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HENNES HAND. EFTER THEODOR STORM. 
Jag vet det väl, du skall din mun 
ej någonsin till klagan höja, 
men vad du så förtiger skyggt 
den bleka handen måste röja. 

Din hand, som håller fast min blick, 
bär spår av hemlig smärta 
och därav att den sömnlös låg 
om natten mot ett pinat hjärta. 
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E G E T  O C H  A N D R A S  A R B E T E .  A V  G  W E N  
RESPEKT FÖR ARBETET ÄR INTE NOG — RESPEKT FÖR YRKESSKICKLIGHETEN ÄR OCKSÅ NÖDVÄNDIGT. 

I MIN UNGDOM, OCH DET ÄR GUD-
skelov inte så förfärligt länge sedan, hette 
det inom de samhällsklasser, som bruka 
betecknas som de högsta, att en ung flicka 
icke fick arbete och icke fick någon utbild
ning för arbete, därför att hon därigenom 
riskerade "att taga brödet från andra, som 
bättre behövde det." 

Frasen utgjorde den stående betalningen 
på de fordringar, som en fattig och begåvad 
flicka den tiden ville diskontera på livet. 
Låt vara att man var fattig, låt vara att 
hemmet var trångt och ledsamt, låt vara att 
utsikterna till ett bättre öde, eller rent av 
något öde alls, v oro mycket små — det gjor
de alltsammans detsamma. Ty det var och 
förblev ofint att söka professionellt för
värvsarbete. Genom detta förlorade man sin 
enda säkra arvedel i li vet: att vara fin. Det
ta utsädes visserligen icke tydligt, ty man 
hade genomgått både åttio och nittiotal, och 
fått del av jargonen. Men det kändes och 
tillämpades — och det är ju huvudsaken. 

Under tiden strömmade i väldiga vågor 
den kvinnliga arbetskraften in i förvärvsar
betet, tillsläppt av dem, som tvånget gjort 
visa, eller vilka rent av hunnit bli visa på 
eget bevåg, därför att Vår Herre utrustat 
dem" icke såsom kvinnor pläga, utan be-
hjärtade och av ett gott förstånd." 

Vi skola ha respekt för dem och vara dem 
tacksamma. Det är varken roligt eller be
kvämt att vara vågbrytare. Deras gärning 
är och var icke sådan att man kan tillåta 
sig tala gemytligt om den. 

Även om den i det enskilda fallet endast 
bestod i renskrivning representerade den livet 
självt, ett nyskapat värde långt framom da
gens jargon. 

Detta kan vara bra att minnas nu, när 
dagens jargon helt och hållet slagit om. År
tionden efter sedan de första kontorsflic
korna smädade och förlöjligade gingo till 
sitt illa betalade arbete, finna deras elegan
tare och mera verserade medsystrar samma 
väg, och söka gå den fram utan alla lov
sånger — ja, rent av utan allt hänsynsta
gande till alla dem som röjt vägen och gjort 
den farbar. 

Den nu pågående sociala omvälvningen 
har påtvingat över- och medelklassen stånds-
punkttagande till de ekonomiska problemen 
på ett vida brutalare sätt än förr. Nu skall 
det mycket tydligt• utsägas, så att vi alla ha 
den saken klar för oss, att kvinnan vanli
gen icke söker undandraga sig sin plikt, hon 
har, icke endast när hon är som bäst, utan 
hon har som regel en mycket stark känsla av 
att hon skall göra sin insats för att skydda 
de ting som för henne äro värdefulla. 

Det är alltså en mycket god och mycket 
stor egenskap hos henne som gör, att för 
närvarande en hel härskara överklassdamer 
anmäla sig som sökande på arbetsmarkna
den. Att de göra det på ett sätt, som i sig 
självt är föga rationellt, och som icke är äg
nat att vara nyttigt varken för dem själva 
eller andra, är det rättvisa straffet för att 
de under bättre tider haft så föga respekt 
för dem av sina medsystrar som banat vägen. 

Många av mina läsarinnor kunna säkerli
gen i tankarna framdraga talrika exempel 
från sin egen omgivning på den för närva
rande grasserande epidemien att "sätta upp 

bod". Åttio procent av de damer, som för 
tio—tjugo år sedan icke fingo lära något, 
som sedan kunde utgöra stommen för ett 
yrkesarbete, ha nu kommit till insikt om, att 
deras kapacitet ligger räntelös, och att de 
måste förändra detta förhållande. De veta 
med sig, och ha alldeles rätt i, att de icke 
kunna någon enda sak ordentligt, de tala 
hjälpligt språk, de äro händiga, de ha "in
tresse" för en massa småsaker. Men de kun
na ingenting ordentligt. 

Och därför skola de sätta upp var sin 
bod. 

Orsaken torde väl vara den, att det man 
minst känner till tror man vara lättast. Där
näst är naturligtvis orsaken att det är ont 
om platser, och att därför förvärvsarbete blir 
liktydigt med en självständig verksamhet. 
Slutligen beror det på att den privata damen 
genom sitt liv kommit i beröring med mycket 
få yrkesgrupper. Men hon vet att det finns 
bodar. 

Låtom oss nöja oss med att helt kort kon
statera, att det är mycket svårt att sköta en 
affär, en "bod", att det kräver ett långva
rigt, sakkunnigt utfört och systematiskt hårt 
arbete innan det lyckas, och att utgången 
slutligen alltid blir en fråga om konkurren
sen. Skulle a lla de bodar som nu planeras av 
en panikstungen överklass bliva verklighet, 
komma vi att få se en art av livaktighet 
inom vårt affärsliv, som vi aldrig drömt oss! 

Därmed har jag naturligtvis icke sagt, att 
icke en och annan icke skulle kunna lyckas 
utmärkt. Det finns naturbegåvningar på alla 
områden — och inom alla klasser. 

Under tiden vilja alla de, som så att säga 
förgäves haft en bod, bliva litteratörer. Det 
är mest män, herrar som skött alla möjliga 
sorters affärer, vilka gått illa. Nu gå de inte 
alls, och nu kunna de herrar, som ha att ut
dela litterärt arbete, omtala, att grosshand
lare Så och direktör Så komma upp och kun
göra att nu skall det bli litteratur av i Sve-
rige. 

De bägge företeelserna äro ståtliga paral-
lcllexempel på hur oerhört litet respekt män
niskorna hava för arbetet i allmän het, och för 
andras arbete i synnerhet. Arbetet är gott 
nog, när det blir ledsamt, och intet arbete är 
för gott för att icke genast kunna skötas av 
en okunnig, som inte ens haft en rent plato
nisk lust för det förut. 

Denna b rist på respekt för arbetet är en an
gelägenhet som angår oss alla, oavsett om vi 
komma i direkt beröring med den eller ej. 
Den stämplar vårt moderna liv på ett mycket 

I medio av nästa vecka utkommer 

Iduns Smålandsnummer 
som utges i samband med öppnandet av Hant
verks- och Industriutställningen i Nässjö. 
Numret kommer att innehålla karaktäristiska 
skildringar i text och bild från naturskönhe
tens och den okuvliga energiens provins. Dess
utom. meddelas intressanta bidrag från flera 
kända författare, som genom sin härstamning 
eller långvarig bekantskap med Småland äro 
särskilt lämpade att tolka det säregna land

skapets natur och befolkningens kynne. 

litet trevligt sätt, och den är rent av på tok-
för den uppväxande ungdomen. Det är så 
litet vi människor kunna ge bort åt varandra, 
även till dem som stå oss närmast och som 
vi ha kärast. Men en av de bästa gåvorna är 
dock att vi kunna lära våra döttrar respekt 
föi arbetet som sådant, och respekt för yr
keskunnigheten som den högsta form av ar
bete. Detta även om yrket är av "enklaste" 
slag. För min del kommer jag mer och mer 
till att det inte finns någon som helst rang
skillnad inom arbetet. Det finns bara bra 
och dåligt utfört arbete. 

Därför vågar jag också giva dem av mina 
medsystrar, vilka för egen del fundera på att 
utan förutsättningar söka sig förvärvsarbete, 
ett råd. 

Det lyder i all sin enkelhet som följer: 

Tag det närmast till hands liggande! 

Samhället är nämligen en ganska snävt 
hopfogad organism. Där finns för närvaran
de mycket få springor. Det är icke stora 
chanser för debutanterna att upptäcka dessa 
springor, och ännu mindre att i dem utfor
ma åt sig en egen plats. Men i de allra flesta 
fall skall en rådig kvinna i sin omedelbara 
närhet finna något där hon kan göra en sä
ker och icke problematisk nytta. Jag är av-
många ting jag under dessa svåra år sett, 
mycket säker på att den kvinna som verkli
gen vill göra en insats för sitt hem och sin 
familj, skall börja så nära intill dessa två ting 
som möjligt. De kvinnor, för vilka detta 
problem just nu blivit nytt och aktuellt, ha 
vanligen ett eller flera hembiträden. Där go
res början. Det går i de allra flesta fall bätt
re än de tro, som aldrig försökt. Det är hel
ler inte ett tråkigt arbete. Jag skall be att få 
citera professor Hans Larsson, vilkens böcker 
borde vara tröstande vänner för alla nutida 
svenskar. Han berättar i Ideerna i Stabbe-
rup om en man som sade: Skulle icke jag 
vara glad och lycklig som har huvudet fullt 
av tankar! Nå — detsamma kan den kvinna 
få ha, som resolut axlar hemmets bördor, för 
att lätta livet för sig och de sina. 

Hemsömnaden är också ett steg mot det 
produktiva arbetet. Men så mycket kläder gå 
aldrig åt i en familj, att det kan fylla måttet 
för en frisk och handlingskraftig dam. Men 
kan man kombinera det med något av all den 
extra undervisning, som i regel påkostas bar
nen, är redan målet närmare. Det husliga ar
betet iriom hemmet har det goda med sig, att 
husmodern så småningom kommer till insikt 
om alla de förenklingar i tillvaron, vilka fak
tiskt kunna göras utan verklig uppoffring. Vi 
draga alla på så mycket slentrian, att vi hun
nit avlägsna oss från det rationella. Det är 
tillbaks dit vi skola, och det är intet ledsamt 
mål, för det beror bara på en själv om ratio
naliteten skall vara blomsterprydd eller ej. 

Man skall icke gå över ån efter vatten. 
Man skall kämpa sitt livs strid från sin egen 
barrikad. All erfarenhet visar att kvinnorna 
utveckla en oerhörd tapperhet, endast de kom
ma dit och fatta posto. För närvarande är 
säkert de flestas uppgift att hålla denna bar
rikad pyntad och fin — först sedan kan det 
vara skäl att göra de första lärospånen, vil
ket alltid också betyder de första missräknin
garna, ute i den stora arbetsmarknaden ! 

: Iduns byrå och expedition, : 
1 Mästersamuelsgatan 45, Stockholm. I 

Iduns prenumerationspris 1922: 

Redaktionen: kl. 10—4 
Ri\ß 1646. At. Norr 9803 
Rtd. Högman: kl. 11—1 
Riks 8660. At. Norr 402 

Expeditionen: kl. 9—5 
Riks 1646. At. Norr 6147 
Annonskont. : kl. 9—5 
Riks 1646. At. Norr 6147 

Idun A, vanl. uppl. med julnummer: 
Helt år Kr. 15: — 
Halvt âr 8 : 
Kvartal (> 4:25 
Månad 1 • 50 

Idun B, praktuppl. med julnummer: 
Helt år Kr. 19: 50 
Halvt år 10: — 
Kvartal „ 5 :  25 
Månad 2 : — 

Iduns annonspris: 
Pr millimeter enkel spalt: 

35 öre efter text. 40 
öre å textsida. Bestämd 
pl. 20 % förh. Led. pl. 
o. Platssökande 25 öre. 

Utländska annonser: • 
45 ö re efter text., 50 öre J 
å textsida, 20 % förh. ; 
för särsk. begärd plats. , 
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E T T  P R O B L E M .  N O V E L L  A V  P A U L  M Y R É N  

"Du får inte gå så där ond, pappa, du får 
inte." Teckning av författaren. 

DET VAR ETT PAR DAGAR FÖRE 
jul och till den stundande helgen hade 
himlen skänkt huvudstaden ett täcke av 
nyfallen snö som barmhärtigt bredde ut 
sig och skylde över de nyss så sura och 
svarta gatorna. Det lyste så vitt, så blän
dande rent långt in i s kymningen och även 
gatornas lyktor, som cle senaste dagarna 
stått omgivna av tjocka regnglorior, skeno 
som förklarade i vinterkvällen. 

Vid en av ' de långa och trista gatorna 
längst uppe på Östermalm stod en ensam 
man utanför ett kaféfönster och plockade 
med sina blåfrusna fingrar bland slantarna 
i sin portmonnä. Det tycktes räcka, var
för han stoppade den tillbaka i byxfickan 
och gick in på kaféet. 

Där var fullt av folk. Ett par mjölk-
vita lampkupor lyste dunkelt som månen i 
dimma genom en luft som var tjock av to
baksrök, matos och surt öl. 

Golvet stod som en sjö av smält snö, där 
cigarrettstumpar summo omkring. I grup
per sutto arbetsklädda karlar, byggnadsar
betare, expresskarlar och vedsågare och de 
bjödo turvis på öl över lag. Mellan deras 
högljudda rop på uppasserskan, som tjock 
och röd, med vita hårtestar hängande runt 
öronen lotsade hela batterier av öl framför 
sig på en bricka mellan borden, blandade 
sig de regelbundna skotten från korkupp-
dragningsmaskinen som arbetade i ett borta 
vid disken och de oartikulerade, dova ho
ten från några fulla människospillror, som 
sutto vid sina urdruckna ölflaskor och filo
soferade över pigans och världens ondska 
som nekade att servera dem mer av den 
åtrådda varan. 

Nu reste sig en av gästerna och raglade 
ut genom dörren och mannen skyndade 
att försäkra sig om den lediga platsen. 

Han lade hatten bredvid sig på bordet, 
makade på den litet nervöst som om han 
vore rädd både att den skulle falla i golvet 

och ta för stor plats, men så tog han den i 
knäet. Så tog han fram sin portmonnä och 
räknade noggrannt upp fyrtio öre på det lilla 
runda järnbordet. 

»En pilsner, fröken», bad han när upp-
passerskan för ett ögonblick for förbi. 

»Ja, jösses, en kan väl inte hinna med 
allt på en gång heller», kom svaret, och 
mannen drog rocken närmare om benen på 
sig som om han ville göra sig så liten som 
möjligt i den trånga lokalen och så satt han 
tålmodigt och väntade. Han såg sig om
kring. Nej, det var ingen härinne som han 
kände, men det var ju också ett kafé som 
han sällan brukade besöka. 

Efter en stund kom uppasserskan och 
slängde i f örbigående till honom pilsnern 
och sopade åt sig kopparslantarna och man
nen fyllde i glaset åt sig och tömde det 
begärligt i botten så det vita skummet blev 
hängande kvar i hans ovårdade mustascher. 
Han fyllde det omedelbart på nytt och se
dan försjönk han i ett stirrande grubbel. Det 
låg något tärt och lidande över hans an
sikte och dragen voro små och känsliga. 
Mellan den slitna rockkragen skymtade en 
blå blus fram som vittnade om alt han var 
någon sorts byggnadsarbetare. Länge satt 
han försjunken i sina funderingar, men så 
strök han med avigsidan av handen undan 
mustascherna från munnen, förde försiktigt 
och darrhänt upp glaset och tömde det 
med en gång. Så tog han sin hatt och läm
nade tyst som han kommit lokalen. 

Han tog vägen ned mot Nybrovikens 
svarta och oljiga vatten, där han följde ka
jen och såg på skutorna. Från några ka
jutor lyste det så varmt och glatt och hand-
klaverslåtar och stoj hördes, så julfirandet 
hade tydligen redan börjat. Han fortsatte 
långsamt framåt och såg förstrött på veden 
som låg travad i s ina famnmått och där 
skutorna slutade låg en skärgårdsångare 
nyss inkommen. Den såg så besynnerlig ut 
efter sommarens seglats. Genom det lilla 
hålet över vattenbrynet släppte den ut sin 
vita fräsande ånga, som lade sig som en 
dimma över det mörka stilla vattnet. Hela 
fördäcket var fullastat av mörkgröna julgra
nar. 

En stund stod han och såg på brådskan 
ombord, men så fortsatte han långsamt 
Strandvägen fram. Vid en av tvärgatorna 
vek han av och när han kommit en bit 
uppåt gatan stannade han vid ett av de 
stora miljonhusen som här ligga sida vid 
sida och fylla ut kvarteren. 

Det lyste däruppe, hela raden av fönster 
i andra våningen strålade av ljus och det 
tycktes för ett ögonblick göra honom be
tänksam, men så gick han över gatan och 
in genom porten. Han gick upp köksvägen 
över gården och vid andra trappan stan
nade han vid en öppen köksdörr från vil
ken strömmade mot honom en het doft av 
god mat. Ett par glasshinkar stodo i f ör
stugan. I det starkt upplysta köket stod 
en kokerska, vitklädd och rund och vände 
en stek vid den stora glödande spisen och 
ett par tjänsteflickor i s varta klänningar och 
vita små spetsförkläden skyndade omkring 
med brickor och porslin. Nu öste koker
skan med en sked försiktigt över steken och 
så sköt hon den åter in i ugnen och slog 
igen luckan om den med en smäll, varefter 
hon gick bort mot skafferiet. »Jaså», sa

de hon när hon fick syn på mannen vid d ör
ren, »ja, vi ha inte tid å ge något i dag», 
och hon försvann i skafferiet. 

När hon åter kom ut gick hon dock bort 
till mannen som fortfarande stod kvar vid 
dörren och räckte honom ett par smör
gåsar som hon dock först snodde ett tid
ningspapper om. 

»Är det ni r» sade hon förvånad sedan 
hon sett närmare på honom och hon kasta
de smörgåspaketet på vedlåren. »Ja, vet 
ni, frun har nog inte tid att ta emot i 
dag, för herrskapet har middag», och hon 
återvände till sin spis. 

Mannen visade dock ingen benägenhet 
att gå: han stod tyst och såg litet slött 
intresserad på brådskan i det stora köket. 

Husan och köksan tittade emellanåt ny
fiket på honom och när den senare för ett 
ögonblick gick förbi vågade han en liten 
stilla förfrågan om inte fröken ändå ville 
vara så vänlig och gå in och säga åt frun. 

»Jaa, jag vet verkligen inte om det går 
för sig just nu», svarade hon och såg frå
gande bort till kokerskan. 

»Tja, gå in då, Signe, å säj åt frun att 
han är här igen», sade denna till sist lite 
vresigt under det hon lyfte en stor ka
strull av elden, »men det är inte värt att 
säga något så hovrättsrådet hör det», till-
lade hon och husan försvann genom glas
dörrarna in i våningen. 

Under den stora kristallkronan av dropp
glas stod hovrättsrådinnan i si n salong om
given av festklädda gäster och berättade en 
munter historia från deras sista resa ner 
i Italien. Den avtackades vederbörligen av 
hjärtliga skrattsalvor och först sedan as
sessorn i hovrätten, som ett à propos till 
denna historia, berättat något nästan liknan
de, som, lustigt nog, också hände honom 
och hans fru åter förut ner i Nizza, vågade 
husan genom en liten nigning göra hovrätts
rådinnan uppmärksam på att hon tyvärr 
måste störa. 

Efter en stund gick också hovrättsrå
dinnan bort till henne : »Vad var det, Signe?» 

Flickan stod lite blyg. »Jo, ja, ja, 
han är här nu igen». Och hon gjorde en 
liten hastig nigning. 

»Han? Vilken han?» 
Flickan tycktes ha svårt att komma fram 

med det. »Jo, jo, hovrättsrådinnans pappa 
är här igen», kom det dock till sist. 

De nyss så skära kinderna blevo lik
vita på fru hovrättsrådinnan. Det kom nå
got av skrämt djur i hennes stora, grå 
ögon och hon såg sig snabbt omkring som 
om hon för ett ögonblick inte visste vart 
hon skulle ta vägen, vad hon skulle ta sig 
till. 

»Var är han?» frågade hon plötsligt. 
»Han väntar i köket.» 
»Säg åt honom ja, säg åt honom 

att jag ska komma», och jungfrun neg åter 
och försvann och hovrättsrådinnan återvän
de med ett småleende till sina gäster. Hon 
skrattade med de övriga åt lilla fröken 
Veijlandts berättar jargong, hon komplimen-
terade den vackra skådespelerskan för den 
dråpliga figur hon gjorde i Bernhard 
Shaws sista samhällssatir, hon tycktes kun
na vara allestädes närvarande, älskvärd och 
underhållande, ja, hon var en liten ypper
lig värdinna. 

Bland en grupp av herrar stod hennes 

;  EKSTRÖMS VAN I LINSOCKER j 
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man, mörk och ståtlig och de tycktes inbe
gripna i ett allvarligare samtal. Hon gick 
bort och Lade sin hand på hans arm. »Fred
rik», sade hon med sitt mest förtjusande 
småleende, får jag tala med dig ett ögon
blick ?» 

»Gärna, min vän», svarade han och klap
pade henne lätt på handen. 

Hon gick före och han följde henne när 
hon gick in i hans rum. Där var inga 
gäster och endast ett svagt ljus silade in 
mellan draperierna från salongen utanför. 

»Vad var det?» frågade han. 
»Fredrik», sade hon och såg på honom 

med samma skrämda oro som nyss, »vad 
skall jag ta mig till, pappa har kommit upp.» 

»Han? Vad säger du!» Och som för att 
undvika fler obehagligheter tycktes han 
omedelbart vilja återvända ut till salongen, 
men så gjorde han ett par hastiga slag bort 
över rummet under det han pressade fram : 
»Det är ju a lldeles förbannat att de här be
söken aldrig ta slut!» 

Så stannade han plötsligt framför henne. 
»Du får — — ja, du får — ja, gå ut 
å ge honom ett par tior så han går sin väg, 
för det är väl i a lla fall ändå det besöket 
gäller!» och han slängde ut handen i en 
snabb, uttråkad gest, som om saken därmed 
måste vara utagerad. 

Det var som om hon ej hörde honom där 
hon stod i sina egna tankar lutad mot hans 
stora mahognyskrivbord, och hennes ögon, 
som stodo fulla av tårar, stirrade dröm
mande på den blanka skrivuppsatsen av 
kristall. 

»Ja, något måste du hitta på så han går», 
sade han retligt, »för på det här sättet 
kunna vi ju inte vara ifrån våra gäster 
bägge två.» 

»Så gå då, Fredrik», sade hon stilla och 
utan att se på honom. 

»Ja, jag kan inte göra något åt saken», 
sade han och släppte igen draperiet bak
om sig och gick. 

Hovrättsrådinnan kom ut i köket. Hon 
gick bort och räckte handen åt mannen 
vid dörren och han tog den lite tveksamt 
mellan sina blåfrusna fingrar. 

»Goddag, pappa», sade hon. 
»Ja, goddag.» 
»Hur är det med pappa?» 
Han svarade inget särskilt, men hans 

trötta, ljusbruna ögon följde hennes eleganta 
sidenklänning från den djupa dekolletering
en ned till den lilla spetsiga skon, med 
ett uttryck av förvåning och stilla ironi. 

»Pappa kan ju gå med in ja, kan 
vi g å in ett ögonblick i jungfrukammaren?» 
och hon vände sig till en av flickorna. 

»Javisst, hovrättsrådinnan», och flickan 
öppnade dörren till deras rum med ett ar
tigt men mångtydigt leende. 

Hovrättsrådinnan kastade en snabb blick 
på sina bägge andra tjänare och de sågo 
inte mindre välvilliga ut. 

»Vi kan ju stanna härinne, det gör ju 
ingenting», tillade hon som om det var 
något hon ville ursäkta sig för. Litet drö
jande steg mannen in och hon stängde dör
ren om dem. 

»Sådär ja, sade hon med en ton som 
hon sökte göra så lätt och obesvärad som 
möjligt,» hur va de nu då, pappa? Sitt 
ned ett ögonblick vet ja. Vi ha tyvärr 
främmande därinne annars kunde vi ju gått 
dit in, men... Sitt ned», och hon satte 
sig i en vit allmogefåtölj. •if 

Han svarade henne inte. Han såg sig lik
giltigt omkring i det lilla rummet och för 
ett ögonblick stannade hans trötta ögon 
på några tryck efter Carl Larssons mål
ningar som sutto på väggen, men så tog 
han några steg bort till fönstret, där han 
blev stående med ryggen mot henne och 
såg ut i den mörka vinterkvällen. 

»Var det något särskilt pappa?» Det 
kom fortfarande inget svar och det blev 
så tyst i den lilla kammaren. 

»Pappa då . . .» 
Men varför svarar han då inte? Var

för stod han då så? Varför, varför? 
Och åter kom detta skrämda över henne 
och hon såg på honom tiggande, bönfal
lande att han skulle svara, men han teg. 

»Men vad är det då, så svara åtmin
stone.» Han lutade sitt huvud mot den 
knutna handen och tog stöd mot fönster
posten. Det låg något så ensamt och livs
trött över honom då han såg upp mot 
stjärnorna som lyste i blått, orange och 
dunkelrött däruppe i den mörka rymden. 
Det kom ett par djupa suckar från hans 
insjunkna bröst. 

Hennes oro steg. Därute i köket hör
de hon brådskan, springet och kokerskans 
utgjutelser över en misslyckad aladåb. Och 
hon steg upp och började gå runt, runt 
det lilla bordet. Nu knackade det på 
dörren. Kokerskan öppnade: »Ja, ursäkta 
frun, men jag vet verkligen inte om det 
vita vinet är avsett till soppan eller fisken?» 
och hon visade fram en långsmal butelj. 

»Jag vet inte, jag vet inte, fråga mig 
inte — — ja vänta, ja, ja, den där är 
till soppan», och hon drog åter igen dörren 
för kokerskans förvånade ansikte. 

Nu gick hon bort till mannen vid fön
stret och tog honom om bägge armarna 
och gjorde ett vänligt försök att få ho
nom att se på henne, men han vände 
sig än mer ifrån henne som om ömheten 
besvärade honom. 

»Är pappa sjuk? Så svara då! I så fall 
vet ju pappa att vi hjälper... Eller är 
det pengar pappa behöver, jag vet ju inte 
vad det är. Kom upp i morgon i stället 
jag ber, för då kan vi ju riktigt talas 
vid...» och hon bad honom så hjälplöst 
som om hon tiggt för sitt liv. 

Han makade henne med handen ifrån sig. 
»Då kanske herrskapet släpper en ända 

in i serveringsrummet», sade han med ett 
litet torrt skratt. 

Hon såg hastigt upp. Med vidöppna 
ögon såg hon på sin far, länge, men han 
såg ej åt henne. Som om något brutits 
sönder inom henne tog hon några steg 
bort till en stol där hon sjönk ned och 
med ansiktet gömt i händerna blev hon 
sittande vaggande av och an under det 
heta tårar letade sig fram mellan hennes 
ringprydda fingrar. »Det är ju förfärligt 
det här», snyftade hon, »det är ju förfär
ligt.» 

Åter knackade det på dörren och den 
öppnades försiktigt av husan: »Förlåt, men 
hovrättsrådet frågar så otåligt efter frun.» 

Hon såg ej upp, men hon slog ifrån 
sig ett tag med handen för att få vara 
ifred och motvilligt och nyfiken stängde 
flickan åter dörren. 

Efter en stund steg hon upp och tor
kade bort tårarna och gick fram till ho
nom på nytt. »Snälla pappa, var nu för
ståndig och försök å sätt sig in i min 
ställning just nu» ... 

»Din ställning? Menar du att jag, en 
fattig arbetslös timmerman skall kunna sät
ta mig in i en sådan fin dams ställning?» 
Och han såg åter med halvslött förakt 
småleende på hennes lilasfärgade siden
klänning. »Nej, min fina dotter, försök 
du i stället att sätta dig in i min ställning 
och hur jag kan ha det nu sedan mor är 
död. Utan arbete snart ett helt års tid 
och de slantar du någon gång liar gett 
mig härute i köket förslå inte långt, nej, 
inte ens om pigan din, som nyss, kasta
de åt mig en smörgås varenda dag. Men 
helst skulle förstås din man, herr hov
rättsrådet för all del, vilja lösa in mig 
på gubbhuset så jag inte sprunge här vi
dare och generade den fina släkten, men 
se det lyckas er inte, förstår ni det, era 
djävlar, förstår ni det, va?!» och han höj
de rösten och det kom en glimt av hat i 
hans trötta ögon. 

»Men pappa då, snälla pappa», bad hon, 
»skrik då inte så». 

»Nej, jag ska tiga förstås, tiga så att 
inte det fina herrskapet därinne hör att din 
kära pappa är på besök, men var lugn 
du, var bara lugn, för inte skall då jag 
springa här vidare och genera dig.» 

Han gick mot dörren för att gå, men 
hon skyndade sig emellan: 

»Du får inte gå så där ond, pappa, du 
får inte, men så hör då vad jag ber dig 
och lugna dig en smula och tag nu de här 
slantarna och gör dig något trevligt och 
kom sedan upp i morgon så skall vi riktigt 
språkas vid.» Och hon tog upp två tior 
och räckte honom. 

Han tog emot dem och såg på dem med 
samma elaka småleende som nyss, men så 
kastade han i väg dem, så den ena ham
nade på golvet och den andra på stolen. 

»Behåll ni era pengar», sade han, »och 
hälsa du ditt hovrättsråd, att ännu har jag 
så många slantar kvar att det räcker till 
åtskilliga halva öl, å sen blir det väl någon 
råd för mej med.» 

Hon plockade tyst upp och tog vara 
på sina pengar, men sedan gick hon fram 
och såg honom stadigt i ögonen : »Du för
står mig nog», sade hon, nu med en fasthet 
i rösten, »ja, du förstår alldeles utmärkt 
min ställning just nu, men du vill inte 
förstå mig, hör du det, du vill inte, eller 
menar du kanske att jag skall ta dig med 
in i våningen för att presentera dig för 
våra gäster, är det så du vill ha det, är 
det dit du vill komma med alla dina elak
heter, eller vad är det du vill egentligen? 
Vad är det du begär av mig ? Gör jag 
inte allt vad i min makt står att göra för dig 
kanske och om jag så bad dig, ja, om jag 
bad dig på mina knän för ditt eget bästa, 
så — ba, vad kommer det dig vid, för 
hur har jag inte tiggt och bett dig att låta 
bli det där fördärvliga ölet och vad gör 
du i stället? Går direkt ned på första kafé 
å gör slut på de pengar jag gett dig, — det 
är ditt tack. Kan inte även jag å min 
sida ha rättighet att påräkna någon förstå
else även från din sida, eller är det bara 
jag som nu har skyldigheter för att jag 
blivit gift, detta giftermål som jag så pikas 
för. Det måtte ha varit ett brott jag då be
gick, ett brott att jag då fick komma ut i 
världen och se att inte allting bara är ful
het och fattigdom som förstörde och tärde 
på hela min barndom, ja, var det ett brott 
emot dig, så vet du åtminstone att välja 
rätta ögonblicket för din hämnd.» 
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ID UNS FOLJETONG. ESTER. EN NUTIDSRG 
A V  E L I S A B E T H  H Ö G S T R Ö M - L Ö F B E R G .  

(Forts.) 

»TIDVIS GÖR JAG DET, MEN' I ALLA 
händelser inte alls så regelbundet som jag 
borde, så att den ligger där, beror lika myc
ket på, att den tillhört min far, som betydde 
så mycket för mig, och som var en verklig 
kristen. Men hur gör ni? Jag trodde när
mast att den arbetande ungdomen inte 
ville ha något med religionen att göra?» 

»En stor del tror nog så själv», sva
rade Barr, »men det är en sken-sanning, 
som vid närmare betraktande upphäver sig 
själv. Denna ödmjuka undergivenhet för 
partiviljan, dessa gripande offer av egen-
nytta och självbestämmelserätt när orga
nisationen kallar, vad är det strängt taget 
annat än det religiösa behovet, levande 
och oavkortat, fast lett i andra kanaler? 
När man så av en eller annan anledning 
börjar tvivla på att rörelsen är så över 
allt annat upphöjd, då är vägen till Bibeln 
inte lång, och där blir man först glad åt 
helheten och kärleksljuset, men sedan så 
hopplöst nedstämd över avståndet mellan 
urbild och vrångbild.» 

Litet senare började han tala om dok
tor Eliasson. »Jag vet nog, att han inte 
tycker om mig», sade han, »men så tycker 
jag så mycket mer om honom! Där finns 
den oknäckta tron på framtiden och den 
sanna, stolta likgiltigheten för penningens 
förvärv. Egentligen kan ingen fatta, hur 

han kan klara sig på sina begränsade till
gångar. Bruksläkarlönen här är ju tillta
gen med tanke på att innehavaren skall 
ha vidsträckt enskild praktik, och nog är 
Eliassons vidsträckt nog, men inkomsten? 
De väl situerade anlita honom inte, och 
av de fattiga näns han ju aldrig ta be
talt.» 

Flickan i soffhörnet drack törstigt in hans 
ord, men blev plötsligt tankspridd och gick 
och lyfte undan gardinen och såg ut. »Det 
är full snöyra», sade hon, »och så mörkt!» 
Hennes röst var helt bekymrad, och Barr 
förstod ögonblickligen, för vem hon var 
orolig. Det stack till inom honom, och 
trots att han hela tiden klart såg .sin un
derlägsenhet, — såg den vida större än 
den verkligen var — väckte hans manliga 
beskyddarkänslan ett oresonligt begär att 
taga henne bort härifrån, bort från en 
ofruktbar kärlek, den hon ännu ej visste 
om men som skulle bringa henne långa 
lidanden, ja, långt bort någon annanstans 
i världen, där hon skulle växa ut till det 
stycke sann och härlig mänsklighet, som 
hon nu blott gömde fröet till. Men Ed
vin Barr var inte van att få någonting 
gratis. Jag kan vänta, jag kan vara tå
lig, tänkte han beslutsamt, i det han tog 
avsked och gick, glömmande sina böcker 
och sin tidning för dagen kvar. 

»Ni gör så stora framsteg», sade Ester 

ett par veckor därefter, »så nu måste ni 
skaffa en ny bok till härnäst.» 

»Då blir det särdeles lämpligt att skju
ta emellan med en friluftskonversation», 
svarade Barr genast. »Fröken Ester, möt 
mig i morgon klockan fem utanför konsum
tionsföreningen och följ utan vidare med, 
dit jag för er!» 

»Det är en rätt så anspråksfull begäran 
men ni retar min nyfikenhet, och då den 
är väckt, då vet ni, att segern över en 
kvinna är given!» 

Det var bistert kallt på torsdagsaftonen, 
och Barr gick och smällde fötterna mot 
varandra, medan han väntade på Ester. 
Men det belåtna leendet kring hans mun 
frös inte bort. Det kommer att bli roligt, 
de måste känna sig dragna till varandra, 
det är inte möjligt annat, tänkte han där 
han gick. 

I rask takt .passerade de den yttersta 
bruksgatan och veko av till vänster genom 
skogen, men när Edvin svängde ner i a llén 
mot prästgården, blev Ester stående: »Nej, 
men vad gör ni nu, detta går knappast för 
sig! Jag känner ju inte kyrkoherden, men 
det betydde mindre ifall han umgicks hos 
Eliassons, men nu är ju doktorn och han 
nätt och jämnt bekanta.» 

»Lämna ni doktorn åt sidan en stund 
och kom bara med! Kyrkoherden väntar 

(Forts. sid. 599.) 

Känsloutbrottet överväldigade henne, tå
rarna kommo åter och hon vände sig bort 
under våldsamma snyftningar. 

Mannen stod olycklig som om han pis
kats och såg skyggt och skuldmedvetet 
på henne. Men så närmade han sig henne 
och lade sin kalla hand på hennes arm. 
»Förlåt mig», sade han med huvudet böjt 
och blicken irrande och förtvivlad mot gol
vet. »Förlåt mig, men jag vet inte vad 
det är med mig, — jag är så olycklig.» 
Så tog han försiktigt bort handen och tog 
sin hatt på bordet. Ännu en gång såg 
han på henne men med något varmt och 
bedjande i sina trötta ögon och åter när
made sig hans hand henne så försiktigt, 
men nu strök han så lätt ett par tag över 
hennes burriga hår. 

»Förlåt pappa, du kära...» bad han med 
något grumligt i rösten, så öppnade han 
dörren och gick tyst sin väg. 

Hon såg upp efter honom. Nej, han 
fick inte gå, han fick inte, för visst förstodo 
de varandra, men han var redan försvun
nen. — 

När mannen kom ned på gatan blev han 
stående ett ögonblick villrådig vart han 
skulle gå, men så huttrade han åter iväg 
ned mot Strandvägen. Det hade klarnat 
däruppe, det såg ut att bli kallt till natten 
och Karlavagnens stjärnor lyste som för
storade över de svarta hustaken. Nu öka
de han farten och han skyndade fram, halv
sprang, för att komma fri från något som 
plötsligt gripit ett tag i hans inre och klämt 
till om hans strupe och likt en drucken 
snubblade han framåt mot Djurgårdsbron. 
Där tycktes den djävulen äntligen släppa 
sitt tag och han sjönk utmattad ned på en 
soffa i den långa och nästan folktomma 

allén. Där blev han hängande över rygg
stödet med huvudet i armarna som om han 
somnat, men plötsligt steg han åter upp 
blek och frånvarande. Vad det kändes 
lugnt nu därinne i bröstet! Det var som 
om en frid kommit över honom som han 
förut aldrig känt, en frid, stor, helig och 
stilla, oändlig som himlen däruppe och han 
log för sig själv och tog sig ett tag om den 
våta pannan. 

Men nu måste han skynda, ja nu måste 
han skynda sig och åter kom brådskan över 
honom och åter bar det i väg och nu nådde 
han Djurgårdsbron som låg så vit i sin 
snö under de månformiga ljusgloberna, ja, 
som en himmelens bro från larmet och de 
många oroliga ljusen därbakom, över till 
den stora tystnaden och det hemlighetsfulla 
mörkret som lockade och drog och därför 
skyndade han, skyndade förbi unga lyck
liga människopar, som tätt tryckta intill var
andra återvände från sina ensamma prome
nader i de tysta gångarna. Men han såg 
dem ej, för nu skulle det ske, ja, i kväll 
skulle det ske... Nu hade han lämnat de 
sista lyktorna och de sista människorna 
långt bakom sig och nu tog han från vä-

Arade halvårs- och kvartals
prenumeranter! 

Tiden år nu inne att förnya prenumeratio
nen, vilken bör ske omedelbart för a tt und

vika avbrott i expeditionen. 

\lduns julnummer 

litterärt, värdefullt och rikt illustrerat, till
delas som vanligt gratis alla våra prenume

ranter. 

gen av på en sidväg som slingrade fram un
der ekarnas väldiga och svarta grenverk. 
Han sprang som i e tt drömljus från snön 
som återkastade det röda ljuset i glorian 
över staden därborta och han talade högt 
till s ig själv där han snubblade och sprang: 
»Ja, nu min flicka, nu skall det ske, nu 
är det bestämt, så i kväll skall det ske, 
så aldrig, aldrig, skall du behöva gråta 
över pappa vidare, å när han är borta, då 
får du frid, då får du ro, då slipper du 
ä n g s l a s  f ö r  a t t  h a n  k o m m e r  d ä r  f u l l .  . .  
D e t  b l i r  b r a  s å ,  a t t  j a g  k o m m e r  b o r t ,  f ö r  
aldrig blir det något av mig nu sedan mor 
har gått bort, bara till besvär, bara till be
svär och därför skall det ske, ja," nu skall 
det ske, så aldrig, aldrig skall du behöva 
gråta för pappa mer . ..» 

Nu bar det utför genom den mörka sko
gen och därnere var det, ja där låg det 
där blanksvarta som sög, som lockade så 
han måste halvspringa även utför den dröm
vita stigen och ned på en udde som sköt 
ut i det blickstilla vattnet. Nu stod han 
ytterst på den låga stenkajen och såg ned i 
det blickstilla djupet. Så hemlighetsfullt 
och lockande det var, vad det drog honom 
till sig... Långt därnere glimmade något 
och gungade, en stjärna var det och hon 
vinkade honom till sig, för det var inte 
botten därnere, nej, det var inte botten, 
men himlen var det, den stora rymden 
som snart skulle ta emot honom och han 
såg sig om med ett virrigt och ängsligt le
ende som om han fruktat att någon skulle 
komma och röva lyckan ifrån honom, men 
så förde han armarna som en bön om befri
else uppåt mot rymden, ögonen slöto sig i 
hans bleka ansikte och han lät sig falla 
nedåt, mot stjärnan i djupet. 

©S o m m a r m ö b l e r  f ö r  b o s t a d ,  t r ä d g å r d ,  v e r a n d a  
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De föregående uppsatser- jj 
na i serien Sjukvård i | 
hemmet återfinnas i ur. = 
46 och 5/ för 192 r samt i : 
ur. 2, JO, 12, 13, 75, 17, 20 \ 

och 23 för i år. | 

ÄlÉillii 

II. Konstgjord andning enligt Schäfers metod. 
I. Urskakning av vatten, 

III. Framdragning och fästande av tungan 

V. Konstgjord andning enligt Silvester 
Plomans metod. Utandning. 

IV. Konstgjord andning enligt Silvester 
Plomans metod. Inandning. 

KONSTGJORD ANDNING. 

jämnt och stadigt nedåt (utandning) (Fig. II), 
under det att man räknar 1, 2, 3, i lu gn, jämn 
takt. Sedan släpper man upp trycket (inand
ning) och räknar i samma lugna takt 1, 2, 3. 
Detta är den s. k. Schäferska metoden. 

Är man flera, använder man den mera ef
fektiva s. k. Silvester-Plomanska metoden. 
Man lägger då i stället den förolyckade på 
rygg, placerar något underlag, t. ex. hoprullade 
kläder, under hans skuldror, så att bröstkor
gen kommer att ligga högt. Tungan framdra
ges så långt som möjligt och fästes mot ha
kan med binda, näsduk eller annat (Fig. III). 
Den ene medhjälparen för den förolyckades 
armar utåt och mot huvudet samt trycker ned
åt, räknande 1, 2, 3, (inandning) (Fig. IV). 
Därefter släpper han detta grepp, och den 
andre medhjälparen lägger sina händer på 
nedre delen av den förolyckades bröstkorg, 
trycker jämnt och kraftigt rakt nedåt, räknan
de i, 2, 3, (utandning) (Fig. V). 

Vid den Schäferska metoden upprepas and
ningsrörelserna 12—14 gånger i minuten, vid 
den Silvester-Plomanska 10—12 g ånger. 

Tänk på att rörelserna vid konstgjord and
ning ej utföras för hastigt eller i o jämn takt, 
ej heller häftigt så att bröstkorgen skadas. 

VI. Vid en svimning lägges alltid den av
svimmade med huvudet lågt, om ansikts• 

färqen är blek. 

VID ÅTERUPPLIVNING AV SKEN-
bart drunknad skall man fortast möjligt bort
skaffa ur mun, näsa och svalg allt, s om kan 
hindra luftens tillträde till lungorna, såsom 
gyttja, sand, slem, vatten etc. (Fig. 1), samt 
lösa upp tryckande klädesplagg. Efter en 
hastig rengöring av munnen rullar man den 
förolyckade framstupa och lägger huvudet 
lågt, stött mot armarna, så att vatten och slem 
kan rinna ut. För att det skall gå lättare, 
ställer man sig mitt över patienten, knäpper 
ihop sina händer under bröstkorgens nedre del 
och lyfter på så sätt upp ilionom ett par gånger. 
Genom detta läge faller tungan framåt och 
hindrar därigenom ej luftens tillträde till lun
gorna. . Om naturlig andning nu ej inträder, 
måste man tillgripa konstgjord andning. 

Men lägger den förolyckade framstupa med 
huvudet på a rmarna, ställer sig på knä gränsle 
över hans höfter, lägger handflatorna över 
bröstkorgens nedre del, tummarna parallella 
med ryggraden och intill denna samt trycker 

VII. En sanslös med rött, blodsprängt 
ansikte placeras alltid med huvudet högt. 

Skydda den förolyckade för stark blåst och 
onödig avkylning samt frottera lemmarna 
(helst med ylle) om hjälp finns att tillgå. 
Andningsrörelserna måste dock fortgå oav
brutet. 

För kompletterande upplysningar vid liv
räddning i vatten och av skenbart drunknad, 
se Svenska Livräddningssällskapets Handbok 
i simning och livräddning. 

liar någon gått ner sig på svag is, bör man 
kasta en lina, försedd med en ej löpande ögla 
(pålstek) så stor, att den förolyckade kan 
kränga den över huvud och armar. Sedan 
närmar man sig platsen genom att krypa ut, 
helst med en planka, en stör e. d. på tvären 
framför sig; detta för att fördela sin egen 

rjll . vUIinffen undvara l^AKEM^KT^ÄTOD 
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kroppstyngd, .så att ej isen brister. — Har 
någon fallit i en sågad vak är det ju ingen 
fara att gå ut till randen och draga upp ho
nom. — Blir man själv utsatt för isens 
bristande eller ramlar man i en vak, tar man 
sig lättast upp genom att vända ryggen mot 
iskanten, sträcka ut armarna och medelst sim-
tag med benen, eller stöd mot andra kanten, 
taga s:g upp på rygg. Har man ispigg eller 
kniv att hugga fast i isen med, halkar man 
mindre. Så snart den förolyckade kommit 
upp på fast is, bör han helst springande be
giva sig 'hem. Där klär man av och frotterar 
honom, lindar in honom i filtar och bäddar 
ner honom i uppvärmd säng. För att ersätta 
förlorad värme, och om möjligt förebygga 
lunginflammation, ger man honom varma 
drycker. Läkare bör genast tillkallas. Är den 
förolyckade medvetslös, så att andningen upp
hört, ger man konstgjord andning. Se efter 
att ej någon kroppsdel blivit frostskadad. 

Anm. Kom ihåg att vårisarna äro för
rädiska, d. v. s. att de, trots sin tjocklek, äro 
på grund av solens starka inverkan porösa. 
Höstisarna däremot äro tunna, men fasta. 

Om man skall gå in i en lägenhet för att 
rädda någon som blivit förgiftad av kolos eller 
gas, ä r det fördelaktigt att binda en våt duk 
över näsa och mun för att skydda sig. Hu
vudsaken både för den förgiftade och en själv 
är dock, att det hela går hastigt. Man rusar 
in i r ummet, öppnar eller slår ut fönstret samt 
bär eller släpar ut den medvetslöse. 

Tänk på att koloxid är tyngre än luft och 
samlar sig vid golvet, gas tvärtom. Den med
vetslöse b ehandlas sedan med konstgjord and
ning, ifall andningen upphört, och upplivnings-
medel. 

Skall man hjälpa till att rädda någon ur 
ett brinnande hus, binder man en våt näsduk 
över näsa och mun som skydd mot röken, be
gjuter kläderna med vatten och täcker håret 
med en våt handduk. Fastän drag minskar 
faran för kvävning av rök, måste man akta 
sig f ör korsdrag som ökar elden. Har någon 
person redan blivit medvetslös, släpas denne 
ut liksom vid gasförgiftning och behandlas, 
om så behövs, med konstgjord andning. 

6" vin in ing, värn teslag. 

Orsaken till svimning kan vara kvav luft, 
sinnesrörelse, smärta el. d. Man för patien
ten till en lugn, sval plats med frisk luft samt 
lossar tryckande klädesplagg vid midja och 

hals. Patienten, som vanligen är blek, lä gges 
med huvudet lågt, och man lyfter upp benen, 
ty då rinner blodet lättare till hjärnan (Fig. 
VI). Återkommer ej patienten till medv etan
de, låter man honom lukta på något starkt, 
t. ex. ammoniak. Först sedan patienten kvick
nat till, f år han vatten att dricka. Vid en del 
svimningsanfall är patienten röd i ansiktet. 
Man lägger då huvudet högt och behandlar 
honom med kalla kompresser eller isblåsa och 
är ytterligt försiktig vid flyttning av den sju
ke, ty det kan vara fråga om en hjärnblöd
ning (Fig. VII). 

För att förebygga värmeslag bör man 
skydda bakhuvudet mot stark sol. Har vär
meslag redan inträtt, för man genast patien
ten till en skuggig plats, lägger huvudet högt, 
lossar kläderna samt begjuter huvud och öv er
kropp med kallt vatten. Återkommer inte 
medvetandet snart, bör man ge konstgjord 
andning och tillkalla läkare. 

NANNA ROSENBLAD. 

Kung Gustav överräcker en fana till Stock
holms Sky tte förbund. 

IDUNS FÖLJETONG. 
(Forts. fr. sid. 597.) 

oss, och bleve mycket besviken, om ni 
strejkade.» 

Ja, det syntes med detsamma att de voro 
väntade. En brasa i vackraste stadiet glöd
de i kakelugnen och kaffebrickan stod med 
blåblommiga koppar och ett torn av små
bröd på bordet framför en soffa, som var 
så alldeles lik den vaxduksklädda kollegan 
i pastor Lyckhammers kammare, att Ester 
kände sina ögon tåras, och smeksamt strök 
över de blanka dynorna. Prästens äldre 
syster kom in med kaffepumpan i ett 
lustigt, korsstygnsbroderat fodral, cch han 
själv förklarade för Ester att han lika litet 
som värden i huset finge ta åt sig upp
märksamheten med det extra bakverket, 
som vore uteslutande ett utslag av det be
tänkligt ömma förhållandet mellan Edvin 
o c h  f r ö k e n  I d a .  » H a n  h a r  e n  s å d a n  t u r  
med gamla fruntimmer, de unga, dem bryr 
han sig inte det minsta om!» 

Under hans vågiga, gråstänkta hår kom 
blicken på en gång mild och spjuveraktig, 
och över hela hans väsende låg en prägel 
av trygghet och harmoni, som skapade en 
utsökt stämning av förnöjsam ro i o mgiv
ningen. Ester mindes från kyrkan hans 
vackra sångröst och fick honom efter kaffet 
till pianot. 

Det lilla auditoriet satt så hemlikt obe
svärat ute i rummet, gamla fröken mod 
en stickning, Edvin i gungstolen, spinnan
de över sin pipa, och Ester sysslolös, litet 
böjd över den vackra fågelhunden, som 
kommit och lagt sitt huvud i hennes knä. 
Prästen sjöng Geijer, På Nyårsdagen och 
Reseda och Ester tyckte genast att ingen
ting kunde passa honom bättre att före
draga. Finns det väl några, tänkte hon, 
o m  v i l k a  d e t  r å d e r  e n  s å  u t b r e d d ,  o k u n 
nig missuppfattning som just dessa äldre 
präster? Hon mindes Tords ord, att »dc 
äro alla prelater», och många andra hade 
hon hört, icke minst i Uppsala, som om
talat dem med den öppna ringaktningen 
för mer och mindre medveten humbug. 
Vilka hjärtlösa, lättvindiga domar fälldes 
inte därmed över otaliga tysta kulturgärnin
gar ute i bygderna och över män, som på 
det finaste sätt förena alt vara andens strids
män och att »hava blivit såsom barn». 

(Forts.) 

Kung Gustav på väg till den nyrestaurerade Riddarholmskyrkans Skolbarnen nedlägga en krans framför Gustav Vasastatyn på 
invigning på nationaldagen. Riddarhustorget. 

• _ tm « ^ ft ^ är den förnämsta Toilett-tvålen emedan den gör en ; 
U jfJI ä §j « «yns 4 fi ***. «pot finnig, narig och ful hy slät och fraîche. Rek. av fram- j 
! : j  L A  g g j  I I  H fl I B T *̂j| B jf"*® HTh stående läkare. Finnes i alla välsorterade affärer, 

i Jw " * A A A • w A V* A& TeKniska FabriKen Ledolin, Stockholm, RIKS 26 62 | 
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PA VÅRSIDAN HÄNDER DET ATT ÄVEN 
storstadsmänniskan, som eljcs inte kan tänka sig li
vet utan hiss och varmvatten och vacuum cleaner, 
lätt blir rousseauan, och hon grips av ett begär att 
återgå till fåren eller leva simple life, som ame
rikanarna kalla det. Men det är inte så enkelt att 
leva enkelt liv som mången tror. En av mina vän
ner, som skulle reparera sina skamfilade nerver 
uppe bla nd våra fjällar, anlände till den jämtländska 
fäboden med bl. a. en vitbroderad parasoll och ett 
gammalt åbäkigt fotogenkök Hon hälsades med ett 
skallande skratt av de mera fjällvana kamraterna, 
och den packningen har hon fått äta upp mer än 
en gång. Men om vi kvinnor också bli förnufti

gare med resutrustning år för år, så kan man dock 
ännu få se unga damer ge sig ut på bergvandringar 
iförda glödritade alpstavar och rosettskor eller med 
galoscher och paraply i resgodset. Och vår para
solldam, som annars är en mycket praktisk och 
duglig kvinna, har säkert många själsfränder, som 
första gången de gå till fjälls ha en nästan lika 
excentrisk utrustning. Och det är egentligen för 
dem som de här raderna äro skrivna. Den "fjäll
bitne" som vet alt huvudsaken för fjällvandraren 
är benen, går till skomakare K. Petterson på Ny
brogatan — han som gör fjällskor åt alla Europas 
krönta huvuden för att inte tala om alla de okrönta 
— och skaffar sig ett par rejäla handgjorda kängor 
på fötterna. Får så Achilleshälen dubbla yllestrum
por om sig — eller, om ni så vill, s trumpor, soc
kor och puttis — så försvinner skavsårets skräm
mande spöke från horisonten. För resten börja nu 
också de stora sportaffärerna att ha användbara 

fjällkängor. 

Vilka kläder äro mest praktiska för den modärna 
människan, som vill leka indian för en månad? 
Burberytyget är det ideala — det är intet tvivel om 
den saken : det är både tätt och lätt. Men det är 
dyrt, och därför går flertalet av oss nog i kaki eller 
vindtyg, som även om det inte alldeles motstår vä
tan, dock torkar ganska fort. Oljeduk, som ju 
skulle vara tätt, blir alldeles för tungt att gå med. 
På ryggen tar ni en s. k. Bcrgansmeis, en rygg
säck som vilar på böjd stålställning, så att den inte 
ligger an på ryggen. Och för att hålla luftens små 
onda andar på avstånd, smörjer ni in er med en 
blandning av myggmedlet Kul och tjära — hälften 
av vardera —, så att alla bara kroppsdelar : ansiktet, 
halsen och "skarven" mellan skinnhandskarna och 
ärmen äro väl skyddade. Det tjärdoftande sminket 
avdunstar emellertid rätt hastigt,' så att det blir att 
sminka om sig var timme. För att inte huden skall 
bli alldeles flådd efter några veckors hantering på 
detta sätt, är det klokt att ha med en fet salva, 
som ingnides på kvällen efter tvättning med varmt 
vatten. Detta sker väl i al lmänhet i turistkåtan, se
dan den sedvanliga "myggleken" är slut och alla de 

små odjuren jagats in i röken från elden och följt 
med den ut genom kåtöppningen. 

Det är alldeles omöjligt att leva simple life utan 
aluminium. Nu för tiden finns det en massa prak
tiska små ting för fotvandringar och alla slags ut
färder, gjorda av den lättaste av metaller, från ägg
skyddet till det praktiska turistköket Det senare, 
som kostar 12:50, r3'mmer kastrull, kaffepanna för 
Yt liter, stekpanna, kokställning, tallrik, två bägare, 
sockerask o ch en rem att bära i. Hoplagt tar det ej 
mer plats än 10X20 cm. Som bränsle användes 
torrsprit. Vid vanliga fjällvandringar är det ju 
lämpligast att själv göra upp eld vid matlagningen, 
men kommer man ovan trädgränsen, där bränslet 
sviker, är turistkök med torrsprit gott att ha. Hop
fällbara Primuskök, som skrymma mycket litet, 
finnas också för den, som föredrar detta fabrikat. 
Bröd, torkad frukt och andra matvaror förvaras 
bäst i täta linncpåsar, som knytas ihop och stop
pas ned i ryggsäcken, till smör finnas numera bur
kar enligt thermossystem. Den som själv vill föra 
sitt hus med sig och slå läger där honom lyster 
bör titta på en nyhet i tältväg, som finns pä N. K:s 
sportavdelning och kostar 75 kr. Det är det s. k. 
norska tältet, som tillverkas av aeroplanduk och 
samtidigt utgör sovpåse, då det har bottenduk. Det 
väger två kilo, och det lär ta bara två minuter för 
ägaren a tt resa tältet. 

Den som lever sitt enkla sommarliv på havets 
blåa böljor, behöver ibland litet av kulturens på
hitt f ör att inte fara allt för illa. Dit hör antagligen 
ett balanskök: två fotogenkök, så upphängda, att 
kaffepannan kokar och fläsket stekes, hur båten än 
girar bland sjöarna. De hop fällbara båtborden och 
schatullen m ed numrerade dricks- och vinglas förut
sätta ju en mera komplicerad livsföring med grogg 
och motbok och falla inte inom ramen för denna 
sedolärande artikel om enkelt naturliv. Ett sådant 
enkelt liv kunde ju också levas i en bil, eftersom 
en o rdinär bil inte blir dyrare än en motorbåt. Och 
många av oss, som helst av allt ville susa fram på 
upptäcksfärd i vårt stora underbara land med han
den på egen ratt, sucka längtansfullt : Var äro de 
företagsamma män, som bygga billiga garage till 
våra blivande Fordar? Och avundsamt följa vi med 
blicken de puttrande båtarna, som finna så billiga 
bostäder vid insjöstränder och s kärgårdsvikar... 

BABA. 

Mlllllllllllll iiimiiiiiiiiiiii 

Nya småflickhlänningar. 
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kunna tro. Den kan mycket väl uppta tävlan med 
voilen i fråga om hållbarhet och blir efter varje 
tvätt lika fraîche som ny. På modellen, som är 

Solvända. 

TACK VARE VARA LÄSARINNORS SYN-
barligen livliga uppskat tning av de små klänningarna 
i n :r 19 av tidningen, förser oss Ateljé Sländan 
med ännu ett par modeller till sådana. Av dessa få 
väl Pastell och tyllklänningen Ängsblomma anses 
som riktiga "högtidsblåsor", men man kan ju göra 
dem så billigt, genom att själv släppa till arbets
kraften. Pastell verkar som en delikat pastellmål
ning. Ge nom att blanda de tv å materialerna voile och 
tyll m ed strödda buketter i pastellfärg har man lyc
kats få en alldeles påtagligt mjuk och luftig verkan. 
Och dock äro blommorna helt enkelt gjorda i 
grova langettstygn och snittet mycket enkelt. Ängs
blomma talar för sig själv. Nämnas bör endast, att 
en prima tvättyll icke är så ovaraktig och oprak
tisk till klänningar och blusar, som man skulle 

solvändor. Nedre delen av kjolen är gjord av blek
gul tobralco (merceriserat bomullstyg), som slutas 
upptill i ett applikationsmönstcr mot den vita voilen. 
Alla konturer ärc sydda med grova langettstygn i 
en någ ot st arkare gul f ärg. Dekoren kring hals och 
ärmar är behandlad på samma sätt. 

Modellerna kunna erhållas pr postförskott av-
Ateljé Sländan under adress Iduns Handarbetsav-
deln., Iduns Red., Stockholm till följande priser. 

Modell Pastell: tillklippt, broderiet uppritat, på
börjat, för 7—9 å r i voile och tyll kr. 24: 50, i en
dast voile kr. 19:—. För 10—13 år kr. 26:—, i 
endast voile kr. 21 : —. Garn 5 dockor 1 kr. Pap
persmönster med broderiet uppritat kr. 3 : —. Mo
dell Ängsblomma: Tillklippt o. s. v. i prima tvätt
tyll för 7—9 år kr. 20:75, för 10—13 å r kr. 23:75. 
Pappersmönster på broderiet kr. 1:25. Garn 5 doc
kor i kr. Modell Solvända: Tillklippt o. s. v. i vit 
voile och tobralco (gul, rosa eller ljusblå) för 7—9 
år kr. 12:25, för 10—13 år kr. 15:—. Garn 3 doc
kor 60 öre. Pappcrsmönster med broderiet uppri
tat kr. 2: 75. 

Pastell. 

ämnad för en 8-åring, är under skärpet kring mid
jan arrangerat ett djupt veck, vilket lägges ned i 
mån av behov. På så sätt kan den fortsätta att 
vara "den "bästa" i flera år. — S olvända är helt en
kelt en liten nätt söndagsklänning. Sitt namn har 
den fått genom sitt mönster av stora stiliserade Ängsblomma. 

Il Tuppens Z©phyr^^^^^ DE CHOLEPALMINE 
J  :  * *  ;  A nt i s e p t i s k a  h u d m e d e l ,  säljes â apotek, av parfym-, speceri-, sy-

och Ni köper ingen annan. behörs- och färghandlare, perukmakare m. îl. i l uber à Kr. 1.— o ch 60 öre. 
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vid Dålig Matlust, Blodbrist och därav följande trötthet och nervositet använd 
järnmedicinen Idozan. Idozan är framställd efter läkarevetenskapens nyaste fordringar och med 
5-du.bb«l järnhatt, jämfört med andra dyl. prep. Ger genom sin höga järnhalt och utmärkta 
sammansättning överraskande resultat, samt btiw billigast att använda . Utmärkt välsma
kande. Rådfråga läkare. Fås å alla apotek. 

IDOZAN 
>j tänderna. 
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F R Å N S C A L A T E A T E R N I  

under tesen att i Stockholm är det bara tråkigt och 
i Köpenhamn bara roligt. Vi måste verkligen gnug
ga oss i ögonen och undra, om vi gå i e n huvudstad 
av misantroper och tunguser. Men å andra sidan : 
varför skola vi ej få behålla vår egenart, som sam
manhänger med vårt kärvare klimat och allvarligare 
lynne? Allvaret är i alla fall.ej så djupt att det 
övergår till bist erhet. Stockholm just nu — om man 
får anse att Stockholm representerar Sverige — ät
en leende stad. Och själva försmå vi ej livsglädjen. 
Det underbara här ju hänt att en köpenhamnare 
nyligen karaktäriserat Mälaredrottningen som "den 
festligaste stad på jorden". Emellertid: för att inte 
rubba cirklarne så låt oss för ögonblicket tillstå a tt 
en köpenhamnsk revy är något 11011 plus ultra i 
fråga om "lune" och yttre glans och en stockholmsk 

revy en svag efterklang av allt det där. 
Vi komma ju litet var i sommar att resa ned 

och anställa jämförelser. Att Scalas revy slår re
kord i fråga om lysande sceneri och ej mindre ly
sande balett, det erkännes gärna. Men månne icke 
innehållet är svagt bredvid vår Folkteaters kvicka 

revydikt ? 
Nå men — Carl Alstrup och Kiss Andersen? 

säger köpenhamnaren. Nå, men Xaima Wifstrand, 

Lili Ziedner och Karl Gerhard svarar 

SVENSK I STOCKHOLM. 

Kronprinsessan Margaretas porträtt, som publi
cerades i Idun 11 :r 23, har utgått från hov fotogra
fen F. Flodins ateljé, vilket härmed på förekom
men anledning meddelas. 

Till vänster Kiss Andersen i den nya Scala-
revyn, överst till höger Carl Alstrup som 
taoreador med baletten och därunder Agnes 
Brissman och baletten i flamingonumret. 

Vad svensk i Köpenhamn skrivit här ovan 
är givetvis uttryck för en förtjusning, som 
svenskarne alltid riskera att råka ut för då de flu
tit upp på andra sidan Sundet. I synnerhet stock
holmarne som med eller mot sin vilja måste skriva 

Gurli Ulff. VÅR GLADA, SÖDRA GRANNMETROPOL 
har blivit en "Begivenhed" rikare. "S cala" har haft 
premiär på sin årliga utstyrselrevy, kring vilken 
intresset i vår svävat intensivare än någonsin, eme
dan Carl Alstrup där skulle göra sitt återinträde i 
den lätta konstform, i vilken han är en erkänd mä
stare, men som han i vintras troddes ha definitivt 
vänt ryggen för högre och allvarligare uppgifter: 
"Kean" och "Othello". Det behöver väl knappast 
sägas att han lade en ny framgång till sina tidigare 
och att återseendets rörelse var stor på ömse sidor 
om rampen? Som fyrmästare på Sprog0, som guide 
i Pompejis ruiner och toreador (se bilden!) är han 
alltjämt sig själv — det stora barnet och den 
store konstnären, den ypperlige revyskådespelaren 
av mått, som gå över dem, vi här hemma äro vana 
vid. I den unga, förtjusande fröken Kiss Andersen, 
som i år fått pröva sina krafter i större uppgifter 
än hitintills, har Scala äntligen fätt den primadon
na, denna scen så länge saknat. Den raffinerat 
.konstnärliga utstyrseln är i denna revy mer ödslan
de i form och färg än någonsin. Därtill kommer, 
att Scala äger en balett, so m icke blott genom sin 
numerär verkar överväldigande, men därtill är ung, 
skön och kan dansa (ack, stockholmska revydirektö
rer, här ha ni åtskilligt att lära!). 

SVENSK I KÖPENHAMN. 

* 

HON AVLED FÖR NÅGON VECKA SEDAN 
den på sin tid lika talangfulla som vackra skåde
spelerskan Gurli Åberg, samtida och kamrat med 
den lysande skara artister, som under 70- och 80-
talen gjorde gamla Dramatiska teatern till en rang
scen. Hennes fack som scenisk konstnärinna spände 
över vida områden. Inom den klassiska dramatiken 
utförde hon framgångsrikt så skilda uppgifter som 
Orleanska jungfrun i Schillers skådespel och den 
skälmska Rosalinda i Shaksperes lustspel "Som ni 
behagar". Salongskomedien var ett annat av hennes 
fack och även inom farsen utmärkte hon sig tack 
vare sin livliga och kvicka naturel. Med fru Ulff 
bortgick ännu en representant för den traditions
fasta skådespelarkonst, vars glanstid räckte fram 
till förra seklets sista årtionde och som 1111 har 
kvar blott ett fåtal bärare. 

\ 
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NÅGOT OM RABARBER. 

RABARBER FINNES NUMERA SNART 
sagt hela å ret om, i det den spröd och d rivhusfram
dragen förekommer i handeln alltifrån december 
månads slut till de första oktoberdagarne. Det är 
givetvis under dessa 10 månader en stor skillnad 
på kvalité och pris, och aldrig är den så fyllig och 
rik i smaken som under hela juni månad. Visser
ligen blir d en s. k. andra skörden under sensomma
ren mindre syrlig, men denna förmån vinnes på be
kostnad av smaken och den på sensommaren delvis 
förlorade saftigheten. Men ämnar man använda ra
barbern som utdrygning för vissa slag av sylt, mar
melad eller saft, då är just den senare rabarberskör
den att föredraga. 

Rabarber som ä r ämnad för konservering i vatten, 
bör om möjligt skördas före den i juli, enär den 
syra, som rabarbern då innehåller, äger en star
kare preserverande verkan än den som finns i den 
senare skördade produkten. 

I detta sammanhang kan nämnas, att det i vårt 
land numera odlas två slag av rabarber. Ännu be
härskar den långa, mycket kraftiga och saftiga 
Fic/or/orabarbern marknaden. Men det skulle vara 
förmånligt, om den andra rabarbersorten, crimson 
perfection, mera beaktades, ty denna, ljus karmo-
sinröd, mjäll och delikat som den är, överträffar i 
allt viktoriarabarbern utom möjligen i a vkastningen, 
åtminstone bliva a ldrig de spröda crimsonperfection-
stjälkarne så tjocka som en riktigt frodig victoria
plantas. 

Vid all konservering av rabarber undvikes ' om 
möjligt skalning, detta på grund av att färgen och 
delvis även de finaste smakämnena finnas i och 
omedelbart under skalhinnan. Har man mycket gott 
om rabarber, är det av stor fördel för produkten, 
om endast den röda delen av stjälken användes; 
det översta nedanför bladet är nämligen ofta och 
särskilt framemot sommaren grovt och ganska smak
löst. Att konservera rabarber enbart och i sockerlag 
förekommer mera sällan; det skall då endast vara 
utsökt vackra, mjälla och tjocka stjälkar. Underteck
nad har ett par gånger sett och sm akat sådan rabar
ber, där den vid en novembersupé bjöds som "mel-
lantraktering". Den låg då i en lång kristallskål, 
tjock och blekskär, i l ängder av omkr. 25 cm. (bur
kens höjd), och var nog fager att skåda och gan
ska smaklig, men ägde icke för ty mera kuriositets
intresse. — Sockerlagen var mycket tjock, drygt 1 
kilo s ocker mot 1 lit vatten, och rabarbern sterilise
rades 20 min. vid 80 gr. med mycket långsamt ske
ende uppvärmning. N är rabarber lägges in på vatten, 
välj es vidhalsade mörk a flaskor — 1 lit :s ättikssprit-
flaskor äro förträffliga — som ytterst noga sköljas. 
Dock behöva de ej vara torra, enär de ju st rax efter 
skola fyllas med både rabarber och vatten. Rabar
bern skäres i små t ärningar, som stoppas t ätt på bu
teljerna, friskt vatten påfylles, varefter buteljerna 
korkas och hartsas. Är vattnet särskilt hårt och 
kalkhaltigt, bör detta om möjligt få ett uppkok, 
varefter det får kallna innan det fylles på rabarber
flaskorna. 

En god och hållbar saft av rabarber erhålles ge
nom att fint skära 4 kilo sköljd och torkad men 
ej skalad rabarber, som sakta får koka i 2 lit. vat
ten tills den faller sönder. Massan hälles i silduk 
och får självrinna över natten. Den mätes sedan, 
och till varje lit. självrunnen saft tages 500—600 
gr. socker, varmed saften får koka tills den är klar, 
eller omkr. 25—30 min. efter uppkoket. — Saften, 
som under kokningen väl skummats, hälles kall på 
rena och torra buteljer, som korkas och hartsas. 

För den, som vill spa ra på sitt förråd av orange
marmelad, men ändå gärna vill njuta av en frisk 
marmelad till förmiddagsteet är följande billiga och 
pikanta rabarbermarmelad förträfflig. Nedvarva i 
en syltkittel av aluminium eller av emaljerat gods 
4 kilo oskalad, men väl avtorkad rabarber, tvärs 
över skuren i mycket tunna skivor, med 1 kilo ljust 
farinsocker och låt blandningen stå över natten. 
Sätt kitteln på svag eld, och bringa innehållet till 
kokning, varefter kokningen sakta får fortsätta 30 
min. Lyft av kitteln och tillsätt V/ à V/2 kilo 
strösocker samt 25 gr. skållad och finst ött bitterman
del, varefter grytan övertäckes och får stå till nä
sta dag, då rabarbern kokas färdig, eller tills den 
är blank och tjockflytande och faller i flagor från 
sleven. Härtill brukar i regel åtgå 2 tim. Skall ra

barbern ej förvaras för en längre tid, utan kon
sumeras under de närmaste veckorna, kan socker
mängden minskas till hälften, och kokningstiden 
något inskränkas. I detta fall blandas mot slutet 
6—8 blad vattendoppat gelatin, samt ytterst väl om-
röres. Marmeladen bör med detta förfarande röras 
en stund sedan den avlyfts från spisen för^ att för
hindra att gelatinet samlar sig i klimpar'pà botten. 
— I st. för bittermandel — vilken ger marmeladen 
en plommonliknande smak — kan det fint skurna 
gula skalet av 2 citroner användas. 

En god kombination är rabarber och ris; denna 
anrättning kokas som äppelris, d. v. s. den skurna 
rabarbern för sig i socker och helt litet vatten och 
risgrynen för sig. Skulle gröten, vilket oftast är 
fallet, förefalla väl tunn, avredes den med litet po
tatismjöl, utrört i en ringa mängd kallt vatten. Obs..' 
En tillsats av 1 msk. bästa sirap ger en pikant 
smak. 

Till sist en trevlig och omtyckt efterrätt av ra
barber, vilken samtidigt som den är ovanlig även 
är billig oc h mättande: Rabarberkaka (för 6 pers.). 
Sikta 400 gr. mjöl med 4 tsk. jästpulver och blanda 
däri medelst fingerspetsarna 2 stora msk. smör eller 
växtmargarin (75—80 gr.), V/2 msk. socker och ]/$ 
tsk. salt. Häll småningom i blandningen så mycket 
mjölk att man får en tämligen fast deg. Denna ut-
kavlas genast i 2 drygt i cm:s tjocka runda kakor, 
vilka1 bestrykas med smör, läggas på varandra och 
sedan gräddas rostbruna i god ugnsvärme. Kakor
na skiljas genast medelst gaffel i två delar, eller 
just där som de voro smörbestrukna, och hopläg
gas varma med gott kallt mos av rabarber, vilket 
gärna kan få vara avrett med litet potatismjöl, 
överst belägges kakan med rabarber och sedan be-
täckes d en i si n helhet med hårt vispad grädde, till
satt med vanilj socker. I. H—DT. 

(Eftertryck förbjudes). 

IDUNS KÖKSALMANACK 18-24 JUNI. 
SÖNDAG. Frukost: Bräckt skinka, äggröra, 

stekt potatis, smör, bröd, rädisor, kaffe eller te, 
vetebröd. — M iddag: Filbunke; Kalfstek med pota
tis, legymer, g rönsallad; Ris à la ma lta i kransform, 
fylld med katrinplommonkompott. 

MÅNDAG. Frukost: Potatis och ansjovissallad; 
smör, bröd, ost, kaffe eller te, skorpor. — Middag: 
Kroppkakor med skirat smör; sagosoppa med blan
dad frukt. 

TISDAG. Frukost: Uppstekta kroppkakor med 
lingon (rest sedan föreg. dags middag) ; smör, 
bröd, rädisor, kaffe eller te. — Middag: Kokt 
gädda med skirat smör, pepparrot och potatis; kall 
chokladpudding med grädde. 

ONSDAG. Frukost: Halstrad salt sill (s. k. jä-
garsill, som utgöres av salt sill, vilken sedan den 
utan förg. urvattning, urtagits raskt avsköljes, in
viras i ett papper och lägges på glöden, d är den får 
ligga 5—7 mi n. eller tills papperet är förkolnat, då 
sillen framtages och hastigt överspolas med hett 
vatten och lägges på serveringsfatet) ; nykokt pota
tis, smör, bröd, ost, kaffe eller te. — Middag: en
gelsk ragu på kalvstek (rester), potatis; filmjölk. 

TORSDAG. Frukost: Fisk- och makaronilåda 
med äggstanning; smör, bröd, ost, k affe eller te. — 
Middag: Spenatpuré med små frikadeller; tjock 
ugnspannkaka med sylt. 

FREDAG. Frukost: Uppstekt pannkaka med lin
gon; smör, bröd, ost, kaffe eller te. — Middag: 
stekta makrillfiléer med potatissallad; nyponkräm 
med gräddmjölk. 

LÖRDAG. (Midsommardagen). Frukost: Spar
risomelett, smör, bröd, rädisor, ost; kaffe eller te; 
saffransbröd. — Middag: Kall inkokt lax med ma
yonnaise och färsk potatis; smördegssnäckor med 
champignon- och sparrisstuvning; färsk krusbärs
paj med marängslöja och vaniljsås. 

RECEPT. (Eftertryck förbjudes). 
Potatis- och ansjovissallad (för 6 pers.). — 12—15 

ansjovisar, drygt 1 lit. kokt potatis, 2—3 hårdkokta 
ägg, i liten rödlök, /2 msk. smör (till att bryna 
löken uti), persilja. — Sås: 3 msk. ättika, 4—5 msk. 
olja, ]/2 tsk. peppar, salt, tsk. torr senap, 5—6 
msk. hett vatten. 

Ansjovisarne rensas och skäras i smala strimlor; 
äggen hårdkokas och skivas, och potatisen, som gär
na får vara nykokt, skäres även den i skivor. Lö

ken finhackas och fräses lätt i smöret samt blandas 
till de ovannämnda ingredienserna tillika med 1 
msk. hackad persilja. — Till såsen sammanröras 
ättikan, oljan, senapen och vitpepparn samt helt li
tet salt — varefter det varma vattnet tillsättes. Så
sen slås sedan över potatisen, ansjovisen etc., och 
salladen omblandas varsamt, så att ej äggskivorna 
allt för mycket mosas sönder. 

Anm. — Om så önskas, blandas till såsen några 
få skedar tjock, vispad grädde, och om man vill 
giva salladen ett vackrare utseende, läggas ägg
skivorna ej uti, utan i stället fördelas de över den 
tämligen högt upplagda salladen. 

Chokladpudding (för 6 pers.). — 9 del. grädd
mjölk, 10 blad gelatin, 1 msk. potatismjöl, 2—3 äg g, 
3—4 msk. kakaopulver, V/ del. socker, 1 msk. va-
niljsocker. 
, Det vattenspolade gelatinet blandas med mjölken, 
potatismjölet, äggulorna, kakaon, sockret och va
niljsockret i en kastrull. Blandningen får under 
ständig vispning sjuda, men ej fullt koka. Kast
rullen avlyftes, och krämen vispas tills den är kall, 
då de till hårt skum slagna äggvitorna nedskäras 
och varsamt om blandas, så a tt hela massan blir jämt 
bemängd av äggvitsskummet. Krämen hälles i en 
vattenspolad och sockerbeströdd form, som ställes 
på svalt ställe. När puddingen efter 2—5 timmar 
är stelnad, uppstjälpes den på glas- eller porslinsfat 
och se rveras antingen med vispad g rädde eller också 
helt enkelt med god mjölk. 

Engelsk kalvsteksragu (för 6 pers.). — Omkr. / 
kg. s tekt kalvkött i skivor (av söndagens kalvsteks-
middag), lit. (knappt) buljong, (kokt på stekbe
net), i liten rödlök, V/2 msk. smör, salt, vitpeppar, 
i msk. stark tomatpuré. — Till garnering: 6 tunna 
skivor av rökt skinka, 6 stekta skivor bröd i trian
gelform. 

Från kalvsteken skäres allt köttet; det redigaste' 
skäres i tunna skivor, ("rasket" användes för pytt 
i panna eller hachis etc.). Stekbenet krossas och på-
sättes i i (en) lit. vatten, varvid gärna tillsättas 1 
morot, Z palsternacka samt litet sa lt och några få 
vitpepparkorn. Buljongen får sakta koka under lock-
tills den har tämligen stark smak. (Ännu bättre 
blir resultatet, om benstyckena få bryna i en lång
panna i varm ugn). — Löken hackas ytterst fint 
och få r lätt bryna i en del av smöret, varefter resten 
av detta ilägges och får bryna med mjölet. Den 
silade buljongen påspädes småningom, och såsen 
får koka några få min. tills de n är blank och ga n
ska simmig. Tomatpuréir samt kryddor efter smak-
tillsättas och köttskivorna iläggas att bliva genom-
hettade, men köttet får ej koka, enär det då blir 
segt. Ragun upplägges på karott eller djupt anrätt-
ningsfat, och runt densamma läggas omväxlande de 
bräckta skinkskivcrna och de stekta brödtrianglarne. 
Rätten serveras rykande het. 

Stekta viakrillfiléer (för 6 pers.). — Omkr. V/2 

kg. jämnstor makrill, 1/2 msk. salt, V/2 ms k. ättika. 
— i ägg, 5—6 msk. stötbröd, 2 msk. smör, 1 msk. 
flottyr, persilja. 

Makrillarne rensas, fläkas och huvud, ryggben 
och alla fenor avlägsnas. Fisken delas längs efter 
i två filéer, vilka ingnidas med salt och ättika och 
få ligga en stund. De avtorkas väl, doppas i det 
med i—2 msk. mjölk vispade ägget och vändas i 
stötbrödet, blandat med några korn salt. Filéerna 
stekas vackert bruna i smör och flottyr blandat, 
eller också enbart i endast smör eller flottyr. 

Nyponkräm (f. 6 pers.). — 4 à 5 del. torra nypon, 
124 ht. vatten, ]/2 citron, V/2 del. socker, 3 msk. 
potatismjöl, i del. kallt vatten. 

Nyponen sköljas i ljumt vatten och påsättas med 
det kalla vattnet att sakta koka med den halva 
citronen under lock omkr. V/2 tim., under koknin
gen vispas ibland i kastrullen, så nyponen gå sön
der. Massan passeras. Det passerade slås tillbaka i 
kastrullen, sockret tillsättes, blandningen får koka 
upp, kastrullen avlyftes och potatismjölet, utrört i 
det kalla vattnet ivispas, varefter krämen under 
vispning får koka 4—5 min. Krämen upphälles och 
ytan beströs tunnt med strösocker, detta för att 
krämen ej skall skinna sig. — Önskar man anrätt
ningen finare, upphälles krämen i ett tämligen vitt 
och ganska djupt fat, varefter i ytan, när krämen 
är kall, nedstickes tätt med långa strimlor av skål
lad sötmandel. Serveras i detta fall med tunn eller 
vispad tjock grädde. 

I R u M  F Q R  o B A K P U L V E  
: Bakar hastigt, misslyckas aldrig. (HA»ÄsS.a) Finnes hos Eder handlande. ; 
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P A S S I O N S S K Â D E S P E L E N  I  O B E R A M M E R G A U  

ATT MÄNNI-
skorna i långa tider 
avgivit heliga löf
ten och tillgripit 
teaterknep för att 
blidka vreda gudar 
är en känd sak. Re
dan i det gamla 
hedniska Rom bör
jade man de första 

offentliga teaterföreställningarna år 391 för 
att avvärja gudarnas vrede, som i f orm av 
en hemsk pest då rasade i staden. 

Kring passionsskådespelen i Oberbayerns 
lilla by Oberammergau uppe i A mmerdalen 
har sedan århundraden stått en sällsam glo
ria av mystik och utvaldhet. Det förtäljes 
med anspråk på tillförlitlighet, att, när pes
ten år 1633 rasade i A mmerdalen och man 
då sökte hjälp hos Gud med fästliga löften, 
denne omedelbart bönhörde befolkningen 
och lät pesten försvinna. Redan nästa år 
uppfördes till tack härför »Das grosse Ver
söhnungsopfer aus Golgatha». Från och 
med år 1680 ägde uppförandet endast rum 
vart tionde år. Sedan Oberammergau år 
1780 fått sig tilldelat ensampatentet för 
hela landet att uppföra passionsskådespel, 
utrotades illvilliga konkurrenter, och Ober-
ammergau kunde mer tryggt, trots alla rys
ligheter såsom krig, översvämningar och 
brand, alltjämt fullgöra sitt oryggliga löfte 
genom århundraden. Världskriget hotade 
återupptagandet. Det fanns till och med 
folk, som spådde, att passionsskådespelen 
för evigt avsomnat. De kände icke Ober-
ammergaubornas seghet. Trots att många 
av de föregående uppträdande borgarna 
stupat och dyrtid härskade i landet, för
sköts passionsskådespelen endast från 10 
till 12 års mellanrum. Men så blev också 
reklamen desto verkningsfullare. Järnvägs
stationer, hoteller, ölkrogar och annonspe
lare i hela Tyskland uppmana med de allra 
skönast färgade plakat alla människor att 
resa till Oberammergau. 

Vem kan stå emot en sådan maning? I 
synnerhet när man har turen att för tillfället 
vistas i Bayern. Vi beslöto alltså a tt resa till 
Oberammergau för att själva med egna ögon 
och öron åse och åhöra detta vad 
några kallade en helig akt och 
andra humbug. Vi voro beredda . 
att finna sanningen ligga som 
vanligt när det gäller överdrifter, 
mitt emellan. 

Uppförandet, som vi beslutat 
oss åse, var det tredje i ordnin
gen för i år och skulle äga rum • j 
Kristi Himmelfärdsdag. Vi an
lände till Oberammergau dagen 
förut. Där var underjordiskt hett 
i den lilla byn, som ligger idyl
liskt med det pittoreska Kofel-
berget i bakgrunden mot söder. 
Luften glödde inne mellan hu
sen. Strömmar av Hackerbräu 
flödade i törstiga strupar utan
för krogen vid huvudgatan. Vi 
hade tilldelats pension hos en av 
b y n s  s t o r p a m p a r ,  e n  v e r k l i g t  f i n  
man, som det sedan visade sig. 
Lyckligtvis skulle han icke upp
träda i skådespelet, vadan hans 
hår var normalt skuret. De 500 

A V  E R N S T  D I D  R I N G .  

medspelande särskilde man däremot genast 
från den övriga befolkningen genom sköna, 
långa lockar. Traditionen måtte föreskriva 
denna koaffyr, som man annars ser här i 
Tyskland endast hos de s. k. »Wandervö
gel», unga friluftsmänniskor, som dyrka 
långt hår, bara knän, naturen och troligen 
även poesi. 

Även i a nnat avseende än långhåriga in
divider tar Oberammergau priset. Det har 
helt visst Europas besynnerligast bemå
lade hus. Den gamla bayerska vackra små
stadshustypen ser man sällan. Gröna fön
sterluckor och breda taksprång äro ovanliga. 
Det är riktigt gott för ögat att få syn på ett 
normalt hus i allt det övriga färgtokeriet. 
Där finnas helt kornblå hus med gula knu
tar, gröna, röda, skära och violetta hus. 
Ett hus har på väggarna målade balkonger, 
pelare, blindfönster och Ornamentik, alltsam
mans, i synnerhet balkongerna målade i 
ett högst sinnessvagt perspektiv, vars ut
förande måtte varit anförtrott åt någon sär
deles framstående dadaist. Överallt bygger 
och snickrar man. Här skall göras kontinen
talt! Det är tydligen valspråket. Redan 
står »Kurhotell Wittelsbach» färdigt i f ullt 
majestät, och strax bredvid läser man ovan 
den av en förfärlig Ornamentik av grangre-
nnar och tallkottar omgivna portalen till e tt 
hus i blågrön färg det välkända och lock
ande namnet »Casino». 

Vi slå oss ned utanför ölkrogen. Färgen 
på husen stämmer för övrigt icke illa sam
man med folkdräkterna. Kuskar köra för
bi i blå linnerockar, gula tyrolerhattar med 
bruna borstvippor eller vitfjuniga vinfjäd
rar. Många av kuskarna äro iförda de 
korta, skimrande stengetskinnsbyxorna med 
gulgröna broderier, vita strumpor med 
gröna tvärränder och i bästa fall med de 
hundraåriga, breda, broderade läderbältena, 
vari kuskarnas lyckliga förfäder gömde 
sina guldmynt. Där skrida två av traktens 
kvinnor gravitetiskt förbi i ljusblå förklä
den, mossgröna kjolar och svarta hucklen 
på huvudet. De snegla till Hackerbräuets 
förföriskt skummande sejdlar men övervinna 
frestelsen. Där stegar en medelålders 
bondkvinna målmedvetet förbi utan att se 

KristusframstäUaren Anton Lang med familj, 

sig om. Det tjocka, brüna håret bär hon 
snott i en bred fläta kring huvudet. Hen
nes vida, långa klänning av röd sidenbro
kad, invävd med silver och guld, är så styv 
att den ser ut att kunna stå för sig själv. 
Tydligen en kvinna med anor och traditio
ner. 

Det är avgrundshett. Ölet strömmar. Det 
är roligt att se på folklivet. Där kommer 
enn skön yngling med polkalockar förbi. 
»Johannes» ropar någon taktlös individ på 
ölstugan. Det är lätt att känna igen honom 
på fotografien ,som skyltas med i a lla bo
dar här. Man har följt i d e professionella 
artisternas fotspår och låtit föreviga sig. 
Huvudrollernas framställare bilda hela se
rier av fotografier. Många av dem äro 
högst karaktäristiska. Vi ha redan inköpt 
konterfej och sitta och betrakta dem för att 
möjligen få syn på originalen vid något 
bord bredvid oss. 

Petrus och Kaiphas ha så utpräglade drag 
att man borde kunna känna igen dem. Ma
ria och översteprästen Nathanael äro så 
sköna, att man icke behövde misstaga sig 
på dem. Men vi ha otur. Vi få icke syn 
på några fler av de uppträdande. Vi få 
nöja oss med vanliga dödliga. 

Himmelfärdsdagen ingår blå och skön. 
Bofinkarna ta upp morgonhymnen. Kloc
kan fem börjar kyrkklockan ringa strax 
utanför våra fönster. Klockan sex ringer 
den ännu starkare. Den manar katolikerna 
till tidig mässa. Och klockan åtta börja 
spelen. 

Samman med fyra tusen andra söka vi oss 
till teatern. Det är en verklig teaterbyggnad 
av trä, anskrämlig utvändigt, liknande när
mast en stor lada med öppna luckor på si
dorna. Invändigt är den icke stort större. 
Men friskt och luftigt är det. Sidoluc
korna, genom vilka grönskan utanför ly
ser, släppa in tillräckligt med syre, och 
hela scensidan är öppen. Scenen, som är 
något över 47 meter bred, gör ett oerhört 
imponerande och samtidigt skönt intryck 
med sin stiliserade dekoration efter antikt 
korintiskt mönster. 

I mittelpartiet en tempelfasad med Michel
angelos välkända Moses samt Jeremias' och 

Esaias. I g avelfältet syns Kristus 
med barnen. På ömse sidor om 
templet ser man genom stora 
portaler gatustycken i försvin
nande perspektiv och i scenhör
nen två hus, det ena Pilati, det 
andra översteprästen Hannas, bå
da med trappor ledande ned till 
«scenen. Sidorna äro täckta med 
pelargångskulisser, som försvinna 
bakom husen. 

Linjerna och färgerna äro ljuv
liga att skåda. Solskenet lyser 
gyllengult på gatorna. ^ Vinden 
leker med bladen på några pal
mer och förmår till och med 
att röra på ett par mindre tallar, 
som luta sig mot portalpelarna. 
Bakom allt står den bästa rund
horisont, som kan uppbringas, 
Kristi Himmelsfärdsdagens korn-
blå himmelsvalv och de höga, 
gröna kullarna samt nyutslagna 
träd. 

Ännu är scenen tom. Svalorna 

Äkta Spets- & Sidendépôt 
L I N N É G A T A N  3 8  

Norr 19700. 

SPE-TS-& SIDEN 
DEPOt 

N y h e t e r  i  S p e t s a r ,  V o l a n t s ,  

K r a g a r ,  e l e g .  S o m m a r t y g e r .  

Fjolårets tyger bortslumpas under inköpspris. 
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Petrus. 

Anton 
Lechner, 
Prologen 

Textens författare, Jos. Alois Daisenberger 

äro de enda uppträdande, men de hålla sig 
mest till luften , som de pilsnabbt skjuta fram 
igenom under gälla vin. En sätter sig ett 
ögonblick på balustraden utanför Pilati hus 
men sticker så tvärt av och tar plats uppe i 
järnbalkarna över oss. 

Omedelbart framför scenen är orkestern 
placerad i nedsänkt läge. Den börjar spela 
ouvertyren. Det blir dödstyst. Moses med 
följeslagare rämnar tvärt över. De voro 
endast målade på ridån till templet. Nedre 
delen sjunker i' golv et, övre delen stiger 
i höjden. I stället blottas ett blåaktigt dra-
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Kristus inför Her odes. Judas. 

i -f ;w* t-' i ' :• * 

' ,s MmMv l ; ' »•i'» 

Kristus första gängen inför Pilalus. Petrus förnekar. 

ft 

wmm 

Teaterns inre, sett /ran scenen 

Kat/as 

wsrnmmm 
Maria. 

ilUW.ww.^ 

m 
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peri, som ännu mystiskt döljer mellansce-
nen. 

Från pelargångarna till vänster och höger 
kommer kören uttågande en efter en, män 
och kvinnor i vida, sida, olikfärgade togor, 
alla med guldband om hjässan och företräd
da av »Prologen» med kungadiadem om hjäs
san och med gyllene stav. Tyst och värdigt 
tåga de fram och mötas samt bilda tvärs 
scenen en lång, färgmättad rad av lysande 
mantlar i rött, grönt, violett och blått. Det 
blir ett ögonblicks högtidlig väntan. Så hö
jer Prologen staven och börjar med ljude-
lig stämma: 

"I stoftet ned i helig vördnad 
du utav Herrans bann betryckta släkte !" 

Orden falla tunga och mäktiga. Draperiet 
glider åt sidan och blottar en levande tablå, 
medan kören i mitten böjer av åt sidorna för 
att låta publiken få se »Utdrivandet ur para
diset.» 

Därefter faller kören in. En ny tablå, 
»Korsets helgelse», visas, medan kören 
sjunger: »Evige! Hör "dina barn!» 

Prologen är till ända. Så börjar själva 
föreställningen med hur Kristus under fol
kets jubel palmsöndagen drager in i J eru
salem, ridande på en »åsninnas fåle» och 
följd av lärjungarna. Intrycket är överväldi
gande. Det är ett myller ur gränderna av 
österländskt liv med gubbar och gummor, 
fattiga och rika, män och kvinnor, flickor, 
ynglingar och barn, alla i f ärgrika dräkter. 
Det enda, som man vill opponera mot, är 
att regien verkar väl Reinhardtsk. Man 
tycker sig ha sett det där baklänges in
marscherandet av folk förut. Ståtligt gör 
det sig emellertid. Och när Kristus i s in 
gula dräkt svept i purpurröd mantel sti
ger av fålen och börjar driva ut mäklarna i 
templet på mellanscenen, där draperiet un
der tiden höjts, är det icke utan att sce
nen tar en helt. Vi glömma den långhårade 
abnormiteten i Oberammergau och förgäta, 
att vi alla veta, att Kristus i det borger
liga livet bär namnet Lang och är bild
huggare. 

Att sedan i detalj skildra hela föreställ
ningen är omöjligt. Textboken upptar icke 
mindre än 149 tättryckta sidor. Uppföran
det tar också 8 timmar i an språk. Lyck
ligtvis får man två timmars avbrott kl. 12 
för att intaga middag. Har man genomlidit 
dessa 8 timmar, är man mer än tillfreds
ställd, i synnerhet som sittplatserna — även 
första plats! — äro så ovanligt smått till
tagna i f råga om utrymme att man får 
kramp i benen efter några timmars-tillvaro 
i bänkarnas skruvstäd. 

Texten har omarbetats flera gånger. Sju 
äro kända. Den älsta är troligen baserad på 
ett martyrium från Augsburg på 1500-talet. 
Den nuvarande texten är bearbetad av kyr
korådet Alois Daisenberger och innehåller 
många dramatiskt verkningsfulla scener. 

Mest tilltalande i styckets text är den 
naiva grundtonen. Ingen torde i text eller 
handling kunna finna ens en antydan 
till någon dogmatisk stridsfråga. Natt
varden är så försiktigt arrangerad att 
både katoliker och protestanter kunna kän
na sig lugna. Marias klagan kan absolut 
icke stöta någon protestant för huvudet. 
Det är intet katolskt Jungfruförhärligan
de däri. Hon är bara en mor, som be
gråter sin son. Lika litet kunna judarna 
känna sig kränkta över skådespelet. 

Skådespelets gripande verkan torde 
knappt kunna tillskrivas de enskilda upp
trädandes prestationer. De äro allt annat 
än märkvärdiga. Anton Lang, som åter
ger Kristus, har ett ädelt och fint ansikte, 
men han förmår icke att höja figuren till 
något högre plan. Rösten är kraftig och 
tillräckligt manlig för att man skall få in
tryck av att dess ägare icke vet av vad 
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fruktan vill säga. Och ändå saknar man 
något i den. När jag tänker på vad Moissi 
skulle kunnat prestera! 

Vackrast spelade Lang i »Nattvarden», 
när han tvådde apostlarnes fötter, en myc
ket vansklig scen att utföra. Då fanns det 
verkligen något av höghet och naturlig 
ödmjukhet samman, som en verklig skå
despelare nog haft svårt att förena. 

Förhörsscenerna inför rådet, inför Pila
tus och inför Herodes gingo tämligen spår
löst förbi vad Kristusfiguren beträffar. Själ
va korsfästelsen, som gavs starkt realistiskt, 
— Kristus hänger på korset i 18 minuter 
— är säkert en fysisk och psykisk prövning 
av starkaste slag för Lang men ger icke 
något så gripande intryck som- man före
ställt sig. Man vill se himlen i afton
brand, mörkret falla över jorden och hälle
bergen öppna sig. Lansstynget, som träf
far sidan på den lidande Kristus, frambrin
gar visserligen en röd flod, men man har 
svårt att låta bli att tänka på det tekniska 
knepet. Och även om man på känt romar-
manér bultar sönder de båda rövarnas ben 
med klubbor har man svårt att känna skräc
ken inför Golgathas fasor. 

I massverkan tas priset av scenen, när 
Jerusalems horder, uppäggade av prästerna, 
fordra, att Barrabas skall lössläppas och 
Kristus korsfästas. Maken till den scenen 
kan nog ingen teater i världen göra. 

Pilatus står i skuggan av sitt hus stödd 
mot balustraden och ser ner på folkmas
san. En solstrimma lyser på hans ena 
purpurstövel, men utöver det upprörda folk
havet flammar och glänser eftermiddagens 
solsken fullt på fäktande armar, på krop
par och huvuden, på vidöppna, skrikande 
munnar, på romarsoldaternas glittrande 
hjälmar, sköldar och lansar och på all den
na orientaliska färgprakt, som vältrar och 
böljar fram och tillbaka över scenen i dju
risk hätskhet mot den bleke drömmaren i 
purpurröd mantel, som stilla och med tör
nekronan på sitt huvud undergivet står 
och väntar på sitt ödes fullbordan i skugg-
kretsen av Pilati hus. 

Det är en oförglömmelig syn. 
Musiken, som ofta beledsagar handlin

gen, har en kolossal omfattning. Närmast 
torde den motsvara omfånget av två gamla 
barockoperor. Den nuvarande passionsskå-
despelsmusiken är komponerad för 100 år 
sedan av en äkta Oberammergaubo, orga
nisten Rochus Dedler. Det är en säregen 
musik så till vida att stora skönheter äro 
intimt blandade med de förfärligaste bana-
liteter. Bäst märker man det i körerna. Ena 
ögonblicket tycker man sig flyga med Mo
zart genom soliga rymder, andra ögonblic
ket ramlar man ned i fullständig halleluja-
musik à la Frälsningsarmén. Dedlers ori
ginalpartier försvann nämligen spårlöst på 
1870-talet. Det påstås, att det av någon 
girig och av passionsskådespelen föga för
ädlad Oberammergausjäl försålts till Eng
land. 

För de uppträdande är väl sörjt. Kristus-
framställaren har eget rum och egen tjä
nare, som hämtar honom förfriskningar vid 
behov. Troligen behövs det. Efter kors-
nedtagningen och slutscenen lär Anton 
Lang vara alldeles förbi. Han lär ligga 
nästan sanslös kvar på teatern i flera tim
mar. Men så hänger han också på korset 
utan annat stöd än en korsett för krop
pen, en läderrem om vardera handloven 
och ett par järnsulor under fötterna. 

Kostymerna äro utsökta. I synnerhet 
finns det bland de kvinnligas äkta orien
taliska tyger och slöjor, vid vars åsyn det 
vattnas i munnen på kännare. 

Det man mest vill anmärka på är, att 
passionsskådespelen i Oberammergau icke 
längre äro så naiva som man ville. Det 
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har blivit en besynnerlig korsning av mo
dern teater och bondkonst. Korsningen är 
icke odelat lyckad. Med all skyldig beun
dran för innevånarnas offervillighet, kan man 
ändå icke underlåta att fråga sig, om icke 
passionsskådespelen skulle bli mångfaldigt 
mer gripande med verkliga artister i huvud
rollerna. Däremot torde ingen med fog-
kunna påstå, att spelen numera endast 
äro en affärssak för Oberammergauborna. 
De äro kända för att vara varmblodiga 
naturer, som älska lek och dans, men de 
äro samtidigt strängt religiösa. Så inställes 
t. ex. det år passionsskådespelen skola gi
vas den sedvanliga vårkarnevalen. Det ligger 
i bayrarnas blod att spela teater. Så även i 
Oberammergaubornas. Vidriga hotellgamar 
finnas naturligtvis här som överallt, men när 
man för en första plats på teatern samt 
för logi under två nätter jämte fem mål 
mat får betala 500 mark kan man icke 
beklaga sig över att bli flådd. Några 
osympatiska fräckheter råkar man visser
ligen ut för, när man vid avresan påläg
ges våningsskatt och drickspengar, varom 
puff prospekten i Tyskland icke nämna ett 
ord, men för detta kunna Oberammergau
borna i gemen icke ställas till ansvar. 
Klandret för oriktiga upplysningar drab
bar endast den kommitté, som utsänt pro
spekten. 

Någon varning för att bli »klådd» i 
Oberammergau behöver icke utfärdas. Där
emot måste på allvar varnas för München, 
som i denna stund tycks befinna sig i nå
g o t  s a l i g t  d r ö m r u s  o m  a tt  u t l ä n n i n g a r  k u n 
na flås in på bara kroppen därför att de 
ha olyckan att tillhöra nationer med högre 
valuta. 

I övrigt slutar jag med den vackra bay
erska hälsningen: grüss Gott! 
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på detta Troll Spalten om böckerna. 
VAD LITTERATUREN I VART LAND AN-

går saknar den ej medel att göra svenskarne till 
goda patrioter. Få länder kunna nämligen beröm
ma sig av en bättre bygdelitteratur än Sverige. Ett 
verkligt standardbibliotek utgör de från J. A. Lind
blads förlag i Uppsala under utgivning varande 
"Hembygdsböckerna, Läseböcker för skola och 
hem", varav nu senast föreligga Skåne av Nanna 
Lundh-Eriksson, Medelpad ocli Ångermanland av 
Maria Rieck-MuUer och Olof Högberg, Västergöt
land av L. A. Cederbovi samt Harke av Edvin Asp-
ling, Josef Gralén och Hjalmar Linden. 

Nanna Lundh-Erikssons Skånebok mälcr i sina 
livligt och av lokalpatriotisk stolthet färgade kapitel 
om hur rikt detta vårt sydliga landskap är i avse
ende på lysande hävd samt andlig och materiell 
kultur. Dessa gamla borgar och ståtliga herresäten, 
hur mycket av svensk historias märkligaste skiften 
höra ej samman med dem, och de nu blomstrande 
städerna på den skenbart, gränslösa skåneslätten, v ad 
innesluta ej de av bragd och strävan under århund
raden till landskapets fromma och ära! 

Skåne är länken som förbinder vårt långa frusna 
land med den soliga södern, Skåne är den yppiga ve
getationens svenska landskap med näktergalssång i 
sina sekelgamla slottsparker, Skåne eller rättare sagt 
den lilla sk ånska ön Ven gav plats åt Tyge Brahes 
ryktbara observatorium Uranienborg och Nordens 
första folkhögskola. Vidare genomkorsas Skåne ax-
flera järnvägslinjer än något annat svenskt land
skap och ingenstädes i vårt land produceras mera säd 
än i Skåne. 

Författarinnan betonar att mycket av det för 
Skåne karaktäristiska : de vita skånska bondgårdar
na, gamla folkseder, gammal hemslöjdskonst o. d. 
här och var försvinner för den nya tidsandan, men 
mycket finns lyckligtvis ännu bevarat på orter, där 
invånarna fortfarande ha känsla för minnen och 
traditioner. Författarinna skildrar underhållande, 
och för mången uppsvensk, för vilken Skåne endast 
är en genomfartsort till kon tinenten, torde läsningen 
av boken verka som en inblick i ett nytt och in
tresseväckande land. 

Det är ett stort hopp mellan den sydsvnska byg
den och Medelpad och Ångermanland. En annan 
natur, ett annat idiom, annan kultur och andra 
människor. Och ändå beläget inom samma rikes 
gränser. Sverige är i sanning de stora motsatser
nas land! 

Här möter det mäktiga älvbruset, sågverkens 

Förståndig och behaglig slemlös
ning vid katarrer, bronkit, influ
ensa (förkylning), astma, kramp
hosta, rethosa, etc. vinnes snab
bast och effektivast genom lung-
medlet 

...... ^ -, 

„t»»?*; 

— Lagligt skyddat — 

Då naturen själv i och för för
drivande av akuta sjukdomar be
gagnar sig av kroppens utsöndrin
gar, så måste varje tillvägagående, 
som understöder naturen, med 
nödvändighet bidraga till sjukdo
mens botande. 

Självklart är det fördelaktigare 
och större utsikt till bot att av
lägsna det sjuka slemmet än att 
innestänga det. 

Tussin, välbeprövat sedan 20 år , 
är enkelt, naturligt och välgöran
de, rensar lungor och luftrör, då 
exempelvis e tt segt slem sätter sig 
fast i lungan, som försvagats ge
nom långvarig hosta. — Bruksan
visning medföljer. 

Pris: 5 kr. Räcker en månad. 
14 :e upplagan (70—75 tusendet) 

av broschyren "Om Tussin" sän
des jämte prospekt gratis på be
gäran. 

"H. den 24.2.21. Jag har 
haft en ovärderlig nytta av Tus
sin och vill aldrig vara den för
utan. Har erfarit så glädjande 
resultat att jag ingen gång för
ut gjort liknande — och jag har 
likväl använt många slag under 
min sjukdom. Rekommenderar 
den till alla, jag tycker vara i 
behov av effektivt hostmedel, och 
önskar bara att den vore att till
gå å sanatorierna. Vad lindring 
det vore att erhålla i stället för 
den eviga Rosén och codein, som 
bjudes vid alla tillfällen och om
ständigheter. Med högaktning 

S. D." 
Originalbrevet ^—as. 

till förestående 
utdrag har före- / 7\<j\ 
tetts mig, betygar Ifl 

Stockholm den |g ( ^ ) °J 

Uno Oldenburg, 
Notarius Pubhcus 

Fru HEDVIG LINDHOLM. 
Upplandsgatan 68, Stockholm. 

rwiof[«> 
rae 

l (JOCO 
B O B. Å3 

JAAVAICA 

M E N  D L  M Å 5 T E , '  V A E A H O G N ^  

Tillskriv 

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



buller, timmerflottarnes spännande, livsfarliga ar
bete, vildskogens och fjällens mystik o ch norrskens
prakten i gnistrande vinternätter. Och som bjärt 
kontrast till det skånska folklynnets sävlighet står 
norrlänningens livliga intellekt med sitt inslag av 
äventyrslynne och övertro. 

Det är ett rikt material för hembygdsskildrarens 
penna och de båda författarne, Olof Högberg och 
Maria Rieck-Müller, ha även utnyttjat det med lika 
mycken talang som kärlek. Trägna och grundliga 
arkivstudier, en omfattande beläsenhet i tillgänglig 
litteratur om Norrland och först och sist deras egen 
samhörighet med de landskap de skildrat har resul
terat i en hembygdsbok av bestående värde. 

De minnesrika landskapen Västergötland och När
ke äro jämväl ypperligt behandlade, och deras be
tydelse som kulturbygder samt härdar för viktig in
dustri och annan odling avspeglas i kapitel efter 
kapitel. 

Till samma litteraturgrupp ansluter sig också en 
i dagarna utkommen volym "Om Vättern och 
Norra Vättersbygden" av Joel Ilaugard, tidigare 
känd som skönlitterär författare. Även detta ar
bete präglas av saklighet förenad med en fantasi
buren stil, som gör framställningen fängslande. Att 
åtskilligt i detta arbete sammanfaller med vissa ka
pitel i boken om Närke har ju ej kunnat undvikas. 

Samtliga hembygdsböcker äro rikt illustrerade 
med vyer och porträtt. Av de på J. A. Lindblads 
förlag utkomna föreligga även skolupplagor till be
tydligt reducerade pris. 

* 

Röda signetringen. Detektivroman av E. Phil
lips Oppenheim handlar om anarkister och cityköp
män och ett hemlighetsfullt mord på en politisk agi
tator i London. Fabeln tillhör ej den mycket sen-
sationsväckanden genren men boken är ledigt skri
ven och innehåller ett lagom mått av mystik, lämp
ligt att kittla läsarens nerver med. Någon karak
tärsteckning i egentlig mening beflita sig dessa ro
manfabrikörer sällan om, men icke förty innehåller 
skildringen en vackert framstäld kvinnogestalt, den 
blida ofär diga Ruth, systerdotter till rom anens blod
törstige anarkist Isaac Lalonde. Det utstrålar ett 
skimmer av vemodig poesi från den lilla kvinnan, 
som i sitt vindsrum vid Adam Street lyssnar till 
dånet från jättestaden och genom de korta inblickar 
hon får i morbroderns liv anar vilken avgrund av 
mörker och brott, L ondon rymmer in om sina murar. 

En äventyrsbok i Jules Vernes stil är "De tre ögo
nen" av Maurice Leblanc (Hugo Gebers förlag). 
Författarens mycket fruktbara fantasi sysslar här 
med kemisk-fysikaliska problem av celest n atur. De 
tre ögonen äro mystiska figurer, som på ett oför
klarligt sätt frammanas på en mur i Meudon utan
för Paris och vilka figurer sedan övergå i hela rör
liga bildserier som scenerna på en biograffilm. Bo
kens handling sysslar med att utfinna orsaken till 
sagda bilders uppkomst, och avslöjandet bringar lä
saren så pass stor överraskning, att det vore synd 
att förstöra den genom någon förhandsupplysning. 
Vare det nog sagt att De tre ögonen tillhör den 
lätta underhållningslektyr, som utan ånger kan läsas 
i hängmattan på s ommarnöjet eller p å å ngbåtsdäcket 
under semesterresan. E. H—N. 

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

f är en världsberömd, lättsmält 1 
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- i 
^tek, speceri- i drogaffärer. A 

Mellins Food Depot, 
Malmö. 

KTT GLÄNSANDE vackert och rikligt hår kan 
-*—•J bli vars och ens egendom — erhåller bara hå
ret den rationella skötsel det ovillkorligen kräver. 

Ett gammalt beprövat svenskt medel, vilket kända 
svenska läkare rekommendera som det mest verk
samma för hårets vård och förbättrande är »en sparsamme 

ser efter om kostymen eller 
klädningen är värd att ke
miskt tvättas eller färgas 

hos 

Sticktäcken 
och 

Va ddmadrasser 
i alla prislägen o. 
kvalitéer. Begär 
prislista. Driftiga 
agenter antagas. 

a l la  husmödrar  e rkänna  a t t  

ZENITH'S EXTRA VÄXT 
Göteborgs Flagg- & Täckfabrik 

GÖTEBORG I. förtjänar hedersplatsen som 

finaste hushållssmör bör 

det aldrig saknas i något hem. 

s o l o M F F I  
"JL-

AB. MAI MÖ 
KA F FI KOMPANI En trevlig flickjacka 

Säljes på 

apoteken. 
Zwltsersch 

Fabrikat. 

Bröderna Styrenius 
S t e n h u g g e r i  A . - B .  

V Ä S T E R V I K  
Priskurant på begäran. 

O T T O M A N E R  
Hämatogen! 
D e t  b ä s t a  b l o d b i l d a n d e  

Förm&nlisa beta lning»T«llkor 

THORWALD O LSEN, Blecktoxnsgränd 6 , S thlm. 
Allm. Tel. Söder 9851. BILDEN HÄROVAN VISAR EN TREVLIG 

60 

TAND-CRkME öre 

jacka, som blir en behaglig omväxling mot alla stic
kade ylle- eller silkeströjor, vi nästan ha sett till 
leda. Materialet är lackröd ylleflanell, försett 
med ett lustigt broderi i gult, blått och grönt och 
ett lackskärp. Mönster har ställts till Iduns förfo
gande av fru B. Lidbäck och kan erhållas mot in
sändande av 60 öre i frimärken till Iduns Mönster-
avdelning, Iduns Redaktion, Stockholm. Rekvisitio
ner på broderimönstret ställas till fru B. Lidbäck, 
Iduns Redaktion, Stockholm och torde åtföljas av 
60 ö re. 

Kraftmedlet 
för barn och vuxna i alla åldrar. 

AKtiengesellschaft H ommel's Haematogen, Zürich. 
Oeneralagenter för Sverige: 

Apotekarnes Droghandels Aktiebolag, Göteborg o. Stockholm SS&PRISSUMMA HR. QOOO?mJ 
PROGRAM FRÄN 

HUGO SVENSSON &C9 GÖTEBORG 
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Detta katte 
rekommen
deras sär
skilt tör god 

och fyllig 
arom. 

PERCY R LUCK & Ca 

sill V i d b r ä n 11 s k a-

d 0 r finnes ej lämp-

igare salva. Svedan 

försvinner nästan 

omedelbart. 

t 
t-XT U/VVÄXT 

* 

A MAßGA/}/MTA&0//<. sroc/r/fotAf. 

LÄSARINNORNAS 
SPALT 

Signaturerna [Lisa, Tacksam 
och Självförsörjande ha person
liga svar pä redaktionen. Uppgiv 
adress och insänd svarsporto så 
tillställa vi Er breven. 

FRÅGORJ5CH SV AR 

Soni jag tänkte resa till Born
holm i sommar, men saknar kän
nedom huruvida där finns någon 
badort (med varma bad) vore jag 
synnerligen tacksam få veta, h uru 
därmed förhåller sig, om priser 
etc. Lia S. 

Svar. Vi taga för givet at t å en 
så stor och besökt badort som 
Bornholm är, det även skall fin
nas ett varmbadshus. Vårt råd 
är att ni själv skriver till Born
holms baddirektion eller kamrera-
rckontor och begär prospekt och 
prisuppgifter. Ni sparar Er själv 
besvär därmed — och även an
dra ! — och vinner betydligt m ed 
tid på det sättet. Men glöm ej att 
i lid höra Er för med pass. 

Fråga. Hur skall jag bäst kun
na tvätta tunna linnegardiner 
med breda hålsömmar samt ett 
stort spetsmotiv, då dessa (gar
dinerna) aldrig förr varit tvätta
de. Bör jag tråckla något tyg un
der spetsen vid tvättningen. 

Svar: Tråckla först vad ni h ar 
av tunnt vitt tyg under spetsmo-
tiven. Skaka och borsta gardi
nerna fria från damm och lägg 
dem i blöt i kallt vatten. Sedan 
de legat häri 12—18 timmar tvät
tas de i ett starkt, varmt tvål
vatten — möjligen behöves 2 så
dana — v arefter de sköljas i f lera 
vatten. I sista vattnet kan ni slå 
helt litet stärkelse eller också /• 
lit. mjölk till 12 lit. vatten, vari-

j genom gardinerna erhålla en lätt 
appretyr liknande den som vävna
den hade, när den var ny. Invira 
de varsamt urvridna gardinerna i 
rena lakan eller stora skynken 
och st ryk dem när de äro halvsto
ra. De kunna även manglas, men 
böra då vara nästan torra, dock 
erfordras gärna en lätt strykning 
efter manglingen. 

Fråga. 1) Var i Stockholm kan 
jag lära mig att sticka på ma
skin utan att först behöva köpa 
en stickmaskin? Jag ämnar in
köpa en dylik för att använda 
den i hemmet, såvitt jag kan lära 
mig utföra arbete på densam
ma. Har vänt mig till firmor i 
Stockholm, som försälja sådana, 
men hava de förklarat att jag 
först måste hos dem inköpa en 
maskin, varefter de skulle lära 
mig densammas användning. 2) 
Finns det i Stockholm utsikter a tt 
erhålla hemstickningsarbete ? 

A. B. 
Svar: Har ni ingen bekant ge

nom vilken ni kan få lära er den 
enkla konsten att sticka på syma
skin? Varom inte får ni väl för
söka att på något sätt gå igenom 
en kurs hos någon trikåsticker-
ska, och är då bäst att ni annon
serar er önskan i någon daglig 
stockholmstidning, t. ex. i Da
gens Nyheter eller Stockholms-
Tidningen. 

2) Vi tro inte att ni kan med 
någon säkerhet räkna på att få 
strumpstickningsarbete i Stock
holm som annat än som en till
fällig biförtjänst. Åtminstone kla-

CHOKOIADERV 
överdådigt delikata 

P R E N U M E R E R A  P Å  

DAGENS NYHETER 
A L L T I D  V A K E N  -  L Ä T T L Ä S T  -  R O L I G  

Rikt och väl illustrerad. Enda tidning med 
s ö n d a g s b i l a g a  i  k o n s t n ä r l i g t  d j u p t r y c k .  

Ring upp »Dagens Nyheter» i dag och 

meddela Eder önskan att bli prenumerant. 

DOantz 

l 
- cJlör nu på vad jag säger: 
det bästa sha de vara---herreje 
va han är döv i dag det 
b ä s t a  t i l i  s m ö r g å s  

rr V e t  b  ä s t  a  s ä g e r  J a g  

-Jaså JiuStadS ! Varför sa 
inle lilla fröken det mesamtna ! 

LAD ER-A RM BAND 
Märke: "MIDGET" 

(Patent o. lagl. reg. varumärke) 

KR. 2 KR. 
Världens mest praK-
tisKa läderarmband 

Klockan sitter absolut stadigt 
och kan icke glida av armen. 

Sydda r emmar av bästa engelska kvalité. 
Beso prow pä akta Mldgst hos urmakaron. 

Engros: 

SVERIGES URMAKARE A.-B. 
STOCKHOLM 

V I T R U M S  

F E R R O L  
är det kraftigast aptitgi-
vande och mest stärkande 
av alla moderna organiska 
järnpreparat. Synnerligen 
lättsmält föredrages det av 
den ömtåligaste mage. Vid 
blodbrist och svaghet av 
största verkan. Dess a nge
näma smak gör att det med 
lätthet tages av s&väl ba rn 
som vuxna. 

Tillverkas à 
APOTEKET VASENS DROG
HANDELS LABORA TORI UM 

STOCKHOLM 
Originalflaskor om 500 gram. 

Fås å alla apotok. 

F11IÛE11IIÏEHIEN 
Äktenskapsförord. Boskillnads-
ocb äktenskapsskillnadsmill. 
Boutredningar och arvskiften. 

T E S T A M E N T E N  

Advokatfirman 

Andén & Staël von Holstein 
Eva A ndén. Mathilda Staël von Holstein 

Lilla Vattugatan 14. 
Riks 7576, 24 4 88. Alltn. 18336. 

Den som i tid 
har valt YVY-tvålen till dagligt 
bruk vid toaletten, har därmed 
funnit det rätta för att höja sitt 
utseende och giva anletsdragen 
tilldragande och tjusande behag 
samt bevara ungdoms charm till 
hög å lder. Den i in- och utlandet 
prisbelönta Yvy-tvålen är bäst av-
alla. 

Yvy-tvålen säljes i alla affärer 
över hela landet. 

Ösierlin & Ulriksson, 
Kem.-tekn. fabrik, Ystad. 
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& StÖlfTL a~kameror & material äro bäst! 
<0/ Erhålles hos våra återförsäljare eller direkt från StöUens%iozJCiis/ŷ ^mö̂ ^̂ ŷ̂  

ga flera trikâstickerskor att det 
sedan länge ä r ganska ont om ar
bete 

Fråga, i) Hur bör man be
handla svarta gummikappor, så 
att de bibehålla s ig väl? 

2) Hur länge bör man, enligt 
allmänna bruket, "bära sorg" ef
ter avlidna släktingar; i detta fall 
en svåger, min mans bror? Kan 
en herre, som har sorg, gå klädd 
i ljus vårkostym och bruna skor, 
utan att väcka anstöt? Bäres vit 
rosett även till lju s kostym i fall 
som detta? Brukar det användas 
svart band även å ljusa vårhat
tar? Tacksam för upplysningar 
är 

En som aldrig haft "sorg". 
Svar 1) En gummikappa av god 

kvalité behöver i allmänhet ingen 
särskild behandling för att bibe
hålla sig. Man undviker blott att 
hänga den intill en varm kakel
ugn, ett värmeelement eller dy
likt, liksom den givetvis, när den 
är våt ej direkt hänges så att den 
har det trångt, d. v. s. samman
klämd mellan andra kläder. 

2) Några strängt generella reg
ler huru länge man skall "bära 
sorg" efter avlidna slä ktingar exi
stera ej ; enär var och en följer 
sin egen mening, eller, om släk
tingar finnas, och äro bosatta å 
samma ort, brukar man komma 
överens dels om "sorgetidens" 
längd och dels huru "djup" sorg
dräkten skall göras. Efter en svå
ger brukar sorgtiden vara omkr. 
3 månader, och endast med slöja 
på begravningsdagen och möjli
gen en eller annan vecka efteråt, 
detta senare om nära anhöriga 
till honom finnas på platsen. — 
En herre kan gott vara klädd i 
ljus vårkostym, med svart band 
om armen, och ef ter ett par vec
kor kan han även taga på sig 
bruna skor. Men lämpligast är 
110g att använda svart halsduk el
ler knuten vit halsduk i randig 
pique e. dyl., således e j den släta 

I lenongrosetten, som endast hör. 
till hel svart dräkt. — Ingenting 
hindrar att ni har svart band på 
vit, crémefärgad eller ljusgrå 
halm- eller rothatt. 

Fråga. Kan jag med folkskole
bildning och vid 28 års ålder vin
na inträde vid sju khus — för att 
lära till sjuksköterska? Vad är 
eljest åldern? 28-åring. 

Svar: I allmänhet fordras 
helst att elementarläroverk eller 
realskola är genomgången, men 
dock händer ofta att väl rekom
menderade för sjuksköterskekal-
let lämpliga personer mottagas 
utan ovannämnda examina. In-
trädesåldern är 21—30 år, med ett 
och annat undantag, som t. ex. 
Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm 
där elever antagas ända tills de 
fyllt 33 år. 

Fråga Vore tacksam för att få 
veta var i Tyskland det finnes 
något Kindergarten-Seminarium. 
Har genomgått 7-klassig flick
skola och 3 gymnasiumringar och 
funderar 1111 på att bliva Kinder-
gartenlärarinna. Reflekterar på 
Tyskland för den låga valutans 
skull. 

Mångårig prenumerant. 
Svar. Tycker ni inte att det är 

litet osympatiskt att numera be
nyttja er av den låga valutan — 
vilken för resten i verkligheten 
ej alls är så låg som blott för 
några få månader sedan — för 
att inhämta kunskaper och kur
ser, vilka ni fullt ut lika väl och 
grundligt kan inhämta inom eget 
land? — Vi låta emellertid frå
gan gå vidare; kanske får ni då 
svar, som möjligen kunna vara att 
rekommendera. 

Fråga. Hur kan man bäst och 
billigt själv bereda någo t "Syndeti
kon", till påklistring av pappers-
urklipp i en bok. Villemina. 

Svar. Lös vanli gt draglim i va t
tenbad, och när det är fullt upp
löst så tillsätt n ågra droppar kar-
borsyra. Därigenom förhindras 
att limmet vid kallnandct stelnar. 

(Forts. sid. 613.) 

Att vandra i fjällregionerna, 

över vida sträckor, öve r berg o ch dalar, har 
sina obeskrivliga behag, men det kräver 
mycken ansträngning och ställer stora förd» 
ringar på uthållighet. Som alltid, men här 
i synnerhet, kan »4711» göra sig gällande 
för sin förmåga att styrka och vederkvicka. 

Vid ansträngningar av 

varje slag skulle >471 ln 

alltid vara <111 hands 

"Har ej funnit något bra 
sZcoputsmedel", säger Du. 
Låt Din pannas veck ut
jämnas. Medlet heter Vi
king skokräm och finns 
överallt. Polerat med 
glansborsten Viking ger 
det högsta glans på kor
taste tid med minsta 
arbete. 

som en trogen följe. 

DEN 

N Y  D R AG N I N G  

Svenska Statens 

Premieobligationslån 

av år 1921. 
Använd i badet Eau de Cologne?Badsalt 

HELA VINSTBELOPPET 

^rikat^ 
stålskiftnycklar. Svenskt ma
terial. Svenskt arbete. Enda 
velocipedskiftnyckel i mark
naden med helsmidd löpare. 

A/B NYMANS VERKSTÄDER 
UPPSALA. Ä 

Detta märke pä varje 
förpackning — en 
borgen för bästa vara. 

STALRESARMADRASSEN IDEAL 
Hygienisk - Billig - Hållbar 
Prislista gratis och franko 

Obs. ! Reducerade priser fr . 1 mars i år. 
a k t i e b o l a g e t  R E S Å R  

Tel. 780 Karlstad Tel. 780 

OA TINE är behagligt i bruket, välluktande och oundgängligt i barnkammaren. Begär ut
tryckligen Vit creme grönt lock och tillbakavisa alla efterapningar. Tub eller burk, vanlig storlek, 
och stor burk (5 gånger så mycket). 

Begär endast O ATI  NE "Vit créme, grönt lock"' och tillbakavisa alla efterapningar. Fås i burk, 
e l l e r  t u b  k r .  3 : — ,  o c h  s t o r  b u r k  ( t r e d u b b e l t  i n n e h å l l )  k r .  6 : — .  

OATINE SNOW 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 
o c h  v a c k e r .  F å s  i  b u r ka r  a v  s a m m a  s t o r l e k .  K r .  3  :  —  o c h  6  :  —.  

Fås överallt, eller skriv till 

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

Emaljeradö 
Gröor 

StfarKastoehvacKrasf. 

^KOCKUM;* JERNX/FQK.KALLINGE 
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Varŝ alljag tillhringamin semester? 

Bowensbcrg 
\ Gästgivaregården - Östergötland 
•Adr.: Borensberg. Rt. 20. Vackert bel. 
i vid M otala ström, Göta kanal samt sjön 
; Boren. N yrest. öppen året om. 10 rum 
i delv. m. balk., 4 kr. pr dag. Pension 
: 7—S kr. pr dag, längre till bill. pris. 
i Piano. Lämpl. rekreationsort. Kall. o. 
; varmbadh., strandbad i Boren. Gästgi-
j varegårdens gäster äga rätt till laxf iske 
! i Motala ström. Obs. ! Gästgivaregår-
: den och Hotell Gästis äro samma ett. 

Hôtel 

Falsterbohus 
FALSTERBO 

i 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 

balkongrum fr. Kr. 15:— pr dag. 

A LS BÄ C K 
rekreationsort vid den vackra Gull-
marsfjorden, c:a S min. bilfärd från 
Lyse järnvägsstation, 1 mil från Ly
sekil. Trevliga rum och gott bord. 
Saltaste strand- och varmbad. Löv-
och barrskog. Vackra promenader. 
Bil, motor och segelbåt att hyra för 
u t f ä r d e r .  F u l l  p e n s i o n  k r .  6 : 5 0  à  
8: 50 pr dag. Vidare Olga Dahl, Lyse. 
Rt Lyse 9. 

Borghamns Turisthotell 
ÖSTERGÖTLAND. 

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. 

Angenäm vistelse 
å småländska höglandet crbjudes da
mer och herrar i naturskön trakt, 770 
fot ö. h. Omväxlande löv- och barr
skog. Komfortabel, vinterbonad villa
byggnad med välbelägna rum, goda ut
rymmen. Förstklassig kost. Goda 
kommunikationer. Förfrågningar mot-
tages tacksamt av Fru Ester Sandmark, 
Villa Wicksbo, Byarum, (Järnväg Jön
köping—Vaggcryd), Rt. V a ggeryd 16. 

I B å s t a d 
j Västkustb adort med naturskönaste läge. 
I M ilt klimat. Enastående vegetation. 
: Särskilt lämplig för familjer med barn. 
I Utmärkta varm- och kallbad. Vatten-
j ledning och elektr. belysning. Utliyr-
! ning genom Badkamreraren. Rikst. 53. 
: Medicinska upplysningar genom D :r 
: Anders Weltzin, Stockholm. 

ED, D A L S L A N D .  
250 m. över havet. Omgivningarna av 
storslagen naturskönhet. Härligt skogs-
luftsklimat. Tillfälle till sport. Lä
kare, apotek m. m. Snabba tågför-
bindelser. 40 gästr. Hallar, salong, 
rökrum, badrum, centraluppvärmning, 
elektr. ljus. öppet året om. Helt pen
sionspris fr. 9 kr. pr dag. Rumsbe
ställningar pr tel. Turisthotellet, Ed. 
Direktion : Turisttrafikförbundets Re

staurant A.-B. 

( H E L S J Ö N S  B A D A N S T A L T  
- Spec Gyttjemassagebad, serverade med den välkända Helsjögyttjan av väl 
= inövade baderskor. Behandlar: Reumatiska lidanden, gikt, nervsjukdomar, 
= neurasteni, neuralgin, blodbrist, allm. svaghet, astma o. hjärtsjukdomar. Lä-
= käre : Doktor Klas Björkman. Naturskönt läge med behaglig barrskogsluft, 
= som visat utöva ett välgörande inflytande på andningsorganen o. nervsyste-
i met. Rum 1.25—3.00. Mat 3.75—5.00 pr dag. Fullständig restauration. 
= Lämplig rekreations- o. viloplats. Biltrafik Helsjön—Horred. Säsong 25/5— 
i 5/9. Begär prospekt. Rumsbeställningar o. förfrågningar genom Kamrerar-
5 kontoret, Horred. Rikstel. 4. 

B A D -
KAPPOR 
DRÄKTER 

MÖSSOR 

BYXOR 

LAKAN 
HAND-DUKAR 

BORSTAR 

TOFFLOR 

För 

Herrar, Damer 
och Barn 
Största urval 

PAUL y. BERGSTRÖMS A.-B. 
74—78 Drottninggatan 74—78 

S T O C K H O L M  

F E R I E S K O L A  
MED HELINACKORDERING 

1 ju],—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. 

Tillbringa Eder semester i Fryksdalen â 

Pensionat Enkullen 
EDSBJÖRKE, VÄRMLAND. 

Beläget vid den mest natursköna 
plats vid övre Frykensjön, snett emot 
Tösscbcrgsklätten, 10 min. till station. 
Emottager gäster året om. Ref. : Sv. 
Turistföreningen. 

Jnsjön 

Pensionat Turistlugnet, Dalarne 
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. 

* 

H Ö G Å S E Ni 
A R V I K A  j  

Doktorinnan Vilma Erikssons Vilohem, j 
i vacker skogstrakt, 15 min. från Ar 
vika järnvägsstation, mottager inackor-j 
deringar året om. Pris pr dag 6 kr.: 
50 öre. Gott dricksvatten, avsevärd; 
radiumhalt. Bröstsjuka mottagas ej.: 
Adress Högåsen, Arvika. Tel. 314.: 

K O L M Å R D E N S !  
Rekreations- och Vilohem, j 

nära Bråviken, öppet från 1 maj 19 22. J 
Lugnt och skyddat läge, med barrskog-
bakom villorna. 1 :stklassig tennisplan. { 
Sol- och luftbad i vilohemmets närhet.: 
Salta bad å god badstrand mot söder.: 
Omväxlande promenader, vackra utsik-i 
ter. Facila priser. Riks Kolmården 24.: 

Postadr. Kolmården. 

FURUSUNDS 

H A V S B A D  
Billiga hotellrum. Tennis. Rodd. Kä

gelbanor. Segling. Fiske. 

Prospekt genom Kamrerarekontoret, 
Furusund. Rikst. 5 & 7. 

Illlllllllllllll 

JVtai*siJ*and 

Hur s kall ja g uppträda? y [Qrand Hôtel 
= E Adr. : Marstrand. Rikst. 53, 

S jj Vackert, tyst läge vid Paradisparken. 
I i Förstklassiga rum med eller utan bal-
II 5 kong. Moderata priser. J. Schéel. 

Om jag vill anses som fin, bil
dad och belevad? Hur skall jag 
bli trevlig sällskapsmänniska? Hur 
skall jag kläda mig elegant och 
ändå billigt och vad skall jag ha 
på mig vid olika tillfällen? Hur 
skall jag uppträda vid den stora 
middagen, vid bröllop, på teatern 
o. s. v.? På dessa samt en mängd 
andra frågor i vad som rör um
gängeslivet får Ni svar i 
J. L. SAXONS 

Umgängeskonst 
— Levnadskonst 

: 7 :e uppl., 55 :c tusendet. 272 sid. 
; 60 illustr. Träfritt papper. Ele

gant utstyrsel. Pris liäft. 3 : 50, 
inb. 5 : —. 

Innehåller allt vad Ni behöver 
i ve ta rörande sällskapslivet, ger 
i vär defulla råd angående kläder 
i o ch konsten att kläda sig o. s. v. 
! Bokens oerhörda framgång visar 
! bäst dess värde. 

1 i Res till den fagra Hälsingebygden ! 

I i Solbacka Badanstalt, Hudiksvall, 
i som ytterligare utvidgats, öppnas för 
: säsongen den 1 Juni. Olika sorters 
fbad och nyare behandlingsmetoder an-
! vändas. Gott och rikligt bord. Trev-
: liga rum — med vacker utsikt. Vack-
jra omgivningar. 10 min. väg till sta
nden. Lugnt och s tilla. Priserna billiga. 
: Läkare: 1 :ste stadsläkaren. Rikstel. 
: 2 76. Prospekt på begäran. 

jTorhults Hälsobrunn och Gyttje
bad, Strängsered, 

jc:a 2 mil fr. Ulricehamn. Dr A. Söder-
: bom, Ulricehamn. Säs. : V«—Vo. Tor-
: hults Hälsokälla, "medelstark järnkäl-
jla", o. Torhults Gyttjebad äro utan tvi-
j vel bl. de bästa i världen. En kur vid 
i Torhult har ofta varit nog att återst. 
jett förstört nervsystem cl. bota dem som 
: lidit av reum. o. gikt. Alla slags bad 
•serveras. Hclinack. fr. 6 kr. pr dag. 
: Bil möter i Ulricehamn. Best. plats i 
i tid o. begär prosp. gn. Brunnskontoret, 
• Strängsered. 

Stadshotellet med Annex 
i Visby 

R e k o m m e n d e r a s  

Tillverkad av kork
skivor, impregnera
d e  m e d  p a r a f f i n  

= : Stadens förnämsta hotell & restaurant, 
" s S härlig trädgård. Daglig middags, och 

TniTN i I aftonkonsert, trevliga rum med utsikt 
Beställningsscdel till |  I över havet. God mat, moderata priser. 

BOKFÖRLAGET NUTIDEN, g = Vördsamt Alfred Bengstelius. 
Lästmakaregatan 12, Stockholm, g : - — ; 

iWittsiö Pensionat 
nadskonst. Boken skall vara haf- |  j , t t  
tad, inbunden. (Var god och |  = inneh. frk. Lundberg, rekommenderas 
strj'k över ordet häftad eller m- g | crkânt gott bord. Pris 6-7 
bunden 1) = : , 

s = kr pr dag. Massage kan erhallas av 
Namn: = : 

= -en sjukgymnast. Rikst. 6. Prospekt 
Adress : s : 
_ . .... s : nå begäran. — Postadress = 

6l2 

HOTELL LEKSAND 
Gästgivaregärden med Allévillan 

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. 

Nygårds Brunns- och Badanstalt 
SMALAND 

Adress : Flybo. Rt. Asheda 22 A. 
10 Juni—1 Sept. 1,000 fot ö. h. Smål. 
Kögl, skogsluft. Radiumstarkt vatten. 
Alla slags bad. Massageb. av Prof. 
Unman från Sthlm. Ny innehavare. 
Levnadsomkostn. fr. 6 kr. pr dag, rum 
fr. 1 kr. pr dag. Prospekt på begäran 
under adr. Prof." Unman, Brunkebergsg. 
9, 3 tr., till 1 :sta Juni, därefter Ny

gårds Brunns Badanstalt, Flybo. 

Tingswy d. 

H Ä R L I G  
SOMMARVISTELSE 

V a r j e  K u r g ä s t  
sin egen stuga. 
Begär prospekt. 

A.-B. L u f t  k u rorten 
Adr.: TINGSRYD. Rikst. 43. 

Adr. : Torekow 

A/B NORDISKA KOMPANIET 

:s 

S Ï M -
GÖRDEL 
(Fastbindes på ryggen) 

3. 50 

S P O R T A V D E L N I N G E N  

I 1^ eft s and 
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 ) " :  

DALARNE j 
Adress: Leksand. k 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) j 
fr. 8 kr. pr dag. Elektr. ljus. Bil och -

bilgarage. : 

SMÖGENS HAVSBAD (Badrest.)) 
REKOMMENDERAS. 

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

-'illlllllllllllllt illlllllllllllll i lilillllliflllllllllillliir-

Badhotel let j  
SALTSJÖBADEN \ 

Förstklassig rekreationsort för såväl 5 
friska som sjuka. Bad, massage och jj 
gymnastik. Helpension från 10 kr. pr r 

dag. Läkare inom hotellet. = 

De roligaste svenska 
romanböckerna: 

T o r e f i o v  

Brandbergs Pensionat} |  
SKÅNE. 

Rikst. 23.= 1 

Naturskönt läge, mitt emot Hallands: 
Väderö. Fin badstrand. Segling. Bil- : 
liga, såväl rums- som inackorderings-; 
priser. Fröken Lotten Brandberg, i 

Undevsähe*» 

H e d i n s  P e n s i o n a t ,  J ä m t l a n d j  
Adr.: Undersåker. Rikst. 11.: 
(C :a 500 m. ö. h.) 20 min. gångväg; 
fr. Undersåkers st., 25 min. från Hål-: 
land, 20 min. järnvägsresa från Are. j 
Vid utsikt över fjäll och skog, särskilt ; 
från vidliggande utsiktstorn. Goda vä- ; 
gar. öppet 15 juni—sept. Sällskaps-: 
rum med piano. Pens. fr. 6,50 till 7,75 j 

pr dag. Lungsiktiga mottagas ej. 

VitisJB 

F r ö k e n  S t r e i j f f e r t s  V i l o h e m !  
S K Å N E  .  „ i  

Adress: Vittsjö. Rikst. 12. 
6 min. från Vittsjö station, i stor, 
lummig trädgård vid Vittsjön. öppet 
året om. 8 gästrum, samlingsrum, 
skriv- och läsrum. Varmbad och dusch. 
Elektr. ljus. Pens.-pris 7 : 00—7 : 50 kr. : 
pr dag. Kortare tid än en vecka högre 

pris. Prospekt m. m. på begäran. 

iiiiiiiimiiiiiiium 

Å R E G Å R D E N  o c h j  

F J Ä L L G Å R D E N l  
i Jämtlandsfjällcn med E 

de ljusa sommarnätterna jj 

R E K O M M  E N D E R A  S \  
111111111111111111 

HENNING BERGER: 

Hägringen. 4:75 | 

L UD VIG NORDS TRÖM: 

FyrsKeppet. 9: 50 | 
Med teckningar av förf. 

MARIKA STJERNSTEDT: | 

BaKom disKen. 4:50 i 
! H ANNA SÖDERLUND-

HAMMAR: 

Den sista skärven. 4:25 | 
! RUN AR S CHILD T: 

Den segrande Eros. 2:75 | 
j FANNY AL VING: 

Familjen von SKotte. 5:50 f 

; C ARL GUSTAV ARMEE LT: \ 

VildmarKshistorier. 
; T HYRA HAGSTRAND: 

I viyellablus och Kon- ; 
torsförKIäde. 4:25 

j H. G.-SON HOGNER: 

Prinsessan av Trinacria. i 
5:75 

! G ÖSTA SEGERCRANTZ: 

Herrarna Nippon och 
Härjedalen i Paris. 6:75 i 

Undertecknad rekv. hitrmed frftn 

bok

handel i 

eller Albert Bonnier, Stockholm, 

ex av 

Namn: 

Id. Adress: 



IDUNS TI DSFÖRDRIV. DOLDA GEOGRAFISKA 

NAMN. 

Varje mening döljer ett geo 
grafiskt namn. 

' / Lekande lätt 
I flyger det husliga arbetet ur händerna p, 
' våra småttingar. Med »Solidar», detta uns 
dergörande tvätt-, rengörings» och puts» 
medel, diska och tvätta de med lätthet 

PALINDROM. 

Jag rättfram är ett djur, varom 
man säger, 

att det utav förstånd ej mycket 
äger. 

Omvänd ej djur, men har dock 
tänder, 

och nytta gör i snickarns händer. 

UTBYTNINGSUPPGIFT. 

Svala, skadar, lappa, vinge, si
dan, oaser, tadel. 

I va rje av ovanstående ord ut
bytes en bokstav mot annan, så 
att nya ord bildas. Är det rätt 
gjort skola de nya bokstäverna 
bilda namnet på en från världs
kriget bekant ort. 

GÅTOR. 

i. Med en framför har jag e tt 
värderat inneh åll. Med ett är jag 
oftast utan något inre. 
2. Det finns — och finnes ej, 

det har ej rum, ej tid. 
Där allting annat slutar, 
där tar det vid. 

3. Fördriven av ordningen och 
fliten, lämna s jag i fred endast av 
lättjan. Jag är flitig, men lever 
dock av rov. 

1. Vår dotter Selma står i 
garnaffär. 

2. Frans äter frukost klockan 
elva. 

3. Gumman Anna var rask, 
när jag besökte henne. 

4. Sökte Haldor patent på sin 
uppfinning? 

5. överstinnan testamenterade 
hela förmögenheten till sin bror
son. 

6. Vi bo pä landet hela året 
om. 

Lösningar 
AV TIDSFÖRDRIVET i N :r 24. 

Charaden: Gulsot. 
Palindromen: Ja — aj. 
Tilläggsgåta: Kall, ekar, rätt, 

stig, tarm, iden, neka, hägg, evig, 
salt, syra, eget, lagg, gren, ratt, 
eden, n ära = Kerstin Hesselgren. 

Palindrom: Tsar — rast. 
Charad: Aeroplan. 

' glas, porslin, kokkärl, trä; £. blecksaker m. m. 
Händerna bli i beröring med »Solidar» 

mjuka och smidiga. i 

»Solidar» är en dödsfiende till varje orenllghet. / 

Allt som är så rakt omöjligt 
och som ter sig riktigt löjligt 
hitta barn med lätthet på, 
snö på sommarn kan de få. 
»Solidar» de börja strö 

och så har de sommarsnö, 
mor dock hellre föredrar 
att till tvätt ha »Solidar». FRÅGOR OCH SVAR 

(Forts. fr . sid. 611.) 

Fråga. Jag har tänkt att lära 
mig binda in böcker och nu und
rar jag vart man skall vända sig 
för att lära detta yrke i Stock
holm, samt hur lång tid en sådan 
kurs v arar, samt sist och vikti
gast om ma n månne kan beräkna 
att efteråt erhålla hemarbete i 
denna bran sch undrar en i lands
ortsstad boende. Tacksam för 
svar är Annika. 

Svar. Vänd eder till fröken 
Kerstin Key, 12 Villagatan, som 
ger förträffliga lektioner i bok-
binderi, dä ribland en s. k. snabb
kurs pä 30—40 ti m. Huruvida ni 
sedan kan få tillräckligt med ar
bete är ju en sak, som beror så
väl på eder egen kunnighet och 
fortfärdighet samt de priser ni 
kommer att åsätta edra arbeten, 
som också på det samhälle där 
ni ämnar d riva ert hantverk 

Fråga. Är erbjuden övertaga 
tapisseriaffär i landsortsstad men 
behövde mera utbildning. Frå
gar därför om det finnes några 
kurser för sådan utbildning un
der sommaren eller om någon af
fär i nämnda bransch tar emot 
elever. Smålänning. 

Svar: Vi ha oss ej bekant om 
det gives några s. k. handarbets
kurser under sommaren, men tro 
ej att så är förhållandet. Ni^ bor
de emellertid försöka att få ett 
par månade rs anställning i en ta
pisseriaffär fö r att därstädes göra 
er mera förtrogen såväl med vad 
som angå r den dagliga driften av 
en sådan rörelse, som ock inköps
källor och v ården av de olika m a-
terialierna m. m. 

Fråga. Kan jag genom Idun få 
adress på någon österrikisk dam, 
av go d familj, skicklig i handar
bete, speciellt virkning, som på 
grund av nuvarande vidriga för
hållanden, behöver arbetsför
tjänst. M ånne fröken Gerda Mar
cus kan lämna adress på sådan 
dam, men i så fall hur få veta 
fröken Marcus adress? 

Svar. Fröken Gerda Marcus, 
som säkert med glädje lämnar en 
sådan adress, bor tills v idare i L a 
Rochegasse 14, Wien XIII. 

BREVLÅDA 
HEMKONSULENTENS 

BREVLÅDA. 

billiga priset à 75 öre per lit?), 
men när under ett par års erfa
renhet äggen ej tagit skada av 
densammas möjliga försvagande, 
så är ju den långsamma stelnings-
proceduren av ringa eller ingen 
betydelse. — 

Fru Maria, som är i tillfälle a tt 
själv få inreda sitt kök, varnas 
allvarligt för att taga alla de nya 
uppfinningar, som förekommo på 
den nämnda utställningen ad no-
tam. Såväl större som smärre 
nya ting måste noga och allsidigt 
prövas och ofta under flera må
naders dagligt bruk, innan de 
kunna rekommenderas. Sällan el
ler aldrig är denna regel så nöd
vändig, som när det gäller köks-
och bostadsinredningar. Vad Er 
speciella fråga angår, så råda vi 
Er att för väggarne välja prima 
oljefärg eller också en glänsande 
lackfärg, ripolin e. dyl. — Se vi
dare Idun n:r 21 sid. 502 d är en 
del kända husmödrar uttalat sina 
råd och önskemål vis à vis inred 
ningen av ett kök. 

Fru Gerda L., som besväras av 
myror i sitt skafferi bör först 
utflytta allt vad detta innehåller 
av löst, och sedan tvätta väggar, 
hyllor och golv med starkt såp-

vatten. Medan hyllorna ännu äro 
fuktiga, beströs de rikligt med 
borax. Efter en stund pålägges 
hyllpapperen, givetvis med borax
en kvar, och därefter sker inflytt
ningen av "bohaget". Detta enkla 
medel är det enda av alla de råd 
och rön, som under många år 
prövats och vilket fullständigt 
hjälpt Iduns hemkonsulent, som 
råkar att i närheten av sin bostad 
ha ett fördolt och således oåt
komligt litet myrsamhälle. 

Villrådiga Elsa tillrådes att di
rekt tillskriva Fackskolan för hus
lig ekonomi, Uppsala, och begära 
prospekt. — Detta råd upprepas 
ännu en gång till i dessa spalter 
och torde samtidigt bemärkas av 
Ingalill, Margareta, En moder m. 
fl., som av oss begärt upplysnin
gar om nämnda förträffliga in
stitut. 

Ingrid, som undrar, vilka kun
skaper som erfordras för att söka 
till Farmaceutiska institutet, upp
lyses att därtill fordras betyg på 
avlagd mogenhetsexamen. 

Fru Karna, som önskar få en 
"äkta" beskrivning på s. k. jäst
plättar blir kanske nöjd med den
na: tf/i del. god mjölk ljummas 
och däri inarbetas småningom 

omkr. 250 gr . mjöl, 1 ägg, 2 tsk. 
socker, Y z tsk. salt och 20 gr. jäst. 
Smeten, som bör vara blank och 
smidig och tämligen tjock, får 
jäsa i tim. Härav gräddas sedan 
munkar i smörsmord plättlagg. 
Serveras varma till kaffe eller 
med sylt som enkel efterrätt. 

Elsa^Lill bör, innan omskrivna 
tabletter intagas först rådfråga 
läkare. Villigt erkännes, att ett 

I övermått av gott hull vid jäm
förelsevis unga år inte ä r vare sig 
klädsamt eller roligt, men en på 
konstlat sätt framtvingad avmag-
ring, utan någon som helst för
ändring av det förut förda lev
nadssättet, blir onaturlig och kan 
till si na verkningar bli ödesdig ert 
för hälsan. 

Trädgårds- och konserverings-
intresserad kan mycket väl nu el
ler ännu bättre strax efter mid
sommar så spenat, vilken sedan 
kan inläggas på brukar av Weck-
typ. — Juniärter äro förträffliga 
för konservering, vilket dock ej 
utesluter att det ej finnes en hel 
del andra spritärter lämpliga för 
ändamålet, t. ex . stensärter, cham
pion in. fl. 

Läshungrande som bor i Stock
holm, tillrådes att slå upp en te
lefon- eller adresskalender och 
där granska yrkesregistret å an
tikvariska bokhandlare och så se
dan själv fråga efter bemälde 
förf.samlade verk. Dock tro vi e j 
att de äro utgångna ur varken 
den vanliga bokhandeln ännu eller 
på förlaget. 

Mångårig prenumerant, som är 
orolig över att vattenglasen över 
hennes sedan 4 veckor tillbaka 
nedlagda ägg ännu ej stannat, be
höver ej alls vara orolig därför, 
ty så småningom stelnar nog la
gen. — I eget hushåll har och är 
fortfarande förhållandet detsam
ma, i det att vattenglasen, vari 
ägg nedlades i slutet av mars ej 
stelnade förrän i medio av maj, 
och att lagen till de ägg, vilka 
nedlades den sista april, ej bör
jade grumla sig — stelningens 
första skede — förrän de första 
junidagarne. Sammaledes var 
förhållandet förra året, d. v. s. 
med samma långa stelningsproce-
dur, och ändå ha de då nedlagda 
äggen ej tagit den minsta skada, 
utan användas ännu i dag — 14 
månader efter nedläggningen — 
till både mat, bakning, äggröra 
m. m., varti ll kommer, att vitorna 
fortfarande låta slå sig till hårt 
skum. — Orsaken ligger givetvis 
i vattenglasens beskaffenhet, som 
möjligen är något försämrad 
(kanske till följd av det mycket 

AUN* 
Efterfråga 

hushållskärl  
med k r o n m ä r k e t  

^ Tag reda på fördelarna med 

detta fabrikat. 

Korsetter erhållas hos 
Fru ANN-MARIE SEDSTRÖM, 

östermalsmgatan 22. A. T. öst. 57 97. 

Kameror, Förbrukningsartiklar, TiHbebÖr 
FÖRNÄMSTA rABF9/KAT. FR E.D SUT F" O t* AN O E 

Aktiebolaget Arto. Malmö. . 



N ö j e n  
ander 

s om  m a rs ä s o n g e n  
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S t o c k h o l m  

\  Dju rgårds-Teatern  

: Varje afton kl. 8. 

I Den javanesiska 
I dockan. 
jj I huvudrollerna : 

Gösta Ekman, 
: Ann-Sofi Norin, Georg Blomstedt. 

jj Bilj. säljas i Allm. Tidningskont. 
: och Nord. Komp. samt i teaterns 

jj biljettkontor. 

I  H a g a - T e a t e r n  
(Direktion: Uno Lindholm.) 

jj Varje a/ton kl. 8. Sönd. kl. 3. 

Î Peppar å krpddncllikor 
jj Ett sommarskämt med sång och 
i dans i 3 akter (speciellt skrivet för 
: Haga-Teatern) av Felix Körling. 
: Dirigent : Gustaf Tropp. 
E Regi : Uno Lindholm. 

: liilj. i Allm. Tidningskont. till 4. 
= Vid teatern efter 4. At. V. 6. 

!  Nedsa t t a  b i l j e t tp r i se r .  

®fariéené Jfcifuftdteatev } 
(Direktion: Gustaf Linden.) i 

Föreställningar varje afton kl. 8. E 
Söndagar 2,30 och 8. jj 

Repertoar sommaren 1922. E 
H o s t r u p  :  E  

Äventyr på fotvand-- 1 

ringen. \ 

W e n n e r s t e n  :  jj 

Gamla herrgården. = 

Ang. biljetter se affisch. E 
OBS ! Växlande repertoar, popu- \ 

Itira nedsatta biljettpriser. 

F o l K - T e a t e r n  ]  
(Direktion: Rob. Ryberg.) E 

Varje afton kl. 8. jj 
Karl-Ge.-hards Sommarrevy ^ 

"Ställ Er i kön!" \ 
I tre akter (andra akten indelad i 7 jj 
tablier, tredje akten i 8 bilder). E 
Kostymskisser och dekorationer: E 

Olle Nordmark. jj 
Kostym lev. Verch, Berlin, Holms jj 

atelje och Sidenhuset. -
Danser: Carl Hagman. Regie : = 

Karl-Gerhard. Dirigent: Nalle Hall- E 
dén- I huvudrollerna : jj 

Naima W ifstrand, K arl G erhard, Lili Z iedner. i 

Kris ta l l -Sa longen j 
(Direktion: Mary Gräber.) E 

Varje afton kl. 8. E 

"Med pukor och trumpeter" Ê 
I huvudrollerna : E 

Maja Cassel, Mary Gräber, Chri- jj 
stian Schröder, Eric Lindholm m. fl. jj 

Kostymerna från Leopold Vcch. E 
Dekorationerna från Carl Grabow. E 
Originalmusiken av Harald Mor- E 

tensen. E 
Bilj. säljas i Allm. Tidningskont., jj 

Gust. Ad. lorg, från kl. S e. m. i E 
teaterns biljettkontor. Biljettpriser: E 
2, 3, 4 och 5 kr. E 

Telefon : St.-tel. ö. 23 23. jj 

Hygienisk Salong 
Norrgatan 5, V A R B E R G. Tel. 253. 

Spécialité: Hygienisk ansiktsbehandling (enligt läkaresystem) gör hyn frisk, 
ren och klar. Högfrekvcnsclektricitet, violetta strålar mot hudåkommor. Mani
cure (händernas vård). Hårets skötsel med tinkturer och salva (enligt läkare-
recept), mediciniska huvudbad mot håravfall. Teslaström mot reumatism, nerv. 
och huvudverk etc. Damfrisering med elektrisk ondulering. Obs. ! över 18 
års praktik och erfarenhet från förstklassigt institut och kliniker. 

Vördsamt Hilda Andersson. 

•Tablet
terna 
verka 

snabbt o. 
säkert vid 

Huvudvärk 
Ischias 

vi c» » o...-. —• Influensa 
Inga skadliga biverkningar. Starkt 
urinsyrelösande går Togal till 
själva roten av det onda. Dess 
smärtstillande verkningar märkas 
genast, även sömnlöshet bekäm

pas med Togal. 
Finnes å alla apotek. 

Reumatism 

Nervsmärtor 

HAMMARGREN & C:o 
Kungsgatan 15, 
— Göteborg. — 

Tel. 16199. Telegr. Grenhammar. 

Avd. B. Pyrotekniska artiklar. 
Rikhaltigaste partilager av mindre och 
större fyrvcrkeripjeser (jämväl konfetti-
bomber o. skämtartiklar). Hela fyr
verkerier enligt fackmässigt samman
satt program för såväl officiella som 
trädgårdsfester. Katalog på begäran. 
Dagens lägsta priser. 

Avd. A: Rökutensilier samt andra 
kortvaror spec, för cigarraffärer. 

Skönhetsbindor, 
10 olika för olika an-
siktsdclar, borttaga ryn
kor, slapp hud, isterhaka 
m. m. Skönhetsbindan 
arbetar medan vi sova, 
alltså inga uppoffringar 
av tid och pengar. Alla 
som använda eller an
vänt skönhetsbindan lov
orda den. Uppgiv den 
ansiktsdel, till vilken bindan skall an
vändas. Pris från kr. 3: 50 till kr. 
7 : —. Illustr. Priskuranter och Mått-
blanketter gratis och franko. Alla sor
tirs sjukvårdsvaror. Aderbråcksstrum-
por, stor sortering. 

Nils Adamssons Sjukvärdsaffär, 
Centralpalatset, Stockholm. 

F i l t a r  beställas eller köpas billigast f r. 
x os». Be gär vår illustr. priskur. 
Arvika Spinneri o. Vävnadsaffär, 

Oxtorgsgatan 9 A - Stockholm 

OTTOMANER 
PABAN, St/arng. 5 (in*. Odenplan)Sthlm 

Utmärkta organ 
för 

annonsering i landsortens 
= Arvika: i Arvika N yheter. 
I Avesta: flvesta-
! Borlänge: Borlänge T idning. 
IBorâs : Borås T idning. 
; Engeihoim: Engelholms Tidning. 
I Eskilstuna: Eskilstuna-Kuriren. 
i Faluns Falu-Kuriren. 
;Gevle: Gefle-Posten. 
I Halmstad: Hallandsposten. 
Hedemora: Södra Dalarnes Tidning. 
Hudiksvall: H udiksvalls-Tidningen 
Hälsingborg: Helsinghnrgsnaghy 

Härnösand: Hemösands-Posten. 
! Höganäs: Höganäs Tidning. 
! Hörby: Hörby D agblad. 
; Jönköping: Smålands Allehanda, 
i Kalmar: Barometern, 
i Karlskrona: Karlskîona-Tidningen. 
I Karlstad: Värmlands Läns Tidning. 
! Katrinehoim:Katrineholms-Huriren 
i Landskrona: Landskrona-Posten. 

Linköping: Östgöten. 

Luleâ: Morrbottens-Kuriren. 
Lysekih Lysekils-I 
Malmö: Skånska 
Mariestad ; Tidning för Skaraborgs län. j 
Mora: Mora Tidning. \ 
Norrköping: Norrköpings Tidningar. 1 
Nyköping: Södermanlands Nyheter, j 
Nässiö: Nässjö-Tidningen. 
Skövde: Skaraborgs Läns Annonsblad. { 
Sollefteå: Sollefteå-Bladet. 
Sundsvall: Sundsvalls-Posten. = 
Säter: CS* 

Söderhamn: Söderhamns Tidning, j 
Trelleborg: Trelleborgs Allehanda. ï 
Uddevalla: Bohusläningen. 
umeà: Västerbottens-Kuriren. 
upsala: Tidningen U psala. 
Visby; Gotlänningen. ! 
Västervik: Västerviks-Tidningen, i 
Vaxiö= Nya V äxjöbladet. 
Örebro: Örebro Dagblad. j 
Örnsköldsvik: örnsköldsviks-Posten. I 

Î Ludvika: Ludvika Tidning. Östersund: Jämtlands-Posten. 
11,11 

Korpulens, Fetma 
borttages genom 

Dr Hoffbauers lagligt skyddade 

Avmagringstabletter 
Oskadligt och effektivt medel utan 
iakttagande av diet. Inget Thy-
reoidin ! Intet avföringsmedel. 
Kompl. kur kr. 23 : — franco. Ut
förlig broschyr gratis. 

Fås i alla apotek. 
Depot Stockholm : Apoteket Stor

ken, Storgat. 28. 
Depot Malmö: Apoteket Lejonet. 

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 mot postförskott. 

Försilvra själv T 
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. 

D U B B E L - O T T O M A N E R  
med gemensamma eller skilda bäddar, 

Sängkläder, Täcken, Filtar. 
Specialaffaren för Bäddmöbler 

Dalagatan 14. St.-t. Va 117 38 
OLOF KNUTSSON. 

Kvarnström & Eriksson 
Sliperi, Förnicklings- & Oxi-

deringsfabrik 

Kungsg. 84, STOCKHOLM. 

Allm. t. Kh. 121. Rt. 303 14. 

Damkläde 
extrafina kval. i stor och utsökt [j r. 
sortering. Herr-cheviot i verkligt h ö? 
fin kval. och äkta färg, finrandig u 
17 : — pr mtr. 

Minutförsäljning. - Partipris 
NORRKÖPINGS STUVLAGER 

Barnhusgat. 4. Stockholm. 

Stor t  urva l  
av barnsängar, turistsängar, madrass« 
täcken, filtar, mattor, gardiner. 

Billiga priser. 

A D O L F  P E H R S 0 N  
NYBROGATAN 34 

Stockholm. A. T. öst. 36 73. 
Edra krukväxter. De 
leva ej enbart av vat-
ten. Giv dem Pla nta 
gen, ett på venten-
skaplig grund sam-

_ mansatt - konc. växt-
näringssalt. Erhålles på bleckburkar 
hos Frö-, Blomster-, Färg- och Kemi-
kaliehandlare. 

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

Ed v. Fredriksson, Åtrafors. 

LEDIGA PLATSER 

BILDAD FLICKA, helst musikalisk, 
sökes att på egen hand förestå en me
delålders tjänstemans ungkarlshem 
sydvästra Värmland. Svar till "Orga
nist", under adress S. Gumœlius An 
nonsbyrå, Stockholm f. v. b. 

Sommawvi&awiat. 
För barnkär dame c:a 40 år av myc 

ket god familj finnes plats som hus
föreståndarinna i större hem. Referen
ser uppgivas till Fru Harriet de Maré 
Kommendörsgatan 35, Stockholm. 

Bättre flicka, 
bildad och av god familj, allvarlig och 
pålitlig, erhåller med snaraste plats som 
sällskap och hjälp i hemmet, även med 
handarbete, åt ensam äldre dam. Hjälp 
till grovsysslor — eget rum — god lön. 
Svar till "Familjemedlem", Norrkö 
ping p. r. 

D A M E R !  
Förstör icke ert blus
liv med armsvett. An

vänd 

VA SIE N 0L-PUDER 

ft 
i ett ypperligt, av läka-
IV re rekommenderat spe
cialmedel mot hudlöshet, sår och röd 
hud. Avlägsnar svettlukt och all obe
haglig hudutdunstning. Men se till att 
ni får bästa sort Vasenol i bleckask 
på apoteket. 

erh. vår fullständiga illustr. provkollek
tion o. prisk. Skriv i dag. Högfina 
kvalitéer och ytterst låga priser. Full 
ombytesrätt lämnas. Fraktfritt över 
hela Sverige. God inkomst erhålles ge
nom att försälja våra omtycka tvålar. 

FRANSKA TVÅLIMPORTEN,Borås 
Bästa inköpskälla. Direkt, utan mellan

händer. 

Crème o. p uder 
att användas vid skötsel av 
späda barn, Bäddunderlag, 
Dinappar, flaskor m. m. Ba
bybyxor, impregn. 

I parti och minut billigast 
från 

Carl Stangenberg, 
10 Hötorget, Stockholm. 
A. T. 28690. R. T. 7762. 

Som husmors hjälp 
sökes ung praktisk ordentlig flicka med 
gott sätt och yttre, som på egen hand 
med jungfrus hjälp kan sköta litet hus
håll till gård nära Halmstad. Alla be
kvämligheter. Svar m. pretentioner, ref. 
o. foto till "Glad familjemedlem", p. r. 
Halmstad." 

Två bildade flickor, 
vana vid landet, den ena kunnig i mat
lagning, den andra villig u tföra en hus
jungfrus arbete, få plats genast på 
större lantegendom. Svar med löne
pretentioner till Krokfors Egendom. 
Ör. Dalsland. 

Ung tyska, 
av god familj, som vistats i Sverige 
sommarm. 1920—21, cx. från Pcstalogzi 
Lyceum, Berlin, önskar plats som lä
rarinna i familj. Ref. fruarna Anna 

Krönlein och Ulla Vult von Stevern, 
Landskrona. 

30-årig flicka, 
musikalisk, frisk och stark, erhåller 
plats i gott hem att såsom hjälp och 
sällskap biträda frun, som är sjuklig. 
Eget rum, vivre och 60 kr. pr mån. i 
avlöning. Familjen är barnlös, två jung
frur finnas. Svar till "Hushållskunnig", 
Sollefteå-Bladets exp., Sollefteå. 

Pålitlig frisk flicka 
erhåller plats som ensamjungfru. Villa 
med alla bekvämligheter. Eget rum. 
Svar med betyg, löncpretantioner och 
foto till Doktorinnan Fhcrlund, Hos
pitalet, Strängnäs. 

Kvinnlig arbetskraft 
inom såväl hemmens som andra 

kvinnliga arbetsområden kan Ni 

med bästa resultat 
erhålla genom att sätta in en an

nons i IDUN, specialorganet för 

kvinnliga platsannonser av alla 

slag. 

Insänd Eder annons till Iduns 

Annonskontor, Stockholm, och Ni 

erhåller omgående prisuppgift. 

PLATSSÖKANDE 

Kvinnlig s eminarieelev, 
gladlynt och intresserad, önskar kom
ma till god familj på landet för alt 
under 1 mån. ev. längre läsa med barn. 
Genomgått samskola och avlagt små-

sk.-lär.-ex. Svar snarast möjligt till 
' 'Ferieläsning", p. r. Gefle. 

Bättre, bildad, 17-årig flirta 
önskar som familjemedlem och hjälp 
komina till bättre familj eller ensam 
äldre dam uppåt landet. Svar till 
"J. ,B.'\ p. r. Malmö. 

Ung, musikalisk; lärarinna, 
utexaminerad från högre lärarinnese
minarium, även kompetent att giva 
pianolektioner, söker plats i familj å 
herrgård eller bruksegendom. Svar 
märkt "Plikttrogen" under adress: 
Portvakten, Linnégatan 86, Stockholm. 

Ung elemenfarbildad! flicka 
söker plats i fam. Kunnig i kläd- och 
konstsömnad. Goda betyg och rckom. 

från skolor och föreg. platser finnas. 
Medföljer gärna till utlandet. Svar till 
"Frisk, glad och barnkär", Iduns exp. 
f. v. b. 

Husföreståndarinna, 
språkk. och musikalisk samt van att 
handhava tjänare önskar plats där 
husmoder saknas. Närmare 

StocKholms Uthyrningsbyrå, 
Stureplan 6, avd. 9, Stockhom. 

Guvernantplats 
önskas av ung Studentska, är kunnig 
i sömnad och deltager i lättare hus!, 
göromål. Närmare 

StocKholms Uthyrningsbyrå, 
Stureplan 6, avd. 9, Stockhom. 

20-års flicka 
önskar lämplig plats. Helst i hem på 
landet, där_ jungfru finnes. Deltager i 
alla göromål. Är också villig medfölja 
på resa som sällskap och hjälp. Är 
van vid maskinskrivning. Svar till 
"Skånska", Iduns exp. f. v. b. 

20-årig flicka, 
som genomgått 8 kl. läroverk o. mind re 
husmodersskola, önskar komma till herr
gård ell. annan större lantgård som 
husmors hjälp. Svar till "Praktik", 
Iduns exp. f. v. b. 

26-årig bättre flicka 
önskar plats i helst musikalisk familj 
som husmoderns verkliga hjälp under 
sommarmånaderna, gärna vid badort. 
Svar till "Nu genast 1922", Borås p. r-

DÖVS höra Den amerikansk& elektriska hörapparaten ACOUSTfCOM som är värl-
dens förnämsta, kan nu regleras i 6 styrkegrader efter örats olika hörselförmåg#-

„Förordad av öronspecialister. Oumbärlig för lomhörda i kyrka och teater. För efterapninaar varnai. 
Oronmassageapparaten MASSACOS botar susning för öronen. ACOUSTICON är tillerkänd 
guldmedalj i S:t Louis och den Engelska kröningsmedaljen i guld. Användes av H. Maj:t Änkedrott
ningen av England och Prins Carl av Sverige. ACOUSTICON är patenterad över hela världen. Vi lämna 
fem (5) års garanti på alla Acusticon-apparater. Begär katalog och intyg. Ensamförsäljare för Sverige: 
Malmö Bandage_Bta^bllssement, Per Veijersgatan 9, Malmö /. — Telefon 4975 

614 — 



G I H L S 
S J U K S K Ö T E R S K E B Y R Å  

Drottningholmsvägen 6, Stockholm, 
ansk. exam, sjuksköterskor, anspråks
lösare vårdarinnor och sjukhusbitr. 
samt uthyr sjukv.-artiklar. Brev besva
ras mot dubbelt porto. 

R. T. 33975. A. T. Kh. 5350. 

Guvernanter 
söka pl atser för ferien och till hösten. 

Hemmens Platsförmedling, Malmö. 

Sjuksköterska, 
ex. med mångårig praktik önskar an
ställning. 

StocKhoIms Uthyrningsbyrå, 
Stureplan 6, avd. 9, Stockhom. 

16 års enkel, 
pålitlig flicka 
med 6 klass, elementarbildning önskar 
under so mmaren plats, helst på landet, 

som husmors hjälp. Svar till "Omkr. 
15 ju ni", Iduns exp. f. v. b. 

DAMFRISERING 
För ANSIKTE HÄNDER och LÄP
PAR, för torr hårbotten, för herrar 
efter rakning är Mandelcrem ett effek
tivt medel. Ingeborg Fransen, Diplo-
merad_ från Academi Scientifique dé 
Beauté, Paris. Strandvägen 3, Sthlm. 
Tel. Norr 214 93. 
Hilma Aströms Damfriséring, Nybrog. 
54, Sthlm, rekommenderar sin oöver
träffade vård av håret, vilken hindrar 
håravfall och mjällbildning samt i hög 
grad befordrar hårväxten. Elegant fri 
séring och ondulcring. 

Ung tyska 
av god familj önskar plats som barn
fröken och hjälp i familj. Eventuellt 
som vikarie för sommaren. Goda re
ferenser finnas. Svar till "Tyska 20 
år", H.T.-Centralen, Göteborg. 

av god familj, med avgångsbetyg från 
åttaklassigt läroverk önskar plats från 
sensommaren i gott och stilla hem i 
Göteborgs närh et att biträda i hemmets 
och hushållets skötsel. Något kunnig 
i hushållsgöromål, musikalisk, villig 
lämna hjälp vid läxläsning. Svar sig
nerade "Juli—Augusti" torde benäget 
adresseras till H.T.-Centralen, Göte
borg, f. v. b. 

Tredje ringare 
önskar mot fritt vivre plats i familj å 
landet, event, för att läsa med barn. 
Svar till "A", tidn. Upsalas kontor. 

29 år, elementarbildad, kunnig i barn-
och sjukv ård, med flerårig vana att un
dervisa i hemmet i de lägre skolklasser
nas kurser, söker plats att tillträdas 
omkring den 15 juli, helst stadigvaran
de men i nödfall även för kortare tid. 
Bästa refere nser. Svar till "B arnfröken, 
29 år" under adress S. Gum.xlius An
nonsbyrå, S tockholm f. v. b. 

INACKORDERINGAR 

PARISRESANDE erhålla inack. hos 
svensktal. fam. 15 min. tågresa eller 
30 min. spårvägsresa utanför Paris. 
Villa Saint Louis, 5 rue du Marché, 
Champigny (Seine). Närm. uppl. Tel. 
Lindingö Brevik 134. 

Doktorinnan Vilma Erikssons 
Vilohem 

beläget 15 min. skogsväg från Arvika. 
Adr. Högåsen, Arvika. Bröstklena mot
tagas ej. 

P e w s o n e w  s o m  ö n s å é a  
stillhet och vila 

kunna få billig inackordering i trevligt 
hem hos änkefru. Svar till "M. B.", 
Tel. By. 21 B. By kyrkby, Södra Da
larne. 

Några noga bildade damer 
kunna få lära hushåll och allt vad där
till hör under erfaren husmors ledning 
samt kläd- och linnesöm, handarbete 
och vävn. f. dugl. lär. i officersfamilj 
på egendom nära Stockholm. Bad i 
Saltsjön, trevl. rum, glatt hemliv. 6 
veckors kurser, börja 8 juni och 20 juli. 
Pris f. inackord. och undervisning 300 
kr. pr. kurs. Svar till Box 43, Järna. 

Hushållselev. 
För ung flicka önskas inackordering 

i prästfamilj på landet för utbildning i 
husliga sysslor. Då avsikten är att ej 
blott få en teoretisk undervisning i 
vissa hushållsgöromål utan att uppövas 
att själv kunna sköta ett hem, reflek
teras ej å en kortare hushållskurs utan 
önskas, att hon under husmoderns led
ning verkligen får arbeta och deltaga i 
alla i hemmet förekommande sysslor. 
Svar märkta "Husligt arbete" torde 
insändas till Allmänna Tidningskonto
ret, Stockholm. 

DIVERSE 

I  C A N N E S  
vackert söderrum att hyra hos ensam 
fransk dam, professeur. Tillfälle till 
lektioner i språk, pianospelning och 
målning. Referenser givas och fordras. 
Kamrer Edm. Janse, R egeringsgatan 99, 
IV, Stockholm. 

Mot grått hår och m jäll. 
Härmed meddelas att det utmärkta 

och så mycket efterfrågade hårvattnet 
mot grått hår som förhindrar hårav
fall och fullständigt borttager mjäll 
och som i över 40 års tid förts 
l'anny Gelins Parfymmagasin, Malm 
torgsgatan 5, Sthlm, numera fås under 
adr. Firma Fanny Gclin, Norrviken. 
Riks och Sthlmstel. Norrviken 214. 
Pris 6:— kr. -f porto. 

Sjuka. 
Besök eller skriv till Homööpatiska 

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
kersjuka. 

Hultkrantz, 
Homöopat. Läkare. STOCKHOLM. 

Doktor J .  Arvedsons kurs 
i Sjukgymnastik, Massage 

Pedagogisk Gymnastik 
medför enligt kungl. maj:ts medgi
vande samma komp. och rättigheter 
som en kurs vid Gymn. Central
institutet. 

Kursen, 2-årig, börjar den 15 sept. 
Prospekt på begäran gen. D :r J. 

Arvedson, adr. Odengat. 1, Stockholm. 

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

Kungsg. 60, STOCKHOLM 
Behandling av 

reumatiska åkommor*. 

GOTEBORGS 
GYMNASTISKA INSTITUT 

östra Hamngatan N:o 45 
Förmånligaste specialkurs i 

MASSAGE o. SJUKGYMNASTIK 
Nästa kurs börjar den 15 september. 

1 kursen ingår kostnadsfritt 
undervisnnig i moderna fysikaliska 
behandlingsmetoder såsom Diather-
mi. Kvarts- och Spektrosolljusbe-
itrålning. Värmebehandling, Zander
gymnastik, Ortopedisk behandling 
m. m. Begär illustrerat prospekt. 

i ym nastikdirektörsexamen 
avlägges efter 2-årig kurs av kvinnliga 
elever vid 

Ny kurs börjar 15 sept. 
Prospekt Major J. G. Th ulin, LUND. 

I Zehlendorf 
vid Berlin, (villa, stor trädgård, sunt 
läge) boende fint bildad familj med de 
bästa sällskapsförbindeser 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 
Fru Siri Lindstedt, Wittsjö och Frau 
Professor v. d. Heide, Wielandstr. 43, 
Charlottenburg. 

Adoptivbarn. 
Ett gott Ilem sökes till en liten 

sund och välskapad flicka 4—5 måna
der av intelligenta föräldrar. Om möj
ligt en prästgård. Det bedjes bemär
kas att pekuniär fördel är absolut ute
sluten. Benäget svar bedes sänt till 
"Z. 1922", post restante, Malmö. 

Mattis K osacks S kola 
BRAHEG. 7 B, STOCKHOLM 

Rt. 70156. 
Lämnar undervisning i all sorts prak
tisk klädsömnad samt målning. 

Den Suhrske Husmoderskole 
KÖPENHAMN 

Pensionsskolan börjar ny kurs 1 
sept. Pris 200 kr. pr mån. Program 
sändes. 

"Bon Abri" 
Montz-de Corsier s/Verey. 

Sommarkurser i franska. Hem-, landt-
och friluftsliv. Prospekt och referenser 
på begäran. 

Hildur Söderquist. 

massage och sjukgymnastik, 
LJUSBEHANDLING, ELEKTRICI
TET, VÄRMEBEHANDLING, BAD

BEHANDLING m. m. 
börjar ny kurs i sept., räcker c :a 7 
månader och kostar 700 kr. Grundli
gaste utbildning. Ytterst begränsat 
elevanal. Begär prospekt. 

MALMÖ ZANDER-INSTITUT. 

Massage, violetta 
strålar m. m. 

REUM INSTITUTET, 
Mästersamuelsg. 18, II, hiss. Sthlm. 
Allm. Norr 20993. Mot.: 11—3. 

Fräkencréme 

«is 
SRliE 

f l  \ h h E  ̂ ™ E R S  Ç  E N  T R Å L  

°^°Provning Jicmmctu 
AiM, ° T S 1 N L Ä G G 

Lätta och'LållbTan?illverkdaT,StrÖmS Tdcl1-
de efter foten för vaVie s W^H ros

1_ t fr ' tt  stål utföras 
- bibehålla sedan sm form in och härdas därefter 
(till avd. B) torde bifogas ' avtr^ Ll'?8 per  post  

tagas på följande sätt: Fotsuhn bâda /ö, ,crna: 
ning av mork vattenfarg, som får avdunsta näsrot f. y-es, mcd en 'ös-

eS„g„. finare avbeta år, ta'CÄnÄSÄJ 

Strengnäs Husmodersskola 
En 6 veckors sommarkurs börjar 15 juli Pris mel », r , , 

300 kr. Prakt, skolkökslärarinna. Prospekt'mot L?.« J lnactor<ien"K 270~ 
adr. under Juni: Sunhultsbrunn, Frinnaryd. genom Fru M. Braune, 

j """" """" ••••••.. „  

(Etisk-pedagogiska institutet! 
i Uppsala. 

I , Prakt,-«eor. överbyggnad till flickskolor, dels för utbildning av snk- ^ 
: kunniga biträden i olika organisationer för samhällets barn- noh :  

: vård, dels för vidare utbildning överhuvud i ämnen inom husmodeSs "n"- I 
I oci, I 
IÄSSmSVH kindergarten, teckni^S 

S Genomgång av .institutet ger företräde vid ansökan till lärarinnekurs Ï 
: i huslig ekonomi vid Fackskolan i Uppsala "«.Kurs . 
j A särskild linje inom institutet utbildas kindergartensledarinnor 
: '1 ryckt program med narmare upplysningar på begäran. 

r Carola Eneroth. J. A. Lundell. Ida Norrby. 
.till IIIIIIIIIIIMIIIIIIimilllllllllllllllllll III III Him im in,,,,, •Illlllllllllllll 

S o l b a c k a  L ä r o v e r k  
(realskola efter internatsystem.) 

Skolan, som står under överinseende av K. Skolöverstyrelsen, har gjort 
till sin uppgift att meddela undervisning efter statens kursplan och därjämte 
bidraga till danande av fysisk och moralisk kultur hos sina elever. Härligt 
läge i sörmländsk landsbygd. Till läsåret 1922—23 (22 :dra arbetsåret) sankta 
avgifter. Prospekt och övriga upplysningar under adress Stjärnhov eller pr 
Rt Stjärnhov 17. 

Fil. Kand. JEAN BERGLUND, 
Rektor. 

ICA 
/Borttager fräknar, fin-
Inar, fnassel m. m. Pris 
lkr. 6: 50 + porto. För
vändes diskret. Fran-
jska Parfymmagasinet, 
FHovleverantör, Drott-
xninggatan 21. Sthlm. 

För den nyfödde. 
Komplett, fin, välsydd uts tyrsel, bästa 

modell, à Kr. 10 och Kr. 15. Obs. ! 
Elva-årig verksamhet. 

Fru CASPERSSON, 
3 Jerntorgsgat., Örebro I. 

Bildade unga flickor 
som önska komma å större naturskön 
herrgård för att lära sig matl., bakn., 
konservering eller annat som förekom
ma i ett välordnat hem, få plats som 
hushållselcver mot en avgift av 150 kr. 
pr mån. Svar till "Familjemedlem på 
Herrgård", Idutis exp., Sthlm, f. v. b. 

Privatlektioner 
å Rügen 

meddelas på svenska i alla skolämnen. 
Svar till "Studentska", Postlagernd 
Grcifswald. 

Tandteknikerkurs. 
Fullständig utbildning i guld- och 

kautschukarbeten. Modernaste meto
der. Moderata avgifter. Svar till " Post 
Box 73, Stockholm 7." 

A det härligt belägna 
Bnatteborgs Hushållsskola, Strömsfors, 
börja nya 2 mån. kurser den 15 aug. och den 18 okt. Exam, lär., tillf, till 
friluftsliv. Gott hemliv. Låg kursavgift, prosp. mot porto. OBS.! Ny inneh. 

Vid Aringsbergs Helpension för flickor 
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. 

Adr. : Aringsberg, Alvesta. Rikstelefon: Alvesta 104. 

.LJL 
Tillbringa Edra ferier å 

G O T L A N D  
Besök VISBY. Nordens märk
ligaste medeltidsstad. Lämpligt 

mål för skolresor. 
Upplysningar genom 

T U R I S T B Y R Å N ,  VI S B Y  

— 615 — 

Gunilla-Skolan, Uppsala 
(Grundad 1911.) R. T. 370. 

HUSMODERSKURS för bildade unga flickor börjar den 31 augusti 1922 
och pågår 3'/£ månad. 

(Ved-, gas- och elektriska spisar.) 
SYKURSER i såväl linnesöm som klädsöm och barnkläder börja den 15 

september och pågå 6 veckor eller 3 månader. 
Program och närmare upplysningar på begäran. 

KARIN GERLE. ANNA SCHENSTRÖM. 

Herrsätra Skola, helpension, 
8 kl. flickskola, helpension, förlagd till Carlberga villaegendom, 
Södertälje. Anna Sundin. Riks Södertälje 532. 

Skolan står under K. Skolöverstyrelsens inspektion. 

Andrea Eneroths Högre 
Handarbetsseminarium 

Av Kung!. Maj :t godkänd lärarinneutbildning med statsanslag. 

Grundat 1907 Kommendörsg. 32', Stockholm. Grundat 1907 
börjar nytt arbetsår den 1 sept. Ettårig och tvåårig kurs. Det fullständiga, 
tvååriga seminariets organisation möjliggör en a l lmänbi ldande,  mångsidig oc 
på samma gång grundlig pedagogisk-praktisk utbildning i handarbete, "ogrc 
kursen har en praktisk och en konstnärlig linje. Båda hnjerna aro \al ti -
godosedda med tidsenlig, gedigen undervisning av specialister. Ansökan helst 
före 1 Juli. Prospekt sändes på begäran. 

F H s 

mm •• 

l i l ip  Holmqvis ts  Handels ins t i tu t  
Statsunderstött och under statsinspektion. GÖTEBORG. 

Egen läroverksbyggnad. 
Student-, Bank- och Korrespondentkurser. Gymnasialavdelning. 
Handelskurser för folkskolebildade. Enskilda ämnen. Plats
förmedling. 38 :de läsåret börjar 25 aug. Begär prospekt. 

GRANSHOLMS 
F I N PA P P E R S B R U K  
ANLAGT 1803 - GEMLA - ANLAOT 1S03 

S p e c i a l b r u k  f ö r  f i n a r e  P  a P P  f r s s o r t e r  

L E V E R A N T Ö R  A V  

IDUNS P APPER 
O M B U D  O C H  P A R T I N E D E R L A G  I  S T O C K H O L  

R .  W .  s t a r e  
_ . ̂  . m.r C Q A »  1 •  

R .  T.  40 4 4  5 9  K U N G S G A T A N  5 9  
A. T. 192 30 
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TRITOMP 
TVÄTT-él^/ 

PULVERS§j( gm 

LUNCHEN ÄR SERVERAD och den unga 
damen 1er mot sin väntande kopp choklad. 

Hon har läst den berömda fysiologens 

uttalande att cacao och särskilt vaniljchoklad 

— i motsatts till té och kaffe — är ett full

ändat näringsmedel och hon njuter dubbelt 

vid tanken på att hälsodrycken i hen nes kopp 

är Cloettas vaniljchoklad, ( 

skiner icke jämt! 

tvätten kan även vid torkning i mulet 
väder eller inomhus bliva lika vacker 
som den solblekta. Triton Tvättpulver 
innehåller ämnen som vid tvättningen 
utföra alldeles samma blekningsprocess 
som solljuset i förening med luft o. vatt en. 

Nordens aids la men modernaste 
tillverkning. Finnes överallt. 

Badkappor 

Baddräkter 

Badhanddukar 

Badlakan 

i ossor 

Trikåaod. I 

Drottningatan 63 

STOCKHOLM 
,, 

Svenska Tryckeriaktiebolaget, Stockholm 1922 


