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ÀR EFTER ÂR FÖRSVINNA I EVIG-
hetens famn. Människolivet förgår som 
en dröm. Man frågar sig ovillkorligen, 
när man märker, hur tiden tagit ut sin 
rätt, om det kan vara sant, om det kan 
vara en verklighet, att man så fort har 
ryckts med av den rastlöst framilande 
strömmen. Det kan inte hjälpas annat än 
att själen därvid genomfares av vemods-
full stämning. 

Men vid tillbakablickandet på olika skic-
kelser, dem man fick uppleva, framlysa 
även på många punkter sköna minnen, strå
lande av en stilla glans, som tänder i ens 
inre tacksamhetens, glädjens, fridens, lyc
kans känslor. Hjärtat klappar av onämn
bar fröjd. Det som förgår är förgängel
sen värt. Däröver skall man icke sörja. 
Ty det eviga innehållet, som doldes inom 
den spröda formen, det förbliver. Ingen 
människa må därför klaga, att åren ta ut 
sin rätt. Men klaga må vi, om vi bäras 
f r a m å t  a v  t i d e n s  s t r ö m ,  u t a n  a tt  b är a  
e v i g h e t e n  i  v å r t  h j ä r t a .  

* 

Mången, som läser dessa rader, minnes 
säkert, som vore det i går, den dag då 
Sveriges nuvarande Drottning såsom nit
tonårig, till sitt väsen obeskrivligt intagan
de Furstinna vid sin Gemåls sida under ska
rornas jubel höll sitt intåg i Sv eriges hu
vudstad. Och då på Hennes sextioårsdag 
från skilda håll i Hennes andra fädernes
land till Henne frambäras varma välönsk
ningar om välsignelse och glädje för kom
mande år samt djup tacksamhet för vad 
Hon varit i d et offentliga och det enskilda, 
så sker detta från alla dem, som lärt känna 
Henne, i sant medvetande om, att Hon va
rit den helgjutna, konsekventa personlig
heten, som förenat tankens lugna klarhet 
med hjärtats varma intressen för vad Hon 
inför sitt samvete och i enlighet med fä-
derneärvda traditioner ansett vara rätt och 
heligt. Likasom sin Gemål fri från allt ja
gande efter människors beröm, kan Drott
ning Victoria .på sin sextioårsdag se till
baka på ett liv, som lärt Henne, att livet 
är icke skratt och lek, utan allvar och an
svar. Hennes erfarenhet härutinnan står 
att läsa redan i de allvarliga anletsdragen 
för var och en, som mött Henne. 

* 

Alla som sett Drottning Victoria vid ut
övandet av Hennes representativa plikter 
lära väl instämma i det omdömet, att Hon 
är, helt enkelt sagt, enastående. Det må 
vara vid stora Kungliga fester eller cere
monier, vid Riksdagars öppnande, vid soi-
réer, audienser, gala middagar på Stock
holms slott; eller där må vara samlade hur 
många Kungligheter som hälst från eget 
eller från främmande land, hur många för
nämheter som hälst, hur mycket diplomati 
och lärdom och politik och världsvana som 
hälst — Drottning Victoria tar priset. I 
lugn värdighet, i den makalösa föreningen 
av medfödd förnämhet och enkel natur
lighet, i den vänliga hälsningen till v ar och 
en, i den charmanta förmågan att föra ett 
samtal på skilda språk eller att med lätthet 
och förståelse lyssna till vad som talas, i 
klarheten att överse allt, så att icke någon 
eller något blir glömt, som måste ihåg-

kommas vid nyssnämnda krävande tillfäl
len, samt i detalj reglera allt — lär väl 
ingen överträffa Henne. Alla, s om stå vår 
Drottning nära, veta Hennes beundrans
v ä r d a  f ö r m å g a  a t t  i  a l l m ä n h e t  l ä g g a  s i n  
personlighet i sin gär ni ng. Det 
är endast grannlagenheten, som förbjuder 
tecknaren av dessa rader att här ingå i 
konkreta detaljer. 

Såsom Hennes ställning kräver, uppträ
der Landets Drottning vid representativa 
tillfällen med all kunglig glans. Men det 
lär väl icke ha undgått någon som haft 
ögonen med sig, hurusom den kvinnliga 
värdigheten är den grundställning, som 
uppbär hela det glänsande uppträdandet. 

Detta sammanhänger med Hennes mot
vilja mot alltillgjord affektation. Denna stil
fullhet och värdighet i det yttre uppträdan
det utmärker Henne för resten, icke blott 
vid offentliga galafester utan även i det en
skilda livet. I enkelheten i det vardagliga 
livet har Hon såsom i så mycket annat, va
rit en tyst föresyn för Sveriges kvinnor. 

• 

Med Drottning Victorias höga ställning 
följer naturligen Hennes plats som själv
skriven eller vald ordförande i en mängd 
föreningar, välgörenhetsinrättningar och 
direktioner. Men man kan, som bekant, 
vara ordförande och sköta klubban på oli
ka sätt. Det är inte mera än en mening 
hos alla de medlemmar i olika styrelser, 
vilkas ordförande Drottningen är, med vil
ken noggrannhet Hon ända in i det minsta 
tar reda på förhållandena i d e anstalter, 
Hon vårdar sig om, samt med vilken kraft 
och klokhet ärendena av Henne handläg
gas. Tvenne av de praktiska principer, 
som Drottningen hävdar, må här framhål
las: den ena: att man må se till, att 
h j ä l p ,  s o m  r ä c k e s ,  m å  l ä n d a  t i l l  v a r a k 
tig nytta, icke vara en tillfällig handräck
ning för ögonblicket; den andra: att de 
som behöva arbete må beredas in
komst genom att själva förfärdiga välgö
renhetsarbetena. —Alla de, som varit när
varande vid Drottning Victorias ledande 
av förhandlingar, kunna nog enas om, att 
Hon skulle ha kunnat sitta som styrande, 
om skickeisen så fogat, i långt mera krä
vande uppdrag än dit Hon nu kallats. 

I detta sammanhang må med några ord 
beröras ett av vår Drottnings vackraste 
d r a g :  H e n n e s  s ä r s k i l d a  ö m h e t  o c h  p i e 
tet för de Gamle. Denna ömhet är 
ett arv från Föräldrahemmet i Baden. Vid 
sjukdomsfall eller på födelsedagar kan varje 
åldring, som fyller sina 70 eller 80 eller 90 
år och som kommer inom synhåll för Henne 
vara säker att inte bli glömd — man må 
för resten vara hög eller låg. Hon har vid 
sådana tillfällen glatt tusentals människor 
— ej minst genom gåvor, blomstersändnin
gar, brev till enskilda i so rgens stunder. 
Rörande och upplyftande var att se godhe
ten mot alla d essa gamla, som under krigs
åren en gång i veckan samlades på slot
tet till välfägnad och arbete. Var och en 
mottog av sin Drottning ett hjärtligt hand
slag och vänlig uppmuntran, där hon mötte 
dem, lyssnande till vad de hade på hjärtat. 

* 

Med avseende på förhållandet till kristen

dom och kyrka intager vår Drottning en 
bestämd statskyrklig ståndpunkt. Hon äl
skar en kraftig, varmhjärtad, sund protes
tantisk kristendomsuppfattning, fri såväl 
från urvattnad rationalism som från flyk
tiga känslostämningar. Den evangeliskt-
lutherska moralprincip, som därmed sam
manhänger: framhävandet av det sant 
mänskligas rätt i den dagliga kallelsens 
plikttrogna gärning, är Henne ett livsbe
hov. Det skall vara sjukdom eller andra 
ovillkorliga förhinder, ifall Drottningen 
skall avstå från bevistandet av den sön
dagliga gudstjänsten. Under Sönernas upp
växttid anordnades om somrarna i s lottets 
matsal på Tullgarn en kort högmässoguds
tjänst. Under Konungaparets vistelse på 
Drottningholm är där varje söndag i slotts
kapellet högmässa, som Konungaparet all
tid bevistar. Drottningen genomgår alltid 
själv den för månaden förslagsvis uppsatta 
predikoturlistan. 

För svenska flottan, vilkens utveckling 
legat Drottningen varmt om hjärtat sedan 
många år (märk t. ex. Drottning Victorias 
örlogshem!), har hon i samråd med sak
kunniga själv utarbetat ett ritual för guds
tjänst ombord samt utgivit en hel årgång 
korta predikningar med bidrag från flera av 
landets biskopar och präster och tillägnad 
" S v e n s k a  F l o t t a n  a v  D r o t t n i n g  
V i c t o r i a". Ett bundet exemplar av den
na predikosamling är överlämnat till varje 
svenska flottans fartyg, till "användning 
för alla sön- och helgdagar i kyrkoåret". 
Önskligt vore, att denna predikosamling 
finge utkomma i bokhandeln för ^ att an
vändas t. ex. vid gudstjänster på landet 
vid sommartid, då en gudstjänst för ung
domen i kyrkan ofta blir för lång. 

För kyrkomusiken, liksom för musiken 
i allmänhet, är Drottningen mycket intres
serad. Detta sammanhänger med Hennes 
förståelse för allt, som rör gudstjänstens 
högtidliga firning. Den länge efterläng
tade härliga orgeln i S tockholms slottska
pell blev verklighet genom Drottningens 
energiska ingripande. Och det är till stor 
del Hennes förtjänst, att slottskyrkans kör 
f. n., s ärskilt då kören vid högtidsdagar är 
förstärkt, torde vara den förnämsta kyrko
kören i vårt land. Icke minst från denna 
kör och dess ledare torde på jubileums
dagen komma de tacksammaste välönsk
ningar till den höga Åhörarinnan, som jäm
te sin Gemål på flerfaldiga sätt givit dem 
stor uppmuntran i deras vackra och upp
lyftande arbete. 

* 

De krav på ordning och reda, som den 
höga Husmodern ställer på skaran av de 
tjänare, som omgiva Henne, kännas väl 
av dessa. Men dessa krav fullgöras av 
denna tjänarestam med den villighet och 
glädje, som en redlig människa alltid erfar, 
då hon äger visshet om, att hennes över
o r d n a d e  v e t  a t t  u p p s k a t t a  d e t  t r o 
get utförda arbetet. I omtänksam
het om sina underordnades väl, i deltagan
det med dem vid sjukdomar och sorger, i 
tanken på att bereda dem glädje, t. ex. 
plats, när någon musiksoaré gives på slot
tet samt i förståelse av unga människors 
felsteg, är landets Drottning en den äd-

T V Ä T T P U L V R E T  " W E B E "  är ingen nyhet, utan ett gammalt 
beprövat och omtyckt tvättmedel. 

Begär provpaket från någon av våra butiker. 
Aktiebolaget WILH. BEOKER - Stockholm. 
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P Å  S E X T I O Å R S D A G E N  
Ej för Din gyllne Drottningkronas skull 

Ditt Suer i ge hissar blågul duk idag, 

ty maktens krona är blott flarn och mull 

och dömd utau förgänglighetens lag. 

Men uad au skönt och sant i hjärtat ryms, 

uar handens smekning, uarje ömhetsord — 

au inga skuggor, ingen tid det skyms, 

det står som stjärnglans öuer nattmörk jord. 

1 grå oktober kom Du hit till oss, 

en uårlig brud — och mötte Nordens höst. 

Visst tände Suerige tusen uälkomstbloss, 

dock höll det elden bunden i sitt bröst. 

Ditt eget uäsen kyldes kanske då, 

men det uar yta blott, ty kärnans kraft 

sin uärme spridde, som ej kan förgå 

och aldrig ljumhet i sin låga haft. 

Furstinnehög Du glömmer ej Ditt kall 

som människa och människornas uän; 

föraktande de stora ordens sua I I 

Du hjälper tyst de fallna upp igen. 

Du uet att hjälpa, ty Du själu har fått 

au smärtan tornet att Ditt prou bestå. 

Det pressar hårt i gamla fursteslott 

mot mjuka hjärtan, när de uarmast slå. 

Du sökte aldrig mängdens bifallsbrus, 

Du är för stoft och alltför blyg till det — 

helt klar och stilla lyser i Ditt hus 

Din sanna, rika, nobla kuinnlighet. 

ERNST HÖGJYIHN. 

ttiitiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiititiiititiitiiiiiiiaiiii 

laste Husfru. Ofantligt uppburen av sina 
tjänare, får Hon helt säkert mottaga av 
dem en den vördnadsfullaste hyllning på 
sin högtidsdag. Och sådan lyckönskan vär
deras också av en personlighet, som av 
livet lärde sig att mera glädjas åt hjärtats 
enkla hyllning än åt cirklade fraser. 

* 

I sammanhang med Drottningens ord
ningssinne står Hennes krav på takt och 
uppskattande av taktfullt uppträdande. Kan
ske har detta inte alltid smakat så väl för 
mången. Men den som lärde sig att från 
sin ungdom bemöta var och en, som man 
träffar, på det sätt som endast den med 
personlighetens bildning rustade männi
skan är i st ånd att möta sina medmänni
skor — en sådan människa har helt visst 
en inre rätt att själv kräva takt tillbaka. 
Tilläventyrs får man leta mången gång 
inom överordnades kretsar efter en person
lighet, som när han t. ex. önskar fullgö
rande av ett arbete förstår att så hänsyns
fullt som landets Drottning sätta sig in i 
vederbörandes knapphet om tid, hans eko
nomiska förhållanden o. s. v. Och man får 
kanske även leta efter den, som så som 
Hon minnes en tjänst, som fylldes väl. Även 
här är det endast grannlagenhet, som hin
drar tecknaren att f. n. framlägga exempel 
härpå. Men sådana exempel skola få kom
ma fram en annan gång. Då skall också brin
gas till offentligheten, hurusom Drottning 
Victoria mångfaldiga gånger visat föredö
met av storsinthet mot människor tillhöran
de de mest skiftande livsåskådningar. Hon 
har handlat så, i djup känsla av att man 
vid bedömandet och bemötandet av sina 
medmänniskor måste låta sig ledas icke av 
stundens tillfälliga stämning, utan av sy
nen på grunddragen i deras karak
tärsläggning samt söka förstå dem i sam
manhang med den miljö, i vilken de fostrats. 

Mest av allt älskar Drottningen att få 
draga sig tillbaka till hemmets stilla värld 
med sina närmaste. I samklang därmed 
står Hennes kärlek till naturen, till växt
värld och djurvärld. De utsökta anlägg
ningarna vid Tullgarn och Solliden tala 
här för besökaren ett tydligt språk. Mång
faldiga gånger har Hon enskilt talat all
varliga ord om hemmets värde, hemmets 
ansvar, vikten av barnens uppfostran. 
Uppvuxen som barn i ett fädernehem av 
den varmaste familjelycka, kom Hon i sin 
ungdoms vår till det egna hemmet, stäl
lande såsom sitt mål ett liv i hemmets 
ljusa frid, när de officiella plikterna för 
dagen voro över. Men det dröjde icke 
länge, förrän sjukdomen kom. Hennes 
starka vilja hindrades att, så som Hon ur
sprungligen menat det, fullfölja målet. Den
na prövande skickelse har varit det djupt 
tragiska i vår Drottnings liv. Men de, som 
stått Henne nära veta, med vilken seg ener
gi Hon även under de svåraste sjukdoms
åren sökte fylla Husmoderns, Makans och 
Moderns plikter, även då Hon till sin ut-
värtes människa var långt borta. Barnens 
fostran under uppväxtåren leddes i alla fall 
av Modern, vilkens anvisningar följdes i 
allt. Det tålamod och den frihet från kla
gan, med vilken Drottning Victoria burit 
sina lidanden, hör till d et storslagna i Hen
nes personlighet. Det har varit till obe
skrivlig glädje och anledning till djupaste 
tacksamhet för vår Konung, att Hans Ge
mål under de sista åren kunnat stå vid 
Hans sida mera än förut så väl vid fyl
landet av representativa plikter som i det 
stilla familjeliv, som även Han älskar. 

Den furstliga gästfrihet och den fina om
tänksamhet, med vilken Drottningen och 
Hennes Gemål så väl under Tronföljare
tiden som efter Deras uppstigande på tro
nen bevisat alla dem, som haft äran att vara 

Deras gäster på Tullgarns och Drottning
holms slott samt på det förtjusande Sol-
liden — denna gästfrihet kan här endast 
antydas. Men den Höga Värdinnan må 
täckas mottaga på sin högtidsdag allas de
ras underdåniga, vördnadsfulla tack för 
oförgätliga minnen. 

* 

Till sist må den, som här fattat pennan, 
upprepa några ord, som han fick tala från 
slottskyrkans predikstol den 4 oktober 1906 
vid Te Deum vid dåvarande Kronprinspa
rets silverbröllop. 

"Varje levnadsskede gömmer icke blott 
ljus, utan även skuggor. Men när allt är 
över, när längre fram i livet minnet av 
det som genomlevdes står åter, faller ett 
milt försonande skimmer även över lidan
desdagen. Man dröjer med sin tanke min
dre vid smärtan, som leds; man koncen
trerar sin inre blick på hjälpen som gavs 
även i stunder, då man var nära att svikta. 
Och hjärtats tysta bönesuck bliver ändå till 
sist denna: Tack o Gud för gångna år av 
godhet och kärlek. 

Med varje dag Du givit 
mig samma dags behov. 
Var timme tecknad blivit 
med nya kärleksprov. 

Ty för var och en stod alltid till buds 
att dricka ur den eviga källan, ingen var 
utesluten från håvorna på Faderns bord, 
och mitt i natten tindrade stjärneljuset från 
evighetens värld, bådande hopp, tröst, 
fröjd, hjälp för år, som stunda." 

Gud göre Drottning Victorias kommande 
dagar ljusa och segerrika! Ur evighetens 
källa framvälle till Henne dag för dag de 
flöden, som förläna själen värme och frisk
het, inre och yttre lycka, frid , hälsa, glädje! 

DR CLEMENS ÂHFELDT. 

H. E. EKSTRÖMS JÄSTMJÖL 
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Solliden utifrån. 

Trädgården med de gamla stugorna i bakgrunden. 

NÄR SVERIGES 
drottning ville bygga sig ett sommarhem^ 
valde hon en plats på den vindomsusade 
och sköna öh som i sägnerna kallas drott
ning Andas eller Ödas,, en fornnordisk höv
dingedotter. 

Här nedanför Ölands skyddande vestra 
landborg uppförde hon i den mångbesjung-
na Borga hage en slottsvilla, vars skinan
de vita fasad blänker över ekarnas och al-
marnas grönskande kronor och därifrån en 

härlig utsikt erbjuder 
sig över Kalmarsun
dets vattrade blå yta. 

Huru drottning Vic
toria kom att bygga 
sig en boning just här? 
Det sammanhänger 
på sätt och vis med 
hennes sjukdoms lån
ga historia. 

Man sökte åt hen-
NU V AR ANDE ne en plats med mild och läkande luft, med 

sol som lyser utan att bränna, med friska 
vindar, som dock aldrig bli kyliga. Och 
man fann Öland, solens och vindarnas ö 
med dess härliga klimat, som utgör en säll
sam blandning av Nordens friskhet och Sö
derns värme — ön där solvändan glöder på 
hällarna och milda vindar spola mellan 
Thymusörtens krydd-doftande revor. 

En person av hennes närmaste omgivning 
har berättat härom: 

— Här ville drottningen i en intim in
ramning sköta sig själv, låta blicken fritt 
sväva ut i det oändliga, över vidderna; se 
tornade vågor brottas; njuta stärkande sol 
och luft och skåda naturens storhet. Och 
hon ville kanske därjämte känna den stolta 
och ljuvliga förnimmelse, som heter ska
parglädjen . . . 

Ty Solliden är en skapelse av drott
ningens egen tanke och efter hennes eget 
sinne. Hon har själv utsett platsen för sitt 
vita sommarslott, själv granskat och nagel
farit den ritningen — förresten av Torben 
Grut — och själv t. o. m. stundom deltagit 
i det rödjnings- och planeringsarbete, som 
bland kullerstenarna och morängruset fram
trollat denna förtjusande sydländska idyll. 

Grundstenen till den i italiensk stil upp
förda slottsvillan lades i september 1903 
med en enkel högtidlighet, vid vilken då
varande domprosten Eklund höll en kort 

(Forts. sid. 76?-) 

Drottningen i Ölandsdräkl på Sollidens loggia. 
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A V  E L L E N  R Y D E L I U S .  

(Forts.) 
HON VAR I SIN TUR MYCKET 

fästad vid Gyp, och vad hon än i sitt inre — 
som ingalunda var blottat på skarpsinne — 
tänkte om deras verkliga släktskap, så be
höll hon det alltid grannlaga för sig själv. 
Hon var, återigen så pass som en konven
tionell uppfostran det tillät, en smula fri
tänkare och rebell, hon tyckte om hästar 
och hundar, och hon avskydde kattor, utom 
när de gingo på fyra ben. Den unga flic
kan ägde just den mjukhet i sit t väsen, 
som verkar fascinerande på kvinnor, vilka 
kanske skulle ha känt sig lyckligare, om 
de fötts till män. Icke så, att Rosamund 
Winton tillhörde gåpåartypen — hon hade 
endast denna beslutsamma »släpp inte taget, 
gamle gosse»-karaktär, som man så ofta 
finner hos engelskor av de högre klasser
na. Hon var en munter själ, som var svag-
för långa koftor och tröjor, spännhalsdukar 
och käppar med krycka, och hon hade 
liksom brodern »stil», men mera känsla 
för humor, som är värdefullt i musikaliska 
kretsar! I hennes hem kunde den unga 
flickan faktiskt inte undgå att se på en 
gång löjligheterna och förtjänsterna hos 
alla dessa undermänniskor, som hade en 
gloria av hår kring huvudet och voro fyll
da över bräddarna av musik och sig själ
va. Och eftersom Gyp av naturen hade ett 
utpräglat sinne för det komiska, kunde 
hon och hennes faster knappast tala om 
någonting utan att rätt som det var brista 
ut i ohejdat skratt. 

Winton fick sitt första verkligt svåra gikt
anfall, när Gyp var tjugutvå år, och slagen 
av skräck vid tanken att han kanske inte 
skulle kunna sitta till häst vid de första 
jaktmötena, reste han i sällskap med hen
ne och Markey till Wiesbaden. De fingo 
rum vid Wilhelmsstrasse, med utsikt över 
parkerna, där bladen redan började skifta 
i gult denna strålande september. Kuren 
var långvarig och tålamodsprövande, och 
Winton hade dödande tråkigt. Gyp triv
des mycket bättre. Åtföljd av den tystlåt
ne Markey red hon dagligen på Neroberg, 
retad över förordningar, som endast hän
visade henne till vissa bestämda ridvägar 
i denna majestätiska skog, där bokarna 
lyste guldröda. En eller till och med två 
gånger om dagen besökte hon konserter
na i Kurhaus, antingen ensam eller i 
sällskap med sin far. 

Då hon första gången hörde Fiorsen 
spela, var hon énsam. I olikhet med de 
flesta violinister var han högväxt och ma
ger, med en mycket smidig kropp och 
snabba, lediga rörelser. Ansiktet var blekt 
och gjorde ett egendomligt intryck tillsam
mans med håret och mustascherna, som hade 
en slags smutsig guldfärg, och de magra 
kinderna med mycket breda och utstående 
kindkotor hade små, smala polisonger. 

De där små polisongerna fann Gyp rys
liga — ja, i själva verket fann hon honom 
ganska ryslig alltigenom — men hans spel 
eggade henne och ryckte henne med sig 
på ett riktigt kusligt sätt. Han hade tyd
ligen en underbar teknik, och känslan, den 
intensiva, nyckfulla lidelsen i hans spel ut
mejslades av denna teknik som om en 
låga hade frusit till is m itt under sitt fladd
rande. Då han slutat, deltog hon ej i 
stormen av applåder utan satt orörlig och 
såg upp på honom. Fullkomligt oberörd 
av alla dessa människors närvaro förde han 
avigsidan av handen över sin heta pan
na och strök upp en våg eller två av 
del egendomligt gula håret, sedan gjorde 
han, med ett nästan obehagligt leende en 
eller två korta, smidiga bugningar. Och 
hon tänkte: »Sådana underliga ögon han 
har — precis som en stor katt!» De 
voro säkert gröna, trotsiga, men likväl skyg
ga, nästan lömska — hypnotiserande! Det 
var absolut den underligaste man hon nå
gonsin hade sett, och den mest skräm
mande. Han tycktes se rakt på henne, 
hon slog ner ögonen och applåderade. Då 
hon såg på honom igen, hade hans an
sikte förlorat sitt leende och fått ett uttryck 
av längtan. 'Han gjorde ännu en liten smi
dig bugning mitt framför henne — så tyck
te Gyp — och kastade upp fiolen på axeln. 
»Han vill spela för mig», tänkte hon helt 
oförnuftigt. Han spelade utan ackompan
jemang en liten melodi, som tycktes slita 
i hjärtrötterna. Denna gång såg hon inte 
upp, när han slutade, utan var endast med
veten om att han gjorde en otålig bug
ning och försvann. 

På kvällen sade hon till W inton vid mid
dagsbordet : 

»Jag hörde en violinist i dag, far, som 
spelade alldeles underbart — Gustav Fior
sen. Är det ett svenskt namn, tror du 
— eller vad är det?» 

Winton svarade: 
»Det är mycket möjligt. Hur såg karlen 

ut? Jag kände en svensk i turkiska ar
mén — en trevlig karl förresten.» 

»Lång och mager och blek, med ut
stående kindkotor och infallna kinder un
der dem, och underliga, gröna ögon. Â, 
och så små guldblonda polisonger.» 

Dagen därpå såg hon honom i parken. 
De sutto strax intill Schillerstatyn, och 
Winton var sysselsatt med att läsa T h e 
Time s, vars ankomst han alltid invän
tade ivrigare än han ville erkänna, ty han 
ville inte gärna störa Gyps öppet visade 
glädje över vistelsen genom att säga, att 
han hade tråkigt. Medan han uppmärk
samt läste de vanliga uppfriskande beskär-
melserna över vad de »ohängda radika

lerna», som nyligen hade kommit till mak
ten, togo sig till o ch en artikel om en kapp
löpning i Newmarket, sneglade han då och 
då på sin dotter. 

Hon hade säkert aldrig sett vackrare 
och täckare ut eller i högre grad visat sin 
förfinade uppfostran än härute bland des
sa tyskor med sina klumpiga vrister och 
hela den kosmopolitiska, grovkorniga ho
pen i denna av Gud övergivna stad! 
Flickan, som var omedveten om hans 
förstulna, beundrande blickar, lät sina 
klara ögon vila än på alla de figurer, som 
passerade förbi, än på fåglarnas och hun
darnas rörelser, hon gav akt på hur sol
skenet glittrade på gräset och kom blod
bokarna, citronträden och de höga popp-
larna nere vid stranden att blänka. Lä
karen i M ildenham, som en gång blivit 
tillfrågad, d å Gyp hade ett anfall av huvud
värk, hade kallat hennes ögon »fullända
de organ», och säkert var, att inga ögon 
kunde uppfatta föremål och situationer 
snabbare och fullständigare. Hon verkade 
tilldragande på hundar, och allt emellan
åt hände det, att en hund stannade och 
var villrådig om huruvida den borde stic
ka nosen i denna främmande flickas hand. 
Hon såg upp efter en ögonflirt med en 
stor dansk dogg och fick syn på Fiorsen, 
som gick förbi i sällskap med en ganska 
kortväxt, undersätsig man med mycket ele
ganta benkläder och snörd midja. Violi
nistens högresta, smärta, dansande figur 
var stramt inknäppt i e n gråbrun prome
nadkostym, han bar en ganska bredbrättad, 
grå sammetshatt, i knapphålet hade han 
en vit blomma, kängorna voro av blank
läder med tygskaft, halsdukssnibbarna 
hängde ut över en mjuk, vit linneskjorta 
— en riktig sprätt alltigenom! De under
liga ögonen sänktes plötsligt och mötte 
hennes, och han gjorde en rörelse som 
om han tänkt föra handen till hatten. 

»Jaså, han kommer ihåg mig», tänkte 
Gyp. Denna slanka gestalt, som höll huvu
det en smula framåtlutat mellan de något 
höga axlarna och gick med långa steg, 
erinrade på ett egendomligt sätt om en 
leopard eller något annat smidigt djur. 
Han rörde vid sin kortväxte följeslagares 
arm, mumlade något, vände om och gick 
tillbaka. Hon kunde se hur han stirra
de åt det håll, där hon satt, och hon visste, 
att han kom tillbaka bara för att se på 
henne. Hon visste också att hennes far 
gav akt på honom. Och hon kände, att 
dessa grönskimrande ögon skulle vika un
dan inför hans blick — den typiska blic
ken hos en engelsman av en viss klass, 
som aldrig nedlåter sig till vara nyfiken. 
De gingo förbi, Gyp såg Fiorsen vända sig 
till sin följeslagare och göra en lätt rörelse 
bakåt med huvudet åt deras håll, och han 
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hörde den andre skratta. En liten låga 
•sköt upp inom henne. 

Winton sade: 

»Underliga typer man får se här.» 
»Det var den där violinisten jag talade 

med dig om — Fiorsen.» 

»Ä! Jaså! Men han hade tydligen glömt 
bort hela samtalet. 

Tanken att Fiorsen hade kommit ihåg 
henne av hela denna åhörarskara smickra
de på visst sätt hennes fåfänga. Hennes 
misshumör försvann. Fastän hennes far 
funnit hans kostym ryslig, var den i själva 
verket ganska klädsam. Han skulle inte 
ha tagit sig så bra ut i korrekta engel
ska kläder. Åtminstone en gång under de 
närmaste två dagarna lade hon märke till 
den kortväxte, undersätsige unge mnnen, 
som han hade haft i sä llskap, och hon 
kände att han följde henne med ögonen. 

Och sedan hände det sig, att en viss baro-
nessa von Maisen, en av faster Rosa
munds kosmopolitiska vänner, tyska ge
nom gifte, halvt holländska, halvt fran
syska till börden, frågade henne, om hon 
hade hört den svenske violinisten, Fiorsen. 
Hon sade, att han skulle vara samtidens 
yppersta violinist, o m han inte — och hon 
skakade på huvudet. Då baronessan fann, 
att denna uttrycksfulla skakning på huvu
det ej föranledde några frågor, fullföljde 
hon sina tankar: 

»Å, dessa musiker! Han behöver räd
das från sig själv. Om han inte slutar 
upp snart, så är han förlorad. Det vore 
synd! Det är en stor talang!» 

Gyp såg stadigt på henne och frågade: 
»Dricker han då?» 
»Pas m a 1 ! Men det finns annat än 

dryckenskap, ma cher e.» 
Gyps instinkt och hennes långa sam

varo med Winton gjorde att hon ansåg 
det under sin värdighet att bli indignerad. 
Hon sökte inte efter någon kunskap om 
livet, men hon försmådde att rygga till
baka för den eller bli förlägen, och baro
nessan, för vilken oskuld var någonting 
pikant, fortfor: 

» D e s  f e m m e s  —  t o u j o u r s  d e s  
f i e m m e s !  C ' e s t  g r a n d  d o m  m  a g e .  
Det kommer att förstöra hans begåvning. 
Hans enda räddning vore, om han kunde 
få sig en hustru, men jag tycker synd om 
h e n n e  ;  s a p r i s t i ,  q u e l l e  v i e  p o u r  
u n e  f e mm e !  

. Gyp sade lugnt : 
»Jag undrar om en man som han skulle 

kunna älska?» 
Baronessan spärrade upp ögonen. 

. »Jag vet en sådan man, som blev en 
slav. Jag vet att han hängde i hälarna 
på en kvinna som ett lamm, medan hon be
d r o g  h o n o m  a l l t  e m e l l a n å t .  O n  n e  p eu t  
j a m a i s  d i r e .  M a  b e l l e ,  i l  y  a  d e s  
c h o s e s  q ue  v o u s  ne  s a v e z  p a s  e n-
cor e.» Hon fattade Gyps hand. »Men 
en sak är ändå säker. Med de ögonen 
och de läpparna och den figuren har ni 
en. framtid för er!» 

Gyp drog undan handen, smålog och 
skakade på huvudet. Hon trodde inte på 
kärleken. 

»Ah, men ni kommer att förvrida hu
vudet på en hel del. No fear! som ni 
engelsmän säga. Det är något ödesdigert 
i de där vackra bruna ögonen.» 

Man måste förlåta en ung flicka, om 
hon tar det som en "komplimang, då nå

gon säger, att hennes ögon äro ödesdigra. 
Dessa ord värmde Gyp, som vid denna 
tid var obehärskat yr och lätt- om hjär
tat, alldeles på samma sätt som det värm
de henne, då folk vände sig om för att 
stirra på henne. Den milda luften, den 
lätta stämningen över denna muntra plats, 
den myckna musiken, en känsla av att 
vara en rara avis bland människor, som 
genom sin klumpigare typ framhävde hen
nes egen — allt detta hade framkallat 
hos henne ett slags rus, det gjorde henne 
vad baronessan kallade »un peu foil e». 
Hon var alltid färdig att brista i s kratt, 
ty hon hade denna angenäma känsla av 
att kunna linda hela världen om sitt finger, 
som inte allt för ofta kommer på en käns
lig människas lott. Allting var just då an
tingen »lustigt» eller »bedårande». Och ba
ronessan, som uppskattade hennes »stil» 
och kände sig uppriktigt dragen till en så 
vacker varelse, drog försorg om att hon 
fick göra bekantskap med alla människor, 
kanske med flera än som var önskvärt. 

Hos kvinnor och konstnärer, mellan vil
ka det alltid finns en viss släktskap, är 
nyfikenheten en mycket livlig känsla. Där
till k ommer, att ju flera erövringar en man 
har gjort, desto begärligare blir han för 
den kvinnliga erövringslustan. Att bedåra 
en man, som har bedårat många, vad är 
det väl annat än ett bevis för att ens egen 
tjuskraft är större än alla de andras? Baro-
nessans ord stärkte hos Gyp intrycket av 
att Fiorsen var »omöjlig», men i hemlig
het ökade de också den lätta eggelse hon 
hade känt över att han hade fäst sig vid 
henne ensam bland alla åhörarna. Längre 
fram skulle de bära ännu mera frukt. Men 
först kom den där besynnerliga händelsen 
med blommorna. 

En dag, då Gyp kom hem från en rid
tur — det var en vecka efte^ sedan hon 
suttit tillsammans med Winton under Schil-
lerstatyn — fann hon på sitt toalettbord 
en knippa rosor, Gloire de Dijon och La 
France. Hon stack ner näsan i rosorna 
och tänkte: »Så förtjusande! Vem kan ha 
skickat dem?» Det var intet visitkort med. 
Allt v ad den tyska tjänstflickan kunde upp
lysa var att en pojke från en blomster
a f f ä r  h a d e  v a r i t  d ä r  m e d  r o s o r n a  f ü r  
Fräulein Vinton» och man antog, att 
de voro från baronessan. Vid middagen 
och på konserten efteråt bar Gyp vid brö
stet en La France och en Gloire de Dijon 
— en djärv sammansättning av skärt och 
orange mot den ostronfärgade klänningen, 
som gladde henne, ty hon hade en passion 
för färgexperiment. De hade inte köpt 
något program, eftersom all musik lät lika
dan för Winton och Gyp inte behövde nå
got. När hon såg Fiorsen komma fram 
på estraden, steg en rodnad av idel för
väntan upp på hennes kinder. 

Han spelade först en menuett av Mozart, 
sedan César Francks sonat, och när han 
kom in igen för att buga sig för applå
derna, höll han två rosor i handen, en 
Gloire de Dijon och en La France. Ofri
villigt fö rde Gyp handen upp till sina egna 
rosor. Hans ögon mötte hennes och han 
bugade sig en smula djupare. Sedan för
de han med en helt naturlig gest rosorna 
upp till sina läppar, medan han lämnade 
estraden. Gyps hand sjönk ner, som om 
den blivit stungen. Så kom en plötslig tan
ke: »Å, det är skolflicksaktigt!» och hon 

lyckades pressa fram ett litet leende. Men 
hennes kinder voro blossande röda. Skul
le hon ta bort de där rosorna och låta dem 
falla till golvet? Hennes far kunde obser
vera det, han kunde ha lagt märke till 
Fiorsens rosor — och han kunde dra sina 
slutsatser! Han skulle anse, att hon bli
vit förolämpad. Hade hon det? Hon kun
de inte förmå sig att tycka det. Det var 
en allt för vacker hyllning — det var 
som om han hade velat säga henne, att 
han spelade för henne ensam. Baronessans 
ord föllo henne plötsligt i minnet: »Han 
behöver räddas från sig själv. Det är ska
da! En stor talang!» Han var en stor 
talang. Det måste finnas någonting som 
var värt att rädda hos en man, som kun
de spela på det sättet! 

Efter hans sista solonummer lämnade 
de konserten. Gyp satte omsorgsfullt de 
båda rosorna tillbaka bland de andra. 

Tre dagar senare gick hon på en efter
middagsmottagning hos baronessan von 

•Maisen. Hon fick genast syn på honom 
borta vid pianot, där han i sällskap med 
den kortväxte, undersätsige unge mannen 
lyssnade på en mycket pratsam dam och 
såg mycket uttråkad och nervös ut. Hela 
denna mulna eftermiddag, som var stilla 
och med underliga dagrar över himlen, lik
som om regn var i antågande, hade 
Gyp känt sig nedslagen och haft en smula 
hemlängtan. Nu kände hon sig upplivad. 
Hon såg, hur Fiorsens kortväxte följesla
gare lämnade honom och gick bort till 
baronessan, en minut senare hade denna 
fört honom fram till henne och presenterat 
honom — greve Rosek. Gyp tyckte inte 
om hans ansikte. Han hade mörka ringar 
under ögonen, och han var allt för utsökt 
behärskad, med ett slags kall förbindlig
het, men han var mycket angenäm och 
artig och han talade bra engelska. Han 
tycktes vara polack, och bosatt i London, 
och det såg ut, som om han kände till allt 
och hört allt upptänkligt om musik. Miss 
Winton hade — efter vad han trodde — 
hört hans vän Fiorsen spela; men hon 
hade inte hört honom i London? Inte det? 
Det var egendomligt, han hade varit där 
några månader förra säsongen. Gyp kän
de sig en smula förlägen över sin okunnig
het och svarade: 

»Jaså, men jag var ute på landet nästan 
hela sommaren.» 

»Han gjorde stor succès. Jag skall ta 
honom tillbaka dit, det är bäst för hans 
framtid. Vad tycker ni om hans spel?» 

Mot sin egen vilja, ty hon tyckte inte 
om att vara meddelsam mot denne gåtfulle 
lille man, mumlade Gyp: 

»Å, det är helt enkelt underbart, natur
ligtvis!» 

Han nickade, och sedan sade han helt 
plötsligt med ett litet egendomligt leende: 

•/>Får jag föreställa honom? Gustav — 
miss Winton.» 

Gyp vände sig om. Där stod han, all
deles bakom henne, och bugade sig, och 
hans ögon hade ett uttryck av ödmjuk 
tillbedjan, som han inte gjorde det min
sta försök att dölja. Gyp såg ett nytt 
leende glida över polackens läppar, och se
dan stod hon ensam med Winton i det ut
byggda fönstret. 

(Forts.) 

I Ett utmärkt stärkande medel, tillverkat med stöd av nyare vetenskapliga 
• erfarenheter, är järnmedicinen Idozan, Förenar hög järnhalt med en utmärkt sammansättning, 

• varigenom snabbt och överraskande resultat erhälles, på samma gång som Idozan blir billigast att 

• använda. Mycket välsmakande och oskadligt för tänderna. Rådfråga läkare. Fås på alla apotek 
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ETT PRAKTVERK TILL DROTTNINGENS SEXTIOÅRSDAG 
TILL DROTTNING VICTORIAS SEX-

tioårsdag har av redaktör Gustav Åsbrink 
och på Hasse W. Tullbergs förlag utgi
vits ett mycket vackert verk, utgörande en 
översikt av drottningens liv och verksam
het. Boken bör bli en kär skatt för dem, 
som komma att inneha något av de 500 
numrerade exemplar, vari den utgivits. 
Själva uppställningen och utarbetningen av 
materialet tycks vara mönstergill. Icke 
minst måste,man ge erkännande åt förfat
tarens genealogiska utredning och det sätt, 
varpå han förstått att utarbeta och for
ma det material, som delvis förelegat i 
svårlästa tyska manuskript. 

Boken är hållen i en sympatiskt flärdfri 
ton. I företalet påminnes bl. a. om hur kron
prinsessan Victoria vid sin ankomst till 
Sverige blev hälsad med oerhört jubel. Men 
— heter det vidare — då hon genom sin 
sjuklighet nästan varje år blev tvingad att un
der många månader vistas i sy dligare län
der, blev kronprinsessan i viss mån en främ
ling för sitt folk. Tronbestigningen åstadkom 
visserligen en ändring härvidlag. Men — sä-
ges det till slut — »omfattningen och djupet 
av Hennes Maj : ts intressen och mångfalden 
av verksamhetsområden torde fortfarande 
vara rätt obekanta, ty goda gärningar i det 
tysta ha för Drottningen varit formera än 
bifall på gatarna och torgen». 

(Forts. fr. sid. 764.) 

bön, riksantikvarien Hildebrand höll ett 
anförande och »Drotts» manskap gav salut. 
Under tre år arbetade man under den då
varande kronprinsessan Victorias eget över
inseende på slottsbyggnaden och år 1906 
stod den färdig att mottaga rikets höga fru. 

Vackert och leende är vår drottnings 
sommarhem nu i högsommarens fagra tid. 
Det lyser så vitt och ljust, det lilla slottet. 
Solstrålarna leka i grönskan över dess per
gola och rosorna stå blodröda eller mjölk
vita i doftande rabatter. Ty här är rosornas 
rike — en ymnighet av rosor i al la färg
skalans skiftande nyanser, en fröjd för ögat 
och en vederkvickelse för själen. 

Ens sinne blir ljust och ens hjärta blir 
lätt, när blicken möter det lilla vit a slottets 
lugna ytor och från dem glider ut över 
Sundets blå vågor med Smålandslandets 
taggiga silhuett svept i vit dis. 

Jag har sett en liknande syn vid Medel
havet, vid St. Tropez och Villefranche och 
från Monacos höga klippa. Men här äro 
färgerna friskare, tonen icke så enformigt 
i azur, men av en mera djup ôch nordisk 
blåhet. Och här från höjden skådar man 
över almarna och ekarnas kronor, vilka 
vagga som en grön sjö för julivindens 
brisar. 

Mitt emot slottet har drottningen låtit 
en kvarleva från flydda tider ligga kvar. 
Det är en liten torpstuga med grönskan
de torvtak och överspunnen med murgrö
na — en liten näpen öländsk idyll mitt 
uppe i d en italienska villegiaturan. Av den 
torpare, som på sin tid arrenderade den
na del av Borga hage, har hon köpt tor
pet, när hans arrendetid var ute. Den 
torparen gjorde förvisso ingen dålig affär. 

Det är en vacker och ståtlig park, som 
nu omger Solliden. Det är drottningen 
själv, som utstakat planen för densamma, 
liksom det berättas, att hon stundom själv 

Det torde i allmänhet icke vara någon 
lätt sak att skriva ett verk av en viss 
officiell prägel. Men i detta fall har förf. 
haft ett tacksamt material. Drottningens 
rika, intressanta personlighet, hennes konst
närliga verksamhet, som hon i si n anspråks
löshet och tillbakadragenhet aldrig låter 
komma till s ynes inför offentligheten, hen
nes omfattande barmhärtighetsgärning — 
allt gör, att detta verk har kunnat bli en 
fängslande hyllning icke blott åt drottnin
gen, utan också åt en ädel människa. 

Det är påfallande, och karaktäristiskt 
för drottningens stolt blygsamma hållning, 
att den stora allmänheten ännu vid hen
nes 60-årsdag känner så pass litet till hen
nes stora kärleksverksamhet som den gör. 
I denna bok ägnas en intressant avdel
ning åt drottningens personliga insatser i 
det allmänna. Skildringarna från de olika 
områdena ha författats av sakkunniga per
soner. Bl. a. får man en intressant före
ställning om vilken varmhjärtad befrämjer-
ska drottning Victoria varit av den norr
ländska ödebefolkningens väl. 

Redaktör Åsbrinks skildring bjuder ock
så på en hel del små drag och episoder, 
som bidraga att göra bilden av dess före
mål levande. Så t. ex. berättas från kron
prinsparets första samliv hur den unga 
kronprinsessan utövade en matlagnings-

i spetsen för sina hovherrar och hovda :  

mer deltagit i arbetet med dess iordning
ställande. Här och var stöter man i dess 
fagra lunder på en »överraskning» i form 
av något utländskt konstverk eller en 
damm med vattenliljor och näckrosor, som 
prunka i vitt, gult och skärt. 

Man spårar, att det är en person med 
sinne för konstnärliga verkningar, som här 
givit impulserna och man märker tillika, 
att det är en högt kultiverad kvinna, vars 
ordnande hand här anvisat och haft led
ningen. Det ligger över det hela en per
sonlig prägel av förfinad smak och sinne 
för att av de möjligheter naturen skänkt 
forma det vackrast tänkbara. 

Och ännu mera: 
Man får ett omedelbart intryck av att 

det är en god kvinna som här håller hov 
och låter sitt hjärtas värme stråla. 

Psykologen och den i fr åga om män
niskonaturen mångförfarne, som är van att 
bedöma personligheten efter den miljö, som 
denna älskar att skapa sig, skulle efter 
att lia sett »Solliden» säga: 

Här härskar en människa, hög och en
kelt flärdfri på en gång, en god kvinna 
med blicken öppen för det vackra i vår 
Herres natur och för det väsentliga hos 
människornas barn . . . 

* 

Och det omdömet jävas ingalunda av 
den befolkning, i vars mitt drottningen 
föredragit att bygga sitt sommarhem. 
Öländingen är förvisso inte lätt-tjusad. 
Tvärtom utmärker sig hans kynne för en 
ganska utpräglad misstro mot främlingar 
och »fastländingar». Sådan har han varit 
sedan hedenhös och sådan är han än. Han 
är konservativ till sin läggning och fruktar 
för ingrepp i sina åskådningar och sina 
vanor. Men vinner man en gång hans 
hjärta är han trofast och ingenting för
mår att rubba hans tro. 

konst, utförd med så stor skicklighet, vana 
och kunnighet, att det unga hovet kän
de sig tämligen efterblivet. En trappa upp 
i en av Tullgarns flyglar hade ett proviso
riskt kök inretts åt kronprinsessan, och 
här tillagades lunch för kronprinsen och 
hans herrar, när de återkommo från jakt 
eller fiske. 

Med intresse läser man också bokens 
utdrag ur det verk, »Vom Nil», vari kron
prinsessan nedskrev sina minnen från vistel
sen i Egypten vintern 1890—91. Hos 
scheiken Mendi i en arabby intog kron
prinsessan, berättar hon bl. a ., en äkta ara
bisk måltid. Kniv och gaffel saknades full
ständigt vid bordet. Bl. a. bars in ett hel
stekt lamm. Efter värdens exempel fick 
man draga fram åt sig ett stycke kött un
der fettskorpan, och i duvorna och hön
sen fick man likaledes draga och slita, 
tills man fick tag i något. 

Med särskilda kapitel i boken bidraga 
grevinnan Anna Brahe, som skriver om 
kronprinsessans Rom-vintrar på 1890-talet, 
och fru Cecilia af Klercker, som har till 
ämne »På Capri». Åtskilliga andra per
soner ha också medverkat vid planlägg
ningen eller utförandet av boken. Det ståt
liga verket är försett med två fotogravyrer 
och talrika textbilder. 

VOX. 

Drottningen måtte i hög grad förstått 
att vinna detta sega, envisa, men härdiga 
och trofasta folk, ty alia härnere tala så 
vackert om henne. 

Än vet man att berätta om hennes be
sök i någon gammal enslig frånfallens stu
ga ute på Allvaret, än huru hon bjudit 
skolans barn ut till sitt vackra sommar
slott och fägnat dem, än huru hon ivrat 
för upphjälpandet av den gamla handa
slöjden bland de öländska kvinnorna och 
än huru hon oväntat brukar komma och 
hälsa på i Borgholms skolkök och upp
muntra dess lärarinnor och elever. 

Varhelst, säger man, där hon ser en 
ärlig strävan eller ett lyckofrämjande ar
bete är hon redo att hjälpa med råd och 
dåd. 

Särskilt dem, som handha de ungas un
dervisning och ledning uppmuntrar hon 
på allt sätt. Ofta bjudas de till Solliden 
— även de avlägsna socknarnas lärare och 
lärarinnor — och för att de inte skola 
bli för trötta av att gå ställer hon stund
om åkdon till deras disposition. 

Undra på att hon vunnit deras hjärtan 
och att de tala så vackert om henne. 

Ja, t. o. m. gummorna på torget i B org
holm ha vackra drag att berätta om den 
kvinna, vilken som landets höga fru sit
ter vid vår konungs sida. 

En drottning i va rje tum — men ock
så en god och klok och varmhjärtad 
kvinna. 

När hon nu utsett just Öland och sitt 
vackra Solliden till den plats, där hon 
på sin högtidsdag skall mottaga landets 
hyllning, så kommer säkert Ölands be
folkning att värdesätta detta som ett ytter
ligare bevis för de vänliga känslor, var
med drottningen omfattar solens och vin
darnas fagra ö och folket, som där byg
ger och bor. 

HERM. SELDENER. 

Vid trötthet, sömnlöshet ningar är bästa hjälpmedlet en Sanokapsel dagligen. j 
Bekvämaste, angenämaste och billigaste medel för ernående av nerv* och muskelkraft, levnadsmod \ 
»  • • •  • • • ! • «  —  — — i  och arbetslust. Finnes à alla apotek och. kemikalieaffärer. • • *" "* j 
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FRÅN PRINSESS AN VICT ORIAS LYCKLIGA 

Prinsessan Fredrika au Baden, Gustav 
IV Adolfs gemål och drottning Victori

as farmorsmor. 

Drottningens mor, storhärtiginnan 
Louise au Baden, född prinsessa au 
Preussen. Porträttet är taget i Stock

holm hösten 1882. 

hn familjegrupp från drottningens barndom. Vid bor
det storhärtiginnan Louise, till höger dåvarande prin

sessan Victoria. 

Prinsessan Victoria som konfirmand. 
Ett ungdomsporträtt från 1879—1880, 

Slottet i Karlsruhe, byggt 1751 och hållet i gammalfransk stil. Framför slottet ses Schlossplatz med storhärtiq Karl Fredriks th 
bakom slottet ligger den stora slottsträdgården. Det uar här som drottning Victorias förmätning ägde rum den 20 sent \s81 
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UNGDOMSÅR I  KARLSRUHE OCH MAINAU 

Prinsessan Victoria under förlovningstiden. Milt emot henne 
hennes blivande gemål. 

Ännu ett porträtt från förlovningsti 
den, sommaren 1881. 

Lustslottet Mainau är vackert beläget 

liliililiiiii Interiör från slottet Mainau, där hovet i 

Karlsruhe bodde på somrarna. 

En annan bild från lustslottet Mainau. 
Prinsessan Victoria av Baden i baldräkt.. 

. 

Prinsessan Victorias skrivrum på slottet i K ar l s r u he  sådant del såg 
ut 7857, samma ar prinsessan blev Sveriges kronprinsessa. 
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KRONPRINSESSAN VICTORIA SOM LYCK 

rnm/m 

w  
â 

Sveriges dåvarande kronprin
sessa, efter ett porträtt av Drottningen är en skicklig fotograf. Här ett motiv 

professor Ferd. Keller, frän Nervi vid italienska rivieran, som hon 
målat 18S9. fotograferat vintern 1S90. 

i«ll!l!lfÉ 

Mim1 

Lapptyper 
Victoria. 

i Ett porträtt av kronprinsessan Victoria, 
taget under ett besök i Carlsruhe 1S92. 

W — 'y. f 
W Ett karaktäris

tiskt porträtt av 
kronprinsessan 
på 1890-talet. 

Kronprinsessan Victoria 
som den heliga Elisabeth 
i en tablå i Stockholm. 

m 

Wå 

i 

—; —-;™— 
Kronprinssessan Victoria med sitt fyrspann utanför Tullgarn, 

Fotografiet är taget på 1890-talet. 
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Den förstfödde beundras. Foto Schuhmann 
& Sohn, Carlsruhe 18S3. 

mm 

Kronprinsessan i sorgdräkt 
1889. 

LIG MOR OCH TULLGARNS HÄRSKARINNA 

Kronprinsessan är 1883. 

j[ 
Kronprinsessan Victoria i den kostym hon bar vid 
ett sällskapsspektakel pä slottet. Hennes gemål 
uppträdde vid samma tillfälle som hennes moitié. 

Kronprinsessan Victoria dr 1887 med sina barn på besök i föräldra-
hemmet. På stolen framför henne süler hennes far, storhertig Fredrik. 

— 17 ï -

Tullgarns slott. 
Foto Victoria. 

Kronprinsessan Victoria med sönerna Gustaf Adolf 
och Vilhelm ombord på Drott. 



SVERIGES DROTTNING OGH NÅGR» 

-

• -;mw. 

En kör lur på Soll iden 

C  

m 
Ombord på Droit 1900. 

Drottningen i sorgdräkt 
efter kung Oscars död 

1901. 
En bild ciir kronprinsessan Victoria frän 1903 

U  
1 

Drottning Victoria på besök hos modern i Mainau. 

A V  H E N N ES  KÄR A  I  TV A  L ANDE R  

Etl porträtt au kungaparet, taget i Luleå 
|gfÉf 

Ett au de senaste porträtten au drottningen 
Foto Flor man. 

Prins Lennart med farmor och farmors mor, Drottningen i sin uilla Solliden pä Öland. 



R E D I G E R A D  A V  I DA  H ÖG S T E D T .  

EN AUGUSTIDAG I PUTBUS. 

EN LAGOM VARM AUGUSTIMORGON, 
två år före kriget, hade vi ett sällskap, fyra "man" 
högt, promenerat frän Binz am Rügen till Putbus, 
öns underbart vackra lilla residensstad. Staden 
kan för övrigt ej kallas liten, enär jag aldrig sett 
en småstad vara beskärd ett sa stort ytinnehåll som 
Putbus, uppfyllt som det är av ett flertal stora för
nämt värdiga byggnader, till synes tillhörande gamla 
patricierfamiljcr samt därjämte en mängd ålderdom
liga välvårdade envåningshus. För att nu inte nämna, 
att staden består sig med en egen stående furstlig 
teater, ett ståtligt lyceum, ett stort antal statyer och 
minnesmärken samt först och främst sitt magnifika 
slott, Putbus, residens för fursten, som inte alls och 
aldrig har varit vad man menar eller förr menade 
med "regerande". Staden har ett torg, — inte salu
torg — mycket stort och cirkelrunt, som kallas "cir
kus", bebyggt runt om med ljusa stenhus med flata 
tak, de flesta inbäddade i grönska och klängrosom-
spunna. I mitten står en hög obelisk, och över hela 
det vackert stensatta torget äro smärre rundklippta 
ekar planterade, ställda i ringar på lika avstånd 
från varandra. 

Vi hade föresatt oss att den dagen hinna med 
mycket, och egendomligt nog förverkligades alla 
föresatserna i den mest önskvärda grad. Vi hade, 
en stund före ankomsten till själva staden, besökt 
"Friedrich-Wilhemsbad" vid Putbus Lauterbach, 
furstens egen badort, med ordentligt skilda herr-
och dambad, ty det behagliga fursteparet vill inte 
veta av något mångbrokigt Familienbatt à la Binz. 
Efter ett uppfriskande bad i Greifswaldsbuktens 
kristallklara vatten hade vi druckit kaffe i n ästan en 
cm :s tjocka kaffekoppar och till dessa fatt de här
ligaste mjuka fruktbröd, s. k. Obstkuchen, och a ndra 
"Kaffekuchen". 

Komna till s taden besågs först den omkring slot
tet liggande parken, kanske den vackraste i hela 
nordliga Europa. Härs och tvärs strövade vi, rå
kade här och var på ej allt för skygga rådjur, fingo 
tillträde till stall, ridhus, ridbana, välskötta växthus 
och orangerier, och höllo nästan på att en gång 
springa omkull den gamle slottsherrn, som välvil
ligt tillåter — åtminstone den liden — snart sagt 
vilken främling som helst att gå ända inpå slottets 
knutar. Till sist drev oss vägen och hungern ge
nom parkgatan till den där belägna, smått ålder
domliga restaurangen Fürstenhof, där det är lågt i 
tak och där dagern silar genom grönskimrande fön
sterrutor, vilka bli ännu grönare, tack vare de stora 
kastanieträden utanför. Men maten var förträfflig 
och billig — notan finnes ännu kvar — smör, ost, 
rostat bröd, snaps för två herrar, 4 seidlar mörkt 
öl, klar buljong med klimp och grönsaker, stekt 
ung gås med potatis och blandad kompott, äpple
tårta med "Schlagsahne" — alltsammans för fyra 
personer 11 mark, som då var omkring kr. 9,50 i 
svenskt mynt. 

Efter middagen gingo vi samma allégata fram 
och kommo efter några minuter till en friluftsres-
taurang, där vi fingo gott kaffe men nu endast be
skådade de mest frestande "Kuchen" och bakelser — 
att nu åter äta^ va r omöjligt. Här bjöds på god 
musik av en stråkorkester, plus en härlig utsikt över 
land och vatten, och så fick man till slut se en hel 
del människor. Ty sådana syntes annars ej till i 
det fagra Putbus, det föreföll nästan, som om alla 
innevånarne, åtminstone på förmiddagen, sovo en 
ljuvlig törnroscsömn. 

Men tiden gick och mera måste medhinnas innan 
avfärden. Nu delade sällskapet sig för att allt 
efter sin art göra studier; den ena över stadens 
alla minnesmärken, en annan ämnade bese lyceets 
rikhaltiga bibliotek och taga del av stadens teater-
förhållanden; den tredje skulle göra sig undcrkun-
nig om stadens flora och fauna — rådjur och sva-
nor eller så mycket som kunde medhinnas på 
iy2 tim. På undertecknad kom det rena materialis
tiska, med studiet av stadens möjligheter evad an
gick det kommersiella, och med särskild uttrycklig 
anmodan att anskaffa gott och mycket kaffebröd. 
Ty vi skulle anträda återresan med Rügenbanans 
lustiga lilla leksakståg, och vid ankomsten till Binz 
strax efter 7, kunde det vara lämpligt att dricka 
hemlagat te med Putbus-Kucken på vår egen bal
kong mot havet. 

Vägen till en viss bagarbod ledde förbi nyss om
nämnda "Circus". Vi hade på förmiddagen lagt 
märke till ett där beläget gammalt vackert stenhus, 
till vars snidade stora ingångsdörr vägen förde över 
en större pergolaliknande veranda, så gott som i 
nivå med trottoaren. Ett par mäktiga sandstens-
pelare flankerade ingången, samtidigt som de ut
gjorde stöd för övervåningen och från vardera av 
dem löpte en stenbarrier längs trottoaren mot hus
väggen. Nu var det mönstrade stengolvet delvis 
täckt med en brokig matta och på denna stod ett 
stort kaffebord vid vilket en medelålders tjänarinna 
med biträde av en liten vitklädd flicka beskäftigt 
sysslade. Det var 110g det vackraste kaffebord jag 
någonsin sett. Och jag stannade dröjande nära 
balustraden, fast besluten, att om mitt intresse väck
te undran — öppet åberopa mitt främlingsskap — 
eller rättare sagt vår forna släktskap ! — som 
giltig orsak för min nyfikenhet. Men ingen 
tog illa upp, jungfrun såg visserligen först i smyg 
på mig, men föreföll snarare själv också road och 
smått stolt över sitt vackra verk. Bordet var av
långt rundat och belagt med en bländvit duk med 
infällda filéspetsar. Servisen var kunglig i all sin 
förnäma enkelhet ; bleu royal med guld och vitt. 
Mitt på bordet stod en bål i matt silver, fylld av 
hundratals ljusröda, vita och svartbruna nejlikor, 
medan knippor av liknande nejlikor lågo vid varje 
kaffekopp. 

Slutligen föreföll alltsammans att vara färdigt, 
och bakverket placerades ut. Det var inte våra 
svenska "sju sorter" utan i stället "endast" fem 
slag, alla aptitliga att skåda. Det var stora "Streus-
selkuchen", "Johannisbeer- och Aprikoskuchen, ho
nungskakor och något slags "Spritzgebäck". — Men 
äntligen fortsatte jag min väg, dock först sedan de 
båda dukande och jag utbytt vänliga småleenden 
och jag tackat för ett ytterst vänligt bemötande. 
—- "Ach, heute haben wir Geburtstag im Hause!" 
förklarade den snälla jungfrun. 

Efter ett par minuter nådde jag bestämmelseorten, 
den lilla bagarboden, i ett litet gulmålat hus med 
gröna fönsterluckor och reflektionsspegel i ett av 
fönstren och med en gällt pinglande klocka på dör
ren. I den nätta boden satt en ung flicka, och 
i rummet bredvid, framför det pelargonfyllda fön
stret, satt modern, båda flitigt stickande strum
por. Här fanns bröd i mängder: långa tunga råg
bröd av siktat eller osiktat mjöl, stora vita mat
bröd och små vita "Brötchen", "Stollen" och 
"Krapfen" samt så en hel del "Obstkuchen" (frukt
bröd) med eller utan "Guss", denna senare gräddad 
av söt eller syrlig grädde, ägg samt socker eller 
kanel. Såväl försäljerskan som modern, vilken se
nare kom ut i butiken, voro ytterst tillmötesgående 
och medelsamma, i synnerhet modern. Hon gick 
till och med så långt i sin vänlighet, att hon med
delade mig några ganska värdefulla bak- och tårt-
hemligheter. 

På återvägen hade jag åter att passera circus. Nu 
var kaffekonseljen i full gång med pergolan nästan 
fullsatt av ljusklädda damer i olika åldrar, och ett 
dämpat sorl hördes in ifrån huset genom de 1111 vid 
öppna dörrarna. Där jag lastad med kakpåsar och 
nu endast för några ögonblick, stannade invid obe
lisken, taktfullt studerande dess inskriptioner, me
dan blicken förstulet flög mitt över, föll tanken på 
Marlitts och Heimburgs och likställda tyska för
fattarinnors troskyldigt hemtrevliga romaner från 
små furstehov eller goda gamla tyska hem. Ty även 
här låg över det hela en ton av kultur och naivitet, 
glättighet och värme, med ett ord tysk gemytlighet, 
när den är som bäst. Och ändå försiggick kaffe
repet delvis inför öppen ridå, nästan så gott som 
pa trottoaren! Men det var i en fin, stillsam gam
mal stad, som nu i augustivärmen föreföll folk
tom, åtminstone vad gatulivet beträffade, och där 
människorna som sagt tycktes slumra inom kläng-
rosbevuxna boningar och bakom krukväxt fy lida 
fönsterrutor. 

Hen de fingo ej sova länge innan fullt 
två solvarv hunnit fullborda sin bana, skulle det 
väna Putbus, även det, väckas av dånande storm
klockor. — Det blev annat, än vad furstens gam
le livkusk tänkt och glatt sig åt, när han den strå
lande augustidagen mera öppenhjärtligt än artigt 
förmälte vid de fyra svenskarnes besök i det furst

liga stallet, nämligen att 1915 skulle på Rügen firas 
en stor högtidsfest, ty då "var det jämt hundra år 
sedan det blev befriat från svenskarne" 

* 

Ovanstående långa tals korta mening var att läm
na en samling recept på tyskt bakverk sådant som 
detta förekom förr i tiden och kanske även nu nå
gon gång. Till en början följer några stycken 
Kuchen", särskilt lämpade för säsongen och stam

mande från Putbus. 

"Streiisselknchcii." 

lit- oskummad mjölk ljummas och inarbetas i 
drygt y2 lit. mjöl, till en tämligen fast deg, i vil
ken sedan iblandas 1 ägg och 30 gr. upplöst jäst. 
Degen slås till den är blank, mera mjöl tillsättes, 
om så är behövligt, varefter degen ställes att jäsa 
till dubbel storlek. Då iblandas 60 gr. smör, rört 
pösigt med 1 del. socker samt 8—10 stötta karde-
mummor jämte mjöl till en tämligen fast deg. De
gen får åter jäsa upp, varefter den utkavlas till 
drygt i cm :s tjock kaka som lägges på plåt, pens
las med litet äggula och belägges med följande 
blandning: 2 msk. värmt smör, 3 msk. socker, 4 
msk. vetemjöl, 1 msk. rismjöl, vilka alla ingredien
ser med kniv hackas på bakbordet. När bland
ningen är som smulor, strös den tjockt över hela 
kakan, varefter denna får jäsa en kort stund, för 
att sedan gräddas i varm ugn. Enligt ritualen skall 
hela "Streusseln", strax innan gräddningen, bestän
kas med i msk. rosen- eller orangeblomvatten. 

(Eftertryck förbjudes.) 

Johanncsbeerkuchen. 

Av ovanstående deg utkavlas en kaka i tjocklek 
av V/2 cm., vilken lägges på plåt, och runt om
kring förses med en fingertjock degrulle, fast 
tilltryckt och liggande på själva degen. Kakan be-
strykes med litet smält smör och beströs med 1—2 
msk. skorpsmulor e. d. — 1 lit. repade vinbär värmes 
utan att koka i en kastrull med 1 del. strösocker, 
och när blandningen svalnat, fördelas den över ka
kan. Denna gräddas i god men ej het ugn omkr. 
30 min., och en stund innan kakan är gräddad, be
strös den med ytterligare 1 del. socker. 

Obs.! Denna kaka får ej rubbas från plåten 
förrän den är fullt kall och vinbärens saftighet 
stannat till gelé. 

(Eftertryck förbjudes.) 

Himbeerknchcn mit "Guss". 

E11 likn ande deg som i föregående recept utkav
las som förut beskrivits och förses med en finger
tjock, väl tilltryckt kant. Kakan beströs med 2 
msk. stötta skorpor e. dy 1. 1 liter hallon ljummas 
lätt med 1 del. socker. När kakan jäst upp lägges 
hallonen med större delen av sin saft jämt över 
kakan vilken sedan införes i ordinär ugnsvärme. 
Omkring 10 min. innan kakan är färdig, överhälles 
den med en "Guss" — del. lätt vispad, söt eller 
syrlig grädde, 2 äggulor, 2 msk. socker, 1 tsk. stött 
kanel. Kakan färdiggräddas och får kallna på 
plåten. 

(Eftertryck förbjudes.) 

Tysk körsbärskaka. Mördcg: 150 gr. smör (eller 
bland, smör och växtmargarin, 100 gr. socker, 250 
gr. mjöl, 10 rivna bittermandlar, 1 ägg. Fyllning: 
2 msk. stötbröd, 1 lit. (drygt) körsbär, 1% del. strö
socker. — Att slå över kakan: 2J4 del. grädde, 2—3 
äggulor, 4 msk. socker, några finhackade söt
mandlar. 

Smöret tvättas och lägges jämte de övriga ingre
dienserna för degen på bakbordet, varefter alltsam
mans arbetas till en smidig deg, som får stå en 
stund på svalt ställe för att stelna. E11 rund låg 
bakform, helst en med löstagbar kant, beklädes i 
botten och på sidorna med mördegen. På botten 
strös stötbrödet. De urkärnade körsbären iläggas 
tillika med sockret, och formen införes i lagom 
varm ugn. Grädden vispas med äggulorna och 
sockret, mandeln tillsättes, och blandningen hälles 
över körsbären, 10—15 min. innan tårtan är fär-
diggräddad. 

(Forts. sid. 779.) 

_i a n lJ 

(£url öeier 

P A H L S S O N S  
D e a s e r t c h o k l a d e r  ;  

Högfina kvalitéer ; 
iTillverkare; A.-Bol. Carl P. Påhlssons 1 
Choklad- och Konfektfabrik, Malmö. • 

11 II 
KAFFETILLSATS är se dan mera än 30 år till- j 
baka alltjämt det mest använda. Vid en blandning • 
av cirka 1/s Victoria-Kaffetillsats och cirka 4/s j 
vanligt kaffe fås en dryck i arom och smak : 
fullt jämförlig med bästa Javablandning. ; 



A k t u e l l a  N y h e t e r  
från 

Sv. K yrkans D iakonistyrelses B okförlag 

Kristendomens väg till 
folken. 

Missionshistoria a v Gertrud Aulén. 
Del I Kr. 9:50. Del II Kr. 8:75. 
" Gertrud Aulcn s m issionshi
storia hör till de böcker, vilka 
man oförbehållsamt kan rekom
mendera — — — Den är den 
bästa och mest innehållsrika mis
sionshistoria som vi äga på 
svenskt språk." 

Medeltida kristendom i 
nutiden. 

Ärkebiskop Merciers herdabrev 
mot modernismen och George Tyr-
relis stridsskrift. Bem. översättn. 
jämte förord a v Teol. Dr. J. Lind
skog. Pris Kr. 3 : 75. 

"— — Tyrrells av personlig 
glöd genomlysta svar, såsom 
stridsskrift en av de yppersta i 
vår tid — 

Ur översättarens förord. 

Från 

Sveriges Kristi. Studentrörelses Bokförlag 

Ny ungdom. 
Av Manfred Björkquist. 

Pris Kr. 2 : 50. 
"— — Formen är genomskinlig 

och klar och språket mästerligt. 
Boken är den bästa ungdomsläs
ning." 

Nya Dagligt Allehanda. 

Den döde Kristus. 
Protestantiska resebrev frän Ita

lien. 
Av Germanicus. 

Pris Kr. 1: 25. 
— — Man ryckes med av rese

breven, som vittna om icke ringa 
historiska och konstnärliga stu
dier." 

SXEINmr&SONS 

ÄTORT U VOER. I ENMMA5ENTUHÏN ." 
X,TJNDHOLM$ PIANOMA©ASI>* STOCKHOLM • JAKOnjDl-R03OATAX 3» 

Uppvärmningen av Eder bostad blir 
till Eder fulla belåtenhet endast om 
Ni använder Eder av värmelednings

spisen 

"ELLO" 
Ellospisar med höj- och sänkbart rost 
uppfylla de högst ställda fordringar så
väl för matlagnings- som värmebehov. 

.. DUBERGS SÖN ER 
Örebro — Hallsberg — Motala 

Fruktförvarins 
Frukthyllor, skåp, korgar, stegar, tork-
ollor. träslöjd av många slag. 

RÖNNEADALENS AKTIEBOLAG, 
Billinge. Tel. 38. 

Vid sjukdomar i  munhåla och svalg, 
skydd oiot sm itta Vid ** 

•A.B. PHARMACIA 

Kring Drottningen. 
DET ÄR NOG ICKE ALLA, SOM VETA, 

att drottning Victoria även framträtt som för
fattarinna och konstnär. Då hon för sin hälsas 
skull vistades i Egypten, samlade hon sina dagboks
anteckningar till ett sedermera i Karlsruhe som 
manuskript tryckt verk, som bär titeln "Vom Nil, 
Tagebuchblätter während des Aufenthalts in Egyp
ten 1890—91" och är dedicerat till drottningens 
föräldrar. Texten vittnar, såsom redaktör Asbrink 
berättar i sitt stora praktverk om drottningen, både 
om vaken iakttagelseförmåga, kunskaper i o lika äm
nen och livlig framställningskonst. Alla illustra
tionerna i b oken äro utförda efter drottningens egna 
fotografier. Utom fotografier utförde kronprinses
san Victoria under vistelsen i Egypten ett större 
antal akvareller, dels landskap, dels arkitekturbil
der med motiv från tempelruiner, som såväl i teck
ning som färgbehandling lära ha bestående konst
närligt värde. 

Drottningen har som bekant verkat mycket för 
hembygdsvård och hemslöjd. Det var på hennes 
initiativ som den nuvarande Ölandsdräkten fram
ställdes efter urgamla förebilder, för att man inom 
länet skulle kunna använda en egen både praktisk 
och prydlig dräkt i stället för dal- och lappdräk
terna, som utanför sina egna landskap gärna verka 
omotiverade. Denna dräkt, som drottningen ofta bär 
på sin sommarvilla Solliden och vari hon är avbil
dad på ett av fotografierna i detta nummer, är när
mast utarbetad efter en gammal vacker modell från 
norra Motet och förevisades första gången på hem
slöjdsutställningen i Kalmar 1902. Den består av 
sämskskinnsfärgad klädeskjol med krappfärgad bård. 
Livstycket, som är utan ärmar och sytt av blommigt 
siden, har påstickade kulörta skinnremmar och vid
hängande ögla för nyckelknippan och stubbekniven. 
På det vita "överstycket" finnas broderier i vitt 
linnegarn, och linnehalsduken är utsydd med silke 
och kantad med knypplade spetsar. Det klarröda 
förklädet har en bård av ljusblå sidenband och 
broderi i vitt. På huvudet bäres en tunn, vit duk, 
knuten i nacken, eller en liten vit linnehuva med 
smal kant och knypplad spets. Som ytterplagg an
vändes en mörk kofta med ärmar och med kulört 
broderi. Blå strumpor och vita handskar med ku
lörta silkesbroderier fullständiga dräkten. 

Bland de verksamhetsgrenar, som drottningen sär
skilt omhuldat i sin sommarhembygd, äro biod
lingen och fruktodlingen. Hennes hemland Baden 
är ett ivrigt biodlande land, där medelskörden av 
honung lär vara omkring 600,000 kilo , och där både 
slott och koja ha större eller mindre bigårdar. I 
sin bigård på Solliden har drottningen uppställt 
icke toppiga halmkupor som vanligen användas i 
Sverige utan ramkupor efter badensiskt eller schwei
ziskt mönster. Auktoriteter på området ha uttalat 
sig för dessa ramkupor, emedan bina i dem kunna 
producera nästan tre gånger så mycket honung som 
i halmkupa, varför det skulle betyda en avsevärd 
nationalvinst om dessa kupor bleve allmänt brukliga. 
Drottningen har vidare huvudsakligast på egen be
kostnad sänt biskötaren i länets hushållningssällskap 
på studieresa till Baden. 

För fruktodlingen har drottningen verkat dels ge
nom sina egna fruktanläggningar på Solliden, som 
ej blott äro henne själv till glädje utan också ett 
vackert exempel för andra fruktodlare, dels genom 
att hon årligen på sin födelsedag utdelar penning
bidrag ur Drottning Victorias fond, skänkt av en 
föregångsman på ön, fabrikör P. A. Sjögren, på 
Ekerums gård. 

År 1913 h ade drottningen, berättar Cecilia Bååth-
Holmberg i sin bok Från drottningens ö, låtit plan
tera ej mindre än 2,435 fina fruktträd. Bland nya 
ädla sorter, som drottningen infört, märkas det 
engelska jätteäpplet Peasgoods Nonesuch, de danska 
Dronning Luise och Langelandsäpplet, vilket senare 
påminner om melonäpplet, den holländska renett-
arten Belle de Boskoop, Canadarenetten och Rhode 
Islands Greening och slutligen bland päronens ska
ra General Totleben, Fondante de Chameau, Hov
rådspäron och många andra. 

I drottningens villa på Ö land, som har en så itali
ensk prägel, finns också en bit av Italiens klassiska 
mark, ett vackert mosaikgolv, som bokstavligen är 
drottningens eget verk. Hon och hennes uppvaktning 
ha på romerska campagnan plockat upp olikfärgade 
marmorbitar, som lågo på åkrarna. Ägaren, som 
endast var alltför belåten att gratis få sin åker 
rensad, gav med nöje sitt tillstånd. Nu bidra dessa 
mosaikbitar på ett effektfullt sätt att öka den vita 
loggians skönhet. 

• 

Det nylagna porträttet av drottningen, som pry
der detta nummers första sida, har utgått från 
ateljé Jceger. 

Tveka ej i valet av tvål 

A^iéÖehg 

XJfivsÀLn £ 

utan köp 

G a h n s  L a n o i a t v å l  
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Av SANQALLA the 
rekommendera vi våra känd a märken 

" P E K O E  S O U C H O N G "  

"IMPERIAL", "ORDINARY" 

i or iginalförpackningar. 

PERCY F. LUCK & Co, 

s  

FÖR TÄNDERNA: 

TAN DTVAL 

woco 
llllllllllllllllllllllllllllllll 

Borås 

Begär offert l  

K I N A M A G A S I N E T  
specialaffär för Kinesiska varor. Ny sändning från Kina av handbroderade 
Dukar, Löpare, Flygcltäcken, Runda motiv till Kuddar, Sjalar, Handvävda 
Siden, Bronser, Porslin, Handknutna mattor m. m. Obs. ! Låga priser. 

Regeringsgatan 43, 1 tr., Stockholm. Riks 30 86. 

Cr 
\J 

a r n ö j e t  
eller  i s taden — överall t  där  

man sät ter  värde på nå

g o t  ri k t i g t  g o t t  ä r  T h ü l e s  

d e l i k a t a  M a r g u e r i t e -

choklad lika omtyckt.  

fHUU 
CHO K LAD 
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MIN MAMMA 
bakar alltid tårtor, 
kakor och bullar med 
Rumford Bakpulver, 
å' därför är j ag 

frisk och glad" 
Rumford Receptbok. 

Gratis till alla husmödrar 
b. genom Eder handlande^^ 

Herman Neujd 60 år, 

IMKOKMIMOSAPPARAT OCH BURKAR 
Ï11L BILLIGA. PELffA 

TEGMERJC^CWi £3 ODE.lGAlA.-f 41 

KOP 

SARDINER 

60 AK FYLLDE DEN i AUG. SKULPTÖREN 
Herman Neujd. 

Neujds namn är knutet till en rad vackra och 
nobla skulpturarbeten — en rad, som lyckligtvis 
ännu icke, som man får hoppas, på länge skall vara 
avslutad. Vi påminna här om Före badet och Stina, 
som inköpts av Nationalmuseum, 14 vårar, Vilse, 
I regnväder, Flicka matande kaniner, Potatisploc-
kerskan, Källan, I vassen, Första dansen m. fl. 
Några av hans arbeten ha gått till ut ländska konst
samlingar; ett par ha sålunda inköpts av ungerska 
staten. 

Neujd är sedan 1902 ö verlärare vid Te kniska sko
lan i ornamentsmodellering. 

Makaronipudding med fisk 
150 gr. svenska makaroni, 1 */> liter vatten, '/» msk. salt, '/« liter bul
jong, 150 gr. kokt fisk (rester) 50 gr. riven ost, 50 gr. smör. Till 
fatet: 1 msk. smör, 2 msk. riven ost, 2 msk. stötta skorpor. Bered
ning: Makaronerna förviillas hastigt i kokande saltat vatten och få 
sedan koka färdiga i buljongen. I)å de äro färdiga upphällas de i 
durkslag ocli få rinna av. Fisken raspas med gaffel och befrias från 
alla ben. Ett eldfast fat smörjes med smör och beströs med stötta 
skorpor, härpå läggas först ett varv makaroner, så ett lager med fisk, 
överstrött med litet riven ost och litet smörflockar här och där, så 
åter ett varv med makaroner o. s. v. Det översta lagret skall vara 
makaroner och däröver strös litet stötta skorpor sammanblandade 
med riven ost. Litet smör lägges i flockar ovanpå och fatet insättes 

i god ugnsvärme för att gratineras 15—20 minuter. 

Svenska makaroner överträffas icke av de 
bästa importerade. 

HEnmrs srriAsm 

Under sommaren 
då många mödrar äro på landet samt på resor, 

kunna småbarnen icke alltid erhålla en lämp

lig, felfr i mjölkkost. Medtages då Nestlé's Barn

mjöl, så har man alltid tillhands ett lättsmält, 
kraftigt och billigt näringsmedel, som är lätt att 

tillreda på en gång för hela dagen. 
MOTORN 

Den vibrationsfria, encylindriga. 
Lättstartad, driftsäker , 
stark, ty6tgående och 

billig i driften. 
Återförsäljare antagas. 

AKTIEBOLAQET BRIO-MOTOR, 
S U N D B Y B E R G  

£511111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 L£ 

Med anledning av drottning Victorias = 
60-årsdag utkommer från vårt förlag s 

$ praktverket 

Minns väl, 
att YVY-tvålen är den lenaste, behag
ligaste toalettvål, som användes av tu-
senden, men bör dagligen användas av 
alla. 

YVY-tvålen säljes överallt. 

Yvy-tvålfabriken, Ystad. 
r EN ÖVERSIKT AV DROTTNINGENS LEVNAD OCH VERKSAMTET. = 
E MED TVA FOTOGRAVYRER OCH OMKRING 200 TEXTBILDER = 

utgiven av E 
G U S T A V  Å S B R I N K  |  

S 500 numrerade ex. Format, omfång och utstyrsel överens- E 
] stämmande med det 1918 utgivna praktverket r: 

»Konung Gustaf V sextio år». d 

U R  I N N E H Å L L E T :  |  
2 Till 60 årsdagen. S 

Z Barndoms• och ungdomsåren, skildrade bl. a. pä grundvalen av EE 
Z meddelanden från en av drottningens skolkamrater. S 
Z Trolovning och förmätning m. m. Med bidragav generalskan H.BILDT- iE 
- / Egypten. Efter kronprinsessan Victorias bok »Vom Nil». S 
= 1 Rom. (1890-talet) Av grevinnan ANNA BRAHE. = 
1 På Capri. Av grevinnan CECILIA AK KLERCKER. = 
; SoUtden. Av ar kitekten T. G RUT. S 
2 Ur dagskrönikan tSSl—1922.  SZ 
j -  Från drottningens verksamhetsfält. Med bidrag av ett 20-tal per- S 
Z söner, som stå de olika verksamhetsområdena nära. — 

Z Beställningar mottagas i närmaste bokhandel eller hos förläggaren. E 
Z Samlare, som önska ett bestämt nummer (tt:r l—5 undantagna), torde — 
Z genast anmäla sig. ' jZj 
S Inb. i helt kalvskinnsband med guldpressningar och guldsnitt E 
Z pris 150 kr. — 

Stockholm i juli 1922. E 
I A.-B. HASSE W. TULLBERGS FÖRLAG. § 
% 111111111111111111111111111111 II 1111111111111111111111111111111 II 1111 i 111 i 111 i 11111111^ 

Se till att 
Ni får 

\ Kalmar Vapen, 
i Högsta kvalité kärnmjöl 
j  Kalmar Ångkvarns A.-B. 

—rrn i j 
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Wot blodbrist och allmän svaghet 

Bästa Järnmedel, 

Utmärkt stärkande. 

fotopeiM 
Kr. 9.75 

p  o  r  t  o  f r i t t  
ö v e r  h e l a  

l a n d e t  

A.-B. Kjerrström & C:o 
Göteborg, Kungsportspl. I . Tel. 142 24. 

K N I V S  K Ä R P A R E N  

THÜLE 
Bör finnas i varje kök 

crkligt effektiva Knit Skir End# skörpore. Skärpningen mellan ovala unirgcl Knivarna bliva sk ai 
nA r̂a ö gonblick oc h illa. 

» Kniv OJ) n »ker IfyJ SP 

t**® 

Salje» 1 
>llta>1iri4 B- o. Boiått-olagtafflr. 

STENSHOLMS F. A<B. 
H U S K V A R N A  

SOLO K4FFI 

A B. M A t M i) 
KAFf ï KOM PAN I 

X« Oit aXirA 

DAMHATTAVDELNINGEN 

L Ä D E R "  

H A T T  
i 

rött,rödbrunt, 
b r u n t ,  g r ö n t  
o c h  g r å t t  

19.50 
A/B NORDISKA KOMPANIET 

À 
lesrer 
•t ajJm 

'CurfiÅfar, 
BEGÄR VAR KATALOG IV 
HUGO 5VEN550N & C9 

QOTtbCRQ 
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SA QiokCad endasi 
\ Konfekt 4:70 k r. 

Marmelad per ask 
till landsorten fraktfrift5i20kr.pr.ask rekommenderas. 

PERCY F. LUCK & CS 

The Banana Company A 
Norrlandsgatan 16 - Stockholm. 

DROTTNINGENS 

känsla eller stämning på ett dagboksblad, 
ha ändå en lust att bevara dem för fram
tiden. Det sker ibland i rätt egendomliga 
former. Så vet jag en familj, där frun 
i huset gömmer varje teaterprogram med 
anteckning om datum och de vänner, i 
vilkas sällskap kvällen tillbragts. Den tea-
terintresserade familjen har nu efter elva 
års samling en diger »minnesbok», där man 
ibland bläddrar och i minnet återkallar 
mången intressant eller lustig kväll. En 
bekant till mig har i or oväckande grad 
den pietet för det förgångna, som de flesta 
modärna människor sakna. Hon har gömt 
inte bara sin mors brudkrona, sin mor
mors flätade hårkedja, utan — vilket un
derbart barn! — sitt första ätbara påsk
ägg, sina hårband, sin första med tråd 
i dörrvred utdragna mjölktand, poesialbu
met, en lapp av bröllopsklänningen och 
mycket annat multum. Genom en ödets 
nyck blev denna pietetsfulla dam förenad 
med en man, som också hade sinne för 
sakminnen. Men han var samtidigt mycket 
systematisk, och en gång, då fru Mar
gareta öppnade sitt ståtliga gamla renäs
sansskåp för att visa en gammal släktkle
nod, avslöjades för de häpna vännernas 
blickar en del etiketter: »Margaretas mjuka 
lump.» »Åkes mjuka lump» o. s. v. Un
der en lång tid samlade Margareta alla klän
ningar »hon haft roligt i», och som hon 
är en mycket gladlynt varelse, hade hon 
mycket mödosamt vid alla sina flyttnin
gar. Vid deras sista flyttning under kris
åren brast dock Åkes pietet i.nför tanken 
på expressens räkning och han ringde till 
Myrorna, som drogo hem de roliga klän
ningarna att användas till ädlare ändamål. 

Ja, tiderna förändras. Våra mormödrar 
hade »tänkeböcker» där de nedskrevo citat 
ur goda böcker, som rört deras hjärtan, 
de samlade familjeporträtt och läto måla 
miniatyrer. Vi, som redan i tonåren för
aktade poesialbum som känslosamhet, ha 
i regel föga sinne för att samla några 
minnen alls. Och då ger ändå vår tid 
utsöktare tekniska hjälpmedel för minnes
samlaren än någon annan. Med kameran 
kunna vi bevara våra käras drag från olika 
perioder av livet, och vi kunna filma en 
dag av vårt barns liv. Dessa bilder bli, 
för den, som gitter underkasta sig en flyk
tig stunds besvär för en varaktig komman
de glädje, ett värdefullt tillskott till det lilla 
familjearkivet, där de skrivna antecknin
garna med sin personliga prägel dock all
tid bli det förnämsta. 

BABA. 

Den okände maken. 
Skiss för I dun av ALI ED. 

NÄR GERTRUD ÄNTLIGEN KOMMIT TILL-
baka till Stockholm och ensam stigit ut från sta
tionen, slog det henne, att det var den enda stad 
i världen, där man kunde känna sig hemma. De 
följande dagarna sökte hon upp de ställen, där 
hon tidigare varit med sin make, som övergett 

henne. 
Hon gick utmed Norrström. Där hade hon un

der det första svärmeriets dagar ofta vandrat med 
Arne. De hade sett aftonhimlen stå skärblå över 
husen, där det överallt tändes små ljus, som lik
nade de matta stjärnorna däruppe — och vart ljus 
betydde ett hem, två lyckliga makar, två hjärtan. 
Hon lyssnade till strömmens brus. Det var nu i 
islossningstiden. Isstyckena slogo mot varandra 
med ett dovt ljud — det var, som om i vart och 
ett bott en demon, som blind och rolös drev dem 
mot havet. Hon lämnade Strömmen. 
Hon tänkte alltid bara på.ett: varför hade Arne 

lämnat henne? Hon förstod icke, hur en kärlek, 

GRAND 
PENSIONAT 

A .  D E H N  
7 A STRANDVÄGEN 7 A 

STOCKHOLM 

Priserna betydligt r educerade un
der sommarmånaderna 

Helpension eller separata mål 

BRUNKEBERGSTORG 5 STORA NYGATAN 35 
STUREGATAN 8 

S T O C K H O L M  

O 

al la  husmödrar  erkänna at t  

ZENITH'S EXTRA VÄXT 

JAMAICA 

BosS 
ti EN DE MÅ5TE.,- VA&AHOGN% 

H e c e p t  g r a t i s !  

BOM., YLLE OCH SILKE 

S L Ä T A  O C H  R A N D I G A  

H.M. HOFLEVERANTÖR 

förtjänar hedersplatsen som 

finaste hushållssmör bör 

det aldrig saknas i något hem. 

Tillskriv 

J .  F .  H O L T Z  



INKOKNJN G/APPARÄTÜ2. 

>n dast 
den! ^ 

PARPyAIEQl 
FLORA 

^iiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiii^ 

1 Fyrtorriets |  

Fiskbullar | 

• Kaviar 

I  W®^Sardiner  

I  R A D H ES  A N J O V I S  [  
X 5 
s i ostronsâs, Kryddsill, Maljcssill, Aplit- s 
E bilar. Vin gosill, Rensad anjovis i dill, = 
E Skinn- och benfri oslrononjovis. S 

Levereros i blec kkärl. = 
E A.-B. Sveriges Förenade S 

Konservfabriker 
Ï QÖTCBORQ Kungl. Hoflav. Î 
Viiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiv 

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

hos 

ukönfärgeri & Kem* 
(Jvättanstalt, Göteborg 

KUN6L. HOVLEVERANTÖR' 

WRHIM/VW'S 
PURE 

TEA 
Etablerad i 

London 1826, 
FavoriMhéet å Europas 

alla beskickningar 

Finnas i alla järn- och bosättningsaffärer. 

A.-B. Kungsörs Bleckkärlsf abrik, Kungsör. 
Drottninggatan 20. Stockholm. 

GEFLE 

som varit så innerlig, kunnat upphöra, hur ett så
dant band som det mellan dem kunnat slitas. Hon 

visste, att han var högsint, ärlig, sann, fastän kan

ske något sluten, men det var ju endast en för

tjänst. Hon sökte till slut ett slags tröst i den tan

ken, att han själv haft något svårt fel, som hon 
icke kände till. Och hon beslöt skriva till honom. 

Hon ville bekänna, att hon ibland varit feg, dum, 

tröttsam. Och hon skulle säga: Men vi förstå 

varandra ju i grunden så väl. Det måste ha varit 
i något tillfälligt missförstånd, vi skildes. Vi voro 
lyckliga och kunna bli det igen — låt mig åter 

komma till dig. 

En dag satt hon i ett sällskap. Någon, som icke 

tänkte på att hon var med, sade: "Jag mötte Arne 

Lund i Paris". Det klack till i hennes hjärta. Den 

som talade fortsatte : "Han påstod, han kunde leva 
flott på fem francs om dagen". — "Nåja — vad 

Arne Lund säger" — inföll en annan försmädligt, 

och flera skrattade. Hon tänkte: han är ju sann 

och ärlig, varför tala de om honom som en, som 

brukar ljuga? 
Hon kom en annan dag in i en juvelerarebutik 

för att få ett litet smycke lagat. Man kände igen 

henne och räckte fram en räkning på hennes man. 

"Vi visste inte hans adress", sade man. 

Hon såg på räkningen, innan hon lämnade den 

tillbaka. Den var på ett pärlhalsband och daterad 

för två år sedan. För två år sedan hade de varit 
gifta och lyckliga. Den minsta småsak, hon köpt, 

hade hon brukat visa honom, men hän hade aldrig 

ens talt med henne om ett pärlhalsband. Ät vem 

ger en man ett pärlhalsband? tänkte hon. Men så 
strök hon över det : det var i alla fall bara ett 

halsband, tänkte hon, och för resten kunde det 
vara ett misstag från affären. 

Hon fortsatte att i sitt hjärta skriva på det där 

brevet. 

En dag kom hon att vara på tu man hand med 
en av hans manliga vänner, som ofta hade varit i 

deras hus. Hon beslöt att rent ut fråga vännen i 

den sak, som ständigt sysselsatte hennes hjärta : 

vad trodde han, att hennes man haft emot henne? 
Vännen vred på sig: — Han beklagade sig ibland 

över att du var så sällan hemma. 
Hon satt en stund alldeles stum : — Men jag var 

ju alltid hemma, för mycket hemma, jag tror jag 

tröttade honom med att ständigt vara hemma. 
— Ja, jag vet ju inte, sade vännen. Det är svårt 

att döma i känslosaker. Jag vet bara, att han tog 

det förfärligt hårt, när hans första fästmö slog 
upp med honom. 

— Hans första fästmö? Jag visste inte ens, han 
varit förlovad? 

— Nej, bara hemligt. 

Det var omöjligt att få något mer ur vännen. I 

hans blick och sätt mötte Gertrud den orubbliga 

solidaritet med den frånvarande, som alltid finns 

mellan man och man i sådana saker. 
Men hon kom att tänka på, hur hon själv en 

gång nästan gråtande bett honom förlåta att hon 

innan hon träffade honom, älskat, ja till och med 

kysst en annan. Han hade då rörd smekt hennes 
kind, och hon hade känt sig så lycklig över det 

innerliga förtroende, som rådde mellan dem. Me

dan hon tänkte på detta, steg det också upp i henne 
ett plågsamt minne av ett halsband, ett pärlhals

band, hon aldrig fått se mer än — räkningen på. 

Det började våras. Hon tänkte på, hur han nu 

mer än eljes måste längta till sitt älskade Stock

holm, där de båda varit så lyckliga, och hon skrev 
i tankarna: Här är vår. Jag gick i dag på Strand

vägen. Popplarna i Berzelii park sträckte ut sina 

fina grenar mot den aftonblå himmelen, och mel

lan dem seglade månskäran fram som ett ensamt 
skepp i rymden. Man liksom känner, att klotet har 

vänt sig vid vårdagjämningen — allt har vänt sig 
— kom! 

Då mötte hon en av de kvinnor, lian haft som 

kolleger på sitt kontor. Damen, som tydligen inte 
visste, att hon var skild, hejdade henne och frå

gade efter mannen. "Jaså, han är i Paris, det var 
ju trevligt, han klagade ju alltid över att han inte 
kunde trivas i Stockholm". 

Gertrud strök raderna om våren i sitt tänkta 

brev. Men hon undrade, hur det kom sig, att allt 

VAD VILL HAN? |0. 
han vill a lt hon och alla 

damer mecl henne skola för 

sta, att det icke behövs några 

smärtsamma och dyrbara be

handlingar för att bli befriad 

från generande hårväxt." '  

Ett absolut tillförlitligt, 

•snabbt verkande och alldeles 

oskadligt medel är M. Zadigs 

Depilätoria. 

Som läkare skulle han icke 

rekommendera detta preparat, 

om-han icke genom erfarenhet 

visste, a tt det är ypperligt och 

värt de varmaste lovord. 

DEPILATORIA 
.Än. 

Ovomaltine ! 
är vid alla 

svaghets t i l l s tånd  j  
ett ovärderligt styrkemedel j 

för såväl barn som vuxna, j 
Fråga Eder läkare. 

Fås på alla apotek. 

Generaldepot för Sverige: j 

Apoteket L ejonets Droghandel j 
Malmö. 

FABRIKEN 

STÂLRESARMADRASSEN IDEAL 

Obs 

Hygienisk - Billig - Hållbar 
Prislista gratis_ och franko 

Reducerade pr iser fr . 1 mars i ar. 

A K T I E B O L A G E T  £ ? S À R  
Tel. 780 Karlstad Tel. 780 

Begär alltid 

Oöfverträfflig 
cm 

såser, 
bakning, 
jîiaizenagrôt 

«te. 
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rorsumma ej Cder r 
under badsäsongen 
uian använd flftitfi 
T. PAULIS 
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hon hörde om honom av andra, var så rakt mot

satt det hon själv tänkte och visste om honom. 

Till slut gick hon resolut upp till hans syster. 

Hon ville och måste ha något slags visshet i den 

fråga, som tyngde henne. Och dessutom tänkte 
hon, att hon skulle kunna börja sitt brev: "I dag 

träffade jag din syster." 

* Hoii frågade systern rent ut vad hon tänkte om 

orsaken till s kilsmässan. Systern såg på henne med 

en förvåning, som närmade sig löje, och sade: Men 

kära du, ni passade ju aldrig för varandra. Och 
eftersom du vet det lika bra som jag, kan jag säga 

det rent ut: han var inte lycklig i sitt äktenskap, 
Gertrud kände en rysning i hjärtat. Hon bad att 

få se hans porträtt, eftersom hon själv bränt upp 

alla hon hade av honom. Jo, det var Arne, det 

var honom, hon älskat så innerligt, och levt med i 

åratal. Men vem var då den Arne, hon inte kände 
— han som var lycklig eller som ville vara det? 

Och vem var hon själv — hon som trott sig göra 
honom lycklig? 

Hon gick hem. Hon fortsatte att i tankarna skri

va på brevet till honom, men blev aldrig färdig 

med det. Hon förstod inte riktigt vad hon borde 
säga. 

Hon låg som förut och grät av längtan efter 
honom om kvällarna. Men ibland undrade hon vem 

han egentligen var hon längtade efter. Hon visste 

i grunden ingenting om den mannen, ingenting om 

männen alls och ingenting om hela världen. Och 
när hon tänkte så, grät hon^ ännu mera förtvivlat. 

Middag: Pepparrotsgädda med smält smör (eller 
enkel fisksås), potatis; enkel kall chokladpudding 
med grädde. 

TORSDAG. Frukost: Bräckt korv med stuvad 
potatis; smör, bröd, rädisor, kaffe eller te. — Mid
dag: Färsk grönsoppa; fattiga riddare med blå-
bärskompott. 

FREDAG. Frukost: Sillfräs med nykokt potatis; 
smör, bröd, ost, kaffe eller te. — Middag: Spicken 
skinka med Leipziger Allerlei (flera sorter grön
saker sammanstuvade) ; saftkräm med mjölk. 

LÖRDAG. Frukost: Löskokta ägg, smör, bröd, 
Oit, skivade tomater. — Middag: Strömmingflund
ror, potatis, gurksallad; jordgubbar och mjölk. 

Mannens eder iiro kvinnokönets förrädare. 

SHAKSPEARE. 
* 

Vill man förbliva i paradiset, tillser man noga 
hurudan Eva man medtager dit, ty i Edens lust
gård är det ingen brist på falska ormar. 

ZCHOKKE. 
* 

Kvinnans väg är mycket bestämdare, skarpare 
tecknad än mannens. Den är densamma för den 
ringaste som för den förnäma. Hon vet, huru 
långt hon kan gå. 

BINDESBÖLL. 
* 

Kvinnans väsen är tillgivenhet, vars form är mot
stånd. 

SÖRE.\r KIERKEGAARD. 
* 

Kvinnan måste förstå sitt kall, det vare henne 
en h immelsk hälsning: "Hell vare dig, du benådade." 

BINDESBÖLL. 

KILÅN N II NC Ss&s 
ÖRGRYTE KEMISKA TVÄTT&FÄRGERI AB4 GÖTEBORG 

Vinägrons Ättiksprit 
är syrestark och arom atisk. Gör det inlagda till en delikatess. 

Iduns hushållssida. 
(Forts. fr. sid. 774.) 

Tysk potatisklimp påminner starkt om våra sven
ska kroppkakor. Som fyllning användes i del fett 
fläsk, skuret i tärningar, samt 2 delar vitt bröd, 
också detta skuret i tärningar, varefter båda sor
terna får långsamt fräsa samman med litet smör, 
tills brödtärningarna äro knapriga. De sedan i sal
tat vatten kokta klimparna serveras med "Backobst", 
d. v. s. torkad frukt, långsamt sammankokt och 
nästan sönderrörd samt tillsatt med helt litet 
socker, varefter anrättningen serveras varm till de 
lika varma klimparna. Ett för övrigt långt för
ståndigare arrangemang, än att som i Sverige mer
endels är sed, bjuda till kroppkakor smält smör ! 

(Eftertryck förbjudes.) 
I. H—DT. 

IDUNS KÖKSALMANACK 
6—12 AUG. 

SÖNDAG. Frukost: Bräckt skinka med enkel 
äggröra och potatis; smör, bröd, rädisor, kaffe eller 
dier te. — Middag: Tysk potatisklimp med varm 
"Backobst", Filbunke med socker, ingefära och 
krossat spisbröd. 

MÅNDAG. Frukost: "Eierkuchen" med skink-
tärningar och stuvade ärter (2 enklare omeletter 
lagda på varandra med stuvning emellan) ; smör, 
bröd, rädisor, kaffe eller te. — M iddag: Brun kalv-
stuvning, nykokt potatis, sammankokt med olika 
grönsaker, tysk körsbärskaka. 

1ISDAG. Frukost: Stekt salt sill i papper, ny
kokt potatis; smör, bröd, skivade tomater; kaffe 
te, vetekrans. — Middag: Snäckor med gratinerad 
svamp- och makaronistuvning; halvvarm eller kall 
stekt kyckling med helstekta potatisar och tomat-
och grönsallad. — Vaxbönor med rört smör; hallon 
och grädde. 

ONSDAG. Frukost: Gratinerade makaroner med 
riven ost; smör, bröd, rädisor, kaffe eller te. — 



cJja, denna gå ngen 
har ni verkligen, 
satt mej på det 
hala. cMen så 
mycket han jag 
säga, att anting* 
en är det bästa 
mejerismör eller 
också Jlustads 
Jöäs ta  Väx t"  

DOxmbz 

^pJLETfy 

CHOKOiADER* 
Överdådigt delikata 

V i  
Detta katfo 
rekommen
deras sär
skilt för god 

och fyllig 
arom. 

PERCY F. LUCK & Ca 

tandpasta innehåller inga slipande medel. Den rengör 
tänderna fullständigt, återgiver dem deras naturliga 
pärlvita färg och glans och åstadkommer bästa möj

liga munhygien. 

Finnes hos alla Apotek, välsort. Parfym- & Färghandlare m. m. 

Åberopa denna tidning och begär gratisprov. 

B E R N H A R D  M A R I N G  -  S TO C K H O L M  C .  

ja Iba STE 

K®»» 

Syster Elias Salva (kosmetisk) är 
ett oöverträffat medel för händer
nas och ansiktets värd. Den gör 
huden vit och fin och ger den en 

ungdomlig charme. 
Syster Elias Sårsalva (med Bur
rows lösning) ä r den a bsolut bästa 
sårsalvan. Oumbärlig i varje hem. 
överlägsen vid svullnader, kyl- och 
brännskador, liggsår, hemorrojder. 
Syster Elias Fräkensalva innehål
ler salter, som bidraga till lindrig 
avfjällning av huden, verka ble
kande å pigmentet (färgämnet) i 
densamma och ab sorbera de i sol
ljuset förekommande kemiskt verk. 
samma strålarna, vilka förorsaka 
fräknar och solbränna. Salvan 
borttager även s. k. leverfläckar 

(pitoriasis). 

Kontrollant : 
i Apotekare Funcke. 

KR.-3 SfiCCverfcare 
FABRIKS A-B-ELLAS 

•STOCKHOLM-

FRÅGOR O CH SVAR 

Fråga: Jag kan — det vet jag 
med säkerhet — få en snäll och 
duktig jungfru, om jag bjuder 
henne litet högre lön än hon nu 
har. Gör jag på något satt oratt 
därmed ? Flickan har nu cn gan
ska arbetsam och "svår" plats. 

Svar: Om jungfrun själv sö
ker plats hos Er och detta utan 
alt Ni genom utomstående anmo
dat hemic därtill, begår Ni ingen 
orätt, genom att egagera henne. 
Men i motsatt fall gör ni Er skyl
dig till vad man brukar kalla att 
"tubba" — m. a. o. förleda och 
locka — tjänstefolk från sin 
nästa, och dylikt har sedan ur
minnes tider ansetts föraktligt och 
är så fortfarande. — Och när Ni 
har funderingar på "högre lön" 
för tjänarinnan ifråga, så måste 
Eder undran och önskan nog ru
briceras som avsikt till "tubb-
riing". 

Fråga: Vem skall lägga bort 
titlarne, herrn eller den unga da
men ? 

Svar: Ni får ursäkta om Ni 
finner vårt svar otillfredsställan
de, men vi äro verkligen i denna 
sak sä urbota omoderna, att vi 
anse ett titelbortläggande mellan 
unga människor alldeles onödigt. 
D. v. s. med undantag när veder
börande varit skol- eller klass
kamrater; när båda parternas för
äldrar varit umgängesvänner ifrån 
det barnen voro minderåriga, eller 
när en tämligen nära släktskap 
inträder mellan resp. parters fa
miljer e. d. I andra fall finna 
åtminstone vi, ett "duande" både 
omotiverat och ej så litet stötande 
mot god ton, vilken, hur omo
dernt det än nu må anses vara 
att hålla sig inom dess gränser, 
dock är i längden ganska nyttigt 
för vederbörande ungdomar själ
va — liksom den är behaglig för 
hela mänskligheten i dess helhet. 
— För övrigt så finnes det ju det 
lilla o rdet Ni; försök med att be
hagligt och lätt använda det, men 
på ett så naturligt sätt att det ej 
verkar impertinent eller ohövligt ! 

Bibehåll Eder Charm! 

V I K T O R I A  
Drottninggatan 47 1 tr. - STOCKHOLM 

H Y G I E N I S K  S A L O N G  

ANSIKTETS OCH HUDENS VÅRD - ANSIKTSPACKNING 
HÅRETS SKÖTSEL FÄRGN1NG MED HENNÉ L'ORÉAL 
DAMFRISER1NG - MANICURE - Bästa och nyaste metoder 

Praktik och utbildning från Amerika Beställningar emottagas per tel 13246 

f/Värsyltningstiden kommer, 
ser varje erfaren hus= 
mor till att hon har 

HUSQVARNA 
EMALJERADE GRYTOR, 

de i längden billigaste. 
Hon vet att emaljen är 
hållbar och icke angris 
pes av fruktsyrorna, 
som grytor av annat 
material. . i  

Il—ii ilfc 

BREVLÅDA 

RED:S BREVLÅDA. 

A. X. Icke lämplig för oss. 

HEMKONSULENTENS 

BREVLÅDA. 

Iduns hemkonsulent får först 
börja med en ursäkt: hon ä r djupt 
bedrövad över att en gång tidigt 
i våras ha varit ej blott oartig 
utan vad lika illa om ej värre är, 
ovänlig och till synes o ckså otack
sam. — En av våra älskvärda lä
sarinnor var en gång så vänlig 
att insända ett svar på en fråga, 
som hemkonsulenten för tillfället 
ej kunde besvara, nämligen en be
skrivning på s. k. "Vaniljdröm
mar". Men ej nog därmed, hon 
ökade sin godhet, med den behag
liga älskvärdheten att samtidigt 
medsända en kartong med ett ut
sökt prov in natura av sagda bak
verk ! I det Idun ber a tt först få 
tacka för receptet såväl som den 
generösa vänligheten med kakor
na, ber konsulenten om tillgift för 
glömskan och ovänligheten. Men 
konsulenten måste just i samma 
drag som bakverket etc. anlände, 
anträda en kortare resa, och i det 
landet dit denna styrdes, kommo 
så många nya intryck att det hela 
för en tid råkade i glömska och 
sedan blev det hot om strejk och 
därmed följande omkastning i 
arbetet. — Här följer emellertid 
receptet. — Vaniljdrömmar: 212 
gr. smör och 212 gr. finaste strö
socker röras 20—25 min. 2 tsk. 

ORION 
Garantimärket på ypp ersta Fickur 

Bese p rov hos Urmakaren! 

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

Tel. 16199. Telegr. Grenhammar. 

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

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

Här ska bli 
andra bullar!! 

Ty mamma har fått hem 

Tomtens Bakpulver 

Tapetkompaniet 
levererar Eder 

m. 

TAPETER 
till lägsta priser. Största sortering av 
in- och utländska kvalitéer. Rekvirera 
prover genast. R iks 99 05. Allm. 133 20. 
Katarinav. 7, Sthlm. (Vid Slussen.) 

är velocipeden för Eder. 
Se på den hos vår närmaste 

försäljare. 

A/B nymans verkstäder 
UPPSALA. A 

DuKtyger - HandduKar 
V i t a  v ä v n a d e r  

till fabriKspricer 

Almedahls Förs.-Uagasin 
OBS./ 55 Kungsgata» 55. OBS. I 

G Ö T E B O R G  

O T T O M A N E R  
Förmånliga betalningsvillkor. 

THORWALD OLSEN, Blecktornsgränd B, Stockholm 
Allm. Tel. Söder 9851. 

Det ojämförligt billigaste medlet 
att tvätta ett kilo kläder med är 

LUNDSTEDTS TVÄTTMEDEL 
Intet annat har häller så överläg
set dokumenterat sig som oskad
ligt för kläderna. Erhålles överallt. 

K A M E R O R  
Enastående billigt! 

Genom direkt import från större fabrik 
äro vi i tillfälle erbjuda kameror till pri
ser, som trotsa all konkurrens. WEFO 
BÄLG-KAMERA för plåtar och planfilm 
i storlek 6X9 cm. med 1 plåtkasett, en
dast kr. 1 2: 50. AGRO BÄLG-KAMERA 
i storlek 6X9 cm. med 3 plåtkasetter 
17: 50, VE RO BÄLG-KAMERA i s torlek 
6X9  med  1  f i lmskase t t  f ö r  12  f i lms ,  22 - 5 0  
VERO BÄLG-KAMERA i storlek 9X12 
cm. med 1 filmskasett för 12 films kr! 
30:—. Alla apparaterna äro försedda 
med goda objektiv, vridbar briljantsökare 
Irisbländare, automatisk slutare för ti H 

och ogonbhck samt i övrigt i likhet med bredvidstående avbildning 
Illustrerad vägledning gratis. **" 

Vi garantera belåtenhet, i motsatt fall får kameran returneras inom 
8 dagar och Ni erhåller annan apparat eller Edra pengar åter. 100-tal«; 
sålda och har ingen returnerats. Rekvirera genast. Adressen endast-

E T A  V A R U D E P O T ,  H äl s i n g b o r g  4 .  

—  7 8 0  —  



S p ä d b a r n e n s  
h u d  v å r d .  

För detta ändamål får endast använ
das en hudkräm, som är fullt neutral 
och svagt kylande samt innehåller det 
rätta fettet. Den mest bekante av alla 
dcrmatologer, professor U nna, har kon
staterat, att de viktigaste beståndsde
larna i hudfett äro Cholesterin och des-
scstrar. Detta är den verksamma be
ståndsdelen i oxygenolfabrikens Ama-
rant-Coldcream, som är den mest ra
tionellt sammansatta hudkrämen. 

S t o r t  u r v a l  
av barnsängar, turistsängar, madrasser, 
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 73. 

HUH! 1IBDIII 

Rygghå l l a re  
effektivaste hjälp för 
alla som har anlag 
för framåtböjd gång 
eller insjunket bröst. 
Uppgiv axelbredd. 

Kr. 12 och 14 pr st. 

G ro s s ess korsetten 
"Dorothea" den 

praktiskaste o. hy
gieniska k orsett för 
blivande mödrar. 
Särskilt konstru
erad och reglerbar 
varför ej att jäm

föra med vanl. korsetter. 
Kr. 20 : —. 

Korpulenta damer, vilka ha 
svårt att få korsetter som passa, 
böra använda vår särskilt konstru
erade. De giva en idealisk figur. 
Kr. 18:—. 

Reformkorsetter, behagliga, ej 
att jämföra med vanliga snörliv. 
9: —, 10: —, 12: —. 

Backfischkorsetter för flickor. 
Kr. 7:—. 

Gördlar för 
grossess och ope
ration av - prima 
kval. Kr. 12 : —, 
13:—, 15:— pr 
st. Alla med s. 
k. hängbuk torde 
även anv. dessa. 

Elastiska gördlar, lämpliga för 
sportmän m. fl., giver en idealisk 
figur. Kr. 12:—, 14:—, 16: — 
pr st. 

Brösthållare, extra prima. Kr. 
3 : 50, 4 : —, 4: 75 pr st. 

H ö f t -
f  o  rmare 
av prima grå 
dräll. Varje 
dam som ön
skar vackra, 
välformade höf
ter bör alltid 
använda våra 
moderna höft-
formare, vilka 

samtidigt 
tjänstgör som 
korsett. Kr. 
12:— o. 13:— 
pr st. 

Uppgiv mått 
vid beställning. 

fr j^f Exp. till lands-
JJ ;  orten mot post-
•jj'J y förskott, omby-

" tesrätt. 
Sjukvårdsartiklar, alla slag, 

åderbråcksstrumpor, gummihand
skar m. m. 

Illustrerad katalog gratis. 
MAGASIN SPECIAL, avd. 2. 

Stockholm. 
Särskild Dam- & Herravdelning. 

Västerlånggatan 66 (Passagen). 
Filial : Birgerjarlsgatan 9. 

: i m? 

vanilj socker eller 20 gr. va-
niljessence tillsättes, och 320 gr. 
vetemjöl, siktat med l/z tesked 
hjorthornssalt inarbetas. Av de
gen utrullas små bullar i storlek 
av y2 valnöt, som gräddas i svag 
ugnsvärme. — De små bullarne 
få ej stå för nära varandra på 
plåten, enär de flyta ut något. Om 
så önskas, vändas bullarne i strö
socker innan de ställas på plåten, 
men i så fall bör denna vara 
både smord och mjölad. 

(Eftertryck förbjudes.) 
Fru Elisa. — Edra fjäderkuddar 

rengöras lämpligast genom att Ni 
sprättar upp ett kort stycke på en 
av sidsömmarne och så tömmer 
fjädern direkt i en torr pannmur, 
under vilken Ni sedan gör upp 
eld, vilken på inga villkor får vara 
för stark, då muren kan skadas. 
Rör i den småningom upphettade 
fjädern, och lämna efter c:a / 
timmes värme och omrörning, fjä
dern i fr ed. När denna och pann
muren är kall, har allt eventuellt 
grums samlats på botten, och fjä
dern är lätt och porös. Den fyl-
les varsamt i nya eller nytvättade 
"underöverdrag", vilka invändigt 
förut väl vaxats med en stor bit 
värmt vax. — Ni kan också ren
göra fjädern på så sätt att denna 
lägges i en tämligen tät spånkorg, 
som genom någon anordning pla
ceras över pannmuren, i vars bot
ten finnes starkt kokande vatten. 
Vattnet får emellertid ej nå fjä
dern. Denna bredes sedan ut på 
stora skynken på dragfri plats för 
att torka efter fuktigheten från 
ångan. Den kan också torka i 
korgen, om denna hänges eller på 
annat sätt placeras på solig plats, 
litet blåsig plats. 

Prenumerant. Ni kan mycket 
väl lägga in ägg, värpta under 
augusti månad och i Edert eget 
hönshus. Men blott under den 
förutsättning att äggen varje dag, 
helst så fort som de äro värpta, 
tagas ur redena, och ställas på 
sval plats. Vänta ej mer än på 
sin höjd en vecka mellan varje 
konservering, men nedlägg ej i 
vattenglasblandningen ägg, som 
äro under 2 dagar gamla. 

Fru som måste konservera myc
ket, men som också måste spara 
på sockret, har att välja mellan 
salisylsyra och bensoesyra. Det 
senare är något billigare än det 
förra, men kan vid en del bär
slag ge syltet en viss black färg. 
Till varje kilo sylt — vikten be
räknad efter vad bären och sock
ret vägde ifrån början — tages 1 
gram av vilket slag som än an
vändes. Salisylsyran upplöses i 
litet av saften, just när syltet är 
färdigkokt, och iblandas väl, var
efter grytan genast avlyftes ; ben-
zoesyran upplöses i en ringa 
mängd hett vatten, och tillsättes 
på samma s ätt. Det skadar ej att 
något öka dennas mängd, t. ex. 
i—i gr. benzoesyra mot 1 kg. 
sylt. 

Trädgårdsägande fru i vi llastad, 
— Vaxbönor lämpa sig ej för 
saltning men däremot — efter 
hastig ångförvällning — för tork
ning; allra bäst är dock inkok-
ning på burkar av Weck-typ. 
Däremot äro turska bönor för
träffliga för saltning, alldeles en
ligt den metod Ni själv säger Er 
använda. 

"Fru på landet", "Jungfru Ma
lin" med flera som begärt upplys
ningar om svamp, skola få sin 
önskan uppfylld i ett följande 
nummer av Idun. 

Ungmor i skogen. Det s. k. Carl 
den IV :s syltet, utgöres av lika 
delar skogssmultron, skogshallon 
och blåbär, som nedvarvas med 
samma vikt socker och får stå 
över natten. Syltet färdigkokas 
sedan på morgonen på vanligt sätt. 
Sockermängden kan minskas till 
34 kg. mot i kg. bär, då 1 gr. sa
lisylsyra tages mot varje kilo sylt. 
Vidare se ovan ! 

Fru Else. Den osockrade blå-
bärskoinpott som Ni menar, torde 
vara följande: Till varje liter 

Kamgror' Förbrukningsartiklar, Ti/fbebor 
FÖRNAMSTA FABRIKAT. F ft ED SUTfQraND C 
ARtiebolaqet Ar to, Malmö. 

SPos&uipscL 
Desinficera munnen. Icke blott un> 

der epidemier utan också under van

liga förhållanden är det av största 

vikt att munnen rengört 

ficeras så att de baci 

ständigt sgka t^lrf^jß^PETlan, till-

'jjtetgöjfe^^2g^^^"ppnå detta, be-

icke läkemedel, om man 

St^nvänder Colgates Tandprepa-

rater, får man munnen desinficerad 

utan ytterligare Utgifter, samtidigt som 

tänderna bli vackra och vita. 

CeCp&tê&Co-

i . . . o - « " «  • • • • • • • • • • • • • O " « "  a  • • • • • • • • • " • • • o - a - e - e - o " « " « » « » « "  

GUMMANS 
Iver Tvatt^ul 

ôndù de 
bästa. 

V I T R  u  M  

F E R R O L  
är det kraftigast aptitgi-
vande och mest stärkande 
av alla moderna organiska 
järnpreparat. Synnerligen 
lättsmält föredrages det av 
den öm tåligaste m age. Vid 
blodbrist och svaghet av 
största ve rkan. Dess an ge
näma smak gör att det med 
lätthet tages a v såväl barn 
som vux na. 

Tillverkas å 
APOTEKET VASENS DROG-
HANDELS LABOR A TORiUM 

STOCKHOLM 

Originalflaskor om 500 gram. 

Fâs â alla apot«k. 

förnämsta TnärÅeför 

vantar ocA> 

strumpor. 
finnes i var/e 

vä/sorterad manu
faktur-, tricot-ocfl 
/éortaaruaffär. 

UNDERLÅT ICKE ATT GÖRA ERT ANSIKTE SÅ TILLTALANDE SOM MÖJLIGT. 
O ATI NE rengör bättre än tvål och vatten. Porerna bli fullkomligt 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, mjuk 
och vacker. Fås i burkar av samma storlek. Kr. 3 : — och 6 : —. 

Fås överallt, eller skriv till 

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

O  A  T I N  E  E n  G r o s :  M a d s e n  &  W l v e l ,  K ö p e n h a m n .  

«S'fÖ^m.a-kameror&material äro bäst! gggt 
Erhålles hos våra återförsäljare eller direkt från SiöUens%toJtus,Malmö 
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I KOKET 
0 ocii 

PA MATBORDET 
Ä R  
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Am . " 
HUSMÖDRARNAS 

OCH 

AKTIEBOLAGET SYDSVENSKA BANKEN 
Inbetalt aktiekapital Kr. 34,000,000: — 

Huvudkontor: Malmö. 

Mottager insättningar å Depositions-, Kapital- och 

SparKasseräKning till högsta gällande ränta. 

F u l l s t ä n d i g  b a n k r ö r e l s e .  

GRANSHOLMS 
FINPAPPERS BRUK 
ANLAOT 180 3 - QEMLA - ANLAOT 1803 

S p e c i a l b r u k  f ö r  f l n a r e p a 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 .  S T A R E  
R. T. 40 44 59 KUNGSGATAN 59 A. T. 19230 
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Utmärkta organ 
fSr 

annonsering i landsortens 
Arvika: Arvika N yheter. 
Avesta: 

Borlänge: Borlänge T idning. 
Borâs : Borås T idning. 
Engeihoim: Engelfeolms Tidning. 
Eskilstuna: Eskilstuna-Kuriren. 
Fa>un: Falu-Ruriren. 
Gevle: 

Luleà; Horrbottens-Kuriren. 
Lysekil: Lysekils-Posten. 
Malmö; Skånska Aftonbladet. 
Mariestad; Tidning for Skaraborgs län. 
Mora: Mora Tidning. 
Norrköping: tforrköpings Tidningar. 
Nyköping: Södermanlands Nyheter. 
Nässjö: 

Halmstad: Hallandsposten. 
Hedemora: södra Dalames Tidning. 
Hudiksvall: yjksvalls-Tidningen 
Hälsingborg: Helsingborgs Dagblad 
Härnösand: Bernösanils-Posten. 
Höganäs: 

Hörby: förby 

Jönköping: Smålands Allehanda. 
Kalmar: 

Karlskrona: Karlskrona-Tidningen. 
Karlstad: 

Katrinehoim:Hatrineholms-Kiiriren 
Landskrona: Landskrona-Posten. 
Linköping: Östgöten. 

Ludvika: Ludvika Tidning. 

s^övde: Skaraborgs Läns Annonsblad. 
Sollefteå: Sollefteå-Bladet. 
Sundsvall: Sundsvalls-Posten. 
säter: Säters Tidning. 
Söderhamn: Söderhamns Tidning. 
Trelleborg: Trelleborgs Allehanda. 
Uddevalla: Bohusläningen. 
Umeå: Västerbottens-Kuriren. 
upsaia: Tidningen U psala. 
vsby: Gotlänningen. 
Västervik: Västerviks-Tidningen. 
Växjö: jjya V äxjöbladet. 
Örebro: Örebro Dagblad. 
Örnsköldsvik: Qrnsköldsviks-Posten. 
Östersund: Jämtlands-Posten. 
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rensade bär beräknas endast x del. 
vatten. Blåbären få sakta koka 20 
min. efter uppkoket räknat, var
efter kompotten slås varm, pa 
värmda, rena och torra flaskor. 
Korkas omedelbart med 1 hett 
vatten kokade korkar, som val 
fått rinna av så ingen fuktighet 
finns kvar, vilken kan orsaka mö
gelbildning. Hartsas och förvaras 
på sval plats. 

Fråga: Ville så gärna be om 
förslag till olika rätter med viner 
vid en större högtidsmiddag i 
augusti. Prenumerant. 

Svar: Numera är, som Ni för
ut torde veta, såväl rätternas som 
ock vinernas antal betydligt redu
cerat vid stora middagar ; t. o. m. 
vid bröllopsfester nöjer man sig i 
regel med 3—4 rätter och 2 slag 
vin. Någon enda gång finnas ju 
personer som anse det roligt eller 
"fint" att riktigt slå på stort och 
finna sin glädje i at t visa vad hu
set och kassan ännu förmå. 

Här nedan följer ett par för
slag i båda riktningarna. 

Modern, större festlighet (mid
dag). 3 små påbredda mjuka 
smörgåsar; t. ex. en med rökt lax, 
en med ansjovisstrimlor, en med 
god, ej för stark ost. Smörgå-
sarne ligga på en asiettc stående 
vid sidan av kuvertet. Vidare kall 
lax med god, tjock mayonnaise, 
garnerad med gelé kokt av spadet, 
dill, färsk, otillagad gurka i ski
vor samt därtill varm nykokt po
tatis ; stekta kycklingar delade så 
att en vacker halva kommer på 
varje person (således ej allt för 
stora,, men dock tillräckliga, då 
detta är det enda kött som ser
veras), små helstekta potatisar, 
grönsallad med skivade tomater 
uti, samt därefter en god, ej för 
liten kall pudding eller glace med 
mandelbakelser till, för så vida 
Ni ej har lust att bjuda på äpple
kaka, då en fin sådan av mördeg 
och färska lösa augustiäpplen 
samt därtill en extra fin, tjock 
och pösig vaniljsås. Önskar Ni 
giva denna verkligt goda sensom
marmiddag ett plus i rätternas an
tal, så bjud på skållheta kronärt
skockor och rört smör, dessa kom
ma då mellan kycklingarne och 
efterrätten. 

Sedan ha vi den finare, eller 
rättare sagt den mera påkostade 
middagen : Även här blir det då 
först 3 påbredda smörgåsar. Se
dan t. ex. färsk kräftsoppa med 
kräftstjärtar och stora, mjälla, 
färska spritärter uti ; vidare kokt 
gös i filéer, piggvar, laxöring eller 
annan fin fisk med hollandaise 
samt kokt potatis. Så kall, kokt 
lätt rökt skinka i gelé med legy-
mer ; sedan små, stekta kycklin-
gar med tomat- och grönsallad, 
gelé etc., så kronärtskockor med 
rört smör och till slu t vaniljglace 
med utvalda jordgubbar eller dito 
hallon eller också en vanlig glacc-
eller annan fin kall pudding med 
eller utan äkta mandelsprits, man
delspån eller — t. e x. vid bröllop, 
silverbröllop e. dyL festligheter — 
krokan. Det hela således 6 rätter, 
eller m. a. o. en middag, som 
knappt de numera i vårt land myc
ket tunnsådda miljonärerna kosta 
på sig! 

Viner: Vid första middagen 
torde vit bordeaux på laxen och 
köttet vara lämpligt samt madeira 
till efterrätten, medan vid den 
andra Ni kan ståta med 3 — ja 
4 sorters vin, t. ex. madeira på 
soppan, rhen- eller moselvin på 
fisken, röd bordeaux på köttet och 
kycklingen (champagne är numera 
en sällsynt dryck annat än vid 
bröllop, men har Ni lust så ser
vera den på kycklingen), samt till 
slut åter madeira på efterrätten. 
På grönrätten : kolsyrat vatten. 

Mot mal, kakerlackor, väggohyra, 
flugor och andra dylika insekter finnes 
intet bättre utrotningsmedel än 

Kammerjäger. 
Finnes i askar à kr. 0: 65 och 1: 25 

i alla färg- och kemikalieaffärer samt 
hos ensamimportörerna 
AKTIEBOLAGET EUG. WINGARD, 

Malmö. 

Gravvårdar 

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

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

Fjäder & Dun,. 
Angrensad Ex. 1 :ma Fjäder à kr. 2.: !  

pr kg. 
Angrensad Ex. 1 :ma Andfjäder à  :  

3.50 pr kg. 
Angrensad Ex. 1 :ma Andhalvdun à , 

4.50 pr kg. 
Angrensad Ex. 1 :ma Gåshalvdun à 

7.50 pr kg. 
Angrensad Ex. 1 :ma Anddun à  k r  

12.00 pr kg. 
Angrensad Ex. 1 :ma Gåsdun à  

18.00 pr kg. 
Exp. franco (minst 5 kg.) mot post 

förskott eller efterkrav. Prover sänd:. 
på begäran gratis och franco. 
S. H. Svenssons A.-B., Landskrona. 

Tel. 390. Tclegramadr. "F jäder". 

utmärAtr groda. 

V ä v s k e d a r  
jämte övriga tillbehör för handvävsto
lar. Vävspännarc, Skyttlar, Skedkro
kar och Spolmaskiner köpas förmån
ligast hos 

A.-B. Borås Mek. Wäfskedsfabrik, 
Borås. Rikstelefon 1028. 

Exp. till landsorten mot postförskott. 

m  
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[MDMA 
VÄVNADER, KONSTSMIDEN 

och ALLMOGEMÖBLER. 
Beställningar mottagas. Stilfullt 

arbete. Begär offert. v-. 

Tel. 

13150 

K Mitt emot 
PflLflCE 
BDTELl 

Konstslöjden 
Södra Hamngatan 45, Göteborg. 

Hemvävda mattor, möbeltyger, 
gardiner, Dalavävnader, spetsar, 

smide och nationaldräkter' 

mmCIIBE- S PEDICURE-SHIM 
KYRKOG. 421 tr. - GÖTEBORG 

REKOMMENDERAS 

Ö p p e t  1 1 — 5 .  A n d r a  
tider pr telefon 33 53, 16206. 

Även hembehandling 
INGBORG FRANSÉN, STRANDVÄ
GEN 3. Diplomerad från Academi Sc i
entifique de Beauté, Paris. Ansiktsbe-
handling 2:—, pediqure 2:—, mani
cure 1 : —, behandling med violetta 
strålar för huden och hårets v ård. 

snabbt o. 
säkert vid 

Tabjefc 
terna 

Huvudvärk 
Ischias 
Influensa 

Inga skadliga biverkningar. Starkt 
urinsyrelosar.de går Togal till 
själva roten av det onda. Dess 
smärtstillande verkningar märkas 
genast, även sömnlöshet bekäm

pas med Togal. 
Finnes å alla apotek. 

LEDIGA PLATSER 

En enkel, energisk, 
undervisningsvan 

guvernant önskas till hösten att läsa 
med 3 flickor i 3 :dje förberedande samt 
5:e klassens kurser. Svar till f ru Signe 
Sjödahl, Skarhult. 

ARBETSVILLIGA. Tvålprovsats kr. 
12.55 Fraktfritt över hela Sverige. 1 
duss. Balsamisk Aseptintvål à 25 öre, 
vikt 50 gram, pr duss. Kr. 1 : 40. 1 
duss. Äkta Lavendeltvål à 50 öre, vikt 
85 gram, pr duss. Kr. 3 : —. 1 duss. 
Violtvål à 40 öre, vikt 70 g ram, pr duss. 
Kr. 2:55. 1 duss. Äkta Äggtvål (Hy
gienisk skönhetstvål) à 75 ö re, vikt 125 
gram, pr duss. Kr. 4 : 20. Mot postför
skott Kr. 12:55. 

Begär vår fullständiga illustrer, pris
kurant. som sändes gratis o. franko. 
Bästa inköpskälla för Hrr återförsäljare. 

FRANSKA TVÄLIMPORTEN, 
Borås. 

Direkt utan mellanhänder. Driftiga 
agenter antagas. 

K N U T S O N S  
3.14, 

Ottomaner 
o ö v e r t r ä f f a d e  

EXP. BREVLÅDA. 

Z Plikttrogen." Eder annons 
kostar kr. 5 : — för en gång. Li
kvid torde insädas i postanv. eller 
rck. 

Sjuka. 
Besök eller skriv till Homöopatiska 

Institutet Auxilium, Saltmätaregatan 5 
(hörnet av Tegnérgatan). Rt. 825 11. 
Mottagn. 10—12; 2—4 eller enl. över
enskommelse. Specialitet: Magsjukd., 
blodbrist, reumatism, fallandesjuka, in
fluensa, njur- och gallsten samt soc
kersjuka. 

Hultkrantz, 
Homöopat. Läkare. STOCKHOLM. 

I N G E N I Ö  R S - A K A D E M I  
Wismar a. d, Ostsee 

Prospekt från sekretariatet I 

Husföreståndarinna, 
yngre, gladlynt och barnkär sökes til! 
familj i Malmö med 2 flickor 7 och 2 
år. Svar med referenser helst m ed foto
grafier till "Konsulsfamilj 1922", Iduns 
exp. f. v. b. 

Guvernanter 
erhålla goda platser till 1 sept. Anmäl 
eder därför i tid till 

StocKholms Uthyrningsbyrå, 
Stureplan 6, a vd. 9, Stockholm. 

Brev besvaras mot dubbelt porto. 

Bildad, barnkär 
fl icka, 

ej under 20 år erhåller plats i sept, pi 
egendom nära Göteborg att tillsan: 
mans med husmor sköta allt inom er 
hem förekommande göromål. Helst sv 
kunnig. Kamrat finnes. Svar med lönt 
prêt, och betygsavskrifter till fru Ein; 
Eneroth, Jonsered. 

Guvernant 
helst musikalisk, erhåller plats i enké' 
lantbrukarehem i södra Skåne, att u: 
der instundande hösttermin undervis 
11-årig flicka. Svar med löneansprå-
m. m. till "S. S.", Iduns exp f. v. : 
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Lärarinna , 
helst troende, erhåller till hösten pla'-
att undervisa en flicka, 12 år samt tvi 
gossar 11 och 8 år, i vanliga skolär 
nen, språk och musik. Svar med tf 
tyg och fotografi saint uppgift om 2 
der och lönepretentioner sändas unc< 
adr. Sippersta gärd, Dingtuna. 

Kvinnligt skrivbiträde '  
erhåller plats å Malmcsjaurs Rev-" 
Jägmästareexpedition fr. o. rn. den • 
september detta är._ Avlöning höf 
110:— kronor pr månad plus dyrt il-
tillägg (sammanlagt f. n. en totalst 
ma av c :a 160:— kronor pr måna: 
Tjänstgöringstid c :a 7 timmar pr dif 
Egenhändigt skriven ansökan, âtio 
av foto, skol- och läkarebetyg (u:  

sande att sökanden har god hälsa <'• 
är fri från smittosamma sjukdomar f 
1er sjuk domsanlag) samt betyg över 
ut innehavd anställning kan insär:? 
till undertecknad senast den 15 ins:-
dande augusti. Kompetensfordrirur/ 
minst realskoleexamen, god färdig 
i maskinskrivning och enklare " 
föring. Företräde gives den. som' 
villig att mot ersättning bitrjid'. 
husliäll utöver tjänstetiden. Ar vi rid
den 27 juli 1922. Bj. Groth, Jäg^ 



Privatlärarinna 
sokes till instundande 1 sept, till h err
gård i Uppland att läsa första grun
derna med två flickor i ålder 8 och 10 
år. Goda rek. erfordras. Musik bör 
kunna meddelas. Svar med foto, betyg 
och löne anspråk till Fru Dagmar Falk, 
Hallqved, B ä r b y. 

Lugn plais. 
30 à 40 års plikttrogen och ordentlig 
flicka önskas att ensam sköta hemmet 
i mindre tjänstcmannafamilj bosatt i 
ensam villa. Svar till "Tjänstemanna-
familj", Bjuf, Skåne. 

Bildad, snäll 
och för hu sliga göromål intresserad frö
ken erhåller plats i 2 pers. hushåll i 
Stockholm i gott och stillsamt hem. 
Sv. till "Den 15 aug.", S trömstad p. r. 

Vid Sunnerdahls hem-
skola å Säbyholm 

är en e. o. hemföreståndarinneplats le
dig att tillträdas 1 september. Kompe
tens: skolkökslärarinneutbildning. Lön 
1,750 kr. jämte allt fritt, vartill f. n. 
kommer dyrtidstillägg. Ansökan insän
des f öre 15 augusti till undertecknad, 
som äv en lämnar vidare upplysningar. 
E. Netz, Rektor, Postadress Bro. 

ålder 35—40 år med behagligt sätt och 

yttre, kunnig i alla i e tt hem förekom

mande göromål erhåller anställning ge

nast e ller till hösten som värdinna hos 

aktningsvärd äldre änkeman med en 

son i skolåldern. Jungfru finnes. Svar 

före 15 augusti, jämte fotografi, som 

återsändes, till "Förmånlig anställning" 

under adress S. Gumaclius' Annons

byrå, Stockholm f. v. b. 

PLATSSÖKANDE 

Som husm. hjälp 
önskar bildade flickor platser att del
taga i husliga göromål, och som säll
skap i familjer, endast där tjänare fin
nas. Närmare upplysn. lämnas å 

Stockholms Uthyrningsbyråf 
Stureplan 6, avd. 9, Stockholm. 

Husföreståndarinna, 
35 år, musikalisk, van att med tjänares 
hjälp förestå bättre hem önskar plats. 
Gärna till änkeman där barn finnas. 

Stockholms Uthyrningsbyrå, 
Stureplan 6, avd. 9, Stockholm. 

Kammarjungfru. 
Bättre 22 års flicka med gott sätt 

och utseende, kunnig i sömnad och 
irisering, med utmärkta betyg från fina 
hem söker plats i trakten av Väners
borg—Lidköping. Svar till "Intresse
rad", Iduns exp. 

Medelålders flicka 
söker plats i aktningsfullt hem. Är 
fullt kunnig taga vård om och förestå 
ett bättre hem med eller utan tjänare. 
Svar till "Punktlig och sann", Örebro 
P. r. 

En tyska 
av g od familj, 20 år, som i Tyskland 
lagit studentexamen i engelska, fran
ska, latin, matematik, som även talar 
svenska och kan undervisa i m usik, sö
ker till hösten anställning i svensk fa
milj för att i främsta rummet under
visa barn, mellan 9 och 14 år, eller, 
om d e gå i skola, hjälpa dem att läsa 
och f ramför allt öva dem i tyska. Svar 
till " En tyska", Iduns exp. f. v. b. 

Herre 
av ga mmal svensk familj i 40 år såldern 
erfaren ciceron och tolk, önskar plats 
som sådan eller privatsekreterare och 
sällskap, för utrikes resor. Tacksam 
för s var till "Changement", Iduns exp. 
f. v. b. 

Flicka 
önskar plats i familj. Villig att dcl-
taga i alla inom ett hem förekomman
de göromål. Fria resor och helst nå-
Kon lön önskas. "Familjemedlem 23 
år", Västerås p. r. 

Gihls Sjuksköterskebyrå, 
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. 

I mitten av Augusti 
önskar enkel bättre flicka komma i fa
milj, helst å större egendom i Göte
borgs närhet, gärna där barn finnas. 
Något van och delta ger gärna i de hus
liga sysslorna men önskar lära mera 
Ar sykunnig. Någon lön önskvärd! 
Svar till "Barnkär", Iduns exp. f. v. b 

isHeriofla 
eller som husmors hjälp sökes plats av 
bildad flicka helst i s törre hem, kunnig 
i matlagning, sömnad m. m., betyg och 
goda rek. finnas. Svar till "Strax eller 
framdeles", Iduns exp. f. v. b. 

19-årig bildad flicka 
av god familj med avgångsbetyg från 
8-kl. läroverk och som vistats 1 år i 
pension i Tyskland behärskande tyska 
språket fullständigt söker plats som 
sällskap eller guvernant att undervisa 
mindre barn på herrgård eller bruks
egendom. Något sykunnig, musikalisk. 
Ref. givas och fordras. Svar märkt 
"Resvan Blekingska", Iduns exp. f. v. b. 

Idtf-årigikä 
med goda betyg önskar plats som lära
rinna för mindre barn eller som hus
mors hjälp. Svar till "T.", brevlåda 
591, Tierp. 

Ung, bättre flicka 
önskar plats som hushållsfröken i liten 
familj, helst på landet. Kunnig i allt 
som hör till e tt hems skötande. Ref. 
från hushållsskola. Svar märkt "Sep
tember", Nora p. r. 

» wm umuwi"»«"« 
som genomgått husmodcrsskola, önskar 
plats i god familj som husmoderns 
hjälp helst där även tillfälle till under
visning med minderåriga barn gives. 
Svar till "19 år", Iduns exp. f. v. b. 

20-årig flicka 
(något klen) önskar komma i glad och 
vänlig familj för att deltaga med lät
tare göromål inom hemmet och delvis 
betala för sig. Svar till "Vänligt be
mötande", Iduns exp. f. v. b. 

Uns, bättre flicka 
önskar plats i fin familj att läsa med 
ett eller två b arn och för övrigt hjälpa 
till med husliga göromål. Svar till 
"God skolundcrbyggnad", Iduns exp. 

INACKORDERINGAR 

Billig inackordering 
för person med egna möbler, i villa på 
södra Lidingön, 3 min. till hållplats. 
Föredrages den som har en gosse som 
kunde dela r um med 12-årig son. Olga 
Bolm, Skärsätra. 

finnes gott och lugnt hem, hos exam, 
sjuksköterska i lantgård i skogrik, vac
ker trakt av Småland, omsorgsfull vård, 
humana priser. Fru Alfhild Nilsson, 
Ugnhult, L i a t o r p. 

DIVERSE 

Jakthyddans Pensionat 
Värsjö. 

Emottager hushållselever, tillfälle att 
få deltaga i litet av varje, rorfrag-
ningar besvaras pr om g 

• Edra krukväxter. De 
leva e j enbart av vat
ten. Giv dem Planta
gen, ett på veten
skaplig grund sam-

— - —— § mansatt konc vaxt-
näringssalt. Erhålles på bleckburkar 
hos Frö-, Blomster-, Färg- och K.emi-
kaliehandlare. 

Lausanne. 
Fröknarna Matti och Maget mottaga 

unga flickor i pension Bourdonnierc. 
Pris 3,000 fres pr läsår. Ref. och pro
spekt hos fr u Sterky. R. T. Tyresö 

Professor PATRIK HAGLUND» 
Glfmnastisk-OrtDijedisk-KirurBiska P rivatklinik 
För KuJS '  Stureg. 62, S thlm S.T. 8301. 
orran/n* ii'"/ aV s tödjc" och rörelsc-

sk.ado/. sjukdomar, deformi-
teter och funktionsrubbningar. 

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

Kungsg. 60, STOCKHOLM 
Behandling av 

wsumatisfrq åkommor. 

Doktor A . Kjellbergs 
Kurs i massage o ch s jukgymnastik. 
l/.n 5 rclriippan \ r» -(26 årskursen.) 
Stockholm. 

Begär prospekt ! 
Holländaregatan 3. 

Göte borgs  Ensk i lda  
Handels-Gymnasium 

östra Hamngatan 45. Tel. 96 80. 
Framstående lärarekrafter. 

Individuell undervisning. 
Begränsat elevantal. 

Begär prospekt 
och årsredogörelse. 

Inspektor Föreståndare 
Otto Nordenskjöld. Erik Börner. 

Professor. Direktör. 

Gymnastikdirektörsexamen 
avlägges efter 2-årig kura ar kvinnliga 
elever vid 

Sydsvenska Gymnastik-Institutet 
Ny kurs börjar 15 sept. 
Prospekt Major J. G. Thulin, LUND. 

Malmö Zander-Institut 
Mångsidigaste utbildningsanstalt inom 

landet. Enda anstalt försedd med app a
rater för grundlig undervisning i de 
Fysikaliska behandlingsmetoderna. Full
ständig utbildning i Massage, S jukgym
nastik, elektricitet, Ljusbehandling, Vär
mebehandling, Badbehandling m. m. 
Nästa kurs börjar i sept., räcker c:a 7 
månader och kostar 700 kr. Komplet
teringskurs för sjukgymnaster! Special
kurs för med. stud. Ytterst begränsat 
elevantal. Billig inackordering an
skaffas. Begär prospekt ! 

Fräkencréme 
Borttager fräknar, fin-
nar, fnassel m. m. Pris 
kr. 6: 50 + porto. För
sändes diskret. Fran
ska Parfymmagasinet, 
Hovleverantör, Drott
ninggatan 21. Sthlm. 

Ishats, 
reumatiska och nervsmärtor, skönhets-
vård behandl. effektivast. 

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

.lygieniska, impregnerade dam
underkläder av olika model 
1er för dag- o. nattbruk samt 
Dambindor, även i små rese
förpackningar, i parti o. mi

nut billigast från 

Carl Stangenberg, 
Hötorget 10, Stockholm. 

A. T. 28690. R. T . 7762 

Guvernanter 
med undervisningsvana erhålla platser. 
Betyg och foto till Hemmens Platsför
medling, Malmö. 

Hushållselever 
mottagas dels under kursen 1 aug.— 
1 okt. dels till kursen 1 okt.—20 dec. 
Prospekt mot porto, öycrstinnan A. 
Hyltén-Cavallius, f. Frick, Sandvik, 
Smål. Burseryd. 

Furuhems H usmadersskola 
Malen — Båstad. 

börjar sin höstkurs den 21 sept, såväl 
6 som 3 mån kurs. Grundlig under
visning av dugliga lärarinnor i sSval 
hushåll, som slöjd, Gott hem hv Pia
no. Skolan har härligt lagc vil dast 
kusten. Begär prospekt. Ici, H». 

För några u nga, ßlienlai-

i "S ' «"Ä Sen 
sir» rÄSÄ Ä.;8»: 

ÄT ti.r ,CFrökend MaV^Lundblad 
Än pr Frösve. Ref. givas och 

önskas. 
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S K o l o r  o c h  U n d e r v i s n i n g s a n s t a l t e r  
samt utbildningskurser för olika vrk-rn 1 • v-

tion, Vasagatan 50. Pris 3 kr. »rKcsrcg.s ixptdt-

Bergsbrunna-skolans 

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

Postadr. Bergsbrunna. Riks nr 10. 

H e n  de l e s k o l a .  
. . .  .  .  .  .  V a s a g a t a n  4 5  B .  T e l e f o n  3 1 6 1 .  

4-J.dje läsåret börjar den 24 aug. Ett-årig kur* för elever mel ,r5U. 1 
examen eller motsvarande kunskaper. Stu.lentkurs ; en termin. 1 11-år. J lur. 
En«V mT - eI ,5f. dc 4P* klasserna vid läroverken.' BuSdS 
Lnskilda ämnen. Plats ormedling. Fullständiga upply»m..K.»r <.m l r • 
m. m. i skolans prospekt, som sändes kostnadsfritt. »»»p-

KARL O. LINDEBERG. 

Göteborgs Nya Husmodersskola 
SÖDRA ALLÉGATTAN 2 A RIK«T 106 24 
Husmoderskurs på 1 termin börjar d. 7 sept. Grundlig »< h i.iVk . .  

undervisning 1 enklare och finare matlagning, konservering hakniin' lui • 
ning, servering m. m. ; linnesömnad, hälsolara, barnavård (V4 |fr > 
1 rospekt och upplysningar på begäran. 

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

HUSMODERSKURS för bildade unga flickor b örjar ilen 31 buki»ii : 
och pågår 3>/j månad. 

(Ved-, gas- och elektriska spisar.) 
SYKURSER i såväl linnesöm som klAdsöm och barnkläder Imrj.i dm .1 okt 
Program och närmare upplysningar på begäran. 

KARIN GERLE. A N N A  S C H E N S T R Ö M  

Herrsätra Skola, helpension, 
8 kl. flickskola, helpension, förlagd till Carlbcrj/a vil lan:111 
Södertälje.  Anna Sundin. Rik .  Södertal je  5 

Skolan står under K. Skolöverstyrelsens inspektion. 

Nobynäs Hushållsskola. 
Hösttermin från den 20 aug.—20 dec. 1922. 

Bildade flickor mottagas å Nobynäs Herrgård, bel. j>"> mnllnndnl 11 
det i härlig trakt. Hushålls- och slöjdundervisning. Iv .un. l.u .11 minn 
hem. Prospekt på begäran. 

Föreståndarinna: FRU K. VON KOT 
N o b y n N s ,  F K I N N A R Y D .  

KEN, 

Elsa Philips Husmoderskola, 
Stockholm,  Kar lavägen  25  (f .  d .  I  A) ,  

börjar sin 29:dc kurs för bildade unga flickor den IS •••pl. V.'. '. I 'mln 
visning i enklare och finare matlagning, bakning, konservering «<•!> i" > > 
ningar av bär, frukt, grönsaker och kött; vegetarisk matlagning. sjukm 
lagning, uppköp, födoätnneslära, hushållets ekonomi ni. m. Olika kur-.n. 
Examinerade lärarinnor. Förbereder inträde till Wrarlnnekurser i hu*lig 
ekonomi. Adress till 28 aug. Nyåker, Leksboda, sedan Stockholm. 

Prospekt, ref. och närmare upplysningar på begäran. 
ELSA PHILIP, Stockholm 

börjar den 20 sept. 1922 sitt 19:de arbetsår för 8 unga flickor »om slut at 
skolan. Kursen omfattar enklare och finare m atlagning aven vcgctari.k, linne, 
och klädsömnad, vävning samt födoämneslära, bokhålleri och frammande spr»u. 
Närmare upplysningar och referenser lamnas av put, ip 

GERTRUD WALIN SIGNE PHILIP. 
Sommaradress Lindåker, Leksboda. 

Strenanäs Husmodersskola 
Husmoderskurs 31 aug.—IS dec. Grundlig undervisning (.<>tt Hem. h> 

lärarinnor! NcdsaMa avrifter. Prosp. och ref- gm . fru M. Braune. Strlngna.. 

Vid Torshäll, LeKsand, * • w. • • i .t. . .. I _ L L -finnes fr. o. m. aug . pl ats för et, par elever "i trl dgårdsskötsel och konservering 
samt andra inackorderingar. Endast \cgetarisk kost. 

LILLIL LANDGREN. MARTA PHILIP. 

mm 

t/l ^ — — 

Örebro Fröbel-Seminarium. 
Höstterminen börjar 15 September. Utbildning for Barntradgirdar. hem. 

barnhem, barnkrubbor o. d. anstalter för barn. 
Platser förmedlas genom seminariet. Prospekt och upply.mngar genom 

föreståndarinnan Maria Kjellmark. Örebro. Riks 19-Vi. 

Örebro Hus
moderskola 

— Vasatorget 1. Telef. 976 

Börjar sitt 17:de arbetsår den 30 aug. 
1922. Skolan har tillerk. Guldmedalj 
och Hederspris. Obs. I Bör ej förväx
las med Örebro praktiska Husmodersk. 
Prospekt på begäran gm. 

Fru ALFH. RYSTEDT. 

i Sept.—i Dec. 
Prosp. mot porto. 

Fru Ida Palmgren, Bcttna. 

Hösterums Husmodersskola. 
Elever till höstkurscn, som börjar 1 

sept, böra anmäla sig snarast mojhjft. 
Även vävnad och sömnad. Prospekt 
och upplysn. gen. Fru S. at Ekenstam, 
Hösterum, Söderköping. 

Engelska Skolan* 
xi vcTrn DANMARK. NYSTED, DANMARK. 

Alla slags hushållsgöromål -  engelsk 
så önskas. Avgift 235 kr. (danska) per månad 
börjar 1 :sta september. 4.„ .  . 

För vidare upplysningar tillskriv 

Franska och musik om 
Nästkommande tennin 

F Ö R E S T Å N D A R E N .  
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OM Giccl 
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KLÄNGEN HUSMOR, HAR NOG INTE REDA PÅ VILKA 

rika möjligheter till läckra anrättningar, s om Cloettas 

Guldcacao och Vaniljchoklad n:o 4 i själva verke t erbjuda. 

Delikata efterrätter, aptitliga bakverk och utsökta 

konfektyrer, allt kan lätt och med små medel tillagas med 

hjälp av "Cloetta". 

Vår i d agarna utkomna receptbok, i nnehåller ett 60-ta! 

olika recept på läckerheter av cacao och utgör en den värde

fullaste handledning ! konsten att öka bordets delikatesser. 

Skaffa Eder den bokenl Ni får den gratis genom 

att tillskriva oss I 

A/ordens aid ila men moderna lté 

till+<rktilng% finnti Ô+irallt 

c tedon / dag efler recept. 

boken under adress 

A-J$. Cluetto. Ljungsbro. 
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PlX-pojken på äventyr. 

A 

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

Askar 50 öre, påsar 25 Sre. 
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-Täl födelåcbacj 

ccA Jlamn/Sdacf 

WåÅ 
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