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EN TIMMES JÄRNVÄGSRESA FRÄN
London, förbi Richmonds praktscenerier
kring floden, förbi Ascots idylliska stations
hus, kapplöpningsfälten skymmas av en
furuås, förbi skogar av fruktträd — så är
man i Bagshot, i Surrey. Vi komma som
gäster till Bagshots prästgård. Från Sir
Malcolm Murray ha vi brev att vi äro väl
komna, med kamera och penna. Han har
ställt om, att vi få se parken, trädgården
och residenset.
Det är tidig morgon, när vi komma fram.
Mrs Stuart tar emot oss med äkta präst
gårdsgästfrihet. Bagshot är vidsträcktare
än det ser ut. Det gäller att ta vara på
tiden och solskenet. En dag i maj — men
vädret är mars eller april: farande moln
tappar, solregn och högblå himmel i o ro
lig växling.
Vi ha en introduktion till Lady Elphinstone, som varit hertiginnans uppvaktande
hovdam och efter hennes död de hertigliga
barnens moderliga vän. — Genom en stor
trädgård komma vi fram till ett typiskt
engelskt countryhouse. En liten flicka ro
par gr andmother! nedåt trädgården.
Den gamla änkegeneralskan sköter sin träd-

VÅRDRÄKTEN — AV IVAR THOR THUNBERG
EN SEXTONÅRIG FÖRNÄM DAM
stod och drömde om en underbar värld, en
strålande värld fylld av äventyr och befolkad
av romanernas hjältar.
Så sagolikt det var omkring henne. Sep
temberkvällens sus trollade med hennes fanta
si, och hon blev den stora vida världens
mest eftersökta kvinna. Var fanns han som
kunde vinna henne? Månen strödde silver
för hennes fot, och parken, barndomens gam
la härliga park, låg där och drömde om hen
nes lysande framtid. Suset ville aldrig sluta
med sitt drömväveri, och hon måste gå och
gå, allt längre och längre bort. Det gamla
slottets oformliga lysande ögon fingo inte
profanera. Där uppe dansade de. Att ingen
sökte henne. Förstod då ingen hur märklig
hon var som kunde gå där ensam i parken
— medan de andra dansade? Men hur skulle
de kunna förstå.. Hon sade ju aldrig något.
För övrigt skulle det inte ens hjälpa med
förklaringar, då det gällde dumt folk. Men
sak samma. De existerade inte för henne.
Hon var långt borta i världen, mitt i även
tyret, och hjältarna stodo i led så långa som
parkens oändliga trädrader.
*

Tio år hade skurit sina märken i d en långa
måttstickan, och nu satt den förnäma damen
i ett enkelt litet inhysesrum och beskådade
aprilkvällens skiftande dagrar. Hon drog
sig till minnes kvällen i parken, då hon svär
made med den underfulla ensamheten. Men
stora dagar bli aldrig många. En morgon
vaknade hon vid att ett skott ekade genom
det gamla slottet. En svag nervös tryckning
mot ett. stycke metall, en sekundkort händel
se, och hon var placerad i en helt annan till
varo — en obekant skrämmande värld, som
mor gav namnet Fattigdomen. Det var inte
utan att de skilde en smula mellan den dröm
da och den verkliga världen. Stackars far,
obetänksamme far. Vad hade han känt in
nan han tog fram sin gamla officersrevolver?
Det var ett lysande slut på en lysande till
varo. Den ena glänsande festligheten hade
avlöst den andra. Och i full parad hade han
gått döden till mötes. På bordet bredvid ho
nom stod ett tömt champagneglas, och bil
gård som en hel karl. Hon är en vig 1
tennisspelerska, energisk och vaken mer
än många ungdomar, trots sina dryga 60.
Hon kom nere från sin barrträdgård, med
en väldig trädgårdssax i handen, varm och
solbränd och ivrig. Med sitt solbrynta an
sikte, sina blå ögon och sitt rättframt van
liga sätt liknar hon mera en ruschig svensk
godsägarfru än vad vi föreställt oss som
en engelsk hovdam. Hon tog emot oss
svenska vallfärdande med personlig hjärt
lighet. Vi ha de t räffat en m ä n n i s k a ,
inte en drawingroomfigur. Som alla möd
rar talar hon gärna om sina skyddslingar,
när de voro små. »When Princess Daisy
was a little girl.. .»
Från Lady Elphinstone gingo vi till det
lilla sjukhuset som hertigen upprättat till
sin dotters minne. Den skotska översköter
skan förde oss omkring. Med särskild stolt
het visades den moderna ljusa operations
salen. Det var på vägen därifrån vi sågo
det drömlikt vackra vita magnoliaträdet.
Bagshot ligger i Surrey. Men det här var
inte riktigt den typiska Surreynaturen, som
ofta har drivhustung atmosfär, något av
arrangerad dekoration och något för myc
ket accentuerad klassprägel. I B agshot har

jetten med de hemska raderna till mor skic
kades i en bukett röda rosor. Bitterheten
skulle ha kunnat sväva över fars minne, men
det gick inte att tänka på honom med onda
tankar. Både mor och hon måste älska ho
nom i all hans galenskap. I den djupaste
olycka hade han störtat dem, men likväl hade
sorgen ingen hatfull udd. Det käraste de ägt
var borta. Hans goda hjärta och strålande
väsen hade hemfört segern.
Även med vaken blick och öppet sinne
ändrar världen lätt utseende. För henne här
hade världen blivit skrämmande och obekant.
Överallt köld och frost och inte en solglimt
mellan de mörka skuggorna. Till slut kommo
släktingarna emellan, ömkande och gudsnådliga men ändå hjälpande. Så blev hon lära
rinna och så fick världen strax litet mer sol
och värme.
Tio år — och nu satt hon i si tt enkla kryp
in och såg på medan skymningen höjde sig
mellan de stora lindarna. Om hon nu kunde
säga att hon brutits, hade livet ympat in en
ny människa på den gamla stammen. Det
hade inte blivit vad början angivit, men hon
trodde inte att hon förlorat på bytet. Hon
var överens med sig själv, a tt den hårda livs
erfarenheten inte förädlat hennes kvinnliga
struktur. Hon var en typisk representant för
det själsliga mellankön, som den nya tiden
knådat till — varken man eller kvinna. Åt
minstone hade hon glömt att känna kvinnligt
— trodde hon — och vilket särskilt framgår
av det följande.
*

Så solen stuckit på denna dag och så varstormen härjat i knoppande trädkronor. Och
ännu lekte framför henne de skarpa sol
reflexerna från rinnande vatten. Och flick
skolans unga elever sedan. De hade varit
spritt galna. Hon måste förhärda sitt hjärta
och hota med nedsatt sedebetyg. Just nu ta-,
lades säkert om draken Fiffi. — Fiffi ! Hur
hade det smeknamnet uppkommit? Vad gav
det uttryck för? Flickor i tonåldern, rödkindade och välfödda, koketta och livslystna.
Hade hon inte själv en gång varit lika n yfiken
som dessa unga flickor. Hur många kyssar,
förstulna och bävande, kommo denna kväll
naturen mera vidd och öppenhet, skogs
höjder med furu- och björkstammar på
minna mig om nordiska landskapsbilder.
Vi gå upp mot parken som ligger öppen
och inbjudande. På sidorna om vår väg
gröna ängar och betande kor av en små
växt breed liksom enkom avsedda till staf
fage i ett pastoralt landskap! Parkens träd
stå på så stort avstånd från varann att de
kunna breda ut sina kupolrunda kronor
i ostört majestät. Gräsplanerna äro inte
så strängt hållna att inte små vita daisies
smusslat in stjärnmönster i grönskan.
Residenset ligger ståtligt längst uppe på
höjden. Inte- alls ett slott. Ëtt mycket
stort country-house av rött tegel med murgrönsklädda väggar. Det byggdes för her
tigen för jag tror omkring 40 år sedan.
Hertigen av Connaught är inte bara in
tresserad av blommor och träd. Han är
en intresserad trädgårdsarkitekt Och han
är lycklig som fått den storstilade fonddedekoration som ingen annan arkitekt skulle
kunna bygga — höga skogsklädda åsar
och bakom dem en kedja av kullar sam
mansmältande med horisontens. Det är
likt Sverige. Är det Sörmland eller Väst
manland?

på nyfikenhetens konto? — Usch! Vad tilllät sig nu hennes fantasi.
Nu måste
böckerna fram.
Morgondagen skulle förbe
redas. — Vad det var skönt att vårterminen
började lida mot slutet. Nu närmade sig den
stora stunden, då hon fick ge sig av utom
lands ett slag. Den sparade slanten växte
sakta och säkert.
Ytterligare uppoffring,
och resan var, om än med knapp nöd, säker
ställd. Men kläder blev de t dåligt med.
Ja, kläder ja. — Det var en vacker dräkt hon
sett i dag. Tre hundra kronor. — Fiffi lade
tillbaka böckerna och satte sig åter vid fön
stret. Dagens händelse kom där livslevande
och trängde sig på. Den vackra dräkten hade
för ett ögonblick skymt bort utlandsresan,
men i nästa stund vände hon resolut ryggen
mot skyltfönstret och frestelsen för att ögon
blicket därpå ränna blicken rakt in i ett man
ligt ansikte.
Hon rodnade ännu, då hon
tänkte på hur hon blottat sig. Mannen måtte
ha känt det som om hon velat kasta sig rakt
i armarna på honom. Men hon kände sig ett
ögonblick så glad att det nästan gjorde ont.
Hon skulle bara inte h a visat det. Det var så
att det kröp i henne vid tanken på det mång
tydiga smilet, som drog över mannens an
sikte. Och den ironiska pekningen mot vår
dräkten sedan !
Roligt var det i alla fall
att återse det där ansiktet. En fattig vecka
hade de bott på samma pensionat ute i skär
gården. Dessa dagar hade varit som några
timmar, men de lämnade efter sig ett minne,
som likt en glödande varm solstrimma blänkte
till mellan grådagarna. Det var inte utan att
åtminstone en "hjälte" skymtade i fjärran.
De hade haft många vackra stunder av tyst
samförstånd. Men så kom uppbrottet, ingen
överenskommelse' att skriva, och kontakten
var förlorad. Nu hade han kommit till den
lilla staden som tillförordnad provinsialläkare.
Tre år sedan de träffades. Vad hade
inte allt kunnat hända på den tiden. Hon
skulle så gärna ha velat se på vänstra handen
eller närmare bestämt på samma hands ring
finger, men en oklanderlig handske satte
stopp för alla försiktiga blickar.
Nej,
nu måste böckerna fram. — Vad innebär Kal
marunionen ?
Då hon tyckte, att han
Men i parken märka vi det sydligare
luftstrecket. Mot det unga lövverkets ljusa
grönska står som verkningsfull kontrast
cypressernas svartgröna obelisker, de kine
siska granarnas och cedrarnas blåaktigt
gröna pyramider.
Som en jättebukett nerstucken i jorden
står ett kameliaträd i tusende brinnande
röda blom.
Vi vandra genom vistaria-allén, och rhododendronvägen. Det är ännu inte de
ras tid. Men ett enda stort rhododendronträd står i sin blekskära blomning likt
ett runt rosigt moln. Vi gå i växthusen,
under vinrankor bland nejlikor, stora och
starkdoftande.
Nej, det är inte möjligt att hinna se
allt. Vi vilja också se residenset. Vi gå
tillbaka till parken. — —
Det lyser som solguld ,över en gräs
matta. Det är en hel driva av gullvivor,
som blomma, — — de små gullvivorna,
som Mar gareta planterade.
IDA B. GOODWIN.
(Ytterligare
kamerabilder
från
kronprinsessans
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vid skilsmässan vid hennes port sett konstigt
pa henne, var hon allt bra barnslig. Men
nog hade han hållit hennes hand onödigt
länge, det var ofrånkomligt.
Kalmar
unionen — konung Albrekt — drottning
Margareta — Kristian II, även kallad vad?
— 1'anns det en tråkigare detalj i hela sven
ska historien ?
Hon hade allt varit onö
digt kärv vid försöken att leda bort det där
obehagliga ögonblicket vid sammanträffandet.
Hennes sträva och ointresserade ton skorrade allt bra fult. Och mer än vanligt ruggig
måtte hon ha sett ut i det starka solljuset.
— — Det var en av de vackraste hon sett,
den där dräkten. Den skulle säkert presen
tera henne på ett helt annat sätt. Kanske
som den förnäma adelsdamen rent av. Hon
log. Värdena hade skiftat, en vacker vår
dräkt stod säkert högre i kurs än ett adels
namn av gammal förnäm klang. Hon log
igen. Men leendet innehöll mer av godmodig
förståelse än av hån. Det var ständigt sam*ma kapplöpning.
Förändringen låg bara
däri, att första pristagarna kommo djupare
ifrån. De hade haft lång väg att löpa dessa
människor, men de hade presterat ett utom
ordentligt lopp och stodo nu i främsta ledet.
Hon jämförde sina disciplar med sin egen tids
ungdom. Skillnaden var ärligt talat inte stor.
Det yttre hade bara en vulgärare prägel nu.
Ett föregående släppte inte så lätt sitt grepp.
Och friheten var bara en chimär, vars på
tagligaste resultat var än hetsigare kapplöp
ning. Det skulle bli lika uppfriskande som
intressant att få sina små intryck konsolide
rade under utlandsresan.
Vad hade nu
den där dräkten satt igång för en löjlig tan
kekarusell?! Och satt inte där en man på
en gunghäst och viskade och log, log så att
hela ansiktet sken av självbelåtenhet. I san
ning en idyllisk tavla. En karl som kanske
både var gift och hade barn. — I bästa fall
några dagars svärmeri — med rätt eller orätt.
Och detta hade hon varit nära att sätta upp
mot utlandsresan, som säkert skulle bli den
största händelsen i hennes liv. Kvinnan var
allt ett konstigt ting ändå. Det var inte un
derligt att det inte fanns ett manligt ansikte
utan det där självbelåtna, överlägsna leendet.
Men hon skulle visa
Hennes liv var som männens arbetet. Re
san med rika iakttagelser och språkstudier
skulle bli ett betydande plus i hennes lära
rinneverksamhet.
Men varför behövde
hon nu på rent mekanisk väg sitta och ar
beta fram intresse för det väntade nöjet.
Intresse ! En sprudlande omedelbar glädje
borde hon känna. Men den fanns där inte
längre. Allt var omkastat. — Och var det
möjligt — bara för en vårdräkts skull. — Ja,
så verkade på ett underligt sätt en djup spör
jande blick. Vad var det för småting som di
rigerade människolivet?! — Skolavslutningen
varje vår var ändå en upplevelse. De dagar
na gingo tusental av landets unga förhopp
ningsfulla döttrar ut att möta de livsöden
småtingen mätte ut åt dem. Vart togo de vä
gen alla? Vad blev det av dem? Fann nå
gon den underbara strålande världen? Eller
var det den de lämnade? Alla? Och voro
de redan färdiga med hjältarna? Men alltid
var tavlan lika. Glänsande ögon, vita klän
ningar, bandrosetter och så inneslutna i vå
rens strålende leende.
Men där var den
mörka fläcken igen. Det var vid förra vår
terminens slut. Den lilla idylliska skolgår
den fylldes av välklädda lyckliga människor.
Hon stod på trappan och tog emot tacksam
hetsfraser och lyckönskningar. Hennes blickgled över mängden utan att söka något mål,
m

Resultatet av pristävlingen

Den fyorta skissen.
INOM FÖRESKRIVEN TID HAR REdaktionen mottagit närmare 200 tävlingsma
nuskript, alltså en anslutning som mer än
motsvarat dess förväntningar. Det omfattan
de granskningsarbetet, verkställt av den av
redaktionens samtliga medlemmar bestående
prisnämnden, är nu slutfört med nedan an
givna resultat :
Första priset, Tvåhundra (200) kronor, ti llerkännes Sigrid Elfman för skissen "Flickan
från landsvägen".
Andra priset, Etthundrafemtio (150) kro
nor, har vunnits av fru Elin Bohlin, Luleå,
för skissen "På väg till tåget".
Tredje priset, Etthundra (100) kronor, till
delas fru Alma Falk, Karlskrona, för skis
sen "Ett vad".
Första pristagarinnan bedes' godhetsfullt
uppgiva sin adress för redaktionen, enär den
saknades i namnsedeln.
Hennes skildring utmärker sig dels för ur
sprunglighet i själva motivet, dels är skissen
skickligt komponerad och dels slutligen göm
mer den en sund tendens, som meddelas lä
saren utan att den konstnärliga formen även
tyras.
Andra pristagarinnan har i sin skiss "På
väg till tåget" ställt ett par människoöden i
blixtbelysning, två motsatta naturer, nyss slut
na för varandra, men som mötas i en sekunds
djupt förstående och därefter åtskiljas för att
kämpa för sina ideal. Skildringens flärdfria
ton och säkra grepp h a gjort att prisnämnden
utan tvekan fällt sitt utslag.
Tredje pristagarinnans skiss "Ett vad" be
handlar ett mycket allvarligt och på samma
gång ömtåligt ämne men äger genom ärlig
heten i framställningen en etisk kraft, som
gör den väl förtjänt av det tilldelade priset.
Slutligen önskar redaktionen träda i för
bindelse med de respektive författarne till
skisserna " En återbetalning", "Gud och Mam
mon", "Undret", "Avguden", " Det heliga, d et
äkta . .." , "Helenes invitationer" och "Ett tids
tecken" i och för underhandling om inköp av
deras manuskript.
Övriga tävlingsskrifter torde avhämtas före
den i augusti i år. Sedan bevaras de ej
längre. I landsorten boende författare beha
gade insända porto för manuskriptens returnering.
Stockholm den 27 maj 1922.
Iduns Redaktion.
men alltid drogs den magnetiskt mot en liten
blek kvinna som stod ensam i skolgårdens
bortersta vrå. Hon stack av så bjärt mot de
eleganta förbipasserande människorna. Den
gamla vinterdräkten var solkig och sliten.
Hon verkade som en smutsfläck mot den
blommande hägg hon hade till bakgrund.
Ändå var hon säkert en fin människa, kan
ske en — adelsdam, ännu ung men dödsmärkt, fascinerande i sin fattigdom och sin
sfinxsartade slutenhet.
Vilket lidande hade
varit hennes, och varför stod hon där? Hon
skulle ha kunnat väcka till livs otaliga för
modanden. Fiffi skulle aldrig glömma synen,
den bar något suggestivt hemlighetsfullt i sig.
Men i dag då den åter levde upp, tänkte hon
bara på tragiken i en gammal ful och smutsig
vårdräkt mot en vårlig omgivning.
Så var hon åter vid dräkten. Hade hon sett
lika tragisk ut, där hon stått och slukat skylt
fönstrets innehåll? Så eländigt hon egentli

gen hade med sin garderob. Fattigdom rätt
och slätt.
Om hon nu skulle försöka köpa
dräkten. Den var som gjord till henn e. Och
hon behövde väl i herrans namn inte förbinda
sammanträffandet i dag med 'dräktköpet.
Men till dräkten behövdes också mycket an
nat. Det var hatt, det var strumpor, det var
skor och det var handskar — ja, och vad
inte allt. Den lilla affären tog halva res
kassan. För resan behövde hon endast den
banala men slitstarka .vindtygsdräkten, och
den var säkerställd.
Men vad var det
nu som hindrade att hon provade dräkten.
Men — men — provning — en smekning,
och att smeka, det var detsamma som att
vilja äga. — — Det fanns många eleganta
damer i den lilla förnäma staden. Dem kun
de främlingen inte undgå att lägga märke till.
Och så — så här i vårens tid, då allt lyste
nytt och sög genom sin friskhet. Hon skulle
också komma att fascinera men som kontrast
till det fraicha, det — lockande, som den
mörka trista fläcken mot en b lommande hägg.
Naturligtvis skulle hon komma att söka blic
ken från ett par ljusa nästan lustigt melan
koliska ögon, och blicken skulle hon nog få
men
Nej i kväll var hon då alldeles
vriden. Nu måste det bli slu t på fånerierna.
Resan skulle bli av om det så fanns lika
många melankoliska ögon som det fanns
knoppar på lindarna utanför hennes fönster.
Och nu till Kalmarunionen !
Det knackade på dörren.
Värdinnan
stack in huvudet.
— Telefon till fröken.
Fiffi spratt till och blev röd, vilket natur
ligtvis var i stil med kvällens alla dumheter.
— Det var den som det häftiga hjärtedunket
sagt att det skulle vara. Han kunde inte
hjälpa, att han tagit sig friheten att ringa.
Hon fick förlåta. Men hon skulle möjligen
inte vilja göra honom sällskap på en prome
nad i morgon? — Ville hon verkligen! Na
turligtvis kom det jakande svaret i s ådan ton,
att hon ögonblicket därpå måste bita sig i
läppen. Det blev just det uppgiveisens —
ja, förtjusta tonfall det inte borde ha varit.
Han var om möjligt ännu mera en
sam och övergiven än tillförne. 'Så han be
traktade hennes tillmötesgående som rena väl
görenheten. Innan Fiffi hann svara på allt
detta ödmjuka tal, kom ett innehållsrikt tack
och ett dröjande god natt.
Fiffi knäppte händerna över bröstet och
sänkte alldeles konfunderad sitt vackra hu
vud. Hon gick till fönstret, där hon länge
försänkt i tankar blev stående med blicken
djupt sänkt i en röd strimma i norr.
Kunde hon nu känna som hon gjorde utan
att något stort var på väg att hända henne?
Var inte en inre hastig visshet pålitligare än
månghundrade ord. Eller åter bara en hård
lek med en stackars längtande kvinnosjäl ?!
— Nej. En inre upplevelse skulle komma.
Det var en absolut visshet — hennes kvinn
liga visshet. Hon hade rätt att kräva av till
varon att få hävda sin rätt som kvinna, och
hon skulle k ämpa för denna rätt. Utan kamp
inga värden. Och vad var nu en prosaisk
resa mot en stor inre upplevelse. Här var
ett val där hon inte behövde välja. — Och
dräkten. Visst skulle hon ha dräkten. Hon
skulle pynta sig som själva våren och så fart
i alla krafter och fram till se ger!
Kalmarunionen fick vara för i kväll. Hon
skulle bli en mild lärarinna i morgon.
Fiffi drog en djup suck. Hon var nöjd
med sig själv och viskade ett smålustigt —
amen.
_

I H. E. EKSTRÖMS JÄSTMJÖL I

BLODSTILLNING VID STORA BLÖDNINGAR

Fig. II. Omsnörning med ett
hårt föremål i bindan just över
kärlstammen.

Fig. III. Omsnörningen för
stärkt genom kringvridning av
bindan med en pinne. Tryckförband lagt på själva såret.

Fig. IV. Blödning lwgt upp à
överarmspulsådern stillad ge
nom ett i armhålan inskjutet
föremål (här ett inlindat ved
trä) och armen fixerad.

Fig. I. Schematisk bild av männi
skokroppen med de lättast åtkomli
ga trijckpunkterna för stillande av
pulsåderblödningar.

Fig. VI. Tryckförband vid svår
blödning från tinningspulsådern.
gfåSBjl

Fig. VIII. Omsnörning och högläge vid brustet åderbråck.

Fig. V. Stillande av blödning
från fot eller underben genom
packning i knäväcket och benet
i böjställning.

Föregående uppsatser i serien
Sjukvård i hemmet återfin
nas i nr 46 och 51 för 1921
samt i nr 2, JO, 12, 13, 15,
17 och 20 för i år.

Fig. VII. Fig. 6 se dd från andra sidan.

FÅ OLYCKSFALL KRÄVA EN SÅdan sinnesnärvaro och raskhet som en stor
blödning. Man har ingen tid att förlora.
Varje minuts dröjsmål kan innebära livs
fara. Tre olika slag av blödning finnas:
Pulsåderblödning, Blodåderblödning och
Hårkärlsblödning.
E n p u l s å d e r b l ö d n i n g är ljusröd
samt kommer stötvis och riklig. Behand
lingen kräver därför snabbt beslut och rask
handling, ty under varje ögonblick sker

stor blodförlust och patienten kan i många
fall rent av förblöda. För att något minska
det starka blodtrycket skall patienten in
taga sittande eller liggande ställning, med
den skadade kroppsdelen högt. Behand
lingen blir i denna ordningsföljd:
1) hö g l ä g e för den sk adade k ropps
delen.
2) f i n g e r t r y c k å närmast lig gande
tryckpunkt eller vid själva såret. Trycket
kan stundom göras i såret även med blotta
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de fingrar; man bör dock helst ha ett rent
underlag t. ex. en ren näsduk, ett första
förband e. d.
3 ) å t s n ö r n i n g (ifall skadan ä r p å a r m
eller ben) och t r y c k f ö r b a n d .
Tryckpunkt är den punkt, där en puls
åder är så belägen, att man kan samman
pressa den mot ett underliggande ben och
därigenom stanna blodflödet. Att detta
måste ske centralt o m såret, d . v. s. mel 1 a n såret och hjärtat, är självklart. Sam
ma synpunkt gäller vid fingertryckets pla
cerande vid själva såret. Å Fig. I äro
tryckpunkterna på människokroppen utsat
ta och numrerade. De flesta tryckpunkter
äro dock så pass svåra att hitta snabbt och
säkert, att de ofta i praktiken äro av ringa
betydelse. Så t. ex. stillar man blödnin
gar å huvudet ej med fingertryck på
de olika punkterna, utan med kompressions
förband, d. v. s. ett hårt förband, som lägges över såret och trycker på detsamma.
Tryckpunkt 4 där halspulsådern, som lig
ger på båda sidor om struphuvudet^ pres
sas mot halskotpelaren, har emellertid sin
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APROPÅ KVINNORNAS MOTGÅNG I RIKSDAGEN
MATHILDA STAËL VON HOLSTEIN OM DEM SOM ALLTJÄMT FÅ VÄNTA.
— »ENDAST DEN, SOM VET MED
sig att hon är kompetent till ett visst ar
bete, men som likväl förvägras tillträde
till det, förstår hur det kändes, när för
sta kammaren avslog förslaget om kvin
nors behörighet till statstjänst», yttrar ad
vokaten M a t h i l d a S t a ë l v o n Hol
stein, en av medlemmarna i kommittén
för kvinnors tillträde till statstjänst, på tal
om utgången i f örsta kammaren.
Det är som bekant icke så få kvinnor
i vårt land, som just nu är o på det sättet
»vetande». Åtskilliga kvinnliga läkare ha
på förordnanden upprätthållit överläkar
tjänster, m en få alltjämt icke bli överläkare.
På den juridiska banan finns det också
några kvinnor, som ha utbildning och dug
lighet, (bl. a. Tia vi t. ex. en kvinnlig
kanslisekreterare), men som — nåja, för
sta kammaren har nu för en tid satt ett
»men» framför många unga studerande eller
redan utbildade kvinnors framtidsbana.
Man hade ju i allmänhet trott, att frågan
om kvinnors behörighet till statstjänst den
här gången skulle bli löst. Ja, vem vet
om man inte rent av trodde detsamma i
första kammaren, innan saken var stjälpt.
Det uppstod, berätta åhörare från läktaren,
ett slags generad förvåning i kammaren,
när resultatet av omröstningen blev känt.

Och det är mycket möjligt, att utgången
hade blivit en annan, om saken hade kom
mit före på middagen i stället för så sent
som nu. Endast 109 kammarledamöter
voro ju närvarande vid omröstningen. Och
bland dem, som icke voro med, kanske
fördröjt sig borta, voro även kända vän
ner av förslaget.
Det kan ju vara ett slags tröst för kvin
norna att veta, att det i f örsta kamma
ren i a lla fall satt en kvinna, fröken Ker
stin Hesselgren, att föra kvinnornas talan.
Hon gjorde det på ett synnerligen sym
patiskt sätt: fint och måttfullt, utan över
ord, med en viss anslående humor i f ram
läggandet av skarpa argument. Det fanns
också mer än en kammarledamot, som se
nare sade : »Det är annat att höra en kvin
na tala för kvinnor än när som förut i
riksdagen någon av oss män gjort det».
Men vi återvända till hur advokaten
Staël von Holstein gör upp sitt »efter sla
get».
— I kommittén, säger hon, hade vi hop
pats, att man nu skulle komma ur sam
mankopplingen av en lag angående kvin
nors behörighet till s tatstjänst och av löne
regleringsfrågan. Det är nämligen svårt att
fatta, att bestämmandet av vilka arbets-

områden kvinnan skall få ha skall göras
beroende av huruvida hon skall i samma
tjänst ha samma lön som mannen eller
lägre.
I första kammarens avslag ligger ett
» n o n - p o s s u m u s » : vi k u n n a i c k e , v i v i l j a
icke, som kvinnorna inte böra låta sig nöja
med. Borde det icke vara till statens nytta
att den får så många krafter som möjligt
— manliga oc h kvinnliga — att välja
bland?
Vad angår löneregleringsfrågan, så är
Sverige det enda land, där »de matema
tiska rättvisorna» tillämpas på kvinnors
lön. Detta vill säga: kvinnorna få lägre
lön bl. a. emedan de enligt statistiken ha
längre levnadsålder än männen och alltså
kosta staten mer i pension. På detta kan
man svara med de kvinnliga läkarnas ar
gument: alla nykterister böra alltså ock
så ha lägre lön, ty enligt statistiken leva
de två år längre än andra.
Och vidare: om kvinnliga jurister och
läkare, som arbeta privat, enligt samma
lägre-lönsprincip toge sig före att under
bjuda sina manliga kolleger och taga lägre
arvoden, vad skulle då dessa senare saga?
De skulle utan tvivel ropa högt om illo
jal konkurrens.
E. Th.

betydelse vid större blödningar i huvudet, intill bålen. — Fig. IV. Vid häftig blödning band på själva såret, lägges det på när
ävensom vid skada å själva halspulsådern. å hand eller underarm kan armen fixeras maste centrala tryckpunkt.
Trycket åstadkommes lättast om man läg i stark böjställning med packning i a rmBlodet från en blodåder är mörkrött och
ger sin hand och de fyra fingrarna som bågsleden. Genom liknande förfaringssätt kommer ej stötvis från hjärtat, utan ström
stöd bakom nacken, och trycker man tum vid knäleden kan man stilla blödning från mar lugnt om än kraftigt m o t hjärtat.
m e n b r e d v i d l u f t s t r u p e n r a k t b a k å t . knäveck, underben eller fot. — Fig. V. P a t i e n t e n s k a l l ä v e n v i d s t ö r r e b l o d å d e r 
Tryckpunkt 7, som man lätt hittar mellan En åtsnörning kan ej utan fara för lemmen blödningar, liksom vid pulsåderblöd
musklerna på armens insida samt 9 och ligga på många timmar. Om läkarhjälp ningar intaga sittande eller liggande ställ
10, där man trycker mot armbågsbenet ej kan -erhållas något så när snart måste ning med den skadade kroppsdelen i hög
och skålbenet, bör dock var och en känna .man ungefär en gång i timmen långsamt l ä g e . B e h a n d l i n g e n b l i r f ö r s t h ö g l ä g e
till. Likaså 12, som ligger mitt "i ljum sk- lossa på bindeln och låta cirkulationen för f ö r d e n s k a d a d e k r o p p s d e l e n , s e d a n t r y c k 
vecket och tryckes mot bäckenbenets kant. ett ögonblick komma i gång trots blod förban d på själva såret. Eventuellt go
— Vid 13 lean effektivt fingertryck i re förlusten. Om möjligt skall man ersätta res en lätt åtsnörning ej hårdare än att blöd
gel e j åstadkommas, då artären här ligger åtsnörningen med ett tryckförband på själva ningen stannar, perifert om såret, d. v. s.
för djupt. Åtsnörning eller tryckförband såret. Då tryckförbandet är lagt, lossar ej me llan såret och hjärtat. Fig. VIII.
man med stor försiktighet på åtsnörnin Obs.! blodströmmens riktning i artärer och
sker lä mpligen å denna punkt.
Till å ts nö r n i n g använder man en mi- gen, men låter alltid bindeln sitta kvar, vener.
tella, n äsduk, handduk, strumpeband, skärp så att man åter kan dra till om tryckför
H å rk ä r l s b l ö d n i n g e n är den v an
eller vad man för övrigt har till hands och bandet skulle visa sig ej vara tillräckligt. ligaste vid smärre skador. Blodet är högknyter detta om överarm eller lårben helst Ett tryckförband har den fördelen framför rött och sipprar sakta fram. Behandlin
där tryckpunkten är belägen. Verkan blir åtsnörningen att det pressar samman den gen blir ett st adi g t sårförba nd. Hög
kraftigare om man lägger något hårt före avskurna pulsådern utan att helt och hål läge minskar blödningen.
mål t. ex. en träbit, sten e. d. i bindan let avbryta cirkulationen i lemmen. Â
Vid lung b löd ning ser det upphosta
just över kärlstammen. På underben och kroppsdelar, där åtsnörning ej kan använ de ut som rent blod, ljusrött och skumunderarm kan man ej göra åtsnörning, ty das, samt såsom förut nämnts för att er migt, senare med en jämn rödbrun färg.
pulsådern glider där lätt in mellan de båda s ä t t a d e n s a m m a , l ä g g e s t r y c k f ö r b a n d . Fullständig stillhet, sängläge med halvsit
benen i stället för att pressas mot ett av Närmast såret bör man helst lägga något tande ställning är nödvändig. Patienten
dem. I knuten, som bör vara en råbands- sterilt eller i brist härpå något så rent som måste försöka att undertrycka all hosta och
knop, sticker man in en pinne e. d. och möjligt t . ex. en bykad näsduk, en handduk, harkling. Har man Roséns droppar ger
genom att vrida denna runt kan man åstad en Jjnnelapp, sedan en packning av bomull man 50 droppar. Små isbitar få nedsväl
komma en så kraftig åtsnörning att blöd uti vilken inlägges något hårt föremål, en
jas.
Vid magbl ödni ng är blodet mörkt,
ningen upphör. Fig. II—III. Pinnen fixe sten, en klocka e. d. för att få tillräckligt
ras m ed ett band eller något annat. (Obs! tryck. Man fäster förbandet så stadigt över levrat eller svartbrunt. Stillhet och lugn
Övning av åtsnörning får ej överdrivas. Vis såret, att blodet ej kan framtränga. Fig. äro även här en huvudsak, men patienten
serligen skall åtsnörningen vid övning ett VI—VII. Om man på grund av t. ex. bör ha bekvämt liggande ställning och får
ögonblick göras så kraftig att pulsen upp något benbrott ej kan lägga ett tryckför- på inga villkor nedsvälja ens en droppe
hör, men man måste vara försiktig, så att < 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1I I I I I I I I I H I I I I I I I H I I I U l l II I I I I I I l l l l l ll l l l I M Ul l l l l l l I I I I I I M l 111M l l l l l ' J vatten. Isblåsa eller våtvarmt omslag kan
ej nerver och blodkärl skadas. Glöm ej
läggas i maggropen.
högläge.) — Vid skada högt upp å över i Iduns insamling för den 13:de arbets- i
N ä s b l ö d n i n g stannar lättast, o m m a n
armspulsådern, (då det är svårt att sta I stugan i Norrbotten hålles öppen till 1 med tillbakaböjt huvud klämmer ihop näs
digt fästa en åtsnörning), inskjutes i a rm Ë 15 juni. Bidrag adresseras till Norr- i vingarna och sitter så i 10—15 minuter
hålan ett hårt, helst rundat föremål t. ex. \ botteninsamlingen, Iduns Redaktion, f samt andas djupt genom munnen. Vid svår,
Stockholm.
= ofta återkommande näsblödning bör man
en g rov träbit, en butelj e. d., varefter ar Ë
men med höjd armbågsled hårt fastbindes
söka läkarhjälp.

SVENSKA MÖBELFABRIKERNA
Hornsgatan 32

Birgerjarlsg. 24
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Sveriges första kvinnliga
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Ingeborg Wcern-Bugge.
DEN UNGA DAM, VARS BILD ÅTERGES
här ovan, blir Sveriges första kvinnliga arkitekt, i
Med anledning av Sveriges landstormsföreningars centralförbunds 10-års-jubileiim ha
det att hon nu i d agarna som specialelev g ar ut Tek
niska Högskolan. Tidigare ha visserligen två andra
under den föregående veckan 500 landstormsmän från hela riket varit samlade till
unga kvinnor studerat vid högskolan som extralan dst o r ms t civ li n g i Stockholmstrakten. Har ovan ser man landstormens förbimarsch
elever, men de voro norskor och till på köpet gifte
för konungen efter tävlingarnas avslutning. (Wallberg foto.)
sig den ena på vägen. Fröken Wœrn-Bugge ämnar
i.till en början fortsätta utomlands, tills det kan bli tid att taga itu med de upp
gifter, som i hemlandet kunna vänta en kvinnlig arkitekt. Fröken W.-B. är
{dotter till fru Elisabeth W<ern-Bugge.

?•

m

Grevinnan Mathilda Taube på sin 70-årsdag den 23 maj. Gre
vinnan var som bekant under 1880- och 90-talen vår operas
bärande kvinnliga kraft. På sin högtidsdag mottog hon en riklig
hyllning i blommor, telegram och presenter samt personliga upp
vaktningar. (D. N. foto.)
• HON ÄR SÄKERT BLAND ERA BEKANTA,
såvida hon icke rent av — förlåt ! — är ni själv :
damen som just nu så innerligt väl behöver en
biförtjänst. Och .som, när hon träffar en med
ärbete mera välförsedd person, snart nog kom
mer fram med sitt: "Tror du inte, jag skulle
kunna få något att göra? — min man har ju så
mycket mindre inkomster nu än förr — — — en
plats, som jag. kunde sköta så där på några tim
mar om dagçn?" Ack, snart nog får hon väl den
bittra och välförtjänta läxan, att t. o. m. för en
"plats som man kan sköta på några timmar om
dagen", (om det nu finns någon sådan, utom i
Utopia — och kanske Philantropia), behövs det
årslång utbildning och att det inte går lika fort att
lära sig ett yrke som en ny knyppling. Det finns ju
ingen statistik för detta slags högst privata platsansökning, men jag skulle nästan misstänka, att
det biförvärv, som just nu mest lockar, är att baka
kakor och skriva skisser. Om det lyckas för nå
gon att få pengar på den vägen? Genom bakning
av småbröd : ja, kanske — om vederbörande har
något gott gammalt hemligt recept. I fråga om
novellskrivning skulle man nästan kunna säga det
samma. Det finns exempel på att någon duktig
dam med goda kakrecept, starka händer och —
framför allt — hållbara förbindelser åt restaurangoch konditorihållet fått en stadig biförtjänst ge
nom leveranser dit. Men i de allra flesta fallen
misslyckas både det och de andra eftersträvade biförvärven. En dam fick någon liten tillfällig syss-

B1

Ett verkningsfullt moment från "Gymnastikens dag" i Stockholm
21 maj. (Wallberg foto.)

I JAKTEN EFTER
I BIFÖRTJÄNSTER
la med kaffeutprovning. Hon förtjänade 20 kr.
kontant på det och förstörde tre blusar. Ett kost
samt penningförvärv.
Förhållandena tvinga ju många till omläggning
av sina sysslor. Målarinnan får göra lampskär
mar, ingeniören får bli släktforskare, och bolagsdirektören vill — försöka skriva vers. Han skall
snart lära sig, att t. o. m. hans nyss havererade
cmissionsbolags papper voro lättare att avsätta än
hans vers. Det skulle f. ö. vara 113-ttigt både för
litteraturen och dem själva, om folk ville lära sig
att betrakta uppgiften att skriva skönlitteratur eller
göra översättningar som ett yrke, såsom det ju
är. Det behövs särskild utbildning inte bara för
att kunna skriva ett affärsbrev, utan också för
att kunna skriva en skiss eller göra en översätt
ning. Om hr Jönsson eller fröken Andersson
"kunna engelska", som det heter, skola de inte där
för strax tro, att de kunna översätta skapligt; för
det fordras nämligen också, och i ännu högre
grad att — kunna svenska
—

Men för att åter tala om biförtjänster, så kan
det nog hända, t. o. m. i en depressionstid som denna,
att möjligheterna till dem utvidgas. Livförsäkrings
rörelsen t. ex. söker sig ännu större och nya fält,
och det arbetas fram nya metoder. Men i fråga
om agent- och inspektörsbefattningar därinom gäl
ler väl också det vanliga : man skall på förhand
ha goda förbindelser för att komma någon vart;
till den som redan har, varder mer givet. Den
regeln gäller ju vid tilldelandet av de flesta pris
och extraförtjänster. Hur skulle man t. ex. våga
skänka Nobelj?riset åt en verkligt behövande för
fattare, vars fattigdom ju kan ge anledning miss
tänka ett mindre gott socialt anseende och möjli
gen även dåliga vanor? Nej, det ges som bekant
alltid åt en rik person, som ju redan i sin förmö
genhet har den bästa förutsättningen för ett solitt
socialt anseende.
Som sagt, för de flesta går det inte att förtjäna
extra, att förtjäna mer — bara att tjäna mer.
Man behöver ju inte gå så långt som den officers
familj, där mannen nu själv bär upp veden och
frun skurar golven. Men man kan resignera och
avknappa. Det är nyttigt att lära sig inse vad som
är bisaker både i ens hem och ens livsföring. Det
mesta vi släpa på både i möbelväg, i vanor och i
mathållning är ett "för mycket", och den bästa
"biförtjänsten" blir att draga in på det.
E. TH.

T uppens Zephyr iKAPPA
och Ni köper ingen annan.
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HUSHÅLLSSIDA
R E D I G E R A D AV I D A H ÖG S T E D T . —
HUSMODERNS MINNESLISTA FÖR JUNI.
J L ! N I . ..SYNES
DETTA ÂR
BJUDA PA
ett överflöd av försommar- och sommarmat. Ty
vad som nästan under hela maj, tack vare den sena
våren, var en ännu jämförelsevis sällsynt och gan
ska dyrbar delikatess, är i början av juni en täm
ligen rikhaltigt förekommande vara med ganska
moderata priser.
Inom parentes torde nämnas att med "sommarmat ', menas grönsaker, mjölk — söt, sur,och fil
bunke, för att inte tala om yste och ostkaka o. dyl.
läckerheter — samt fisk. Med ett ord lätt mat.
— Då det emellertid är ett ganska ringa antal per
soner, som nämnvärt vilja inskränka på sin köttdiet -— de tta till stort men för deras välbefinnande
— så bör dock en husmor försöka att så mycket
som möjligt är, söka servera rikligt med smakligt
tillagade grönsaker till en småningom inknappad
köttmängd.
Spenat är nu åter billig och åter frodig, sedan
den kommit över "skarven" som det heter på träd
gårdsmästarespråk. Mestadels serveras den stuvad,
men den är som bekant förträfflig både i form av
purésoppa, grönsakssoppa, som pudding, i omeletter
o. s. v. Vår- och försommarspenaten är också
lämpligast för konservering, vilken metod för den
na s enare som än väljes. (I ett kommande nummer
skall spenatanrättningar och dithörande ting utför
ligt behandlas.)
Sallad och rädisor äro nu liksom vid flera perio
der under sommaren förträffliga; den som har
överflöd på rädisor, d. v. s. mer än som kan för
brukas på smörgåsbordet, kan med fördel använda
dessa i grönsoppor, där de göra en god effekt. —
De färska morötterna äro delikata men för den,
som är hänvisad att köpa dem, bliva de ännu en
dyrbar spis.
Sparrisen har under juni och nätt och jämt över
midsommar sin glansperiod. Denna grönsak hör ju
strängt taget till lyxbordet, men kan dock ibland
erhållas till sådant pris, att inköpet därav kan ur
säktas, särskilt om det är Pingst eller någon fa
miljehögtidsdag. Vid köp av sparris iakttages den
avskurna delen noggrannt; denna får varken vara
torr eller brun fläckig, utan ljus, varjämte det skall
synas på snittytan, att sparrisen nyligen är skureii.
Avskuren sparris förvaras bäst på stengolvet i en
råttfri källare och invirad i papper. Den kan även
läggas i ett svalt skafferi, men bör då väl vara in
svept i pergamentpapper. — Den som är lycklig nog
alt kunna skatta en egen sparrissäng, konserverar
gärna en del därav på burkar av Weck eller lik
nande typ. Det avfall, som då vid skalningen upp
står, skölj es och därpå kokas sedan en fin och
kraftig vegetarisk buljong. Avfallet kan även tor
kas och blir en angenäm krydda i mången vintersoppa. •
En annan nyhet är den färska potatisen, s om nu
kan erhållas till överkomliga priser. Och enbart
färsk varm potatis, inom en serviett och garnerad
med dill, är en utmärkt anrättning vid en lunch
eller en tesupé, särskilt 0111 m an kostar på sig det
lilla b esväret att röra smöret som serveras till dem.
Men, man bör komma ihåg att ej använda kniv
eller skrapa den, endast väl skölja, sedan^ gnida potatiserna med en grov handduk och så åter skölja
dem, ty endast den yttre hinnan får avlägsnas. Där
efter läggas potatisarna i kokande, lätt saltat vat
ten, tillsatt med dill och får sakta koka färdiga,
men ej längre. Vattnet avhälles genast, och pota
tisarna uppläggas inom serviett:
Vända vi oss frän grönsakerna så ha vi den oum
bärliga rabarbern, vilken nu under juni är som bäst
och också billigast. I ett kommande nummer skall
även denna få sitt kapitel. Här skall endast näm
nas, att den som ämnar konservera rabarber —
och v em bör inte göra detta, så billig, lättvindig och
användbar som denna "frukt" är! — bör om möj
ligt försöka att få denna lätta konservering gjord
före midsommar eller de allra första dagarna efter
helgen. Ty längre fram blir rabarbern strävare och
mister en del av sin preserverande syra.
I. Ii—DT.
IDUNS KÖKS ALM AN ACK
4—10 juni.
SÖNDAG (Pingstdagen). Frukost: Prinsesskot
letter, stekt potatis; smör, bröd, ost, rädisor, kaffe
eller te, saffransbröd. — Middag: Kall, kokt lax,

G L I M T A R FR Ä N I D U N S PR O V K Ö K .

med mayonnaise och nykokt potatis, späckad kalvrullad med legymer (färsk sparris med rört smör) ;
aprikostårta.
MÅNDAG. (Annandag pings). Frukost: Bräckt
skinka, äggröra, stekt potatis. — Middag: Laxmayonnaise; oxrullader med fågelsås och grönsallad;
kall citronpaj (se Iduns köksalmanack föreg. num
mer !).
TISDAG. Frukost: Spicken sill med dill och po
tatis (löskokta ägg) ; smör, bröd, ost, kaffe eller
te. — Middag: Kall skivad kalvrullad (rest sedan
Pingstdagen) med tomatmakaroner och stekt pota
tis; passerad rabarbersoppa med jästpulverskorpor
och vispad grädde.
ONSDAG. Frukost: Pytt i panna med inlagda
rödbetor; smör, bröd, kaffe eller te. — Middag:
Kokt gädda med skirat smör, pepparrot och pota
tis; uppsrjälpt maizenapudding med saftsås.
TORSDAG. Frukost: Fisk och makaroner (res
ter) överslagen med äggstanning; smör, bröd, ost,
kaffe eller te. — Smörgåsbord. Nässelkål med för
lorade ägg; tunna pankakor med rabarbermos och
vispad grädde över "pannkakskakan".
FREDAG: Sillgratin; sm.ör, bröd, ost, kaffe el
ler te. — Middag: Kalvstekspudding med potatis
och grönsallad; nyponsoppa med vispad grädde.
LÖRDAG. Frukost: Bräckt korv och stuvad po
tatis; smör, bröd, ost, kaffe eller te. — Middag:
Stekta rödspottor med tysk potatissallad; enkel
chokladpudding (kall).

RECEPT.
Eftertryck

förbjudes.)

Prinsesskotletter (för 6 pers.). 2 hekto malet ox
kött, 2 hekto malet kalvkött, 1 hekto mälet fläsk
kött, i äggula, 6—8 msk. gräddmjölk, 1 tsk. vete
mjöl, i tsk. potatismjöl, peppar, salt. — Till panering och stekning: x ä ggvita, 1 msk. grädde, 1 —\/ 2
del. stötbröd, — V/ 2 msk. smör.
Till sås: 2—3 del. enkel buljong, y 2 msk. fast to
rn atpuré.
De olika köttfärserna blandas med äggulan, vil
ken senare förut utvispats med gräddmjölken och
med vete- och potatismjölet. Behövliga kryddor
tillsättas. Färsen formas till avlångt rundade bif
far, vilka penslas med den med grädden lätt vis
pade äggvitan samt vändes i stötbrödet. Kotletter
na stekas vackert gulbruna i brynt smör, — som
gott kan blandas med hälften växtmargarin — och
uppläggas på varmt fat, varefter pannan urvispas
med buljong. Såsen avsmakas med tomatpuré och
kryddor, och hälles omkring kotletterna.
Kokt, kall lax (för 6—7 pers.). — Ett stycke mellanbit av lax på omkr.
kr» y 2 del. ättika,
i msk. salt, 1 morot, några dillkvistar, Y\ citron
skal, omkr. iy 2 lit. vatten. — Gelé: 1*4 lit. spad,
10—12 blad gelatin, 1 äggvita (/ 2 del. vitt vin).
Laxen fjällas. — Om man önskar att ha fjällen
kvar, bör laxen gnidas med 1 msk. salt och x m sk.
ättika, varefter den efter / tim. väl avtorkas med
mjukt papper, då slemmet mellan fjällen lätt av
lägsnas. — Laxen urtages och tvättas varsamt in
vändigt med en duk, doppad i kallt vatten, men
den bör ej allt för mycket sköljas eller komma i
beröring med vatten innan kokningen. — Vattnet
påsättes med ättikan, den tjockt skivade moroten,
dillkvistarna och saltet iläggas, och alltsammans får
koka under lock 20 min., varefter spadet silas och
får svalna. — Laxstycket lägges i det kalla spadet
och bringas småningom till kokning, varefter kok
ningen i sakta tempo fortsätter omkr. 30—35 min.
eller tills laxen är genomkokt. Den får kallna i
sitt spad, varefter laxstycket lägges i ett tämligen
djupt fat. Spadet silas, mätes och det vattendoppade gelatinet tillsättes tillika med den lätt vispade
äggvitan. Spadet får under omrörning koka tills
det skurit sig, då kastrullen under några min. får
stå vid sidan av spisen, varefter det silas genom
en i hett vatten urvriden, ganska tät silduk. Skulle
geléet ej vara fullt klart, hälles det ännu en gång
genom silduken. När geléet är nästan kallt, utan
att vara stelnat, hälles det över laxstycket. Fatet
ställes på is eller mycket sval plats. Efter 6—12
tim., tiden beroende på platsens kyla, ä r geléet stel
nat, och laxen kan läggas upp. Allra säkrast är
dock, om fatet får stå orubbat ett helt dygn. —
Laxstycket garneras med halverade hårdkokta ägg,
grupper av nyskurna, oskalade och otillagade gröna

Ett utmärkt stärkande medel,

tillverkat med
erfarenheter, är järnmedicinen Idozan. Förenar hög järnhalt med
varigenom snab bt och överraskande resultat erhålles, på samma gång
använda. Mycket välsmakande och oskadligt för tänderna. Rådfråga
—

stöd av nyare vetenskapliga
en utmärkt sammansättning,
som Idozan blir billigast att
läkare. Fås på alla apotek
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gurkor, dillkvistar och salladsblad och serveras med
oäkta mayonnaise och varm, nykokt potatis. (Mayonnaisens beredning se Iduns Köksalmanack n:r
16.)
Anm. Om laxstycket beräknas något större, t.
ex. 124 à 2 kg. får man sedan så mycket över att
det gott räcker till en laxmayonnaise till Annan
dagens middag. Därtill beräknas sedan rikligt med
kokta skurna rotsaker, y 2 burk inlagda ärter eller
bönor, kokta kalla makaroner o. dyl. Den sönder
delade laxen omblandas med legymerna etc.; kokt,
med vispad grädde tillsatt mayonnaise iröres, och
salladen upplägges högt på fat och garneras med
grönsallad, äggklyftor, dillkvistar el. dyl.
Späckad kalvrullad (för 12 pers.). Omkr. 3/
kg. kalvlår, delat längs efter (detta i affären!), 2
hekto späck, 2 msk. smör, 2 msk. finhackad per
silja, 2 små msk. salt, y 2 tsk. peppar, vatten.
Benet urskäres nätt från steken (detta bör tillika
med läggen, e ndast vara halvt efter längden räknat).
Köttet bultas lätt med fuktad klubba, guides med
vitpepparkornen, rullas eller vikes samman på läng
den och lindas tätt med fina snören, doppade i hett
vatten. Rulladen späckas i jämna rader med långa
strimlor av späcket, rullade i den hackade persil
jan. Smöret bredes kallt i en långpanna, rulladen
ilägges tillika med den lilla späcksvålen, och infö
res i varm ugn. När rulladen är ljusbrun, påströs
saltet, värmen minskas något, varefter stekningen
fortsättes omkr. 2 l / 2 tim. under flitig ösning och
behövlig spädning. — Såsen beredes som vanlig
steksås, men man använder så litet mjöl som möj
ligt, eller högst V/ 2 msk. Användes potatismjöl
blir såsen klar; då tages endast 1 tsk. sådan, som
väl utröres i kall buljong (eller vatten) innan det
nedvispas i skyn. — När rulladen serveras, skå
res den, sedan snörena bortklippts, tvärs över i tun
na skivor, vilka sedan hopläggas bredvid den oskur
na delen, så steken ser hel ut.
Anm. På benen tillika med ett par soppröttcr
kokas, samtidigt som rulladen stekes, buljong, vil
ken dels användes för spädning av såsen och dels
för avredd vårsoppa e. dyl.
Aprikostårta (för 6—7 pers.). Hälften av en van
lig, ganska hög sockerkaka, gräddad i stekpanna,
2 V2—3 he kto aprikoser, \ l /
2 del. s ocker, y 2 —1 kaffe
kopp sylt, 3 äggvitor, 6 msk. socker, 25 gr sötman
del.
Sockerkakan delas mitt itu. (Andra hälften an
vändes för kaffe eller te) Den skåres vågrätt tvärs
igenom så att två lika tjocka ledar bildas, vilka
läggas tätt intill varandra så att en hel rund kaka
erhålles. De skurna sidorna skola vara uppåt. Ka
kan belägges med väl och vackert kokt kompott av
de torkade aprikoserna samt den simmiga lagen
från dessa. Här och var läggas små klickar av
sylt. Över det hela bredes de till hårt skum vispa
de äggvitorna, blandade med sockret. Den skålla
de mandeln skäres i strimlor, vilka nedstickas tätt
i marängmassan. Fatet införes i svag ugnsvärme
och får stå tills marängen är ljusgul. — Obs.! Är
fatet av porslin — givetvis ej av husets bästa —
lägges i ugnen några vedträn, på vilka det får- stå.
Oxrullader med "fågelsås" (för 6 pers.). — Om
kring i kg. benfritt innanår av oxe (även ytterlår
sk. salt, ^4
kan användas), l/ 2 hekto späck, / 2 ' m
tsk. vitpeppar, 2 msk. hackad persilja:, 1^—2 msk.
smör (hälften växtmargarin), V/ 2 —2 msk. smör
(hälften växtmargarin), i l / 2 msk-. mjöl, • kokande
vatten. — För såsens avslutning: 2—3 msk. riven
mesöst, i del. grädde.
Köttet torkas med en duk, vriden i hett vatten
och skäres i tunna skivor, vilka lätt bultas. På
varje köttskiva lägges en späckstrimla, förut lätt
pepprad och saltad och sedan rullad i häckad per
silja, varefter köttskivorna hårt rullas ihop och väl
omlindas med starka snören. I en stekkastrull brynes smöret och växtmargarinet, rulladerna nedläg
gas och brynas vackert på alla sidor, varefter de
omskakas med mjölet. Rulladerna spädas med så
mycket kokande vatten att detta står drygt över
deras halva höjd och får mycket sakta steka tils
de vid prov kännas mjuka. Då och då skakas kas
trullen, och skulle vätskan koka in allt för mycket
spädes med mera kokande vatten.- Mot slutet tillsättes grädden. Trådarna avklippas, och rulladerna
uppläggas på varmt fat. Såsen' avsmakas, uppvis
pas och tillsättes med den rivna mesosten, varefter
den slås över och omkring rulladerna.
I. H—DT.
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för alla alltför hårt skrämda av all denna världens

Karl Isakson. Efter en teckning av
Edward Berggren.

onödiga orättvisa och ondska.
Den minnesutställning av Isaksons arbeten, som
nu öppnats i Liljevalchs konsthall i Stockholm, om
spänner ett helt konstnärsliv, från de tidiga tjugo
åren till åren fram mot hans död. De äldre sakerna
äro icke så märkvärdiga. Men småningom kommer
målaren in i den konstnärliga betagenheten, stödd
av fliten och skickligheten. Han blir lärjunge av
Matisse. Han målar gång på gång stilleben, präg
lade av denna livsandakt, som ständigt gjuter le
vande anda i den konstnärliga fliten och tålamodet.
Det är saker, som väl icke vid första ögonkastet
fängsla med någon virtuositet, men som hålla en
fast genom sin finhet och äkthet.
Under det sista arbetsåret, 1921, kommer det in
ett nytt, religiöst drag i Isaksons produktion. Han
liksom griper till nya, starkare klanger för att få

DET FINNS INOM KONstens värld personer, som allmänt
anses som skygga misantroper, men
som dock för de få, som känna
dem, avslöja en blid livsandakt, en
öm och sorgsen medkänsla med allt
levande. Det är inte så underligt
att denna livsandakt, denna med
känsla förenas med skygghet —
skyggheten hos ett barn i en främ
mande värld, full av hat och for
sat. Målaren Karl Isakson, som
nyligen dog vid 44 års ålder så
gott som okänd och som nu efter '
sin död blivit så omtalad, ja be-*> %
römd, var kanske en sådan män-1
niska : en betydande, tålig, fin
konstnär och samtidigt ett skyggt,
ömtåligt barn. Man kan för resten
gott tänka sig, att sådana män i sin
sällsynta finhet, vekhet och godhet
redan i barndomen blivit en gång

Från Karl I saksons-utställningen: Gosse,
planterande hoppet.
fram det outsägbara. Konturerna lö
sas stundom liksom upp i något visst
fantastiskt, det är som om den in re
rörelsen blivit konstnären övermäk
tig: efter några starka, fulla ac kord
springer instrumentet sönder...
Av kritiken har utställningen fått
enstämmigt beröm. Och som ofta
eljes har det också nu visat sig, a tt
när penseln för alltid fallit måla ren
ur handen, få hans tavlor, som ju
icke skola få några efterföljare, ett
kanske dubbelt marknadsvärde. Re
dan under första veckan av utställ
ningen såldes en 18—19 styck en av
dukarna, eller för 14—15,000 kr.
Isakson bodde som bekant sed an
sina tidigare arbetsår i Köpenhamn.
Som hans närmaste anhöriga stodo
1111 en mor och två systrar.
T.

i
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! NARCISSFEST I !
MONTREUX
'•iMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimaiiiimmiimiiiiiiiuiniiiiiMiiimimmiinu!
UNGEFÄR HUNDRA METER OVANFÖR
Montreux äger stadens. "Narcissfest" varje år
rum.
Det är vid den tiden av året som nar
cisserna höja sina vita, ljuvt doftande stjärnhuvuden ur ängarnas grönska mitt i en brokig blomster
prakt av röda, gula, mörka eller ljusa buskar, apri
kos-, persike-, körsbärs- och äppleträdens späda
blomsterrikedom. Bortom ängarna reser sig den
ännu snötäckta toppen av Rocher-de-Naye, som om
ges av en krans av alper och speglar sig jämte en
klarblå himmel i Génévesjöns vatten.
"Narcissfesten" är en damernas och blommornas
vårfest, som ägnas den redan hett strålande solen.
Dagen bjuder på blomsterkorso, en blomsterstrid,
danser i nationaldräkter, och hela den förtjusande
sjöviken andas sång, musik och glädje.

T. v. Ett narciss fält. — Upptill i mitten: En
blomsterdans i Montreux. — T. h. Utsikt
över staden och viken.

Baddräkter LSE
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ETT TJOG BILLIGA BADORTER

Pensionat Villan i Snar la.
En vi] över uäsiknslbadorten Xösund.

Strandhyddans pensionat i Vitcmölia.
XU ÄR DET RESPLANERNAS FÖRVÄNtansfulla tid, och litet var av oss drömmer om alt
just i sommar finna den där idealplatsen, där hy
gien, naturskönhet, modern komfort, primitiv idyll
och billighet stämt möte med Sveriges trevligaste
människor och från vilken man återvänder utan
några krossade illusioner. Och så gå vi upp till
Svenska Turistföreningen för att få den saliggö
rande adressen, som passar vår speciella smak. Den
älskvärda damen på upplysningsavdelningen är 1111
hela dagarna ivrigt sysselsatt med att besvara frå
gor. Hon har alla Sveriges pensionat i huvudet
och vet på pricken var det finnes engelska järn
sängar och var de ha mycket grönsaksmat. Det
händer sällan, att denna tjänsteman blir svarslös:
Det skulle dä vara, när en dam, som funderar på
Lappland, kommer med den förbluffande frågan
"om man ska ha korta eller långa byxor i Abisko"
eller när en "om- och företagsam husmor" undrar
"vad dom har för kilowatt i Arild? — För stryk
järnets skull?" I år tycks en stor resandeström
söka sig till den billiga provinsen — Småland. Ett
tidens tecken. Och så rycka vi fram med vår begä
ran : några billiga och bra badorter för de tvehågsna
bland Iduns läsare? Här nedan följer 1111 ett tjog
goda adresser på utmärkta badorter, som ännu ej
kommit så starkt i ropet, att alla rum äro upptin
gade redan på våren, såsom det är fallet med en hel
del äldre orter :
Den som tycker om skånska kusten med Strand
bad och sandgrottor, kan t. ex. pröva någon av de
fyra platserna Vitemölla, Kivik, Löderup och Kåseberga. Vitemölla ligger på östkusten, vid Hanöbukten, 3,5 km. från Vitoby station på Ystad- Kristi
anstadsbanan, från vilken man per bil eller skjuts
åker fram till Vitemölla. Här finnas två inkvarte
ringsmöjligheter: I Strandhyddans pensionat, 2 min.
från stranden, 8 rum finnas i pensionatet, andra
rum anskaffas i de snygga, kringliggande fiskar
stugorna. Pension 5 kr. pr dag. Den andra möj
ligheten är Vitemölla Badhotell, där det finns 14
gästrum och där man anskaffar över 100 rum i
angränsande villor. Pris för rum 2—4 per dag, mat
4,50 per dag. Postadress till båda etablissemangen
Vitemölla pr Vitaby.

Smögcn.
Det gamla fiskläget Kivik, 42 km. söder 0111 K ri
stianstad, cirka 40 minuters skjuts från Vitaby sta
tion har ett trevligt pensionat : Strandvilan vid
Skogsdala, 10 min. från Kivik och från stranden,
min. från den mest besökta badstranden. Pension
per dag.
Strandbad anlades år 1918, 7 km. god
bilväg från Löderups station på Ystads—S :t Olofs
banan och 25 km. från Ystad. Här finns en restau
rangbyggnad, en större byggnad med 11 gästrum
och andra stugor med summa 11 rum nere i dy
nerna. Enkelt, vilsamt och med en idealisk sand
strand. Strax väster om Löderups Strandbad, alltså
också på sydkusten, ligger Kåseberga fiskläge, där
det utom en härlig strand finnes omgivningar med
yppig vegetation och sällsynt flora samt kultur
historiska minnesmärken, såsom medeltidsborgen
Glimmingehus, en vikingagrav o. s. v.
En västkustbadort, som de sista åren blivit allt
populärare, är Nösunds havsbad, på västra Orust i
Bohuslän, 21 km. sjöväg från Stenungssund, 37
km. från Lysekil. Här finns såväl klippbad som en
sandvik för barnens bad, ingen societet. Strand
hotellet, som tar 7 kr. i pension per dag, är känt
för god mat med mycket fisk och grönsaker. Till
fälle till segling och fiske, varma bad.
En annan västkustbadort, som är idealisk för dem
som älska storfiske och segling och kunna undvara
annan natur än hav och klippor, är Smögens havs
bad, 2 mil norr om Lysekil. På Smögens hotell
och pensionat kostar maten 4.50 pr dag, rum an
skaffas av hotellet.
I Gösta Berlingstrakterna ligger Anneborg, post
adress Gräsmark. Det är en gammal herrgård vid
sjön Rottnen, 23 km :s bilväg från Sunne, i en
trakt, som är oberörd av all industri och där man
kan göra fotvandringar och utflykter. Pensionatet,
som tar 6—7 kr. pr dag, är känt för sin goda mat.
1 Sunne, som är den stora genomfartsorten i dessa
trakter, har man två goda hotell. Hotell Nilsson
och Hotell Gästis, av vilka det förra tar 6,50—8,
det senare 6—8 i pension pr dag.
Den som söker en vistelseort med lantligt idyl
lisk prägel, trivs säkert utmärkt i Pensiona Enkullen, Edsbjörke, en hållplats på Kil—Fryksdalens

Krokens konnaleseenlhem för barn.
järnväg. Pensionatet är beläget i skogrik trakt vid
Mellanfryken. Månadspris: 190 för ensamt, 165 för
delat rum. Dagspris 7,50 för ensamt, 6,50 för de
lat rum.
Dalsland är känt för sin naturskönhet och Ed
för alt vara en av Sveriges allra vackraste trakter.
Här finns flera goda pensionat, däribland Pensio
nat Ed, postadress Ed, vid sydändan av Lilla Lee,
som med sina skogkiädda höjder och sitt kristall
klara djupa vatten påminner 0111 Vät tern. Pensions
pris 5—7 kr. pr dag.
En angenäm rekreationsort öppen året om är Furutorps turisthotell och pensionat, 4 min. från Angclsbergs station i en skogrik trakt av Västmanland.
Pensionatet, som förestås av en examinerad sjuk
sköterska, är bekant för god, varierande kost och
välmöblerade rum, där man ej stores av tågen. Pen
sion S—10 pr dag. En trevlig utfärd är en tur
med Strömsholms kanal med påstigning i Angelsberg.
Tre goda adresser i Småland : Sandskogs gård,
Braus, nära sjön Madkroken, 3,5 km. från Braås
station på Växjö—Virserums järnväg. Hushållsele
ver mottagas. Pension: 140—150 i månaden, bero
ende på 0111 ni hyr ensamt eller delat rum. Vidare
Sandreda pensionat, Sandreda, cj långt från Braås
och vid samma sjö. Pris 150 i månaden. Slutligen
Nygårds brunn, flybo, en lantlig badort. Inskriv
ningsavgift 10 kr. Mat pr dag 4,50. Ny regim.
I Dalarna anteckna vi Mockfjärds pensionat,
Mockfjiird, nära till fäbodar, på linjen Falun—
Björbo, skogsklimat Pensionat 6—8 pr dag. Vi
dare Morgårdshammar, hållplats å linjen Stockholm
—Västerås—Bergslagen, 2 km. från Smedjebacken,
med två pensionat : Risingsbro herrgård (7.50—'8,50
pr dag) samt Brogårdens pensionat (6 kr. för en
samt, 5 kr. för delat rum).
På gränsen mellan Värmland och Närke ligger
Pensionat Villan, Svarta, bland stora skogar. Av
ståndet till Svartå är 3 kin., färden i bil kostar 90
öre för 1 person. Pension 8 kr. pr dag för ensamt,
6 för delat rum. Kallbad.
I en gammal östgötaherrgård Kol fall, Stjärnorp
mottagas i ett privathem 3—4 gäster, som torde
lämna referenser. Herrgården är belägen vid Roxen
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wlmOIIO Ni sömnlös, trött, m issmodig och misslyckas följaktligen i Edra förei havanden. Tager Ni i sådant fall en Sanokapsel dagligen starkes nervsystemet, stimuleras ämnesomsättningen, höjes levnads- j
• modet och jämväl energien och arbetslusten. Sanokapslarne finnas i askar à kr. 2.25 och 4.25 å alla apotek och i kemikalieaffärer. ;
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Lika visst so m envar med doften av färsk
dill förbinder tanken på kräftor, lika tydligt
frammanade för Ester Lyckhammer ljudet
av en bunden hästs plötsliga s kakande med
bjällran så kläppen utsänder en hel, yster
fanfar, bilden av gamla Blacken, och det
var därigenom med en hemlik förnimmel
se hon tog plats i släden, medan doktor
Eliasson, som själv var kusk, löste ut hen
nes bagage.
Han var sig alldeles lik såsom hon sett
honom i Uppsala, till och med hade han
samma vadmalskostym,, vilken nu hade sett
sin bästa tid och hade ett par bastanta
lappar på knäna.
Det var en verkligt nordisk vinterafton
med knarrande snö och grönaktig;, glasklar
himmel, och Ester hörde med tillfredsstäl
lelse att de hade en god halvmil att åka.
»Vi komma att fara tvärsigenom byn
och bruket, hela Österala-bolagets kurfurstendöme, så ni får se hur ni tycker det
gör sig! Jag för min del är visst ohjälp
ligt bergtagen av den här trakten, natu
ren, människorna och alltihop, och ändå
lever jag i e tt permanent slagsmål! Jag
slåss med disponenten för att få litet an
ständigare inredning och grejor till min
sjukstuga och så en bättre sköterska, för
den jag nu har, har gått igenom någon
slags »mindre» kurs och är lika rädd att
tvätta sig som patienterna. Med kyrko
herden och skolläraren slåss jag för att de
plugga i ungarna för mycket katekes och
med barnmorskan för att hon inte kan
låta vara att "hålla moralpredikningar för
övergivna stackare på plågornas sträckbänk,
och med brukssocieteten, — ja, den får
vara i fr ed för mina andliga knytnävar,
vi förakta varandra på avstånd!»
Övervägande bestod Österala industri
samhälle av gamla vackra timmerhus, som
tidigare tillhört de båda inköpta och sanv
manslagna bruksherrgårdarna Brostanäs
och Rönntorp, men just där omgivningen
en stunds båtfärd från Linköping. Pris 175 pr må
nad.
E11 trevlig Gottlandsbadort är Kappelshamn, där
man i Kappelshamns pensionat får mat för 4,50—5
pr dag. Rum skaffas i fisklägets gårdar och kosta
20—50 kr. i månaden, beroende på om det är delat
eller ensamt.
Fjällvandrare som vilja tillbringa några sommar
veckor fjärran från kulturen, primitivt men behag
ligt, rekommenderas att uppsöka hr Enar Jonsson,
Jorm, Jornivattnet, högt uppe i J ämtlands nordspets.
Färden dit sker med båt från Strömsund till Gäddede. Pension 6 kr. för delat, 7 för ensamt rum.
Även husmödrar och mammor ta numera ibland
om sommaren en väl förtjänad semester och pla
cera då kanske barnen i ett barnpensionat. Väl
kända institutioner av detta slag äro förutom Sol
viks barnpension i S ödertälje, Krokens konvalescent
hem för barn i S öderbärke i södra Dalarna. (Hem
met inrymmes i generaldirektör Tenows f. d. egen
dom, Sveta gård och förestås av en Sofiasyster.
Plats finnes för 27 barn, som ha 8 sovrum, 2 skol
rum, matsal, lekhall och ligghall. Pris för sommar
månad 150 kr.) Vidare Kolmårdens konvalescent
hem för barn nära Krokeks station och nära Bråviken. Plats för tio barn. Pension 10 kr. om da
gen. Även Småland har ett välrenommerat barn
pensionat, Tyra Rinmans konvalescenthem för barn,
östanå, Förnäs station, i Grennatrakten. Pensiona
tet är öppet året om, och barnen kunna få under
visning även på ferierna. Pensionspriset är 180 pr
mån., 8 kr. pr dag.
R.

var som allra vackrast stodo två byggnader
som mer än lovligt vanärade landskapet.
Den ena var en blåmålad länga med ett
litet åttakantigt torn och omtalades av dok
torn vara helt och hållet skänkt av bolags
ledningen till samlingslokal åt de frireli
giösa, den andra var av tegel och bar på
taket en skylt med namnet: Österala spis
brödsfabrik. »Ägaren därav,» — fortsatte
doktorn sin presentation, — »är en mycket
duktig karl, på allt sätt verksam för våra
intressen och sedan förra året valkretsens
social-demokratiska riksdagsman».
min
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Hur ljuvt I klingen nu, min hembygds
klockor,
liur glad och ljus är ej i dag er säng!
Er hälsning gläder fjärranväga främUng.
Jag stannar, stilla lyssnande, min gång.

I solens glans min barndoms nejder
I
vila.
1 Vid hemmets port stå körsbärsträd i
I
blom.
i Och tyst och mjukt de vita bladen falla
I omkring en åldrig bänk, som nu står
i
tom.

I

\
I
I
I
I

Allt är så tyst.

Bland kyrkogårdens
lindar
en talltrast sjunger men får intet svar.
Syreners vällukt fyller morgonluften
och häggen blommar som i forna dar.

\

I s öndagsfridens stillhet drömmer skogen,
\ min barndoms lekkamrat, min ungl
doms vän.
I Och nu som förr d e ljusa björkar susa,
i och granens viskning är d ensamma än.
I

I Och hemmet, ankarplats i livets strider,
I
i
I
I
Ê
Ê

är samma hem, som förr en gång det
var.
Där väntar mig i pingstens tid min
moder.
/ hemmets lugn bor än min barndom
kvar.

\ "Välkommen!" viska pingstens vita
I
liljor,
I "Välkommen!" susar sakta vårljus
i
björk.
i Blott skogen, som mig skänkte vårens
i
längtan,
I står t yst och drömmer, allvarstung och
i
mörk.
i
I
I
I
\
Ê
Î

Men dörren öppnas till m in barndoms
boning.
Invid min moders sida tyst jag s tår.
Och sakta, sakta ringa pingstens
klockor,
och luften sjunger om en evig vår.
STELLAN ARVIDSON.
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Brostanäs f. d. vackra manbyggnad med
sin stora park och sitt läge mitt ovanför
hyttan och tegelbruket, hade blivit friko
stigt reparerad och gjorde tjänst som dispo
nentbostad, medan däremot Rönntorp, som
låg längre bort och var alltför förfallet att
göra något vid, tillsvidare togs till resi
dens för bruksläkaren. —
Sista biten foro de över en vik av Brostasjön och svängde sedan in genom allén.
En gosse och en flicka, Tage och Hjördis,
Esters blivande elever kommo springande
och hoppade upp bakpå, och framme vid
gårdsplanen uppgav en tredje ömkliga kla
gorop över att vara för sent ute.
Så som Ester nu första gången såg Gabrielle Eliasson, kom hon sedan alltid att min
nas henne. Vänligt välkomnande, men med
otillräckligt dold nyfikenhet i blicken stod
hon på trappan med alla barnen som en
pipande kycklingflock omkring sig.
Hennes tjocka flätor voro mycket flärdlöst samlade från hjässan och neråt nac
ken, och det stora satinförklädet, som svart
och veckrikt täckte hela gestalten påmin
de om någon religiös ordensdräkt. Hur i
all världen kan en människa utan de min
sta yttre hjälpmedel vara så vacker, tänk
te Ester, när hon steg ur skjutsen.
I salen sprakade en brasa i den gamla
gula kakelugnen och kvällsbordet stod du
kat. Det första omedelbara intrycket av
detta rum var att det var i o sedvanligt hög
grad rent och dammfritt. Gardinerna häng
de bländvita och stärkta och på mattan
syntes ej en fläck, men i övrigt rådde där
en genomgående brist på färg och person
lighetsspår. Möblerna voro, ehuru av fa
brikstyp, ej fula, men på ena väggen fanns
en bonad i tapisseri, vars smaklöshet kom
Ester att studsa, och de två växterna, en
vid varje fönster, voro en fikus och en aspedistra.
Så snart Tord kommit in från stallet,
satte man sig till bords. Barnen fingo på
sig långa med vars och ens namn märkta
vaxduksservietter och länsade med frisk ap
tit sina gröttallrikar. Ester lade märke till,
att det ej föll någon av dem in att be om
en ostskiva eller om någon av de kakor,
som blevo framtagna till téet. Först kän
de hon det obehagligt att doktorinnan så
sparsamt deltog i samtalet men varken den
na själv eller hennes man tycktes fästa sig
därvid. Gabrielle hade fullt upp med att
hjälpa de bägge minsta gossarna till rätta,
hämta in tévatten från köket och till Tord
uträtta om ett par telefonsamtal, som kom
mit medan har var borta, — i meningsut
bytet om nyttan av studiecirklar tycktes
hon ej ha en tanke på att delta.
Ester hade fått sitt rum på övre botten,
och nog hade hon utrymme! De fåtaliga
möblerna stodo och ropade på varandra,
och först föreföll det henne verkligen föga
inbjudande. Men sedan hon fått upp på
väggen en stor Rosetti-copia och ett par
av Harrys små skisser, en röd skärm över
lampan och en vacker keramikurna med
tallris på bordet, samt i kakelugnsvrån sin
käraste ägodel, moderns dalkista med Her
ren Är Min Herde, Mig Skall Intet Fattas
målat bland hjärtan och liljor på locket,
tog sig interiören helt annorlunda ut.

ar den förnämsta Toilett-tvålen emedan den gör en
finnig, narig och ful hy slät och fraiche. Rek. av fram
stående läkare. Finnes i alla välsorterade affärer.

TeKnisKa Fabriken Ledolin, Stockholm, mks 2 6 62

Häruppe hade hon om förmiddagarna dant», men hon hörde också Gabrielle sva
sina lektioner och det var inga ansträngan ra: »Käre Tord, det är verkligen omöj
de timmar. Visserligen voro hennes små ligt! Jag har lagt småkläder i blöt och
elever egentligen mindre begåvade än hon har en deg som jäser.»
väntat, men de voro i st ället flitiga och
Redan andra dagen hade Tord bett Ester
vanda att utan uppskov följa varje till tänka ut något ämne för en serie histori
sägelse.
ska föreläsningar, som hon under vinterns
Ingen, som kom i det Eliassonska hem lopp skulle få glädja dem med.
met kunde gärna undgå att undra en smula
»Det är en rik och fängslande vetenskap,
över detta till en viss grad så omaka, men ni valt», sade han,» fast jag även dit skulle
så dissonansfria äktenskap, och för Ester vilja förlägga en av mina respektlösa stor
tedde det sig först som en fullständig la städningar! Jag ville plocka bort alla slag
byrint. Utgick man ifrån de tätt komna fält och statsmannaknep och få det till
barnen (två hade dött späda) och den tyd en enda kedja av de stora hövdingarnas
liga frånvaron av gemensamma intellektu personlighetsskildringar! Där finns i alla
ella intressen, såg det ju ut att vara fall åtskilliga, i vilkas kappor man inte alls
ett gråfärgat samliv, en fysisk förening ogärna skulle vilja krypa, — helst ville
utan inre helgd, men nej, så enkelt var jag visst vara Cromwell, puritanen med sina
det inte. Tord Eliasson hörde inte till de järnsidor och sin renhet och kraft!»
män, som vilja ha äktenskapet bestående
i att i hemmets nisch alltid veta sig finna
en kinesisk docka, den ägarens hand när
som helst kan sätta i bifallsnickande rö
— OM DÄR PÅ GÉrelse, och den blick varmed han ibland
ncvekongresscn på sin tid
kunde hälsa Gabrielle när hon kom in i
utvecklades ett
trevligt
sällskapsliv vid sidan om
ett rum, helst med en av de små på armen,
förhandlingarna, så kunde
gömde något oändligt mycket finare och
man vid Genuakonf erensen
mera. Nej, snarare var det så, att han
i varje fall inte tala om
aldrig hann längre än till a tt omslutas och
något
"mat-societetsliv",
berättar för en medarbe
bländas av hennes sköna moderlighet, hon
tare i Idun advokaten Ge
var för honom madonnan, den det aldrig3
org Branting, vilken när
kunde falla honom in a tt kränka med några
mast i egenskap av sin
faders, excellensen Branjämförelser, och för vilkens altare han var
tings privatsekreterare var
je morgon lade en blomma, föga anan
med i Genua. Där gavs
de, att hennes första tanke var om den
politiska
middagar och
lilla tjänstflickan möjligen hunnit tillägna
frukostar, det är sant,
Georg Branting.
men åtminstone på de
sig någon skorpa för mycket medan hon
större tillställningarna av
varit upptagen av att klä barnen.
det slaget var där aldrig några damer med. D. v. s.,
Vem var hon sedan, denna Gabrielle? staden
Genua gav ju en stor fest. På den var del
Vilket vägde över i hennes centrum, det mycket fint — fast inte i specifikt svensk mening,
som ju innesluter också enmyckcnhet mat och dryck.
sublimt stora eller det småaktigt lilla?
Där var stor trängsel vid festen — och så blev
Ett duktigt dagsverke utförde hon, så
det plötsligt en uppståndelse, väg röjdes : ryssarna
mycket var säkert, ofta om rnornarna uppe kommo. De nästan halvsprungo mellan murarna av
vid tvättbaljan långt innan de vanl ; gi mor nyfikna människor. Det var f. ö. påfallande, också
gonsysslorna togo sin början och om kväl av tidningarnas sätt, att italienarna voro mycket
larna trampande symaskinen länge efter se uppmärksamma mot sovjctrepresentanfcrna. Dessa
bodde högst elegant, i ett palats, kring vilket mili
dan det i ö vrigt var tyst och släckt i huset. tär ständigt var utposterad. Mitt intryck för öv
Hon skötte med tillhjälp endast av en fem rigt av de mycket omtalade sovjetrepresentanterna?
tonårs flicka sitt hem, och med undantag av Tja, att de voro ovanligt drivna i att ur vad som
städningen av det egna rummet, tillät hon sades från andra parten draga ut sådant, s om kunde
tydas som medgivanden åt dem själva.
ej Ester att ge sig några handräckningar.
Mycket intressant var- det a tt träffa Lloyd George.
Med sin familj hade hon ingen egentlig På en middag, som min fader jämte andra gav,
förbindelse sedan hon gift sig mot faderns var han bland gästerna. Det var just i en historisk
vilja, men när hennes yngsta systers bröl stund: samma dag som det rysk-fyska avtalet blivit
bekant. Lloyd George gav mycket öppet uttryck åt
lop skulle stå blev hon i al la fall inviterad, sin indignation, och han råkade i lång och häftig
men endast hon och icke Tord. Nog kun debatt med en tysk, som också var med på middagen.
Det tysk-ryska avtalet skadade nog f. ö. i sin mån
de det lockat henne att få se sina systrar,
vilka hon ju inte hade något emot, men Tysklands sak. Efter vad jag hörde, var det näm
ligen mycket nära, att den tyska skadestånds frågan
hon tackade inte ens för bjudningen, då kunnat komma upp på konferensen i form av ett
man så avsiktligt förbigått hennes make. förslag om lån åt Tyskland. Men så kom under
Vid andra upprepade tillfällen åter, såg rättelsen om avtalet — och den andra tanken lät
Ester hos henne det själarnas säkra under man i vredesmod faila.
Intressant och underligt var det att på de halv
klassmärke, som består i a tt aldrig riktigt officiella politiska mötena lägga märke till hur im
kunna glädjas åt något, annat än pl andras proviserat allt kom, och hur det därför gällde att
bekostnad, och det omdöme, hon en gång- ständigt vara på sin vakt mot överrumplingar. Man
snart, att det ej skulle bli fråga om en ekono
fällde om en skolkökslärarinna som före såg
misk rekonstruktion av Europa, utan att man bara
gående år varit i Österala och som skvall finge fatta det som sin uppgift att se till, att ingen
ret påstod varit förälskad i T ord, skulle skada vållades vårt land.
Till en början skulle allt vara så hemlighetsfullt
förgäves sökt sin like i i nsinuant giftighet.
i de politiska subkommitteerna. En sådan kommitté
Vad som särskilt var ägnat att förvåna, bestod
på papperet kanske av nio personer, men så
var att man så ytterst sällan hörde de båda togo medlemmarna andra med sig, så att där till
makarna samtala något om Tords prak slut blevo kanske hundra. Vi svenskar voro lojala
tik eller om sjukvård över huvud taget, och ansträngde oss med att forma långa chiffertelegram hem om överläggningarna. För att nästa
och att aldrig Gabrielle var honom följak- dag finna alltsammans refererat — i tidningarna.
tig på ett besök. En gång hörde Ester
Liksom den politiska tanke, som låg bakom kon
honom gå ut i k öket och säga: »Om det ferensen, var oklar, så var hela arbetsordningen bra
är dig möjligt, så gå i eftermiddag upp löslig. Och resultatet? — nå, ett steg ur försumpningen har väl tagits, en början till nya politiska kom
till Persson i Mogården och lägg hans nya binationer har gjorts, det rör sig något igen i Eu
omslag, jag måste ut och vaccinera och ropa — e pur si muovc.
T.
syster Mathilda är absolut oduglig till så

Litet personligt från Genua.

Tel. 77436.

2 tr. HISS.

Norr 19700.

(Forts. sid. 560.)

Nyheter

Åkta Spets- & Sidendépôt
LINNÉGATAN 38

Ja, nog är du besläktad med Cromwell,
tänkte Ester, fast du kanske just saknar
en hårdhetens järnsida! —
Beträffande Tord medförde ej den dag
liga samvaron några förskjutningar i d en
uppfattning hon från början haft om ho
nom: att han var en oskiljaktig kombina
tion av kraftmänniska och drömmare, hos
vilken förmågan att för målets glans helt
se förbi medlens brister var på en gånghans styrka och hans begränsning. En gång
talade han själv därom och sade sig visst
vara oförklarligt skonad från desillusioner.
»Visst kan jag ibland konfronteras med
tomma människor och skogsråföreteelser
med djursvans baktill, men de få aldrig
tag i mig! I det stora hela gör det heller
inte så mycket att somliga av ens läng
tans berg på nära håll befinnas skrovligt
grå och av skövlares yxor skändade, när
man kommer tillbaka ner i dalen, dit ens
vandring är förlagd, äro de ju lika under
bart blå igen!» En vacker ledstång i sa n
ning, fri från tyngd och skarvningar, men
var inte gåendet utmed den i själva verket
en riskabel balansgång på högspänd lina
och med förbundna ögon? Var en dylik
varaktighet i intryck ens ett livets tecken?
Tredje söndagens morgon kom Ester vid
frukosten att fråga om man på Rönntorp
aldrig gick i kyrkan?
»Nej, knappast. Om vi först ska' ta det
personligt, så beror väl uraktlåtenheten på
prästerna här. Vår komminister är nämli
gen en dispenserad missionär, som odelat
hör hemma i den blåmålade åtta-kanten
och inte bland Österala-templets ståtliga
målningar. Kyrkoherde Svedmark åter ät
en nog så kvalitativ och bildad person,
men han har råkat gå över villgräs en
gång och har nu pansarbåten Sverige i
guldram över sängen, så då förstår du att
vi två inte bestå varandra någon större
courtoisie! — Till Hageby församling här
intill kom i våras en ny herde och honom
gick jag för litet sedan och hörde då jag
var på sjukresa därbortåt, men jag gör
inte om det med det första. Han var ung
och till tre fjärdedelar modern och den
återstående beundransvärt försiktig. Men
jag är ingen älskare av reparationer i all
mänhet, och uppsnyggning av dogmer är
inget tilltalande hantverk! — Nej, vore inte
mässorna ett sådant andligt fabriksarbete,
bleve jag förr katolik! De ha åtminstone
klart för sig att det röda och inte det grå
hör hemma i et t gudstjänstrum, och där
finnes fasthet och konsekvens. Luthers
stora betydelse var att han väckte samvete
na, men hans disciplar äro lika stora prela
ter som påvens. Jag har en vän nere i Sönder-Jylland och han har berättat mig intres
santa ting om de lutherska prästernas för•tyskningsarbete därnere, — för att nu ta
e 11 e xempel ! —»
Men nu avbröst Ester honom ivrigt.
»Jag medger visst att det inom religio
nen är av nöden med en »storstädning»
som du brukar säga, men var finna en
bättre grund, mer sammanfallande med de
mokratiens högsta ideal, än bergspredikan?
Och vad angår kyrkan: I vilken tacksam
hetsskuld stå vi inte alla och envar till
henne? Vilken historisk utvecklingsfaktor
kan egentligen mäta sig med henne? Och
ännu har inga dogmer eller hårklyverier
och inget prästvälde kunna strypa hennes
bud om broderskap och barmhärtighet.»-

i
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Volants, .

j
Fjolårets tyger bortslumpas under inköpspris, j
Kragar, eleg. Sommartyger,
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BAGSHOT PARK - KRONPRINSESSANS BARNDOMSHEM

En fönstersmyg i
Kronprinsessans
senaste sovrum.

En flygel av lier
tig en av Connaughts residens.

Parti av parken.

Från stora terrassen.
»Det vita magnoliaträclet. En vårbild från Bagshot, Kronprin
sessans födelseort».

BIEDERMEIER PÄ SKANSEN

r_

„
,
, .. .
.
TT
rva ungdomliga balle,mor på scenen.

7i/i roddarmadam i sin mest tupiska ställ„„ c n „ o r d s , r 0 n u
ni
Mm d/w

ruå ömma mödrar bland del lempe
ra/nenlfulla zigenarföljet.

En borgarfru med sina småttingar.

«Üs -;i

1 mamelucker och korsbandsskor. En bdd från den lilla sta
dens posthus.

WMi

Den sköna zigenarflickan dansar till klangen au mandoliner.
KNAPPAST NÅGONSIN HAR SKANSENS VÅRFEST VARIT SÅ
vällyckad och så gynnad av vädrets makter som i år. I den lilla småstaden
från 40-talet, som trollats fram kring Seglora kyrka, myllrade i strålande sol
stadens borgare i fadermördare och spännhalsduk, sköna damer i styvkjortel
och sidenbahytt, brokiga zigenare och roddarmadammer bland modernt folk,
som ju innerst inne bär på en hemlig kärlek till den idyll och ursprung
lighet, som präglade just August Blanches dagar. Konstnärsringen, som med
verkade, kan tillräkna sig lejonparten av äran för de genomfört stilenliga
och smakfulla arrangemangen.

Från Skansens 1S'rO-talsstad: . M äster Gabriels krukmakarverkstad och uppgången till spåkäringen.

Polo Grap es Konstförlag och K. Wallberg.
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Tveka ej i valet av tvål

Aktiebolag
XlpSOLTl
W i n ; . K n u Y r wi i i a »

utan köp

Gahns Lanoiatvål

GMND

HOTEL 6v9
HÔTELROYAL

STOCKHOLM

cy riser som
fjore kriget

v --

GY

*û//À,vaJl!fordrjfià$mJMrârrar/
Js//i oworaför vàr/lâ/jajoffi Åo/i /uir.

5I{OIUUT
CACAO&CHOKIAD

Balett och vårkonserter.
SVENSKA BALETTENS -ANDRA PROGRAM
hade som huvudnummer en mimisk scen, "El greco", byggd på motiv ur den spanske målaren El
Grecos produktion, ett levandegörande alltså av
mästarens mest bekanta tavlor. Idén år originell
och Jean Börlin hade genomfört den med en fyn
dighet och fantasistyrka som sammansmälte de olika
motiven till e tt helt av plastisk och koloristisk skön
het.
Men även de olika stämningarna i mästarens idé
värld, den själiska extasen och det mänskligt skuld
medvetna, som dignar under ruelsens tryck, rym
dens skräcksyner och dödsstillhetens frid — allt er
höll karaktär i det mimiska och plastiska spelets
utsökta skönhet. Den ledsagande musiken av D. E.
Inghelbrecht var karaktäristisk och orkestralt klangmättad.
Programmets övriga nummer "Leksaksasken", till
musik av Debussy och "Midsommarvaka", Hugo
Alfvéns folkligt präktiga tonmålning, omsatt i dans,
bröto nästan trivialt mot El Greco-scenerna. Visst
voro Leksaksaskens dockor illusoriska i sina kan
tiga rörelser och visst dansades det med kläm i
Midsommarvakan, men det dansas fullt ut lika bra
och bättre i "Värmlänningarna" på Operan och på
Skansen. För övrigt skulle anmälaren vilja påstå
alt dessa midsommarvakans scener måste ge utlän
ningen en falsk forestalling om svenskt folkliv och
svenska folkdansar. Hela numret verkade dansupp
tåg på en anspråkslös folkteater. Äktheten sakna
des i både yttre och inre mening.
O. D.-körens båda konserter i Auditorium lia in
vigt våren med de sedvanliga kärkomna tonerna,
plus en hel del nytt i kompositionsväg. Fulltalig
publik, bisseringar och applådstormar. Våren är
kommen !
ARIEL.

En ny utställning av hem
alster i Göteborg.
FÖRENINGEN HUS OCH HEM I GÜTEborg hade knappast hunnit stänga sina portar efter
en i allo vällyckad utställning förrän Göteborgspu
bliken ånyo fick ett kärkommet tillfälle att beskå
da många av de prydliga men samtidigt även gedig
na alster, som både böra och kunna finnas i ett
hem. Det var tidskriften "Form och Färg", som
hade en liten utställning, omfattande en mängd
olika hem föremål.
Vad "Form och Färg" vill är främst att sätta
unga, framåtsträvande hantverkare, som ännu icke
kunna leva enbart på sin ryktbarhet, i kontakt med
den stora allmänheten. Den vill göra svenska konst
närer och hantverkare kända och stimulera publiken
att köpa de svenska varorna. Ett led i denna strä
van är den ovannämnda utställningen (inom paren
tes sagt kommer den troligen att efterföljas av en
ännu större till hösten).
Vad man till en början allra mest frapperas av är
det drag av högst utvecklad smak och omsorgsfull
tillverkning, som man överallt återfinner. Det är
nästan som en befrielse att gå ibland alla dessa
föremål, som icke ett enda, vare sig det hör hemma
i en lyxvåning eller i en enkel koja, bär något som
helst spår av fabrikationsvarornas enformighet och
stillöshet.
Den drivande kraften i tidskriften "Form och
Färg", dess redaktionssekreterare fröken Alma-Lisa
Dahllöf, bidrog själv med ett flertal utsökta armaturarbeten i textil, förfärdigade med stor konstnär
lighet. De motiv fröken Dahllöf begagnat äro ori
ginella och ofta med östasiatiskt inslag. Fru Elsa
Kjeller utställde i ett särskilt rum en ytterst delikat
samling handmålade klänningar, gardiner, kuddar
m. m. Av handvävda möbeltyger, mattor, gardiner
och dukar fanns det enrikhaltig samling för vilken
fröken Maria Björkander och herr Knut Heurlin
ha delat äran.
Av möbler fanns del icke många. Utrymmet har
icke tillåtit en fullständig utställning i det avse
endet. Den i Göteborg välkände möbelsnickaren hr
Håkan Lindén presenterade dock några prov på en
anmärkningsvärd skicklighet.
Ehuru ännu mycket kunde vara att säga om ut
ställningen får jag inskränka mig att till sist fram
hålla doktorinnan Björcks redan på Hemutställnin
gen uppmärksammade samling keramik, samt en
liknande exposition av fröken Elsa Nilsson från
Stockholm, den stockholmske konstsmeden Bernh.
M. Linders arbeten i hamrad koppar m. m. samt
diverse arbeten i läderplastik av fröken Torborg
Streck.
Utställningen har flitigt besökts och många be
ställningar blivit gjorda.
H.

M

~ Sfeinway & Sons ~
ßundfj o fms
'Pianomagasin
8 i o cR f j o fm
JaAoEaSergegaian 39

§öte6org

fZTafmo

Korsetten
99

S P I R A L9 9

Bistå bålsokorsett, av extra l:ma
dräll eller jaquard, försedd m ed helt
böjbara spiralfjädrar o. planscbetter,
vilka omöjligen kunna brytas av.

Priser från 10:— Kr.
Obs. ! Oumbärlig för alla husmödrar.

PAUL y. BERGSTRÖMS A,B.
74—78 Drottninggatan 74—78
STOCKHOLM

Hemmets
Symaskin

Begår oår broschyr

"Orsaken till hårao=
fall o. dess botande".
Sändes gratis och franco.

Elefantens Droghandel, Sthlm.

MATTORNA

rengöras och sommar
förvaras bäst hos
STHLMS VACUUM CLEANER A/B.
(Firman grundad 1905.)
13 Uppsalagatan 13.
Rikst. 93 52. Allm. Tel. Norr 93 52.

e/a Vid allmän s\)agbst,»
o«r\)ositsl,öOsransträng-idling och sömnlöshet.«*

A..B. PHARMACIA. SJOTFTHOUM
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OMEGA

Kvinnoklubben utställer söm
nad.
i
MITT

E M O T H A S S E L O A C K EN

^Vå/fe/ZtruÅ Wonc/i^ori

Världsmärket bland fickur.
6,000,000 Omega-ur i bruk.

Vardagar 12 midd. — 11 e. m.
Sön* och helgdagar 1—11 e. m.
MUSIK.

Direktion:
Stockholms Allm. Restaurant A.sB.

lin arbetsam stund i Kvinnoklubbens syförening.

öidiödV
är ett ytterst elegant och slitstarkt
Tvättsidol lämpligt för D a m b l w
sar, städningar, Pyjamas och
Herrskjortor.
"RADIANT" är lätt att tvätta
och stryka, krymper ej och beva
rar — även ejter tvätten — sitt
eleganta utseende.
Övertyga Eder alltid om att AV
erhåller äkta "RADIANT". För
underhaltiga efterapningar var
nas. — J i k t a v a r a b ä r a l l t i d
namnet "Radiant" tryckt på
s tadkanten av tyget.

KVINNOKLUBBEN
I STOCKHOLM UTstiillclc häromdagen i sin lokal Nybrogatan 50,
I ö. g., vad klubbens flitiga syförening — 30
medlemmar under fru Emma Marcus ledning
— sömmat för fattiga småttingar i Norrland.
Det var cirka 200 plagg; nätta rutiga
bom
ullsklänningar, rompers, underkläder, filtar, allt
i trevligt material och väl arbetat. Vad som gjorde
den lilla utställningen särskilt rolig att se var den
omtänksamhet, som präglade alla föremål Allting,
som kunde bli till glädje eller nytta, hade tillvara
tagits : av alla smålappar hade man stoppat bom
ullskuddar, som sytts ihop av en gammal blind dam,
ylleresterna hade gått till lektömmar eller filtsulor
för vintern. Fröken Inez Lindbergs välgjorda gula
pajasdockor komma säkert att väcka stort jubel vid
framkomsten. Förut ha två liknande sändningar,
som sylts under vinterns onsdagskvällar, avgått, en
till Grimmenstein utanför Wien, en till Berlin, alltså
sammanlagt över 60 0 plagg. Rädda barnen, som be
stått materialet, förmedlar också översändandet till
bestämmelseorterna.

"RADIANT" framställes i såväl
enfärgad som mönstrad vara och
säljes till det fastställda priset

Jibsolut effektivt medel
för utrotande av Vägglöss, Kackerlackor, Myror och Mal etc.
Erhålles i alla välsorterade Färg- & Kemikalieaffärer.
OENERALREPRESENT ANTER:

A. SAND STRÖM & C:o - GÖTEBORG

Vår myckef omfyekia,

£r. 9:50 pr meter.

"3/4 kg. cvsk"

En praktisk kokspis.

Choklad.
Konfekt
Marmelad

•ikta "RADIANT" fumes i rik
haltig sortering, mönster och färger
i Stockholni hos:
A.-B. Brunkebergs Manufakturmagasin.
A.-B. Freja Magasinet.
J. F. Holtz.
A.-B. John V. Löfgren & C:o.
Aug. Magnusson A.-B.
Herm. Meeths A.-B.
A.-B. Nordiska Kompaniet.

ill landsorten fraktfrift5:20kr.pnask rekommenderas.

PERCY

i Göteborg hos:
Axel Gillblad & C:s A.-B.
Eduard Wahlbom & C:o.
Varuhuset Vollmers-Meeths.

i Malmö hos.
Aktiebolaget Ludv. Lindgren.
Olof Perslows Eftr.

-Tabletverka
snabbt o.
säkert vid
Huvudvärk
Reumatism
Ischias
Influensa
Nervsmärtor
Inga skadliga biverkningar. Starkt
urinsyrelösande går Tog al till
själva roten av det onda. Dess
smärtstillande verkningar märkas
genast, även sömnlöshet bekäm
pas med Togal.
Finnes â alla apotek.

KOP

endast
4:70 kr.
per ask.

Patent spis

från-A. B. Lundbergs värmesystem,
Suiidsz'all.

JÄMTE DEN FÖRUT I I DUN OMTALADE
spismodell, som demonstrerades på Tngeniörsvetenskapsakademiens avdelning av Hygge och Bo och
som saknade värmeugn, utställde A. B. Lundbergs
värmesystem i en annan sal en nyare modell som här
är avbildad och där denna brist är avhjäpt. Den
Lundbergska spisen har den stora fördelen, att vär
men kan koncentreras till den punkt, där man för
tillfället önskar den: på ett eller två kokkärl, direkt
på stekugnen eller samtidigt på ugn och kärl, för
långsammare kokning och gräddning eller stekning.
Bränsleåtgången har visat sig kunna nedbringas
till två tredjedelar eller hälften av den eljes bruk
liga. E11 g od sak är, att ugnsvärmen är så jämn,
att en plåt t. ex. aldrig behöver vändas.

Då

F. L U C K

alla husmödrar erkänna att

ZENITH'S EXTRA VÄXT
förtjänar hedersplatsen som

finaste hushållssmör bör
det aldrig saknas i något hem.
En med vitglaserad kakel täckt
KOKSPIS, pä vilken man med en
enda brasa kan laga frukost, och
som sedan har tillräcklig värme
kvar att hålla maten varm ända till
middagen, förevisas à Norrmalms
torg IS, 1 tr.
Ing. A. Hermansen.

RADIUMEMANATION
i hemmen! Billigt! Hälso
bringande! Begär prospekt!

Ed v. Fredriksson, Älrafors.

Ny feriekurs till Frankrike.
I anslutning till sommarkurserna å badorterna
S :t Malo och Servait på Bretagnes kust planeras
en kortare kurs därstädes. Den skulle stå under
samma ledning som de i denna tidning förut om
nämnda längre kurserna och pågå under fem vec
kor (1 juli—5 augusti). Priset, resor och allt öv
rigt inberäknat, skulle bli kr. JOOO. Upplysningar
kunna intresserade erhålla genom Fru Maud H11Itenberg, Vanadisvägen 36, Stockholm, Rt. 813 77,
eller läroverksadjunkten Bernhard Jansson i Lin
köping.

TA MD -CRCMÈ Öre
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IDUNS FÖLJETONG.

Ester. En nutidsroman.
Av ELISABETH HÖGSTRÖM-LÖFBERG.

Aug. Försters

(Forts. fr. sid. 555.)

— »Nej, inte i urkunderna, men hur är
det i verkligheten? Jag fordrar av kyrkan
att hon skall deklarera sin ståndpunkt till
tidens ekonomiska problem, och den dekla
rationen skall ljuda: Intet mångel med an
dras arbete! Måste det finnas kredit, så
skall den vara till för att hjälpa den fat
tige, och ej som hitintills systematiskt stjäl
pa honom. —»
»Tyvärr få vi spara resten till en an
nan dag», sade Ester leende i det hon
reste sig från bordet, »för nu hör jag att
det ringer och jag måste kila upp och häm
ta min psalmbok!»

MEETHS
SKOAVDELNINGEN

Senaste nyheter i

Flyglar och Planinon
Hlrschs Planomagasln.
CEDERGREN & MÖLLER
RcfferlnffSKatan 26, Stockholm

rf

Dam* Sr B a r n s k o d o n
VIII. VÄRLDSFÖRBÄTTRING I
ÖSTERALA.

63 DROTTNINGGATAN 63
S

j Av
i

T

O

C

K

SANGALLA

H

O

L

M

the

rekommendera vi våra kända märken

S

I "P EKO E SOU.CHONG"
I "IMPERIAL", "ORDINARY"
i

i originalförpackningar.

! PERCY F. LUCK & Co.

KNUTSO NS OTTOMANER
för
Specialaffär
PN _ i _ _ u a B ä d d m ö b l e r och
Sä n g k l ä d e r .

Dalag.14

PABAN, Stjärng. 5 (Int. Odenplan)Sth lm

8ECKER5 V
Japanlack

Rivalin

A

är marknadens förnämsta lackfärg
För sin lättstrukenhet, elasticitet samt höga var
aktiga glans är den allmänt omtyckt såväl
av fackmän som för enklare målning
i hemmen. Finnes I alla ku
lörer och förpackningar.

AKTIEBOLAGET WILH. BECKER
STOCKHOLM

_

©

V
A

JAMAICA

H8B

MLN DE MÅSTE,VARA MOGNA,

Recept gratis!
Tillskriv

The Banana Company A.-B.
Norrlandsgatan 16 - Stockholm.

Den sociala upplysningsverksamheten i
Österala, vilken tack vare doktor Eliassons oegennyttiga energi var så livskraf
tig som den var, hade flera former. Varje
tisdagsafton stod en skolkökslärarinna i e n
av salarna i F olkets Hem och demonstre
rade på svarta tavlan de fysiologiska och
nationalekonomiska fördelarna av paltbröd
och grynpudding, och oftast var åhörare
skaran relativt stor. De unga arbetarhust
rurna funno det uppiggande att komma
hemifrån och träffa jämnåriga och lika
sinnade, men naturligtvis baserade de oför
ändrat sina egna hushåll på konserver och
charkuteri varor.
Även fanns inom arbetare-kommunen en
mödraförening, för vilken Gabrielle — hen
nes enda insats i makens livsgärning —
stod i s petsen. Den samlades var tredje
vecka alltid på Rönntorp, och Gabrielle
klippte då till barnkläder,' lärde lappning
och lagning och skulle egentligen tala litet
om hemmets och barnavårdens hygien.
Dessa samkväm blevo dock så småningom
alltmera glest besökta. Lika fullständigt
som Gabrielle saknade förmågan alt ge sina
anvisningar på ett klart och medryckande
sätt, lika litet brydde hon sig om att för
söka ställa det hela som en vänskaplig sam
varo moder mot moder. »Hon ä r högfärdig,
det är alltihop», sade en valsåre-hustru,
och de andra höllo med henne.
Men den givet mest go.titerade verksam
hetsgrenen var den diskussionsklubb, som
i regel alla fredagsaftnar brukade samman
träda och dryfta de mest varierande frågor.
Under Ester Lyckhammers första veckor
i Österala hade alla offentliga sammankom
ster varit inställda på grund av scharlakansfebern, och det var med verklig spän
ning hon gick till d en första fredagskonsel
jen.
Ämnet för aftonen var »Vår tids ljusoch skuggsidor», och som inledare stod
Tord. Han inledde kort, generellt och i
sin vanliga varma ideella färg, och repli
kerades därpå, likaså koncentrerat och sak
ligt, i ett par hänseenden av kyrkoherden.
Innan ännu den sistnämnde hunnit tala
till punkt, hördes en hel serie harklingar
från en av salens främre bänkar, och upp
stod riksdagsmannen och spisbrödsfabrikö
ren P. A-. Hedborg, i dagligt tal kallad
»bagar'n» rätt och slätt, och höll ett av
tvenne gester, — en lidelsefullt bekräftan
de och en undansopande — i llustrerat, h alvtimslångt anförande, där orden proletariat
och parlamentarisk föllo som ett oavlåtligt
takdropp.
(Forts.)
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MOTORN
Den vibrationsfria, encylindriga.
Lättstartad, driftsäker,
Btark, tystgående och
billig i driften.
Återförsäljare antagas.
AKTIEBOLAOET BRIOMOTOR,

SUNDBYBERG

ORION
Garantimärket på yppersta Fickur
Bese pro v hos Urmakaren!

Tänk alltid pä
NORMANS
vid behov av Glas och Porslin.
Tegnérgatan 23. — Odengatan 41.

HY H ET.

Med

fl

PLOMB

19

(lagligt skyddat)

lagar Ni sj älv
sko- el. galoschsulan på 2 min. för
endast några öre lika lätt som Ni med
en stång lack förseglar ett brev.
"Plomb" är slitstarkt och elastiskt
som läder samt släpper ej igenom nå
gon fuktighet.
"Plomb" finnes i de flesta välsorte
rade detaljaffärer i Stockholm till ett
pris av Kr. 1.25 pr paket.

HANDELS-1 INDUSTRI A.-B. BAVARIA
Mälaretorget 15, STOCKHOLM.
Tel. för order Rt. 15014.
Återförsäljare antagas.

JBRtie<6ANvtMH

5T©tKu«nl

IDUNS SKÖNHETS
INSTITUT
X :r 64 Har sedan födelsen haft
cn missprydande röd vårta på ha
kan. V ore Skönhetsdoktorn oänd
ligt tacksam för ett råd huru jag
skulle ku nna bli den kvitt.
Ung flicka.
Beakta sv. på fr. 62 2). Men
eftersom vårtan är ett födelse
märke to rde vara bäst låta bort
taga den a v läkare.
N:r 65. Frågar härmed om Fru
Skönhetsdoktorn godhetsfullt ville
ge mig ett säkert och tillförlitligt
råd hur jag skall få bort små
vårtor, so m uppkomma på halsen
och efter hand bliva som svarta
punkter? Svar emotses tacksamt
snarast möjligt till
"Små vårtor".
Se sv. på fr. 62 2).
N:r 66. I nr 11 år 1921 av Idun
stod följande medel mot grått
hår: "En bit kakaosmör smältes
i he tt vatten, kärlet, tages av el
den och tillsättes olivolja samt
sist några gram kinin". Skulle

Skönhetsdoktorn vilja vara god
upplysa mig om precis hur myc
ket man skall taga av varje sort.
Jag har försökt att göra pomadan
i fråga, men den blev så grynig
och hård och därför oanvändbar.
Är ovanstående ett effektivt me
del att motarbeta hårets grånan
de? Varmed och hur ofta skall
jag tvätta håret? Är svavelpomada bra för mjäll eller är cog
nac och ricinolja bättre? Är det
skadligt att rycka bort de gråa
håren? Tacksam för svar snarast
möjligt är
10-årig I dunprenumerant.
Vid tillredandet av pomadan har
ni säkert begått ett misstag. Med
måtten är ej så kinkigt. Kakao
smör (25—30 gr.) smältes i ett
kärl, t. ex. en glasburk, stående i
en kastrull med hett vatten. När
smöret är smält avdrages ka
strullen och man tillsätter så små
ningom så mycket olivolja att
pomadan blir smidig då den fli
tigt röres minst 20 min. Sist till
sättes 8—10 gr. kinin. Med denna
pomada — ej för mycket därav
— masseras huvudsvålen dagligen.
Massagen bör ske grundligt och

så att man känner skalpen röra
sig under fingrarna. Detta är ett
gott medel för att motarbeta hå
rets grånande. — Om ni har till
gång till n :r 51 av Idun för 1921
ser ni där i sv. på fr. 141 hur hå
ret skall tvättas och skötas. —
Svavelpomada användes företrä
desvis efter tvättningen för att
återskänka åt de för tillfället urtorkade hårkärlen den näring de
behöva. Sköter man håret enligt
nämnda beskrivning behöver man
ej befara mjällbildning. Konjak
och ricinolja måttligt brukat är
nog bra för håret men behövs ej
om ni använder förstnämnda po
mada. — Att rycka bort gråa hårstrån är ej att rekommendera.
N :r 67. Vore mycket tacksam
om skönhetsdoktorn ville säga
hur jag skall göra med mitt hår,
som trots flitigt begagnande av
valnötsdekokt och svavelpomada
grånar mer och mer. Om snart
svar beder
Bekymrad 40-åring.
Valnötsdekokt brukar göra hå
ret brunt, men kanske den ni
brukar ej är nog stark eller kan
ske håret är för fett då den an

bringas, i vilket fall färgen ej I mar mycket efter den varma
fäster. Angående svavelpomada, tvättningen och ser fjällig ut. Jag
se senare delen av sv. på föregå har också fått den genomkorsad
ende fråga. Där ser ni att den av oändligt många fina rynkor,
ej bör användas för ofta. Dock och en del pormaskar finnas än
efter färgning av håret med val nu kvar. Vad ska jag göra för
nötsdekokt bör litet av pomadan att få normal hud igen? Tack
ingnidas i huvudsvålen efter pro sam för ett vänligt råd är
ceduren sedan håret väl är torrt.
F ranze sk a, 26 • år.
N :o 68. Snälla Fru Skönhets
Efter aftontvättningen måste ni
doktor, ge mig ett råd. Min hud massera in i huden någon fin och
på armarna är alltid torr och god huderème, dock ej för myc
knottrig samt röd och liknar ket därav. Hur massagen tillgår
"hönsskinn". Är tvättning med ser ni i sv. på fr. 25, d e sista ra
kallt vatten på armarna skadligt derna. Att avlägsna pormaskar
för torr hud? Har använt dok tillgår på följande sätt: Tvätta
tor Grills salva, men utan något över fläcken med i sprit eller eau
nämnvärt resultat. Mycket tack de cologne doppad vadd, smörj
sedan med salva bestående av lika
sam för svar.
Kajsa 21 år.
delar vaselin och salicylsyra, som
Se sv. på fr. 28 i n:r 15.
N :r 69. Bästa Fru Skönhets får sitta på i 10 min. Tryck där
doktorn, giv mig ett välbehövligt på ut de svarta prickarna med i
råd ! Jag hade för några måna sprit doppad vadd. — För att und
der sedan en massa finnar och vika s. k. pormaskar måste hu
pormaskar och använde då bo- den varje afton omsorgsfullt re
rax-benzoëtvàl, kamfertsprit och nas, så att all anhopning av damm
salva med benzoëister, svavel och och smuts avlägsnas ur porerna.
N :r 70. Jag har en mycket ljus
mandelolja då jag sett en upp
gift, att det skulle hjälpa. Det hudfärg i ansiktet men en mörkt
har det också delvis gjort, men brun hals. Vad skall jag göra för
nu är huden förfärligt torr, stra-| att få min svarta hals ljusare i
iiiiiiiiiiiuiiiiitiitiuiiuiuuiHiiiiiiiriiimuiitmnuiminiiiiintt

En härlig sommardryck!

V I T R UM S

FERROL
Begär "HEM-FÄRGKARTAN".

Billigast.
Ar överlägsen

Björnbär
Körsbär
Hallon
garanteras tillverkade endast
av f ruktsaft och socker.
1

par ti från Hrr Engrossister och

A. B. TH. WIKBORG & Co.,
Stockholm Sö.

Säkrast.

urra
M harmamma
ivåltai min klän
ning med

fÇummatf
, **AUUHW

färgstyrka.

Tvättäkta.

Tvättar samtidigt med färg• ningen.

Hos Färg- & Kem.-handl. eller
dir. från A.-B. Nadco, Göteborg.
P i l t Al* beställas eller köpas billigast fr.
oss. Begär vår illustr. priskur.

Arvika Spinneri o. V&vnadsaffär,
Oxtorgsgatan 9 A <• Stockholm

— s6l —

är det kraftigast aptitgivande och mest stärkande
av alla moderna organiska
järnpreparat. Synnerligen
lättsmält föredrages det av
den ömtåligaste mage. Vid
blodbrist och svaghet av
största verkan. Dess an ge
näma smak gör att det med
lätthet tages a v såväl barn
som vuxna.
Tillverkas å
APOTEKET VASENS DROGHANDELS LABORA TORIUM
STOCKHOLM
Originalflaskor om 500 gram.
Fàs â alla apotek.

i r alltid bist
I parti hos:
Aktiebolaget AHLBERG & BRENNER
Stockholm.
I minut hos :
John Wikander, Kungsg. 53, Sthlm, Her
man Winberg, S tyrmansgatan 8, S thlm.

färden, så att den och ansiktet
passa bättre samman?
Badda halsen grundligt med
hett tvålvatten, skölj sedan av
den med kallt vatten och gnid
huden med en citronskiva. Skölj
åter med kallt vatten, och medan
huden ännu är fuktig guides den
med en slät pimsten, varefter den
avtorkas och ingnides med någon
lenande crème. Om fallet är svårt
kan ni använda den b/eksalva för
bruna fläckar, som står i sv. på
fr. 57. Ej mer än tre dagar å
rad, sedan lika manga dagars
uppehåll innan ni börjar på nytt.

Festvåning.

TW/r SYSTER

ELIAS

H l O 'SÅRSALVA*
med Burow^ lösning
förhindrar blodför
giftning som sedan
såret

tvättats

fritt

fr. orenande ämnen
påstrykning
WrsalV*

med salvan.

sker

Svar till Ego. Studera annon
serna i olika tidningar och tid
skrifter just nu. Särskilt i Syd
svenska Dagbladet Snällposten,
utgivningsort Malmö, finns dagli
gen oändligt många annonser i
det omfrågade. Se här litet ur de
allra senaste numren : "I Falster
bo kan inackordering erhållas i
bildat hem där ungdom finns.
Pris pr dag för delat rum 5: 50.
Svar till "Semester", Sydsvenska
Dagbladet, Malmö. Vidare Tu
risthotellet i Grenna, tel. 91, inne
havare Hulda av Klinteberg, f.
Hansson.
Familjer
mottagas.
Brev mot porto. Vidare Strand
bohus, Gilleleje, tel. 124, m ottager
pingst- och sommargäster. Sol
rika rum, alldeles intill stranden.
Innehavare Fru E. Rasmussen.
Ebon.
Sign. "Ständig lösn:rköpare av
I dun". Undertecknad har många
gånger förgäves sökt framställa
långmjölk av tätört i de trakter
där denna växer (fuktig mark,
t. ex. i Roslagen el. andra kust
trakter samt kärren ini landet).
Senare har det lyckats mig — m en
ej av tätört, utan genom att ympa
söt mjölk med linnelappar, som
doppats i norrländsk tätmjölk.
Frågar man en jämtlandsbonde
0111 hur tätmjölken fås, vet han
det vanligen ej, då de år efter år
blott fylla på gamla förråd. Ibland
ha de, liksom jag (och Ni!) förr
hade, några oklara föreställningar
om tätörtens medverkan. Förkla
ringen är den, att örten 110g va r
ken gör till eller ifrån mjölkens
"trådighet", utan denna förorsa
kas av en särskild variant av vår
vanliga surmjölksbakterie (Strep
tococcus laclis longi), som Ni allt
så måste ympa in i mjölken utan
atc g öra Er något besvär med att
skaffa tätört. Ni kan t. e x. skriva
till de snälla människorna på
Bergstedts pensionat, Undersåker,
och be dem skicka en ren linne
lapp (eller läskpapper), doppad i
långmjölk och inlagd i rent ku
vert. Ympa så in den snarast
möjligt i helst en försiktigt ste
riliserad mjölk. Men det kan drö
ja innan Ni lyckas! — Lycka till!
önskar högaktningsfullt
Sthlm 24.5 1922.
Teknolog.
FRÅGOR.

Sön* o. helgdagar 1—12 e. m,

Servering även å terrassern?.

Musik.

Di re k t i on :
Stockholms Allm. Restaurant A >B.

SVAR.

PERCY E LUCK & Co.

—

Valdagar 4—12 e. m .

LÄSARINNORNAS
SPALT

Detta kaffe
rekommen
deras sär
skilt för god
och fyllig
arom.

—

_

Kan någon av Iduns läsarinnor
ge mig ett råd? Har en gammal
väninna över 70 år, änka, med
försvagad syn som önskar kom- .
ma in på ett privat ålderdomshem
eller sjukhem där hon kan få god
vård. Är ej medellös, men har
110g ej råd betala mer än 125 kr.
i mån. Undrar om det finnes nå
got sådant hem i Stockholm eller
dess omgivningar? Oändligt tack
sam för svar snarast är
Väninna.
Undertecknad har tänkt göra

TABLETTER
döda bakterier i mun och svalg och

SKYDDÄ MOT SMITTÄ
Rekommenderas av öve r10.000läkare
Fds pd alla apotek och t droqaffärer.

NESTLE'S BARNMJOL
användes av alla mödrar, som vilja se sina barn
friska, frodiga och välmående. Detta näringsoch uppfödningsmedel, som är lättsmält, g ott och
billigt, ä r absolut tillförlitligt i synnerhet vid den
kritiska avvänjningstiden. Nestles barnmjöl är
även ett förträffligt och kraftgivande födoämne
för barn i a lla å ldrar, mag- och tarmlidande samt
åldringar.

•HRR

• w<-:
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MHHB

AB. MAIMÖ

KArriKOMPAN

>

Off

äXjfA

STÅLRESARMADRASSEN IDEAL
Hygienisk - Billig - Hållbar
Prislista
gratis
och franko
Obs. I Reducerade p riser fr. 1 m ars i år.
A K T I E B O L A G E T
RESÅR
Tel. 780
K a rls tad
Tel. 780

Tjanixen
på dixen!
SVENSKA MEDICINALVÄXTFÖRENINGENS
torkade blåbär, lingon, spenat, dill, sopprötter m. m.

Högsta kvalité. Billiga, hållbara, lätta att förvara och
enkla att anrätta. Bären ge utmärkta soppor. Lingonen
ge dessutom en god sylt. Sopprötterna ge med obetydlig
fettillsats en välsmakande buljong. Utförlig b eskrivning med
följer varje kartong. Finnas i varje v älsorterad speceriaffär.

OBS.! röreko mma i minut endast i våra kartonger.

som lärt känna
PRISSUMMA HR. M W
PROCRAHFRÅN

HUGO SVENSSON&ÇQ GÖTEBORG

dess goda egenskaper

fmsTMttstmror
Landstingsmannen är känd över
lida bygd en för sin arbetsförmåga
och redbarhet.
Han har sedan
länge vari t ett föredöme både som
människa oc h jordbrukare och när
han utså gs till landstingsman, var
(iet därför, att ingen mer represen
tativ m an stod att få. Han skö
ter sjäv alla åligganden med ut
omordentlig punktlighet, han häf
tar icke i skuld till någon annan
än Vår Herre, ty han vet att stark
och aktad är endast den, s om står
utan and ras stöd. Om han också
inte ä r rik, så ger han intryck av
att vara det. Hans hållning är
värdig och avmätt, hans kläde
dräkt pr ydlig och de fina, blanka
skorna visa, att han alltid låter
putsa dem med Viking skokräm.
Han är en man av värld. Men så
umgås ha n ju också dagligen med
landshövdingen i residensstaden
och har tillfälle att se vad som
passar. Han vet att skodonen spe
la större roll i människans liv än
mail vanli gen tror. Dåligt putsade
skor d egradera en människa, och
dåligt p utsade äro enligt hans me
ning alla skor, som icke putsats
med Viking skokräm. Hans om
döme om Viking skokräm är föl
jande :

en fotvandring i Dalarna på se
mestern. Kan någon av läsarin
norna ge mig anvisning på något
bra ej alltför dyrt ställe att över
natta på i Leksand, Rättvik, Mora
o. s. v. Vill helst undvika de
stora lyxhotellen och pensionaten.
Hur långt i förväg måste man
beställa rum.
"Oerfaren".
Var få köpa Helena Nybloms
"En gammal historia". Har läst
den som följetong i Idun från
1898, men vill gärna ha den
i bunden form. Har försökt hos
flera bokhandlare, men fått till
svar att den är slut på förlaget.
Skånska i Värmland.
Vore tacksam om någon av
Iduns läsare ville giva mig upp
lysning om någon billig badort i
Tyskland. Kan bara något litet
tyska men man reder sig kanske
ändå.
Elsa.
Vore tacksam om någon av
Iduns läsarinnor ville rekommen
dera något trevligt sommarpen
sionat på västkusten, där ungdom
brukar finnas.
Semester.
Tvenne unga flickor, som ön
ska tillbringa en månad av som
maren vid något pensionat i Sve
rige, vore tacksamma om någon
av Iduns läsarinnor kunde giva
anvisning på ett trevligt dylikt,
eller ock vackert belägen herr
gård, där ej ungdom brukar all
deles saknas. Äro ej roade avdans.
Dieselbe.

&

u ngdomlig skönhet och fägring
liar Ni funnit vid dagligt be
gagnande av den i in- och utlan
det b elönade och berömda YVYIvålen. Damer och herrar, som
sätta värde på bibehållandet av
ungdomens vackra yttre, använda
ständigt den av alla lovordade,
ungdomligt förskönande Yvy-tvålen.
Yvy-tvålen säljes i varje affär
landet r unt.

Österlin & Ulriksson,
Kem.-tekn. fabrik, Ystad.

DP

S K U L T U N A

GRUNDLAGT

ar

Begär
(ijfefé&u/
så

får

Ni

det

RED :S BREVLÅDA.
Skåning. Ni skriver: "Om en
svensk öch hans svenskfödda
hustru slå sig ned i Kongo och få
barn där bli barnen svenskar, ej
kongonegrer." — Det är så rik
tigt, så. Och om en tölp beröm
mer sig av att vara född och fo
strad i Skåneland, blir han en
tölp, trots allt. Därpå ger den
obalanserade tonen i Edert brev
ett kraftigt bevis. Men rötägg
finnas i de bästa familjer, det är
en ständigt upprepad erfarenhet.
Eder oförmåga att läsa rätt in
nantill röjer analfabeten. Ordet
svensk-finne förekommer alls icke
i recensionen.
Att anmälaren
kallat
de båda skådespclarne
finnar i stället för östsvenskar

V å r

n y a

k at a l o g

bästa!

Växtmargarln:
Detta märke på varje
förpackning — en
borgen för b ästa vara.

"Extra Växt"
Gräddmargarin:

"Högsta Märket"

Kemisk Tvätt
utföres förstklassigt vid
5PECIBU5

A/B

TER HTT
RENGÖRA
BLRH

NYA BLÅ HAND
Bodar:

,

HOLLÄNDAREGATAN 13
Allm. Tel. Norr 46 33

KOSTYMERI

BIRGER JARLSGATAN
Allm. Tel. Norr 125 09
Riks Tel. 53 73

7

BRÄNNKYRKAGATAN 2
Allm. Tel. Sö. 334 39

Kejsar-,gorax
Det bästa toalettmedlet.
Ifecfc NKM . I T - l D

FIlUEillEIlEII
Äktenskapsförord. Boskillnadsoch
äktenskapsskillnadsmäl.
Boutredningar och arvskiften.

T E S T A M E N T E N

Advokatfirman

Anden & Staël von Holstein

Jkönfärgeri & ~Kem.
OvättanstaLt, Göteborg

Eva Anden. Mathilda Staël von Holste in

Lilla Vattugatan 14.

KUNC-L. HOVLEVERANTÖR

Qgva höra

BREVLÅDA

B R U K

VÄSTERÅS

MATTOR

Flaggan i topp!
Vid
behov
av
flaggor begär vår
priskurant och prov
å duk.
Vi tillverka YL
LEFLAGGOR av
prima
kronduk.
"STORMFLAG
GOR" av bomullsduk med tvinnad
varp o ch "PRIMAFLAGGOR", starka
och prisbilliga.
Vårt fabrikat tvennc gånger prisbelönt.
Alla fär ger äkta och måtten lagenliga.
OBS. I P riserna betydl. lägre än i fjol.
EKELÖF & SVENSSONS flaggfabr.,
Karlstad 4.

iabrikat.

Ett gömt ordspråk: Bättre grov Ring så häm ta vi. Rik s och Allm. tel.
kaka än intet smaka.
Sänd pr post eller järnvä g, adress :
Ålders problem: 24 år .
STOCKHOLM.
De tre först anträffade riktiga
Saltsjöbadens Kem. Tvättanstalt
lösningarna hade insänts av Elisa
beth Hagman, Ulricehamn, E. Fellander,
Sundsvall
och
Anna
Bohlin, Linköping, som alltså er
hålla var sin femma i pris.
piskas, tvättas kemiskt
Lösning
Oinfärgas
AV PRISTÄVLAN I N:R 19.
Sommarförvaras h os

VASENOL-PUDER

N y c k e l n

med

SKULTUNA KOKKÄRL

Lösning

DAMER!

till

att de alltigenom äro av samma
godstjocklek. Jämför med andra

AV PRISTÄVLAN" I N :R 12.

Om ej Viking skorna glans be
De sex städerna: Karlstad,
skärde
sänktes ock den bästes mänsko Norrköping, Trosa, Åmål, Upp
sala, Kalmar.
värde.
De tre först anträffade riktiga
lösningarna hade insänts av Maja
Widesheim, Halmstad, Åke Thorvik, Göteborg och Selma Furten
• Förstör icke ert blus bach, Piteå, som alltså vinna 5
liv med armsvett. An
kr. var.
vänd

ett ypperligt, av lakare rekommenderat specialmedel mot hudlöshct, sår och röd
hud. Avlägsnar svettlukt och all obe
haglig h udutdunstning. Men-se till att
ni får bästa sort Vasenol i bleckask
på apo teket.

F ö r </ e I e n

Riks 7576, 24488.

Allm. 18336.

HORNSGATAN 170
Allm. Tel. Sö. 301 35
ANNA WALHJALT
Skolvägen, Älfsjö.
Postadress :

Liljeholmen.

Meliins
Food

är en världsberömd, lättsmält
'kraftnäring för barn, ammande möd
rar, konvalescenter och ålderstig
na samt för personer, som lida av
mag- eller tarmsjukdomar. För
ordas av läkare. Köpes i apo
tek, speceri- & drogaffärer.
Meliins Food Depot,
Malmö.

n e n amerikanska elektriska hörapparaten ACOUST/CON som är världens f örnämsta, kan nu regleras i 6 styrkegrader e fter örats olika hörselförmftga.

Förordad av öronspecialister. Oumhiirlie för lomhörda i kyrka och teater. För c/tcrapningar varnas.
Öronmassageapparaten MASS AGON botar susning för öronen. ACOUSTICON är tillerkänd
guldmedalj i S:t Louis o ch d en Engelska kröningsmedaljen i g uld. Användes av H. Maj:t Ank edrott
ningen av England och Prins Carl av Sverige. ACOUSTICON är patenterad över hela världen. Vi lämna
fem (5) ftrs ga ranti pä alla Acusticon-apparater Begär katalog och intyg. Ensamförsäljare för Sverige:

M a l m ö B a n d ^ ^ ^ t ^ J J s s j j n e n ^ _ P e r _ V e i j e r s i a t a n 9. M a l m ö /^^JTelefon 4975

Ni blir yngre till utseendet, huden blir mjukare, renare och klarare, när ni undviker den
gammaldags ansiktstvättningen med tvål och vatten, emedan huden då spricker, blir grådaskig,
rynkig och grov. Engelska, franska och amerikanska damer vårda dagligen omsorgsfullt sin hy
med OATINE. Ni får eller bevarar på detta sätt huden klar, sammetsmjuk och vacker.
Begär endast O A T I N E "Vit créme, grönt lock" och tillbakavisa alla efterapningar. Fås i burk,
eller tub kr. 3:—, och stor burk (tredubbelt innehåll) kr. 6:—.
O A T I N E S N O W är fin, snövit och mycket dryg i bruket och är välluktande och uppsuges
ögonblickligen vid lätt ingnidning. Genom ständig användning bevaras huden smidig, klar, mjuk
och vacker. Fås i burkar av .samma storlek. Kr. 3 :— och 6 : —.
Fås överallt, eller skriv till

a

THE OATINE COMPANY 'S Generaldepôt, Kr. Bernikowsgade 1, Köpenhamn. London & Paris.

ELEKTR. VÄRME-UPPftRATER

O A T I N E E n G r o s : M a ds e n & ~WI v e l , K O p e n h am n .

har utkommit.

Scindes gratis och franco.
JÄGERS ELEKTR. AKTIEBOLAG
Eskilstuna.

fe StÖlfTLck-kameror &material äro bäst!
W Erhålles hos vara återförsäljare eller direkt från StöUens%io^^s^Mnlmö

— 56 3 -

Xranta

uv ungarna smorgasar
svenska folkets nyttiga och bekväma husmanskost!Men
slösa inte bort pengar på dyrbart smör ulangiv dem.
vad som är lika bra,men betyd
ligt billigare. Kort ock got t:

iiimiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiimiiiiiiiiniiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiHiii

HÄRMED TILLÅTER JAG MIG ERBJUDA EDER

BORDSKNIVAR av rostfritt stål.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Om
fullt

Fördelarna med samma äro :
Märke: "VICTOR".
De äro helt och hållet av svensk tillverkning.
De rosta ej, angripas icke heller av ättika, ägg, ost, fruktsyror,
lutfisk eller andra matvaror.
De behöva aldrig skuras, utan efter användandet avtvättas de
endast i varmt vatten och avtorkas, varefter de bli som nya.
De äro helslagna, d. v. s. utan lösa skaft och kunna därför utan
risk kastas i hur hett vatten som helst.
Dc kunna slipas som vanliga knivar, enär metallen är likartad
helt igenom.
Då den tidsödande och otrevliga knivskurningen helt bortfaller,
nötas ej bladen, varför knivarna bli nästan outslitliga och häri
genom betydligt billigare än dylika, gjorda av vanligt stål.
knivarna ännu ej försäljas av Eder leverantör, torde Ni godhetshänvända Eder till TH. V. GIESE, Djursholm. Tel. Djursholm 975.

Uppgiv denna tidning vid beställning.
illllllllilllllliiililliliiliilllllllllilllllilllllllllligsillfllllllllllliiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiii
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KRYMPER
EJ YLLE

CHRISTIAN STAD
OÖTEBORO

KRISTALL-PATEN!
Varje familjeförsörjare bör bereda sina efterlevande
Pension I

ALLMÄNNA ÅNKE-

OCH

PUPILLKASSAN

— Orundad 1784 —
Prospekt portofritt p& begBran, varvid denna tidning bör ftbaropas.
——— STORKYRKOBRINKEN 11 -STOCKHOLM ——

En boK om barnavård.
Av prof.
Svenn Monrad. Med förord av prof.
G. Bergmark. "Borde läsas av både
mödrar— varför icke även fäder — och
extrafina kval. i stor och utsökt färg- barnskötcrskor eller andra, som på nå
sortering. Herr-cheviot i verkligt hög- got sätt ha ansvar för ett litet barns
fin kval. och äkta färg, finrandig, kr. omvårdnad,... Det är den bästa i sin
17 : — pr mtr.
art som på länge funnits tillgänglig".
Minutförsäljning. - Partipris.
(Teresia Euren i D. T.) Häft. 3:75,
NORRKÖPINGS STUVLAGER,
inb. 4:75. Kataloger gratis.
LindBarnhusgat. 4. Stockholm.
blads, Uppsala.

Damkläde

Vill man hava en
ungdomlig, frisk o.
smidig hy bör man
icke underlåta var
je mo rgon och kväll

eller finlandssvenskar, är onekli
gen mindre korrekt, men han ber
i så fall få upplysa Eder om alt
det är ett gängse språkbruk, se
dan gammalt tillämpat ej blott i
den av Eder föraktade "K. hu
vudstaden". Däremot har han -al
drig påstått att de talade finska,
utan att deras svenska ägde ut
präglad finsk dialekt; därav ut
trycket finsk-svenska till skillnad
från rikssvenska. Kan det stå
klart för Eder svaga fattningsgå
va?
Att pjäsen i sin här givna form
är en översättning från finskan
behöver Ni ej tala om för oss.
Endast genom Er grova okunnig
het i i nnanläsning k an Ni göra Er
skyldig till en sådan missuppfatt
ning som att anmälaren påstått,
att urfinnen Kivi diktade på
svenska.
För övrigt måste man tycka
synd om Er som fått drumligheten som lyte.
Johanna. Mycken tack för Edra erkännsamma rader.
Eder
skiss kunna vi tyvärr ej använda.
Anhopningen av bidrag är f. n.
så stor, att vi måste sätta en
gräns för tillflödet. Edert förslag
blir måhända realiserat vid till
fälle.
HEMKONSULENTENS
BREVLÅDA.

ansikte med Syster
Elias Salva.

FABRIKS AB-

ELLAS

^•STOCKHOLM

—

Shampoing-&ulvtr

rtMr kirat, korfte#er a»jéll,
styrbar hArreten, befeKfrarMrvéxfot
den användande år

I Sverige inreg. varumärke
är oöverträffad l slitstyr•
ka oc h eleg ans, kr ymper
el l tv ätt och beoara r all•
tid sitt oack ra u tseen de.
"Luvisca" är lätt att tvätta och
stryka och är idealtyget för
damblusar, klädningar, pyja
ma», barnkläder o. herrskjortor

Für unde rhal tiga efte r•
apnl ngar eller s . k . ersätt*
nlng skoalltée r oarnas . Den
äk t a va ran har allt id nam*
net "LVVIS CJt" tryckt på
stadkante n a vvarie met er.

en verklig njutning.

(

Flaggor
5 ticktäcken

,1,

och
Vadd madrasser
i alla prislägen o.
kvalitéer.
Begär
prislista. Driftiga
^ agenter antagas.

Göteborgs Flagg- & Täckfabrik
oöteboro i.

"Luvisca* 4 finne* i en m&ng-

Vilhelmina som med otålighet
väntar
på rabarbervinsreceptet
skall få sin önskan uppfylld så
snart som möjligt. — Men det
går inte så lätt för sig att genom
söka sex årgångar av en stor tid
ning för att finna ett visst recept !
Sjuksköterska.
Oupphörliga
tvättningar med såpsprit och täm
ligen varmt vatten bidraga till att
såväl de obehagliga snyltgästerna
som ock deras efterföljare för
svinna. Men tvättningarna måste
upprepas ofta, minst varannan el»
1er tredje dag, annars uppnås ej
den önskade effekten.
Kontorist bör för obehaget för
söka med kylslagna eller helst
kalla insprutningar, vilkas verkan
kan förstärkas med helt litet salt.
En god gammal huskur är även
att varje dag äta råa morötter,
minst en stor sådan varje dag.
Elisabet som önskar studera till
barnmorska men som är fullkom
ligt medellös, och ber Idun för
medla penninghjäp till studierna,
tillrådes att vända sig till närma
re håll och inom sin hembygd. I
detta sammanhang upprepas ännu
en gång, att tidningen ej på några
villkor kan åtaga sig några penningförmedlingsaffärer i och för
enskilda personers utbildning i
något yrke, kurs e. dyl.
En mor, som beklagar sig över
sin lille 5-årige gosses ledsamma
ovana, får på inga villkor aga den
lille pysen för något som han ej
alls rår för. Orsaken till obeha
get är en viss svaghet eller klen
het, oftast endast i muskulaturen
i och kring dithörande organ, vil
ken — svagheten — med åren
brukar försvinna. Det medel som
torde vara mest effektivt och där
till minst påkostande äro tvättnin
gar över hela nedre delen av bå
len med kylslaget vatten — detta
vid sängdags — samt ännu bättre
ett väl pålagt, våtvärmande om
slag. Detta sistnämnda pålagt vid
sängdags. — "Bekymrad moder"
torde även taga del av detta svar.

ingnida händer och

tillverkare

r HZ/lDtG? I I

Kvarnström & Erikssan
Sliperi, Förnicklings- & Oxideringsfabrik
Kungsg. 84, STOCKHOLM.
Allm. t. Kh. 121. Rt. 303 14.

fald

bindningar samt vackra

mönster

och

färgitällningar.

Ä k t a "Luvlsca" erhållas
hos alla vä lsort erade mat
nufa kturaf fä rer l lande t
till ett fastställt pris av

Kronor 5s75 pr mtr.
Har Ni sv&righet att anskaffa

äkta

"Luvisca"

tillskriv

dä fabrikanterna

Messrs Samuel Co urtauld & Co.
(Foreign) Ltd .,
19 J Uderm anbu ry,
LONDON, E. C: 2.,
som beredvilligt namngiva Eder
närmaste inköpskälla.

Kalmar Vapen,
Högsta kvalité kärnmjöl
Kalmar Ångkvara» A.-B.

A.-B. NORDISKA

KOMPANIET

BOMÜLLSTY QS-AVD., 1 tr.

STÖRSTA URVAL AV

"LU VI S C A"

Ögonblicklig befrielse från

LIKTORNSSMÄRTOR

inom velociped- och motorvelocipedbranchen ständigt på
lager hos
A/B

NYMANS VERKSTÄDER
UPPSALA
A
SKär icke bort Edra liktornar, det
är farligt och de komma blott åt er.

DrSchölls
Zin-Ox-Dyn or
Dr

borttages genom
Hoffbauers lagligt skyddade

Oskadligt och effektivt medel utan
iakttagande av diet. Inget Thyreoidin !
Intet
avföringsmcdel.
Kompl. kur kr. 23 : — franco. Ut
förlig broschyr gratis.
Fås i alla apotek.
Depot Stockholm : Apoteket Stor
ken, Storgat. 28.
Depot Malmö: Apoteket Lejonet.

Kameror, Förbrukningsartiklar, TU/bebor
rORNAMSTA FABRIKAT. FRED S UTFÖR AND E

ARtietaolaget Arto. Malmö.

icke blott befria Eder ögonblick
ligen från liktornssmärtor, utan
giva även varaktig bot.
Pris pr sats Kr. 2 : —
Om Eder skohandl. eller sjuk
vårdsaffär ej skulle föra Dr
Scholl's artiklar, så vänd Eder
direkt till oss.
Broschyren "Fötterna o. deras
vård", upptagande 18 fotspecialitcter sändes gratis.

The Scholl Manufacturing Co.
Stockholm 7

-

Avd. 1

Spirella

Korsetter erhållas hos
Fru ANN-MARIE SEDSTRÖM,
östermalsmgatan 22. A. T. öst. 57 97.

iimniiiiiiiiiiiiii imiii

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

um

IIIHIIIIIIHIIHIIIIIIIIIIIIIll

Marshalljag tillbringa min semester?
ALSBÄCK
rekreationsort vid den vackra Gullmarsfjorden, c :a 5 min. bilfärd från
Lyse järnvägsstation, 1 mil från Ly
sekil. Trevliga rum och gott bord.
Saltaste strand- och varmbad. Lövoch barrskog.
Vackra promenader.
Bil, motor och segelbåt att hyra för
utfärder.
Full pension kr. 6:50 à
8: 50 pr dag. Vidare Olga Dahl, Lyse.
Rt Lyse 9.

H Ö G ÅS E N
A R V I K A
Doktorinnan Vilma Erikssons Vilohem,
i vacker skogstrakt, 15 min. från Ar
vika järnvägsstation, mottager inackor
deringar året om. Pris pr dag 6 kr.
50 öre.
Gott dricksvatten, avsevärd
radiumnalt.
Bröstsjuka mottagas ej.
Adress Högåsen, Arvika. Tel. 3 14.

MED HELINACKORDERING
1 Juli—15 Aug. Villa Wcttersvik, 3
km. från Askersund, i härlig trakt, vid
skog och sjö. Gott bord. God om
vårdnad.
Familjeliv.
Härdande fri
luftsliv. Helst gossar på realskolesta
diet. Läroverksadjunkt Karl Fägersten,
Artillerigatan 28 B, III, Stockholm.
Riks 717 21.

ED, DALSLAND.

Tillbringa Eder semester i Fryksdalen å

Borensberg

I Gästgivaregården - Östergötland

Borghamns Turisthotell

: Adr. : Boren sberg. Rt. 20. Vackert bel.
vid Motala strö m, Göta kanal samt sjön
I Boren. Nyr est. öppen året om. 10 rum
(ielv. m. balk., 4 kr. pr dag. Pension
7—8 kr. pr dag, längre till bill. pris.
: Piano. Lämpl. rekreationsort. Kall. o.
i varmbadh., strandbad i Boren. Gästgi: varegårdens gäst er äga rätt till laxfiske
I i Motala ström. Obs. ! Gästgivarcgår: den och Hotell Gästis äro samma ett.

Härlig skogsluft med vackra promena
der och strandbad. Helpension från 6
till 8 kr. pr dag minst 8 dagar. Säll
skapsrum. 1 klass bord. Ljuva, trev
liga gästrum med vacker utsikt över
Vättern. Rikst. Borghamn 7.

ÖSTERGÖTLAND.

I Falsterbohus
FALSTERBO
; Cirka 200 rum. Casino m. m. Nor; dens förnämsta strandbad. All modern
I komfort. Pensionspris inklusive rum
i fr. Kr. 11:— pr dag. D :o inklusive
i
balkongrum fr. Kr. 15 : — pr dag.

; Västkustbadort med naturskönaste läge.
: Milt klimat.
Enastående vegetation.
! Särskilt lämplig för familjer med barn.
: Utmärkta varm- och kallbad. Vatten
ledning och elcktr. belysning. Uthyr
ning genom Badkamrcrarcn. Rikst. 53.
Medicinska upplysningar genom D:r
Anders Weltzin, Stockholm.

p å Gotland.
Speciellt behandlas nervsjukdomar.
Doktor Kallenberg mottager patienter
för hypnotisk behandling endast från
3 juni till 30 juni och från 1 aug. till
10 sept.
Begär badortens prospekt, adr. Bad
läkaren, Strandvägen 39, St ockholm, till
30 maj.

[HELSJONS BADANSTALT
=
Spec. Gyttjemassagebad, serverade med den välkända Hclsjögyttjan av väl
= inövade baderskor.
Behandlar : Reumatiska lidanden, gikt, nervsjukdomar,
jj neurasteni, neuralgin, blodbrist, allm. svaghet, astma o. hjärtsjukdomar. Lä= kar c: Doktor Klas Björkman. Naturskönt läge med behaglig barrskogsluft',
E som visat utöva ett välgörande inflytande på andningsorganen o. nervsystci met.
Rum 1.25—3.00.
Mat 3.75—5.00 pr dag. Fullständig restauration.
I Lämplig rekreations- o. viloplats. Biltrafik ^Hclsjön—Horred. Säsong 25/5—
jj 5/9. Begär prospekt. Rumsbeställningar o' förfrågningar genom Kamrerar= kontoret, Horred. Rikstel. 4.

Sommarläsning! [Grand Hôtel
= E Adr. : Marstrand.

MARTA ED QU I ST:

Margrete Hvitfeldt.
H Berättelse från 1600-talets Bohus

Rikst. 53.

i Vackert, tyst läge vid Paradisparken.
: Förstklassiga rum med eller utan bal: kong. Moderata priser.
J. Scheel.

län. Pris kr. 3 : 75.
: Res

ELIAS GRIP:
Med 10 porträtt.
kr. 3: 25.

Pris

ERNST GORDON:

I

I

Rigaviken.

Pris

kr.

GUNNAR BRUNDIN:

Under

söderns sol.

M Minnen och erfarenheter från en
= resa i Indien och Afrika. Talrika
H
illustrationer. Pris kr. 5:75.

ELLY ANDERSSON:

Gud eller Mamon.
p

Berättelse.

Pris kr. 3:75.

J HJALMAR WESTESSON:

1

Ödemarksprofetens
lärjungar.
AMY LAGERQUIST:

Kämpande sjäiar.
^ Livsbilder från Indien.

nära Bråviken, öppet från 1 maj 1922. i
Lugnt och skyddat läge, med barrskog :
bakom villorna. 1 :stklassig tcnnisplan. i
Sol- och luftbad i vilohemmets närhet.
Salta bad å god badstrand mot söder.
Omväxlande promenader, vackra utsik
ter. Facila priser. Riks Kolmården 24.
Postadr. Kolmården.

A

V

S

B

T,eft s and.

A

fCviü

D

t

N y a H o t e l l e t (T u r i s t h o t e l l e t )

Pris kr.

jTorhults Hälsobrunn och Gyttje
bad, Strängsered,
|c:a 2 mil fr. Ulricehamn. Dr A. Söderibom, Ulricehamn. Säs. : Va—V». Torihults Hälsokälla, "medelstark järnkälj la", o. Torhults Gyttjebad äro utan tviI vcl bl. de bästa i världen. En kur vid
•Torhult har ofta varit nog att åtcrst.
i ett förstört nervsystem cl. bo ta dein som
j lidit av rcum. o. gikt. Alla slags bad
I serveras. Hclinack. fr. 6 kr. pr dag.
i Bil möter i Ulricehamn. Best. plats i
: tid o. begär prosp. gn. Brunnskontoret,
: Strängsered.

! Stadshotellet med Annex
i Visby
1 Stadens förnämsta hotell & restaurant,
i härlig trädgård. Daglig middags, och
: aftonkonsert, trevliga rum med utsikt
j över havet. God mat, moderata priser.
I
Vördsamt Alfred Bengstelius.

I [Wittsjö Pensionat
i jj inneh. frk. Lundberg, rekommenderas

Pris kr. 2 : 25.

SKAGERSBRUNNS
P E N S I O N A T OC H B A D A N S T A L T
öppet från 1 Juni tilj 31 Aug., är beläget i östra Värmland, vid den vackra
sjön Skagern. Stora parker och natursköna omgivningar. Förstklassiga bo
ningsrum och matsalar, alla moderna bad serveras, finaste solsandbad. Gott
och rikligt bord. Helinackorderingspris 150 kr. i m. Läkare: Gösta Hellström,
Visnum. OBS. ! Helt och hållet ny regim. Förfrågningar besvaras ffån
Brunnsk. samt hos Fru Anita Faugert. Telef. 723 90, Karlavägen 92, Stock
holm, eller av Hanna Larson, innchavarinna, adr. till 20 Maj Sillegårdsbrunn,
Västra Emtervik. Telefon 5 A.

HOTELL LEKSAND
Gästgivaregärden med Allévillan

SMÖGENS HAVSBAD (Badrest.)

Tel. 9 o. 165.
Tel. 181.
Lämplig rekreationsort. Beläget in
vid kyrkovallen och kyrkoallén, högt
och friskt nära barrskog och Dalälvens
utlopp ur Siljan, 170 meter över havet.
Fullständig inackordering pr dag, vec
ka, månad och längre tid. öppet året
om. Gott bord. Ångbåts- och järn
vägsförbindelser med Rättvik, Mora och
Orsa.

REKOMMENDERAS.
Säsong 15 juni—i september. God mat. Trevliga rum. Moderata
priser. Härliga salta, varm- och kallbad. Tillfälle till fiske och seg
ling. Tennisplan. Förfrågningar besvaras i Smögcn av kamrerkonto
ret, telef. 43, i Stockholm av Massör G. Svensson, St.-telef. V :a
10832, säkrast 1—2 e. m.
I H I I I1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Badhotellet

Tingsfyd

7 o ** c Ä o v

De roligaste svenska
romanböckerna:

: i

HENNING BERGER:

Hägringen.

HÄRLIG
Brandbergs Pensionatf j L UDVIG NORDSTR ÖM:
S OM MA RV I ST E L S E
FyrsKeppet.
SKÅNE.
I
Adr. : Torekow

Naturskönt läge, mitt emot Hallands E
Vädcrö. Fin badstrand. _ Segling.
Bil- E
liga, såväl rums- som inackorderings- E
priser.
Fröken Lotten Brandberg. :

A/B NORDISKA KOMPANIET

Hedins Pen si ona t , Jä mtla nd ;

ITALIENSKA

Adr.: Undersåker.
Rikst. 11. j
(C:a 500 m. ö. h.) 20 min. gångvägj
fr. Undersåkers st., 25 min. från Hål- ;
land, 20 min. järnvägsresa från Are. :
Vid utsikt över fjäll och skog, särskilt ;
från vidliggandc utsiktstorn. Goda vä- j
gar. öppet 15 juni—sept. Sällskaps-:
rum med piano. Pens. fr. 6,50 t ill 7,75:
pr dag. Lungsiktiga mottagas ej. :

SILKESFILTAR
i utsökt vackra färger och
mönster. Kan användas
som res/ill, duk, draperi,
sängfilt ell. överkast.

4: 25

!

Den segrande Eros. 2: 75

j F ANNY ALVING:
!

Familjen von SKotte. 5:50

I CARL GUSTAV ARMEE LT:

I

VildmarKshistorier.

I THYR A HAG STRAND :

I viyellablus och KontorsförKläde.
4:25

j H. G.-SON HOGNER:
I

Prinsessan av Trinacria.
5:75

1 GÖSTA SEGERCRANTZ:

1

Herrarna Nippon och
Härjedalen i Paris. 6: 75

FJÄLLGÅRDEN!

handel i
eller Albert Boanler, Stockholm,

med

=

de ljusa sommarnätterna

Jämtlandsfjällcn

jj

RESEFFEKT-AVD., BOTTENVÅN.

REKOMMENDERAS**
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Den sista sKärven.

J RUN AR S CHILDT:

Undertecknad rekv. härmed från
bok

i
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HAMMAR:

och!

ÅREGÅRDEN

16.75

I

I

Fröken S treij ff er ts Vilohe m!
SKÅNE
i
Adress: Vittsjö.
Rikst. 12. j
6 min. från Vittsjö station, i stor, !
lummig trädgård vid Vittsjön. öppet I
året om. 8 gästrum, samlingsrum, :
skriv- och läsrum. Varmbad och dusch. :
Elcktr. ljus. Pens.-pris 7 : 00—7 : 50 kr. •
pr dag. Kortare tid än en vecka högre j
pris. Prospekt m. m. på begäran. :

9:50

gI MARIKA STJERNSTEDT:
s
! BaKom disKen.
4:50
g
=I HANNA SÖDERLUND-

!

V i t t s jö

4:75

Med teckningar av förf.

Rikst. 23. : _

"Under safter

jj på begäran.
IIIIIHIHIHIHIHIHIHIIHIHII
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SMALAND
Adress : Flybo.
Rt. Asheda 22 A.
10 Juni—1 Sept. 1,000 fot ö. h. Smål.
högl. skogsluft. Radiumstarkt vatten.
SALTSJÖBADEN
Alla slags bad. Massageb. av Prof.
Unman från Sthlm. Ny innehavare. Förstklassig rekreationsort för såväl i
Levnadsomkostn. fr. 6 kr. pr dag, rum
fr. 1 kr. pr dag. Prospekt på begäran friska som sjuka. Bad, massage och j
under adr. Prof. Unman, Brunkebergsg. gymnastik. Helpension från 10 kr. pr :
9, 3 tr., till 1 :sta Juni, därefter Ny
dag. Läkare inom hotellet.
i
gårds Brunns Badanstalt, Flybo.

;; = för ferien, erkänt gott bord. Pris 6—7

DIAKONISTYRELSENS I jj kr. pr dag. Massage kan erhållas av
1 5 en sjukgymnast.
Rikst. 6. Prospekt
BOKFÖRLAG.
"mtiiiiiiiiHitiimiiiiiiiii

Rekreations- o ch Vilohem,

DALARNE
Adress : Leksand.
Rikst. 13.
Vid Leksands järnvägsstation å södra
stranden av sjön Siljan. Uråldrig, in
tressant kyrka. Måleriskt folkliv. Var
ma och kalla bad. Angbåtsturcr runt
Siljan och Orsasjön. 45 rum à 5—7
kr. pr dag. Pension (minst en vecka)
fr. 8 kr. pr dag. Elektr. ljus. Bil och
bilgaragc.

jsom ytterligare utvidgats, öppnas för
i säsongen den 1 Juni. Olika sorters
; bad och nyare behandlingsmetoder anVarje
Kurgäst
: vändas. Gott och rikligt bord. Trevsin egen stuga.
i liga rum — med vacker utsikt. VackBegär
prospekt.
; ra omgivningar. 10 min. väg till stajden. Lugnt och stilla. Priserna billiga.
•Läkare: 1 :ste stadsläkaren. Rikstel. Adr.: TINGSRYD.
Rikst. 43.
2 76. Prospekt på begäran.

Bibliska motiv.

STOCKHOLM.

i

fagra Hälsingebygden!

E. N. SÖDERBERG:
Sonetter.

J

den

Rekommenderas

Pris kr. 2 : 50.

I

K O L M Å R D E N SI

Adress : Insjön.
Rikst. 6.
8 min. från Insjöns station. Synnerli
gen vackert beläget i närheten av skog
och sjö. öppet året om. 7 rum. Pens.
6—7 kr. pr dag. Helpension pr månad
150—155 kr. Sjuksköterska på platsen.
Läkare i Leksand. Elektr. ljus. För
frågningar besvaras omgående av fru
Frida Long.

EDSBJÖRKE, VÄRMLAND.

I ns jö n

A.-B. L u f t k u r o r t e n

Runö.
i

till

! Solbacka Badanstalt, Hudiksvall,

I Sin egen lyckas smed.

s Svenskön

Pensionat Turistlugnet, Dalarne

Pe n s io n a t E n k u l l e n

Feriekurser å badorten Shanklin på :
Isle of Wight: 18 juni—31 juli och 1 i
juli—31 juli.
Ledare : Undcrt. och fil. kand. Fru !
L. Classen. Inackordering i privata fa
miljer. Infödda lärare.
Prospekt genom undcrt. o. Fru M.
Hultenberg, Vanadisv. 36, Sthlm. Rt.
813 77.
Läroverksadj. Bernhard Jansson, Lin
köping. Tel. 1376.

Nygårds Brunns- och Badanstalt

JVlarstrand

Livsbilder.

FURUSUNDS

H

! Båsta d

H

Beläget vid den mest natursköna
plats vid övre Frykcnsjön, snett emot
Tösscbergsklätten, 10 min. till station.
Einottagcr gäster året om. Ref. : Sv.
Turistföreningen.

Feriekurser å badorterna S :t Malo
och S:t Servan på Bretagnes kust: 18
juni—5 aug. och 1 juli—5 aug.
Ledare: Rektor E. H. Isacsson och
professorskan (fil. kand.) A. Mortcn- Billiga hotellrum. Tennis. Rodd. Kä
sen. Inackordering i privata familjer.
gelbanor. Segling. Fiske.
Infödda lärare.
Prospekt gen. undcrt. o . Fru M. HulProspekt genom Kamrcrarckontorct,
tenberg, Vanadisv. 36, Sthlm. Rt. 81377.
Läroverksadj. Bernhard Jansson, Lin Furusund. Rikst. 5 & 7.
köping. Tel. 1376.

Kneipp-Byn

E N G L A N D

250 m. över havet. Omgivningarna av
storslagen naturskönhet. Härligt skogsluftsklimat. Tillfälle till sport. Lä
kare, apotek m. m. Snabba tågförbindelser. 40 gästr. Hallar, salong,
rökrum, badrum, centraluppvärmning,
elektr. ljus. öppet året om. Helt pen
sionspris fr. 9 kr.- pr dag. Rumsbcställningar pr tel. Turisthotellet, Ed.
Direktion : Turisttrafikförbundets Re
staurant A.-B.

F R A N K R I K E

Hôtel

Jlskcrsxind

F E R I E S K O L A

Namn :
Id.

A dress :

:

Vävskedar
jämte övriga tillbehör för handvävsto
lar. Vävspännare, Skyttlar, Skedkro
kar och Spolmaskiner köpas förmån
ligast hos
A.-B. Borås Mek. Wäfskedsfabrik,
Borås. Rikstelefon 1028.
Exp. till landsorten mm postförskott.

Varje Fästmö
bör sträva efter att bli

e n du g l i g hu s m o r
Kursavgift endast

10 kron or
(+2:— porto). Be
gär prospekt från
PRESSFÖRLAGET
U L V S U N D A

FINPAPPERSBRUK
ANLAGT 1803 - G E M L A - ANLAOT 1803
Specialbruk

DEN TID A V
PÅNYTTFÖDELSE

Nödiga kunskaper erhållas genom vår

HusmodersKurs

GRANSHOLMS

pr Korrespondens

— utarbetad av fackligt utbildade lä
rarinnor. Kursen omfattar a l l t som
rör kvinn an och hemm et och
bibringas eleven i ett 10-tal populärt
och personligt avfattade lektioner jäm
te åtföljande prov. Efter denna ut
bildning behöver ingen kvinna stå
rådvill inför hemmets skilda problem.

fö r f i n a r e

LEVERANTÖR AV

IDUNS PAPPER

OMBUD OCH PARTINEDERLAG I STOCKHOLM:
inför vilken vår världsdel nu
står, måste i främsta rummet
R . W . S T A R E
byggas på de solida egenskaper,
R. T. 4044
59 KUNGSGATAN 59
A. T. 19230
som sedan hedenhös bibehållit
sig hos jordens arbetare, skrev
nyligen en lärd och erfaren man.
Är Ni intresserad av hithörande
frågor, läser Ni Vårt Land och
Folk, B onde förbundets huvud av barnsängar, turistsängar, madrasser,
stadstidning, som tillika är ett täcken, filtar, mattor, gardiner.
Billiga priser.
vaket nyhetsorgan. Prenumere
Edra kunskaper i engelska
ra på närmaste postkontor eller A D O L F P E H R S O N
språket, önskar Ni uppehålla
köp lösn:r à 10 öre hos Press
dem på ett angenämt och be
NYBROGATAN 34
byråns bud, kolportörer och tid Stockholm.
kvämt sätt och vill Ni läsa
A. T. öst. 36 73.
engelsk litteratur på orginalningskontor.

S t o r t ur v a l

eooaoet
gottgör â

DEN SOM
förbindelse

Depositions- & Ka pitalräkning

I~IÖ£E:FTEKTIW\

15

rae

0TT0 MANER
Förmånliga betalningsvillkor

(JO CO

BORÄ 3

Crème Odalisk
SÖKER

med

lantbe-

ger torr och ojämn hy ungdomlig charm.
Pris pr burk kr. 3:— och 5;—.
Nederlag:

tolkningen ™tS PARFYM. J DM NY J OHNSSON, Hamng. 2, S thlm

Högsta gällande ränta

wiELEPnin<p~

pa p p e r s s o r t e r

tjänare, köp eller försäljning
etc. annonserar numera i V å r t
Land och Folk, som samti
digt har stor spridning och bil
liga annonspriser. Adressera en
dast Vårt Land och Folk, Stock
holm I. Stå gärna till tjänst
med prisuppgift.

Till landsorten mot postförskott

Försilvra själv I
Louis, med 2 guldmedaljer, prisb.
silverpulver, försilvrar koppar, brons,
mässing, nysilver. Obs.! Innehåller
äkta rent silver. Pris 2 kr. pr ask
direkt från Fabriken Louis, Pipersgat.
14, Stockholm K. Allm. Tel. 201 11.
Riks 337 33. Klipp ur annonsen. Bruks
anvisning medföljer. Säljas även hos

A.-B. Wilh. Becker.

THORWALD OLStN, Blec ktomgränd 6, Sthlm.

Önskar Ni uppfriska
språket utan att behöva slösa
bort Er dyrbara tid med att
leta i lexikon, då måste Ni
skaffa Eder

The E nglish-Swedish Magazins
Engelsk-Svenska Ti dskriften)
Detta magasin utgives på en
gelska med parallell svensk
översättning under medverkan
av framstående engelska och
amerikanska författare jämte
Ernst Lundquist som över
sättare.

Lösnummer à 1 kr.

till salu ö verallt.

Pren. : Helår 10 kr., halvår
5: 50, på posten, i bokhandel
och portofritt från tidskriftens
Red. och Exp. Västerlångga
tan 65, Stockholm. At. 49 46.
Provnummer sändas portofritt
på begäran.

0 Edra krukväxter. De
leva ej enbart av vat
ten. Giv dem Planta,
•gén, ett på ventenskaplig grund sam_ mansatt konc. växt
A.-B B l e Badanstalt,
KatrineC f r n mc t aH Havskuranstalt, milt näringssalt. Erhålles på bleckburkar
berömda hos Frö-, Blomster-, Färg- och Kemi
holm, Kneippbad, Starkt
havsklimat>
radiumhaltigt vatten. Skogsluft. Uppl.
gyttjebad, nytt friluftsbad, solbad. kaliehandlare.
Säs. 1/6—31/8. Häri. läge. Vackra
Badkont. Bie. Läk. : Stadsl. R. PouLäkare: A.
skogsprom. Varma o. kalla bad. Läk. : Säsong 10/6—31/8.
sard, Katrineholm.
Bergel, Sthlm.
Dr L. Turitz, Göteborg. Füllst, res
taur. Hclinack. fr. Kr. 7 : — pr dag.
1,4 mil fr. Sala.
V V Selcil Havsbad, klimatisk kurDaglig bilomnihandlingar. Bill. priser, överläkare
£.
och rekreationsort, füllst.
busstr.
Gyttjeb.,
ljusb.,
gymn.,
Dr Joh. O. A. Bergqvist. Uppl. Kambrunns- och badkur, sjukgymn. o.
mass., särsk. matordn. f. magsj. ö.
Hilma Aströms Damfriséring, Nybrog.
rerarek.
massage. Mod. anläggn. o. goda bo
2/6—4/8. Int. : Dr Alfred Bjure.
54, Sthlm, rekommenderar sin oöver
städer.
Nya bergsprom.
Läkare:
RÅefnHQ Havsbad o. kuranstalt. 1 /6
för privatmannen, hemmet och : träffade vård av håret, vilken hindrar
Axel Hellstenius, Sthlm.
—i / Q M i I t i j ä m n t klimat,
håravfall och mjällbildning samt i hög
kontoret.
Största
skrivoch
ge=
häri. läg., en av Västkustens natur M a l e n . ^åstad. Fullständig kurort.
nomslagsförmåga ; garanterat so- = grad befordrar hårväxten. Elegant fri.
hus. Nauheimerb. Elektr. ljusbad.
? V arm- o. havsbad.
Vid
skön. badorter. Läkare: Dr Anders
Sjukgymn., mass, och hetluftsbeh.
lidaste konstruktion med moder- E séring och ondulering.
sträckt
barrskog.
Sjukgymnastik.
Weltzin, Stockholm. Gymn.-dir. Th.
Utm. skogsprom. Gott, bill. bord.
naste anordningar, över 400.000 i För ANSIKTE HÄNDER och LÄP
Lekledarinna.
Läk. :
Doktor A.
Holmberg.
Läk. : R. Almberg, Sthlm.
i bruk. Pris m. elegant resetui| PAR, för torr hårbotten, för herrar
Weltzin, Stockholm.
niur^fltra Brunn.
Versås. Lugnt,
endast Kr. 300.—. Begär prospekt 1 jj efter rakning är Mandelcrem ett effek
ujuiaatid
sti]]a| enkclt Högt 0
avskuranstalt
u,m ao ue ri ei j e Bad- och Kuranstalt
ha r åtcrupptagit sin
bad,
spec,
gyttjeoch
A.-B. MASKINAFFÄREN
1 tivt medel. Ingeborg Fransén, Diplofritt läge. Järnkällor. Väl serv. bad.
tvålmassagcb.
Prosp. m. port. g.
verksamhet. öppen året om.
Sä
ROYAL STANDARD,
: merad från Acadcmi Scientifique dé
Hetluft.
Elektr, ljusb. Omsorgsf.
Badk. Läk. Dr Th. Julén.
Malmtorgsgatan 1 - Stockholm. = Beauté, Paris. Strandvägen 3, Sthlm.
song: Juni-Aug. Fullständig varmmassagebeh.
Bill.
Läk. : Fredrik
o. kallvattenkur. Badläkare D :r Al
iiaiiimiiiauiiaiiiiiiiiiiillliiiimiiiiiiiiiii? Tel. Norr 214 93.
Skogssanat. Berömda järn
Sundelin, Uppsala.
fred Ljung.
käll m. radioaktiv utstråln.
Fdfl (Vcrml. Eda) Charlottenberg.
Utm. gyttje. o . halvbad. Sol- o. luft Trflnûfi Vattenkuranst. öppen året
Säs. 6/6—1 S/8.
Utm. bad,
bad.
Kalla
bad
i
Vättern.
TerrängDamfriséring. Spec, hårbehandling
n
a i i a a om. Varm- o. kallv.-beh.
gyttje-, tallbarrs- o. el. Kvartslampa.
kurer. Dietiskt bord. Läk. Professor
Brahegatan 6 - Stockholm.
Gott bord. Goda bäddar. Läk. : Dr
Luftbad, Röntgen, Höhensonne, Diet
G.
Bergmark,
Uppsala.
A.
T. 235 17.
Riks 770 34.
Alfhild Tamm, Stockholm.
kur.
Moderata priser.
Läk. : H.
a »enkur och Sanaoöverträffat i härlig arom, drygt och
y
c
:
a
8
0
0
m
t
r
Tham,
Tranås.
FlflllnflQ
ö. h. I björktorium, 1.100 i. o. h.
billigt, säljes genom våra ombud eller
1 jaimaa s k o g s b . H ärl. fjälln., gott öpp. hela året. Nauheimerb.
m. flyt. Tf*OS& Bad- och sommarvistelseort. mot postförskott om 4'/> kg. direkt
bord, c:a 60 rum . Juni—Aug. Läk.
Naturskönt läge. Ren o. stär. från oss.
kols. el. ljusb. Inhalatorium. Rönt
E. Rodhe.
kände luft. Varm- o. saltsjöbad. En
gen- o. högfrckvensavd. Läk. : Fr.
N :r 1 pr kg. 4 : 50. N :r 3 pr kg. 3 : 50
läkare.
SMÅI hö GI MOOdenius, Stockholm.
N :r 2 pr kg. 4:—. N :r 4 pr kg. 3:—. BILDAD FLICKA, kunnig i barna
dem kurorts- o. N o r r t e l j e ïO/ô—26/8.
Berömda
TlllQphnrlfl
Brunn
o.
Bad,
Kyrkvård och matlagning, erhåller plats i
i
iu
s
eo
oa
a
specialbeli. Läk. : Dr B. Björnsson,
hult> Blek N atursk
gyttjemassagebad, spec.
A/B SVENSKA KAFFEROSTERIET liten familj, under sommaren bosatt i
Sthlm.
led- o. muskelreum. Kolsyre- o. tallläge i högt ligg. skogstr. Bill. Läk. :
Stockholms yttre skärgård. Svar till
TJÖRNARP.
OÖtarp pr Gnosjö, Smål. Högt
barrsb. Kamr. Hilda Peterson. Läk.
G. Helmer, Lund.
"Pålitlig", Saltsjöbaden pr. r., eller
Tel. 18.
H läge i skogr. trakt vid sjö.
I. Wiidner.
At. Vasa 8.
& Sanatorium. FyVanl. badf., god järnkälla.
Rikst. N y b rO 2 9 k" 1 - * r - Kalmar. Häri. T vrin crp
"
**
sikal.-dietisk kurort. El.
Mass. Läk.
Guvernant
• •
furuskog. Torr grusgrund.
glöd- o. bågljusbad. Spektrosoll o.
A,la
Alla badformer. Starka järnk. Mas
önskas av ingeniörsfamilj i Bergsla
Högsolsbad. Teslastr., syrgasbad m.
:
mer. Strand
sage, gymna., hetluft, elekt. Tcsla.
gen
för
två gossar som skola läsa lä
fl. Gott bord. God luft. Läk. : Dr
att användas vid skötsel av
bad. Utvidgade badlokaler. — God
Bill. Gott bord. Med doktr. Gustaf
roverkens första klass. Svar med be
O. Reimers, Tyringe.
mat. överläkare : Dr E. Tengstrand,
späda
barn,
Bäddundcrlag,
Lundahl, Sthlm.
tygsavskrifter, referenser, löneanspråk
sthlm. Gymn. o. Mass. Dr Hj. Ek P o r l a B r u n n Sanatorium o badDinappar, flaskor m. m. Ba och fotografi sändes till "Ingeniör",
Berömda, kraftiga
berg, Sthlm.
anst.
öppet aret
järnvatten.
Füllst, badanst.
under adress S. Guma:lius Annons
bybyxor, impregn.
om. Vidstr. skogsomr. Mer än 300
B r u n n s a n stalt,
Hälsing
I term. 1/6—1/7. II term. 5/7—2/8.
byrå, Stockholm f. v. b.
borg Den berömda So
m. ö. hav. Alla brukl. bad o. fysiI parti och minut billigast
Postadr. Porla. Läk. : Docent Med.
fiakällan. Järnkäll. Häri. havsbad i
kal. behandl.-met. Läk. : John A.
dr Harald öhnell, Birgerjarlsg. 31,
från
Öresund med sandstrand. Reum. magAndersson, Ulricehamn.
Sthlm. Rt & At.
ung, musikalisk och representativ crh.
o. tarmsjukd., katarrer.
Läk. : A.
Havsbad o. gyttjebadanR o n n e b y J ™ ° ^ | X B g | ; VarhPfCT
god plats till ensam herre. Närmare
Björkman.
S stalt.
Bästa havsbad,
Köpins :.. Järn 10 Hötorget,
Stockholm.
etkurer för socker-, tarm- o. njursj.
spec, gyttjebad. Elektr. ljusbad. Mo
Stockholms Uthyrningsbyrå,
r-~,,
•i
kalla m. hog ra
A. T. 28690.
R. T. 7762.
m. m. Läk. : Docent Med. dr Thorderata avgifter och levnadsomkostna
Stureplan 6, avd. 9, Stockholm.
dioaktivitet, vars vatten anv. även till
ling, Uppsala, Dr Rietz, Dr Falk o.
der. Läkare : Dr Sigge Wikander,
Vid korresp. torde dubbelt porto bi
alla bad. Läk. : G. Ericsson, Köping.
Dr Kinberg.
Storg. 12, Sthlm.
fogas.
(CSIIvlk- 8/6—21/8 v. Loftah. Häl1 jun
31a
ar
T
Vfohv m e ^ Strandbadet Kneippbyn.
sobr. o. bad mot Rheum.,
ma—kalla bad. Laka.
~L Läk. : K. Kallenberg, Strand 10 olika för olika anGikt, Nervsj. Läk. : W. Bergwall,
re.
Förstkl. mass.
Bill, restaur.
vägen 39. Spec, å nervsjukd. o. hyp- siktsdelar, borttaga ryn
Kneippbaden.
Prosp. Adr. Dals-Rostock.
blir platsen ledig för elev, ej under 20
not. beh.
kor, slapp hud, isterhaka
år, att tillträdas den 15 juni, eventuellt
Ryd Badanst. m. radioakt. järnk.
Häri.
läge.
m.
ni.
Skönhetsbindan
något
senare.
Ansökan åtföljd av
Elektrisk ljusb., Massageb.
Skogr. trakt. Stark järnk. A lla badf.
Kneippb. Skog o. sjö. Billigt. Läk.:
Gott bord.
Brukliga arbetar medan vi sova,
tjänstgöringsbetyg samt referenser tor
Spec, gyttjeb. Kneipp, ö. 3/6. Läk.
Bertel Möller, Sthlm.
badf. Läk. : D :r H. Åkerberg, öre- alltså inga uppoffringar
de insändas till Wilhelmina-Hemmet,
grund.
G. Cars, Linköping.
av tid och pengar. Alla
Fagersta.
I nl rn 6/6—17/8. R heumat., Hjärtfel,
s ydd
5
vid som använda eller an
Neurasth. Berömda gyttjebad.
Alla moderna badf. Füllst, gymna
vik av Alandshav. vänt skönhetsbindan lov
Radiuminhal. överl. Th. Hedborg,
stikinstitut. öppet hela året. Läk. :
Många badf. billigt. Badläkare: D:r orda den. Uppgiv den
Dr O. F. Åberg.
Sthlm.
ansiktsdel, till vilken bindan skall an
Alvin, Sthlm.
Medicinska förfrågningar besvaras ay resp lakare och for närmare upplysningar hänvisas till den av Sv Kur vandas. Pris från kr. 3:50 till kr. intresserad, helst något undervisnings
ortföreningen utgivna publikationen Svenska Bad- och Kurorter" (tillgänglig i bokhandeln) och till de olikâ W ; :
lllustr. Priskuranter och Mått van får till höstterminen plats i Mj°'
orternas prospekt, som erhallas genom kamrerarckontoren och Svenska Turistföreningen, Stockholm samt P P nnm blanketter gratis och franko. Alla sor bäcks prästg. i naturskön trakt, invid
Aktiebolaget Nordisk Resebureau; Stockholm, Operahuset; Goteborg, Södra Hamngatan 43; Malmö, Stortorget 13 A- ters sjukvårdsvaror. Aderbråcksstrum järnväg, att läsa första och andra klas
sens kurs.
Musikalisk har företräde.
Köpenhamn, Kristen Benikowgade 1.
' por, stor sortering.
Ansökningar med löneanspråk torde in
OBS./ Önskligt är att kurgästerna medföra eget linne.
Nils Adamssons Sjukvårdsaffär,
givas före den 15 juni till kyrkoherde
Centralpalatset, Stockholm.
P. A. Perslow, Mjöbäck, telef. 5.
Allm. Tel. Söder 9851.

Svenska Kuvovtföveninaen
L y c k o r n a s H a v s b a d . atromstaw

Borgholm «JRfcÄÄ

Sätra Brunn

CORONAJ

DAMFRISERING

SKrivmaskiner|

Söderköping

Marstrand ?

-

Ht

-

Medevi

Vårt kaffe

Mösseberg

I. och E. Fahlstedts| *

LEDIGA PLATSER

Grännaforssa

Crème o. puder

H jo Badanstalt

Ulricehamns

Hälsans

Husförest åndarinn a, y

Carl Stangenberg,

Johannlsdal

Rostock

Skönhetsbindor,

jT "s- Y, -

Lannaskede £">• j ™?,?®"»';

Vid F agersta Sjukstuga

Öregrund g™»>;

Saltsjöbadens Badhotell

Östhammar .^ - J. ««.

— 566 —

Guvernant,

Kvinnlig arbetskraft
inom såväl

hemmens som andra

GIHL S
SJUKSKÖTERSKEBYRA

Kurs i massage o ch s jukgymnastik.

Drottningholmsvägen 6, Stockholm,
kan Ni ansk. exam, sjuksköterskor, anspråks (26 årskursen.)
lösare
vårdarinnor och sjukhusbitr. Stockholm.
samt uthyr sjukv.-artiklar.
tjjed b ästa resultat
R. T. 33975.
A. T. Kh. 53S0.
erhålla genom att sätta in en an
kvinnliga

STILLE-WERNERS CENTRAL

Doktor A. Kjellbergs

arbetsområden

Begär prospekt!
Holländaregatan 3.

R. T. 16672

w.

REGERINGSGATAN 1 9

R. T. 16672

Gördlar av alla slag (nya modeller). Gummistrumpor
och bandagcr. Måttagning och provning även i hemmen.

H Å L F O T S I N L A G G

D:r Henning Waldenströms modell.
Lätta och hållbara, tillverkade av rostfritt stål utföras
de efter foten för varje särskilt fall och härdas därefter
— bibehålla sedan sin form. Vid beställning per post
(till avd. B) torde bifogas avtryck av båda fötterna;
i Sjukgymnastik, Massage
tagas på följande sätt : Fotsulan bestrykes med en lös
ning av mörk vattenfärg, som får avdunsta något, tills foten är lagom fuktig,
Pedagogisk Gymnastik
varefter patienten ställer sig på ett ark papper och man har så avtrycket.
medför enligt kungl. maj:ts medgi Beteckna med X eventuellt ömmande punkter. Bäst att behandla en fot åt
vande samma komp. och rättigheter gången. Ju finare avtrycket är, desto bättre passande bliva hålfotsinläggen.
som en kurs vid Gymn. Central
Pat. anm.
institutet.
Kursen, 2-årig, börjar den 15 sept.
Prospekt på begäran gen. I) :r J.
Arvedson, adr. Odengat. 1, Stockholm.
börjar höstterminen den 1 sept.
Undervisning meddelas i alla skolämnen och i musik. Infödda språk
lärarinnor. Endast friska, välartade och normalt begåvade barn mottagas.
Prospekt på begäran.
ELSA KJELLANDER.
Medicinskt Elektricitets-,
Adr.: Aringsberg, Alvesta. Rikstelefon : Alvesta 104.
Ljus- och Röntgeninstitut

Doktor J. Arvedsons k urs

nons i IDUN, specialorganet för
kvinnliga

platsannonser

av

Husföreståndarinna,

alla ung, språkk., musikalisk, van att före
stå ett bättre hem där husm. saknas,
slag.
önskar anställn. Närmare
Insänd Eder annons till Iduns
StocKholms Uthyrningsbyrå,
Annonskontor, Stockholm, och Ni
erhåller o mgående prisuppgift.

Stureplan 6, avd. 9, Stockholm.

Vid Aringsbergs Helpension för flickor

I gott hem

önskar 26 års flicka lära matlagning
och bakning, under tiden 1 juli—1
sept. Tacksam för svar med prisupp
gift till "Hushållselev", Kiosken, Järn
som in struktionssköterska och husmo torget, Göteborg.
d e r vid Karlskrona
lasarett är ledig
till ansökan. Denna bör vara inlämnad
,ill lasaretts diréktioneii senast den 20
instundande juni. Platsen bör tillträ- musikalisk o. språkkunnig önskar plats
jas om möjligt den 1 :sta september. som hjälp och sällskap, även villig att
Löneförmånerna äro : lön 1,200 : — kr. läsa med barn.
per âf. , n c < l trenne ålderstillägg à
StocKholms Uthyrningsbyrå,
150: — kronor efter 3, 6 och 10 års
Stureplan 6, avd. 9,
tjänst, fri k ost samt bostad (två rum)
Stockholm.
med uppvärmning, belysning och tvätt.
Semester under 30 dagar samt efter 6
års tjänst 45 dagar per år med kon
tant ersättning för under semestern
mistadc n aturaförmåner. A den kon hurtig och barnkär önskar sommarvis
tanta lönen utgår dyrtidstillägg efter telse hos familj på landet. Hjälper till
med vad som helst. Är intresserad
samma gru nder som för statens befatt av
hushållsgöromål och sömnad. Fritt
ningshavare. Pensionsrätt kommer att vivre, event, någon lön. Svar till "Fa
sökas. Vidare upplysningar lämnas av miljemedlem J. F." Iduns exp. f. v. b.
lasarettsläkaren.
Karlskrona den 22 maj 1922.
Lasarettsdirektionen.

Befatiningen

D:r A. KARSTEN

Kungsg. 60, STOCKHOLM

Ung Dam,

Behandling av

weumcttlsfta åkommor».
GOTEBORGS
GYMNASTISKA INSTITUT
östra Hamngatan N:o 45
Förmånligaste specialkurs i
MASSAGE o. SJUKGYMNASTIK
Nästa kurs börjar den 15 september.
I kursen ingår kostnadsfritt
undervisnnig i moderna fysikaliska
behandlingsmetoder såsom Diathermi, Kvarts- och Spektrosolljusbestrålning. Värmebehandling, Zandcrgymnastik, Ortopedisk behandling
m. m. Begär illustrerat prospekt.

Ung lärarinna,

Reshjälp

Elsa Philips Husmoderskola,
Stockholm, Karlavfigen 25 (f. d. 1 A),
börjar sin 29 :de kurs för bildade unga flickor den 15 sept. 1922. Under
visning i enklare och finare matlagning, bakping, konservering och inlägg
ningar av bär, frukt, grönsaker och kött, korvberedning o. (1. ; vegeta
risk matlagning, sjukmatlagning, uppköp, födoämneslära, hushållets eko
nomi m. m. Olika kurser. Examinerade lärarinnor. Förbereder inträde
till lärarinnekurser i huslig ekonomi.
Prospekt, ref. och närmare upplysningar på begäran.
Sthlms tel. Ü. 13 10.
ELSA PHILIP, Stockholm.

Fredrika-Bremer-Förbundets Lant
hushållningsseminarium, adr. Rimfona,

börjar ny kurs den 1 okt.
Utbildningstiden är 2 år. Inträdesfordringar enligt av Kungl. Maj :t fast
erbjudes äldre, vänlig familj eller dam (i ymnastikdirektörsexamen ställt reglemente.
under juli.
Svar utbedes till "Ej
Avgift: 1200 kr. om året, varav 300 kr. utgöra undervisningsavgift: Två
språk, lärarinna", Iduns exp., f. v. b. avlägges efter 2-årig kurs av kvinnliga obemedlade elever befrias från undervisningsavgiften, om de vid inträdesan
elever vid
sökan styrka sin medellöshet. Ansökningarna skola, ställda till Styrelsen, vara
omkr. 30 år sökes för fin familj i
insända före den 15 juni.
Xorge. Sökanden bör på egen hand
Prospekt erhålles på begäran.
FÖRESTÅNDARINNAN.
kunna sk öta hemmet, handhava tjänarne
(4 jun gfrur, c haufför) samt vara hjälp
Ny kurs börjar 15 sept.
med
goda
betyg,
musikalisk
och
un
och sällskap å t två flickor i skolåldern.
Prospekt Major J. G. T hulin, L UND.
God lön. Eget rum. Familjemedlem. dervisningsvan, önskar plats för som
Svar märkt "Norge", Svenska Tele maren att läsa med barn. Goda rek.
grambyråns Annonsavdelning, Hälsing Svar till "21 år", Pålsboda p. r.
Ansökningar till institutets kurser, som omfatta utbildning för barnträdborg.
gårdar, bamkrubbor och barnavård i hemmet böra insändas helst före den
1 juni. Prospekt sändes mot porto.
ELLEN MOBERG.
MARIA MOBERG.
önskas ett fruntimmer 'som sällskap i 18—20 års åldern önska plats som
samt att förestå hemmet. Rek o. foto husmoders hjälp i Stockholm eller dess
torde insändas till "Huslig o. pålitlig", närhet. Helst där jungfru finnes. Svar
till "18 och 20 år", Ljungby p. r.
Allm. Tidn. kont., Gust. Ad. torg.
8 kl. flickskola, helpension, förlagd till Carlberga villaegendom,

Bildad flicka,

Sydsvenska Gymnastik-Institutet1

Till äldre dam

Tvänne flickor

Gynna IDUNS
annonsorer:

PLATSSÖKANDE
17-ARIG FLICKA
som nu går ut ur 8 :de klassen av
Elementarskola med mycket goda be
tyg, önskar i och för ferieläsning med
skolungdom på mellanstadiet komma
till god familj. Medföljer gärna till
landställe elcr badort. Helst till fa
milj, där yngre barn finnas, som till
nästa läsår behöva lärarinna, så att
ombyte ej då behöver sker. Svar till
"Familjelärarinna", Box 26, Broby,
Skåne.

Guvernant,
35 år, e x. småsk. lär., talar franska,
tyska o. eng., med bet. fr. skola o. hem
önskar plats för sommaren eller till
hösten,

fr. Högre Lärar.-sem. ex. tysKa,
30 år, ta lar franska, tyska o. eng. undervisar i alla sv. ämnen o. latin söker
till skol a eller hem för nästa läsår (7
år i Sverige) ;

22-årig studentsKa,

Herrsätra Skola, helpension,

Södertälje.
Anna Sundin. Riks Södertälje
Skolan står under K. Skolöverstyrelsens inspektion.

Ung bildad tysk flicka
önskar plats i början av juli
familj helst i Västergötland.
från Dalarne. Tacksam för
"Familjemedlem", Iduns exp.

Fröbel-lnsiitutet i Norrköping.

i trevlig
Fri resa rtiiiiimiiimiiiiimiimimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiciiiii;
svar till
f. v. b.

f

Junge geb. Deutsche
(Arzttochter)
Kindergärtnerin,
Haushalt nicht unbewandert, sucht
Juni passende Stellung. M. erb.
Ellen Entzian, Lund Tomegapsgatan

im
z.
a.
13.

SjuKgymnast
önskar medfölja dam till badort, som
hjälp och sällskap. Är mycket sjukvårdsintresserad och villig hjälpa till
med varjehanda. Svar till "Musikalisk
1922", Annons-Krantz, Göteborg.

Ung gymna
stikdirektör

Birgittas
Äkta Citron-Crême.
Ofelbart medel mot strävoch narighy
Bästa ansiktsmassageci eme.
Utplånar rynkoro. ojämnheteri huden.
Tillverkas av saften av friska citroner.

Parfymeri S:ta B irgitta, Stockholm.
Pris kr. 3: —

börjar 20 sept. 1922 en ny kurs för 8 unga flickor, som slutat skolan. Kur
sen omfattar: finare och enklare matlagning även vegetarisk, klädsömnad,
vävning, födoämneslära, bokföring samt främmande språk. Närmare upplys
ningar och referenser lämnas av
GERTRUD WALIN.
SIGNE PHILIP.

Leksand.

Vid F lickpensionen i Båstad
cmottagas under läsåret 1922—1923 elever t. o. m. klass VI. Undervisning
meddelas i alla ämnen enligt flickskolans kurser. Exam, tysk lärarinna, lill
de tre första klasserna cmottagas även gossar, dock inga över tolv ar.
God omvårdnad och grundlig undervisning. — Närmare meddelar Maria Graff,
pensionens föreståndarinna. Tel 123.

Extra Förtjänst.

Tillbringa Edra ferier â

G O T L A N D

talar franska, tyska o. eng. önskar verk som vistats i Tyskland 2 år söker i Skaffa Er på enklast möjliga sätt en
sommar plats, helst vid badort eller
samhet snarast.
sanatorium. Svar emotses under adr. liten biförtjänst. Box 46 Stockholm 5.
m. fl. sökande.
O vinnas tikdirektör". p. r., Vittskövle.
Hemmens Platsförmedling,
Malmö. Tel. 9307.

Sjuksköterska,

INACKORDERINGAR

på något av den
samhetens olika

kvinnliga verk
områden?

Kom då Ih&g
att ett beprövat och av tusentals
kvinnliga platssökande med bästa
resultat an vänt förfaringssätt är att

annonsewt*

Besök VISBY. Nordens märk
ligaste medeltidsstad. Lämpligt
mål för skolresor.
Upplysningar genom
T U R I S T B Y R Å N , V IS B Y

Sjuka.

ex. med mångårig praktik, önskar an
ställning till Barnhem eller Ålderdoms
Dohtorinnan Vilma Eråk&sons
hem. Närmare
Vilohem
StocKholms Uthyrningsbyrå, beläget 15 min. skogsväg från Arvika
Stureplan 6, avd. 9,
Adr. Högåscn, Arvika. Bröstklcna mot
Stockholm.
tagas ej.

Söker Nt plats

Besök eller skriv till Homoopatiska
Institutet Auxilium, Saltmätaregatan 5
(hörnet av Tegnérgatan). Rt. 825 11.
Mottagn. 10—12; 2—4 eller enl. över
enskommelse. Specialitet : Magsjukd.,
blodbrist, reumatism, fallandesjuka, in
fluensa, njur- och gallsten samt soc
mottagas till begränsat antal under
kersjuka.
sommaren. Personlig undervisning av
erfaren fackman. God helinackordering
ombesörjes till billigt pris. Upplysnin
Homöopat. Läkare. STOCKHOLM. gar i detalj lämnas mot insändand? av
för unga flickor (familjemedlemmar)
porto. Tel. 1295 Chr. Brinck, Kristian
soin hushållselever, event, endast som
stad. Tel. 1673.
inackorderade. Sandvik. Smål. Burseryd. överstinnan A. Hylten-Cavalhus,
Borttager fräknar, finBAD REICHENHALL,
f. Frick.
Alperna.
Rekreationsvistelse
nar, fnassel m. m. Pris Tyska
och feriekurs med svenska och tyska
jkr. 6 : 50 + porto. För lärare.
På grund av stor anslutning
sändes diskret. Fran- ny avdelning 10 juli. På nedresan be
15 min. väg fr. Torekow o ch badstrand,
sök i Nürnberg, München, Oberam
|ska
Parfymmagasinct,
finnes till uthyrning. 2 rum, kok, sermergau (Passionspelen), Innsbruck och
Hovleverantör, Drott Zalsburg. Avgift i allt för 5 veckor
veringsr., lämpl. f. mindre fam. Elektr.
ljus. Pris 300 kr. Svar till "Vackert
ninggatan 21, Sthlm. 400:— kr. Annotcring före 10 juni
läec". p. r. Torekow.
till Läroverksadj. P. Wikert, Göteborg.

Ännu finnes plats

Elever i bokbinderi

Hultkrantz,

Fräkencreme

Sommarbostad,

i Jdun• Unga

532.

flickor

Insänd Eder annons till Iduns An kunna f å inackordering, event, som hus.
h&llselever. Prospekt mot porto, över
nonskontor, Stockholm, och Ni er stinnan A. Hyltén-Cavalhus, f. rrick,
Sandvik, Smål. Burseryd.
håller omgående prisuppgift.

Crème d'Orientale
Torr ansiktscrcme som gör
hyn vit och sammetslen.

Parfymerie S:ta B irgitta, Stockholm.
Pris 3 kr.

- 567 -

Feriekurser»
i sång o. piano meddel. av Sydows
Sång- o. Musikinst. 15/6—15/8 vid
badort. Lerhamn, Krappcrup (i
Skåne).

I Lehlendorf

vid Berlin, (villa, stor trädgård, sunt
läge) boende fint bildad familj med de
bästa sällskapsförbindelser önskar i sitt
hem mottaga några unga svenska da
mer, som ingående vilja lära hemmets
och trädgårdens skötsel. Husmodern
besitter sällsynt organisatorisk talang.
De unga damerna givas även tillfälle
till fortbildning i litteratur o. s. v.
Pris 80 kr. pr månad.. Förfrågningar
besvaras av referenserna Tandläkare
BRAHEG. 7 B, STOCKHOLM
Fru Siri Lindstedt, Wittsjö och Fru
Rt. 70156..
. .
Professor v. d. Heide, Wiclandstr. 43,
Lämnar undervisning i all sorts prak
Charlottenburg.
tisk klädsömnad samt målning.

Mattis Kosacks Skola
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(C?oe&*)ATS

TRITONTVÄTT
PULVER
i tillverkningen av ca
cao är röstningen av
cacaobönan. För att
den karaktäristiska, de
likata smaken skall
komma till sin rätt, mås
te cacaobönan beredas genom röstning, vilket är
en mycket ömtålig operation fordrande lång er
farenhet. Efter decenniers strävanden har rostningsprocessen vid Cloettas fabriker utvecklats
lika mycket till en konst som till en hemlighet,
och bl. a. därpå beror den utsökt läckra smaken.

skiner icke jämt!

M e n
tvätten kan även vid torkning i mulet
väder eller inomhus bliva lika vacker
som den solblekta. Triton Tvättpulver
innehåller äynnen som vid tvättningen
utföra alldeles samma blekningsprocess
som solljuset i förening med luft o.vatten.

Cjxyetta/
Norc/em äldsta men modernaste
tillverkning. Finnes överallt.
-/Sen
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Utmärkta organ
för

annonsering i landsorten:

l

J
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I

Arvika: Arvika Nyheter.

Luleå: Norrbottens-Kuriren.

i

Avesta: Avesta-Posten.

Lysekil: Lysekils-Posten.

Skånska Aftonbladet.

I

Borlänge: Borlänge Tidning.

I

Boras: Borås Tidning.

Mariestad: Tidning för Skaraborgs län

I

Engelholm: Engelholms Tidning.

Mora: Mora Tidning.

I

Eskilstuna: Eskilstuna-Kuriren.

Norrköping: Norrköpings Tidningar.

I

Falun: Falu-Kuriren.

Nyköping: Södermanlands Nyheter.

I

Gävle: Gef/e-Posten.

Nässjö: Nässjö-Tidningen.

I

Halmstad: Hallandsposten.

Skövde: Skaraborgs Läns Annonsblad

I

Hedemora: Södra Balarnes Tidning. Sollefteå: Sollefteå-Bladet.

I

Hudiksvall: Hudiksvalls-Tidningen. Sundsvall: Sundsvalls-Posten.

5

Hälsingborg: Helsingborgs Bagblad. Säter: Säters Tidning.

I

Härnösand: Hernösands-Posten.

i

Höganäs: Höganäs Tidning.

Söderhamn: Söderhamns Tidning.
Trelleborg: Trelleborgs Allehanda.

I

Hörby: Hörby Bagblad.

Uddevalla: Bohusläningen.

I

Jönköping: Smålands Allehanda.

Umeå: Västerbottens-Kuriren.

I

Kalmar: Barometern.

s

Upsala: Tidningen Upsala.
Karlskrona: Karlskrona-Tidningen. Visb ; Gotlänningen.

I

Karlstad: Värmlands Läns Tidning. Västervik: Västerviks-Tidningen.

y

§

Katrineholm:Katrineholms-Kur/ren. Växjö: Nya Växjöbladet.

I

Landskrona: Landskrona-Posten.

Örebro: Örebro Bagblad.

I

Linköping: Östgöten.

Örnsköldsvik: Örnsköldsviks-Posten.

=

Ludvika: Ludvika Tidning.

Östersund: Jämtlands-Posten.
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Svenska Tryckeriaktiebolaget, Stockholm 1922

