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FINLANDS

garde para dera de på Skeppsbron. General

statsö verhuvud, anlände den 12 februari till

Mannerheim åtföljdes av en talrik svit. I
vänt ande ekipag e med förridare och omgi

Stockholm

MANNERHEIM,

ERNST

pä

sitt första officiella besök.

Riksföreståndaren

an lände

till

det .flagg-

prydda Stockholm, som tog emot gästen
med solsken och vårväder, om bord på
ka nonbåten Tarrno och möttes vid LogårdsIrappan av konungen med prinsarna Wilhelm,
Carl och Eugen. För övrigt ' hade till de nna
första

uppvaktning

för generalen samlats

vet

av

hed rrsskvadron

med standar gick

färden unp tili Slottci, där riksmarskalken
och överståt hållaren med en talrik samling
hovfunktionärer hälsade riksföreståndaren.
Det v ar ett furstligt mottagande. Stora folk
massor vofo i rörelse i staden, och so m
be kant avlöpte icke generalens ankomst utan

representanter för statsmakten, korporatio

demonstrationer

ner och medlemmar av societeten. Vid Lo-

socialisterna. Men därom fick den det gäll
d e först veta genom tidningarna.

gårdstrappan ihade uppförts en vacker ä r e 
port

och

från

de

yttersta vänster

ett hederskompani av Göta liv-.

Övre bilden: Konung Gustaf och riksföreståndaren Mannerheim hälsa varandra. Nedre bilden:
E. Holmén och Pressfotobyrån.
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<s&&& Ttr pr äs f äm 6 et ef ett ß v i n n o k a f t ?
Tlågra tankar inför en afrtueff fråga.

Tör Jdun av teof. kand. Siri Dafjfquist.

Här är icke man och kvinna, alla ären I eil i
Kristus Jesus. — P a u l u s .
Så många som iro på Kristus, äro präster i
Kristus. — L u t h e r .
Tjänsterna äro mångahanda, men Herren är
en. — P a u l u s .
Ehuru det är sant, att vi a lla med lika rätt äro
präster, böra vi dock icke alla offentligen tjäna
och lära andra. — L u t h e r .

HÄR STÅ KONCENTRERADE TANKAR,
mellan vilka åsikterna slå, när man på kristet
håll dryftar de n nu åt er aktuella frå gan om
kvinnan oc h prästä mbet et. Vi ha rätt —
men ha vi också kalle lse? S å torde ock
frågan ligga för några av oss, so m den när
mast angår.
Vi ha rätt. Inifrån kristendomen själv möta
inga principiella hinder. Mot den ur en till
fällig situation sprung na klokihetsföreskriften
"Kvinnan tige i fö rsamlingen" står med över
väldigande kraft vissheten om kvinnans lik a
vä rde och likaansvar i Guds rike, hämtad
direkt ur den religiösa erfarenheten. Vis
ser ligen fördjupar just vår kristendom vö rd
na den för naturmotsatsen; vi an a en Gud s
tanke bakom manna gärning och kvinnokall.
Men i u pp enbarelsens historia ha vi ock sett
den naturliga begränsningen i nödtider g e 
nomb rytas av en övergripande kallelse.
Bland Israels domare står mot all rimlig
tanke om kvinnokall Deboras namn. När,
för att tala Gamla Testamente ts språk,
"Guds ord kommer", vilket ä r prästkallets
innersta förutsättninig, s å går det icke sin
v äg efter kö n utan efter individer. Ordet
som s a de s till en main, kan mycket v äl varda
nytt i e n kvinnas själ: "Om du frambär ädel
metall utan slagg, skall du få tjä na mig s å 
som mun". Från präsfkallets innersta förut
sättning veta vi, att vi icke st å utestängda.
Kyrkans tradition vittnar för kvinnan
som präst.
Vi ha även något av kyrkohistoriens rätt.
Den långa 'historien vittnar emot os s; men
den ä 1 s t a historien fäller i stä llet sitt tunga
vittnesbörd för kvinnors rätt att i Guds kyr
ka of'fenligt tjäna och lär a andr a. Under
urkristendomen — och det ä r dock där kyr
kans tradition börjar — stodo enligt mång
faldiga uppgifter kvinnor vid männens sid a
såsom församlingslärare. D e första kristna
kvinnorna h ade ofta större bildningsförut
sättningar än sina trosbröder; i detta låg
de ra s kallelse till ledareansvar och lä rareställning. Kvinnornas insats i kyrkogrundläg gningens tid fyller o ss med tacksamhet
och beundr an och med en känsla av förplik
telse. Det urkrisfna diakonisskallet har i
våra tider till vä lsignelse återupplivats. Men
från Priscilla och kanske Lydia och d e i
Romarbrevets slutkapitel nämnda, sin tids
församlingspräster och missionärer,* g år
oc kså e n linje, men tidigt och alltjämt av 
bruten.
Vad vållade denna snara omläggning i
kyrkans prax is? Kvinnornas — ac k, s å för
ståeli ga — opålitlighet i lär ofrågor blev elt
församlingsbekymmer; de tiäretiska riktnin
garna buros allmänt fram av kvinnliga agi
tatorer. Då grep man, naturligt nog, på or
todoxt håll efier Pauli auktoritet: Kvinnan
tige i f örsamlingen. Samtidigt växte kyrkans
verksamhet till at t bli "sloroffenllig" — då
kom den alltjämt levande frågan om kvin* S e H a r n a c k : Mi s s i o n u n d A u s b r e i t u n g .
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va rnar för brott mot kyrk ans vördnadsfulla
tradition, kännes icke hållfast.
Vi ha rätt: inom o s s känna vi de n, bako m
o s s s e vi den. Men ha vi också kallelsen
i detta n u ?

^ ..

Fru Siri Dahlquist med sin förstfödde.

nornas yltre lämplighet. Å an dra sidan
sked de också en utveckling inom prästkal
let självt. Den personliga, ofta profetiska
läraretjänsten
förvandlades till liturgiskt
präs tämbete. Läraren blev offerpräst. Och
i offerprästens långa förkristna historia på
judisk mark har aldrig kvinnan haft rum. En
kvinna kan ha varit profet, men präst — b ort
det! Det ä r konsekvent, att kvinnliga präster
är en otänkbar tanke för katolicismen. Där,
med uppfattningen av prästen som medlare,
hör ock det skäl hemma, so m nyligen a n dragits och so m väl tyst bor i den allmänna
skräcken för kvinnor vid alfaret: Kristus var
do ck man! Men vår protestantiska syn på
prästkallet bryter med alla mystiska tankar
på prästen so m offe rprä st-medlare och gri
per i stället tillbaka till de n enkla urkristna
läraren-själah jälparen.
Därför
kan
icke
på protestantisk mark kvinnor so m präster
vid männens sida vara en principiell orim
lighet. Den mest gängse invändningen, som

O, Du är vår.
Du Mästare, som ensam stod
vid hopens tryck med myndigt mod,
med evighetens höga ro
i själen, stark av bön och tro,
o, Du är vår. 1 trångmålstid
vi söka makten av din frid.
Och Du som kom i dödens hus
och sade ditt: Stå upp, var ljus —
och skapade en stillhetsvärld
bland bitter sorg och tanklös flärd,
o, Du är vår. I världens natt
din ljusa frid är själens skatt.
O, Du, som ditt ej höll för rov
men gav det fritt i livets prov,
som bar ur viljans heta strid
en världen övermäktig frid,
när provets stund oss förestår,
vi tacka Dig, att Du är vår.
O, Du som levde och som dog,
så att ditt liv blev övernog
av liv och frid för all vår släkt
och döden blev en morgonväkt,
o, Du är vår. På dödens ö
med Dig vi leva och vi dö.
SIRI DAHLQUIST.

Kallar kyrkan på kvinnan?
Kallar kyrkan och läget i v årt folk på o s s
— och just till präster? Behövas vi, och
duga vi?
Den sista frågan kan utan tvivel inte b e 
svaras annat än individuellt. Enstaka kvin
nor kunna säkerl igen behä rska kyrkofjänsten s tekniska och konstnärliga si da även i
mycket kr ävande fall och ge b åde skönhet
och värdighet — o ch andefyllt innehåll — å t
församlingens högtider. Kvinnor ha redan
talat här i vårt land från domkyrkopredikstolar. Kan man inte sluta att ytligt göra
sensaii on och låta den yltre lämplighefsfrägan med den inre vara en individuell s a k?
Det ligger i prästkallets art att tvinga till
personligt val och en sam besinning på inre
och yttre kvalifikationer. Där ä r icke man
oc h kvinna, utan jag, icke kön, utan indivi
der. — Ur diskussionen om allmän lämplig
het och olämplighet kommer icke klarheten
över vad som för n å g r a kvinnor kunde bli
kallelsens vä g. — I diskussionen ha r redan
framhållits en sak som rör lämplighetsfrågan: den kvinnliga prästen borde vara ogift,
kanske mest för det egna hemmets skull.
Det bö r va ra mannens sak at t grunda präst
hem och ge kultur och församling den g å 
van. — Likaså torde ensam kvinnlig präs t i
en socken hö ra till d et olämpliga.
Men kallar kyrkan på o s s ? Kyrkan be 
höver arbetskraft. Hon har sin prästbrist,
hon har dispenseringen — ä r det infe nog
at t motivera ett kvinnornas uppbåd? Kyr
kan själv känner det inte så. Hon väntar,
och hon har skäl att vänta, en ny tillström
ning av manlig kraft. Ett om slag har skett,
möjligt att av läsa i d e varje å r st igande te o
logsiffrorna: p rästbristen ä r inte samma s p ö
ke nu som för 10 år se dan. Prästkallet står
åt er st rålande stort för skaror av bilda de
män, oc h just i folklivets förfallstider syns
såsom ej p å lä nge ky rkans tanke värd ett
livs insats. Prästbristen skall lösas som en
männens hederssak. — S å tro också vi kyrk
liga kvinnor innerst, liksom vi tacksam t e r 
känna, att "männens ky rka" ger o ss en god
andlig försörjning.
I sitt medvet ande om stigande kraft — oc h
väl också om präsfkallets för utomstående
ofat tbar a tyngd — ställa sig just kyrkans
unga ar betare väl s å starkt avvisa nde so m
d e gamla. (Se Axel Lutfeman i Församling s
bladet.) Man går därvid fram under p arol 
len: inga kvinnliga präster, men d e bildade
kvinnorna, g ärna teologiskt bil dade, in i kyr
kans tjänst, med fas t anställning så som re 
se sekret erare i ungdomsrörelse och mission,
vid diakonissutbildningen, kanske i kvinno
fängelser, sjukhus, socialt arbete. Det fö re
ligger alltså ett kyrkligt behov av ökat kvin
noarbete, ett teoretiskt vid sidan av det
praktiska.
Kyrkan kräver kvinnlig kraft, men ej i
prästtjänst.
Men på fråg an: behövs det kvinnliga
p r ä s t e r ? svarar kyrkan nej b åde genom
sitt ansvarsbärande folk och genom en bred
massopinion. Och d å s å är: skola vi verk-
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ligen hä n ga o ss p å ? Är dei i cke m er ange
lä get a tt g e vår insats inom d e begärd a tjän
sternas ra m? Det en da tvingande vore, om
vi kä nde läget i vårt folk inneb ära vår kal
lelse just till -prästtjänst. Ty prästtjänst tar
man ju inte utan visshet om kallelse. Och
är här några som h a en s å segr ande inre
visshet, at t de själva vilja vädja till staten
mot ky rkans p å förhand klara nej?
Sann erligen, vi kvinnor h a det reda n i
detta nu alls inte trå ngt i Sveriges kyrka.
Vi h a mer ä n nog av väntande uppgifter inom
räckhåll. - Vi komma, dä r vi g å i ungdomsrörelsens tjänst eller t. ex. som prästfruar i
en lokalförsamling prästkallet nästbredvid.
O ch på visst sätt : vad betyder y r k e t ? Det
finns många församlingar, som i denna d a g
faktiskt h a kvinnliga hjälppräster, och många
kvinnor som s äg a : "vår församling" med nå
got av prästens ansvar och sakkunskap. Or 
dets nådemedel ä r i v år 'hand — t. o. m. un
der högmässans form. Vem förmen ar oss,
att d ä r vi samlat människor en söndag sför 
middag i obygd långt från kyrka, bä ra till
dem Guds ord i det käril som vi räkna so m
det ädla ste och mest rymmande ? Skulle
man icke nu om en församling med sin präst
begärde det, räkna på venia för en kvinna
med kvalifikationer och Andens kallelse att
predika högm ässa i en kyrka jämväl — för
henne likasåväl som för studenten? Sve 
riges kyrka ä r fri. Har icke prästen rätt att
söka med honom i bildning och allvar jäm
bördig kvinnas hjälp vid konfirmationsunder
visningen på punkter, där en kvinnas erfa 
renhet g agn ar? S å är det utom prästg är
ningens ämbetssida egentligen ba ra två ting
vi stå helt utanför: sakramentsförvaltningen
oc h d e heliga handlingarna samt prästvig
ningen. Nu ä r detta för visso två ting som
väsentligt liksom sammanhålla och helga
prästens kall, detta jordens skönaste och
högsta vid sidan om moderskallet.

Kyrkans vakt kring sakramenten förstå vi.
All helgd och va!kt kring det heliga! Men
skulle vår k v i n n l i g h e t störa helgd en vid
barn ets do p eller draga ned de n heliga
handlingen vid Herrens altare ? Det ä r väl
icke heller s å man se r det, utan med ett
oreflekterat: det ä r inte ert, ni fick det inte
av 'begynnelsen:*
Prästvigningen ä r för ett protestantiskt
medvet ande ingen tom ceremoni. Den ger
beständig förpliktelse oc h tröst. Vi ha sett
det. S å 'högkyrkliga kunna även vi kvinnor
vara, att vi a n a "ämbetets" härlighet och
vörda den ström av liv som gå tt personligt
förmedlad sedan apostlarn as da gar — och
känna nå gon gång so m en tomhet och und
ran: varför stå vi m ed nödvändighet ut anför?
Kyrkan bör skapa invigda kvinnliga ämbeten.
För min del tror jag, att de n kvinna so m
skall stå genom åren i fast yrke so m för
samlings arbetare, får ögonblick då hon öd^mjukt önsk ade sig vara präst fullt ut bunden
och avskild som han av ky rkans utkorelse
och välsi gnels e och med något av kyrkans
auktoritet över sin person. Därför — giv
vigningens .helgd åt det kvinnliga ämbete
so m kyrkan känner sig vilja öp pna för! Kan
ske är det icke egentligen prästkall som före
sv ävar d e kvinnor so m st å denna sak ve rk
ligen nära utan e n e r k ä n d k v i n n l i g
k y r k o t j ä n s t , parallell med diakonis sans,
men teoretisk. Jag vet kanske inte någon
enda kvinna, som på allvar ville bli präst;
så dan a finnas dä remot, som skulle se det
som lycka och rikedom at t få stå i direkt,
ordnad kyrkotjänst. Och såsom fråga om
ett kvinnligt lä roämbete inom kyrkan känner
* Den känslan kan åtminstone jag förstå —
fastän inte förklara — liksom jag ibland tänkt - ,
skulle kvinnor orkat stå vid de många gravarna
i vinter?

jag personligen frågan om kvinnliga präster
som mest meningsfylld.
Hur sa ken pr ak
tiskt skulle ordnas med befogenheter och
ekonomi o. d., ser jag inte klart. Men up p
gifter vänta i de stora församlingarna, till
komplettering av präs ternas ar bete — predikouppgifter vid sidan av kateketisk a och
sociala, ungdomsvå rd, inre mission — i f än
gelse rna, vid sanatorierna, som "kyrka ns
flygande" för olika syften — allt saker som
icke fullt få sitt m ed enbart frivilliga krafter.
Tidsläget vädj ar (starkt till o s s Jkyrkliga
kvinnor. Kvinnorna bety da gränslös t mycket
för G uds rike i Sv eriges folk, d et so m är och
det som ska ll by ggas. Ibland tror man, att
ky rkans eller Gudstankens framtid i vårt
folk vilar hos kvinnorna. Kanske förestår
en kristendo mens "övervintring". Då kunna
uppgifter vara o s s kvinnor särskilt anför
trodda, så som i kyrka ns första och kritiska
år. För närvarande ser det ocks å ut so m
om kvinnorna lyssn a efter kvinnoord.
Är de t orätt, att vi då just nu känna vårt
offentliga ansvar växa här som över hela
linjen, a tt vi tycka o ss förnimma ett drag an
d e kall till Gudsrikesarbete, väckande och
fostrande, kvinnor för kvinnor — och att vi
i kärlek vänta, at t Sveriges kyrka skulle g e
det kallet fo rm?
Ett kvinnligt ämbete i ky rkan: vi ha rätt —
det fr åga vi inte efter; vi tro på en kallelse
— den vilja vi kyrkan skall erkänna och
räcka oss.
Det ringer mig i öronen en visionär Upp
landsskomakar es ord. Under student ernas
"k orståg" hade tillfälligt en kvinnlig student
varit med bland korsfararna. Han sto d där,
gubben, m ed en blick so m svann i d et o änd 
liga, och talade med syftning på ett kyrkofa dersord: "När det yttre blir som det inre
och när kvinna och man g å tillhopa, d å va r 
der det Herrens tid".

Tiff gagnef om icke fiff namnef.
— Man borde egentligen vara utbildad till diakonissa, då man är prästfru på landet, därför att
kärleken, som kan ta sig uttryck i handling är så
mycket verksammare än allt vad ord kunna ut
rätta.
Ungefär så uttryckte sig fru Siri Dahlguist till
Iduns representant, som uppsökt henne i hennes
hem i Degerfors. Men om detta skall vara sum
man av sex års erfarenhet från en verksamhet
som prästfru — och hjälppräst — vid försam lings
vården i ett stort industrisamhälle som Degerfors
bruk i Ka rlskoga bergslag vilja vi l åta vara osagt.
Ty medan frågan om kvinnans lämplighet för
prästens heliga kall i a ll officiell högtidlighet så
småningom på grund av motion kommer att be
handlas i riksdagen har fru Siri Dahlquist i prak
tiken löst problemet och som sin mans högra
hand vid utövandet av hans ämbete gjort alle
handa viktiga erfarenheter.
Långt innan reverend Anna Shaw hade hållit
sin uppmärksammade predikan i G ustaf Vasakyr
kan i Stockholm under rösträttskongressen 1911
hade fru Dahlquist förkunnat ordet från en stats
kyrkans predikstol. Men i all stillhet utan att göra
sensation. Att tala till en församlad menighet
är för henne någonting på samma gång enkelt
och naturligt som någonting ytterst allvarligt. En
gång, då hennes man pastorn blev sjuk och det
skulle blivit mässfall i en avlägsen del av för
samlingen, där gudstjänst var utlyst till e tt skol
hus, reste hans fru dit o ch höll h ögmässa. I h en
nes egen församling, där alla kände henne och
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kand. fru Siri Dablquist uttalat sina åsikter
om kvinnans lämplighet för prästkallet. Som
fru Dahlquist själv under en följd av är
varit sin man, pastor Gunnar Dahlquist till
ena hjälp vid den krävande församliugsxärden vid ett större brukssamhälle i Värmland,
ha vi trott, att det skulle intressera Iduns
läsare att fä ett personligt intryck av henne
och hennes arbete vid sidan av vad som kan
läsas i hennes tänkvärda och aktuella artikel.
visste vem hon var och vad hon var, nämligen
teologie kandidat, väckte denna handling icke
det ringaste uppseende. Eftersom pastorn var
hindrad och frun nu var så duktig och lärd, kun
de hon väl sköta hans syssla.
Det är ytterst intressant att höra fru Dahlquist
berätta en smula om sina erfarenheter från den
lekmannaverksamhet i kyrkans tjänst som hon
frivilligt åtagit sig. Som mångårig ungdomsle
dare har hon fått en god skola, men den bildade
ungdomen från gymnasistmötena bjuder dock en
talare en annan resonnans än gossarna och flic
korna i ett brukssamhälle på landet.
Vi sitta i familjen Dah lquists vita förmak i p räst
gården, ett vackert ljust rum med ett slags altare
anordnat vid ena kortväggen, där inför en re
produktion av Sigrid Blombergs "Bebådelsen"
många unga par knutits s amman för livet.
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Fru Dahlquist berättar knapphändigt och halvt
motvilligt och den som lyssnar får fylla ut och
grup pera tillsammans det mesta själv, s å att en
helhet kan stiga fram ur hennes or d.
Här är en vaoker tavla, som hennes åhörare
se r för sig.
— Det var en midsommardag, säger hon, oc h
det skulle icke bli någon högmässa i Degerfo rs
kyrka, därför att de t fanns ingen präst att tillgå.
Men jag tyckte det var s å synd, att en s å va cker
högtid som midsommar skulle gå förbi utan at t
firas, och s å klädde ungdomsföreningen och jag
kyrkan som om vi tänkte hålla fest d ä r me d
grönt och blommor, och d å det var färdigt, tyck
t e jag, att när vi nu var sa mlade i kyrkan, borde
vi inte skiljas utan en ge mensam uppbyg gelsestund och s å tala de jag till ungdom arna och höl!
högmässa för dem.
Kan man icke s e ungdomss karan med sin le-*
darinna, vitklädd, själv en ung kvinna, som gri>
pen av stundens stämning av sommaren därute
och det stycke a v de n som smyckar det heliga
rummet, omedelbart finner de rätta orden och
med dem når sjä larna. —
Ordets förkunnelse är endast en sida av fru
Dahlquists verk i församlingen, hon har även på
tagit sig sociata uppgifter och ungdomsrörelsen
ligger henne varmt om hjärtat. Men det skulle
föra oss för långt att här ingå på de ssa grenar
av hennes verksa mhet som frivillig hjälppräst.
ETH. K.
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£n räddning. Tloveff av Teresia 6urén.
"NI ANSER ER HA RÄDDAT MIG?"
Hon s åg upp till mig, där hon halvlåg i
vilsiolen framför br asan. 1 d et os äkra s ke 
net så g hennes ansikte s å spöklikt ut, a tt jag
ofrivilligt gick fram och grep hennes hand,
för att känna att hon var en påta glig verk
lighet. En ansa ts till ett leende fladdrade
öv er de bleka drag en, hon strök varsamt
över mina fingrar, s å som man smeker elf
barn : "Fröken Ek, goda snäl la fröken Ek!"
S å salte hon sig upp: "Vill ni höra min
historia?"
Upptagen av altt befrakta henne, denna
sä regna människa, glömde jag alt svar a.
Och hon märkte det e j heller — satt och
st irrade in . i eld en med etl 'hårt grep p cm
stolskarmen.
Jag genomlevde åter i minnet den da g
för någo n månad sen, då jag, trän ad sp ortkvinma som jag var, hade lycka ts rä dda
henne från att drunkna, fått henne upp på
isen och tagit henne med till mitt hem på
an dra sidan fjärden. Utan hjälp hade det
inte gått, men det var jag som fått se hen
n e i v aken och satt räddningen i gång.
Räddningen? Hon .ifrågasatte den saken.
Tacksam ha de hon ju visai sig, på sitt a v
lägsna sä tt — s å so m man tackar den, som
gö r s å gott han förmår och förstår men som
— ack, förstår s å litet!
Jag hade undrat .mycket v em hon var, den
na unga kvinna (betydligt yngre än jag) s om
s åg s å härjad oc h ändå s å stark ut. Hen
ne s nästan fula drag äg d e i hög grad det
slags tjuskraft, som ligger i själva fysiono
mien. Ögonen voro liksom skiftande i fär
gen, mellan guldbrunt och grått. Deras un
derliga verkan förhöjdes av de raka svarta
brynen. Munnen var ett barns, vek och fyl
lig. Men pannan, hakan och den något
gr ova näsa n gå vo intryck av kraft och fa st
het. Det v ar intressanta disharmonier i det
-ansiktet.
Hon h ade sysselsatt min f antasi, och egent
ligen hade jag, halvt omedvetet, gått och.
väntat på detta tillfälle, då hon skulle vara
nog stark att berätta litet, g e mig åtminstone
någo n ledning för att lösa det problem hon
utgjorde. Jag trodde mig nämligen på den
tiden vara psykolog; och jag sysslade med
fö rfattarskap, d är jag satt i frid och ro på
min fäderneärvda gård, med tid och -tillfälle
till vad jag behagade. De "kynkoboksuppgifter" hon lämnat om sig själv sa d e mig in
genting, annat än att tion tillhörde en gam
mal ansedd och fordern förmögen släkt och
tycktes stå s å gott som ensam i livet. Ja,
visst ville jag höra hennes historia.
"Ber ätta," s ade jag, "å h berä tta, om det
inte trö ttar er!"
" Tr ö t ta r ! " .. . Omigen log hon det d är
överseende löjet. "Äh nej, jag ä r nog s å
at t s ä g a immun mot tröt thet."
"Ni tror jag blev rädd ad, när ni fiskade
upp mig ur vaken. Nej, det var när jag kom
dit, när jag kom mer, ins Jenseits! Jenseits
von Gut und Böse, det ä r ett sant ord, fast
missförstått och missbrukat. Först när man
varit över gränsen, kommit till botten, då
ä r man räddad — fri, fri genom smärtans
övermått, fri från all sv aghet, all småaktig
hänsyn, all ömhet om sig själv, fri också från
trögheten. Då kan man börja på ny räkning
— uppifrån, därför al t ma n varit nere. Lik
so m det behöver bli mörkt för att man skall
Sära sig se .. .
Jag minns en gång för lä nge seda n, då
ijag var med om en höstflyttning från la n
de t, från ett sommarhem i skärgården. Bå 
ten gick s å tidigt, att vi måste stiga upp red
dan på natten, mellan tre och fyra, för att

hinna med d e sista an ordningarna för a v 
resan. Det var mörkt, himlen svartblå, stjär
norna hade en gl ans so m aldrig förr, tyckte
jag. Det var so m ljushål i det mörka valvet.
S å d e flammade! — S å hade d e flamm at
och blixtrat förut under ljusa sommarnätter,
men — d et behövde bli riktigt mörkt, för att
vi skulle s e d e m . . . Några timmar s ena r e
var solen uppe, och nu t ycktes stjärnorna ha
ramlat ned i gräs et eller hänga mellan bus
ka r och träd — där gnistrade nu tusen dia
manter. Spindelväven var öv erstänkt av
dagg eller belagd med lätt rimfrost, och
man måste förundra sig över att de n fanns
s å där överallt utan -att ha mär kts förut —
det va r kölden som visa de den och som
översållade den med ljuspunkter. Hur mån
ga småting vimla omkring o ss och bli för
bi sedda, ända tills dag g faller från himlen
och visar oss dera s tillvaro; men det sker
endast efter mörke r och köld . .. "
Henn es ögon voro nu nästan sv arta. S å
glimtade d e t till i dem, d e blevo guldbruna,
och som en soluppgång kom öv er hela an 
siktet de t varmaste, go daste leende, fullt av
ödmjuk ömhet.
"Förlåt, åh för låt — jag förefaller s å
otacksam med mina paradoxer . Visst k än
ner jag, att ni var redskapet för min r äd d
ning, ni o ch er kä cka människokärlek. 'Hade
ni inte fiskat upp mig, so m jag sade , s å
hade jag nu inte kunnat tillämpa den lärdom
djupet g a v . . .
Men jag skulle ju berätta mitt livs histo
ria. K a n man berätta den? O ch hur lång
•

Blott ett enda litet tack \
kan jag bringa... \
m

»Bloff en enda lifen blomma bland mu
många...»
!
Ut ur mörkret det ljusnande log,

\

och en uåg au berusande vällukt

\

genom kvalmiga sjukrummet drog. •
Från konvaljernas daggfriska klasar \
steg en stark och befriande uind
\
au den Vår, som ej åldras och viss- ;
nar,
mot min uissna och grånade kind.

\
•
•
•
•

Blott ett enda litet slag au ett hjärta, «
som slår med mitt eget i takt —

;

och från lemmarna bindlarna glida, I
och förskingrad är plågornas makt. \
Vad betyda de skröpliga stunder

\

som ui räkna i dagar och år,

'

då en ström au det euiga Enda

I

mellan själarna enande går!
m
•
•

Bloff ett enda litet fack kan jag bringa •
au min ringa och fattiga lott,

"

bloff ett enda litet ord, att förklinga, I
innan lyssnarens öra det nått.
;
JYIen det språk, som ui fala med uar- \
andra,
••
är ej bundet vid tungor och ord,

;

och de vårliga vägar vi vandra,
'
löpa fritt mellan himmel och jord. \
JOHHN NORDLING.
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tid behöver man i s å fall till d e t ? Nå ja,
några konturer k a n jag ju g e. Eller jag kan
rulla upp för e r en och annan film, sc ener
från en människas barndom, ungdom o. s.
v. Kanske något mera också, någon för
klarande t e x t . . . "
Hon teg e n tång stund med fjärrskådande
blick. Hon var långt borta i upplevda ting,
och stä mman h a d e liksom en fjärran klang,
när hon åter började:
"Min barndom, åh, den var härlig, ett s o 
ligt paradis! Ett såda nt hem jag hade ! Vår
trädgård — e n sagoliund, där det fanns
manshöga nyponbuskar bredvid gamla, gam 
la granar, sv arta och hemlighetsfulla! Men
på gräsmat torna lyste solen över kring ströd
da blommor i alla färger. Äh, ma ken till de n
trädgården h ar jag aldrig sett. Den hade
anla gts mitt i sjä lva skogen, och därav ihade
den sim k ar aktär. Här fick jag mina första
intryck, genomträngda av en säregen poesi.
Ja, d e knotiga, monumentala ekarne och det
er ratisk a blocket, s om också hörde till s a golumdens härligheter, g åv o mig mön första
känsla för skulptur, för ilinjernas språk —
allt i ko ntakt med naturen, det artificiella har
jag också aldrig tålt! Här lärde jag mig älska
ljus och färg och välljud, när jag låg p å
rygg och hörde fågelsångens porlande kas
kader och s å g solstrålarne s lek genom grön
skan eller tullade kring under blommande
fruktträd, h ypnotiserad av insekternas musik.
Och livet som helhet v ar någonting varmt
och ljust oc h hägn at, som kom det späd a
sinnet att öppn a sig för tillvaron med b e
redvillighet och kärlek. Jag minns alt jag
ha de ett behov av att ge, just kärlek, icke
allmosor. Det föll m ig aldrig in att, som de
sm å helgon jag läst om, (de finnas i l evande
livet bevars väl!) k lä av mig mina egna
sm å lyxplagg och rä cka dem å t trasveirgar,
men jag kommer i håg en scem, där jag med
våld slets från ett smutsigt litet busfrö, som
jag hårt omfamnade och kysste. Jag undrar
om min bonne misstänkte någo n förtidig
erotisk förvillelse eller enidaist e n pervers
smak för smut s och trasor .. . Pojken hade
en uttrycksfull fysionomi, so m tätade om
trots, vilja till ont, men också gränslö s över
givenhet. Jag h ade inte ku nnat sätta det i
ord då , men jag vet bestäm t att va d som
drev mig va r en säker, osviklig instinkt om
detta och en oemotståndlig önskan att "över 
vinna d e t onda med det goda".
Po jkar voro för övrigt mina naturliga kam
rater, jag v ar enda flickan i en krets av
br öder och kusiner. O ch vad vi h ade roligt!
Det fanns inte en friluftslek vi inte frossat
i. Vi försökte till och m ed spel a polo, det
hade en engelsk officer lärt oss. Det kom
mycket utlänningar till vå rt hem, s ärskilt e n
gelsmän, mamma var halv engelska — från
Singapore. Hennes far var yngre son i en
gammal engelsk adelsfamilj, modenn av
någon blandras. Det var också engelska
traditioner i fars släkt, h an kom tidigt ut till
London, sedan till ko lonierna. O ch fick som
sagt tag i m am ma där borta i Singapore —
min va ckra mamma, hon var som en mo
gen frukt av Sö derns sol eller som en grann
blomma! Det ä r ef ter henne jag har mitt
lockiga hår och svänge n på 'läpparne, men
det ä r också allt. Min engelska haka hade
inte hon, fa st den atavismen hos mig nog
förmedlades genom henne. Resten ä r väl
. sven ska drag, delvis beteck nande för släk
ten Ståhlsköld. S å det ä r ju kans ke lustigt
att jag har ett s å exotiskt klingande för
namn. Gloriana döptes jag till — det var ett
infall av min mor — G loriana såsom Queen
Bess en gång kallade sig. Glory hette jag

under min barndom, — det namnet som nu
st åtar på biografprogrammen! — s edan blev
jag Annie, som ni ju v et.
Ja, det var en ljus tid. När jaig nu ser
tillbaka och ha r upplösningen i min hand,
s å kan jag ju finna en och an nan liten flik
av den sk ugga framtiden kastade före sig.
Ett sa mtal jag hörde mellan min g amla dad da
Meg och min bo nne till exempel. Det va r
om ett barn, som blivit funnet liggande på
golvet "med fradga för munnen" för att
detta kanske kunde vara "ett förebud". Jag
begrep ingenting, men det föreföll mig som
om barnet skulle varit min mor. Meg hade
kommit med henne till S verige. — N å, andr a
sake r också. Där talades om degeneration,
och det ordet fäst e sig i mitt minne. Det
kom igen i samta l mellan gäster, mellan
vår läkare och en gammal släkting, ibland
i samman hang med någon yttre eg enhet
•hos någon av oss.
Mitt ansiktes olik
het till exempel — som ni se r har jag
två helt olika profilfysionomier — min
älste br ors öron, som är o olika sto ra,
med mera.
Min häftighet och livlighet
var ocks å degeneration. Tjänarne togo upp
ordet oc h använde det i tid och otid som
en av dem själva of örstådd varnagel. Det ä r
muntrande at t minnas hur en av dem till
rättavisade mig för ett näsvist sv ar: "Ta sig
tillvara, Glory, jag tänker inte tåla någon
degeneration!" Men då förstod jag inte
humorn i -dylik t, och oftast skedde ansp el
ningarna p å ett dystert och mystiskt s ätt. Så 
dant kom mig att anan de rysa och at t lik
som br ådstörtat njuta min barndomslycka,
i omedveten förkänsla av d ess snar a slut.

Från konstutställningarna.

1. G. Magnusson: Porträtt av min fästmö.. 2. P.
Lindroth: Höstdag i havsbandet. 3. Arvid Fougstedt: I Davids atelier. 4. Oskar Bergman: Från
Sandhammaren. 5. P. Sundberg: Tidig frost. —
E. Holmén foto.
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Jag älskad e svärmiskt min vildmarksidylf,
jag älskade vördnadsfullt konstverken inom
hus och d e smakfulla interiörerna, hela mitt
vack ra hem, jag dyrkad e min vackra, st r å 
lande mor; at t hon var nyckfull och reilig,
märkte jag sm åningom, med led ej därav.
Hennes häftiga utbrott dr ab ba de aldrig mig
— kans ke därför att min dyrkan lärde mig
al t instinktivt vara henne till lags. Men —
jag s åg henne kasta en tung nyckelknippa
i ansiktet på sin kammarjungfru; jag s å g
sedan mer än ett dr ag, som fyllde mig med
en kväljande, obestä md oro.
S å, en n a t t . . . Jag vaiknade plötsligt och
sa tt e mig upp i bädden. Bröderna i rummei
bredvid so vo hårt och tungt. Vad var de t ?
Sä kert ha de jag inte drömt d e underliga ljud
jag hört — var kommo d e ifrån? Ur stån d
at t få makt med den hemlighetsfulla ångest,
som kommit över mig, st eg jag upp för a ti
söka skydd och förklaring. Jag smög mig
ut i den långa korridoren. Den låg i m ör
ker, men hallen, som den mynnade ut i, v ar
starkt belyst av klart månsken. Och där
— dragen av min egen fasa kr öp jag nä r
mare, tills jag s åg alldeles tydligt, s åg va d
jag aldrig kunde glömma! J a g s å g v a n 
s i n n e t . Och det var min egen mor jag
såg.
Den natten ined d ess hemska bilder — d e!
var ju soin en förevisning av en rafflande
filmserie, s å blixtsnabbt växl ade bilderna,
så vå ldsamma voro scenerna! Men d e n
n a t t e n f ö r ä n d r a d e m i t t l i v . Sed an
dess var det stut med barndomsparadiisei .. .
Vad betydde yttre förändringar, hård a nog
i och för sig, jämförda med vad som för-

.
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siggå it inom mig! Från och med den nat
ten var jag i s o l e r a d . Världen var tude lad: jag och d e andra. De andra vo ro mina
jämnåriga, den mänsklighet jag närmast
kom i be röring med. Jag "som visste", va r
skild genom ett svalg från dem som icke
visste — icke v isste någonting om livets hem
ska djup av obotlig sorg, den underliga
skrämsel som lurade bakom den skenbart
lugna vardagligh eten. De, som kunde gläd 
ja sig åt små tillfälliga ting, låta muta sig
av dem, s å att d e icke fo rskade bakom,
icke avslö jade den ohyggliga tillvaron —
där sådant kund e hända! Liksom jag förut
i omedveten pass ion hängivit mig åt alla li
vels ljusa möjligheter, s å frossade jag nu i
min Kassandra-stämning; och d e yttre för
ändringar ja.g nämnt befo rdrade den.
S edan min mor, hemligt so m om -hennes
sjukdom vore en förbrytelse, förts bort till
en vårdanstalt, upplöstes 'hemmet.
Vårt
vackra hus bo mmades igen — längre fram
såldes det — b röderna skicka des till en pri
vatskola på landet, jag till en faster i St ock
holm. Det var som om en skam vilat över
oss, som om man velat plåna ut minnet av
vår existens. }ag har seda n förstått, at t vår
far tr odde sig s å bäst motarbeta det arv
han fruktade hos oss. Vi skulle komma i
en helt annan omgivning, under et t konse
kventare övervakande ä n han med sitt het
s a de affärsliv kunde g e oss. För mig trodde
han sig nog sörja särskilt väl, det kan rö ra
mig till tå rar, då jag tänker på det — nu.
Jag hade ju visat tecken till et t våldsamt
känsloliv, själva den star ka vitalitet, so m
han älskat hos mig och velat skydda, n är
han i min tidiga barndom icke tålde at t n å 
gra band lades på min bullrande glädje, den
ingav honom nu farhågor. Kunde det vara
något ab normt i d e d ä r häftiga känslorna,
d e brokiga infallen? Jag behövde en s ta 
dig hand över mig, en nykter ledning. S å
skickade han mig till sin älsta syster och
sk affade mig — en bittert olycklig ungdom.

Det där gamla huset vid Malmskillnadsgatan, jag vet inte om det existerar längre,
tror nästan det ä r rivet. Men i mitt minne
st år det, gråt t och dystert, och ka star e n
kall sk ugga omkring sig. Mitt ru m låg åt en
liten gränd, en brant ba cke, där jag h ade
utsikt över sotiga talk och ett par gårdar
som liknade brunnar. Oöh solen s åg jag
en dast som ett trånande ©ken. Jag ve t inte
om alla människor, när de s e d e t där röda
skenet över en stängd horisont f å ett in
tryck av at t detta ä r den st ar kast e symbol
för tärande längan, men s å ä r det för mig.
Jag känner fysisk smärta vid åsynen av en
såda n dold solnedgå ng — troligen en idé
association från den d är tiden.
Kanske hade jag blivit lite v an vid självs
våld i e n del sa ker. Jag var van att få sova
ut om rnornarna till e xempel. Nu måste jag
upp på sl aget se x, då sto d faster vid min
s ä ng med ett vått, iskallt lakan.
Detta
ohyggliga sätt at t f a avrivning inledde mitt
dagliga martyrium, och när jag huttrande
klädde mig, tänkte jag att Gud var b r a
obarmhärtig, som ej låtit mig d ö under na t
ten. Sen jag fått litet varm mjölk m ed sk or
por och kommit i v äg till s kolan någon tim
me senare, ty ckte jag ju ändå det kunde
vara lämpligt att leva över historielektionen!
Var jag ba ra väl i sk olan, s å tedde sig livet
betydligt ljusare p å e 11 sätt, ty jag hade det
intresse och de n glädje av att inhämta kun
skaper, som man måste erfara, då man lär
•med lät thet. Men den räddhå gans ande, som
fått makt med mig i det mör ka hem, d är
min fullkomliga fa ster rådde, den sl äppte
aldrig helt sitt tag. Ooh kamr aterna kunde
jag inte komma nära; de t v ar ej underligt,
om d e en smul a s å r ad e drogo sig tillbaka
eft er att i början gång på gång ha bjudit
mig fö rgäves än p å e n utflykt än på s. k.
"ett enkelt samkväm med dans ". Fasters
dystra religiositet fördömde dålig teater och
visst rent av allt glatt och festligt umgänge
människor emellan. Och för övrigt kunde

det inte falla henne in att sl äppa mig utom
räckhåll för sin kontroll, därtill var hon allt
för samvetsgrann. 1 d e familjer där hon
umgicks, fanns ingen ungdom, hon kä nde
aldrig behov av att se ungdom omkring sig,
alltså — jämnåriga träffad e jag i skolan,
men icke annorstäde s! Och för det mesta
var jag absolut ensa m eller i fasters säll 
skap , rättare s ag t "ö vervakad a v faster".
Raskt lä rde jag; mina läxor voro vanligen
un danstökade, när det där rö da sken et bör
jade — utom mörkaste vintertiden förstås.
Då satte jag mig ne d p å en gammal ek 
kista, som stod framför fönstret, och stir
ra de ut eller kastade mig rak lång på den
i vil d men småningom slöare förtvivlan. Allt
initiativ släcktes, ingenting fick företagas,
bäst att somna från allt. Jag gick och lade
mig tidigt, anropande Gud om at t slippa
vaknat
Till e n början ha de jag gjort skyg ga för
sök att få fortsätta mina idrottsövningar.
Faster an såg dem absolut okvinnliga och
sk adlig a. Dä remot tillät hon mig att deltaga
i en aftonkurs vid Tekniska skolan, se dan
teckningslärarinnan sagt att jag visade ar 
tistiska anlag. Det v ar ju en tröst. Men
även här satt jag ensam-. À11 min barnsliga
tillgänglighet var förlorad, kamraterna kän
d e sig bortstötta. Ooh jag led outsägligt,
fåfängt sökande sk ruva upp mig till ett visst
koketteri inför mig själv med mitt "frä m
lingskap".
Hade jag kommit i andra förhållanden,
normal are för min ålder, då hade nog den
där inbillade isoleringen förr givit med sig,
det är jag övertygad om. Men som det nu
var — åh vilket fängelse jag le vde i! Ett
andligt fängelse, där min själ sa tt instängd,
hungrande och frysa nde . . . Jag minns en
liten p alm, som förde ett tynande liv i fasters
salong. Den h ad e jag i uppdra g att göra
ren en gång i veckan, och med vilken öm 
het oc h sympati lät jag inte svampen fara
över dess bl ad! Du ä r en olyckskamrat,

MÅNGA ARO DE SOM DRA SIG TILL MINnes svunna tider vid budskapet att Louise Rundstedt slutat sina dagar och som till d enna håg
komst lägga tankar av tacksamhet och sympati.
Till flera generationer höra de som sålunda min
nas. Den avlidna nådde den höga åldern av 93
år, och om det utom de närmaste vännerna är
en talrik krets, s om erinrar sig hennes blida per
sonlighet, kommer detta av det värv åt vilket
hon i inte mindre än bortåt ett halvt århundrade
ägnade sig.
I N orrköping, där fröken Rundstedt hela sitt liv
varit bosatt, grundade hon år 1847 tillsammans
med sin några år yngre syster Hanna en flick
skola, som till början av 1890-talet, då de slu
tade den, bibehöll det största anseende och för
troende. Men det märkvärdiga med denna skola
var, att man aldrig hört en elev därifrån, som
talar om sin skoltid i annat än de hjärtligaste
uttryck och med en glad erkänsla. Mycket låg
detta i undervisningens friare anordning, på vil
ket här inte är plats att ingå, men säkert mest
och framför allt i d en goda anda som rådde där,
och som utstrålade från de båda föreståndarin
nornas väsen — en atmosfär av traditionell kul
tur, en förfining, som gav den goda taktens lyft
ning åt alla förhållanden inom den lilla läroan
staltens väggar.

Porträtt till dagskrönikan.

initiativet till
för arbetare
Netzel är av
men kom till
sig 1866 med
1914.

De båda systrarna kompletterade varandra på
ett särdeles lyckligt sätt: Hanna med sitt stora
kunskapsförråd och sin levande lust att meddela
vetande, Louise representerade de mera gammal
dags kvinnliga talangerna. Teckning och hand
arbeten voro hennes speciella fack, hon ledde
dem båda med en medfödd artistisk blick. Men
det var också för henne man tog sina första
steg i den franska Syllabaire och eftersade sina
första meningar på franska — skolans vanliga
talspråk. De första speciella konversationstim
marna på detta språk leddes också av henne
och blevo genom hennes behagliga sätt och ett
visst litet sinne för humor mitt i mildheten roliga
timmar. Mjukhet och grace var det som mest
särtecknade hennes väsen, och hon trädde gärna
tillbaka för systern, som med sin mera skol
mässiga läggning kom att bli den ledande.
Louise Rundstedt överlevde denna syster och
kamrat en del år, men helt ensam har hon icke
varit. Hon hade många trogna vänner, elever
och "barnbarn", och lärjungars döttrar som ock
så gått i skolan, sökte ofta upp henne och med
ett utmärkt minne hågkom hon alla — alla dessa
som nu med endast ljusa känslpr minnas henne.
HILDA S ACHS.

anordnande av populära konserter
både i Stockholm och Paris. Fru
finsk härkomst — fö dd Pistolekors;
Sverige vid ett års ålder. Hon gifte
professor W. Netzel och blev änka
•

70 år fyller den 24 februari den kände numismatikern, apotekaren G u s t a f C a v a l l i i
Skövde. Sedan 1894 ä r herr Cavalli korrespon
derande ledamot av Vitterhetsakademien.
*

75 år fyllde den 16 februari majorskan G us t a v a A d e l s k ö l d , änka efter den kände
iärnvägsbyggaren och skriftställaren major Claes
Adelsköld. Som representativ värdinna i e tt stort
gästfritt hus har majorskan Adelsköld gjort sig
värderad och populär bland en talrik vänkrets.
Hennes starka kulturella intressen ha även kom
mit henne att utöva krävande representations
plikter utom hemmet. Sålunda var hon varmt
intresserad av Artur Hazelius arbete och var en
av stödjepelarna bland "doktorns fruar" vid
Skansens aldrig glömda första vårfest och s e
nare. Det må även nämnas att majorskan Adel
sköld fick det hedersuppdraget att vara bland
de ledande d amerna vid pressens vecka för snart
aderton år sedan.

•

Louise Rundstedt.

Laura Netzel.

I St ockholms musikliv s ådant det tedde sig för
ett par decennier sedan har fru L a u r a N e t z e l ,
som den 1 mars fyller 80 år, gjort en rik och
värdefull insats. Som kompositör har fru Netzel
gjort sig känd under signaturen Lago och hon
har utgivit en hel del kompositioner från trycket,
bland dessa må erinras om Stabat Mater för kör,
soli och orkester, hennes största arbete, som
utfördes första gången offentligt 1890. Fru Netzel
är även en framstående pianist, e lev av professor
Door i W ien och har utbildat sig i så ng för Julius
Günther. Då man talar om Laura Netzels musika
liska förtjänster, får man icke glömma, att hon
otaliga gånger ställt sin konst på ett storartat
sätt i välgörenhetens tjänst. Hon har även tagit
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Gustaf Cavalli.

Gustafva Adelsköld.

ßifder från Svenska Tteßfamvecftan,

DEN FÖRSTA SVENSKA REKlamveckan öp pnades de n 13 febr.
på Konstakademien under stor
tillströmning av inbjudna och all
mänhet.
Vi meddela här några bilder
från utställningen, som visar prov
p å va d god svensk reklamkonst

kan åstadk omma. Iduns egen ut 
ställning, som fått en förmånlig
plats i första utställningssalen
visar förträffliga reproduktioner
och väl uppställda annonsspalt er,
som det h öv e s en modern illu
strerad tidning.

1. Svenska Reklam-Veckans besfyrelse: från vänster: artist lohn Sjöswärd, direktör Emil Boberg, kap
ten Sten Dehlgren, direktör Walde
mar von Sydow,kommissarie, över
ste Axel Hultkrantz, ordförande, ar
kitekt David Blomberg, direktör Hel

ge Hirsch och fabrikör lohn Lindiiolm. Utom av dessa herrar består
bestyrelsen av professor Oscar Sil
len och reklamchef D. Erskine Kidd.
2. Iduns utställning. 3. Gumeelii An
nonsbyrå. 4. S venska Telegram
byrån.
;

tänkte jag, du och jag vi ha
kommit i orätt k l i m a t .. . Vad jag
längtad e
efter beröring
med
an dra själar, efter tagand e oc h
givande! Men en mur skilde mig
från dem. Jag kunde ej taga
fasta på d e möjligheter, som
dock trots allt s todo mig till bu ds.
Det kalla klimatet, fängelseluften, förlamade mig.
Den ur
sprungliga öv erlägsenheten 'hade
försvunnit, ensamhete n var kvar.
Jag hade en känsla av att vara
orättvist övergiven, lä mnad till
spillo; att världen gick framåt,
men jag satt bortglömd i min cell.

Jag skrev någr a verser om den
där känslan. Jag fror det r ädd a 
de mitt förstånd, att jag just vid
den tiden började skriva vers —
nalurens självhjälp, en säkerh ets
ventil. Ni skall få läsa d e där
verserna, jag kommer ihåg dem
än i da g, s å jag kan skriva ned
dem å t er, när jag ligger där i
natt och infe kan sova ..
"Gör det nu, till avslutning för
i da g", bad jag, då ett 'hostanfall avbröt min gäst . "Ni får inte
tala nu längre, ni ä r alldeles för
trött. Jo, kroppsligt trött", tillade
(Forts. sid. 128.)

VARJE • SOLiT i
V I L A R ' P Ä *T R E

ORGANISATION
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för dagen, stem

'Porträtt ocß vyer
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de . (Goodwin ka mer a
bild.)

J

Jnvafidernas fest.
I EN RYMLIG, FESTLIGT DEKORERAD
sal vid en av den ty ska os tkustens b a d 
orter st å langa kaffebord du kade. I fon
den, geno m den öppna verand adörren, s e s
havet neda nför en sluttning skymta fram.
Till höger, estrad med flygel, ett litet bord,
varpå valtenkaraffin och glas plac erat s.
Äldre damer och unga flickor, tillhörande
badsocietetens ihonoratiores, sprin ga om
varandra oc h ordna med serveringen. Ett
par av flickorna slår an några toner på fly
geln och gnolar nå gra strofer.
Efter ett pa r minuter höres sorl av m än
niskor, som närma sig, o ch slutligen kryckor,
som stöta mot sten trappan utanför v er and a
dörren.
Damerna rada upp sig, någr a förs edda
med blomsterbuketter, för at t mottaga d e
väntande gästerna. S å småningom fylles s a 
len av ett femtiotal invalider, iförda den grå
soldatuniformen, d e flesta med järnkorset a v
andr a klass en. De s e an strängda ut, någr a
ha hög fä rg, andra är o likbleka, men alla
med svetten drypande i pannan .
Damerna fästa, småleende och älskvärda,
blommor i dera s knapph ål och hjälpa dem
fram till de dukade borden. Utan at t för
än dr a en min sätta sig d e p lågad e männen
ned. De medföljande sköterskorna placeras
en och en vid va rje bord.
De unga flickorna de la ut vykort och ci
garrer. Kaffedrickningen t a r sin början, och
soldaterna låta sig det rikliga doppet väl
smak a. Men allt under tystnad. Slutligen
begynner underhållningen. Två unga flic
kor stiga upp på estraden.
Den ena
sjunger till den andras ackompanjemang,
amatörmässigt oc h utan vidare uttryck:
"Im
als
da
die

wunderschönen Monat Mai,
alle Knospen sprangen,
ist in meinem Herzen
Liebe aufgegangen.

Im wunderschönen Monat Mai,
als alle Vögel sangen,
da hab' ich ihr gestanden
mein Sehnen und Verlangen."

Ännu en så ng om kärlek och vårlängta n
följer. Därefter paus.
En ung so ldat med väns tra benet borta
och högr a ögat förbundet viskar till sin nä r 
mas te granne:
"Kamrat, jag sitter och grubblar över
människorna och de ra s obegrip liga tanklö s
het."
Den an dre (med en a arm en i band):
"Hur s å ? "
Den förste:
"Hörde du inte, hur hon sjöng om kä rlek,
solsken oc h fåge lsång?"
Den andre, humoristiskt leen de:
"Förstår du inte, att d e vilja muntra upp
os s? "
Den förste:
"Tack skall du ha för såd an sl ags u pp 
muntran! Men antag ligen behöva d e muntra
upp sig själva för at t ej bli alltför överväl
digade vid åsynen av vå ra olyckor. S å g du
inte, at t et t pa r av d e äldr e damerna gr ät
och vände sig bort, då vi komm o?"
Den andr e:
"Jo, det s åg jag, och jag tycker, att du ä r
otac ksam, ka mrat."
En tredje (ger till ett litet bittert skratt.
Av det ytterst eländiga utseendet at t döma,
bä r han på ett livsfarligt inre lidande):
"Jag hade velat s e d e värda damerna s
miner, om d e andr a kamraterna från l as a 
rettet kunnat komma med ihit ut i dag. De
där tio, ni vet, med bara bå len kvar och
halva ansiktet bc rta. Då ha de d e nog svim
mat hela bunten, och kärle:kssångerna fast 
nat i strupen på d e små söta fröknar na."

6n 6i(d från Tysktand.
Den andr e:
"Det ä r högst orätt av o ss att sitta och
vara elaka s å här. Medge, att d e ha o r d
nat festen i ren välmening för att göra o ss
en glädje."
Den förste:
"En välmening kan bli såra nde, om den ej
utföres på et t grannlaga sätt."
Den tredje:
"Det ä r visst fint o ch modernt att visa väl
görenhet mot oss arma krakar. Och många
fruntimmer få ordn ar därfö r. Vänt a ba ra
tills kriget ä r slut, då g e d e o ss alla fan.
Jag m enar inte precis, at t d e låta o s s gå
vind för vå g, men vi upph öra d å s å s m å 
ningom at t vara intressanta subjek t."
Den andre:
"Det ligger i sa kens natur. Men tst, tst,
nu börjar det igen!"
En medelålders herre stiger UDP på estr a
den, börjar bl äddra i ett pa r böcker och
deklamerar seda n med patos någr a hj älte-.
så nger av Arndt, Sc henkendorf oc h Körner.
Pa u s inträder.

Tiv Vera fitmer.

Den tredje (med sammandrag na ögon 
bryn):
"Fy tusan, hålla d e på länge s å här, s å
tar jag extratå g oc h far tillbaka till stan.
P å la sarette t väntar mig inte något nöje p re
cis, men d e t fasansfulla jag har omkring
mig, ä r åtminstone ra ma, nakn a verklighe
ten, och jag förskonas från tirader, so m ej
pass a in på vår tid."
Den andre:
"F ör G uds skull, håll mun, kamra t! Om
någon hör dig, blir du skickad .till Sibirien,
höll jag på att sä ga." (Han bö jer sig fram
och viskar): "Men s ä g mig, varför passa ej
så ngerna in p å vår tid l ika väl som på krigs
händelserna 1870?"
Den tredje:
"Vad vet jag, jag kä nner bara, at t kriget
varat för länge, hänryckningen ä r förbi, u m
bä randena och våldet ha varit för öv er
mänskligt stor a, och ingen av o s s visste mer,
varför han slo gs. Skaldernas patos från
den tiden äcklar mig änd a in i själen rent
ut s agt, och när de ras dikter nu citeras, s om
skulle d e vara uttryck för stämning ar även
i v åra dagar, då blir jag topp tunnor r as a n
de, s er ni. Om någon enda ärlig människa
Vi gråter I s å, Fru Karin, och låter Er tår sa ville st iga fram oc h göra o s s den välgär
ningen att sanningsenligt s äg a , va d för en
strid,
sabl
a gemenhet kriget i själva verket ä r , då
Han är icke död den I sörjer, om än han
skulle
jag resa på mig och skrika hurra s å
gått bort en tid
Att vila på dejliga ängar bland blommor i ljudeligt, som mina stacka rs sjuka lungor
tillåta."
fager sol
Den förste:
Och finna än Finare toner till färgernas
"O ch jag skulle dan sa polk a med mitt e na
första fiol.
ben, s å da mmet yr de i v ädret, och du, ka m
rat",
(han vänder sig till den andre) "d u
Vi sörjer I så, Fru Karin, han är icke död,
skulle ropa amen på fläcken, förstår du, s å
åh nej!
Den mannen som så har levat, den mannen sant dig Gud hjälpe!"
Den andr e (sk rattar godmodigt):
han dör nog ej.
"Därtill bleve jag väl nödd och tvungen."
Den mannen som så har skapat sitt hem till
De avbryt as av en herre med vitt hår oc h
en helgedom,
skäg
g. Han slår sig ned framför bordel
Den mannen som lever beständigt, hans stol
uppe på estr aden och be r om åhörarnes
varder aldrig tom.
uppmärksamhet för några minuter. Det lilla
fö
redrag, han tänker hålla, vill han g e titeln:
Vi sörjer 1 då, Fru Karin, han lever ju hos
"Varfö r kä mpa vi fortfarande? " Även någr a
Er än,
Och bleve han lagd i graven, så stode han synpunkter ö ver ämnet "människans inre för
upp igen,
g vandling genom kriget" vill han göra den
Han lever i allt han skapat av glädje, av sol.. är a d e publiken up pmärksam på. Han extemoch fest.
i ' porerar och uttalar med den st örsta hän
förelse d e gängse fr aser na om "krigets för
Hans ande lever i hemmet hos dem han
äd lande inve rkan" och "nödvändigheten av
älskade mest.
at t fortsätta det".
1er föredragets slut följer paus igen.
Så gråter ej längre, Fru Karin! Nej lev som
Några ögonblick sitta alla tysta med n ed 
I levde förr
Och nicka och le mot vännen, som går ge slagna ögon. Här och d är höre s en suck.
S å börja åtskilliga av soldaterna at t skriva
nom hemmets dörr.
Han kommer i skymmets timma att böja hos vykort, d e flesta tända sina cigarrer.
De n andre (lite trögt, som om ha n hade
Er sitt knä,
svårt
at t fatta , vad som sagts):
Att värmas av Edra ögon och flammande
"Nu skulle till och med jag få lust att
brasans trä.
op ponera mig."
Den förs te (torrt):
Han är icke död, Fru Karin. Han lever, Er
"Gläder
mig, kamrat."
älskade, hör!
Den tredje:
Den mannen som så har levat i kärlek, han
" Så å, det där var till och med för starkt
aldrig dör.
Han bor i Er tysta boning, i allt vad han för ditt änglali ka tåla mod?"
Den andre (lika sävligt som förut):
tänkt och gjort.
"Den
gamle tycks mena, om jag förstod
Han lever, Fru Karin, han lever! Ett liv som
honom rätt, at t vi i vårt inre ej äro d e sam 
är rikt och stort.
*
ma som förut."
Den förste:
Vi 1er i så varmt, Fru Karin, fast tårarna rin
"Just så, ja."
na på kind,
Den andre:
Hör 1 må hända hans stämma viska i aftonens
"Men
det tror jag inte."
vind,
Den tredje:
Viska som förr om kärlek, all livets och
"Nej, vem fan gör det, som har förstå nd
dödens sol,
i
knoppe
n."
Hör I måhända musiken från Mästarens
Den andre:
färgfiol?
"Nog äro vi tre precis s å arta de som
ANDERS LOMAN.
förut."

Fru Karin.
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Den forste: "Jag skulle inle vilja råda n å 
gon att komma till m ig och påstå motsatsen."
Den tredje:
"Dunder och granater, om jag ändr at mig
et t grand."
Den an dre:
"Ja, nog sv är och domderar du, som d å
jag kände dig förr i världen."
Den tredje (skrattande):
"Och du kommer att bli din hustrus lydige
slav och toffelhjälte för återstoden av ditt
liv just s å som förut." (Han vänd er sig till
den förste):
" Sä g mig, kamrat, hur var egentligen du,
innan helvetet bröt löst ?"
Den förste:
"Som jag redan sagt, ungefär samma syn
diga kreatur som nu, bara lite mindre bitter
först ås."
Den tredje:
"Ja, ja, i den riktningen kan man tala om
en förändring. Ä dlare och bättre, nej. Några
illa fillt ygade krakar, kanske tålmo digare och
mer resignerade än fordom, s e där hela
skillnaden."
Den förste:
"Det ä r ofattligt, va d för medel som till
gripas för att hålla hä nförelsens snart ut 
slockna de eld vid liv. Hetskampanjen fortsättes, för att fotos alla framkalla en konst
lad entusiasm för kriget, för rå hetens och
barb arismens kultur. Hörde ni de n gam le
vithårige nyss, han skydde inte ens att för
vandla Kristus till e tt slags "överst efältmar
sk alk" en blodtörstig, kämpande profet d ä r 
ute på stridens oc h ä ra ns fält."
Den andre:
"Och at t ihan lät d e avlidnes andar fala,
tyckte jag, va r lite underligt."
Den tredje (deklamerande):
"Lät det ej s å här: 'Kämpen fortfarande
för vå r skull, förtröttens ej, kämpen, på det
att vårt blod ej måtte ha flutit fö rgäves'!"
Den förste:
"Den gam le hade kommit sanningen när
mare, om han sagt : 'Kämpen fortfarande för
Mammons skull, kämpen, på det att krigs
leverantörerna och junkrarna må få sitt, och
utdelningen må bli s å givande som möjligt'!"
Den andr e (finurligt): "J ag vet vad andarna
skulle sä ga, om d e kunde uppstå och tala
på nytt."
"Låt ih öra!"
Den förste och den tred
je s amtidigt:
Den andre (alltjämt i sa m
ma lugna, godmodiga ton):
" Så h är skulle d e s äg a:
'Bröder, hören upp att mör 
da varandra, på det att icke
fler må g å sa mma grymma
öd e till mötes som vi! Hö
ren upp, ty nu ä r det nog,
och på det at t våra efter
kommande ej må få flera
förbrytelser i arv!"
Den tredje:
"Donnervvetter, det ha de
jag aldrig trott dig om! Att
kunna s ä ga något så klokt!"
Ett pa r musikaliska bi 
dr ag följa; därefter ä r för
sta delen av festen tillän dalupe n. Återstoden av
kvällen är reserverad för
en vandring nedåt havs
stranden.
När soldat erna
höra, va d som förestår, bli
d e lugnt sittan de kvar på
sina platser. En av s kö 
terskorna ombe des att fram
föra de ras tacksägelser men
avbö ja utflykten till stran
den.

Den förste (säger halvhögt till den tredje):
"Det fattades bara, att vi enbent a s tac
ka re skulle hasa oss ned för den br anta
back en och sedan kn oga uppför den igen.
Jag känner vägen, har so m pojke ofta
spiungit och letat bärnsten där nere. För
'have ts sto rslagna och mäktiga skönhet' har
jag tyvärr förlorat allt sinne numera."

Modekrönika av Iris.
SMAKEN FOR DEN RAKT HÄNGANDE CHEmise-iklänningen liar länge hållit i sig, och li
ten lever än, den enklaste av alla modeller är
visst inte utträngd av alla överklänningarna med
förklädsform fram och i ryggen eller med fladd
rande pannåer, av koltar eller blusar i al la läng
der, den träder fram när den vill och har sitt
berättigande genom att det dock är den sont
givit anslaget och grundtonen till alla dessa
långlinjade och ledigt fallande dräkter.
Den
varieras med så enkla medel som en ny form
på halsringningen eller skärpets placering. En
ny modell låter den rundade ringningen fort
sätta i en liten snibbig utskärning kantad med
sammet; nedtill och vid sidorna om denna ett
par små avlångt snibbiga sammetsplattor; kjo
len har en i vågor fastsydd sammetsbård, ett
utmärkt sätt att förnya en klänning. Ärmarna
äro halvkorta, gå ej ens till arm bågen. Det ytter
ligt smala skärpet knytes i s idan, vilket nu synes
vara det senaste.
Men en annan lättsydd helskuren modell har
långa ärmar som gå ned på handen och knäp
pas vid yttersidan. Den snibbiga urringningen
kantas av en krage, vars mörkare bård synes
fortsättas av bården kring sprundet som sträc
ker sig ett stycke nedom skäcpet, på båda si
dor om bården sitta knappar. Skärpet är här
brett och ligger ledigt i oregelbundna veck,
knäppes med knappar i ena sidan. Den alldeles
rakskurna kjolen är nedtill 130 à 150 centimeter
vid. Man ser fruktansvärt smala kjolar och för att
man skall kunna röra sig i dem bli de allt kor
tare och kortare. Det är som om man inte gär
na ville ta till hjälp det medel man använde när
kjolen sist var snäv: att slitsa upp den i s idorna.
Emellertid har nu f ramträtt en alldeles avgjord
smak för att variera de raka linjerna med dra
perade dräkter. Det är måhända högsäsongen
eller att med segerjublet en alldeles tydlig smak
för det mera glättiga, det rika och pompösa
kommit in i modet, de verkliga stora aftontoa
letterna, som förut under krigsåren nästan inte
burits, veckla nu ut sin glans, prydas med me
tallbroderier av alla slag och de luftiga tygerna
draperas i en mångfald former. Det tycks som
om man ville väcka antiken till liv igen med
dessa långa tygstycken hängande från skuld
rorna, ty så enkelt tar sig arrangemanget ut
ibland. Men var och en som vill göra efter
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det måste man tillropa att vara väl på sin vakt.
Det fordras en mycket skicklig hand för att ge
dessa långa flikar just det rätta fallet, och må
ingen försöka sig på en sådan modell utan att
äga blick för det helgjutet stilenliga och det
rätta handgreppet att utföra det. Ännu livligare
nästan måste varnas för att bära dessa toalet
ter: man får inte vara för liten, inte heller för
lång — det blir för mycket vandrande staty —
inte heller ha ett alltför oregelbundet ansikte.
Men ser man att man kan: ja, då bör man visst
unna människorna synen av en gestalt prydd i
dessa rena linjer.
Ett annnat tecken till mera liv i toaletten är
att man tillåter sig långt gladare färger. Rosa
har det blivit en formlig vurm för i de eleganta
sällskapsklänningarna. Liksom förut göras dessa
korta med ett litet löst och smalt släp, som ofta
endast är ett brett band, en fortsättning av det
breda skärpet eller en tyllvåd hoprynkad i en
tofs. Men man ser nu också ett försök med
längre klänningar som sluta i ett verkligt, med
kjolen sammanhängande släp.
Den mittersta av våra bilder visar en sådan
toalett, och vi se strax hur mycket ståtligare en
längre kjol lar sig ut. Denna klänning är av
mörkblå sammet med ett rikt broderi i stål,
skärpet av en mjuk metallvävnad, den undre
kjolen är lätt draperad, vilket är nödvändigt för
att släpet skall kunna få ett vackert fall på den
snäva kjolen.
Den första bilden visar en modell, som är an
vändbar för både enklare och elegantaTe dräk
ter. Här är den av brun sammet, underklännin
gen av siden, broderiet är i gammalt guld och
giönt. Den enkla fasonen på det lilla livet är så
ytterst användbar, för en del figurer mycket in
svängda i midjan passar inte skärp, d å ger detta
liv som slutar något högre och vid vilket luniken sys fast just den rätta lösningen genom att
dölja midjan. Som vi se har man ej kunnat av
stå från att ge denna tunik en liten drapering
i sidorna.
Kappan på den tredje bilden är en variation
på den i andra länder så omhuldade capen. Hos
oss tar den inte fart, men den är dock oöverträffligt aktsam att hänga över en luftig toalett.
Här har den emellertid blivit ett mellanting mel
lan en cape och en kappa med ärmar och torde
därför vara något mera lämplig för vårt klimat.
Den är av rökgrått satin, klänningen under den
av ylle i s amma färg. Vi måste observera tunikkantens antikartade avrundning och det breda
mjuka skärpets vackra fall.
De bekväma hattarna, som tryckas långt ned
på huvudet, tyckas vi få behålla även till våren.
De bli både små och stora; de små följa tätt
den nya frisyren, som inte får förta huvudets
form, som helst har håret fäst högt uppe på hu
vudet, men annars var det bäst klär, blott så att
det ses att detta är den hopvirade knuten och
formen för övrigt skönjes, ty huvudet skall se
litet ut. Bär man så ett pannband har man givit
en ytterligare tribut åt det antika.

(Forts, fr. sid. 123.)
jag med tanke pä hennes ord förut om trö tt
het. " S e sâ var inte envis nu! Jag skickar
in sköterskan, s ä att ni kommer i s äng, och
s å kan hon ju lä gga papper och penna på
bordet bredvid er ."
De sv arta brynen nä rmade sig varandra,
den energiska ihakan sköt fram. Men s ä
med ens sjönk ihon ihop och slöt ögonen.
"Ja", viskade hon, "jag skall l y d a . . . Det
h a r anstr ängt mig at t dyka ner i det. för
flutna. Särskilt det, so m jag inte hunnit
s ä g a än, det som återst år — jag skälver
under det som under piskrapp ..
S enar e p å kvällen kom sköterskan in till
mig med et t stort, slutet kuvert. "Jag har
givit henne sömnmedel", s a de hon.
Ur kuvertet fog jag m ed någon förvåning
fram en tec kning. Den visade i ra sk a, »kärva
drag en flickgestalt, på kn ä invid en mur.
Det var en synnerligen stark skiss. Varje
linje samverkade med det ihela till ett gr i
pande intryck av övergiven sorg. Vid teck
ningen var fäs t ett pa pper med följande
verser:
PÄ ANDRA SIDAN MUREN.
lag hör dem gå. pä andra sidan muren
och ville ropa: "Låt mig ej förgås!
)ag sitter fängslad, en av eder släkt.
Men eder fana dock av mig blev svuren.
Och nu av er i sol och seger buren
hon driver hit till mig en livets fläkt. .."
De gå förbi, jag hör den fasta gången.
Men ingen av min kvävda vädjan nås —
min röst är svag, min cell är säkert gömd!
Jag anar tonerna av frihetssången
och slår till bl ods min hand mot muren — fånge n,
till grubbel och till vanmakts avund dömd!
Jag vill den unga, heta kraft förbanna,
som gavs mig blott för att i bojor slås.
Och om till segerns barn mitt rop nått fram
och nödgat dem att här, med lutad panna,
i ömkande förakt på tröskeln stanna,
jag hade d ö t t — av stolhet och av skam!

II.
Ute larmade snöstormen. Vintern hade
kommit igen framåt vårsi dan med förnyad
kraft. Det v ar ett dån som från b rä nnin g ar...

Fast vi hade varmt och gott, gick jag ofri
villigt efter en exlra filt o ch svepte den om
min patient, där hon salt på sin vanliga
plats vid br asan. Men hennes kind var fe
berhet.
"Kommer ni inte alt tänka på Danles o s a
liga andar, som drovo med stormen, ser ni
inte Francesc a och Pao lo ?" s a de hon. "Det
ä r så da na här kvällar, som det förflutnas
billraste minnen komma drivande som sto rm
piskade vågor och skölja över en .. . Men
då skall man resa sig och s äg a: jag har
varit i djupet, och jag fruktar icke längre! "
Hon reste sig halvt, kinderna glödde, och
ög onen hade en ljuskraft, som tycktes kun
na betvinga mörkret.
"Nu ä r ni sannerligen Gloriana!" Orden
undsluppo mig halvt omedvetet.
"Jaså, ni tycker jag ä r för hö gtravande!
Faster Emerentia brukade tala om min e x a l
tation, à propos, det var hon, so m berövade
mig namnet Glory ooh kallade mig Annie.
Det är för fasligt att d e t skall hända mig än
i d a g att kunna bli exalterad! Men jag rättar
mig ögonblickligt numera, bromsinrättningen
ä r justerad. Ni hör ju, att jag anslagit en
annan ton! — Emellertid: tillfället ä r lä mp
ligt a t t återuppta den berättelse jag började
för några dar sen. Vill n i höra?"
"Om ni har l u s t . . . " Jag såg, att hon var
i en så d an stämning, att ingenting kunde
lugna. Kanske det i alla fall lättade nå got
at t tala .. . Och jag var ju s å varmt intres
s er a d av at t höra.
"Ni sa de nyss, att ni undrad e va d slags
man som spelat en ödelägga nde roll i mitt
dåv. Att någon h ade gjort det, var klart!
Så d a na kvinnor som jag är o pred estinerade
för olycklig erotik!"
" S å menade jag inte, oc h det s a de jag
inte heller!"
"Ni uttryckte er lite annorlunda, men er
mening var den, eller ka nske rättare: Ni
ville veta männe ns roll i mitt liv, ni antog,
at t jag haft gans ka mycket att göra med
d e m . . . Ja, bevars, jag skulle kunna ge e r
ett litet galleri av tvper.
(Forts.).

Medan ridån är uppe.
FINLANDS NYVALDE RIKSFÖRESTÅNDARE,
Mannerheim, hedrades även med en galaföre
ställning å Kgl. teatern under sitt korta men ur
flera synpunkter livligt uppmärksammade gäst
besök hos Sveriges monark.
För att i sin mån ge dramatisk färg åt afto
nens teatraliska nöje hade en del onosliga skrik
halsar från smutspolitikens läger ämnat anordna
en skränande opinionsyttring mot den finske
gästen och hans värdfolk vid deras ankomst till
operan. Men det gick med det som med myc
ken annan okvädande frasdramatik från det där
hållet — den sjönk ned till ett komplelt fiasko.
Festföreställningen avlöpte under övliga högtid
liga former, och den fulltaliga publiken ägnade
minst lika mycken uppmärksamhet åt de t livliga
skådespelet i hovlogen som åt scenen s vack ra
pres tationer.

Pacius "Vårt land" hälsade den finske siatschefen vid hans inträde i salongen, varefter
följde leverop och handklappningar, och så gick
ridån upp för den lika färg- som tonsköna klas
siska valpurgisnatten i Boitos "Mefistofeles".
Programmets nästa nummer blev Sarastros in
tåg ur "Trollflöjten", vidare Jean Sibelius' mäk
tiga tonmålning "Finlandia" och som avslutning
baletten "Kleopatra", i vil ken vår förträffliga ba
lettkår i de stiliserade danserna utvecklade ett
lemmarnas plastiska åtbördsspråk av fängslande
skönhet och grace.
Grace är jämväl d et betecknande ordet för m:me
K o u s ne z o wa s framställning av Geishan på
Oscarsteatern. Den originella dansen, den silverklingande sången, som gav nytt innehåll åt de
nu uttröskade melodierna, apparitionens exotiska
behag och dräkternas smakfullhet — allt bidrog
att göra den nya geishan till en fängslande
uppenbarelse.
Konsertföreningen föreställde vid sin senaste
Emmi
torsdagskonsert
en tyska sångerska
L e i s s n e r från operan i Berlin för stockholms
publiken. Det var en angenäm bekantskap, ty
sångerskan visade sig äga en mörk, fyllig alt
röst, som Orpheus-arian till Eurydike fram
trädde i hela sin glans. I några romanser av
Brahms fick hon tillfälle att ge en annan sida
av sin konst.
Särskilt Waldeinsamkeit, som
bisserades, gav det överjordiska lugn, so m denna
sång kräver. Mozarts jupitersymfoni, som herr
Schneevoigt ledde glänsande, och Charpentiers
målande Impressions d'Italie voro även en an
genäm upplevelse. Det finns mycket av Söderns
intensiva livsbegär i dessa tongångar; att de te
sig jordiska vid sidan av Mozart må icke tagas
som ett klander.

En norsk jätteflotte av timmer återges å ovanstående bild. Den skall sändas från Mommelvik i Trondhjemsfjorden till England. Flottens längd
är 360 norska fot, dess bredd 45 fot. Byggd i form av ett fartyg skall den även utrustas som ett fartyg med hytter på däck för manskapet,
roder o. s. v. Engelsmän ha utfört byggnadsarbetet, och så snart flotten är fullt fär diglastad — den rymmer 82 s tandard trä — ska ll en engelsk
ångare taga densamma på släp över Nordsjön. Man är givetvis mycket intresserad av att erfara huru detta första försök att frakta trälast
över Nordsjön skall utfalla.
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HOVLEVERANTOR, MALMÖ.
Säljes även pä. avbetalning.
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10 färgtrycksplanscher.

Inbunden

med av konstnären komponerad

pärm (begränsad uppl.).

Kr. 5: —.

Häftat exemplar med av konstnären kompo
nerat omslag.

Kr. 1: 50.

Portofritt mot insänd likvid i postanvisning.

Iduns Expedition, Stockholm.

DET FINNS VÄL INTE I HELA NORDEN EN
skönlitterär författare så oberoende av vindkasien inom litteraturen som Selma Lagerlöf.
Eller huru annars förklara att den romantik, för
vilken hon pä 90-talet bröt en så strålande väg,
men som nu ersatts av nya förkunnelser, allt
jämt har sina trogna och talrika dyrkare så snart
hon sänder ut en ny bok, fylld av hennes inbill
ningsleks trolska gestalter.
Hennes senaste berättelse "Bannlyst" är åter
en förunderlig väv av livsöden, i vilken realism
och fantastik, vardagliga detaljer och uppenba
relser från en översinnlig värld äro flätade i
varandra.
Grimöpojken Sven Elversson är en av dessa
undantagsmänniskor som Selma Lagerlöf har en
sällspord förmåga att g e liv och färg. Lyst i
bann av sin hembygds befolkning, emedan ryk
tet utpekat honom som människoätare — ha n har
nämligen deltagit i en engelsk polarexpedition,
vars medlemmar av hungersnöd drivits att för
tära en av sina döda kamrater — strävar han i
kristlig ö dmjukhet att genom goda gärningar för
sona sin synd. Själv är han ej klart medveten
om den hemska anklagelsens befogenhet, ty de
fasor than genomlidit ha ur hans minne utplånat
detaljerna från färden. Han får nu utstå idel för
akt och smälek, och hans goda uppsåt kan ej
rentvå honom i människors ögon. Först mot slu
tet av sin levnad, då han riskerar livet för att
från Nordsjöns vågor rädda en död, som sedan
befinnes i sina kläder gömma intyget på hans
oskuld — en något oväntad tillfällighet — blir
han bannet kvitt. Men glädjen över att ha blivit
upprättad dödar honom.
Kring detta stoff har författarinnans egen
domliga fabuleringskonst lagt andra livsmoment,
som hon sinnrikt fogat till h uvudhandlingen.
En anmärkningsvärd gestalt är norrlandsflickan
Lotta Hedman, en av dessa halvt profetiska kvin
nor ur de djupa leden, som representera en kristentro, byggd på syner och en ständig själens
exaltation.
Hon är för övrigt analog med den profetiske
siaren från norska finnmarken, i det hon liksom
han skriver till k onungen och tidningspressen om
vad som skall hända folken under o ch efter stor
kriget. Men hon är tillika en sant poetisk ska
pelse och i viss mån en bärarinna av bokens
humanitära idéinnehåll. Konkret tecknad som hon
är står hon på fast mark även då författarinnan
överflyttar henne till den inmateriella v ärlden, o ch
det är först när hon får tjäna som en ingripande
faktor i prästfamiljens äktenskapsöde, verklig
hetskonturen suddas ut o ch kompositionens alltför
dristiga fantastik tar överhanden. Men även där,
trots radikalismen i uppfinningen, behärskar för
fattarinnan sin inbillningsvärld och tvingar krifiken till kompromiss.
Berättelsens epilog an
knyter sig till den sällsamma sorgehögtiden i
Bohusläns skärgård, då de ilandflutna dödsoffren
från sjöslaget i Nordsjön begrovos. Här växer
framställningen till et t mäktigt patos, i vil ket för
fattarinnan hävdar kärlekens och rättfärdighetens
makt över den stora världsondskan.

£>l/Sf
TÄCKEN

Dubbelt hållbara mot
vaddtäcken.
Högsta komfort.

J. HEU å B OHHDT
Täcktabrik oc b F j ä de mr l
VINSLÖF.
Katalog

Rikstil.

NORMAS FRUKTGELÉPULVER
C:a 35 gram gelépulver giver c:a
650 gram delikat Apelsin-, Ci
tron-, Hallon- eller Körsbärsgelé.
Finnes i alla välsorterade affärer.

AKTIEBOLAGET NORMA
KEM . TE KN.

FABRIK,
STOCKHOLM I.

Mindre honetta
affärsmetoder
äro beklagligt nog numera oj så säll
synta. Man måste därför vara ytterst
försiktig vid sina inköp och man bör
helst vända sig endast till gamla, he
derliga firmor, som ha namn om sig
att bemöta kunderna väl. Firman
Åhlén & Holm, Stockholm, har gjort
sig känd för att pä allt sätt tillvara
taga den köpande allmänhetens intres
sen, och där kan man således med
fullt förtroende köpa sitt behov av
manufakturer och korta varor m. m.
Firman garanterar att varje kund
blir belåten såväl vad beträffar be
mötande som kvalitéer och priser.

Grått Cheviot-Strumpgarn
säljes i mindre poster mot postför
skott till kr. 15:90 pr kg. Garnprov
mot 12 öre i frimärken.
KRISTlNEDALS, Lidköping.

Lek-Kamraten
heter barnens roligaste tidning. Årspris endast kr. 3:25. Provnummer
gratis. Prenumerera på posten eller
hos Lek-Kamraten, Stockholm C.

Jenny Linds
••i triumftåg genom JVya mm
•••••• Vä^tden mmmmmmm
den berömda boken av Sven Dorph, iir en
verklig skatt för alla musikillskare. Hilft.
14.50, • halvfr. bd 22.50 I bokli. Lind
blads Förlag, Uppsala.

Festskriften Anders de Wahl,
utgiven av d:r Henry Buergel Goodwin, om vil
ken vi gjorde ett påpekande i näst föregående
nummer, har nu kommit i våra händer och be
finnes
fullt
infria vad prospektet lovade.
Det
intima
och
alla
ansträngningar
be
segrande samarbetet mellan skådespelaren och
konstnären-utgivaren har resulterat i ej min
dre än 23 fotogravyer av Anders de Wahl,
dels civilporträtt, dels rollbilder. Bland d e se
nare märkas särskilt Mäster Olof och Perseus,
där uttryckets intensitet eller låt oss säga den
själiska karaktäristiken nått en pregnans, som
står på gränsen till livet självt. Hur rollbilder
i allmänhet komma till, det veta vi. Skådespe
laren anlägger kostym och mask, kommenderar
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s ret rit
twamagenfuriSttlmray & Son»

Cunô&olms Pianotna$aslu
3«kgk*b«Ta54àlâtv 3A 5<ockhotm.

LINGER
HEnnED 3&V&KIH

Bästa i ngredienser
vid småbak förtjäna bli
behandlade
med
bästa
jäsningsmedlet. G o o d a Jästmjöl är bäst och
pålitligast.
Säljes överallt i burkar
à 15, 25 och 50 öre.

Handeisaktiebolaget S ten S jögren & Co.

Uti

SPARKOKARE
år brlnntorv det förmånligaste brln•let, varför vi uppmana envar, aom
ir Innehavare av en dylik apparat;
att från oss rekvirera en hektoliter
som prov; dä därigenom erhålles det
mest idealiska bränsle såväl i fråga
om prisbillighet som bekvämhet.
Bränntorv lämpar sig dessutom till
•pisar; galler och insatser i kakel
ugnar; ävensom till olika kaminer,
eåsom Mikado; Viking m. fl.
samt
Tårmeledningspannor o. dyl.
Förse Eder därför genast med prima
masklnpressad bränntorf frän Olau»
Olssons kolimport aktiebolag. Tele
foner: Namnanrop >0 aus Olssons»

KLOKA HUSMÖDRAR
köpa icke vilken

TVÅL
eller

som helst utan begär alltid

CENTRALBADETS
Sâp- och tvâlfabriksaktiebolags
fabrikat.

Birgitta-broschen,
(Vadstena minnessmycken)
säljes^nom Stockholm hos Befwes Juv.affär, Kungsgatan 51. Till landsorten
hos Juv. Ernst Hultqulst, Tegnerlunden 4, Stockholm, varifrån illustr. Birg.kort o. Birg. Broschyr efter begäran till
sändas kostnadsfritt.

ßOCKER. OCH BOKj(n[r| SAMLINGAR KÖPAS !
|L^> "THUÜN £ OHLSON
TEL W75

KUN&S&.°)&. 6ÖTEBOR.S.

Förstklassig

mönsterriterska,
idérik och rutinerad, med god
smak och utpräglat färgsinne,
skicklig i mönsterkomposition
för textila handarbeten på siden,
ylle, linne m. m. erhåller nu
genast eller senare förmånlig
och varaktig anställning på vår
ritatelier i tapisseribranschen.
Företräde gives åt dame, som
genomgått Tekniska skolans hö
gre avdelning, eventuellt avlagt
iiandarbetslärarinneexamen.
Skriftlig ansökan med uppgift
å lönepretentioner ocii åtföljd
av betygsavskrifter insändes till

Mg. Johansson Mark h t:o„
Göteborg.

ansiktet till ett visst mimiskt uttryck, som kame
ran fäster på plåten, varefter retuschörens rutin
gör resten och gör det merendels mycket bra.
Den Goodwinska metoden är däremot en annan,
Den nöjer sig icke med att återge kostymen och
ansiktet, den tar fasta på diktarens egen ska
pelse, åt ergiven av skådespelaren i ins pirationens
svårfångade sekund. De båda å annat ställe i
numret reproducerade bilderna ge en föreställ
ning om arten av samarbetet mellan d e bägge
konstnärerna, scenens och kamerans. När dik
tarordets eld får skådespelaren att förgäta sig
själv för den personlighet han skall ge liv, griper
porträttören in och fasthåller sedan karaktären
genom de många tekniska procedurerna. Men
innan det rätta ögonblicket är inne — hur många
överläggningar, hur mycken analys, har icke varit
av nöden! Frånsett hyllningsavsikten med den
de Wahlska festskriften har arbetet därför ett
speciellt värde som vittnesbörd om till vilken
höjd den fotografiska porträttkonsten nu nått i
vårt land.
Som en viktig t eknisk detalj må framhållas att
fotogravyrerna icke äro reproduktioner, utan
varje blad är en från d:r Goodwins omarbetade
negativ under hans ledning framställd original
kopia i fotogravyr.
Textinnehållet bjuder på många drag belysan
de Anders de Wahls rikt facetterade konstnärs
personlighet. Naturligtvis tala vänskap och be
undran från varje sida, men det är en sympati,
fylld av intellektuell klarhet — ic ke okritiskt be
röm, utan en hjärtligt f ormad analys av en konst
närsnatur från samstämda konstnärsnaturer. För
det magnifika trycket innestå firmorna Nordisk
Rotogravyr och bröderna Lagerström.
E. H—N.

Olycksfall- och sjukSkadeståndsAutomobilMotorcykelGlas- o. V ättenska de-

försäkring.|
Försäkrings A.-B. NORNAN, Göteborg. ;

Kungsgatan

Kungsgatan

Kontoret 2166.
;
•
;
;
;
;
;
;

Damast- och
Drälldukstyger.
Lakanslärft.
Percaler.
Bolstervar.
Handdukar.
Mattgângar.
Mangelduk.
Vita o. kulörta
Bomullstyger
m. m.

GOTEBORG.
Linneoch

Bomullsartiklar.
Levererar fullständiga

Linneuppsättningar
för Hotell, Restaurationer,
Sjukhus, Badhus, Ångbåtar
och Privathem samt
Brudutstyrslar.

Fosterföräldrar.
Finnes det någon barmhärtig bättae,
barnkär familj som skulle vilja taga
ett litet barn såsom eget, vilket
väntas i mitten av mars av bättre,
friska men fattiga föräldrar. Tacksam
för sv. till »Mars 1919», .I duns exp.
f. v. b.

8/»v>id allmän s\)agb<zt,
# oizr\>7sitcl,överansträng ,
ning^ocb sömnlöshet.

Mors dag.
SISTA SONDAGEN 1 MAJ HAR MAN TÄNKT
sig, att "Mors dag" skulle firas, och ingen ens
den allra minsta vrå av Sveriges land skulle få
undandra sig det tillfället. Ty "Mors dag" skall
ägnas henne, vår mor, som antingen hon finns
mitt ibland oss i d et strävsamma livet e ller vilar i
kyrkogårdens stilla frid, är värd aft omvärvas
av våra bästa och varmaste tankar.
P å "Mors dag" skola hemmen reda sig till
fest, men det skall inte bli någon bullersam
glädje den dagen, utan stilla och vackert skall
den firas. Intet hem är så faftigt, att man inte
kan på någöt sätt visa mor, att hon, som eljes
alltid strävar för de sina, då skall räknas som
hedersgäst.
Sista söndagen i maj, d et är gullvivornas, vit
sippornas och de blå violernas tid. Barnen skola
plocka blommor o ch pryda hemmet med till mo rs
ära, och för de döda mödrarna skall det den
söndagen finnas en blomsterskörd. Vi svenskar
sakna ofta pieteten mot gravar, vi bli ofta kalla
och likgiltiga f ör våra käras sista vilorum. Kan
ske skall "Mors dag" lära oss att vårda de min
nen vi ä ga av dem på kyrkogårdarna på ett bätt
re sätt än nu.
I England, Amerika och nu senast i Norge fi
ras "Mors dag" under stor tillslutning. I S verige
behöva vi mer än väl en sådan samlande hög
tid. Icke överallt hos oss är känslan för modern
i hemmet vad den borde vara. Skolor, ungdoms
föreningar, tidningar och enskilda borde verka
för att den vackra tanken med "Mors dag" blir
en vacker verklighet i vår, att vi samlas till e n
stilla högtid, ett värdigt och vackert firande av
vår bästa skatt i hemmet: vår mor.
I da garna har ett upprop gått genom dagspres
sen för detta ändamål o ch en kommitté för "Mors
dag" är bildad med adress Kommendörsgatan 9,
Stockholm, dit intresserade kunna insända för
slag till me dverkan av idéns utförande. Uppropet
är undertecknat av följande personer:
Cecilia Bååth-Holmberg, författarinna, Stock
holm. E. Klefbeck, kyrkoherde, Stockholm. Stina
Qvint, redaktris, Stockholm. Calla Curman, pro
fessorska, Stockholm. J. Källander, kyrkoherde,
Stockholm. Stina Rodenstam, fru, Hudiksvall.
Ebba von Eckermann, fru, Stockholm. T. Lind
hagen, kyrkoherde, Stockholm. P. ). Rösiö, 'Ha
gaberg, Jönköping. Ruth Gustafson, fru, Stock
holm. Cecilia Milow, sk riftställarinna, Stockholm.
Frans von Schéele, professor, Stockholm. Aman
da Hammarlund, redaktris, Stockholm. G. M osesson, rektor, Lidingö-Villastad. Elin Silén, fru
Stockholm. Lilly Hellström, redaktris, Stockholm,
leanna Oterdahl, författarinna, Göteborg. Ellen
Widén, landshövdingska, Östersund.
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Rikhaltigt urval av

A. B.PH ARMACI A, STOowötM
K l HlHiiivWWtSäO» A. VESTERBERG;*!

IDUNS SKÖNHETS
INSTITUT.
(Forts, från B-numret.)
N :r 531. Oupphörligt ser jag att
det bedes om råd mot hårets fal
lande. De flesta bli hänvisade till
frågan -129 3) i n :r 32. Jag vore nu
tacksam om det svaret med hela
beskrivningen kunde upprepas.
Se föregående svar.
20 års prenumerant.
N :r 535. I numren 13 och 34 av
Idun stod ett recept på hårvatten,
som rekommenderas som utmärkt.
Men det innehåller sprit och apote
ken vägra därför blanda till det.
Jag har ej mjäll, men efter en pe
riod av undernäring i utlandet har
håret starkt fallit av, så att det nu
är tunnt och litet, ehuru det upphört
att lossna. Jag vore mycket tack
sam för ett recept på något medel,
som får det att växa igen. Är »sva/velvatten» bra, och var kan det fås?
Och h ur ofta s kall det gn idas in ?
»Svensk-finska.»
Bästa medlet mot hårets fallande
är det som står i sv. på fr. 533.
— 2s i menar troligen svavelpomada
i st. f. »svavelvatten». 1'omadan fin,nes i parfymhandeln. — Se sv. på
fr. 50G 2).
Fru Skönhetsdoktorn.

MASKINSKRIVNING av betyg,' proto
koll m. m. verkställes snabbt och
korrekt. Sändes pr postförskott över
hela landet. Palmquist C: o Skriv
byrå, 17 Malmskilnadsgat., Stlilm.

LEDIGA PLATSER
HUSFÖRESTÅNDARINNA.
Bättre,
anspråkslös flicka (event, fackakolobildad) i stadgad ålder, barnkär och
med godt sätt, fullt kompetent att
på egen ha.nd, med hjälp till tvätt
och skurning, sköta ett mindre hem,
där husmoder saknas, och 2 barn
finnes i åldern 7 o. S år får plats
i omedelbar närhet av Uppsala. Svar
med rek., ålder, event, fot-o, som
återsändes,
och löneanspråk till
»Mars 1919», Nya Tidningskontoret,
Uppsala f. v. b.

; Broderier.
Ï Spetsar.
; Färdigsydda
• damunderkläder,
: Dag- och natt; skjortor,
• vita o. kulörta
j skjortor.

BARNFROKEN el. BARNSKÖTERSKA
får plats på lantegendom. Sökande,
som är något kunnig i sömnad och
hushållsgöromål har företräde. Svar
med betygsavskrifter, foto, åldersuppg. o. lönepret. till »Barnkär och
pålitlig» und. adr. S. Gumae'.ii Anr
nonsbyrå, Stockholm f. v. b.
BÄTTRE FLICKA barnkär intresse
rad av ett hems skötsel, verkligt
enkel, anspråkslös, snäll och pålitlig
önskas till 5 pers. hush, i landsorts
stad, 2 barn. Yngre jungfru finnes.
Svar med ref. och foto till »God
och trofast hjälp», Iduns exp.
VERKLIGT BARNKÄR fullt frisk
hushålls- och barnfröken önskas å
värmländsk herrgård. 3 personers
hush. Svar med foto, rek., lönean
språk snarast till Fru Jägmästare
Fornander, adr. Petterson, Hagaström.
I KYRKLIGT VÄNLIGT HEM får
präktig, snäll, ordentlig flicka, kun
nig i enkel matlagning plats 1 april
eller 1 maj. Svar till »M. B..;, Sv ea
vägen 48, Stockholm.
BARNFROKEN, bildad ooh framför
allt barnkär, helst musikalisk, eamt
god förmåga att handleda barn, snäll
o cl» villig att hjälpa till med i
hemmet förekommande göromål, får
plats instundande 15 mars. Tre styc
ken barn.
Svar med betyg, ref.,
fotografi ooh åldersuppgift "till Fru
Amark, Alycke Egendom, Winninga.
ENKEL, bildad, arbetsam flicka villig
att hjälpa husmoder med skötseln
av 4 barn, ålder 8—G—4—Vä år,
samt övriga i ebt hem förekommande
göromål. Jungfru finnes. Svar med
rek._ och lönepret. till »15 mars»,
Borås p. r.
EN NYINRÄTTAD STADSSJUKSKOTERSKETJÄNST I VÄSTERAS
ledig till ansökan. Grundlön 600
kr., 3 ålderstillägg, 600 kr. i dyrtidstillägg för 1919; fri bostad,
värme, lyse, och kost. — Sköterskan
är skyldig att utan ersättning vårda
sjuka i hemmen efter stadsläkarnes
anvisning.
Ansökan med fotografi, ålders- och
friskbetyg samt föregående tjänsteme»riter insändas före 1 mars till 1 :ste
Stadsläkaren, Västerås.
FOR ENKEL, BÄTTRE FLICKA, kun
nig i bakning och enkel matlagning
finnes plats i 3 pers. husihåll, där
frun på grund av annan verksamhet
ej vistas i hemmet om dagarna. Fri
resa å statsbanan erhålles.
Svar
med lönepretentioner till »Tjänstemannatamilj», Iduns exp.

Finnes någon flicka,
som mot fritt vivre eller någon lön
vill komma i fam. på vacker egendom
nära sjö. Sykunnig har företräde.
Svar till »Vänligt bemötande», Hällevadsholm.

Husföreståndarinna
i 25—30 å.rs åldern, helst från landet
och ovillkorligen djurvän fullt kom
petent att på egen hand med hjälp
till grovsysslor, sköta hemmet åt
ungkarl (högre brukstjänsteman) får
anställning omkring medio av mars.
Svar med rekommendationer och foto
torde insändas till »Brukstjän-rteman»
und. adr. S. Gumaelii Annonsbyrå,
Stockholm.

Bildad, bann k ä
r,
sykjinnig flicka omkr. 20 år, villig
att' biträda husmor med förekom
mande sysslor får plats den 1 eller
15 april på herrgård i S:a Dalarne.
Svar till »IL», Kvista.

Till lanthem
(Södern) önskas 1 mars en god, är
lig, ordentlig och något sjukvårdsvau
flicka att sköta äldre döv och säng
liggande dam (ej lam) samt däremel
lan hjälpa till med sömnad. Svar
med rek. o. löneanspråk torde sändas
till »E. M. L.», Iduns exp. f. v. b.

Barnfröknar, Barnsköterskor

Bäffre, b ildad, 30-årig flicka

med goda betyg finna alltid anställ
ning vid hänvändelse till vår väl
kända byrå. En mängd platser finnes
dagligen att välja på i Sthlm och
landsorten. Insänd foto o. betyg
fortast möjligt till Palmquist C: o>
17 Malmskilnadsgatan, Stockholm.

barnkär, får bra plats. Hög lön.
Ingen göre sig besvär som ej har ut
märkta rek. Platsen är ledig nu eller
senare.
Svar till »Barnkär», Falköping p. r.

En bättre flicka,

vid
VÄSTERAS EPIDEMISJUKHUS
ledig.
Foidringar: sköterskeexamen,
erfarenhet i hushåll, elementarskolebildnind. Grundlön 800; 3 ålders
tillägg; fritt vivre etc. DyrtidstilLlägg för 1919 800 kr. Ansökan med
fotografi, ålders- och frisksbetyg in
s ä n d e s f ö r e 1 ma r s t i l l 1 : s t e s t a d s läkaren, Västerås.

sykunnig, barnkär och som med in
tresse vill utföra en barnjungfrus
göromål, samt vid behov vara hus
modern behjälplig får plats i fiai
familj» med god lön, den 1 eller 15
mars. Barnens ålder 2, G, 11 år.
Köksa finnes, som även deltager uti
liusjuugfrusysslor. Svar till »K. M.»,
Göteborg 5.

Skolkökslärarinna,
praktisk, duglig och sparsam samt
fullt kompetent, sökes att självstän
digt förestå mindre hushållsskola vid
bruk i mellersta Sverige. F. n. en
dast mathållning för brukets tjänste
män och en del arbetare. Tillträde
senast 1 april. Ansökan jämte be
tygsavskrifter och foto samt uppgift
om referenser och löneanspråk sändes
till »S. C. A. B.», under adress S. Guinaelii Annonsbyrå, Sthlm f. v. b.

Enkel, bättre flicka
erbjudes förmånl. anställning i Sthlm
att på egen hand förestå hem för
ensam kvinnlig studerande. Sökande
bör vara stadgad, helst över 30 år,
ordentlig, hushållskunnig, villig att
utan jungfrus hjälp ensam 6köta
hemmet, o ch reflekteras endast å pei^son med de bästa rek. Svar åtföljda
av rek. o. foto, som återställes, »än
des till »Studiehem», und. adr. S.
Gumaelii Annonsbyrå, Sthlm f. v. b.

Barnfröken,
pålitlig och barnkär erhåller plats
den 1—15 mars att sköta en tre års
gosse samt att hava tillsyn till två
flickor i skolåldern. Svar med rek.
och lönevillkor sändes till Doktorinnan H ederström, L a n d s k r o n a .

Bildad lantbrukaredotter

Hulottetatlniifn

Plats som skriv
biträde
finnes ledig å Malmesjaurs revirs
jägmästareexpedition i. Arvidsjaur.
Sökande bör vara kunnig i maskinr
skrivning samt ,äga vana och rutin
i kontors- och expeditiionsgöromål.
Avlöning c: a 150 kr. pr månad.
Ansökan med betyg från förutvarande
verksamhet jämte fotografi bör in
sändas under nedanstående adress se
nast den 28 februari 1919.
Arvidsjaur den 7 februari 1919.
B j. G r o t h, Jägmästare.

sökes för stönre finare alkoholfri ser
vering, vilken omfattar såväl matsalar
som café. Sökande som äger förutsättningar att på ett tilfredsställaiv
de sätt sköta dylik verksamhet torde
insända betygsavskrifter jämte refe
renser till Styrelsen för A.-B. Vita
Bandets Nykterhetsservering, Kungs
gatan 41, Göteborg.

får genast plats som hushållsbiträde.
Bör vara sykunnig och barnkär. Svar
med betyg till Sköldnora Kungsgård,
Rotebro.

Dispensärskötersketjänsten

vid

i Karlstad blir ledig 15 april d. å.
Länslasarettet i Falun
Löneförmåner med kristidstillägg kr.
är
ledig att tillträdas den 1 maj
2075 jämte fri bostad, värme o. lyse.
Vidare meddelar Doktor A. Högström. innev. år. Löneförmånerna utgöras
av kontant årlig lön 700 kr. (under
år 1918 har därjämte utgått ett
Barnfröken,
svenska eller tyska, med goda, helst dyr tids tillägg av 580 kr.), 3 ålders
fleråriga betyg, erhåller plats i offi tillägg vardera å 100 kr., allt fritt,
årlig semester ( under vilken
cersfamilj med ett barn i sydsvensk 1 månads
matpengar utgår med 2:50 pr dag.
stad. Bör kunna gå frun tillhanda tid
Ansökningshandlingar
torde insäni alla i ett hem förekommande
göromål samt bör vara sykunnig. sändas till lasarettets styresman, som
i
övrigt
på
begäran
lämnar
vidare
Svar jämte foto samt uppgift å löne- upplysning om tjänsten i fråga.
pret. till »1 Mars», sändes till Iduns
exp., Stockholm.

En bildad flicka,
kunnig i hushållsgöromål får plats
på landet i två personers hushåll.
Svar med referenser till fru Hedberg,
Kristinedal, Tösse.

SiÉklMVBI

emottagas å Göteborgs Barnsjukhus.
Kurserna (förberedande) 1-åriga. Föi
1 halvåret erlägges en avgift av
kr. 120. Under andra halvåret uppbäres såsom avlöning kr. 120 och
lämnas hela tiden fri bostad, kost
bildad, barnkär och van vid i ett och tvätt. Ansökningar åtföljda av
hem förekommande görom., med ord präst- och läkarebetyg samt rek. in
ningssinne samt förmåga att leda sändes till föreståndarinnan.
2: ne barn i skolåldern, erhåller för
månlig plats hos familj i Djursholms
villastad. Svar jämte betygsavskr.,
ref. och foto sändas till signatur
»1 Mars — Hushållsfröken» und. adr.
S. Gumaelii Annonsbyrå, Sthlm. f. v. b.
enkel, bättre flicka, kunnig i mat
lagning och bakning får plats att
tillsammans med husmodern sköta
hushållet å Pensionat. Lön 60 kr.
med praktik i barnavård, frisk, or i mån. å däröver. Svar med foto
och
referenser till Fru Hulda Persdentlig och sykunnig med goda rek.
erhåller förmånlig plats omkr. 1 april son, Gustavsro, Bollnäs.
på egendom i norra Västergötland att
vårda och sällskapa med 10 års
fliska samt att gå frun tillhanda
med en del husliga göromål. Lära
rinna finnes. Svar till »Förtroendeplats», Iduns exp. f. v. b.
på

Hushållsfröken,

En pålitlig,

Barnsköterska eller
Barnfröken

Husmodersplatsen

Vid Stockho lms Stads
missions lanthem

och husmoderskola finnes plats för en
sann kristen, helst kyrkligt intresserad
person. Den sökande bör vara kunnig
i allt vad till ett lanthushålls skötande
hör, samt äga förmåga att handleda
flickor i 13—18 års åldern. Ansökan
om platsen, åtföljd av betyg och re
kommendationer, sändes till 1'öreståndarin nan, adress Edesta Hem, Mölnbo.

Sköterska

får plats vid länslasarettet i Ström
stad den 1 inst. april.
Ansökan
jämte betyg insändes före den 15
mars till
Lasarettsläkaren.
Trevlig och sympatisk

Eskilstuna L asarett
förklaras härmed till ansökan ledig.
Till Lasarettsdirektionen ställda an
sökningar skola vara inlämnade se
nast den 8 mars. Platsen bör helst
tillträdas den 1 april. Löneförmåner
äro 700 kr. kontant lön pr år, bostad,
kost, lyse och tvätt jämte kost pen
ningar under en månads semester.
För innevarande halvår har lands
tinget därjämte beviljat ett krigs
tidstillägg av 50o/o å den kontanta
lönen.
Närmare meddelar lasarottsläkaren.
Eskilstuna den 10 febr. 1919.
Lasarettsdirektionen.

på något av den kvinnliga verk
samhetens olika områden?

Kom dåihåg
att ett beprövat och av tusen
tals kvinnliga p latssökande m e d
bästa resultat använt för
faringssätt är
IDUN.

att

med goda rekommendationer erhåller
plats 1 mars. Fotografi samt betyg
torde sändas till fru Tandläkare K.
Bergfelt, Katrineholm.
Tel. 213.

annonsera

i

Insänd Eder annons till

Iduns Annonskontor, Sthlm, och
Ni erhåller omgående prisuppgift.

LäiÉnÉlatliD

i huslig ekonomi vid Gotlands läns
folkhögskola är till ansökan ledig.
Kursen, 4 mån. lång . börjar 28 april.
Med befattningen följer skyldighet
att föreslå elevhushållet under vin
terkurserna 1 nov.—medio av april.
Löneförmåner: för undervisningen 600
kr. och hyresersättning, vartill kom
mer dyrtidstillägg 300 kr. och för
vinterkursorna 500 kr. och fritt vivre.
Ansökningar emottagas senast den
15 mars, adress H e m se.
Styrelsen.

PLATSSÖKANDE
I FAMILJ el. hos ensam dam söker
bättre lantbr. dotter plats. Närmare
upplysningar pr korresp. Sv. till
»Huslig Familjem.», Lunds Dagbl.,
Lund.
BILDAD FLICKA önskar plats i god
familj den 15 mars eller 1 april,
att vara som husmoderns hjälp och
sällskap. Svar till »Familjemedlem»,
Wärmskog p. r.
FÖRLOVAD FLICKA önskar plats
på herrgård att deltaga i och lära
sig husliga sysslor. Har genomgått
kurs i sjukvård. Tacksam för svar
till »Genast», Iduns exp. f. v. b.
ENKEL FLICKA av god familj, ön
skar komma i god familj, där jung
fru finnes, att deltaga i husliga gcromål. Någon lön önskvärd. Svar
till »A. Familjemedlem», Iduns exp.
BÄTTRE FLICKA som genomgått
slöjd- och hushållsskola, önskar plats
hos ensam dam, eller i god bildad
familj helst i Småland. Svar till
»M. Familjemedlem», Iduns exp. Vid
lön fästes intet avseende.
UNG bättre kontorsflicka önskar, för
ombyte på luft, komma till (helst
ensam dam) i mellersta eller narra
Sverge, där tillfälle till sport fin
nes.
Hjälper gärna till med litet
av varje. Svar till »H. H. 1919»,
Iduns exp., f. v. b.
EN BÄTTRE FLICKA (30 år), som ge
nomgått hushållskurs, önskar plats i
Halmstad den 1 april hos bättre
religiös herre. Svar sändes till Post
låda 13, Åstorp, Skåne.
FRISK FLICKA av god familj önskar
till april plats i bättre hem på lan
det. helst där jungfru finnes. Svar
till »26 år» Kinna p. r. (Elfsborgs
län.)
BILDAD FLICKA önskar snarast
plats som husmors verkliga hjälp.
Kunnig i handarbeten. Villi r hjälpa
mindre barn vid läxläsning. Svar till
»K. R.», Iduns exp. f. v. b.
STUDENTSKA, till våren utexami
nerad folkskollärarinna, önskar un
der sommaren, 15 juni—15 aug. plats
som guvernant, helst i Värml. el.
Dalarne.
Svar till »Studentska»,
Iduns exp., f. v. b.
ELEMENTARBILDAD,
musikalisk
flicka önskar plats i familj att lära
och sällskapa med mindre barn. Ar
musikalisk och barnkär.
Svar til)
»Intresserad och villig», Iduns exp.,
f._v._b.
UNG BÄTTRE FLICKA något sy
kunnig önskar plats till den 1 mars
i familj att hjälpa till med alla i
ett hem förekommande göromål. Tack
sam för svar till »Familjemedlem»,
Nor p. r.
HUSMÖDRAR! Var finnes den vän
liga familj där en 22-års östgötska av
god familj kan få lära matlagning,
som familjemedlem. Event, mot be
talning. Tacks, för svar till »E. Gott
och glatt sätt», Iduns exp. f. v. b.

Kvinnlig arbetskraft

HUSFÖRESTÅNDARINNA.
Medelål
ders, musikalisk, ur god familj, fullt
kompetent, önskar förestå ett bil
dat hem. Svar till »Februari», Iduns
exp. f. v. b.
BILDAD, snäll flicka önskar plats i
hem, helst hos ensam dam. Tacks,
för svar till »Musikalisk lantbrukare
dotter», Iduns exp., f. v. b.
TVENNE BÄTTRE MUSIKALISKA
lantbrukardöttrar önska komma till
prästgård eller större herrgård helst
i Småland eller Västergötland, att
lära hushåll och för övrigt allt, som
hör till ett väl ordnat hem, gärna där
ungdom finnes.
önskvärt få anses
som familjemedlemmar. Tacksam för
svar till »Fritt vivre», p. r. Lands
krona.
EN BÄTTRE 17-ARS FLICKA önskar
plats som familjemedlem i finare
hem, för att lära allt inom ett litis
förekommande göromål helst där
jungfru finnes, vid lön fästes intet
avseende, men önskas ett gott be
mötande.
Svar till »Familjemed
lems, Box 41, Brålanda.
UNG FLICKA, som genomgått 6
klasser elementarläroverk samt bar
navårdsskola önskar komma i familj
på landet (gärna där barn finnas) för
att lära, samt så småningom få del
taga i alla husliga göromål. Svar
med åtföljande uppgift å pris, samt
villkor i övrigt sändas till »Läro
rik plats^, S. Gumaelii Annonsbyrå,
Malmö.
UNG SKANSKA, lantbrukaredotter
från gott hem, utbildad musiklärar
inna, önskar till våren komma till
ett bildat hem, helst större lantgåa-d
såsom hushållselev, där tillfältle gi
ves att grundligt lära matlagning,
bakning,
konservering,
värdinne
plikter och för övrigt alla en hus
mors göromål.
Deltager i allt fö
rekommande arbete. Fritt vivre ön
skas. Svar med villkor till »Skånska,
våren 1919> Skånska Dagbl., Lund.
PLATS ÖNSKAS som hushållsfröken
av bildad dam med förmåga att med
sparsamhet och ordning förestå ett
bättre hem. Kunnig i enklare och
finare matlagning, bakning. slakt och
konservering m. m. De bästa rek.
från finare hem. Svar till »Helst
landet 1919», Iduns exp. f. v. b.
HUSFÖRESTÅNDARINNA.
Bättre
medelålders flicka söker plats att fö
restå ett bättre hem, där husmoder
saknas, till den 1 :sta mars eller se
nare.
Är fullt kunnig i allt, vad
som till ett ordentligt hem hörer.
Fina betyg finnas från flerårig plats.
Svar till »Ordningsfull och sparsam»,
Uddevalla p. r.
18-ARIG frisk och gladlynt flicka
önskar plats i prästgård på landet
för att mot fritt vivre hjälpa till
med varjehanda göromål. Svar till
Fröken Granath, Stora torget 3,
Linköping.
TVA BÄTTRE FLICKOR önska plats
i familj, den ena barnkär oeh villig
att hjälpa till med barn, den andra
villig att hjälpa till med andra i ett
hem förekommande göromål. Svar
till »Kamrater», adr. Bohusiäningen,
Uddevalla.
HUSFÖRESTANDARINNEPLATS ön^
skas av 30-årig lantbrukaredotter. Är
fullt kunnig i allt som hör till ett
väl ordnat hem.
Har genomgått
hushålls-, trädgårds- oc'i folkhögskola.
Vackra betyg finnas. Svar till »Blekingska-), Lösens Gård, Lösen.
UNG, BILDAD DAM, som genomgått
handarbetsseminarium önskar plats
antingen som lärarinna, eller i fa
milj, där jungfru finnes, för att gå
husmodern tillhanda. Ivan även hjälpa
torn med läxor. Svar till »20 år»,
Iduns exp. f v b
TREVLIG INGENJÖRSDOT1KR som
genomgått K. praktiska skola samt
haft plats som hjälp och sällskap
åt sjuk fru 1 år samt åt en lungsjuk
flicka i 8 månader önskar liknande
plats 15 mars eller april. Fina be
tyg. Svar med löneförmåner inom
8 dagar till »Frisk 20 å r» Örebro p. r.
FLICKA önskar komma till herrgård
eller större gård i början eller slu
tet av april helst Östergötland eller
Skåne, för att lära och hjälpa till
med allt som förekommer i ett hem.
Är van vid arbete. Någon liten lön
önskvärd. Är sykunnig. Vill anses
som familjemedlem. Svar till »27årig smålandsflicka» Iduns exp., f.
v. b.
UNG MUSIKLÄRARINNA med fina
betyg, ex. organist, elementarskolobildad, energisk och undervisnings
van, övad ackompagnetris söker plats
i gott hem nu eller under sommaren.
Biträder, om så önskas, med skrivgöromål. Vacker, .dyiven handstil.
Tacksam för svar till »Musiklära
rinna», Iduns exp. f. v. b.

Bildad flicka,
inom såväl hemmens som andra önskar 1 april
pl. i gott hem Geeist
Norrl.),
att
mot fr. vivre deltaga
kvinnliga arbetsområden kan Ni
i och lära liusl. sysslor samt ev.
biträda vid skrivgöromål. Sv. till
»Familjemedlem» Allm. Tidn. kont.
erhålla genom att sätta in en Stockholm .

med bästa resultat

20-årig bättre flicka

" B A K A H E M M A"^
Äkta jästpulver
Absolut bHst.
A.-B. SCHÖTT & SON, STHLM.
Kem. Tekn. Fabrik.

Tjugoårig flicka,
som genomgått 8-klassigt läroverk
samt en kurs på sällskapet Barna
vård, önskar plats i ett hem att sköta
barn (helst över 2 år) och hjälpa
med läxläsn. eller biträda med skrivgöromäl. Svar till »20 är», Skara p. r.

Uns, musikalisk ila,

önskar nu till våren komma i ett
fint och trevligt hem (gärna präst
gård, mindre herrgård) för att lära
alla en husmoders göromål och väjv
dinneplikter. Är villig beta'a något,
men helst fritt vivre. Svar till
»Ung Skånska», p. r. Stehag.

Ex. Sjukskö
terska
önskar plats som hjälp och sällskap
i h em helst på landetl Lön enl. taxa.
Betyg och rek. finnas.
Svar inom
S dag. till »Sjuksyster», Allm. Tidningskontoret, Örebro.

En 1 7-års
Norrlandsflicka

önskar plats i någon bättre familj
i Södra Sverige (för praktik). Något
musikalisk. A lön fästes intet av
seende. Svar till »Jämtlandstös», Östcrsundspostens exp.

Ex. Sjukgymnast
med goda rekommendationer önskar
lämplig sysselsättning. Svar till »Nu
genast elier framdeles?, Iduns exp.
f. v. b.

10 års f licka,
som genomgått Stora Ilofs hushållsskola och dessutom praktiserat, sö
ker plats, helst i mindre familj att
under husmors ledning utföra hem
mets sysslor. Svar till »Helst fa
miljemedlem», torde sändas till Elfs
borgs Läns Annonsblad, Vänersborg.

INACKORDERINGAR
OBEMÄRKT DAM erbjudes förstklas
sig inackordering och värd.
Svar
märkt »Bättre dam» (värmlandsnatur),
Iduns exp. f. v. b.
KONFIRMANDER mottagas instun
dande sommar.
Gustaf Meuller,
kyrkoherde, Laxar by, Dalsland.
KONFIRMANDER mottagas i skogig
vacker trakt vid havet, i Östergöt
land, nära Arkösund och järnvägs
station på Vikbolandsbanan.
Tid
juli—15 aug. Närmare upplysn. med
delar Kyrkoherde Joh. Nordmark,
Jonsberg. R. T. finnes.
35-ARIG FRU önskar inackordering i
större vänligt hem på landet där Ung
dom finnes och där tillfälle gives till
lite förströelse. Vill på samma gång
gärna hjälpa till med lättare sysslor
och överhuvud taget »vara till lite
nytta».
Största vikt fästes vid ett
verkligt vänligt och gott hem. Svar
med utförliga upplysningar utbedes
till »35-årig fru», Iduns exp. f. v. 'b.
Några kvinnliga KONFIRMANDER
mottagas instundande sommar i Fors
marks prästgård, Uppland. Närmare
meddelar Kyrkoh. A. Murray, .Fors
mark;
SJUKLIG DAM, tidvis sängliggande
önskar god inackordering i privat
sjukh. i högt beläg. skogstrakt, helst
Småland. Svar med beskrivning och
prisuppgift till »A. K.», Linköping
P- r-

Skolungdom
emottages för lantviste'.se och privat
undervisning hos Rektor E. Laurell
å_ S v a rt å Herrgå rd, p r S v a r t å .
Konfirmationsundervisning kan erhål
las. Musiklektioner givas.
Doktorinnan Vilma Erikssons
Hvilohem,

beläget 15 min. skogsväg från Ar
vika. Adr. Högåsen, Arvika. Bröstklena mottagas ej.

# Wrigstatis
vackert belägna prästgård emottagas
instundande sommar några flickor för

konfirmationsundervisning

under fem veckors tid från d. 30
önskar plats i familj att gå frun till juni. Hög ren luft, skog och sjö.
net för kvinnliga platsannonser handa. Kunnig i linnesömnaxl även Vidare meddelar Kyrkoh. Ivan Lundnågot kunnig i klädningssömnad gren, Wrigstad, Småland.
av alla slag.
samt villig att deltaga i inom ett
Insänd Eder annons till Iduns hem förekommande göromål.
Svar
emots. tacksamt till »Familjemedlem», för 2:ne herrar eller damer i gott
Annonskontor, Sthlm, och ni er Västerviks Veckoblad, Västervik, f. hem, straxt utom stad.
Svar till
»Änkefru*, Box 20, Filipstad.
v. b.
håller omgående prisuppgift.

annons i IDUN,

flicka
i IS—19 års åldern, mycket musika
lisk och med verkligt god uppfostran
önskas som sällskap. Fritt vivre.
Svar med fotografi och rekommendationer till »Herrgård — Dalarna»,
Iduns exp. f. v. b.

Softer JVi plats

specialorga

Inackordering erbjudes

D:r E. Dujardins
Kosmetiska Kliniker, Köpenhamn.

D:r A. KARSTEN
Medicinskt Elektricitets-,
Ljus- och Röntgeninstiut

Kungsgatan 60, STOCKHOLM
Behandling av

reumatiska åkommor
Gymnastikdirektörsexamen

Spec. Paraffinbehandling av ansiktsfel (såsom vanprydande form på
näsa, mun, kinder, haka och byst) samt äir, rynkor och audra miss
bildningar.
Träffas: Ostergade 33, onsd. 1—3. Tel. Byen 1283 y.
Amagertorv 31, tisd. o. fred 4.30—6. Tel. Byen 51.

avlägges efter 2-årig kurs av kvinn
liga elever vid

Sydsvenska GymnastiR-Institutel.
Ny kurs börjar 1 sept.
Frosp. Major J. G. Thulin,

I

FORTEINSTITUTET, Göteborg.

IDUNSKOKBOK

LUND.

r—

utgifven af Elisabeth Osim an, afhandlar såv äl m at
lagning i vanlig bemärkelse som bakning och
konserver ing af köii, fisk, frukt, grönsaker och
svamp, karamell- och konfek tkokning, bered ning
af drycker och charkuteriväror, servering, bord
dukning och servettbrytning och
••

^

GYMNASTISKA INSTITUT I
Förmanligaste specialkurs i

MASSAGE o. SJUKGYMNASTIK I

Gedigen och fullständig utbildning
|
^^^Jî^ilMllustrerat^prospekt^^^^

Underlivslidande

ar

och dylikt undgås bäst genom
bruk av livmoderspruta. Pris
15, 19. 23 kr., med båda rören
20, 25, 30 kr. Lämpligaste
lösning är Noliberpulver 5 kr.
r ask. Livmoderspeglar 10 kr.
ven andra sjukvårdsartiklar.
Prislista mot 12 öre porto.

vår modernaste kokbok till utstyrsel och innehåll.
Alla bo kens 1,071 recept är o praktiskt pröfvade vid
Elisabeth O stmans Husmoderskurs och öfverskådligt uppställda , m ed ingrediensernas vikt eller
rymdmängd noggrant angifven. Äfven helt unga
husmödrar och tjänarinnor med mindre erfarenhet
och vana fin na därigenom en säker handledning,

Î

CARL G. SCHRÖDER,
Möllevångsgatan 53 b, Malmö.

Toilettvål

Utmärkta organ
annonsering i landsorten:
Anrika Tidnino.

Avesta: j^sta p 0StBIli
Borlänge;
Borà8:

'Mmtsvtmn
mmtähinm

Borås Tidning.
Eks J ö: Eksjo-Tidningin.
Engeihoim: Engalholms Tidning.
Eskilstuna: Eskilstuna-Kunna.
Falun: Falu-Kuriren.

Luleâ:

Norrbottens-Kurirsn.

Malmö: Skånska Aftonbladet.
Mariestad: jj^ing för Skaraborgs lin.
Mora:
Norrköping: Norrköpings Tidningar.
Nyköping: Södermanlands Nyhstsr.
Näss i ö:

Nässjö-Tidningen.

Oskarshamn: Qscarshamns-Postin.

Gefle: fiol

Sköfde:

Halmstad: Hallandsposttn.

Sundsvall: SundsValls-PosleB.

Hedemora: Södra Dalarnes Tidning

8äter:

Skaraborgs Lans Annonsblad.

Säters Tidning.

Hälsingborg :HetsinaborgsDaffélad Trelleborg: Trelleborgs Allehanda.
I Härnösand: HeMÖSands-PostM.
; Höganäs:
Jönköping: Smålands Allshunda.

Märta Philip.

'

Lärarinnekurs

i klädsömnad 1 m a r s - -l

juni.

WALLMA TEXTILSKOLA
Norrlandsgatan 16 - Allm. Tel. 98 15.
Elsa Wallmank-

PARMAR
• till IDUN kunna erhållas hos hrr bokhandlare eller "
2 direkt från IDUNS EXPEDITION, mot likvid i post- •
•
anvisning, till följande priser:

a

Arv,ka:

Prosp. och ref. på begäran.

Lillie Landgren,

"
•

för

Konsten att uppträda.

hamssons Stiftelse, Nääs, Flöda station.

Anmälningar insändas före 25 februari.
Betyg efter genomgången kurs.

p::

Tiden är nu inne för köp av blom
sterlökar. Akta Holländska blomster
lökar direkt imp. från Holland sän
des mot postförskott eller postan v il
ning till 30 öre pr st. från
HJALMAR CARLSSON, W o x n a.

Innehåll: Vad en modern människa
måste veta. Hur man blir en ange
näm sällskapsmänniska. Hur man
ined framgång uppträder i hem- och
damsällskap. Huru blyghet, försagdhet o. dyl. bortarbetas. Pris kr. 2:50
mot postförskott eller frimärken från
Bokkompaniet
postfack 282,
Stockholm 1.

1 april—30 se ptember 1919.
Elever ha tillträde till somm arkursernas allmänna föreläsningar i
psykologi, kulturhistoria m. m. Mottagas även får kortare tid. Be
gär prospekt (med insändande av svarsporto) hos August Abra

12:te kursen den 1 a pr.—31 okt. 1919.

Den kostar, inbunden i vackert band, endast
kr. 7: — och den finnes att tillgå hos närmaste
bokhandel eller portofritt från Förlaget, Iduns
expedition, Stockholm.

A . J o h a n s s o n , B o n S a , Mo r a .

En b ok m ed k olossal e fterfrågan.

Trädgårdskursen på Nääs

kokboken.

endast 7 kr. pr »t.

yiSSÄ

Kvinnlig Trädgårdskurs

bästa

Förstklassigt arbete garanteras

FOLKHÖG/KOLA

börjar den 15 :e mars på Kingsfield, Kattarp, Skåne, omfattande frukt
odling, grönsaks- oc^i blomsterodling samt bänkskötsel etc.
Prospekt
sändes på begäran av föreståndarinnan,
PROKEN ALMA JÖNSSON
Elev från Swanley Fruktodlings- o. T rädgärdsinstitut i Kent, E ngland.

beviset för bokens lämplighet so m vår generations
kokbok för det borgerliga svenska hemmet är, att
det reda n tryckts öfver 40,000 ex emplar af

förfärdigas af Edert
af kammade hår, för

Detta nüdsliaiMV

"

ä r rikt illustrerad, med 12 färgtryc ksplanscher
af köttstycken, fåglar, fiskar, svampar samt grön
sa ker jämte fyra styckningsplanscher och två sidor
med fotografier af olika servettbrytningar. Det

à 16 kr. duss., Savon Amygdalin
(mandeltvål) i fin dussinförpackning à 10 kr. duss. P r i m a
T v ä t t v å 1 Hudik à 2 : — pr
dubbelbit.
Dessutom allehanda
toalett- o. sjukvårdsartiklar bil
ligast från MAGASIN SPECIAL,
Avd. N.. Yesterlånggatan GG,
Stockholm. III. katalog gratis.

Huvudkurs i maj—31 juli. Utan
inträdesprövning.
Övwe avdelning 1 maj—31 juli.
För elever med föritunskaper.
*
Mtisntodewssftola 3-mån.- och 6Ml"
mån -kurser med början 1 maj.
Stipendier och fiiplatser (intill 800 kr.). Prospekt adress Tärna.

TÄRNA

Torshälls kvinnl. trädgårdsskola, Leksand

den

Florodal & Ovicula

FLÄTOR

Stor pianistisk färdighet
uppnäs fortast genom rationell utbildning av muskler och öga.
Vår metod bibringar samtliga mus kler, som tagas i bruk vid pianospelning, högsta möjliga prestationsförmåga. Genom speciella pianoövningar
höjes notläsningsförmågan och åstadkomraes absolut bekantskap med klaviaturen. Metoden lämpar sig för pianister på alla stadier och möjliggör
utomordentligt snabba framsteg i såväl teknik och fingerfärdighet som för
måga att spela från bladet. Dess tillämpning fordrar ringa tid. överspelning reduceras till ett minimum.
En pianist skriver: — »Eder metod sätter varje musikalisk parson
i stånd att på kort tid taga ett jättesteg mot målet: en pianovirtuos'
skicklighet.') —
Prospekt med fullständiga upplysningar sändes gratis! Tillskriv med
åberopande av denna tidning

Uddevalla: Botiusläningen.
Uppsala: Tidningen llpsati.
Umeà:

Västerbottens-Kuriren.
Kalmar: Barometern.
Visb y ; Gotlänningen.
Karlskrona: Karlskrona-Tidningen. Västerås: Vestmanlands Lim Tidning.
Vaxiö; Smålands-Posten.
Karlstad: Karlslads-Tidningen.
Katrinehoim:Katrinahfllnis-Kuriran. Ystad : Södra Skåne.
jKristinehamn: Ansgarii-Posten. Örebro:
] Landskrona: Landskrona-Postan. Örnsköldsvik: Qmskoldsfiks-Pasttn.
Linköping: Östgöten.
Östersund: Jämtlands-Posten.
I Ludvika: Ludvika Tidning.
östhammar: östhammars Tidning
- 132 -

•

Röd pärm, med guldtryck till "Idun" Kr. 2: 75 + porto 69 öre J
Röd eller grön pärm till "Iduns Roman•
bibliotek"
» 0: 65 -f- »
10 , •
Röd eller grön pärm till "Iduns Hjälpreda"
» 0:65 + »
10 , •

ETT SPÄTT FOSTERBARN önskas
av medelålders bildad dam. Kärleks
full vård och uppfostran utlovas.
Barnet blir arvtagare. 5,000 kr. ön
skas. Svar till »Solstråle», Iduns
exp. f. v. b.
FINNS DET NÅGON bland Iduns lä
sare och läsarinnor av de bättre be
medlade, som vill vara så barmhärtig
och skänka medel till en f attig flicka,
som lider av reumatisk värk och
hjärtfel, att hon måtte få komma i
stånd att kunna vistas på badort
i sommar. För att återvinna sin
hälsa erfordras det för henne eai
brunns- och badkur, .men, som hon
är en självförsörjande flicka kan
hon ej uppnå detta. Medlen emot
ses med stor tacksamhet
märkt
^Sjuklig», Iduns exp.

FOSTERBARN önskas och utlovas
den bästa uppfostran av bildad medelåld. dam. 5,000 kr. önskvärt. Sv.
»Syster Anna», Iduns exp. f. v. ib.

^.Trädoårdskurs lör kvinnor
börjar till våren och fjäderfäskötareskolan vid samma tid. F r i s k t
och stärkande arbete. Goda
utkomstmöjligheter.
Hushållsskolan
börjar 12 maj och Lan thushållsskolan
•1 aug. Statsunderstöd till
mindre bemedlade.
R e k t o r E . B r o l i n , Os b y .

i Hannar

ges vid Fackskolans avdelning å Bro
gård i Uppsala län, avsedd dels för
lärarinnor i huslig ekonomi som ön
ska komplettera i detta ämne, dels
för andra intresserade kvinnor. Kur
sen vaxar från mitten av mars till slu
Kurs för kvinnl. elever gives å tet av oktober. Anmälan om delta
Rosentäppan, Stebag, 1 april—1 nov. gande insändes till Fackskolan för
huslig ekonomi i Uppsala. Program
Begär prospekt.
på begäran gratis och franko.

Gertrud Östergren.
Maria Lindskog.

Kurser i
barnavård.
Vid Barnavård s byråns Spädbarna
hem i örby mottagas unga kvinnor
till utbildning i barnavård. Teore
tisk undervisning av hemmets lä
kare, praktisk undervisning av hörne
rne t s föreståndarinna. Kursens längd
3 månader. Avgift för kursen jämte
bostad och kost inom hemmet 75 kr.
i månaden. Närmare underrättelser
genom Barnavårdsbyrån, Kornhamnstorg 51, Stockholm.

FREJAMI'PJXSnilERm

skänka lindring och bof <*ä hala
och

Idun utgives denna
vecka i À och B.

Svenska Tryckeriaktiebolaget, Stockholm 1919.

