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Överst till vänster Lina herrgård utanför Södertälje, där Solviks 
barnpensionat är inrymt. 1 medaljongen: G isy, ett Solviksbarn. Ne
danför: den minste inackorderingen, två-årige Björn-Olof. med Sankt 
Bernhardshunden Nero, i vardagslag kallad "Grisen". Foto: Press-

fotobyrån. 

VID EN BLÂ MÄLARVIK, OMSUSAD AV GAMLA HUNDRA-
äriga träd, ligger Lina herrgård, värdig och äktsvensk och minnesrik. Den 
gamla gården har gått många år i den Bildtska släkten, den har mottagit 
under sitt brutna tak så höga gäster som Karl XV, och själva kejsar Wil
helm har sovit i a lkoven, där lille Sven från Skövde nu slumrar, trött av in-
ddanlek och fotbollspark. Sven är ett av de glada Solviksbarnen, för vilka 
den gamla herrgården — nu kallad Solviks barnpensionat — är ett proviso
riskt hem och fröken Ester Hill en sommarmamma eller — i många fall — 
mamma året runt. Många föräldrar ha säkert under de fem år pensionen 
existerat varit glada, att det fanns ett ställe, där de med lugn kunde ilämna 
sina barn på en tid. Även i de lugnaste och mest välordnade hem kan 
det ju inträffa händelser — smittosamma sjukdomar, utrikesresor, flytt
ningar o. d. — som göra att barnen måste sändas hemifrån. Och det är 
ej allom givet att ha vänliga släktingar på landet. Fröken Ester Hill, 
som förestår Solvik, älskar barn, hon har alltsedan hon utbildade «ig till 
I-Cindergartenlärarinna ständigt sysslat med barn, och hennes lugna blida 
väsen och förståelse för barnasjälen göra henne till en utmärkt fostrarinna. 

Hur Solviksbarnen ha det på sommaren syns här. Det är lekar i 
parken, bad och utflykter. På vintern hålla barnen mycket till i det stora 
lekrummet, där väggarna äro av korkmatta, och där barnen ibland ha de 
roligaste teckningstävlingar. Konstverken utplånas sedan av hartassen. 
Så ha "vinterbarnen" sin sport, släd utfärder och — skolundervisningen. 

(Forts. sid. 652.) 
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M I D  S O M M A R B L O M S T E R  
S K I S S  AV  CA R L - A U G U S T  B - O  L A N  D - E R .  

TVA GUMMOR HA VARIT UTE OCH 
plockat ormbunkar och gått vilse i sjumila-
skogen. De ha grälat en mil och stånkat 
en mil, nu gå de bara och gå och halka i 
barren och snubbla över rötterna. Svetten 
rinner i pannorna på dem, och kjolarna 
fastna i buskarna. 

»Men där ha vi en väg», skriker den ena. 
»En myrväg igen ja», fräser den andra. 
»Men här är ett hjulspår.» 
»Däruppe i grantoppen ja.» 
»Men stugan! Ser du den då?» 
»Sjötorpet. Jösses!» 
Det är inte att undra på att gumman ro

par jösses, Sjötorpet ligger långt inne i 
ödemarken två mil från byn och halvannan 
mil från närmaste stuga. Men det är inte 
bara det. En man har slagit ihjäl sin 
hustru med en yxa en gång där i stugan 
och hängt sig efter dådet, sedan dess vill 
ingen bo där, och folket gör omvägar förbi. 

»Titta, det röker ur skorsten.» 
Det är sant, det finns folk i Sjötorpet 

nu. I höstas kommo en man och en kvinna 
flyttande dit. Ett par underliga människor, 
som båda sågo ut, som hade de gjort något 
ont. Aldrig såg man skymten av dem i byn, 
varför skulle de leva så där, om det inte 
varit någon orsak. Länsman hade varit och 
tittat" på dem, men klara papper hade de 
haft gubevars. Vore samvetena deras lika 
klara bara! Något på tok var det natur
ligtvis i alla fall, man kunde väl se det 
på mannens ansikte. Han skulle ha varit 
skollärare någonstans. Gud vet, vad han 
gjort för något. 

»En klunk vatten skulle allt smaka», sä
ger den ena gumman. »Men den där kar
len» 

»Jag tror du är rädd jag. Men är du 
hårig, så håll mig i kjola» hon avbryter sig 
mitt i ordet. Någon kommer på vägen, 
det är mannen i Sjötorpet. 

Han säger god afton och går förbi dem. 
Men det är något i hans blick, som skräm
mer gummorna, de nicka bara stumma och 
krypa ihop i buskarna. Där stå de som 
förlamade, tills han försvinner ur sikte. 

»Förresten har jag ingen törst», säger den 
djärva gumman. »Men du kan ju» 

»Vi ha väl inte tid heller», viskar den 
andra. »Det är nog bäst vi vända med 
detsamma, om vi skola hinna.» De sätta 
båda i väg åt motsatt håll mot karlen. 

Men den ensamme mannen har fortsatt 
sin väg utan att vända på huvudet. Hans 
gång är tung och släpande, och lien ligger 
som ett kors över hans skuldra. Den ena 
väghalvan strålar i sol, men han går på 
den mörka sidan, ser inte, hur myggen 
dansar och spindelväven glittrar. 

Det är tusen streck i hans panna, och 
ögonbrynen äro en enda rynka, det måste 
vara något han ruvar på. Han kan också 
ha något att tänka på, denne fattige odlare 
i ödemarkstorpet. Det är minsann inte så 
lätt att bo i vildmarken. Jorden är mager, 
och byggnaderna äro förfallna. Men inte 
blir blicken så vild, när det bara är bröd
bekymret man grubblar på. 

Hemma vid grinden måste han böja sig 
ännu djupare mot jorden för att komma 
fram, lien rispar genom lövverket. Nu kan 
han inte komma undan solen, det finns ingen 

skugga mellan husen. Solglansen ström
mar över honom, liksom vill den förvandla 
honom, så som den förvandlat gården. Man 
kan inte se, hur huset faller sönder och 
ogräset frodas, men hans bistert grubblande 
min förändras inte i solskenet. 

Någonstans längst inne i guldglansen sit
ter en kvinna på gräsmattan. Hon har en 
vagga bredvid sig, en liten pilt slumrar 
i den, hon viftar med en lövruska över den. 
Men det är inte modern med barnet, som 
mannen ser. Han stirrar på en liten rabatt 
på gräsmattan. Den fanns inte där, när 
han gick hemifrån i middags, de blommorna 
äro nyplanterade. Det är några enkla mid
sommarblomster, som få leka trädgårds
blommor. 

Ett ögonblick bara hejdar han sig, så 
stirrar han åter i marken framför sig och 
kliver tungt upp till trappan. Solen går 
i moln i detsamma, glansen slocknar över 
gården, stugan blir så mörk och förfallen 
och ogräset så högt. Svalorna virvla som 
svarta tankar genom luften, och en kråka 
kraxar. Kvinnan på gräsmattan reser sig 
med en suck och lyfter upp vaggan. 

När hon kommer in, sitter han redan vid 
köksbordet och äter, han tittar inte upp, när 
hon kommer. Hon sätter sig på den andra 
sidan och tar en potatis och börjar skala. 
Det är mest bara ögon och svarta fläckar 
på potatisen, det blir inte mycket kvar av 
den, när hon skalar. Men det räcker åt 
henne, hon har ingen aptit utan sitter mest 
och stirrar på tallriken. Mannen ser inte 
upp en enda gång, han har fullt göra med 
att bena sillen. 

»Det är midsommarafton i morgon», sä
ger hon till slut och tittar på mannen. Men 
han hör henne inte, slamrar bara värre med 
kniven och gaffeln. Hon gör intet försök 
att säga något mera, det är bara flugorna, 
som surra i köket. Men hon sneglar på 
mannens händer. De äro fulla av blåsor och 
rispor, det är skrivarfingrar, som inte blivit 
vana vid grovarbetet ännu. 

Nu knäpper han händerna och reser sig 
från bordet. Naturligtvis, han sätter sig 
på stolen därborta vid fönstret som vanligt 
och börjar läsa ur bibeln. Hon behöver 
inte titta, vad han slår upp för kapitel, 
det är Moseboken förstås, den gamla hi
storien om paradiset. Han läser högt, det 
är ännu en fluga, som surrar i köket, svar
tare och större än de andra bara. 

Hon tar vaggan med sig och flyr in i 
kammaren, men den entoniga rösten förföl
jer henne genom dörren. I tankarna kastar 
hon en blick bort på den ena väggen. 
Därhemma i skolhuset stod orgeln just på 
den väggen. Nu står den ute i boden, den 
får inte flyttas in i stugan för honom. Hon 
har smugit sig ut och spelat på den ibland, 
tills han låste den, för att hon inte skulle 
kunna spela mera. Men en gång spelade 
han på den för henne så här efter kvälls-
varden. En gång, för länge sedan. 

Den lille i vaggan sover, men hon sitter 
ändå och vaggar, kanske är det sina egna 
tankar, hon vill söva. En gång — för en 
evighet sedan — Nej, det är bara ett år 
sedan. Det är inte ett år en gång sedan 
den kvällen, hon bekände sin otrohet för 
honom. 

Den natten, hon glömmer den aldrig. 
Så evighetslång ändå en natt kan vara. 
Där låg hon i sängen och vred sig, tå
rarna hade sinat för henne, hon skrek som 
ett sårat djur. Men ingen hörde henne, 
han hade gått ut, gick väl och strök ute i 
skogarna. Gjorde han sig något ont, ibland 
grep en namnlös ångest henne om strupen, 
hon reste på sig, ville ut, dö. Men benen 
sveko henne, hon signade ned på golvet. 
Där låg hon ännu, när han fram på morgo
nen kom tillbaka. Han gick in i skolsalen 
och reglade dörren, hon bultade och ro
pade hans namn, men han svarade inte. 
Den ljusa gryningen, hon glömmer den 
aldrig. 

Om han slagit henne, om han trampat 
på henne. Men inte ett hårt ord sade han. 
Inte ett ord sade han, inte en blick gav han 
henne, hon fanns inte för honom. Så fort 
han ätit, gick han sin väg. Ogräset växte 
i trädgården, han såg inte åt sina blommor. 
Ibland försökte hon säga något, men då 
gick han bara. En vecka förflöt så. En 
vecka, nej, en evighet i helvetet var det. 
Att hon härdade ut bara. En kväll var hon 
på väg till prästgården, hon stod inte ut 
längre, det fick bära eller brista. 

Men de stora trädgårdssnäckorna där
borta i p rästgården logo som breda mun
nar mot henne, och hon flydde sin väg. 

Äntligen en morgon öppnade han sin 
mun. »Vi skola packa och flytta». 

»Men din skola?» 
»Jag har ingen skola mera. En narr 

duger inte till skollärare.» 
»Du menar? Vad har» — 
»I ditt anletes svett skall du äta ditt bröd, 

tills du åter varder till jord». Jag hade 
glömt det gamla ordet. Vi skola flytta till 
Sjötorpet.» 

»Sjötorpet ?» 
»Minns du inte ödetorpet, som vi sågo 

förra sommaren däruppe i Grytnäs? Det 
kostar inte mycket i a rrende. Och man 
kan begrava sin skam där.» 

Det hemska ödetorpet, hon minnes bara 
de utslagna rutorna och alla de kraxande 
svarta fåglarna. Hon stirrade på mannen, 
skulle han inte le, skämtade han inte? Men 
det bleka ansiktet såg så allvarligt ut. 

När hon sluter ögonen kan hon se flytt
lasset därhemma på gården. Tre vackra 
små rum fulla med dockmöbler, det blev 
bara en skräphög på ett lass. De tomma 
rummen, där deras lycka bott, stodo fulla 
med blomkrukor, inte en blomma fick följa 
med för honom. Just som lasset körde ut 
genom grinden, gick ena hjulet över ett 
gammalt fågelbo, som låg på vägkanten. 
Hon skrek till, och han sparkade efter få
gelbot. 

Där satt hon som en stenbild på lasset, 
såg ingenting av ansiktena omkring sig. 
Så satt hon också, när lasset kom körande 
till Sjötorpet. Det var solsken, . men den 
förfallna stugan såg så svart ut, en här av 
svarta kråkor kraxade över gården. Fåg
larna voro väl oroliga, att de skulle bli hem
lösa. Men det var ingen fara, att de blevo 
jagade från gården. 

Ett spökhus fullt med spindelvävar, som 
aldrig kunde skuras bort, där mössen pepo 
i väggarna och råttorna gnagde under golv-

Iduns byrå och expedition 
Mästersamuelsgatan 45, Stockholm. 

• Redaktionen :  kl. 10 
• Rfts 1646. At. Norr 9803 
• Red. Högman: kl. 11—1 
• Riks 8660. At. Norr 402 

Expeditionen : kl. 9—5 '  Helt år 
Riks 1646. At. Norr 6147 • Halvt år 
Annonskont. :  kl. 9—S • Kvartal 
Riks 1646. At. Norr 6147 • Månad .. 

, . .Juns prenumerationspris 
• Idun A, vanl. uppl. med julnummer: 

Kr. 15: — 

4: 25 
1: 50 

22: : Iduns annonspris 
Idun B, praktuppl. med julnummer: " Pr millimeter enkel spalt: 

Hel» Kr. 19: 50 Z 35 öre efter text. 40 
Halvt ar 10 :— » öre å textsida. Bestämd 
Kvartal 5:251 pl. 20 % iörh. Led. pl. 
Manad 2:— • o. Platssökande 25 öre. 

Utländska annonser.: • 
45 öre efter text., 50 öre J 
å textsida, 20 % förh. • 
för särsk. begärd plats. \ 

642 — 



E N  B A R N E N S  V Ä L G Ö R A R I N N A  
LANDSHÖVDINGSKAN ALICE TROL-

f- grevinna Gyldenstolpe, fyllde nyligen 
50 år. Som landshövdingska i Östergötland 
har hon varit en ivrig initiativtagerska när det 
gällt företag med syfte att främja den stora 
provinsens kultur på skilda områden. De se
nare årens fördärvbringande händelser i Eu
ropa ha fört henne ån på en social och huma
nitär verksamhet i stor skala. Insamlingen till 
förmån för de nödlidande barnen i Wien och 
Ryssland har hon bland annat åstadkommit. 
Och denna hennes insats har ej varit ett hand
lande på avstånd utan ett ingripande på nära 
håll som krävt såväl fysisk som andlig ut
hållighet. Startandet av Föreningen för Ös
tergötlands barn är också ett av hennes många 
gärningar i det godas tjänst. Det rika land
skap, som är hennes hembygd, borde, tyckes 
det, kunna ge tillräcklig vård och näring åt 
alla sina barn. Men icke förty har fattigdo
men fast fot mångenstädes också i den bör
diga provinsen öster om Vättern. Och som 
grevinnan Trolle framför allt är de fattiga 
barnens vän räkna torparhemmens och back
stugornas små invånare henne som sin skydds
ängel. En av henne nyligen utgiven bok till 
dessa barns förmån anmäles här nedan av 
Ellen Key. 

* 

Sagan om Östergötlands barn av Alice Trol
le. Linköpings Litografiska Aktiebolag. Säl-
jes till förmån för föreningen för östergöt-
lands barn. Pris 2 kronor. 

I dessa dagar lämnar Alice Trolle den sven
ska sommaren — vars härlighet just i denna 
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Alice Trolle. 

1 1 m i n n  i n m u r  

tid hon skildrar i ov annämnda saga. Hon bör
jar en mödosam kanske farlig färd till Samara, 
för att där tillse att Östergötlands storartade 
gåvor i säd m. m. till d e hungrande i R yssland 
bli k lokt fördelade. På samma sätt övervakade 
hon den i Wien uppförda Östergötlands bygg
nad, som — under god ledning — består och 
alltjämt — man hoppas framåt julen — har 
möjlighet att fortsätta barnkrubban och annan 
verksamhet. Jämte de ansträngande mödorna 
för de tyska, österrikiska och ryska barnen 
har Alice Trolle 1922 även börjat en verk

samhet som är angiven i ovannämnda lilla h äf
te med vackra illustrationer. Det säljes till för
mån för föreningens syfte att ta hand om be
hövande barn i Östergötland vilka på olika 
sätt behöva hjälpas. Östergyllen — hembyg
den — är framställd som en med fältens och 
ängarnes blommor smyckad kvinna, gullhårig 
som säden oah blåögd som Vättern. Men ögo
nen äro sorgsna. Ty alla lidandes jämmer lju
der i hennes öron och ej endast i fjärran land 
utan i d et egna landskapet ljuder klagan från 
de vuxna och de små på slätten som i skären, 
i d e stora städerna som i de ensliga skogsbyg
denia. Och ej blott kroppslig nöd att lindra 
men okunnighet som behöver upplysas, bild
ningstörst som måste stillas. Alla måste lära 
att med ömhet omfatta människorna så väl 
som bygden och bygdens fägring lika väl som 
dess rikedom, helgen för vilken de vita kyr
kornas klockor tona ooh arbetet som ringes in 
av söckendagens vällingklockor. När Hembyg
den samlat sitt stora tåg får detta följa med 
Barmhärtigheten som lovar barnen sin hjälp 
att öppna människoboningar och människo
hjärtan, att sona vad de vuxna ha brutit. Ty 
barnens lidanden komma gamla skrankor att 
falla mellan folken som de enskilda och bar
nens verk blir att i kärlek föra människorna 
samman. 

Sagan är ej för bara, men berättad för bar
nens skull. Den behöver läsas ej endast i Ös
tergötland utan i hela Sverige, där denna tid 
rågen går i violetta vågor och lovar dess folk 
det bröd efter vilket stora delar av vår världs
del ännu hungrar. ELLEN KEY. 

tiljorna, där vindflöjeln gnällde som ett miss
handlat barn och dödsuren bultade i bjäl
karna. Att hon kunde härda ut den vin
tern ! Men det var tanken på barnet under 
bröstet, som höll henne uppe. Den tanken: 
barnet skall locka honom att le igen, hans 
panna skall bli ljus, och hans läppar skola 
förlåta. 

Hade hon bara dött den gången ! Han 
såg inte barnet, det fanns inte för honom 
mera än modern. Mörk och tyst gick han 
som förut, hukande under en osynlig piska, 
stirrande ut i ett bottenlöst mörker. Öpp
nade han sin mun, var det för att läsa högt 
ur bibeln. 

Men hon hoppades ändå. Dagarna blevo 
längre, våren skulle komma och tjälen gå 
ur jorden, skulle hans hjärta inte mjukna 
då ? De gamla äppelträden skulle bli vita 
och gökarna gucka och lärkorna drilla, 
skulle han inte bli sig själv igen, den gamla 
ljusa drömmaren? 

Den första sippan — hon hittade den i 
en backe och bar den med varsam hand hem 
och lade den vid hans tallrik på middags
bordet, men han såg den inte och svepte 
den i golvet med armbågen. Den första 
violen — hon kysste den och lade den på 
hans huvudkudde, men nästa morgon låg 
den söndertrampad på golvet. Den första 
primulan — hon ställde den i ett glas i 
hans fönster, men nästa dag var glaset 
tomt. 

Nu doftade häggen, och luften flög med 
vita dun, men han gick kvar i vinterkylan. 
Det var sommarens ljusa nätter. Den där 
ljusa natten ja, då hon vred sig i tårlös 
ångest och sorg. 

Men hejdade han sig inte därute nyss, 
då han såg rabatten ? Kom det inte en glimt 

i hans öga, då han upptäckte blommorna? 
Skulle deras midsommarblomster — — — 

Hon tittar åt fönstret och slutar i detsam
ma att gunga vaggan. Därute på gräsmat
tan står mannen med sin spade och grä
ver upp rabatten, kastar blommor och jord 
i ursinne omkring sig. Ett stånd faller ner 
framför fötterna på honom, han sätter stö
velklacken på blomman. 

Ett skrik pressar sig över hennes läppar, 
liksom har hon fått stövelklacken i hjärtat. 
Hon reser sig och rusar på dörren. Ute 
på trappan möter hon mannen med spa
den. 

»Sparka mig också, David! Trampa på 
mig! Gör ett slut bara! Men pina mig inte 
så här! Jag härdar inte ut längre. Jag har 
fått nog nu. Ge mig nådestöten!» 

»Du är hysterisk», hans blick är iskall 
och hans röst är hård. »Vad går det åt dig ?» 

»Slå ihjäl mig med din spade i stället för 
med din blick! Nu vet jag, varför du 
flyttat hit, du vill mörda mig. Men gör 
det inte så här långsamt, var barmhärtig 
som den andre!» 

»Du yrar, Edit.» 
»Nej, jag yrar inte, jag är klok nu. Jag 

dåre, som hoppades att — — Men du 
skall aldrig glömma, jag vet det. Ja, jag 
vet, jag har syndat, du behöver ingenting 
säga. Men det finns något, som heter för
låtelse. Inte för min skull. Men för ditt 
barns skull.» 

»Mitt barn», säger han, nu 1er han, men 
det är ett leende, som är värre än allvars
minen. »Mitt barn», han upprepar det ännu 
en gång. 

»Jag har syndat, David. Men kan du 
inte förlåta mig?» 

»I himlen finns det förlåtelse. Kanske 

också för mig. Också jag har syndat, jag 
trodde på blommorna och människorna.. 
Men på jorden finns det bara något, som 
heter försoning.» • J, 

»Försoning.» Hon skriker inte längre, 
hon har blivit så underligt tyst och nickar. 
Det leker liksom ett leende på hennes läppar, 
när hon åter stiger in i kammaren. »För
soning», hon blir stående på golvet där
inne och mumlar ännu en gång ordet, stry
ker sig med handen över pannan och blun
dar. Den hysteriska attacken är tydligen 
över. 

Midsommarafton, i morgon skall stången 
resas där långt borta i byarna, fiolerna skola 
spela, och målade äggskal och glada ung
domar skola dansa. Midsommarafton en 
gång låg hon på en gräsbädd i lunden, het 
efter dansen, och kände lians läppar mot 
sitt öra. En gång, en evighet sedan. Nu 
är världen ett spindelnät. Ett ödetorp, en 
råttfälla. 

Men på jorden finns det bara något, som 
heter försoning, hon nickar för sig själv. 
Säker som en sömngångerska går hon bort 
till byrån, öppnar en låda och tar fram ett 
snöre. Så går hon till vaggan, rycker upp 
barnet och trycker det hårt mot bröstet. 

Den lille skriker, men hon hör det inte. 
Midsommarblomster, hon kastar en blick 

genom rutan. Vad ser hon? Därute på 
gräsmattan står han igen med spaden. Men 
nu kastar han upp jorden till en rabatt igen. 
Nu ligger han på knä och planterar ett 
av de uppgrävda midsommarblomstren. 
Hon står som förhäxad i fönstret. 

Så hör hon, hur den lille skriker, river 
upp blusen och lägger pilten till bröstet. 
Där sitter hon vid fönstret och 1er med 
tårar i ögonen. 

H. E. EKSTRÖMS JÄSTMJÖL 
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V A R D A G S B R E V  F R Ä N  P A R I S  
P A R I S I S K A N .  A V  AL M A  S ÖD E R H J E L M .  

AH, ETT SÅDANT VIMMEL AV MÄN-
niskor, män och kvinnor, kvinnor och män! 
Det är en jämn och aldrig sinande ström, 
som drar förbi på de stora boulevarderna 
och de stora avenyerna! 

Jag stannar i ett gathörn och tänker: 
Nu skall jag titta på parisiskorna! 

Jag kan nästan för varje herre — eller 
skall vi säga man? — avgöra om det är 
en fransman eller inte. Naturligtvis finnes 
det också fransmän, som se ut som annat 
folk, men de bilda i alla fall bara det 
styrkande undantaget. Annars kan man 
vara säker på att de variera mellan egentli
gen endast två typer: den med de små 
svarta mustascherna, vilken förresten åter
finnes i oräknelig mängd inom restaurang-
och hotell-personalerna och den längre eller 
kortare raka eller krokigare vanligen pince-
nez-prydda helskäggstypen, som man me
stadels återfinner i varje fåtölj på biblio
tek och arkiv — och kanske ännu oftare 
på ämbetsmannataburetterna. 

Men hur mycket svårare är det inte alt 
känna igen fransyskan — parisiskan, i 
denna människoström! 

Är det nu hon t. ex. som kommer där 
svävande ut från lyxkonditoriet i det 
praktfulla chinchillagarnityret med stor 
esprit i hatten och gullväska i handen? 
Nej, hon talar engelska. Eller är det hon 
i bruna crepe-de-chinedräkten, i denna un
derliga terracottafärg, som varannan män
niska bar, liten och smärt som en älva! 
Nej, hon talar också engelska. Eller hon 
som är så förfärligt målad och maquillerad 
med tjocka svarta ögonbryn och en helt 
helt liten rosenmun, och som trotsar hagel 
och regn i öppen bil, vilken just nu stan
nar där jag står? Hon ser då åtminstone 
ut som en fransyska! Med den vanaste 
parisergest betalar hon chauffören, byter 
några ord med honom älskvärt, formenligt, 
och man hör att språket inte generar hen
ne! Men i nästa minut har hon tagit en 
blond herres arm — och vågar jag säga 
det: hon talar renaste rikssvenska! 

Men vänta: nu kommer där en till, som 
stiger ur en bil. Hon är också mycket 
smal och har en lång kappa av det där 
svarta broderade eller pressade tyget, som 
man förr begagnade endast till stoppade 
morgonrockar, men som nu plötsligt i svart 
och grått blivit högsta fashion i form av 
vårkappa eller en liten stympad dito 
jaquette. Hon är endast diskret maquil
lerad under sitt vidlyftiga florsgarnityr och 
bär en liten svart och vit pärlväska i form 
av ett medelstort brevkuvert i en liten be-
handskad hand, som, ifall den ej vore vit 
knappast skulle synas under det yviga, 
stripiga hängande apskinnet. Hon har åt
minstone grace och schwung i sin lilla 
dubbelslingade lacksko, när hon stiger på 
gatan! 

iVIen nej, inte heller hon är fransyska! 
Tion talar språket med en alldeles spe
ciell accent, om vilken ingen människa 
ikan misstaga sig! Hon är från »östra 
'grannlandet», som vi brukade säga i Fin

land! 
— Pardon, Madame! 

Medan jag står och kikar på ryskan, 
som är så välklädd, att jag trotsar den 
parisiska som kunde göra det efter — stö
ter någon häftigt mig i sidan. Jag vän
der mig om — och vad får jag se? Pre
cis samma svarta sidenkappa och apskinn, 
med precis samma — om än något smut
sigare vita handske, precis samma lack
sko med dubbla tvärslåer — fastän tro
ligen hälften billigare och precis samma 
köttfärgade strumpa — om än av konst-
silke. Nu behöver jag inte fråga: det svar
ta håret över de bruna ögonen, hatten som 
har sin egen pli, sitt eget sätt att sitta 
på huvudet! Jag behöver inte ens höra 
henne tala sitt litet skriande höga mål 
och så fort, att man ej följer med! Jag 
behöver ej konstatera kavaljererna som hål
la henne under vardera armen! Jag kän
ner på mig att detta är parisiskan, denna 
lilla tunna nästan utmärglade varelse med 
små krullor som sticka fram runda un
der hatten just ovan öronen — detta är ga
tans parisiska i urbilden och förebilden för 
främlingarnas kvinnor! 

Men inne i husen bor det helt andra 
slag av parisiskor. Och dem få främlin
garna se nästan lika sällan som turkarnas 
isynnerhet parisare låta inte gärna någon 
utomstående titta in till sig. Och den rik
tiga parisiskan går så sällan ut. Hon sy
nes bara på sin egen gata och sitt eget 
torg, i sina egna butiker och hos sina egna 
vänner. Ty den högre borgarklassens kvin
nor i Paris tillbringa sina kvällar hemma 
och inte på restauranger, som hos oss i 
Norden. Den verkliga parisiskan är näm
ligen ett riktigt hem- och familjedjur. Hon 
sköter sitt hus och vallar sina barn — och 
pariserlivet, med alla sina många frestel
ser rör utan tvivel hennes man i helt an
nan grad än henne själv! Ty hon bär 
inom sig den romanska rasens starkaste 
instinkt: släkt- och familjedriften. 

Jag känner en pariserfamilj, som aldrig 
i generationer (så tycks det åtminstone för 
den resande nordbon!) rört sig ur det hus 
där dess samtliga medlemmar bo och där 
de alltid ha bott. Jag trodde att huset förr 
skulle förflytta sig än någon av familje
medlemmarna bege sig utom Paris tullar. 
Det var bara en liten flicka som när hon 
växte upp, brukade säga: jag tänker inte 
som mina syskon gifta mej i Paris, jag 
vill gifta mig med en utlänning — för 
jag tycker om främmande länder! Vilket 
uttalande alltid följdes av rop och skrik 
från alla kanter: ja, då fick hon bereda 
sig på att leva sitt liv ensam — för de 
tänkte åtminstone inte resa bort! Och så 
kommer jag igen efter några år och så 
är flickan gift med en amerikan (av kär
lek, säger man litet spydigt och med mån
ga utrop av förvåning, ty ännu för 10 år 
sen var ju det franska äktenskapet ett han
delsbyte helt utom kärlekens räckvidder 1) 
— och så har hela familjen med pick och 
pack och barn och blomma varit rest till 
Amerika! Men man har ju också det be
stämda intrycket att den resan har gjorts 
för generationer framåt! 

Det är ingenting nytt om man vill näm
na parisiskans egenskaper älskvärdhet och 

takt. Som begrepp betraktad äro dessa 
ord alltför allmänna för att kunna giva nå
got specialintryck. Jag skall bara ge ett 
litet exempel : 

En dag var jag på besök hos en vän
inna som hade blindtarmsinflammation. Vi 
sutto. några »kompatrioter» och språkade 
kring hennes säng medan vi drucko vårt 
te — eller kanske snarare hennes. En 
fransyska knackade på dörren och steg in. 
Hon hälsade, vägrade att taga den tekopp 
som bjöds henne och efter att ha suttit 
en stund tog hon en servett som låg på 
bordet och lade över brödtallriken: »Ni 
äro ju grymma, sade hon, som låter hen
ne ligga där och se på alla kakorna!» 
Och så tillade hon som en förklaring: Så 
brukar vi alltid göra med barnen, täcka 
över eller gömma undan det de äro för
bjudna att äta? 

En parisiska talar aldrig om sig själv 
och aldrig om sjukdomar och sorger, tien
nes specialitet är att fråga: taktfullt, så hon 
ej stöter för huvudet, skickligt och finur
ligt, så hon tvingar sin väninna eller sina 
gäster att berätta. Det är kanske konver
sationens största hemlighet, inte hur man 
talar, utan hur man lyssnar, inte hur man 
berättar men hur man frågar. Man kunde 
nämligen säga om parisiskan att hon stäl
ler frågor utan att fråga. Tänk på oss! 
Vad finns det som vi inte fråga varandra : 
Vart skall du gå? Vad gör du där? Vem 
har du träffat på vägen: vad har du i 
paketet? Ack, vad jag skrattade härom
dagen. Jag var på besök i en av de få 
pariserfamiljer jag överhuvud känner. JDe 
hade, mycket intresserade, talat om att i 
våningen inunder bodde en svensk dam, 
som varit gift och levat hela sitt liv i Paris. 
Rätt som jag sitter där ringer det på dör
ren. Stor uppståndelse, det är kanske hon ! 
J a ,  d e t  v a r  h o n .  O c h  d e t  f ö r s t a  h o n  f r å 
gade, när hon kommit en liten smula i ro 
var detta: — Förlåt att jag frågar, men 
hur har ni egentligen blivit bekanta med 
varandra? 

Vad jag beundrar mest hos parisiskorna 
det är deras mod att leva livet. — »Äro 
de gifta männen trogna hemma hos er»?, 
är en ofta återkommande fråga här. Jag-
vet nu inte riktigt vad jag skall svara, 
men parisiskan faller mig också i talet — 
»här i Paris finns inte en enda gift man 
som är trogen» påstår hon. Och hon har 
helt säkert rätt. Men hon har mod att 
icke destomindre taga dagen som den kom
mer — och mannen med! Utan den jämna 
misstänksamheten och de eviga nordiska 
nålstingen! Och det fordras väl sanner
ligen mod inte bara att kasta sig i armar
na på vilken främmande man som hennes 
föräldrar köpt eller skola vi säga utvalt 
åt henne — men framförallt att klara livet 
med denne av andra utsedda man! 

Jag känner en fransk fru, som har in
ackorderingar. För inte länge sedan hän
de det att en främling som bodde hos 
henne blev sinnessjuk. Alla andra i pen
sionatet stängde väl om sig när natten 
kom. Men hon, denna gamla handelsmans
änka — vad gjorde hon? Hon tog sina 

(Forts. sid. 657.) 
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"EN BOK SOM ALLA BÖRA LÄSA", HAR 
blivit en klichcfras i litteraturanmälningarna och 
reklamannonserna med stundom rätt diskutabelt 
värde som direktiv. Men det hindrar ej att det 
ges en hel del böcker bredvid "den stora litteratu
ren", ät vilka man önskar den största möjliga 
spridning. Dit hör "Kronprins Wilhelms Minnen", 
varav en svensk upplaga nyligen utkommit från 
Albert Bonniers förlag. 

I den halvt förfallna holländska prästgården i 
byn Oosterland på ön Wieringen, där han tillbringar 
sin förvisning, har Tysklands forne kronprins för
fattat dessa Minnen — ett dokument till de många 
om det hemska världskrig, vars enorma blods
utgjutelse ännu länge tyckes komma att vila som 
en förbannelse över ett söndertrasat Europa. 

Författaren inleder sina temperamentsfullt for
made anteckningar med en skildring från sin ung
domstid och av den ställning han intog till kejsaren. 
Här bekräftas vad världspressen vid olika tillfällen 
uttalat om den spänning, beroende på deras na
turers olika daning, som ofta rådde mellan far och 
son. Man måste ju antaga att exfursten som själv-
porträttör målat med någorlunda objektiv pensel 
då han framställer sin person som en rätt så okon
ventionell ung herre, hatare av hovlivets tvång och 
tomma formväsen, sportentusiast och friluftsmän-
niska och i politiskt avseende företrädande ganska 
liberala meningar. Hans karaktäristik av kejsaren 
som människa och furste är av stort intresse; 
utan att brista i sonlig vördnad påvisar han mo
narkens alltför idealistiska uppfattning av sin sänd
ning som härskare och hans oförmåga att rätt be
döma realiteter. Därför kom världskrigets utbrott 
som en våldsam överraskning för kejsaren, vars 
hela strävan gick ut på fredens bevarande för sitt 
folk, ehuru dessa strävanden, för att citera minnes
tecknaren, "vände sig till motsats och motspel och 
så till sist skapade ett tillstånd varunder vi hade 
den ena fienden efter den andra emot -oss". 

Huvudparten av skildringen, själva kriget, dess 
utveckling och för centralmakterna ödesdigra re-

IMIIIIIIIIMIIIMIIIIIIIIIIIIIMIIIIIHIIIMHIIIIli * 

I SPALTEN O M ] 
I  B Ö C K E R N A ]  
sultat, spänner läsarens intresse starkare än en 
fängslande roman, inte minst därför att dramats 
huvudpersoner med kejsaren i spetsen iiro tecknade 
med en verkligt gripande styrka så att framställ
ningen delvis får något av den fristående människo
skildringens djup och sanning. 

Tragiken når sin höjdpunkt i kapitlet om härens 
upplösning och revolutionen i Berlin med dess följ
der: kejsarens tronavsägelse i Spaa, kronprinsens 
avsked från sitt regemente och slutliga förvisnings
färd i dystert novemberväder till den förfallna 
prästgården på en blåsig och karg ö i Zuidersee. 
Inte ens de mest fanatiska tyskhatare torde kunna 
läsa dessa sidor om en stor dynastis fall och ett 
stort rikes statsvälvning utan att gripas i hjärt
rötterna inför de fruktansvärda själsskakningar, 
som de dagarna beskärdes den kejserliga familjen.— 

Ingen förmår vara fullt objektiv, då han skall 
orda i egen sak. Historiens dom enbart faller med 
oväld över människor och människors gärningar, 
vilket ej hindrar att även Clios griff el stundom 
snavar. 

När Tysklands forne kronprins, hårt prövad i 
lidandets skola, i dessa Minnen framlägger sin syn 
på händelserna och på sitt lands styresmän samt 
med påtaglig öppenhet tecknar sitt innersta jag, 
känner läsaren hela tiden den ärlige mannen bak
om ordet. Och han gör det så mycket hellre som 
ordet städse har en varm klang, detta mänskliga 
tonfall, som bygger bro från hjärta till hjärta. 

* 

"Hans tre sommarbrudar" av Artur Möller heter 

en samling skisser av den flitigt producerande för
fattaren, som någon förtjust anmälare en gång oför
siktig nog kallade "Sveriges Maupassant". Men 
han hade antagligen fått för sig alt den ståtliga 
etiketten passade, eftersom båda gärna valde ero
tiska motiv för sina noveller. 

Säkert är att Hans tre sommarbrudar har ingen
ting av Maupassants klo — ännu mindre av dennes 
heta fascinerande stil. Det är en samling rätt an
språkslösa skisser, stundom rena bagateller, ej för
tjänta av någon annan existens än dagsländelivet i 
tidningsspalten. 

Inledningshistorien har sin muntrande poäng, och 
ett par andra skisser äro skrivna med en viss styrka 
i känslan, eljes bläddrar man igenom volymen 
med besvikelse. Priset 4^75 visar hur litet den 
svenska kronan i själva verket är värd. 

När den jovialiske revyförfattaren i staden vid 
Göta älv plötsligt gick bort från vänner och be
undrare, började anekdoterna om hans populära per
son dyka upp i tidningsspalterna. De finnas nu 
samlade i en i dagarna utkommen volym : Revyn 
om Axel Engdahl. En minnesteckning av Albert 
Holmkvist. Boken är som dess hjälte själv i livs
tiden : munter, tjuvpojksaktig och hjärtlig. För 
Engdahl var skämtet själva den luft vari han levde 
— allt som mötte honom i vardagslivet gjorde han 
till föremål för sina infall. Han gick skrattande 
genom världen, och när han såg dess nöd och pina, 
sträckte han ut en hjälpande hand. Med gåvan 
följde alltid ett gott humör och därför voro hans 
skänker dubbelt välkomna, liksom boken om honom 
nu torde vara för hans vänner. 

* 

Nässjö handel och industri i ord och bild heter 
en från Wallerströms bokstryckeriaktiebolag utgiven 
publikation, som utförligt skildrar Nässjö som han
dels- och industristad. Boken är ett led i e n he l serie 
publikationer, som avser att ge en samlad fram
ställning av Smålands betydliga industri och affärs
liv. Talrika illustrationer belysa texten. 

E. H—N. 
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IDUNS FÖLJETONG. ESTER. EN NUTIDSROMAN 
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.) en vallfart, till en helig ort, som ingen- samtidigt kände hon med ofrånkomlig viss-
MEN NÄR HON HUNNIT UPP HO- dera hittills vetat om. De kände sig så het att detta, som hon ville komma undan, 

nom, blev hon så mycket mer förskräckt över allena som på jorden ej funnits flera män- det bar hon inom sig, och att den vrå 
det fruktansvärt tyngda och pinade uttryc- niskor, och ingen groda i diket, inget få- fanns ej till, där kon kunde gömma sig för 
ket i hans ansikte. Med förståendets fina in- gelpip och ingen vindkåres prassel nändes det starkaste och äktaste, livet utlöst ur 
stinkt anade hon genast och helt det, som kränka denna tystnad, som är den enda henne. 
försiggick inom honom: att allt ännu var form, i vilken människor helt förmå gripa 
ett mörkt virr-varr av tankar och intryck, om oförgängligheten. 
men där dock ingalunda känslan av att 
själv inte vara tillräckligt uppskattad, hade 
någon roll med. Det var det smärtfyllda 
ögonblick, som var och en, som griper 
en fackla, för att lysa andra fram har att 

XI. FÖRSTA VARNINGEN. 

Plötsligt lyssnade hon, och hörde i nat
tens stillhet Tords steg därnere. Fram och 
åter gingo de över de nötta tiljorna, man
nens givna attityd under alla slags upp
görelsestunder — som en fången isbjörn 
i sin trånga bur, den där rastlöst jagas av 
sin vilda längtan efter kyliga, gränslösa För Tord Eliassons på en gång så inten- v 

genomvandra, ja, detsamma som en gång sjva ock verklighetsblinda natur, ytter- tundror och hav. Pinades lian nu av samma 
tvingade fram över de renaste av läppar ]jgare berövad en del av sin syn i det på t>'sta kval som k°n> e. l ler  var ^et enbart 
detta oändligt sorgsna: »I haven icke ve- Sltt  sat t  starka förhållandet till Gabrielle, besvikelsen där bortifrâ'n, som höll honom 
lat!» En skugga av den verkliga ensam- var ett  dylikt uppskov med känslornas bok- vaken? 
heten drog för första gången genom Tord s]ut ännu möjligt, men för Ester var det Efter ännu en stund hördes lille Gunnar 
Eliassons själ, en sten, en liten en, men ^et jnte j^os i ienne löpte alltjämt en viss vakna och gråta. Gabriella gick tydligen 
så hårt och säkert slungad, träffade hans sunci klarhet parallellt med det, inom henne, 
tillförsikts tinning och kom det att bli som rö,de sig »daroben», och det var blott 
mörkt omkring honom. tack vare kärlekens kemiska blandningspre-

Ester kände från första ögonblicket, att parat, uppvaknandet så länge kunnat und-
de ord ej funnos till, som kunde våga vikas. 
röra vid detta;, och gick blott tyst med sänkt När i lon nu k0m upp på sitt rum kände 
blick bredvid honom. I sänkan nere vid j10n med ens en rent fysisk avmattning, 
stranden lyste det gult av kabbelök och stark att benen hotade vika sig under 
vitsipporna började veckla ut sitt nordiska henne. Ännu med kappan på och stu-
stjärnbanér, men alla fåglar voro tysta och dentmössan liggande i knäet blev hon tim-
nvmånens skära stod livlöst grann mot sön- me efter timme sittande orörlig på sin kista 
derslitna aftonskyar. i kakelugnsvrån, ensam och utan skydd 

»Säg Ester» — han grep utan vidare för alla smärtans hugg och stötar. Här hade 
om hennes arm så häftigt, att det gjorde hon gått och vuxit och solat sig i att möta 
ont — »finns det väl något i hela vida en verklig, oförfuskad människa, och det 
världen som står så lågt i kurs som en var först en förödmjukelse att upptäcka, 
människosjäl?» att denna människa var en man, som hon 

»Nej,, åtminstone inte på marknadstor- älskade och åtrådde att stanna hos och 
gen»i, svarade flickan, och i de få orden äga för sig. 
låg en sådan innerlig värme., ädel harm Allt det vackra, upphöjda talet om, att 
och stärkande medkänsla, att Tord stud- det är bättre att möta kärleken och försaka 
sade. Själva stämmans underton bottna- dess lycka än att aldrig få se den, var ju 
dq, — åh, nej, den bottnade egentligen inför verkligheten bara ett nonsens att hån
inte alls, — den kom från de opejlade le åt! — Fanns det då ingen möjlighet 
djupen och lät honom ana ett förstående, att komma undan? Med hela sitt unga 
som inte var utmätt med mått, men som trots vägrade hon att lämna ut sig till nå-
dugde att dyka och gömma sig i, — ett got så tröstlöst dömt, ofruktbart, ja,, i många 
stilla vatten, där man kunde vara trygg för ögon nära nog brottsligt som detta, men 

kompromissernas 
och avprutningar-
nas bläckfiskar
mar. Det var ho
nom som om ett 
förhänge gled åt si
dan, men som han 
själv ropade till 
den, som förde un
dan det: Dröj än
nu litet! Jag vill 
inte se mera nu! 
och som den osyn
lige ande, likt dö
den i sagorna sva
rade: Ja, för den 
här gången må du 
få som du vill, men 
jag kommer snart 
tillbaka. 

Och intet mera 
blev talat, de gin
go blott sakta vä
gen framåt, men 
de anade båda att 
denna vandring var 

m  m 

Ett bröllop i Kungälv, varvid sammanvigdes advokaten Karl Axel Vinge och fröken 
Märta Lagerlöf, dotter till dr Lagerlöf och hans maka, född Röing. Mitt bakom bru

den sitter dr Selma Lagerlöf. — Foto: Therese Nilsson. 

ut i köket efter mjölk och kom sedan i dör 
ren till mottagningsrummet, frågande: 

»Men Tord, kommer du inte snart in och 
lägger dig?» 

Och Tord svarade: »Jo, nu kommer jag 
strax. Åh, Ella, vad dina flätor ändå äro 
praktfulla.» 

Intet kunde såsom dessa korta, fullt hör
bara repliker, ha visat Ester hennes svåra 
och komplicerade läge. En glödande rod
nad som vid ett skamligt ertappande fär
gade hennes ansikte och hon knöt sin ena 
hand så naglarna gjorde märken på in
nersidan. — Vad skulle hon nu göra? 
Resa med detsamma härifrån? Ja, natur
ligtvis, svarad en röst, men avbröts ögon
blicket därpå av en annan: Vad skulle 
det tjäna till? Ingen mer än du själv vet 
om det och ingen skall heller få veta det, 
så ingen orätt sker om du stannar. Efter 
du nu tycks höra till dem, som få nöja 
sig med smulorna från andras gästabuds
bord, så varför inte plocka så många som 
möjligt? 

Tillvaron blir ju så fruktansvärt invecklad, 
om man antastar den med dissektionskniven 
och grubblandets stetoskop. Här gällde 
att taga dagen som den kom, och inte sörja 

för framtiden, inte 
gräma sig och inte 
hoppas, bara taga 
emot — och lyss
na, — och spara 

Denna tanke
gång var ej myc
ket lik den rätlin-
jiga, oprutliga 
Ester Lyckham-
mer, men kärleken 
har en stor benä
genhet att beslöja 
perspektiven och 
skänker åt sina va
saller vida fält av 

uppfinningsrike
dom. 

Följande dag 
kom Edvin Barr 
och tog farväl. 
Han var blek och 
hade magrat avse
värt de sista vec
korna. Närmast 

vid kraftnedsäfftning efter sjukdom är järnmedicinen Idozan det bäst 
stärkande och aptitgivande medel. Snabb och överraskande verkan. Intages lätt av 
såväl barn som äldre. Genom Idozans 5- dubbla järnhalt jämfört med and ra dyl. prep. är detta preparat 
avsevärt billigare än andra järnlösningar . Rådfråga läkare. Fås på alla apotek. 
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gick nu hans resa till Chicago, där han 
hade en^ släkting, men han ämnade inte 
mögla på en plats därute, förklarade han. 
Han bibehöll under hela sin korta visit 
den muntra, obesvärade ton, man vanligt
vis anslår, när man sätter alla klutar till 
för att behärska sin rörelse, men i dörren 
vände han om, och gick fram emot Ester: 

»Kära fröken Lyckhammer», sade han 
lågt, »lägg en sekund er hand på min panna ! 
Då först tycker jag att slavmärket plånas 
ut, och att jag kan resa och komma igen 
som en fri man!» 

Ester behövde ej sträcka sig för att göra 
det han bad, ty hon var längre än han, och 
varmt och hjärtligt svarade hon honom : 
»Lycka nu till, och fastna bara för all del 
inte därute!» 

Alltså fick Barr det avsked, han begärde, 
men han kände sig mycket arm och ganska 
modstulen, när han gick från Rönntorp och 
hem. Det var inte svårt att se, att hon nu 
var fullständigt isolerad från hans och alla 
andras öden, genom den nya fullhet, som 
bodde i henne. 

Den närmaste tiden undvek Ester Tord 
på tu man hand så mycket hon gärna 
kunde, och tyckte sig så småningom märka 
att inte häller han var densamme. Från 
måltiderna försvann han som om skjuts 
ständigt stått för dörren, och aftnarna, som 
de så ofta brukat använda till en promenad 
eller i regnväder till gemensam läsning och 
en spännande dust vid schackbrädan, slöt 
han sig antingen inne hos sig, eller häl
sade på hos fabrikören, där Ester, utan att 
han medgivit det i ord, visste att han fann 
sig långtifrån väl. 

Men den, som inte levde i något osäker
hetstillstånd, det var Gabrielle. Med den 
gravida kvinnans särskilda art av själv
medvetenhet och endast förskönad av sin 
rankt och drottninglikt burna börda, be
traktade hon vaket kritiskt och med ett 
litet föraktligt leende den påtagliga scen
förändringen. Att på allvar räkna med nå
gon revolt mot hennes, makans och moderns 
envälde, föll henne aldrig in, — vad hon 
mest erfor var skadeglädje över att se att 
denna Ester, som förefallit så väl rustad 
med både kunskaper och människokänne
dom, när det kom till kritan, endast var en 
vanlig, förälskad ungdom av genus femi
ninum, vars rykte och frid väsentligt berodde 
av hennes, doktorinnan Eliassons, tolerans. 

Något besvär att dölja sin upptäckt gjorde 
hon sig häller inte. Deklamera litet, du 
stora pojke, om det roar dig, men glöm inte 
att den där lekstugan stängs igen, när jag 
ropar! sade hennes tanke till Tord, och 
till Ester: För mig må du gärna ännu ett 
tag prata om filosofi och himlakroppar, 
snart skall du inför mitt nya moderskap 
få inse hur litet det betyder och att du 
spelar en mycket underordnad roll! 

Det säger sig själv, att samvarons luftlager 
på detta sätt just inte lättades. Vid en 
frukost tappade Ester handlöst mjölktill-
bringaren mitt över bordet, då hon skulle 
räcka den till Tord och kom att möta Qa.-
brielles blick, och när de en dag helt ovän
tat träffats ute på vägen, lämnade han henne 
uppe vid allén, och gick själv en omväg, 
uppenbart för att de ej skulle komma sam
tidigt hem. Mot något sådant uppreste sig 
givetvis hela Esters varma och olDesudlade 
kvinnlighet. Stundtals vändes hennes li
dande i en rättmätig harm mot Tord, och 
hon frågade sig, hur det var möjligt att ett 

äktenskap, byggt på blott sinnlighetens 
dragning och vardagens aktning och erkän
nande, kunde ha makt och rätt att så små
ningom bestjäla en man på hela lians fria 
omdömesförmåga och krama all stolthet ur 
hans själ. Men nästa minut fann hon tusen 
och ett försvar för hans handlingssätt, och 
levde, på en gång förgråten och leende, 
vidare på sin enkla och farliga filosofi: 
Så länge mitt samvete är utan prick kan 
endast grymma gudar neka mig att samla 
minnen. 

En eftermiddag hade hon cyklat till sta
tionen med ett födelsedagspaket med en vir-

! Skapelsehymn. 

I Av ADDON FURUHAGE. 

\ Högt lovad vare Gud, f 
i som tände sina gyllne ljus : 
I att lysa ner på oss, § 
I vi svaga mänskobarn som gå \ 
\ med all vår ångest fram \ 
i på jordens hårda, kalla grus jj 

i och lyssna, lyssna bävande I 
i hur våra hjärtan slå. jj 

\ Se mogna frukter dignat ner : 
I bland saftigt gröna snår i 
I och markens vällukt var som vin f 
jj för våra ådrors blod. — jj 

jj Vi ropa, ropa i en bön ; 
I mot det som ingen når, jj 
jj vi stackars vilsna mänskobarn. [ 
1 av oss är ingen god. ; 

= Men solen slungar ner sin eld jj 

! från evighetens höjd jj 

I och ger oss ljus och färgers prakt i 
ï och liv och rikedom. : 
§ Vi stappla fram med blicken sänkt Ë 
I och ana blott den fröjd, jj 

1 som jublar fram i fågelns drill i 
1 och doftar i vart blom. jj 

J Vi ropa fåfängt . . . Tystnaden ë 
i är allt som är och var. e 
ï Men all vår längtan stiger opp jj 

I i bönens svaga rop. | 
i Så låt oss ana, ana blott e 
I om aldrig vi få svar, jj 

I så brinna våra hjärtan än ] 
I och undfå heligt dop. | 

\ Så låt oss stilla skåda allt z: 
jj som skönhetslågan rör jj 

E och stilla, stilla lyssna till jj 

î de tusen spröda ljud. jj 

I Så låt oss älska allt, som ej jj 

î i evigheter dör \ 
I och bära högt vår kärleks eld 
i mot stjärnorna och Gud. 

attciiitiiiiiiciiitiiiittiiiiiimiimcicMtMMiitiiMciiiiimiiiciiiiiiiiiiiciimmiiMiiiim» 

Ärade halvårs- och kvartals
prenumeranter! 

Tiden är nu inne att förnya prenumeratio
nen, vilken bör ske omedelbart för att und

vika avbrott i expeditionen. 

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

ranter. 

kad kolt till den minste Thomas Lyck
hammer, som nu var föremålet för allas 
omsorg och förtjusning hemma i Diamant
garden, och Stationsinspektoren hade läm
nat henne ett brev, vilket hon, då hon ej 
kände stilen och såg det returnerat hemifrån, 
med en viss undran bröt. Snart kom hon 
dock på det klara med, att det befanns 
vara svaret på hennes mer än årsgamla fram
ställning till en social, ensamstående mil
lion-kvinna av adlad familj i G öteborg, att 
vid lämplig vakans få komma till använd
ning i dennas storslagna hjälpverksamhet. 
Nu erbjöds det henne att på prov från 
och med den io juni bli föreståndarinna 
för ett litet feriehem för fabriksarbeterskor 
nere vid en västkustfjord — just vad hon 
egentligen mest av allt önskade. Underligt 
att det skulle komma just nu, — det såg 
ut som ett alla undanflykter dräpande ora
kelsvar. i i 

Uppe i s luttningen, där grunden nyss var 
lagd till det nya epidemisjukhuset, stod 
Tord i ett livligt samtal med byggmästaren. 
Det var ej möjligt för Ester att avgöra om 
han sett henne eller ej, och hon gav sig ej på 
minsta vis tillkänna. Men när hon hoppat 
av och ledande cykeln gick uppför själva 
backen, hörde hon hans snabba steg bak
om sig, och han hann snart upp henne. 

»Se här», sade Ester, »läs, så får du se 
vilka goda nyheter, jag liar fått!» 

Hon betraktade ängsligt oavbrutet hans 
ansikte medan han ögnade igenom skrivel
sen, och såg hur färgen kom och vek. 

»Tyvärr kan det knappast bli någonting 
av», sade han med ett försök att skämta, 
i det han lade in det i kuvertet, men släppte 
plötsligt den anslagna tonen, och fortsatte 
allvarligt, med blicken öppen och full in i 
hennes : 

»Jag är rädd, att jag inte mera kan und
vara dig, Ester! Ingen ser på min strävan 
så vackert som du !» 

Orden kommo dämpat, men tydliga och 
fasta, och för Ester voro de vad vattenbä
garen är för den, som vandrat i dagslång 
törst. 

Hans tvekande, försiktiga återhållsamhet 
hade sårat hennes innersta väsen, nu fick 
hon ändå några fattiga minuter erfara att 
det andra, det, som hon ägde del i, var vid 
liv och var det starkaste. 

På kvällen skrev hon sitt avböjande till 
Göteborg, och gick ner i väntrummet för 
att lägga det i postväskan. Dörren stod 
öppen till köket och därinne stod Gabrielle 
vid bordet och strök. Ester skulle så gärna 
ha velat hjälpa henne, men hon hade så 
svårt nu för tiden att erbjuda sina tjänster. 

Ett ögonblick blev hon stående i trap
pan och såg ditin. Det frapperade henne 
att Gabrielle verkligen såg mycket trött ut, 
ett par skarpa linjer ritade munnen neråt 
och hon liksom hängde sig över järnet. 
Och innan Ester hunnit ge sin vilja och 
sitt undermedvetande en order eller varning, 
satte nästa tanke upp sitt huvud: Om hon 
skulle dö i sin förlossning, då vore platsen 
vid hans sida fri ! 

Ah, den var ej förr tänkt till slut, förrän 
hon intogs av en fullständig fasa. Var det 
sådan kärleken gjort henne, hon, som annars 
älskade och var så rädd om allt levande! 
Nu höllo inga kompromisser stånd mot hen
nes vilda beslutsamhet, hennes renhets krigs
förklaring mot den onde inkräktaren. 

Så tidigt att ännu ej skomakarens leg-
(Forts. sid. 655.) 

I «v « 0 fy m är den förnämsta Toilett-tvålen emedan den gör en ; 
! i àsM B « m ^ «T X I jTV finnig, narig och ful hy slät och fraiche. Rek. av fram- : 
B O II 4 |̂ H I II I #1 I II stående läkare. Finnes i alla välsorterade affarer. 

Å & &E I» ¥ CÄ a ̂  A& Tekniska Fabriken Ledolin, Stockholm. RiKs 26 62 
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NORRTÄLJE FIRAR TREHUNDRA-ÅRSJUB1LEUM 

Landshövding Edén, utställnings-
bestyrelsens ordförande. 

a 

Konungen förklarar Norrtäljes utställning öppnad. 

Borgmästare IV. E Hallin, via 
ordförande i bestyreisen och ordj. 

i arbetsutskottet. 

«3 

Konungens ankomst till Norrtälje. 

Redaktör J. Nordin, sekr. i ar
betsutskottet samt i hantverks-, 
industri- och Icmtbruksavdelnin-
. , gen- Borgmästaren hälsar konungen välkommen. 

Bland redskap på lantbruksutställningen. 

Skrin från Frötuna 
och Länna skeppslag, 
på Svensk Hemslöjds 

utställning. 

Sekreteraren M agn us 
Carlson, ordförande i 
hmt bruksavdelningens 

kommitté. 

Tandläkare G. Hed
ström, ordförande i 
kommittén för jakt-

utställningen. 

Arkitekt Anders Lund
berg, ordförande i 
kommittén för liem-

slö jdsavd el ii ingen. 

Utställningen av 

Fiskeriintendenten 
Th. Ekman, ordfö
rande i kommittén för 

fiskeri ut ställ n ingen. 

fiskredskap. 

NU ÄR DET FEST-

ju'bel och rörligt liv i det 

vackra Norrtälje, som 

Gustav II Adolf grundade 

för 300 år sedan. Jubile

umsutställningen har fått 

mycket lovord i dagspres

sen, och särskilt är hem

slöjdsutställningen, som 

omfattar 10.000 föremål, 

ytterst intressant. 

Foto: Pressfotobyrån. 

Åkta Spets-  & Sidendépôt  
-
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Lantbruksmötet öppnas. Totalinj över Nässjöutställningen, tagen från nöjesfältet 

70-tal konstnärer äro repre-

Bild från hantverks- och industriutställningens öppnande. Lands- senterade. 
hövding Fr. Pettersson synes i mitten framför studentkören. Foto: K. I. Beermann. 

Skogsvårdsstyrelsens m. fl. paviljonger på 
lantbruksutställningen. 

FRAN ROSLAGENS HUVUDSTAD 

Inloppet till Norrtälje. 

Kvarnbron i Norrtälje 

Stadens äldsta byggnad, uppförd av Norrtäljes grundläggare 
Gustaf II Adolf. Ett idylliskt parti av ån vid Norrtälje. Foto Lundstedt, Norrtälje. 

CREME D E  CHOLEPALMINE 
A n t i s e p t i s k a  h u d m e d e l ,  säljes å apotek, a v parfym-, speceri-, sy-
behörs- o ch färghandlare, perukmakare m. fl. i tuber à Kr. 1.— och 60 ö re. 

Tüppens Zephyr 
och Ni k öper Ingen annan. 
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L A  F E S T A  D E L L A  S A N T I S S I M A  T R I N I T À  
DET FINNS VÄL KNAPPAST NÅGOT 

folk, som så älskar fester — kyrkliga eller 
profana — som det italienska. 

Under medeltiden och renässansen gåvo 
furstar och privata stormän lysande offentliga 
fäster för att roa — eller för att vinna folket, 
och kyrkan hade ju sina helgon att fira med 
processioner, illumination o. s. v. Ännu i dag 
har varenda lilla stad sitt skyddshelgon, vars 
"festa" helst skall överglänsa alla de närlig
gande orternas. 

Somliga av dessa kyrkfäster äro verkligen 
ovanligt stämningsfulla, t. ex. de som firas 
nere i katakomberna eller i något övergivet, 
vackert gammalt kapell långt bort i en otill
gänglig men storslaget vacker trakt. 

Det är en såclan fäst jag här nedan vill be
skriva. 

Uppe i Sabinerbergen firas årligen den 30 
maj "la Festa délia Santissima Trinità" — 
den heliga Treenighetens fäst, en av de mån
ga kyrkfästerna med tradition från medelti
den. Som platsen uppe i bergen är mycket 
svårtillgänglig, tror jag icke många utlännin
gar bevistat denna fäst eller ens veta om den. 
Att jag själv kom att närvara vid denna egen
domliga gudstjänst mitt uppe i ett öde fjäll
landskap, har jag en italiensk doktor bland 
mina bekanta att tacka. 

Utom av oss båda utgjordes sällskapet av 
ännu en svensk dam samt en tysk herre. 

Vi begåvo oss alltså med eftermiddagståget 
från Rom till Subiaco, dit vi anlände vid nio
tiden på kvällen. Vi hade tänkt få äta och 
vila oss i godan ro för att sedan framåt mor
gonen bege oss av. Men på hotellet sade man 
oss, att vi voro sent ute — alla hade redan 
givit sig iväg och vi måste skynda oss. Efter 
att ha inmundigat en bit mat i största hast, 
fått låna grova skodon för bergvandringen 
samt engagerat en pojke som vägvisare, star
tade vi. 

Subiaco omgives av en storslagen, under
skön fjällnatur, och liksom de flesta andra 
italienska småstäder klättrar den uppför berg
väggen, med sina hus slutande tätt upp kring 
den överst på toppen liggande borgen "il ca-
stello", uppförd år 1068 och fordom tjänan
de som påvarnes sommarresidens. 

Sedan vi passerat de många krokiga trapp-
gatorna, förde en smal zigzaggående väg i 
stark stigning uppför berget. Vi måste ofta 
stanna för att pusta — men ej endast för 
den skull — utan även för att se oss tillbaka 
ned över staden och dalen. Det var under
bart vackert. Hela nejden låg insvept i ett 
blått dunkel, ur vilket l jusen i de t mer och mer 
försvinnande Subiaco ej lyste starkare än 
stjärnorna på den djupblå himmelen. Detta 
var verkligen "den blå timmen". Efter ett 
ganska mödosamt klättrande, kommo vi änt
ligen upp på bergplatån, och döm om vår 
förvåning, när vi däruppe — den sista maj 
i Italien — fingo vandra i nyfallen snö. Men 
så befunno vi oss också på en av de högsta 
punkterna i Sabinerbergen, näml. på en hög
platå å Monte Autore (1,853 m- ö. h.) med 
utsikt över Abruzzernas snöklädda toppar. 

Luften var kylig och lätt, och det började 
dagas, men ännu hade vi långt kvar. Först 
framåt 4-tiden på morgonen sade oss föra
ren, att vi snart skulle se målet för vår 
vandring. 

Vi stodo nu på kanten av den bergplatå vi 
nyss passerat. Djupt under oss öppnade sig 
den vackra, ännu i morgondis insvepta Sim-

briovidalen, på vars andra sida åter höjde 
sig den ena bergkammen bakom den andra i 
de mest underbara förtoningar av blått och 
violett. 

När solen bröt fram genom diset upptäckte 
vi på den motsatta, som det tycktes lodräta 
bergväggen långa rader liksom av små my
ror kräla fram och åter, medan djupt nere 
i dalens botten låg en liten stad, San Pietro. 

Den italienske doktorn berättade, aitt nå
gon gång under medeltiden ett väldigt klipp
block lossat och störtat ned över staden men 
stannat på halva vägen. Ett underverk hade 
skett, klippblocket liksom hängde i luften, 
men staden var räddad. Detta underverk 
måste betyda, att den lilla staden var särskilt 
beskyddad av guddomen och helgonen. 

Vid närmare undersökning fann man mitt 
på den raka bergväggen en mycket smal av
sats, nätt och jämt tillräcklig att hindra 
blockets nedstörtande. 

På denna avsats påträffades i b erget en li
ten grotta och där inne en bild av den heliga 
Treenigheten. Det var ju tydligt, att denna 
bild beskyddat staden. Men hur bilden kom
mit dit var oförklarligt. Den måste förts dit 
av änglar liksom madonnans hus i Loreto. 

Man utvidgade grottan, inredde där ett litet 
kapell, stenblocket placerades på altaret och 
bilden av Treenigheten fick hänga kvar på 
väggen, där man funnit den. 

Sedan dess firas varje år däruppe "la festa 
délia Santissim Trinità". Massor av folk ström
ma dit långväga ifrån. Somliga tåga flera 
dygn i procession, liksom medeltidens pilgri
mer bärande sin helgonbild i spetsen och 
sjungande gamla medeltidshymner. Om nat-

i 

Anton Genberg. Maria Bergquist. 

LANDSKAPSMÅLAREN ANTON GENBERG 
har oförmodat för hans vänner blivit 60 år — oför
modat emedan ingen kan märka att han hunnit så 
långt på livsvägen. Lika älskvärd i sin konst som 
till sitt väsen har han alla utsikter att ännu länge 
bibehålla sin skaparförmåga och sitt hjärtas gemyt, 
vartill han varmt lyckönskas. 

* 

Sin 60-årsdag firade den 20 juni fru Maria 
Bergquist, maka till grosshandlare Gunnar Berg
quist i Stockholm, och blev därvid i stor utsträck
ning ihågkommen av anhöriga, vänner och kun
der med presenter, telegram och blomsterhyll
ningar, ty jubilaren är uppskattad ej blott av vän
ner utan också i vida kretsar känd och värderad 
såsom en duglig och energisk affärskvinna. Fru 
Bergquist l>örjade nämligen för 15 år sedan affär 
en gros i linne- och bomullsvävnader, en affär, som 
hon fortfarande bedriver och som hon arbetat upp 
till en avsevärd omfattning. Under årens lopp har 
hon förvärvat sig en stor kundkrets, bl. a. flera av 
Stockholms och landsortens största restauranter 
ooh sjukhus, samt har jämväl genom sina ådaga
lagda affäregenskaper förstått att göra sitt namn 
aktat. 

En utmärkt maka och moder, en trofast vän, en 
gedigen affärskvinna — se där några hederstitlar, 
som kunna tilläggas denna 60-åring! 

ten gå de med bloss, och från den närlig
gande trakten kan man se dessa små pilgrim
skaror såsom eldstoder skrida framåt i 
mörkret. 

Kvinnorna bära på huvudet stora korgar 
med mat, täcken o. s. v. och ofta tronar allra 
överst en liten barnunge — och allt detta ba
lansera de med stor skicklighet, tränade som 
de äro från barndomen att på huvudet bära de 
tyngsta bördor. Männen bära ingenting. 

Äntligen, efter att först ha nödgats "rut
scha" utför berget ned i dalen och sedan 
kravla uppför branten på andra sidan, stodo 
vi vid målet för vår vandring. Klockan var 
då 6 på morgonen och fästen i full gång. 

På den långa, smala avsatsen myllrade det 
av människor, här och var voro uppsatta hop
slagna bräder tjänande till bord och bänkar, 
där en livlig och välbehövlig servering av 
kaffe, vin och vermouth m. m. pågick. Även 
såldes radband och bilden av Treenigheten, 
uppträdda på ett rött snöre för att kunna bä
ras som amulett kring halsen. 

Vid ingången till kapellet var trängseln stor, 
alla ville komma fram till a ltaret för att kyssa 
stenblocket och bilden av Treenigheten, vilken 
jag vid närmare påseende fann vara ett gan
ska klumpigt, färglagt träsnitt, föreställande 
tre likadana gubbar med gult skägg. 

Naturligtvis förekom liksom vid nästan alla 
kyrkofäster procession med helgonbilder, stan-
dar med madonnan, vitklädda flickor, ibland 
med vingar på ryggen föreställande änglar. 

Men denna gång sågo de ej ut som saliga 
änglar — tvärtom — under förtvivlade åt
börder sjöngo de jämmerliga sånger. Man sade 
att de föreställde gråterskor, att fästen därför 
även kallades "il pianto" — gråten — och tro
ligen var en kvarleva från passionsspelen. Jag 
har aldrig sett "il pianto" vid någon annan 
kyrkfäst och tyckte, att särskilt här hade de 
ju ingen anledning att gråta — staden hade 
ju blivit räddad. 

Mer än kyrkfästen intresserade oss männi
skorna, som nu åter började samlas var och 
en vid sin helgonbild för att anträda återfär
den. Det var brokiga skaror, som i det strå
lande solskenet slingrade sig nedför de smala 
bergstigarna åter sjungande de gamla entoniga 
hymnerna. Alla voro i fästdräkt, de flesta 
i fä rgstarka nationaldräkter, många med gamla 
dyrbara broderier, guldspetsar, koraller, gamla 
smycken och vackert broderade huvuddok. 

Vi följde en av dessa skaror. Ur deras 
ansikten lyste verklig religiös extas. Somliga 
nöjde sig med att läsa böner vid sitt radband, 
men andra — och de blevo allt flera ju mer 
de eggade upp varandra — kastade sig ner 
på marken, sleto av sig håret, revo sig blodiga 
i ansiktet, fäktade med armarna, skrikande 
långa ramsor, varav jag endast uppfattade det 
oupphörliga återkommande "Viva, viva, sem-
pre viva la Santissima Trinita". 

Detta var verkligen hela medeltidens reli
giösa hysteri livs levande än i dag . 

Vi närmade oss nu den lilla staden San 
Pietro, vars gubbar och gummor, krymplingar 
och småbarn, som icke kunnat deltaga i fäs
ten, mötte de återvändande vid stadsporten 
och ledsagade dem över. torget till kyrkan. Här 
kastade sig alla på knä vid kyrkdörren och 
kröpo genom hela kyrkan fram till altaret, 
där prästen välsignade dem, varefter de åter 
kröpo ut baklänges, kvinnorna hela tiden ba
lanserande sina höga tunga bördor på hu

vudet. (Forts. sid. 654.) 

Vinägrons Bordsenapic. 
är marknadens förnämsta. Gör import obehövlig. i * 

Ett gediget och billigt praktverk •• 

« Carl L arssons: S venska k vinnan genom seklen. * 
Rekv. direkt fr, Iduns Exp, Sthlm. Fraktfritt Kr. • 
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QIDUNS ITI1SHAII .SS1DA <S* 
R E D I G E R A D  AV  I DA  H ÖG S T E D T .  —  G L I M T A R  F R Å N  I D U N S  P R O V K Ö K .  

OLIKA KON SER VERINGSSÄTT FÖR 

KRUSBÄR. 

UNDER VANLIGA ÅR BRUKAR VECKAN 
narmast efter midsommar vara den rätta liden för 
inläggning av omogna krusbär. Men i år före
faller det, som om detta bestyr torde få uppskju
tas till någon av de första julidagarne, emedan vå
ren kommit sent och den därpå följande torkan 
delvis orsakat att karten ej genast fick sin rätta ut
veckling. Emellertid — vårt land är långsträckt, var
av följer, att när t. ex. en husmoder i Uppland vid 
midsommartiden börjar granska sina krusbärsbuskar 
for en eventuell skattning och finner att bären ännu 
behöva en dryg veckas tillväxt, så har den skånska 
husmodern redan slutför stin krusbärskonservering, 
cl. v. 5. den som hör till det omogna stadiet hos 
baren. Därföre kan vis à vis konservering och 
liknande göromål ej fastställas en bestämd dag 
eller vecka för den eller den produkten, utan man 
har att sätta sig efter traktens temperatur- och 
naturförhållanden. 

RECEPT. 

(Eftertryck förbjudes.) 

Vcuiligt sätt att konservera krusbär. 

Omogna krusbär, vilka helst böra vara de små 
runda, håriga s. k. stickelbären snoppas, sköljas 
och få avrinna på duk. De stoppas därefter på 
rena, vidhalsade buteljer, som lätt skakas mot 
en mångdubbel handduk e. dyl. lagd på bordet, 
för att ej för stora tomrum må uppstå mel
lan bären. Buteljerna få ej fyllas med bär 
längre än till en lillfingersbredd ovan flaskhal
sens början. Uppkokt, kallt vatten påfylles och 
detta bör stå över bären. Buteljerna tillslutas med 
god kork och hartsas. 

Solkonserveradc krusbär. 

Krusbären snoppas, sköljas och torkas myckct 
väl mellan handdukar. De stoppas på fullt torra 
flaskor, vilka tillslutas med goda korkar. Butel
jerna läggas på solig plats, helst i sanden eller 
på marken, eller på en balkong eller annat för 
sol åtkomligt ställe. Buteljerna få ligga 10—14 
dagar, beroende på väderleken och vändas en eller 
ett par gånger dagligen. När bären sjunkit ihop 
och synas gulaktiga, äro de färdiga. Korkarne in
tryckas, om så är behövligt hårdare och hartsas 
väl. Förvaras i källare. 

Ugnskonserverade krusbär. 

Sedan bären snoppats, sköljts och torkats, stop
pas de på torra buteljer, som korkas, varefter de 
läggas i stekugnen, på samma gång spisen upp
eldas. Ugnen får dock ej bliva för varm — på 
inga villkor så varm som vid brödbakning — ty 
då kunna buteljerna explodera, och i värsta fall 
kan även spisen taga skada. 

Genom att använda denna eller förutnämnda 
soltorknlngsmetod, brukar vid en kommande till
lagning av kräm, kompott e. dyl. betydligt mycket 
mindre socker gå åt än vid anrättningar av krus
bär, inlagda i ättika. 

Krusbär inkokta med en ringa sockermängd. 

5 lit. omogna, snoppade krusbär, V/2 kg. socker, 
24 lit- vatten, 6 gr. salisylsyra. 

Sockret och vattnet få koka till en klar lag 
som skummas. De väl sköljda och torkade krus
bären iläggas och få koka upp. De få efter upp
koket mycket sakta koka 20—25 min., varefter 
den i litet av lagen lösta salicylsyran nedröres. 
Grytan avlyftes, och kompotten hälles genast me
delst dessertsked på torra, värmda buteljer, som 
omedelbart torkas och hartsas. Förvaras i källare. 
Obs. Skulle kompotten under påfyllningen svalna, 
uppvärmes den åter. 

* 

NAGRA SMAKLIGA SOMMAREFTERRÄTTER. 

MÅNGEN TORDE ANSE, OCH MED ETT 
visst fog, att när sommaren kommer med sin ri
kedom av bär och frukter, skulle ingen husmor 

behöva anstränga varken tankar eller händer med 
utfunderande eller beredningen av några arbetssam-
ma efterrätter. Man bjuder på bär och mjölk 
eller vid mera högtidliga tillfällen ersättes mjölken 
med vispad grädde, vilken, om det skall vara rik
tigt fint, serveras som frusen. — Men det gives 
dock tillfällen då det möjligen av någon orsak kan 
vara förmånligt att utbyta bär- och gräddanrätt
ningen mot någonting annat, vari dock bär utgöra 
det ton-^ e ller rättare sagt, smakgivande inslaget. 
T. ex. så kan den, som är nödsakad att ständigt 
köpa sina bär, någon gång råka att komma över 
en slump bär, som fastän ej av högsta kvalitén — 
ty denna måste bär, serverade au naturel, besitta — 
dock annars äro oklanderliga, och med fördel 
lämpa sig för behagliga anrättningar, utan att 
dessa därför behöva ställa sig varken dyrbara eller 
arbetsamma. Och ibland kan det t. o. m. vara 
angenämt och kanske t. o. m. för mången person 
nödvändigt, att under en tid totalt avhålla sig från 
bär. 

RECEPT. 

(Eftertryck förbjudes.) 

Crème bavaroise med krusbär (för 6—7 pers.). 

i knapp lit. omogna krusbär, 1/2 del. vatten, 1 
litet stycke kanel. — 2 del. strösocker, 16 blad 
gelatin, 3 del. grädde. 

De rensade krusbären kokas mjuka i vattnet, 
tillsatt med kanelen. Denna sistnämnda borttages 
och bären passeras, så at endast skalhinnan och 
kärnorna äro kvar i s ikten. Det passerade får koka 
upp med sockret, varefter det i kallt vatten skölj
da gelatinet tillsättes och väl får lösa sig. Bland
ningen slås upp i ett fat, och när den är full
komligt kall och förefaller att vilja stelna, ned
röres den till tjockt skum vispade grädden. Krä
men slås i en vattensköljd och sockerbeströdd 
form, som genast ställes på is eller på mycket 
svalt ställe 3—6 tim. — När puddingen skall ser
veras, lossas den från kanten med en spetsig 
kniv och stjälpes på fat. Garneras med t. ex. syl
tade jordgubbar, reineclaudes, biskvier etc. 

Creme-brulé (för 6 pers.). 

iY\ del. socker, \/2 del. vatten. — /2 lit. tjock 
grädde, det rivna skalet av /2 citron, 12 blad ge
latin. 

Sockret lägges i en ytterst väl rengjord stek
panna och när det under ständig omröring anta
git ljusbrun färg, påspädes vattnet så det blir 
som en tjock, sirapsliknande vätska, och det i 
små bitar klippta gelatinet nedröres. Blandningen 
omröres väl och får svalna. Grädden vispas till 
hårt skum, det rivna citronskalet tillsättes och se
dan iblandas sockerblandningen. Massan hälles i 
vattensköljd och sockerbeströdd form, som får 
stå på kallt ställe 3—4 tim. Uppstjälpes och gar
neras med mandelspån e. dyl. 

Ris och krusbär à la Nizza. 

Här är en lätt och trevlig efterrätt, som tidigt 
i våras ofta serverades i södra Frankrike. — 1 lit. 
omogna krusbär, rensade och avsköljda läggas i 
en eldfast form och blandas med 1 Y\ del. strö
socker och 3—4 msk. kallt vatten. Formen förses 
med något lock — från en panna e. d. — och 
får stå i svag ugnsvärme tills bären är fullt mjuka; 
dock få de ej gå sönder. Lagen frånsilas och i 
denna blandas 6—8 blad gelatin, förut väl upp
lösta i litet varmt vatten. När blandningen är 
kall tillsättes 4 del. till tjockt skum vispad grädde, 
tillsatt med 2 tsk. vaniljsocker. Blandningen får 
nästan stelna, då de kokta krusbären varsamt ned-
röras tillika med 50 gr. hela, små biskvier. An
rättningen upplägges högt på glasskål och serveras 
helst genast så att biskvierna ej hunnit mjukna. 

Krusbär med is. Samma ingredienser och samma 
förfarande som ovan, men i stället för biskvier, 
tillsättes väl avrunna vattenkokta hela risgryn. (i*4 
del. vattcnspolade, bästa risgryn läggas i omkr. V/2 
kokande vatten, tilsatt med det gula skalet av 1 
citron och få raskt koka omkr. 25 min., varefter 
de spolas med kallt vatten och få rinna av på 
duk. 

Anm. Sistnämnda anrättning kan läggas i vat-

tenspolad och sockerströdd form, som sedan ef
ter att ha stått på kallt ställe några tim. kan 
uppstjälpas. 

IDUNS KÖKSALMANACK 2-9 JULI. 

SÖNDAG. Frukost: Smörgåsbord (smör, bröd, 

ost, rädisor, hårdkokta, halverade ägg med ansjo
vis); plättar med sylt; kaffe, te, vetekrans. — 

Middag: Filbunke, kalvstek med gurka, potatis och 
legymer; jordgubbar och grädde. 

MÅNDAG. Frukost: Stekt sill i papper, potatis; 
smör, bröd, rädisor; kaffe eller te. — Middag: Kall 
skivad kalvstek med helstekta potatisar; grönsallad, 
värmd sås ; rabarbersoppa med sockerskorpor. 

TISDAG. Frukost: Bräckt falukorv med stuvad 
potatis; smör, bröd, rädisor, kaffe eller te. — Mid
dag: Kokta rödspottor med imiterad hollandaise, 
potatis ; mannagrynsbriilé. 

ONSDAG. Frukost: Sill med smör och ägg, po
tatis; smör, bröd, rädisor, kaffe eller te. — Middag: 
Kalvstekspudding, potatis, grönsallad; filmjölk. 

TORSDAG. Frukost: Löskokta ägg, enkelt kok
ta makaroner med riven ost; smör, bröd, rädisor, 
kaffe eller te. — Middag: Stekt aborre med gurka 
och potatis ; krusbärsris' med mjölk. 

LÖRDAG. Frukost ; Sillgratin ; smör, bröd, ost, 
kaffe eller te. — Spicken, enrisrökt skinka med stu
vad spenat och potatis; filbunke. 

RECEPT. 

Imiterad hollandaise (för 6 pers.). i]/2 msk. smör, 
2/2 msk. mjöl, 1—2 äggulor, 4—5 del. kallt valen, 
peppar, salt, socker, citronsaft. 

I en kastrull sammanvispas mjölet, hälften av 
smöret, äggulorna och hälften av det kalla vattnet. 
När blandningen är jämn, sättes kastrullen över 
elden, och under oavbruten vispning bringas såsen 
till sjudning. Litet av det kalla vattnet samt resten 
av smöret tillsätes då och då för att förhindra verk
lig kokning. Kryddor och citronsaft tillsättas så 
såsen får god och kraftig smak. Sist ilägges en 
liten klick kallt smör. Anm. Ägggen kunna tagas 
hela, men då torde ännu större vaksamhet vid be
redningen iakttagas. 

Mannagrynsbriilé (för 6 pers.). 2/2 del. manna
gryn, omkr. I lit. mjölk, 1 liten msk. smör, 2 msk. 
socker, 20 sötmandlar, 5 bitermandlar, 2—3 ägg. — 
Till formen: 2 del. strösocker, 1/2 del. vatten. 

Mjölken uppkokas med smöret, och grynen ivis
pas, varefter gröten får koka tills den är tjock och 
pösig, eller omkr. 15 min. Den avlyftes och sock
ret, de skållade, finhackade mandlarne iblandas till
lika med de vispade äggen. — I en torr, väl ren
gjord stekpanna lägges sockret och får under stän
dig omrörning smälta tills det är ljusbrunt, då vatt
net tillsättes. Större delen av karamellagen hälles 
i en lämplig puddingform, som kringvrides' så lagen 
täcker botten och sidor. I den sålunda beredda for
men hälles den nu avsvalnade mannagrynssmeten, 
och puddingen får koka i vattenbad på spisen eller 
i ugnen omkr. 1 tim. Puddingen bör stå ett par 
timmar i formen, innan den uppstjälpes. Återsto
den av karamellagen utspädes med litet kokande 
vatten och serveras som sås. 

Pudding av kalvsteksrester (för 6 pers.). 1^2—2 
del. risgryn, 1 lit. mjölk (bland, med vatten), 1 stor 
tekopp finhackade kalvsteksrester, r liten rödlök, 1 
msk. smör eller växtmargarin, 1—2 ägg, salt, vit
peppar, en kaffekopp buljong eller överbliven, ut
spädd steksås. 

Risgrynen skållas i hett vatten och påsättas i den 
kalla mjölken och få koka tills de äro mjuka då de 
upphällas och få svalna. Löken finhackas och bry-
nes i smöret och därefter ilägges det finhackade 
köttet att även bliva lätt brynt. När kötblandningen 
är nära kall, lägges den ill risgrynen ; det vispade 
ägget jämte buljongen tillsättes, och massan avsma
kas med kryddor. Den lägges i e n smord och bröd-
beströdd eldfast form. Överst strös stötbröd och 
om så önskas riven ost, varjämte små smörflockar 
kunna fördelas över ytan. Puddingen gräddas i 
god ugnsvärme 34—1 tim. Serveras i sin form med 
eller utan skirat smör, (grönsallad) och potatis. 

J R  U  M  F  O  R  I  D  B  A  1  ̂ P U L V E R !  
(Amerikas bästa) 
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B L A N D  G L A D A  S O L V I K S B A R N  

PI 

Olle tränar. 

Svensk-rysk boxningsmatch mellan 
Anna-Greta och Natasja. 

Elt scenens barnbarn övar sig 
i cirkustrick. 

Barn och blommor. 

Syster Ebba med den allra minste, 
Björn-Olov. 

1 

; .V.; 

Natasja i ett moderligt ögonblick. E" ''"r" "" *" 9amla vackm 

MÜ 
Fröken Hill, pensionatets förestån
darinna, förklarar solvisaren för 

Ii>d au sina små skyddslingar. 

(Forts. fr. sid. 641.) 

Det är en hel liten stab anställd, som skall 
sörja för de 25 pensionärernas andliga och 
lekamliga väl och till den hör även barnens 
kära "syster Ebba", Röda korssystern Ebba 
Juhlin. Bortskämda barn bli vanligen myc
ket snälla hos "tant Ester", och mer än 'en 
mamma har ringt för att få receptet på den 
där märkvärdiga Solviksvällingen. 

Det är alltid en glädje att se glada, lyckliga 
barn, umgänget med dem ger rik lön för 
fostrans möda. Man förstår därför att det 
är övertygelse bakom orden, då fröken Hill 
utbrister: "Jag tycker synd om alla som ej 
ha barnpensionat!" 

; c BABA. 
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K O N S T  I  S T O C K H O L M  O C H  R O M  

En fontän
grupp au 
Theodor 

Lundberg. 

Professor Theodor Lundberg 

Ett av den 70-årige skulptörens 
senaste verk. 

Skulpturlek-
tion på Konst 
skolan med 

levande 
modell. 

M Ung flicka 
som går i 

badet. 
Skulptur 

av Theodor 
Lundberg. 

Interiör 
från 

Konstsko
lans elev

utställning 

BILDHUGGAREN THEODOR LUND-
berg fyllde strax före midsommar 70 år. 

Födelsedagen firades i Sorrento, där profes
sor L. tillbringar en del av sommaren. Eljes 
är 'han jämte sin maka, författarinnan Ellen 
Lundberg-Nyblom, bosatt i Rom sedan unge
fär ett år, där han arbetsglad och energisk 
har sin ateljé vid samma gata där han som 
ung stipendiat fann konstnärsverkstad under 
sin Romavistelse. 

Jämte sin verksamhet som skapande konst-
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DA SA SMÅNINGOM BADSÄSONGEN BÖR-
jar, är det på tiden att ordna med sin baddräkt och 
naturligtvis syr man denna själv. Ateljé Sländan 
presenterar oss i dag ett par trevliga modeller, som 
säkert kunna vara till nytta både vad snitt och ut
styrsel beträffar. De äro gjorda av mycket enkelt 
material, den ena av svart satin med en stor vit 
fiskmås som enda dekoration, den andra av zephyr. 

Det förnämligaste tyget till en baddräkt är utan 
tvivel den svarta silkestricotinen, därnäst en god 
crêpe de chine, men då det icke är allom givet att 

„mm, "" 

Fiskmåsen i vitt på svart. 

Fiskmåsen med badkappa. 

Brit i grön zephyr. 

i zephyr (ljusgrön, rosa, ljusblå eller mellanröd) 
I... 11:50, i silkestricotin (svart el, mörkblå) kr. 
32:—, i crêpe de chine (svart el. mörkblå) kr. 29:—. 
Prisen avse normalstorlek och modereras efter 
måttet. Pappersmönster med broderiet uppritat 
kr. 3: 75. 

Badkappan klippes i frotte (mellanröd el. g råblå) 
till ett pris av kr. 28: 50. 

Rekvisitionerna befordras genom Iduns Handar-
betsavdelning, Iduns redaktion, Stockholm till Atel
jé Sländan, som expedierar ordern pr postförskott. 

F Ö R  B A D S Ä S O N G E N  
S m....... ...m..»".m.  

skaffa sig baddräkter av dessa tyger, 
måste man ta det näst bästa, den svarta 
eller mörkblå bomullssatinen. Får man 
den rätta kvalitén, blir man säkert nöjd 
med sin baddräkt även i detta enkla tyg. 
För ungflickor kan man göra förtjusan
de baddräkter av enfärgad zephyr med 
bårder och roligheter i avvikande färger. 
Modell "Brit" är gjord i ljusgrön zephyr 
med en application i vitt och svart, som 
ej tar läng tid att göra och krage och 
uppslagen i sidorna äro i rosa färg. "Fisk
måsen" är som nämt av svart satin. 

II... .»..II............»»«".".»»»«"'»' 

Applicationen, som framställer en fiskmas 
i flykt, är fastsydd på maskin och fågelns 
teckning fullbordad med grov stjälk-
•stygnssöm i svart moulinégarn. Med en 
mössa i klara färger är det en liten dis-
tinguerad dräkt. Den kan även göras 1 
kulört zephyr för den, som ej vill ha den 
i svart. o 

Priset på "Brit" liksom på "Fiskmasen 
är följande: Tillklippt efter mått, bro
deriet uppritat, påbörjat; i svart eller 
mörkblå satin, lätt kvalité kr. 11:25, i 
tjockare kvalité (s. k. sidona) kr. 14 : —, 

när 'har han ägnat decennier åt arbete vid 
Konstakademien, dels i egenskap av lärare, 
från 1889, dels som Konsthögskolans direk
tör från 1911, vilken senare post han beklädde 
till 1919 då han avgick med pension. 

Professor blev han 1908. 
Theodor Lundbergs produktivitet som 

skulptör är ansenlig, därom vittna framför 
allt de många statyer och grupper, som i 
Stockholm smycka parker och offentliga bygg
nader. Å föregående sida meddelar Idun 
några reproduktioner av hans nu senast i Rom 
utförda arbeten, vilka tala om oförminskad 
skaparkraft hos sin upphovsman. 

* 

Konstskolan, den av konstnärerna Edward 
Berggren (målning) och Gottfrid Larsson 
(skulptur) för ett par år sedan uppe vid Kar-
laplan startade studiekursen har lovande ut
vecklats. 

Vi meddela å föregående sida ett par bilder 
dels från en skulpturlektion, dels en kollektion 
av elevutställningens mera talangfulla alster. 

iiiiiiimiiitiiiitiiiiiil 
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I nästa nummer slutar Iduns följetong 
Ester. Den nya följetongen, 

John Galsworthys äktenskapsroman 

Trots allt 
börjar i nr 29. Prenumerera från 1 juli, 
så får ni både en trevlig veckotidning 

året. u t och en utmärkt roman. 

iiiiiiiiiiiiMiiimiiittimmimmiiintiM tllllllllllMlllllltllllllt i. 

( K V Ä L L A R  !  
I  P Å  :  

I  p a r k e t t !  
SKANSENS FRILUFTSTEATER ERBJUDER 

inte bara en av Stockholms allra vackraste natur-
scenerier utan skänker också sina besökare glädje 
och gamman i rikt mått. Det senaste sommarpro
grammet, "Gamla herrgården", ett lustspel av Oscar 
Wennersten, är som klippt och skuret för sitt ända
mål. Några märkliga litterära förtjänster kan det 
ej berömma sig av, ej heller någon ursprunglighet, 
ty handling och figurer ha klara förebilder hos 
Blanche, Frans Hedberg och Jolin; men författa
rens goda sceniska blick och muntra replikbehand
ling ersätter vad som brister i självständighet. Stu
dentförälskelse, lantlig idyll, en jovialisk överliggare 
med punschfläckarne från Rullans backanaler ännu 
kvarsittande på rocken, en poetisk guvernant och 
framför allt en strålande vacker och glad lantbru-
kardotter, som vrakar greven och tar trädgårds-
mästarsonen-studentcn — hur bra gör sig inte det 
bland susande björkar och glittrande sjö under en 
blå junihimmel ! 

De spelande ha ett förträffligt grepp på sina upp
gifter och bland dem utmärka sig särskilt fröken 
Elsa Carlsson som den glada, upptågslystna herr
gårdsfröken, en verklig mönsterprestation i sin art. 
Vidare hr Brunman, vars skinande informator är 
träffad på kornet, och fröken Elsa Ebbesens dråp
ligt utformade guvernant. Hr Öberg och fru Litli-
man som patronen och hans fru gå utmärkt in i 
ensemblen. Herr Weslin är fin och sympatisk i 
studentens roll och frkn Tekla Sjöblom ger åt träd
gårdsmästarens) hustru en illusion, som på premiären 
kom en och annan av publiken att undra om hon 
ej var en äkta gammal kulla från Dalom. 

Sommarens stockholmare göra en förlust, om de 
ej se Gamla herrgården. ARIEL. 

E Iduns insamling till en iy.de arbetsstuga § 
I i Norrbotten, som enligt redovisning i nr I 
\ 21 uppgick titll 3,314,97 har före 15 jyni, | 
i då insamlingen avslutats, ökats med föl- I 
\ jande poster: Kvinna i Skåne kr. 10: —, j 
I M. N.—n, Ask er sund kr. 10: —, H. \ 
i —a—n, Motala kr. 5:—. Totalsumma i 
I kr. 3,339,97, som tillställts Norrbottens | 
i landshövding Gösta Malm, Lideå. Idun | 
Î tackar hjärtligt alla- gi vare, som bidragit I 
i till det vackra resultatet. i 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiMiitimiitmiitiiiittiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiir : 

(Forts. fr. sid. 650.) 

Denna fäst — mera medeltidsaktig än de 
flesta andra kyrkfäster — har, som jag tror 
använts som motiv av d'Annnuzio i "Il trionfo 
délia morte". 

Från San Pietro återvände vi en längre men 
mindre besvärlig väg till Subiaco, njutande i 
fulla drag kontrasten mellan det brokiga skå
despel vi nyss lämnat och den djupa stillheten 
i det storslagna berglandskapet. 

Vi passerade då den trakt dit San Bene
detto, (Benedikte av Nursia), Benediktiner
ordens stiftare, vid 14 års ålder drog sig till
baka och tillbringade 3 år i en bergsklyfta 
under böner och kontemplation. Här grun
dade han sedan — i början av 500-talet ett 
komplex av 12 kloster, varav nu återstå "Il 
sacro Speco" och "Santa Scolastica". 

FRIDA BILLBERG. 

KJOL B L I R  E L E G A N T  
KEMISKT TVÄTTAD 
ELLER FÄRGAD HOS 

ÖRGRYTE KEM ISK A TVÄTT' & FÄRGERI fl* • GÖTEBORG 

Ivill ingen undvara 
m som lärt känna > 

dess goda egenskaper 
— 654 — 
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XII. ORKAN OCH LANDSFLYKT. 

Det första livstecken, Ester efter sin hem
komst mottog från Österala var — något 
förr än väntat, själva midsommaraftonen, 
— ett telegram med underrättelse att en 
liten flicka lyckligt och väl var född. Hon 
gick genast och ringde till Falun efter blom
mor, de vackraste, som kunde skaffas, och 
sände med dem sina lyckönskningar, men 
några utförligare meddelanden växlades 
icke. 

Thomas och Gunhild hade för att fira 
hennes ankomst bjudit en hel skara ung
dom till dans på Diamant-gårdens stora, 
lövade loge, och trots sin sönderslitna sin
nesstämning måste hon njuta av det måle
riska skådespelet av bygdedräkterna i dans 
och ackompagnement från fiol och nyckel
harpa. När de inbjudna gästerna tågat hem, 
fortsatte tjänstfolket och deras kamrater och 
tycktes känna sig helt frigjorda av att ha 
blivit av med herrskaperna. Mustiga kraft
ord och visor av allt annat än platoniskt 
erotiskt innehåll klungo ut ur sommarnatts
skymningen, och då och då försvann ett par 
av han och hon med armarna lindade om 
varandras liv uppåt beteshagens busksnår. 

Ester satt uppe vid sitt fönster och såg 
ut över det välbekanta landskapet, hon 
hörde de frispråkiga visorna och de öm
som djärvt utmanande, ömsom förtroligt 
låga skratten, men hon drog ej kultur-
sensitivt kronbladen till sig, — förr tänkte 
hon med något av bitter avund på deras 
okomplicerade St. Hans-lek. Här stack rå
heten i ögonen, men vilade dock på fast 
och fruktbar arbetsjord, vida dugligare till 
kärnfulla skördar än övermänniskornas 
lycksalighetsöar av stinkande träskmark. 

— 655 — 

Hur mycket bättre, tänkte hon i trotsig 
oförmögenhet, hade inte hennes liv varit, 
om hon aldrig känt någon annan litteratur 
än Diamant-Änders postilla, almanackan 
och Kopparbergs Läns Tidning, — om hon 
stannat häruppe och mjölkat och spunnit 
och rävsat hö, och till sist en natt som 
denna blivit kysst av en kraftfull liesvän-
gare, en säker fågelskytt och unghästtäm-
jare, för att sedan sätta ungmorsmössan 
över håret och föda så många barn, som 
Herren behagade skänka. 

Nu låg väl Gabrielle där borta med den 
lilla nyfödda på armen, de gamla rönnar
na stodo säkert i blom och skickade be
dövande doftvågor in genom fönstren, och 
Tord satt på sängkanten, och sade kanske 
detsamma som den där natten i vår: »Ella, 
vad dina flätor äro praktfulla!» Ingen av 
dem nämnde väl hennes namn, men bägge 
kände sig lättade över att hon rest och läm
nat dem åt sig själva. 

Vad det är synd, tänkte Ester vidare, 
att föräldrar så litet visa sina barn hur de 
vunno segrarna eller dukade under i ne
derlagen! Varpå syftade väl deras gode, 
försynte far då han kallade sig »en orolig 
fågel», vad hade han prövat, medan han 
ännu levde bland brokiga, knuffande med
människor, innan kapell predikantbefattnin
gen i Limungsbyn och samlivet med Dia-
mant-Ingeborg blev honom nog och över
nog? Han och ingen annan hade kunnat 
hjälpa henne genom detta, men var var 
han nu? 

Helt nära på ett sätt kanske, men dock 
så oändligt, ljuvligt fjärran, det ville hon 
tro, från den jordiska kärlekens tortyrkam
mare med alla dess pinoredskap för tiötta 
och värnlösa hjärtan. (Forts.) 

IDUNS FÖLJETONG. 
(Forts. fr. sid. 647.) 

honfssultan hunnit börja sin revelj på an
dra sidan häcken, steg hon upp och började 
packa, och när Tord kört ut från gården, 
till den mottagning, han sista fredagen i 
varje månad höll i en småskola, som var 
civilisationens utpost mot finnskogen i nord
ost, begav hon sig fram till bruket och 
skaffade sig skjuts till middagståget. 

Till husets fru lämnade hon ingen för
klaring, sade endast att hon nu skulle resa 
hem, och blev häller inte frågad. Men när 
hon slutligen kom resklädd ner i förstugan 
och spände remmarna kring sin koffert, 
var hennes ansikte så gripande sorgset, att 
till och med Gabrielle såg det och lät det 
beveka sig, att ägna henne en serie små 
omsorger: tvingade henne att dricka en 
kopp starkt kaffe, hämtade en extra filt 
till åkdonet och bröt henne de två nyut
slagna påskliljorna på mittel-rabatten. 

Innan Ester skulle stiga upp i skjutsen, 
slöt hon plötsligt impulsivt den andra i en 
häftig omfamning, men hennes armar dro
gos snabbt tillbaka, då Gabrielle, i full över
tygelse att vara god och storslagen halv
högt sade : 

»Kom ihåg, kära Ester, att jag hyser inget 
agg till dig, och att när du insett och ång
rat det felaktiga, är du alltid välkommen 

tillbaka!» 
Barnen ville åka med genom allén och 

flögo som en sparvflock upp, var de kunde 
få plats. Lilla Anna-Lisa, den enda av 
dem, som liknade Tord, satt snyftande i 
Esters knä, och i hennes öra viskade i det 
hon lyftes ned en bruten röst: »Hälsa pappa, 
när han kommer hem!» 

K A V A T  \ 7  Â  f"* IT VT GÖTEBORG-STOCKHOLM-GÖTEBORG H ä r l i g a  
IlAIlALY AljrlLil STOCKHOLM-JÖNKÖPING-STOCKHOLM vårturer 

Utmärkt Restauration! Begär tiulista och DlOSpekt från ÅNGF. A .-B. G ÖTA KANAL, Göteborg och Stockholm. Sko/resor anordnas! 
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Kvinnan på 30 år. 
Reflexioner av en förstföderska. 

DE SISTA DECENNIERNAS "KVINNA PA 
trettio år" har, som envar vet, en helt annan ställ
ning än de föregående generationernas trettioårin-
gar. Man skulle nästan våga påstå att vår tid upp
höjt den trettioåriga på tonåringarnas och tjugo-
åringarnas bekostnad, och att en kvinna både till 
kropp och själ och klädedräkt numera tillåtes vara 
ungdomlig, så länge det behagar henne, även med 
risk att en och annan ej har takt nog att själv 
märka, när det inte borde behaga henne längre, för 
att hon — särskilt vad det yttre beträffar — glidit 
in i ett nytt åldersskikt. 

Det är emellertid skönt för oss kvinnor, att tids
andan utvecklats åt det hållet, att vi liksom männen 
anses vara i vår bästa ålder, medan vi äro kvar på 
trettiotalet. Det går nämligen inte att alltför myc
ket sätta sig upp emot tidsandan, som t. ex. på 
åttiotalet förklarade, att en kvinna på tjugo år ej 
hade rätt att prata eller skratta för barnsligt utan 
alltid måste komma ihåg, att hon var gammal, helst 
om hon ännu var ogift. Denna dogm alstrade säl
lan någon frimodighet utan snarare trots eller för-
sagdhet. 

Men hur välvillig tidsandan nu ställer sig^ emot 
de trettioåriga — inte minst de ogifta — så kan 
den inte borttaga eller bortförklara ett faktum, som 
vetenskapen uppdagat men gärna underlåter att ut
basunera : att i och med trettioårsålderns inträdan
de en gräns obönhörligt överskridits — rollen som 
förstföderska har därmed betydligt försvårats. Kvin
nor, som föda sitt första barn i yngre år, ha större 
förutsättningar att slippa drägligt undan än den 
som passerat trettioårsåldern. 

Och samtidigt konstaterar vetenskapen, att ut
vecklingen gått och ytterligare går därhän,"att kvin
nor, särskilt inom den bildade medelklassen, numera 
gifta sig så mycket senare än förr, och att först-
föderskornas ålder mer och mer visat sig överskrida 
"den farliga gränsen". 

Det kan säkerligen med fog ifrågasättas, om förra 
generationers kvinnor, som gifte sig så unga och 
outvecklade, i allmänhet blevo lika lyckliga som vår 
generations, vilka fått rätten att följa sitt eget hjär
tas val och oftast äga bättre förutsättningar alt 
dela mannens intressen. Men kvinnans egen yrkes
utbildning och försvårade ekonomiska förhållanden 
för båda parterna förskjuta i många fall frågan om 
bildande av ett gemensamt hem och det trots att ett 
modernt förälskat par i allmänhet har mindre pre
tentioner än forna tiders beträffande våningens stor
lek, tjänarinnor och dylikt. Och medant tiden går, 
passerar kanske kvinnan omärkligt men obönhörligt 
den gräns — trettioårsåldern — på vars andra sida, 
enligt mänsklig klokskap och erfarenhet, det väntar 
henne — om hon skall få känna moderskapets gläd
je — en barnsnöd, oändligt mycket svårare och till 
utgången ovissare än om lyckan lett emot henne vid 
ett tidigare skede. Här ser man än en gång, hur 
naturen skänker med ena handen och med den 
andra tager lika mycket tillbaka: ju större lycka, 
dess större offer. 

Härmed är icke sagt, det väl envar förstår, som 
något sysslat med detta problem, att alla under 
trettio år ha att glädja sig åt en "lätt" första barn
säng, och alla över denna ålder böra frukta sin 
första som något fasansfullt. Varje förstföderska, 
hon må vara ung eller gammal, stark eller klen, 
är underkastad ett experiment. Så mycket lär emel
lertid vara säkert, att den trettioåriga förstföderskan 
haft betydlig lättnad att vänta, om hon framfött sitt 
första barn vid yngre år. 

Hur olika barnsnöd vi kvinnor emellertid ha att 
genomgå — i två punkter äro vi dock alla lika och 
jämnställda inför Vår Herre: vi måste ensamma 
igenom och tvärs igenom det som tilldelats oss som 
förstföderskor, (så föga verklig lindring finnes att 
få, medan kampen pågår, att pengar eller öm vård 
här egentligen ha relativt litet att betyda, om de än 
kunna vara av vikt för efterförloppet), och vi äro 
alla underkastade samma stora barmhärtighet, när 
allt är över, och glömskan kommer. 

Det finns väl ingen kvinna, som icke tänkt, me
dan plågorna pågå: Hur vågade jag mig in i detta? 
Så länge jag lever, vågar jag det aldrig mera. I 
de ögonblicken förnekar hennes hjärta all den lycka 
äktenskapet och moderskapet kanske skänkt henne 
med fulla händer. Men sedan — — — Redan 
Skriften säger ju : "Då kvinnan föder barn, har hon 
bedrövelse, ty hennes stund är kommen. Men när 
hon haver fött barnet, kommer hon sin bedrövelse 
icke mer ihåg, ty hon glädes, att människan är född 
till världen." — Men det barmhärtigaste av allt är, 
att även om barnet skulle dö i den stund det födes 
till världen, glömmer modern — — glömmer plå
gorna, — glömmer hela förloppet, endast allt är 
överståndet och hon kan stödja på de svaga benen 
igen. Tacksamheten över att känna, hur livet ånyo 
fyller hennes kropp, som nyss låg så sönderslagen, 
tacksamheten över vad livet sparat åt henne — man
nen — hemmet — arbetet, som hon längtar efter, 
räcker glömskan handen och hjälper henne över det 
som för en oprövad kan synas omöjligt att över
vinna. Längtan efter barn kanske varken glömskan 
eller tacksamheten kunna döva, men sedan plågor-
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n? blivit glömda, 1er hon i hoppet att "nästa 
gång"' få denna längtan uppfylld. Sådana äro nu 
en gång vi kvinnor, och vi ändra oss icke. Män
nen må förebrå oss, hur mycket de vilja, att ingen 
av oss förmått tjäna vetenskapen genom att ana
lysera en förlossning med kall och klar hjärna. Na
turen har för alla tider omöjliggjort detta — i sin 
stora barmhärtighet — genom att skänka oss glöm
skan. S. H. 

Vardagsbrev från Paris. 
(Forts. fr. sid. 644.) 

sängkläder och bäddade sig på golvet utan
för hans rum — för att han inte skulle kän
na sig så ensam! 

Den »lilla» bourgoisiens kvinnor, ser man 
däremot över allt. Det är hon som uppfyller 
Paris — och hon syns kanske mera nu efter 
kriget, för att en annan klass kvinnor — 
gatans, student- och artistkvarterens — be
tydligt har minskats. Det är hon som trä-
lar för familjens bestånd som mannens kam
rat och vederlike. Hon sitter bak varje 
disk, fet eller mager, men mestadels fet, 
målad eller omålad, gammal eller ung — 
och räknar pengar. Det är hennes arbete 
och kanske också hennes liv. Och inte bara 
hennes utan kanske även alla hennes med-
systras. Ty det är kanske inte helt över
drift, att säga att ingen kvinnas hjärta står 
guldet så nära — som parisiskans. 

Men det finns andra kvinnor, många, 
många andra. Den stora skådespelerskan 
— hon som är förebilden för den franska 
romanhjältinnan, hon som sitter på värl
dens mest heta och instängda teaterpar
kett svept i tunga pälsverk om något litet 
tyll med annat tyll inunder — ty nu har 
vi empire-luftigheten åter tillbaka. Och ari
stokratiens damer, som ingen människa sett, 
men om vilka det nu liksom alltid berät
tas en mängd underbara sägner om jazz och 
stepp — och shimmy och äventyr. Och så 
den unga flickan, som inte alls mera vill 
bli följd av sin amma eller mamma när hon 
går ut .på gatan, som förr i världen, utan 
helt lugnt säger ifrån: men vad tänker 
ni på? Jag har ju gått genom tyskarnas 
läger, jag kan väl gå hem längs en fredlig 
gata!! Och så är det den lilla modellen, 
som är sig evigt lik och den omålade må
larinnan, som har nog sinne för vad na
turen skapat skönt för att inte tota till sitt 
eget ansikte! Och så studentskorna, som 
nu äntligen blivit kamrater med sina kam
rater och som gärna överdriva detta kam
ratskap med ett kortklippt kokett polkahår 
och en avsiktligt manlig och minst lika 
avsiktligt elegant skuren dress eller »costu-
me-tailleur» — ett emancipationstecken 
som kanske i krigets och viljedyrkans tide
varv har djupare psykologiska rötter och en 
reellare bas än hos 70- och 80-talets jung
fruliga och rörande kvinnosakskvinnor. Ja 
— och många, många andra — —. Ty 
i k vinnornas stad måste kvinnan yppa oänd
liga variationer och uppenbarelser. 

ALMA SÖDERHJELM. 

Amerikanska småbarnsbyxor. 

« 

Bilden visar ett par amerikanska småbarnsbyxor, 
praktiska och lättsydda. Mönstret har ställts till 
Iduns förfogande av fru B. Lidbäck och kan er
hållas mot insändande av 60 öre i frimärken till 
Iduns Mönsteravdelning, Iduns Redaktion, Stock
holm. 
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Då alla husmödrar erkänna att 

ZENITH'S EXTRA VÄXT 
förtjänar hedersplatsen som 

finaste hushållssmör bör 

det aldrig saknas i något hem. 

Tinnum in 1111 mm un imiiiim 111 m in I I I M I I I M I I I I I I I M I M I I M I M I M I I M I I I I I I I I I I I I I I I I I M I M  

L i t t e r ä r  n y h e t  a v  r a n  

'  H o r a c e  A  n n e s l e y  V a c h  e  I I  

I  F I S H P I N G L E  
ü  E n  b e r ä t t e l s e  o m  d e t  e n g e l s k a  

i  h e r r g å r d s l i v e t  

I P. A. NORSTEDT & SÖNERS FÖRLAG - STOCKHOLM 

Immmmmi mumm » 

Filtat* beställas eller köpas billigast fr. 
* lllwl os«. Begär Tår illuatr. priskur. 

Arvika Spinneri o. Vävnadsaffär, 
Oxtorgsgatan 9 A - Stockholm 

GO 

TAMD-CRfeME Öre 

Tråkiga gäster 
bli glada och Irevliga om de bjudas på 

Tomtens LÀTMÀNSKÀKOR 
Av ett paket bakas på en kvart 

18 stycken utmärkt irevliga kakor. 

Förtjusande nyhet. Fås överallt. 

mm 

— 65 ? — 
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KRYMPER 

EJ YLLE 

7>7ji.. -' 1 mn^l 

VQ©!1^] 
s^fgaoiäa / 

Vårt kaffe 
oöverträffat i härlig arom, drygt och 
billigt, säljes genom våra ombud eller 
mot postförskott om 4^ kg. direkt 
från oss. 

N :r 1 pr kg. 4 :  50. 
N :r 2 pr kg. 4 :  —. 
N :r 3 pr kg. 3 :  50. 
N :r 4 p r kg. 3 :  —. 

A/B SVENSKA KAFFEROSTERIET, 
TJÖRNARP. Tel. 18. 

Kejsar-JJorax 
Det bästa toalettmedlet-

Klarhet 
i hyn vinnes vid ständigt bruk av 
YVY-tvålen, och ihärdigheten 
kröncs med bestående skönhet. 

YVY-tvålen säljes över hela 
landet. 

Yvy-tvålfabriken, Ystad. 

Kläderna och — min 
man. 

Kåseri av Fru Boj. 

Jag vet inte varför jag bryr 
mig så mycket om vad Åke tyc
ker om mina kläder. Men det gör 
jag, fast jag gång på gång sett, 

— Prat! sade Åke. Inte för en 
sådan hatt ! Ta den ! Du skall få 
någonting extra vackert till den! 

Det är Åke upp i dagen ! 
Faktum är att Åke inte betrak

tar mina kläder från prisets syn
punkt. Han ser dem bara från 
en enda synpunkt: klä de mig? 

Om jag hade kommit över en 
klänning av säckväv och jag be-

att han inte har något sinne för hagade komma i den, skulle han 
kläder, när det gäller kvinnor, föredra den framför en Paris-
Det tycks vara bestämt av ödet, toalett, som han inte tyckte om. 
att han alltid skall säga något ga-| Och i det fallet är Åke kloka-
let, då jag kommer instoltserande re än jag. Jag brukar längta ef-
i något nytt. Jag vet på förhand, ter en klänning bara för att pri-
att han kommer att säga imgotjset är högre än jag törs betala, 
som irriterar mig, men varje gång(Och jag vet att jag föraktat en 
hoppas jag det bästa och frågar hatt, som jag såg rätt söt ut i, 
honom om hans åsikt. Det är för 
tokigt ! 

Häromdagen kom jag in med 
ett paket i högsta hugg och kände 
mig på strålande humör, fast mi
na ben värkte och jag hade en 
sådan där O-Gud-den-som-hade-
en-kopp-kaf fe-känsla. Jag hade 
kommit över en klänning i en li
ten bod, som skulle flytta till 
större lokaler eller som skulle 
upphöra eller något i den vägen. 
Den var av livs levande char
meuse — i guldbrunt — jag läste 
häromdagen i Vogue, att guldfärg 
var det allra nyaste — och den 
kostade bara 59:90. Jag fick se 
den i fönstret, störtade in och 
provade den. 

— Den är alldeles som sydd åt 
damen, — sade flickan som pro
vade. 

Och det hade hon rätt i. Mid
jan satt där den skulle, ärmarna 
voro lagom långa och längden 
lagom. Jag var överförtjust och 
köpte den. Och jag hoppades Åke 
skulle tycka om mig i d en. (Lägg 
märke till denna finess : jag hop
pades inte Åke skulle stycka om 
den men att han skulle tycka om 
mig i den — det är en himmels
vid skillnad). 

Jag satte på mig den gyllene 

bara därför att den kostade 25 
kronor ! 

Jag bekände det för Åke en 
gång. 

Det är väl kvinnan upp i dagen ! 
sade Åke. 

LÄSARINNORNAS 
SPALT 

FRÅGOR. 

Var, helst i södra Sverige, kan 
en amatörbokbindare få böcker 
förgyllda verkligt förstklassigt? 
Kan man också få guldsnitt? Blir 
det dyrbart? Bokmal. 

Kan någon av Iduns läsare läm
na upplysning om, varifrån man 
kan få de bästa och starkaste 
ortopediska bandager? Till följd 
av barnförlamning måste jag näm
ligen ha bandage om hela ena be
net. Jag har hört sägas, att i 
Danmark skulle tillverkas bättre 
bandager än i Sverige. Undrar, 
om så är förhållandet? Vore myc
ket tacksam för upplysning om 
en eller flera adresser på institut, 
där sådana tillverkas. 

. „ "Lärarinna". 
skruden — trött som jag var — j Jag vore tacksam för upplys-
och satte mig att vänta på Åke. ning om något sjukhem eller skola 

i 

*fA/tGAß)/A&AO*?M. srocsrsfotAfj 

Han kom. Jag irrade beskäftigt 
omkring och väntade på ett en
tusiastiskt rop : Älskade Boj, en 
sådan underbar klänning! 

Men han sade aldrig muck. Han 
hade inte märkt någonting. Jag 
höll mig tyst så länge jag kunde 
och sedan sade jag så nonchalant 
som möjligt: 

— Vad tycker du om min nya 
klänning? 

— Är den ny? sade Åke. 
Jag kände, att jag började bli 

het. — Naturligtvis är den ny, 
sade jag. Syns inte det? Jag fick 
den billigt. Gissa hur mycket jag 
gett för den. Den var alldeles 
märkvärdigt billig. — Det är rik
tig charmeuse. Känn så mjuk den 
är! 

— Ja, sade Åke och kände ly
digt på tyget. Vad har du gett? 

1 Låt mig se, trettio kronor. 
Åh! Det är väl Åke upp i da

gen! 
Han gissar alltid sådana där 

löjliga priser. Han har inte en 
idé om vad en klänning kostar. 
Han tror man får dem för en 
tjugu femöring. 

Men Åke är alldeles oberäkne
lig. Han gick med mig en dag 
då jag skulle köpa en hatt. Jag 
provade en, och den var som en 
dröm. Så frågade jag efter pri
set och satte den tillbaka på hatt
pinnen, milt men bestämt. Om 
Åke trodde, att jag fick en char-
meuseklänning för trettio kronor, 
skulle han falla i små högar, om 
jag betalade sextio kronor för cn 
hatt. 

— Vad är det för fel med den 
där? frågade han när jag satte 
bort sextiokronorsdrömmen. 

— Priset! sade jag stoiskt. 
— Men den klädde dig, sade 

Åke. 
— Som en dröm, sade jag. 
— Vad kostar den? frågade 

min gode make. 
— Sextio! Det är gräsligt dyrt. 
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finnes, varest man kan få vård 
för ett barn, s om lider av epilep-
tiska anfall och visar tendens till 
att bliva självsvåldig. Är någon 
viss ålder bestämd för intagning 
i sådan anstalt? Någon viss tid? 
Är sådan anstalt statsunderstödd, 
och vilka event, avgifter skola er
läggas. 

Bekymrad mor. 

SVAR. 

Svar till "Dolores". Svenskt 
pensionat finnes ej på Madeira 
ej heller reder man sig någon 
stans med svenska språket, lika 
litet som med spanska, ty där ta 
las portugisiska. Däremot klarar 
man sig gott med engelska. Myn 
tet portugisiskt, bäst taga med en 
gelska penningar och växla dem 
hos Rcid Castro. Reids hotel 
störst och dyrast, Atlantic trefligt 
och mycket vackert beläget. Bella 
Vista och Savoy likaså, prisen 
svenskt mynt i ett för allt omkr. 
12 k r. pr dag. Nere i staden min 
dre trevligt, men billigare. Vid 
längre vistelse kan man hyra en 
"Quinta", en villa med trädgård, 
av vilka finnas många till varie
rande pris. 

FRÅGOR OCH SVAR 

Fråga. 1) Var i v årt land finns 
någon god, präktig skola, där en 
ung, något sinnesslö man skulle 
kunna få undervisning i vanliga 
skolämnen samt i något yrke? Ge
nom vanvård efter föräldrarnas 
död har han glömt bort de kun
skaper i räkning och skrivning, 
som inhämtades under de första 
skolåren. Då nu ett arv tillfallit 
honom, och han själv såsom myn
dig kommer att få hand om det, 
önskar han mycket ivrigt att få 
lära något, så att han kan sköta 

Xä rvm 
Förste Aug 

Flyglar och Planlnon 
Hlrscbs Planomagasln. 

CEDERGREN & MÖLLE! 
Regeringsgatan 26, Stockh 

CHOKOLADER 
överdådigt 

S 

MOTORN 
Den vibrationsfria, encylindrif 

Lättstartad, driftsäker, 
Btark, ty6tgående och 

billig i  dr iften. 
Återförsäljare antagas. 

AKTIEBOLAQET BRIO-MOTOR 

S U N D B Y B E R G  

guldplätepade I 
UR' KEDJOR 
VARAKTIGAST SMAKFULLAST 

BILLIGAST 
I parti hos Sveriges Ur- j 
makare A.-B., Sthlm. 

SOLO K4Fff 
.«j. 

AB.MA1HÖ 
KA F F t KOMPAXI ! 

X 

HR 
Flaggan i topp 

Vid behov s! 

flaggor begär vr 
priskurant och pr«' 
å duk. 

Vi tillverka Yl-
LEFLAGGOR >' 
prima krondai 

"STORMFLAG. 
GOR" av bomullsduk med tvinni-
varp och "PRIMAFLAGGOR", statt 

och prisbilliga. 
Vårt fabrikat tvenne gånger prisbeiö: '-
Alla färger äkta och måtten lagenlig' 
OBS. I Priserna betydl. lägre än i i jc 
EKELÖF & SVENSSONS flaggfat: 

Karlstad 4. 

S t or t  u r v a l  
av barnsängar, turistsängar, madrass
täcken, filtar, mattor, gardiner. 

Billiga priser. 

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

Stockholm. A. T. öst. 36 U 



JCvistaLL 
PATENT 

DET NUMERA 
FÖR.NÄMSTA 
VETEMJÖLET 

Stötma. amaförfofoarbefe 
är oöfverfräffaf ! utfara« På 

sig själv. Heder och cn god vilja 
att göra det bästa äger han. 2) 
Hur mycket k ostar uppehället i en 
sådan skola för månad eller år? 
3) Är det best. årsklasser, som 
måste genomgås eller är tiden 
obegränsad? 4) Kan man påräk
na god, kärleksfull omvårdnad? 
frågar "syster Henny". 

Svar. Någon skola, lämplig för 
ynglingen kunna vi tyvärr ej giva 
anvisning på, men vilja i stället 
föreslå er, att försöka få honom 
inackorderad i prästgård, där en 
klok och godhjärtad prästman 
toge vård om ynglingens undervis
ning, antingen på så sätt att han 
själv helt åtog sig undervisningen 
— vartill dock sannolikt ej tiden 
räcker till — e ller också skaffade 
lämplig lärarekraft, t. ex. en lä
rare i församlingens skola. — 
Svaret på eder andra och tredje 
fråga inbegripes i ovanstående, 
eller rättare sagt är obehövligt 
genom vårt förslag. 4) Genom 
att genom vänner och väns vän
ner söka efter lämplig adress för 
ynglingens inackordering och un
dervisning, bör ni kunna vara 
tämligen säker på att han också 
får god vård. 

erhållas i varje järn- och 
bosättningsaffär. 

S  K  U  L T  U  N  A  B R U K  
VÄSTER ÅS 

GRUNDLAGT 

"Arbetsamt att borsta 
skor", säger Du. Misstag, 
min vän; det är en lek, om 
Du använder Viking sko
kräm och glansborsten 
Viking. Stryk på litet Vi
king med penseln, av
borsta med borstsidan 
och efterpolera med po-
lersidan, så har Du skon 
spegelblänk på ett ögon
blick-

Detta märke på varje 

förpackning — en 

borgen för bästa vara. 

ska eller franska). Goda betyg träde där om man också hör till 
kunna företes. Fordras några re- de äldre. Tacksam för svar är 
kommndationer ? 2) Vilken exa- E. 
men behövs för att få plats som Svar. Skriv direkt till svenska 
lärarinna vid ett statens seminari- Fattigvårdsförbundet, Norrlands-
um? Är det svårt att erhålla dy- gatan 17, Stockholm. 
lik plats? 

Svar. 1) Det är numera oer
hört svårt att erhålla något över
sättningsarbete och vad betyg och 
delvis rekommendationer betraf- Inspiration. 
far så gäller knappt någonting. 
Vad som erfordras i händelse nå- Erik kastade boken ifrån sig 
got tillfälle till arbete skulle yppa och sprang upp. "Nej, det tjä-
sig — t. ex. från en bokförläg- nar ingenting till att plugga ända 
gare eller någon tidning, är ett in på tentamen", utropade han. 
prov som utvisar att ni så fullt "Jag tror, att jag kokar mig en 
är inne i det främmande språket kopp starkt kaffe i stället." 
att ni förstår att fånga författa- Han . gic k fram till gasköket 
rens egenart, på samma gång som 0ch tände under pannan. 
ni klär hans verk i en vacker "Ä r  soffan ledig nu?" frågade 
svenska. 2) Skriv till S tatens hög- Arne med detsamma, och utan att 
re lärarinneseminarium och begär avvakta svar kastade han sig ned 
prospekt och upplysningar. Adres- pä den plats, kamraten nyss 
sen är 10 R iddargatan, Stockholm, lämnat. 

Det var ett stort, kvadratiskt 
Fråga. Kan någon av Iduns lä- >um med ateljébelysning. Inred-

sare giva mig några upplysnin- ningen var torftig; den nyss om-
gar 0111 d e kurser, som Sv. Fat- talade soffan bestod av en pack-
tigvårdsförbundet anordnar för låda, försedd med överkast och 
utbildande av föreståndarinnor kuddar, som nattetid portionera-
för ålderdomshem och barnhem, des ut bland rummets invånare; 
Fordras några särskilda förkun- i övrigt funnos några rottingsto-
skaper och är man efter genom- lar, ett enkelt furubord och en 
gången kurs bunden att fortsätta, bokhylla. 
Hur dyrbar kan den bliva, allt Runt väggarna stodo gipsav-
inberäknat. Är det någon viss ål- gjutningar av konstverk och på 
dersgräns eller kan man söka in- en träställning en i lera påbörjad 

inansgcstalt, utvisande att den 
ene av rummets innehavare var 
bildhuggare. 

De voro tre, konstnären, hans 
bror kontoristen och Erik, tek-
nologcn, som delade detta rum, 
vilket på en gång var ateljé, stu
derkammare, matsal, kök och sov
rum. 

"Hur är det med inspirationen 
i dag?" frågade Erik. 

"Inspirationen", svarade Arne, 
"den är visst bortblåst för alltid. 
Det är en gäst, som kommer 
okallad, men den som jagar ef
ter den skall aldrig finna, vad 
han söker. — 

"När jag gick hemma på lan
det för några år sedan, innan jag 
ens hade en tanke på att kom
ma till Stockholm och akademien, 
då arbetade min fantasi ständigt 
pä nya arbeten, och vart jag gick, 
såg jag nya föremål, som jag 
ville rita av och modellera. Men 
nu ser jag ingenting, 1111 tycker 
jag att allting är gjort förut och 
ingenting är originellt." 

"Nå, vad det beträffar", sköt 
Erik in butter, "om din 'Gäsparen' 
är du väl i alla fall ensam." 

Arne var redan på benen igen 
och gick med stora steg fram och 
tillbaka över golvet. 

"Nu äro vi där igen", sade han. 
"Jag vet, vad du vill säga, att det 
är inspirationens eld, fantasien 
och anden, som karaktäriserar 

Fråga. Kan man färga en röd 
musslinsblus ; i så fall på vad 
sätt? Mångårig prenumerant. 

Svar. Ni kan mycket väl färga 
blusen, dock måste ni välja en 
mörkare färg, än den som den 
nu har. Köp färgtvålen Nadco 
och följ noga den tydliga bruks
anvisningen som medföljer två
len. 

Tiänixen 
på dixen! 

Fråga, i) Vad heter boken ut
given av en sjuksköterska för 
råd för kvinnan vid 50 år? 

En moder. 

Svar. Antagligen menar ni det 
trevliga och verkligt goda lilla a r
betet: "Kvinnan som åldras" av 

I Anna Norœlius. 

VITA KAPPOR 
tvättas kemiskt. 

Förstklassigt utförande 

hos 
Fråga, i) Hur tvättas mocka

handskar samt vita glacehand-
skar. 2) Vilken färg väljer man 
helst å tapeter, mattor och möbel
tyg till gammalblå lackerad möbel. 

Prenumerant. 

Svar. i) Såväl mockahandskar 
som vita och ljusa glacéhandskar 
tvättas med bensin. Handskarna 
genom fuktas med vätskan, få 
ligga en stund i en skål, täckt 
med ett tefat, varefter handskarne 
gnidas med mjukt vitt tyg, t. ex. 
en sliten handduk e. dyl. 2) Ni 
har valet fritt bland en del fär
ger som t. ex. gammal rött med 
svart inslag, brunt med benfärg, 
brokig flamsk vävnad m. m. — 
Vårt råd är emellertid följande : 
elfenbensvita tapeter med mönster 
i blått; blått och brunmelerat 
hemslöjdstyg för möblerna, oblek
ta linnegardiner med kraftiga 
hålsömmar, samt en matta — 
gärna en nöthårsmatta — i djup
blått, med rött och helt litet ben-
gult och mörkgrönt uti. 

Jteontargeri & A&rri; 
(Jvättanstalt, Göteborg 

KUNC-L. HOVLEVERANTÖR 

Fråga. Till vilken styrelse skall 
ansökan 0111 plats i handarbete 
vid de allmänna läroverken stäl
las. Skånska. 

Svar. Vanligen bruka de läro
verk, som behöva handarbetslära-
rinnor själva annonsera att en 
sådan sökes. Då har man ingen
ting annat att göra än skriva 
ansökan, adresserad till rektorn 
eller föreståndarinnan för skolan 
i fråga. Ett annat sätt är att 
höra sig för i det handarbetsin-
stitut varifrån man utexamine
rats, om därstädes möjligen nå
gon eller några skolor efterhört 
lärarinnor i ämnet. 

UNDERLÅT ICKE ATT GÖRA ERT ANSIKTE SA TILLTALANDE SOM MÖJLIGT: 
O ATI NE rengör bättre än tvål och vatten. Porerna bli fu llkomligt rengjorda från damm och 

smuts, blott vid lätt ingnidning och avtorkning strax efteråt. Oatine skyddar huden och skapar 
ny hud genom ständig behandling, och huden blir klar, frisk och vacker. 

Begär endast OATINE "Vit créme, grönt lock" och tillbakavisa alla efterapningar. Fås i burk, 
eller tub kr. 3:—, och stor burk (tredubbelt innehåll) kr. 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, mju 
och vacker. Fås i burkar av samma storlek. Kr. 3 : — och 6 : —. 

Fås överallt, eller skriv till 

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

CHRISTIAN STAD 

GÖTEBOftO 

KRlSttLL-PATOfi 

Fråga. Vore tacksam för under
rättelse om vart man lämpligast 
skulle vända sig för erhållande av 
översättningsarbete (helst från ty-



" r—' (Jja, denna gången 
har ni verkligen, 
satt mej på det 
hala. cMen så 
mycket kan jag 
s äga, att antingf 
en är det bästa 
mejerismör eller 
också Jlustads 
S äst a yäxt" 

JCrantyz 

NESTLÊ'S BARNMJÖL 
användes av alla mödrar, som vilja se sina barn 
friska, frodiga och välmående. Detta närings-

och uppfödningsmedel, som är lättsmält, gott och 

billigt, är absolut tillförlitligt i synnerhet vid den 

kritiska avvänjningstiden. Nestlés barnmjöl är 
även ett förträffligt och kraftgivande födoämne 

för barn i al la å ldrar, mag- och tarmlidande samt 

åldringar. 

Av SANQALLA the 
rekommendera vi våra kända märken 

"PEKOE S O U C H O N G" 
"IMPERIAL", "ORDINARY" 

i  originalförpackningar.  

PERCY F. LUCK & Co. 
11 III II IUI MIL III III IHM I IIIIIIIII 
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den borne konstnären, utförandet 
beror på skolning och uppfostran, 
utbildning med ett ord. Det har 
jag hört förr, och därom äro vi 
förresten ense. 

Men under hela detta år har 
jag inte känt någon inspiration. 
Jag har gått omkring i en dyster 
gråvädersstämning. Det var i 
det lynnet jag började min 'Gås
paren'. Och jag tror, att han 
ganska bra kommer att visa män
niskan, som vaknar upp till sitt 
dagliga enahanda släp och slit. 

"Säg du hellre sanningen med 
ens", svarade Erik. "Du är trött 
på 'Gåsparen' och längtar efter 
att få börja med ett annat arbete, 
något, som kan hänföra dig." 

Arne hade stannat framför gas
köket, och hans blick följde lå
gorna med ett frånvarande ut
tryck, som om han inte lade mär
ke till dem. 

Du har rätt", sade han lång
samt. "Jag längtar efter den he
liga inspirationens eld, som bort
sopar allt och uppslukar helt. 

Jag har jagat den hela detta 
ar — i kamraternas krets under 
muntert glam — i solljus och snö 
på Brunnsvikens is med skridsko 
på min fot — i knoppande vår 
bland Djurgårdens träd — vid vå
gens skvalp mot en enslig strand 
— så åter bland kamrater och 
vänner i staden. 

Men allt är förgäves. Min eld 
är slut. Jag är mannen som sö
ker sagan, och jag finner henne 
icke." 

"Det tycks inte finnas mer än 
etr råd för dig då", sade Erik. 
"Du måste skaffa dig en sång
mö, en Musa, och tillämpa de 
gamla grekernas erfarenhet, att 
det är kvinnan, som inspirerar 
och tänder." 

Kaffet var nu framsatt på bor
det, och de började dricka. 

"Det var sant", sade Erik, "jag 
glömde att tala om för dig, att 

det fanns ingen storm, hur hård 
den än var, som skrämde henne 
bort från sjön. 

På en sjuk flicka ser man all
tid med andra ögon än på en 
frisk. Margit kan aldrig väcka 
kärlek hos en man. I stället tän
der hon hans inspiration och en
tusiasm." 

"Nu glömmer du visst k lockan", 
svarade Arne, och Erik rusade i 
väg till sin tentamen . 

När vännen var borta, gick 
bildhuggaren fram till sitt arbe
te och försökte fortsätta det på
började verket. Han hade sig 
själv till modell, och när han 1111 
ville återge bröstets välvning, 
måste han blotta sig till midjan. 

Han kände fortfarande ingen 
lust att arbeta. 

"Det är sant", tänkte han, 
"Margit kan komma. Hon får 
inte finna mig i allt för djup 
négligé." 

Så hängde han våta klutar 
kring sitt arbete, ordnade en smu
la på sitt yttre och kastade sig 
på soffan med en bok. 

Det var Andersens sagor i en 
vacker, dansk, illustrerad upplaga. 

Saga efter saga läste han och 
glömde helt sin omgivning. 

Margit hade knackat flera 
gånger på dörren, innan han lade 
märke till det och bjöd henne sti
ga in. 

"Erik har fått sin tentamen 
framflyttad och kanske dröjer 
borta en timma eller mera. Kan 
du inte sitta ned under tiden och 
vänta !" 

De hade endast träffats ett par 
gånger förut, och samtalet gick 
en smula trögt i början. Varmed 
skulle en konstnär underhålla en 
ung dam, som är uppe i Stock
holm för första gången för att gå 
igenom en kurs i huslig ekonomi? 
Låt vara, att de blivit 'du' på 
grun dav gemensamma relationer 

Tänk alltid pé 
N O R M A N S  

vid behov av Glas och Porslin. 
Tegncrgatan 23. — Odcngatan 

urra 
Nu harmamma 
Ivåtlat min klän
ning med 

Gummans Flingor-

min syster kommer upp på för-1 till den ena partens bror. 

är en världsberömd, lättsmält 
'kraftnäring för barn, ammande mfld-1 

rar, konvalescenter och ålderstig
na samt för personer, som lida av 
mag- eller tarmsjukdomar. För
ordas av läkare. Köpes i apo

tek, speceri- & drogallärer. 
Mellins Food Depot, 

Malmö. 

GIFT ER ALDRIG 
förrän Ni gjort ett  besök hos 

B R Ö D E R N E  L J U N G G R E N  
MÖBLER, MATTOR & GARDINER 

Jtdolf Fredr. fÇyrkog. 7, Stockholm 

Korpulens, Fetma 
borttages genom 

Dr Hoffbauers lagligt skyddade 

Avmagringstabletfer 
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. 

F1IUT11EHII 
Äktenskapsförord. Boskillnads-
och äktenskapsskillnadsmäl. 
Boutredningar och arvskiften. 

T E S T A M E N T E N  

Advokatfirman 

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

Lilla Vattugatan 14. 
Riks 7576, 24488. Allm. 18336. 

Varje familjeförsörjare bör bereda sina efterlevande 

Pension I 

ALLMÄNNA ÅNKE- OCH PUPILLKASSAN 
— Grundad 1784 — 

Prospekt portofritt på begäran, varvid denna tidning bör åberopas. 

———- STOR KYRKOBRINKKN 11 - STOCKHOLM ———— 

fonda st 
den! 

middagen. Hon har slutat sin 
kurs i hushållsskolan och skall 
roa sig i fjorton dagar, tills jag 
blir klar och vi kunna följas åt 
hem. 

Jag hade trott, att jag skulle 
vara färdig med min tentamen 
till klockan ett, och då skulle vi 
farit ut tillsamman. Hon vet inte 
om, att jag fått tentamen ändrad. 
Nu kommer jag väl inte hem 
förrän klockan tre. Du kan ju 
underhålla henne under tiden. 

Apropos Margit! H011 borde 
kunna inspirera dig." 

"Margit?" genmälde Arne frå
gande. 

"Ja just. Hon har en under
bar förmåga att inspirera och 
hänföra. Jag har tänkt över det 
ibland. 

"Muhammed var epileptiker, 
Nelson likaså. Swinburn var en 
vanskaplig dvärg. Schiller käm
pade hela livet mot sjukdom. 
Margit är ofärdig. 

Du tycker helt säkert, att min 
syster kommer i alldeles för upp
höjt sällskap.. 

Men jag vill endast säga, att 
vi friska människor, vi storma 
för mycket på vår hälsa, vi plott
ra bort våra krafter och få in
genting kvar, när vi vilja samla 
oss till en stor handling. Det är 
därför, som de största bedrifter
na utföras av dem, som ha de 
bräckligaste kroppskrafterna. 

Och vad Margit beträffar har 
jag ju inte sagt, att hon kan ut
rätta någonting själv. Jag säger 
ju endast, att hon kan elda och 
hänföra. 

När hon var barn i världen, 
kunde hon med ett enda ord få 
hela skolan att följa sig. Den 
kälke, på vilken hon satt, flög 
fortare än alla andra utför bac
karna. Kom hon ned på isen 
var hon omsvärmad av pojkar, 
fast hon inte fick åka skridsko, 
och alla ville draga hennes kälke 
över banan. När hon satt .bred
vid styrmannen, seglade båten 
snabbare fram över vågorna, och 

"Nå, vad tycker du om Stock-] 
holm", frågade han om en stund 
"Hur har du trivts här i vinter? 

"O, det har varit underbart' 
svarade hon. "Klockan fem var 
enda eftermiddag har jag varit 
färdig med mitt kök, och sedan 
har det burit i väg ut på före 
läsningar, teatrar och konserter 
Tre kvällar i veckan ha vi gått 
på arbetareinstitutets föreläsnin 
gar, i astronomi, utvecklingslära 
och litteraturhistoria. Lördagar 
ha vi slutat klockan ett på kur 
sen. Sedan ha vi gått på mu 
seer och utställningar; och det ha 
vi gjort på söndagarna också.' 

Två stora ögon, som han aldrig 
lagt märke till förut, tändes i det 
smala, bleka ansiktet och började 
lysa och spraka. 

Litet tyst och försagd hade I1011 
varit i början. Nu var hennes 
blyghet alldeles borta. 

"Jag förstår henne så väl 
tänkte han. "Som barn har hon 
aldrig helt kunnat deltaga i sina 
jämnårigas lekar, aldrig har hon 
fått dansa, springa eller åka skrid
skor och skidor. Nu är hon full
vuxen, livet öppnar sig för hen
ne, och det som nu intresserar 
hennes jämnåriga: konst, littera
tur och vetenskap, det får hon 
njuta av i lika hög grad som de." 

Hon fortsatte att tala om vad 
hon sett och upplevat i Stock
holm denna vinter, från konst 
och litteratur kom hon över till 
en föreläsning över franska re
volutionen och därifrån till tan
kens frihet och allas rätt till livet. 

Han blev mer och mer intres
serad och rycktes med av hennes 
tal. Det var som om han försatts 
tillbaka till sina egna första år 
i Stockholm, då han själv hade 
flammat av hänförelse inför allt 
del nya, han mötte. 

"Vad läser du för bok", fråga
de hon och avbröt sig själv. "An
dersens sagor, illustrerad. Får 
jag se?" 

(Forts.) 

NekejU 
Det -skulle vara 
MZ/IDIG; 
TVätt pulver 
med violdoft 

s a '  M a m m a !  

lättlöpande, håll
bara och billiga 
v e locipedringar 
äro marknadens 

förnämsta 

B N Y M A N S  V E R K S T Ä D E R  
U P P S A L A  &  

BASTA TVÄTTMEDEL 

"LUNOSTEDTS" 
Efter ï/2 tim. kokning utan för g. borst
ning, skrubbning,_ blir tvätten ren och 

fin. Erhålles överallt. 

OTTOIYIANER 
Förmånliga betalningirilllcor 

TMORWALD OLSEN, B lscktornsgränd 6, Sthlm. 

Allm. Tel. Söder 9851. 

-Tablet
terna 
verka 

snabbt o. 
säkert vid 

Huvudvärk 
Ischias 
Influensa 

Inga skadliga biverkningar. Starkt 
urinsyrelösar.de 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 

660 



<§>fari6en6 Jfafuftéteatev 
(Direktion: Gustaf Linden.) 

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

Repertoar sommaren 1922. 

Hostrup : 

Äventyr på fotvand* 
ringen. 

IVennersten : 

Gamla herrgården. 
Ang. biljetter se affisch. 

OBS ! Växlande repertoar, popu
lar a nedsatta biljettpriser. 

H A L L D I S  S TA B E L L  

H Ä L S A  O C H  S K Ö N H E T  
G E N O M  K R O P P S K U L T U R  

under 

so m m ar säsongen 
Text av E. Krey-Lange, 

illustrationer efter original-

teckningar av dr E. Milch och 

fotogr. a v Goodwin. Kr. 5 :  — 

WAHLSTRÖM & WIDSTRAND 

Djurgårds-Teatern 
Varje afton kl. 8. 

"Den javanesiska 
dockan. 

Skönhetsbindor, 
10 olika för olika an- cf-a*-» 
siktsdelar, borttaga ryn-
kor, slapp hud, isterhaka V __ 
m. m. Skönhetsbindan ^ ) ' r>  

arbetar medan vi sova, 
alltså inga uppoffringar 
av tid och pengar. Alla 
som använda eller an- 7L__//^ 
vänt skönhetsbindan lov- /ïïrvKy 
orda "den. Uppgiv den ' '  
ansiktsdel, till vilken bindan skall an
vändas. Pris från kr. 3: 50 till kr. 
7:—. Ulustr. Priskurantcr och Mått-
bjanketter gratis och franko. Alla sor-
crs sjukvårdsvaror. Aderbråcksstrum-

por, stor sortering. 
Nils Adamssons Sjukvärdsaffär, 

Centralpalatset, Stockholm. 

I tre akter (andra akten indelad i 7 
tablåer, tredje akten i 8 bilder). 
Kostymskisser och dekorationer: 

Olle Nordmark. 
Kostymlev. Vcrch, Berlin, Holms 

atelje och Sidenhuset. 
Danser: Carl Hagman. Regie: 

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

Naima W ifstrand, K arl G erhard, L ili Z iedner. 

I huvudrollerna: 

Gösta Ekman, 
Ann-Sofi Norin, Georg Blomstedt. 

Bilj. säljas i Allm. Tidningskont. 
och Nord. Komp. samt i teaterns 
biljettkontor. 

K  r i s  t  a l l - S a l o n g e n  
(Direktion: Mary Gräber.) 

Varje afton kl. 8. 

"Med pukor och trumpeter" 
I huvudrollerna : 

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

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

tensen. 
Bilj. säljas i Allm. Tidningskont., 

Gust. Ad. torg, frän kl. S c. m. i 
teaterns biljettkontor. Biljettpriser: 
2, 3, 4 och S kr. 

Telefon : St.-tel. ö. 23 23. 

a g a - i e a t e r n  
(Direktion: Uno Lindholm.) 

Varje afton kl. 8. Sönd. kl. 3. 

Peppar  å  krpadnel l ikor  
Ett sommarskämt med sång och 
dans i 3 akter (speciellt skrivet för 
Haga-Teatern) av Felix Körling. 

Dirigent :  Gustaf Tropp. 
Regi :  Uno Lindholm. 

Bilj. i Allm. Tidningskont. till 4. 
Vid teatern efter 4. At. V. 6. 

Vävskedar  
jämte övriga tillbehör för handvävsto
lar. Vdvspännare, Skyttlar, Skedkro
kar och Spolmaskiner köpas förmån
ligast hos 

A.-B. Borås Mek. Wäfskedsfabrik, 

Borås. Rikstclefon 1028. 
Exp, till landsorten mot postförskott. 

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

Tel. 16199. Telcgr. Grenhammar. 

Avd. B. Pyrotekniska artiklar. 
Rikhaltigaste partilagcr 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: Rökutensilicr samt andra 
kortvaror spec, för cigarraffärer. 

N e d s a t t a  b i l j e t t p r i s e r .  IDUNS PRISTÄVLING i N:o 27 

Detta kaffe 
rekommen
deras sär
skilt för god 

och fyllig 
arom. 

Bergstrakt. Snö. Mar

scherande krigare. En 
man död. Man och poj

ke med blottade huvu

den. 

Sydländsk prakt. Mu

sikinstrument. Yngre 

man sittande på golvet. 

Äldre man liggande. PERCY F. LUCK fi. Ca 

a» ttÖ£EFTCKTlW 
menoipnin^ 

3PpA£ 

I uoep B O E Â 3  

KÜ 

Vinter. Gårdsplan. 

Skällande hund. Två 

män, en på knä. Äldre 

kvinna i dörren, han

den på hjärtat. 

Inomhus. Kvinna sit

tande. Två män, en 

på golvet, en i svart

rock. Skrivmaterial. 

VÄVNADER, KONSTSMID EN 
och ALLMOGEMÖBLER. 

Beställningar mottagas. Stilfullt 
arbete. Begär offert. 

THE ENGLISH-SWEDISH MAGAZINE 
(ENGELSK-SVENSKA TIDSKRIFTEN) 

Juni-numret innehåller bl. a. :  

August Strindberg. — Essay av Modern litteratur och modern 
Fil . D:r John Landquist. Skolundervisning — av Ludvig 

Berta Ruck's uttalanden om Nordström. 
Strindberg. Lloyd George — Karaktäristik av 

Miss M. A. Thomas. 

Alla artiklar äro både på engelska och svenska. Finnes i alla 
boklådor och tidningsaffärer. Prenumeration på posten, i bokhandeln 
eller direkt hos tidskriftens expedition. Västerlånggatan 63, Stockholm. 
Provnummer sändes portofritt mot insändande av 1 kr. eller per post
förskott. 

Driftiga kommissionärer antagas mot hög provision. 

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, Pipcrsgat. 
14, Stockholm K. Allm. Tel. 201 11. 
Riks 3 37 33. Klipp ur annonsen. Bruks
anvisning medföljer. Säljas även hos 
A. B. Wilh. Becker. 

B Krig. Ryttare, fot- 3 
^ folk. Kanonhjul. Stu- S 
h pad häst. En man fal- i® 
[i 1er. En annan bispring- S 
(i er honom. Kämpande M 
É till höger och vänster. ^ 

[fl I naturen. Sovande v 

W8 naken kvinna. Två g 

Hl manliga betrakta hen- Ï 

El ne. Död fågel. g 

För den nyfödde. 
Komplett, fin, välsydd utstyrsel, bästa 

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

Fru CASPERSSON, 
3 Jerntorgsgat., Örebro I. 

Enastående billigt! 

DE BORTSTULNA T AVEL DUKARNA. 

En djärv stöld har blivit be- beskrivningar. Kan ni med led

gången. I ett museums visnings- ning av dem säga vilka de bort-
salar blevo en dag härförleden stulna tavlorna äro? Alla sex äro 

sex dyrbara taveldukar skurna ur allmänt kända verk av framstå-

sina ramar och bortförda. Tju- ende svenska mästare. 

varna äro ännu inte funna, och 
för att allmänheten skall biträda Lösning, märkt I duns pristäv-

med spaningarna har man i de lan i nr 27, Iduns Redaktion, 

tomma ramarna insatt kortfatta- Sthlm, torde insändas före den 

de beskrivningar över de bort- 15 juli. De tre först anträffade 

stulna konstverken. riktiga svaren belönas med S kr. 

Här ovan återfinner ni dessa vardera. 

Veckokrönika 
Hela dagen ha vi ägnat åt studiet 

av priserna på dam-, elirr och barnklä
der. Det är verkligen förvånansvärt 
vad prisläget på alla bcklädnadsartiklar 
förbättrats under en relativt kort tids
period, om man får bedöma det efter 
Åhlén & Holms, Stockholm, sommar
katalog. Men så är ju också denna 
firma känd över hela landet för sina 
goda varor och billiga priser. — Skriv 
och begär en katalog. Den erhålles gra. 
tis och portofritt. 

a 
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Damkoftor 
av 1 :ma helylle i 25 olika 

färger. 

Garanterat svenskt förstklas
sigt fabrikat. Högmoderna 

modeller. 

N :o 299. tjock kvalitet, enfär
gad, 102 cm. lång Kr. 24: 75. 

N :o 300, samma kvalitet och 
modell, 90 cm. lång Kr. 19: 75. 
N:o 302, extra tät stickning, 
enfärgad med mönster å krage 
och bård i diskreta färger, 84 
cm. lång. Kr. 15: 75 per st. 

Mot postförskott. Två stycken 
fraktfritt. Full returrätt inom 

8 dagar. 

N:o 299 o. .300. N:o 302. 

VARULAGRET DROTT, Stockholm C 
A 

ielolaoet 
gottgör ô 

Depositions- & Kap italräkning 

Högsta gällande ränta 

E N  V Ä L K O M M E N  P R E S E N T  

blir den nya upplagan aü 

MSMBOK 

Av ELISABETH ÖSTMAN-SUNDSTRAND 

1 2 : t e  u p p l .  

Fullständigt omarbetad och utvidgad. 

P r i s  k r o n o r  / O  :  — 

WVWIfP« Anvisningar att använda GASSPIS eller GAS-
i"l X i lJL X • UGN vid alla recept för stekning och bakning. 

IDUNS TIDSFÖRDRIV. 

NAMNGATA. 

En av våra läsarinnor heter 

Disa Kers-Eklaiulh. 

Vid rätt omflyttning av bokstä
verna i namnet får man veta da
mens titel. 

En av våra läsare heter 

Erik Ivar Kastin 

Även av bokstäverna i dennes 
namn kan man bilda titeln. 

CHARAD. 

Mycket har man säkert vunnit, 
när man har mitt första hunnit. 
Mitt andras början eller slut 
man aldrig kan fundera ut. 
För att få viitt kela klar 
man mången gång bekymmer har. 

PALINDROM. 

Mig rättfram finner man i trupp
förband. 

Mig omvänd ges om ställningen 
ibland. 

Jag rättfram flyter i fjärran trakt. 
Mig omvänd bör den vara som 

har vakt. 

ETT DOLT ORDSPRÅK. 

Bellmansro, Fårösund, Ersta-
gård, Kvaseberg, Saltsjöbaden, 
Råditorp, Manilla, Träskomåla, 
Hammcrdal. 

Ur vart och ett av ovanstående 
ord tagas tre bredvid varandra 
stående bokstäver, vilka, skrivna 
i följd, bilda ett känt ordspråk. 

CHARAD. 

Mitt första är çj lätt att skipa. 
I mitt andra kan man ro med 

snipa. 
När någon gång ni skall turista, 
bör ni till mitt hela kvista. 

RÄKNEPROBLEM. 

Bröderna Bo, Sten, Olle och 
Leo sutto och räknade sina fick
pengar. Därvid kommo de un
derfund med att de tillsammans 
hade 2 kr. 50 öre. Bo hade dub
belt så mycket som Olle, och Sten 
hade ensam lika mycket som Bo 
och Olle tillsammans. Olle hade 
12 öre mera än Leo. 

Hur mycket hade var och en? 

Lösning 

AV PRISTÄVLAN I N :R 24. 

1. Insjön. 
2. Tidan. 
3. Avesta. 
4. Kungshatt. 
5. Svartån. 
6. Hjälmaren. 

De tre först anträffade rätta 
lösningarna hade insänts av Fru 
Lalla Wahlberg, Karlstad, Gust. 
Fornstedt, Nol och Fru Märta 
Olsson, Öhn, Strömstad, som allt
så vardera erhålla 5 kr. i pris. 

Lösningar 

AV TIDSFÖRDRIVET i N:r 25. 

Palindrom: Gås — såg. 
Utbytningsuppgift: Sval/, ske

dar, lampa, binge, sedan, raser, 
tagel. De nyinsatta bokstäverna 
bilda namnet Lemberg. 

Gåtor: 1. Nöt. 2. Intet. 3. Spin
deln. 

Dolda geografiska namn: 1. Ri
ga. 2. Ransäter. 3. Navarra. 4. 
Dorpat. 5. Nantes. 6. Aland. 

Tapetkompaniet 
levererar Eder 

sm 

DAMFRISERING 

För ANSIKTE HÄNDER och LX:-
PAR, för torr hårbotten, för he:: 
efter rakning är Mandelcrem ett efféi. 
tivt medel. Ingeborg Fransen, Di: 
merad från Academi Scientifique c-
Beauté, Paris. Strandvägen 3, St- -
Tel. Norr 214 93. 

TAPETER 
till lägsta priser. Största sortering av 

in- och utländska kvalitéer. Rekvirera 
prover genast. Riks 99 05. Allm. 133 20. 
Katarnav. 7, Sthlm. (Vid Slussen.) 

Kvarnström & Eriksson 
Sliperi, Förnicklings- & Oxi-

deringsfabrik 

Kungsg. 84, STOCKHOLM. 

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

Hilma Aströms Damfriséring, Nybro; 
54, Sthlm, rekommenderar sin oöu-
träffade vård av håret, vilken hind: -
håravfall och mjällbildning samt i h . 
grad befordrar hårväxten. Elegant ; 
séring och ondulering. 

D A M E R !  
y :  förstör icke Edra blu-

sar vid armsvett. Ett 
säkert medel är 

j ~ - K JÊÊ VASENOLOFORM-

wm puder, vilket även bort-
tager svettlukten o. an-
dra hudutdunstningar. 

VASENOL-
sår- och barnpuder, rekommenderas av 
läkare som bästa medel mot sår, röd 
hud, "revormar", liggsår etc. Oum
bärligt _ vid fotsvett och sårnader. 
Säljes i Apotek och Parfymaffärcr. 

DEN TID A V 

PÅNYTTFÖDELSE 
inför vilken vår världsdel nu 
står, måste i främsta rummet 
byggas på d e solida egenskaper, 
som sedan hedenhös bibehållit 
sig hos jordens arbetare, skrev 
nyligen en lärd och erfaren man. 
Är Ni intresserad av hithörande 
frågor, läser Ni Vårt Land och 
Folk, Bondeförbundets huvud
stadstidning, som tillika är ett 
vaket nyhelsorgan. Prenumere
ra på närmaste postkontor eller 
köp lösn:r à io öre hos Press
byråns bud, kolportörer och tid
ningskontor. 

DEN SOM SÖKER 
förbindelse med lantbe

folkningen ™re sif det^fr 
& 1er att erhalla 

tjänare, köp eller försäljning 
e t c .  a n n o n s e r a r  n u m e r a  i  V å r t  
Land o c h Folk, som samti
digt har stor spridning och bil
liga annonspriser. Adressera en
dast Vårt Land och Folk,Stock
holm I. Stå gärna till tjänst 
med prisuppgift. 

VARFÖR 

ÄR NI SJUK 
då HOMEOPATIEN bevisli-

gen är den bästa hjälparen vid 

alla sjukdomar. Ring, skriv 

eller gör oss ett besök. Fråg-

lista för sjukdomsbeskrivning 

på begäran. 

Vänd Eder med förtroende till 

WESTLUNDS 
Fysikal. & Homeopatiska lust. 

H om. läkare. 
Vardagar 10—2. 

Aftonmottagn. :  Tisd. o. Fred. 

6—7 c. m. 

R. T. 73935. A. T. öm. 16 16. 
Sturegatan 6. (Förväxla ej 

med Sturcplan 6.) 

STOCKHOLM. 

Avdelning för: Massage, sjuk

gymnastik, olika elektriska be

handlingar, hetluft m. m. (Bil
lig taxa.) 

Hårfärgningskammen Stella. 
över 400,000 i bruk. 

Bästa medel att jämt och vackert 
färga hår skägg och mustascher, fullt 
äkta och hållbart. Finnes i olika ny
anser från ljust blont til l djupaste svart. 
Garanteras giftfri och oskadlig. Bruk-
bar i årsvis. Pris komplett kr. 5: 25. 
Sändes mot postförskott, utan angivan
de av innehåll från 

Kemisk Tekniska Depôten, 
Malmö 4/S. 

Crème o. puder 
att användas vid skötsel av 
späda barn, Bäddundcrlag, 

Dinappar, flaskor m. m. Ba

bybyxor, impregn. 
I parti och minut billigast 

från 

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

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

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

L E V E R A N T Ö R  A V  

IDUNS PAPPER 
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 M :  

R. ^W. STARE 
R. T. 4044 59 KUNGSGATAN 59 A. T. 19230 
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PENSIONAT OCH BADORTER 

FALSTERBOHUS 
F A L S T E R B O  

Wordens Riviera. 200 gästrum, Casino'm. m. 

Nordens förnämsta strandbad, vilo- och rekreationsort.  
Kilometerlång, härlig badstrand mot söder.  
Golf- och Tennisbanor. Varma saltvattensbad. 
Komfortabelt,  kontinentalt ,  trevligt.  Egen stor orkester.  

Säsong: Juni —September.  

Pension inclusive rum från kronor 11:— pr dag. 

f̂ yinnlig arbets kra ft 
inom 6iväl hemmens som andra 

kvinnliga arbetsområden kan Ni 

rfied bästa resultat 

erhålla genom att sätta in en an

nons i IDUN, specialorganet för 

kvinnliga platsannonser av alla 

ilag. 

Insänd Eder annons till Iduns 

Annonskontor, Stockholm, och Ni 

erhåller omgående prisuppgift. 

LEDIGA PLATSER 

En. flicka 
i 30 årsåldern, helst med kyrkl. intres
se, av god familj, som är villig åtaga 
sig en ensamjungfrus sysslor, kunnig i 
enkel matlagning, får god plats i präst
gård, två personer. Svar till "Villig o. 
snäll", Ängelsberg p. r. 

Elementarbildad, 
barnkär flicka, som vill hjälpa husmor 
med tillsyn av 2 små gossar och med 
lättare sysslor i hushållet, liänvände sig 
ned löneanspråk och ev. rekommenda
tioner till "Fru Greta", Svenska Tele
grambyrån, Stlilm f. v. b. 

PLATSSÖKANDE 

Värdinna 
v 'an vid större finare hem, önskar plats 
' '11 någon ensam äldre aktningsvärd 
herre eller änkeman med barn. Goda 
ref. finnas, närmare 

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

Jämtländska, 
c 'ementarbildad, som genomgått lius-
n 'oderskurs, önskar komma på större 
Kård, helst i aug., för att under hus
moders ledning deltaga i husliga sysslor. 
Frit- vivre. Familjemedlem. Svar till 

år", Iduns exp., f. v. b. 

Som husm. hjälp 
' '»skar elementarbildad flicka plats un-
j'cr sommaren, även van att undervisa 
lam. Närmare 

StocKholms Uthyrningsbyrå, 
gjureplan 6. avd. 9, STOCKHOLM. 

Pålitlig flicka, 
2;1 år, söker självständigt arbete i hem, 
?kolliusliåll eller likn. Till landet eller 
'  stad. Elementarskola, sjukvård (2'/3   
: , r). Betyg och referenser finnas. Tack
an» för svar till "M. S. R-", Iduns 
i^p., f. v. b. 

iKQiroKtor 
; ,Ven kunnig i hushåll, trädgårdsskötsel, 
"'Usikalisk, önskar plats i hem. badort 

dyl. Svar till "Energisk", p. r. 
JJälsingborg. 

^ t , 

•^oin avla gt realskoleexamen, önskar till 
. 'östen plats att undervisa 1 eller 2 
"a™. Goda betyg och referenser. Svar 
I'll "20 år", Iduns exp. f. v. b. 

Sjuksköterska, 
£x., önskar plats att vårda någon äldre 
Men herre eller dam. 

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

Gihls S juksköterskebyrå, 
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. 

INACKORDERINGAR 

UNDER INSTUNDANDE HÖST-
och vårtermin önskas inackordering för 
en pojke, 11 år, som genomgått ele
mentarskolans 1 :sta klass och som kan 
komma i åtnjutande av undervisning i 
ämnen för 2 :dra och event. 3 :dje klass 
i elementarläroverk (om möjligt med 
en jämnårig). Svar under adr. Otto 
Grahn, Lund. 

Doktorinnan Vilma Erikssons 
Vilohem 

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

Tvenne damer 
erhålla god och billig inackordering i 
Säfsjö. Svar till "Sommaren 1922", 
Säfsjö p. r. 

DIVERSE 

ÄRADE FRUAR! Har ni någon 
gång tänkt på hur mycket ni kan spara 
genom att undvika mellanhänder? 

Beakta fördelen av att köpa eder ost 
direkt från mejeri. Jag exp. fortfaran
de mot efterkrav till nedsatt pris vår 
under garanti verkligt helfeta extra 
fina Stilton sötmjölksost till ett pris 
av endast kr. 1 : 60 pr kg., fraktfritt 
vid köp av 50 kg. på en gång. För 
att övertyga alla om att jag ej är av 
de många humbugsannonsörer vidhål
ler jag fortfarande mitt löfte om att 
köpt vara som ej utfaller till belåten
het får returneras och pengarna åter
fås. Rekvirera därför en provsändning 
på 10 kg. som är minsta sändning som 
kan exp. Jag är övertygad om att ni 
blir tillfredsställd och återkommer. 
Klipp annonsen, göm adressen, den in
föres endast denna gång. Ad. Lund
gren, Möne, Älmestad. 

I Cannes 
vackert söderrum att hyra hos ensam 
fransk dam, professeur. Tillfälle till 
lektioner i sp råk, pianospelning och mål
ning. Referenser givas och fordras. 
Kamrer Edm. Janse, Regeringsgatan 
99, IV, Stockholm. 

Affär för ensam dam. 
En liten nätt Damkonfektionsaffär 

på en av Stockholms trafikerade gator 
finnes nu genast av särskild händelse 
till salu för gott pris. Svar till "Blus
affär", under adress S. Guma;lius' An
nonsbyrå, Stockholm f. v. b. 

I flick pensionen 

Forsmöllans Skolhem 
per Klippan finnes till hösten plats för 

ett par flickor i 3 : e och 5 : c klass 

Referenser och prospekt på begäran 
Miriam Malmström. 

Gynna IDUNS 

annonsorer : 

Doktor J. Arvedsons k urs 
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 

Kungs g. 60, STOCKHOLM 
Behandling av 

w^umatlsfta åkommor» 

GOTEBORGS 
GYMNASTISKA INSTITUT 

östra Hamngatan N :o 45 
Förmånligaste specialkurs i 

MASSAGE o. SJUKGYMNASTIK 
Nästa kurs börjar den 15 september. 

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

Gymnastikdirektörsexamen 
avlägges efter 2-årig kurs av kvinnliga 
elever vid 

t 
Ny kurs börjar 15 sept. 
Prospekt Major J. G. Thulin, LUND. 

S Y D O W S  

SÅNG- o. MUSIKINSTITUT 
1 Davldbagaresg. R. T. 9433. 

S T O C K H O L M  

Fräkencréme 

IGfl 
/Borttager fräknar, fin-

Inar, fnassel m. m. Pris 

jkr. 6: 50 + porto. För-
(sändes diskret. Fran-

iska Parfymmagasinet, 
F Hovleverantör, Drott-

\ninggatan 21, Sthlm. 

Massage, violetta 
strålar m. m. 

REUMINSTITUTET, 

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

massage och sjukgymnastik, 
JUSBEHANDLING, 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 
elevantal. Begär prospekt. 

MALMÖ ZANDER-INSTITUT. 

Sjuka. 
Besök eller skriv till Homöopatiska 

Institutet Auxilium, Saltmätarcgatan 5 
(hörnet av Tegncrgatan). 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. 

S T I L L E - W E R N E R S  C E N T R A L  
R. T. 16072 REGERINGSGATAN 19 R. T. 166 72 
Gördlar av alla slag (nya modeller). Gummistrumpor 
och bandager. Måttagning och provning även i hemmen. 

H Å L F O T S I N L K G G  
D:r Henning Waldenströms modell. 

Lätta och hållbara, tillverkade av rostfritt stål utföras 
v l e r, ,fo ten  f ör  va r je  sä r sk i ' t  fall och härdas därefter 

— bibehålla sedan sin form. Vid beställning per post 
(till avd. B) torde bifogas avtryck av båda fötterna; 

_ ,  tagas på följande sätt: Fotsulan bestrykes med en lös
ning av mork vattenfarg, som får avdunsta något, tills foten är lagom fuktig 
varefter patienten ställer sig på ett ark papper och man har så avtrycket 
Beteckna med X eventuellt ömmande punkter. Bäst att behandla en fot åt 
gången. Ju finare avtrycket är, desto bättre passande bliva hålfotsinläggcn. 

Pat. anm. 

STiim 

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. 

Strengnös Husmodersskolo. 
En 6 veckors sommarkurs börjar 15 juli. Pris med helinackordering 270— 

300 kr. Prakt, skolkökslärarinna. Prospekt mot porto genom Fru M. Braune, 
adr. under Juni: Sunhultsbrunn, Frinnaryd. 

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

Örebro Fröbel-Seminarium. 
Höstterminen börjar 15 September. Utbildning för Barnträdgårdar, hem, 

barnhem, barnkrubbor o. d. anstalter för barn. 

Platser förmedlas genom seminariet. Prospekt och upplysningar genom 

föreståndarinnan Maria Kjellmark, Örebro. Riks 1920. 

Winslövs Slöjd- och Hushållsskola. 
Den 1 Aug. börjar följande nya kurser: En 10 veckors kurs i hushåll 

och en 18 veckors kurs i slöjd eller slöjd och hushåll. 

Anmälningar böra göras i god tid och ställas till föreståndarinnan för sko

lan adr. Winslöv. Prospekt gratis på begäran. STYRELSEN. 

Bergsbrunna-skolans 
kurser på 3—4 mån. börja den 22 Aug. och länma grundlig 
undervisning i : Matlagning, Bakning, Konservering, Slakt, 
Vävning, Sömnad m. m. 

Valfrihet i undervisningen! Tidsenliga metoder! Trevligt 
hemliv ! Prosp. och ref. på begäran. 

Postadr. Bergsbrunna. Riks nr 10. 

Den förberedande kursen 
vid CAROLINE WIJKS SJUKSKÖTERSKEHEM 

börjar den 15 Aug. 1922. 

Anmälningar mottagas av föreståndarinnan, Vasa Kyrkogata 5, 
Göteborg. Prospekt begäres. 

im 11111111 i  i iimmimi 111111111 nui 

I Utmärkta organ 
för 

annonsering i landsorten: 

Arvika: Arvika N yheter. 
Avesta: 

Borlänge: Borlänge T idning. 
Borås : Borås T idning. 
Engeihoim: Engelholms Tidning. 
Eskilstuna: 

Edra krukväxter. De 
leva ej enbart av vat
ten. Giv dem Planta, 
gén, ett på ventcn-
skaplig grund sam
mansatt konc. växt

näringssalt. Erhålles på bleckburkar 
hos Frö-, Blomster-, Färg- och Kemi-
kaliehandlare. 

Ferielurs på landet. | 
För inträdes- och flyttningssö- E 

kände till allmänt läroverk anord- jj 
nas vid Solbacka läroverk, i lik- E 
het med föregående år, fericläs- jj 
ning under tiden 10 juli—19 augu- E 
sti. Väl meriterade lärarekrafter. S 
Utmärkta tillfällen till bad och E 
stärkande friluftsliv. Närmare upp- : 
lysningar under adr. Solbacka lä- ; 
roverk, Stjärnhov. : 

I Stockholm prospekt i Wen- E 
nergrens Bokhandel, Drottningga- E 
tan 63. E 

Jean Berglund, E 
rektor. E 

*-u|eà: lionhottens-Kuriren. 
Lysekil: Lysekils-Posten. 
Maim*- Skånska Aftonbladet. 
Mariestad ; Tidning för Skaraborgs län. 
Mora: Mora Tidning. 
Norrköping: Norrköpings Tidningar. 

Faiun: Falu-Kuriren. Nyköping: Södermanlands Hyheter. 
Gevie: Gefle-Posten. Nässjö: tiässjö-Tidningen. 
Halmstad: Hailandsposten. Skövde: Skaraborgs Läns Annonsblad. 
Hedemora: Södra Dalarnes Tidning. Sollefteå: Solletteâ-BIadet. 
Hudiksvall: Hudiksvalls-Tidningen Sundsvall: Sundsvalls-Posten. 
Hälsingborg: Helsingborgs Dagblad sater: Säters Tidning. 
Härnösand: Hemösands-Posten. Söderhamn: Söderhamns Tidning. 
Höganäs: Höganäs Tidning. 
Hörby: Hörby D agblad. 
Jönköping: Smalands Allehanda. 
Kalmar: 

Trelleborg: Trelleborgs Allehanda. 
Uddevalla: Bohusläningen. 
Umeå: Västerbottens-Kuriren. 
upsaia: Tidningen U psala. 

Karlskrona: Karlskrona-Tidningen. Visbv; Gotlänningen. 
Karlstad: Värmlands Läns Tidning. Västervik: Västerviks-Tidningen. 
Katrinehoim:Katrineholins-Kuriren växiö: liya V äxjöbladet. 
Landskrona: Landskrona-Posten. Örebro: Örebro Dagblad. 
Linköping: Östgöten. Örnsköldsvik: Ömsköldsviks-Posteo. 
Ludvika: Ludvika Tidning. Östersund: Jämtlands-Posten. 
I I I I I I I I I I I I I I I I N I I I I  

nulluni""""»  
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Tag det rätta 

— tag. Cloettai 

NU KOMMER FRÄMMANDE; 
Kära, gamla vänner, som man 

ser med glädje.. Naturligtvis måste 
det vara dessert till middagen. Men 
varifrån i hast ta den? Besöket kom 
ju så oväntat. Då ä o CLOETTAS 
PRALINÉ À LA RUSSE av oskatt
bart värde. Dessa praliner ge redan 
genom sitt läckra utseende en an
tydan om den ytterst delikata 
smaken och prisas allmänt som en 
utsökt dessert efter en god nvddag. 

PlX-pojken på äventyr 

îïklIPllIS 

Ja,faderväll, du kära hembygdsstrand, 
En tröst, att PIX man får i alla land, 

•OVI.LtNHAMMAÇ 

Askar 50 öre, påsar 25 öre. 

Svenska Tryckeriaktiebolaget, Stockholm 192: 


