kom nu, 
alla ni andra och gör er plikt. 

(Forts.). 

Den fabrik som tillverkar "Yvy-
tvalen' och andra preparat och ar
tiklar med "Yvy" sotm rekommende
rande beteckning firar den 4 dec. 

30-årsjuhileum. Företaget, som är 
förlagt till Ystad, startades av Hrr 
A. J. Österlin och F. A. Ulriksen 
och omfattade först en minutaffär 
samt en helt liten fabrik, i vilken 
tillverkades en del förbrukningsar
tiklar, däribland tvål, för försäljning 
i den egna affären. Rörelsen växte 
emellertid raskt och slutligen måste 
de båda verksamhetsgrenarne ställas 
under var sin ledning. Yvy fabriken 
fick fabrikör Östelin till verkställan
de direktör och teknisk ledare. Ef
ter att ha börjat under de blygsam
maste förhållanden i två små bo
stadsrum upptar fabriken nu ett stort 
byggnadskomplex. 

Man förstår att en sådan utveck
ling och glänsande framgång som 
Yvyfab riken vunnit måste tillskri
vas i första hand en synnerligen 
skicklig ledning men även de tillver
kade varornas förträfflighet. I själ
va verket torde "Yvy" f. n. vara den 
bästa, populäraste och mest efter
frågade toalettvålen i den svenska 
marknaden. 

Nyutkomna böcker 

Naturskyddsfrågan har på sistone 
blivit aktuell i vårt land, och man 
söker på olika sätt väcka ocli vid
makthålla vårt folks intresse för hem
bygd och svensk bygd i allmänhet. 

Visst är även att man ser på ett 
landskap med helt andra ögon då man 
lärt sig känna och älska dess histo
ria och genom minnen och pietets
fullt skyddade platser kan kalla 
flydda tider tillaka. 

Vår svenska bygd är utomordent
ligt rik på skönhet och minnen, och 
som det naturälskande och vetgiriga 
folk svenskarna egentligen äro 
sikola de säkerligen med intresse om
fatta ett .sådant fängslande och in
struktivt arbete som redaktör Thor 
Högdahls i dagarna från P. A. Nord-
stedt & Söners förlag utgivna rikt 
illustrerade verk "Naturskydd i Sve
rige'7. Boken, som närmast är av
sedd som en handbok för skola och 
hem är utarbetad på uppdrag av 
Svenska naturskyddsföreningen och 
ger en synnerligen överskådlig och 
njutbar överblick av naturföreteel
ser och minnen från olika trakter i 
vårt land. 

för husmödrarna 

att beakta! 

Till hjälp för husmödrarne och 
särskilt för dem, som sköta sina hem 
på egen hand, har Fru Frida Ryhr 
i Göteborg öppnat en byrå, vilken 
tillhandahåller hemmen tillfällig ar
betskraft, kokfruar, uppasiserskor, 
tvätterskor, strykerskor, rengörings-
hjälp o. s. v. Byrån disponerar även 
krafter, vilka vd t. ex. sjukdoms
fall eller bortresa för husmodern 
kunna åtaga sig hemmets skötsel 
med tillsyn även av minderåriga 
barn. 

Vad Fru Ryhr särskilt åsyftar är 
ätt hålla en utvald medarbetarstam, 
vilken är fast knuten till byrån ooh 
för vars medlemmar hon därför kan 
garantera i fråga om ärlighet, kun
nighet, ordentlighet och arbetsam
het. Moderate priser ! 

Byrån har S"n lokal i fastigheten 
n:r 1 Lazarettsgatan (ovanför Tele
grafverket). Tel. 6929. 

6tt intressant 

Hmerikaföredraöf. 

bj'udes göteborgspubliken under d™ 
kommande veckan. Det är Fru Dag
mar Waldner, f. Grebst, som ons
dagen den 3 dec. i K. F. U. M:s sto
ra . sal berättar om den halvarslång® 
studieresa hon nyligen företagit i 
U. S. A. Föredraget illustreras 
sk-'optikonbilder. Fru Waldner 
känd soim en briljant och i hög grac 

underhållande talare. 

Ingenting är så nedbrytande för 
en människa som långtråkighet. 

(i "HEMHJÄLP 
Lazarettsgatan 1. Tel. 6929 

(Ovanfor Telegrafverket) 

utför i hemmet matlagning, serveri.Bg'„La 
göring, tvätt m. m. Endast fullt k" ^ 
och pålitliga biträden. Dnmmsugiire ^ 
vridmaskin till uthyrning. Efter kl. 
tel. 12732. 

Fru Frida Ryhr. 

TIDNING 

år 

en välkommen 

till 

Edra vänner 

Ring 180 70! 

N:o 49. 5:te årg. 

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

H'âttas med 

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

ftofaiitr 14. EKtBTI t CL, 
CÄW. HO». .» GM..»». TTMIP«:»« 

6 December i925. 
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INNEHÅLL.  
Utlandskrönika i sammandrag. 
I halkan. Av Ragna Peters. 
Stjärnor. Av Sigurd Dahllöf. 
Jessie Wessel. Av Hilda Sachs. 
Utan smärta. 
Finskt och danskt. 
öift kvînnas förvärvsarbete. Av Juris. 

kand. Märta Björnbom Romson. 
Frun, kokerskan och husan. 
Vår frånsida. Av ***. 
Allahs vilja. Roman av Kathlyn Rhodes. 

Ett rykte vill veta att ett allmänt 
uppror planeras mot Frankrike i dess 
muhammedanska kolonier. Tidpunk
ten anses gynnsam med hänsyn till 
Frankrikes finansiella svårigheter. I 
engelska tidningar finner man en och 
annan (fundering om de muhamme
danska upprorsplanerna möjligen rik
ta sig även mot andra euro 
kolonimakter. 

Utlandskrönika 

i sammandrag. 

Den franska ministerkrisen har 
lösts.. Det lyckades nämligen Briand 
att (bilda ny regering. Han bröt där
vid med .socialisterna ooh stöder sig 

-nu på de borgerliga center- och vän
sterpartierna. Den politiska situatio

nen har därmed klarnat. Man vän
tar att en borgerlig front skall upp
rättas mot de revolutionära partier
na, nämligen socialister och kommu
nister. 

Den nya regeringen har fått sitt 
finansförslag antaget. Det har 
icke mottagits med glädje, därtill in
nehåller det alltför obehagliga sa
ker, men staten måste ha penningar 
var de sen skola tagas från. För
slaget går ut på att franska banken 
skall lämna staten ett nytt förskott 
på 7 1/2 milliard francs. Dessa 
banksedlar skola sedan inlösas ge
nom en extra beskattning uttagen 
överallt där en sådan är möjlig. För 
att få budgeten att balansera skola 
besparingar göras: de dyra krigen i 
Marocko och Syrien skola avslutas 
och militärutgifterna minskas. 

Locarnotralitaten undertecknades 
den 1 dec. i London och bär nu den
na stads stolta namn. Ahten var 
högtidlig och stämningsfull och de 
växlade talen präglades av stor hjärt
lighet. 

Nu är frågan, om Londontrakta
ten förändrat världens utseeende, om 
tron på freden verkligen är så upp
riktig .ooh bergfast som de vackra 
orden låta förmoda. Det är sant, 
att England påbörjat utrymningen 
av Kölnzonen, också kallat den för
sta ockupationszonen, men denna åt
gärd borde enligt Versaillesfredens 
bestämmelser ha varit ett fullbordat 
faktum redan den 15 sistlidne jan. 

Den andra Rhenzonen skall en
ligt samma fred hållas besatt till 
d. 15 jan. 1930 och den tredje och 
ojämförligt isbörsta till samma datum 
1935. 

Men om allt är sämja och tillit 
mellan de gamla fiendefolken och om 
Londontraktaten är den bergsäkra 
freden böra tyskarna kuna begära 
«n tidigare, hälst en omedelbar ut 
rymning även arv dessa zoner. 

F)är ocb Där. 

En intresserad forskare har fun 
nit, att nästan all mänsklig poesi rör 
sig kring Kvinnan. 

Det naturliga borde då. tycker 
han, vara att kvinnorna läte sin dikt
ning kretsa kring Mannen. Men så
dant sker endast undantagsvis. I re
gel skalda kvinnorna om fåglar, barn, 
blommor och solnedgångar. 

Det stora filmbolaget "First Na
tional" låter i sina kontrakt med de 
kvinnliga filmstjärnorna inrycka en 
bestämmelse, att de i sitt privata liv 
skola iakttaga ett sådant uppförande 
att de icke ådraga sig publikens åt-
löje, hat, vrede eller misstänksamhet. 

I kontrakten stipuleras vidare att 
"stjärnan" skall hålla sig smärt och 
endaist sparsamt njuta smör, potatis 
och andra fettbildande födoämnen. 
I samma ögonblick hennes nettovikt 
överstiger en viss låg vikt anses hen
nes kontrakt utan vidare annulerat. 

Själ som trofast i det sista, 
Högsta vinst är allt att mista, 
Offra allt är segerns seger, 
Vad du ger, du evigt äger. 

IL Ibsen, 

If balkan. 

Staden en morgon klockan sju. 
Exteriören är halvljus, tyst och 

öde. Endast några spårvagnar och 
yrvakna kärror och bilar för det larm 
de kunna. 

Jag slinter mig fram genom upp
slitna gator och alléer. Överallt star 
vägarna som kanor och vallar, en
kom gjorda för att gå upp om morg
narna och öva sig uppå. 

Det knogande och skattebetalande 
Gröteborg sover ännu. Sover i hopp 
att staden tar vård om staden. Och 
det arbetslöisa Göteborg sover även. 
Sover i. lugn förvissning om att sta
den snart skall få skatteintäkter nog 
axt också ta vård om dem. 

.Tag stannar på min hala stig och 
spänner av nerverna ett slag. Det 

St] 'ätnotr, 

Se vtntetfytmien valvet fjöcj oefi kaÜ, 
bätunbet jotôen ligget mötft, fötftusen. 
T>å gitndta fjärran gyllne stjätneljusen, 
oc)f) smtjcfîaô strålar rymdens tempelhall. 

yjflen sriöbefyöljba stånba gran ocfj tall 
oefr Buga sig for stormen invtb Jfjttsen, 
ocf) stjärneblossen, tusen sinom tusen, 
f)Ut kallt be flamma unàer Blåstens svall. 

Då tänds Högtidligt ötier drömmens land 
en stjärna, klarare än alla andra, 
det Blir så ljust oc/t stilla efter Itänd. 

Och Hjärtats J?öld ocfi storm, som tien ocf) ven, 
for6gtts i når allt oid den stjärnans sJ?en. 
Som 6arn jag t»ill i tiennes strålljus nandraî 

Sigurd Dahllöf. 

är strävsamt att gå obroddad på 
gletscher och glaciärer. 

Det smäller plötsligt till från ett 
hörn upp mot Vasastaden. 

En gentleman kravlar sig mödo
samt upp, borstar av rocken och tre-
v r stödd mot käppen vidare. 

Det arbetande, skattebetalande 
Göteborg har vaknat och börjar sipp-
xa fram ur husen. En ung dam 
springer lätt och övermodigt ut från 
ingången till ett hus, åker kråka än
da ned till rännstenen, på vars kant 
lion planterar en röva. Reser sig rod
nande upp igen, stukad och skamsen 
— kanske mest över sin fåvitska tro 
att allt var väl beställt. 

En schalfru kommer knogande 
emot mig med en brödkorg på armen. 
Hon går steg om steg. Vid passe
randet sänder hon mig en blick full 
av ödmjuk ångest, som ville hon be 
om ursäkt att hon inte kan bättre. 
Stackars gumma, hon tror naturligt
vis att det är hennes fel ! 

Klockan hasar fram emot nio och 
det blir liv i tavlan. Utefter de sto
ra stråkvägarna kväller en jämn 
människoflod. De vingla, balansera, 
gå på spänn hela raden. 

— Hur gick det? ropar en röst 
plötsligt över mitt huvud, och en 
främmande gentleman böjer sig ned 
över mig och sluter mig i sina ar-

>mar. 
Jag tackar — naturligtvis leende, 

fastän handsken remuât och blodet 
sipprar ut i handflatan som brinner 

som eld. 
— Det är en stygg halka, säger 

gentlemannen och lyfter pa hatten. 
Jag fortsätter, med den spräckta 

handsken gömd i muffen. Det före
faller mig som stode vi alla sa per-

plexa ooh överrumplade av detta väg
lag, som om vi aldrig förr sett en 
vinterdag. 

Med ens fångas min blick av en 
helt ny syn. Det är tre karlar som 
gå utefter en trottoar och sopa om
kring- benen på folk. På vid pass 
sju meters avstånd från varandra. 
De ha helt plötsligt stigit upp i tav
lan såsom en mängd kvastar och 
prickar i en förut klar farled. Och 
jag vet att de i detta ögonblick såsom 
stampade ur jorden skola uppträda 
överallt i staden i människors kurs. 
Och det förvånar mig endast att vå
ra husmödrar aldrig kommit på den 
lyckliga och trevnadsfrämjande' idén 
också de att förlägga städningen i 
våningen till en lämpligare tidpunkt, 
iså att samtliga familjemedlemmar 
verkligen bleve övertygade om att den 
försiggick, som det nu är går ju detta 
viktiga och angenäma arbete alltför 
spårlöst förbi i våra hem. 

Jag betraktar en stund den upp
byggliga synen. Skall just fortsätta 
då jag så gott som i bokstavlig me
ning får en spade sand över mig. 

Min beundran stiger. Klockan är 
nämligen över nio. Staden har re
dan halkat sig till sitt arbete. Sänd
ningen kan med fördel begynna. 

Sådant kallar jag metod. 
Nu återstår bara "mjölkkärror

nas" och soplassens smakfulla och 
lokalt betonade procession. Men den 
kommer som extranummer längre 
fram. Det förmiddagspromenerande 
Göteborg har nämligen också inne
slutits i stadens •Välvilliga hågkomst. 

Ragna Peters. 

3 * 8 8 1 *  ( j d e s s e l .  

•JESSIE WESSEL. 

Redan som helt ung ämnade Jes
sie Wessel en dag ägna sig åt 
teaterns konst. Hon lärde sig dikt
verk utantill och deklamerade inte 
sällan offentligt. Emellertid tog hon 
först studentexamen. Ty man kan 
ju aldrig veta.... 

Hon gick igenom elevskolan och 
debuterade på Dramatiska teatern 
som Bertha i Strindbergs "Fadern". 
Alltifrån början kom hon således in 
i det allvarliga rollfacket, för vilket 
hon har en avgjord läggning. Inte 
så att hon skulle sakna uttrycksme
del för det gladare och lättare; hon 
har just under senare år visat en inta
gande förmåga även i denna rikt
ning. Men hon besitter mitt i sin 
veka ungdomlighet den enkla vär
dighet, det osökt trovärdiga, som det 
är så välgörande att finna som bak
grund för återgivandet av en del ka
raktärsroller. Hon har spelat Mäs
ter Olovs Kristina och Agda i "Jo
han Ulvstjer.ua", men den av de tidi
gare uppgifterna, där dessa egenska
per klarast och. mest förtjänstfullt 
trädde fram, torde vara den unga och 
kloka Berta i fru Edgrens "Sanna 
kvinnor". Pjäsen gavs senast för en 
del år sedan som avskedsföreställ
ning för Emil Hillberg, som ännu 
mera mästerligt än vid de långt till
baka liggande föreställningarna ha
de utmejslat styckets typ för den yt
ligt vänliga, grundegoistiska famil
jefadern. Förträffligt hade Jessie 
Wessel uppfattat dottern, denna åtti-
talets vaknande unga flicka, som såg 
att just de som trodde sig vara de 
enda sanna kvinnorna, dessa hustrur, 
som utstodo och förläto allt, i grun
den blevo verkliga förstörerskor av 
mäns karaktärer. Just därför att 
hon förstod detta, nya, det öppna, är
liga modet, detta känsliga sinne för 
det rätta, som "inte kan fördraga en 
orätt, inte ens när den är riktad mot 
henne själv", men som just alltid 
tändes hetast för att försvara andra, 
just därför ägde hon förmagan att 
lyckas i de modärna, allvarliga rol
lerna. En roll, som i viss man låg 
åt detta håll, var den unga officers
frun i Matairlinek's "Borgmästaren 
i Stillemonde", på vilken nedlagts 
ett starkt och fint konstnärligt arbete. 

Bland nyare roller märkas' Acacia 
i "Mors rival", Nellie i "Skuggorna". 

Vera i "Höstens violiner". I denna 
sistnämnda uppgift kom på det lyck
ligaste fram en ung flickas muntra 
jargong — något som inte hör till 
det lättaste och som fordrar mer 
smak än man tror. Arten torde kun
na anses som en ny landvinning för 
den unga skådespelerskan.som läng
re fram i samma stycke febrilt käns
ligt gav den vaknande unga kvinnan. 

Det är dock inte endast det mo
därna och det mera realistiska, som 
uppfyllt Jessie Wessels arbetslista. 
Hon har lyckligt återgivit Strind
bergs fantastiska Indras dotter i 
"Ett drömspel", och hon har spelat 
Ofelia. En Shakespeare-figur var 
det också lion skulle komma att åter
ge, när hon under den förra vin
tern engagerades till Reinhardtbühne 
i Wien. Visserligen uppträdde hon 
där även i "Skuggorna", men gäst
spelet, som fick mycket goda om
nämnanden, torde huvudsakligen ha 
varit anordnat för återgivandet av 
Titania i "En midsommarnattsdröm". 
Vi minnas hur vid det Reinhardtska^ 
framförandet av stycket här för en 
del år sedan de burleska momenten 
och i det hela det 1 ustspelsmässiga 
fick överhand. Vid dessa nya före
ställningar framhävdes framför allt 
det lyriska. Det bör nämnas att den 
svenska gästen utförde sin roll på 
tyska, då det som man vet är mycket 
sällsynt i de större länderna att en 
främling släp pes fram på en scen ta
lande landets eget språk. Fröken 
Wessel säger sig för detta tyskans 
utarbetande för scenen haft den bäs
ta ledning av sin förträffliga lära
rinna fröken Griethe Lichtwerk. Till 
nästa år önskar Reinhardt fröken 
Wessels medverkan i "Frühlingser-
vachen", men om detta kan komma 
till stånd står i vida fältet. 

Jessie Wessel har kanske alltför 
ofta måst återge det idel söta och 
blida hos en rad flickroller. Nu sä
ger hon sig emellertid hjärtligt trött 
på allt detta "äckligt ljuva" och ön
skar att framför allt få spela karak
tärsroller och åter karaktärsroller. 

Men vem kan undra på om den 
unga konstnärinnan också drömmer 
om poesins toppunkt Julia? 

Hilda Sachs. 

DRICK FRIMÄRKS THE f&ÏÏ%r\\Qen 
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