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R E S T A U R A N G K U L T U R  
HEMMENS KONKURRENTER ÄRO OCKSÅ UNDERKASTADE FÖRVANDLINGENS LAG. AV OWEN. 

LÀTOM OSS GENAST KOMMA 
överens om att det ligger i den mänskliga 
naturen att oroa sig. Inte mycket, men 
precis så mycket som erfordras, för att det 
skall för varjom och enom bli litet spän
ning i tillvaron. Och litet relief för den 
egna personligheten. Ty, när man tänker 
rätt på saken, är det rent a.v ett vackert 
drag hos människorna, detta att var och 
en vill vara litet »för mer», ha litet själv
känsla och litet g ott samvete gentemot del 
egna jaget. Och hur skall detta vara möj
ligt utan jämförelsepunkter? Och hur skall 
dessa lättare kunna nås än genom e tt mått
ligt nedsättande av nästan, eller om man 
nått ett så högt mätt av kultur att dettja 
bär emot, genom ett omåttligt nedsättande 
av allt det som hör den egna tiden till. 

I någon mån kan inan i detta söka för
klaringen till, att man i vår tid får höra 
upprepade vissa »sanningar», som inbördes 
absolut motsäga varann. 

Två av de mest populära äro: Det finns 
intet hemliv m er. Hemmen förfalla. I stäl
let för hemliv f innes numera restaurangliv. 
Restaurangerna döda hemmen. Och det 
andra: Det finns intet restaurangliv mer. 
Restaurangerna förfalla. Vi sitta alltid hem
ma, därför att vi tycka att det numera 
är odrägligt att gå på krog. 

Ni känner igen det, inte sant? 
Den enklaste förklaringen är väl den att 

de som förut sutto hemma nu gå på krog, 
och att de som förut gingo på krog, nu sitta 
hemma. Till en viss grad förhåller det 
sig verkligen s å — men inte alldeles. Och 
framförallt utöka icke de som klaga över 
hemmets förfall nämnvärt restaurangpubli
kens antal. 

Förhållandet är nog i stället det, a tt både 
hemmen och restaurangerna industrialise
rats, och att något av det, som hos dem 
bägge var oss värdefullast håller på att 
försvinna. Med »oss» menar jag då den 
generation som var fullvuxen innan kriget, 
och som har reda på hur världen var då. 
Den insikten gör oss till medelålders och 
skiljer oss från alla dem som i n ymornad 
livslust för närvarande hålla på att njuta 
av tillvaron sådan den är. 

Jag kan inte se att det finns någon 
verklig förskjutning från hemmet och till 
restaurangen. Däremot tror jag att de bäg
ge förändrats — och förändrats ungefär 
på samma sätt. Självfallet måste u ttrycken 
för denna förändring bli olika. Det jazzas 
på restaurangerna, men inte i hemmen, 
o. s. v. Men f ör bägges vidkommande är 
utgångspunkten en industrialisering, en me
kanisering, en »amerikanisering» — hur 
man nu vill kalla det. 

Och, tror jag, i bägge fallen är feno
menet övergående. Det finns en del tec
ken på att »den gamla goda tiden» skall 
komma tillbaka. Den inneslöt m ycket ont, 
som vi hoppas världen har kommit ifrån, 
men också mycket gott, som den icke kan 
och icke behöver undvara. 

Denna trevliga förvissning har jag fått 
på grund av ett par saker, jag sett i Tysk
land, och till vilka det nog finns möjlig
heter att uppleta parallell hos oss. 

Men låtom oss gå tillbaka i tiden — 
till den gamla goda tiden. Under den fanns 

det bildade, arbetsamma och dugliga euro
péer (flera av dem leva än nu och se med 
förakt ned på en urledvriden tid!) vilka 
använde sin lediga tid och sin överflö
diga inkomst på att beresa vår världsdel 
med resrouten lagd över de orter, där det 
fanns go d mat serverad på et t trevligt sätt. 
För en nuvarande generation låter detta 
otroligt, men är icke dessmindre sant. 

Dessa herrar hade i Paris tre, fyra oli
ka ställen att välja på, i Köln på ditvägen 
hade de ett ställe, vars namn jag glömt, 
men där det lustigt nog serverades sval
bon på det enda rätta sättet, i Hamburg 
fanns två restauranger, Pfordte och Ehmke, 
i Marseille en, alldeles nere vid hamnen, 
där man mest åt fisk, o. s. v. 

De flesta av dessa gastronomiska oaser 
i livets öken äro antingen omforma.de av 
tiden, eller också av den så effektivt bort
glömda, att de fått slå igen portarna. 

Men ett par finns kvar. Bland dem 
Ehmke i Hamburg, vilket kanske var det 
berömdaste av dem alla. Det är värt en 
beskrivning sådant det nu ter sig — och 
skillnaden mellan förr och nu är inte stor. 

Den lilla vita byggnaden vid Gänsemarkt 
har icke påbyggts, har icke försetts med 
större fönster, terrasser åt gatan eller något 
av det som folk nu »vill ha». Inuti är 
matsalen, som är helt liten, fortfarande 
målad i snusbrunt eller ch okladfärg — den 
färg som adertonhundratalet var sofistiskt 
nog att kalla för »pompejanskt rött». Ham
burger Börs i Stockholm var åtminstone 
för 20 år sedan så färgat ! 

Borden stå tätt, möblerna äro gamla, 
skänken står fullt synlig m ed allt sitt glas 
och porslin borta vid ing ången, på väggar
na hänga några halvgamla gravyrer med 
jägare och hundar, ett ungdomsporträtt av 
»kaisern», Bismarck, Moltke, en »genre» 
med några väldigt berusade munkar in
nanför en klostermur, vilken raseras av 
en oförvägen ung fröken i gentil ridhabit 
från åttiotalet, som på sin fuchs sätter rätt 
in i klungan — kort sagt, det är allt
sammans alldeles förtjusande okonstnärligt, 
omaka och hemtrevligt. 

Hemtrevnaden beror icke på det okonst
närliga, men på att allt detta organiskt 
utvecklats som en alldeles riktig bakgrund 
för de människor, som befolkade lokalen. 
Det var folk, som hade god tid, som triv
des där de voro, som inte funderade hur 
det såg ut på något annat ställe . 

Det sista är karaktäristiskt för nutiden. 
Det rår den inte för — det beror på att 
bilerna överallt stå utanför, och att det 
finns ett urval som en föregående gene
ration icke drömde om. 

Den nuvarande innehavaren av Ehmke 
heter hr Cäsar Lindner och går själv om
kring som hovmästare i af fären. Det be
hövs, ty — mirabile dictu — lokalen är 
full vid måltidstimmarna. 

Ägaren säger att det beror på att han 
inte gör sig till, inte ändrar på något sätt, 
ordnar allt så som det var f örut. Han har 
helt få rätter på matsedeln, och alltid gan
ska enkla och förnuftiga saker. Men en 
måltid där är dock en upplevelse. Tja, 
säger han, det beror på att vi laga ordent
ligt, så som det skall lagas, »gute alte 

hamburgische Küche». Skulle jag införa 
en modärn eller chic parisermatsedel, skulle 
jag v ara ruinerad inom ett år, säger han. 

För oss damer kan det vara roligt höra, 
att han tillägger att det säkerligen i hög 
grad beror på att han i kök och källare 
endast har kvinnlig betjäning att han kun
nat hålla sig uppe i konkurensen. 

»De laga bättre mat» säger han. »Det 
är mera stil på den maten. Och de räkna 
bättre ut vad som skall gå åt. Så ta de 
mindre plats!» Det sista kan behövas, ty 
hela köksdepartementet hos Ehmkes är icke 
större än ett vanligt s venskt herrgårdskök. 
Men där är rent. 

Ehmke, sådant det alltid varit, och fort
farande är, bevisar att det trots den förfär
liga modärna tiden, allt fortfarande i en för
näm gammal hansestad, vilken dock för 
närvarande är full av g ulasch, finnes publik 
för ett stillsamt och envist ställe med ned
rökta väggar, med rena dukar, med god 
mat, himmelska viner, måttliga priser och 
varken musik eller klädsnobberi, ett ställe 
som kommer så nära hemmet som en resta
urang gärna kan göra det. Om tio år, när 
alla de jazzbandsmondäna restaurangerna 
upphört att existera, kommer Ehmke att 
ligga lika fridsamt envist kvar vid Gänse-
markt, och besökas av. belåtna och frid
samma människor. 

Hur det då ser ut med glasverandorna, 
guldinredningarna, dansgolven hos konku-
renterna vet jag inte. Men kanske äro 
de bortlyfta som löst kram. 

Det finns hos oss i Sv erige, framförallt 
i Stockholm, en del ting som peka i den 
riktningen. Samtliga de nyinredningar, som 
på senaste åren gjorts, lägga an pä det 
hemtrevliga, det stillsamma. Musiken slip
per man visserligen inte, och den vrålar 
ju, s om vore publiken döv, men själva an
läggningen, urvalet av servis och urvalet 
av rätter söker dock den avvägdhet, den 
ro s om man förr kände i hemmen. 

Detta sker samtidigt som de s. k. fina 
klasserna ha slutat att i stor toalett, med 
juveler och bara axlar, besöka restauranger
na efter nöjeslivets mera högtidliga hän
delser. Guldkrogen, där alla bord voro 
besatta med människor som kände varann 
inbördes, som tillhörde d en exclusiva över
klassen och buro sina finaste kläder, fin
nes inte längre. Men i Flamburg finns 
Ehmke kvar. Och om gamla du Nord 
fanns kvar i Sto ckholm, vore där säkert 
icke ett ledigt bord vid måltidstimmarna. 

Samtidigt vrides i hemmen på kranar 
och knappar med stor fart och mycken hast. 
Jungfrurna springa i d örrarna och deras 
nit hörs tvärs igenom de tunna väggarna. 
Det verkar inte hemtrevligt. Men när hus
modern och hennes döttrar komma under
fund med att det går bra att själv vrida 
på kranar och knappar med alla nutidens 
uppfinningar, och husfadern inser, att han 
blir nättare att se på om han inte begär 
mat för var tredje timme, bara för att 
han är hemma, så kommer nog balansen 
mellan hemmen och restaurangerna, och 
mellan hemmets boningsrum och ekonomi
departementet att återfalla i det jämvikts
läge, som vi med rätt a t ro vara det nödvän
diga för ett sunt och kultiverat samhälle l 
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E N  F L I C K P E N S I O N  I  S T O C K H O L M  
F Ö R  F E M T I O  Å R  S E D A N .  F Ö R  I D U N  A V  G U R L I  L I N D E R  

5. »FRUKTA GUD OCH VAR ALL MÄNSKLIG ORDNING UNDERDÅNIG FÖR HERRENS SKULL.» 

(Forts.) 

DET NÄMNDES I ETT FÖREGÅEN-
de kapitel, att Sophie Posse, som startade 
flickpensionen i B runkebergs hotell, sades 
vara »en eldsjäl, som levde för religion 
och pedagogik». I hennes program fram
hölls uttryckligen som skolans förnämsta 
syfte, att »Christendomiens sanningar måtte 
av barnen med levande sinne uppfattas.» 
När hennes bror greve Johan August Posse 
efter hennes död erbjöd Fredrique Unge 
att överta skolan, visste han självfallet, 
att hon skulle leda skolan i samma anda 
som hans syster. Men fru Hammarstedt 
levde gudskelov inte bara för religion och 
pedagogik. Den som är mor till sex barn 
och äger ett, trots de unika förhållandena, 
mycket lyckligt familjeliv torde väl i allmän
het vara räddad undan en dylik ensidig
het. Fru Hammarstedt var nog också av 
ett mycket lugnare t emperament; hon h ade 
ett milt och stilla sinnelag och dessutom en 
stor erfarenhet av livet och olika slags 
människor. Hennes sunda, varma mänsk
lighet i förening med hennes moderliga 
läggning gjorde, att den religiösa anda som 
vilade över skolan aldrig blev glädjehäm-
mande eller tröttande. Själv säger hon i 
ett programuttalande efter tjugu års verk
samhet : Skolans huvudsyfte har varit oc h 
är att lära barnen frukta Gud, vara all 
mänsklig ordning underdåniga för Herrans 
skull samt förstå vikten av kvinnans kall 
i livet. 

Var den kroppsliga vården — så som den 
beskrevs i före gående nummer — på sitt 
sätt originell, så var även fru Hammar-
stedts religionsundervisning olika, jag tror 
man kan säga, varje annan skolas. Den
na undervisning var egentligen förlagd till 
morgonbönen, och gamla elever ha väl 
dess förlopp ännu i dag inristat i minnet. 

Klockan nio samlades hela skolan i d et 
största klassrummet. Fru Hammarstedt satt 
i katedern med psalmbok och två tjocka 
delar av bibeln framför sig; de tillhörde 
doktor Fjellstedts upplaga med förklarin
gar. Gången var: sjungande av en psalm
vers, en helt kort improviserad bön a v fru 
Hammarstedt, vilken avslöts med Fader 
vår, som lästes unisont av hela skolan. 
Därefter följde Trons artiklar, likaså lästa 
unisont. Så kom bibeltexten: en psalm ur 
Psaltaren. Samma psalm lästes de fyra för
sta dagarna i veckan. 'Läsningen var ett 
slags responsorium på så sätt, att fru Ham
marstedt läste en vers och skolan två växel 
vis. Någre verser utlades så för var dag 
medelst Fjellstedts förklaring samt frågor 
och svar. Efter psalmen lästes på samma 
sätt och förklarades ett stycke ur nya testa
mentet; en termin lästes t. ex. ett evan
gelium, en annan apostlagärningarna eller 
några av epistlarna. På fredagarna utbyt
tes Davidspsalmen möt ett kapitel i Ord
språksboken; den dagens morgonbön an-
sågo vi givet för den roligaste. Vilken 
skatt av levnadsvishet dessa ordspråk inne
fatta skönjde vi ju redan som barn; livet 
har lärt oss att än bättre förstå det. På 

lördagarna lästes den följande söndagens 
epistel och evangelium och i stället för tro s
artiklarna syndabekännelsen. Morgonbönen 
avslöts med välsignelsen och en psalmvers. 

Under adventstiden ersattes den vanliga 
bibelläsningen av jultexter. Dessa voro b e
rättelserna om Johannes Döparen och Jesu 
födelse i n ågot av evangelierna, samt de 
sju första verserna i Esaias 9 kapitel. Ute 
ruvade vintermörkret, men inne i b önsalen 
strålade tända lampor och ljus och gåvo 
julstämning. Och de unga friska rösterna 
läste: Det folket som i mörkret vandrar 
ser ett stort ljus och över dem som bo i 
mörko lande skin det klarliga... Ty oss 
är fött ett barn, en son är oss given, vil
kens herradöme är uppå på hans axlar, 
och han heter Underlig, Råd, Gud, Hjälte, 
Evig Fader och Fridsförste». Den profe
tiska kraften, den starka pondusen och den 
högtidliga rytmen i den gamla bibelöver
sättningens ålderdomliga språk söker man 
enligt min tanke förgäves i den nya; och 
aldrig torde den som gjort sig förtrogen 
med den förra övergå till den senare. — 
Före påsk lästes passionstexter, dels i nya 
testamentet, dels ur Psaltaren psalmerna 
8, 16, 22, 69 och 109 samt Esais 53 kap. 

Denna morgonandakt varade tre kvarts 
timme. Nu för tiden skulle det väl anses 
i högsta grad opedagogiskt att hålla barn så 
länge vid en dylik. Och dock blev m orgon
bönen aldrig för oss tråkig eller tröttsam, 
och den saknade icke ens spännande mo
ment. De parallellspråk som stå under en-
stor del bibelverser slogos nämligen i a ll
mänhet upp, och den som först lyckades 
hitta språket fick läsa upp det. Det blev 
en riktig kapplöpning, som förskaffade oss 
stor bibelkännedom och uppslagsvana. 
Ordningen mellan bibelns böcker hade vi 
på våra fem fingrar. 

Såsom morgonbönen var anordnad blev 
den en väsentlig del av kristendomsunder
visningen. För densamma voro därför ej 
anslagna för veckan mer än två timmar i 
de lägre och mellanklasserna samt en i de 
två översta. För småbarnen funnos kolo
rerade planscher som illustrerade berättel
ser ur bibliska historien och beredde dem 
mycket nöje. I tredje och fjärde lästes 
lilla katekesen och en mindre biblisk h isto
ria. I femte och sjätte, där fru Hammar
stedt själv undervisade, stora katekesen — 
fem »bitar» v ar alltid pensum för l äxan — 
Hübners bibliska historia och en förträff
lig liten bok som måtte ha hetat Bibelns 
kännedom om Palestina, men som av oss 
blott nämndes vid de två första orden. 
Den innehöll redogörelser för innehållet i 
alla bibelns böcker samt Palestinas historia 
och geografi. I sjunde och åttonde slutligen 
lästes endast kyrkohistoria, lärare var kyr-
koherda Hammarstedt själv. 

Fru Hammarstedt tillhörde som förut 
nämnts de s. k. pietisterna, som i St ock
holm fylkade sig kring Rosenius. Men d els 
hennes äktenskap med en präst i statskyr
kan, dels hennes gammallutherska religio
sitet — uttrycket taget i dess bästa be

märkelse — och hennes motvilja mot allt 
slags teologisk spetsfundighet fjärmade 
henne småningom från dessa kretsar, och 
särskilt från waldenströmarna, vilkas upp
fattning av försoningsläran hon ej kunde 
biträda. Den kristendom hon själv levde 
och förkunnade tror jag kan karaktäriseras 
sålunda: Frukta Gud, var all mänsklig ord
ning underdånig för Flerrans skull, utför 
stilla och plikttroget din gärning och böj 
dig i ödmjukhet inför Herrans rådslag! 
Som det centrala i hennes religion stod 
Kristus, han var för henne »vägen, sannin
gen och livet». Hennes religion, sådan som 
den under året blivit hennes livskälla, er
bjöd inte för henne några problem, och 
hon anfäktades nog aldrig av några tvivel. 
Det föll därför aldrig någon in att gå till 
henne med sådana. Och kanske var det 
bäst så. En liknelse som hon särskilt äl
skade var den om såningsmannen. »Men 
somt föll i g od jord och det gick upp 
och bar fru kt tusenfalt.» Det var den skör
den hon hoppades på, även om hon för
stod, att mycket av säden skulle falla vid 
vägen, på hälleberget och ibland törne. 
Hon såg sin uppgift främst i al l giva kun
skapen. Och hon lämnade sedan sådden 
i fred att gro och växa. Flennes största 
klokhet låg kanske just däri, att hon aldrig 
underkastade oss några förhör om vårt 
religiösa liv. Pion kände nog instinktivt, 
att detta skulle för mången ha, med ung
domens böjelse att gå till ytterli ghet, skärpt 
konflikterna i stället för att mildra dem. 
Därför voro också hyckleri, s kenlighet och 
ögontjänst egenskaper som inte hade den 
minsta förutsättning att uppstå och fro
das bland denna ungdom. Så frigjord från 
all osund mysticism som fru Hammarstedts 
religionsundervisning i lära och liv var tor
de den ha givit de flesta av oss en stark 
rustning mot att sedan i livet rotlöst driva 
in i alla möjliga slags mer och mindre vid
skepliga religiösa-»ismer». Och även de som 
sedermera sökte sig fram på andra vägar 
till en bärande livsåskådning hade dock 
med sig från skolan ett bjudande krav 
på ärlighet. 

På den praktiska kristendomsundervis-
ningen gav hon oss ett lysande exempel i 
sin stora uppoffrande människokärlek. Al
drig vädjade en fattig mor förgäves till hen 
ne om frielevplats för sin dotter. Till och 
med åt helpensionärer bereddes sådana 
platser, o ch det mången gång då fru Ham
marstedt skulle haft rätt att svara: Fullt 
upptaget. Alltid hittade hon någon vrå att 
stoppa den lilla skyddslingen i. Men al
drig visste vi kamrater under vilka villkor 
denna var där. Fru Flammarstedt hatade 
om man så vill synden, men hon älskade 
människorna. Och hon mötte aldrig någon 
med förhävelse. Åt den fattige, betryckte 
och urspårade gav hon sin v armaste hand
tryckning, sin hjärtligaste blick. Och al
drig gick någon ohulpen från hennes dörr. 

(Forts.) 

H. E. EKSTRÖMS JÄSTMJÖL 
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N U T I D A  B A R N U P P F O S T R A N  
HUSMODERFÖRBUNDETS KURS I UPPFOSTRINGSLÄRA HAR BÖRJAT. 

Kursledaren f il. mag. 
Carin U lin. 

VARJE GENERA-
tion har s ina problem 
att kämpa med. Ett 
av den nu mogna ge
nerationens svåraste 
är kanske barnupp
fostran. Många av 
dem, som ha att upp
fostra barn, stå nu för 
tiden ibland formli
gen h äpna inför dem, 
som skola bilda det 
nya släktet och den 
nya tiden: de förstå 
dem helt enkelt inte, 
dessa s må tänka och 

handla annorlunda än de själva gjorde som 
barn. Nutidens barn äro som ett nytt släk
te. Det händer, att sex- sjuårs barn kritisera 
sociala och religiösa föreställningar, som 
de, vilka nu bilda den äldre generatio
nen, började fundera över n ågon gång vid 
myndighetsåldern. 

De nutida barnen vilja inte lyda. 

Men det oroväckande är, att de nu
tida barnen inte vilja lyda. Vilken upp
rorsanda har då farit i dem? frågar 
man sig indignerat. Ack — det är ju 
vår egen.. . Det är väl så, att en tidi
gare generation hade det lättare med sin 
barnuppfostran. Den använde sin yttre auk
toritet mot barnen, tvingande dem till lyd
nad, och den kunde göra det, därför att 
den kände sig bergsäker på att den hade 
rätt i sina meningar och sin åskådning. 
Men de nutida människorna äro själva 
splittrade och osäkra i sitt inre. Det kän
na barnen på sig. Det går icke längre att 
använda bara den yttre auktoriteten mot 
barnen. 1 stället vilja de som bäst förstå 
tiden (och framtiden?) hos barnen själva 
•genom uppfostran bygga upp en inre auk
toritet, som blir de smås rättesnöre, som 
gör dem till goda karaktärer och dugliga 

människor. Men det är icke manga möd
rar, som ha tid till ett sådant uppbyggan
de arbete. De få, som ha det, få säkert 
själva en rik upplevelse, när de märka, 
hur barnet med sin st ränga logik kritiserar 
och prövar och under moderns hand och 
livets in flytelser till slut b lir en liten karak
tär. Men för de andra, som icke ha tid att 
utbilda sig själva till up pfostrare i och med 
att barnen uppfostras, skulle det säkert 
vara av stort värde att få en handled-
ning. 

Det finns också ett annat klagomål mot 
nutida barn, ett klagomål, som tycks stå 
i strid med det förra. Barn lyda inte nu 
för tiden, heter det — men de tänka inte 
heller. De högre skolorna klaga över att 
de skaror, som strömma till dem, med varje 
år bli allt barnsligare och mindre utveck
lade. De unga matas nu för tiden med 
kunskaper och intryck till den grad, att 
de ej få tid att tänka själva. 

Ett löftesrikt program för kursen. 

Några av här ovan antydda synpunkter 
framlade fil. mag. fröken Carin Ulin för 
en medarbetare i Idun på tal om Nordens 
Husmodersförbunds sociala kurs i upp-
fostringslära, vilken nu — efter vad Iclun 
erfarit — tagit sin början och för vilken 
hon är kursledare. Man har inte gjort 
stort väsen av kursen, och det är endast 
Idun, som tidigare och nu talat om den, 
liksom vi hoppas att i fo rtsättningen kun
na följa vad den ger. Det är den kände 
barnläkaren professor I. Jundell, soni ta
git initiativet till kursen, och genom hans 
förmedling har kursen ekonomiskt säkrats 

'genom donationer t. v. ett år framåt. Det 
samarbete, som här etablerats mellan ve
tenskapen och husmodersföreningarna i en 
av tidens viktigaste frågor, är ytterst gläd
jande. 

Fröken Ulin, vilken som nämnt är kurs
ledare med fröken Maria Lilliehöök som 

biträdande kursledare, har tidigare varl  

resesekreterare i K . F. U. K. och där\ ic 
själv starkt känt, hur svårt det är för ung 
domsledare att stå utan någon^ utbildning 
någon andras erfarenhet att hålla sig till 

Kursen har fjorton deltagare, av vilka 
två äro norskor och komma som statssti
pendiater. Av deltagarne äro några förestån
darinnor för barnhem, en sjuksköterska, 
två lärarinnor o. s. v. Meningen är, at i 
de som gått genom denna ettåriga kurs, se
dan skola i sin tur sprida kunskap till 
andra, till mödrar, ungdomsledare o. s. v. 

Huvudvikten under kursen är lagd på 
det etiska och psykologiska. Det är ju av 
stor vikt för en mor eller annan uppfostra-
rinna, att icke blott kunna sköta barnets 
kropp, utan också känna dess själsliv för 
att så kunna vägleda det. 

Kursen som tager sin början i nästa må
nad, omfattar föreläsningar, seminarieöv
ningar, diskussioner m. m. För att komma 
i beröring med b arn få deltagarna dessutom 
tjänstgöra på Allm. Barnhuset och olika 
uppfostringsanstalter. 

En blick på programmet för föreläsnin
garna inger en verkligen de största för
hoppningar — förhoppningar, som allmän
heten kan dela, eftersom den mot lösande 
av seriebiljetter får tillträde till dem. Vi 
nämna bland föreläsare: professor I. Jun
dell (om ärftlighetslära och rashygien, om 
barnets kroppsliga och själsliga utveck
ling etc.), professor E. Müller, ärkebiskop-
innan Anna Söderblom, professor Bror Ga-
delius (om skol- och övergångsålderns 
kroppsliga och själsliga utveckling), profes
sor Alfr. Pettersson (om hemmet och bo
staden), fru Gerda Lindblom, doktor An
drea Andrén-Svedberg, doktor Alfhild 
Tamm, fru Marie Michelet (om uppfostran 
under olika åldrar, straffet såsom uppfost
ringsmedel, barnets förvärvsarbete, nöjesliv 
m. ni.) m. fl. T. 
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Två bilder ur Benjamin Christensens nya film "Häxan", som 
har premiär den 18 d:s. T. Ii. : en bild nr gångna tiders hyste
riska häxepidemi: Tillredning av trolldryck. T. v.: Den mo
derne nervläkaren undersöker, om patienten är hysterisk (Tora 

Te je och Albr. Schmidt). 

"Häxan". 
MED HÄPNAD 

och fasa måste vi nu
tida människor se på 
den besynnerliga rörel
se, som tog sig uttryck 
i häxeriet och häxpro
cesserna. Rörelsen 
bottnade i epidemisk 
hysteri både hos de 
kvinnor, som trodde 
sig vara häxor, och — 
under andra, men kan
ske ännu ohyggligare 
former — hos de män, 
som satte häx förföl
jelserna i gång. Fil
men "Häxan" med 
dess bilder från häx-
tiden blir säkert en av 
säsongens märkligaste 
filmer. Den har av 
vetenskapsmän befun
nits vara vetenskapligt 
korrekt och är samti
digt 3'tterst spännande. 
Svensk Filmindustri 
liar låtit inspela filmen. 

FOTOGRAFERA med EN KODAK OCH KODAK FILM 
OBSI NAMNET - EASTMAN KODAK COMP. - PÅ KODAK KAMEROR OCH FILM 

ALLA FOTOGRAFISK A ARTIKLAR, FRAMKALLNING OCH KOPIBBINa BÄST GENOM 
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U N S  F Ö  L  J  E T O N  

O  T  S  A L  
ROMAN AV JOHN GALSWORTHY. AUKTORISERAD ÖVERSÄTTNING AV ELLEN RYDELIUS. 

(Forts.) 

GYP KUNDE UPPTÄCKA, ATT FIOR-
sen finurligt efterhärmade detta släpiga ut
tal, och hon blev het om öronen. Valparna 
utgjorde en avledare — deras egenskaper, 
nosar, fräckhet och mat höllo faran på av
stånd några minuter. Sedan började härm-
ningen igen. När faster Rosamund tagit et t 
något plötsligt avsked, s tod Gyp vid fönstret 
i sin salong och masken hade fallit från 
hennes ansikte. Fiorsen kom fram, lade 
armen om henne bakifrån och sade med en 
häftig suck: 

— Skola de komma ofta — dessa för
träffliga människor? 

Gyp drog sig undan honom mot väggen. 
— Om du älskar mig, varför försöker 

du då såra de andra, som också älska mig? 
— Emedan jag är svartsjuk. Jag är ock

så svartsjuk på de där valparna. 
— Och tänker du försöka skada dem? 
— Om jag ser dem för mycket i din när

het, kanske jag gör det. 
— Tror du jag kan bli lycklig, om du 

gör andra illa, emedan de älska mig? 
Han satte sig och drog henne ned på sitt 
knä. Hon gjorde intet motstånd men be
svarade inte på minsta sätt hans smeknin
gar. Första gången — den allra första 
vännen, som kom in i hennes eget nya 
hem! Det var för mycket! 

Fiorsen sade strävt: 
— Du älskar mig inte. Om du älskade 

mig, skulle jag känna det genom dina 
läppar. Jag skulle se det i dina ögon. Åh, 
älska mig, Gyp! Du skall! 

Men att säga till Kä rleken: »Ge dig»! var 
inte rätta sättet att beveka Gyp. Hon tyck
te det var ren ouppfostrad dumhet. Hon 
kände kyla mot honom i sj älen, ju mer 
hon gav sin kropp. När en kvinna inte 
nekar en man, hon icke verkligt älskar, 
någonting, börja skuggor redan falla över 
bröllopsgården. Och Fiorsen visste det, 
men hans självbehärskning var ungefär 
jämnställd med de båda valparnas. 

På det hela taget voro dock hennes för
sta veckor i de t nya hemmet lyckliga, och 
hon var alltför upptagen för att ha myc
ken tid till tvivel eller grämelse. Flera 
viktiga konserter voro utsatta till maj. Hon 
emotsåg dem med häftig iver och sköt allt 
som hindrade förberedelserna för dem, i 
bakgrunden. Liksom för att sona den in
stinktiva motviljan mot att ge sitt hjärta, 
som hon alltid innerst var medveten om, 
gav hon all sin energi, utan beräkning och 
utan förbehåll. Hon var redo att spela 
för honom hela dagen och var dag, liksom 
hon från första början hade stått till för
fogande för hans lidelse. Det skulle ha 
smutsat hennes egen åsikt om sig själv, 
om hon svikit på dessa områden. Men 
hon hade några lediga timmar på morgo
nen, ty han låg till sängs till elva och 
var aldrig i ordning att öva sig före tolv. 
Under dessa tidiga timmar gick hon ige
nom sina order och gjorde sina inköp — 
denna sysselsättning, som för så många 

kvinnor är det enda verkliga arbetet, en 
strävan efter idealet, en tävlan mellan ens 
smak och kunskap och den stora värl
den därute, en hemlig passion, även hos de 
vackra, att göra sig själva och hemmet än
nu vackrare. Gyp gick aldrig i butiker utan 
denna svaga darrning, som löpte upp och 
ned i hennes nerver . Hon avskydde att 
vidröras av främmannde fingrar, men icke 
ens detta hindrade hennes nöje, då hon 
vände sig hit och dit framför höga speg
lar, medan försäljerskan eller försäljaren 
med en beundran, som först var låtsad 
och sedan verklig, l ät fingerspetsarna glida 
över dessa fina kurvor, slätade ut tyget 
och satte i knappnålar. 

Andra morgnar brukade hon rida till
sammans med Winton, som hämtade hen
ne och sedan lämnade henne vid porten 
efter dessa utflykter. En dag, efter en rid
tur i Richmond Park, där hästkastanjerna 
just höllo på a tt slå ut, åto de sen frukost 
på en hotellveranda, innan de redo hem. 
Några fruktträd stodo ännu i blom alld eles 
nedanför dem, och solskenet strömmade 
ned från en blå himmel, strödde silver 
över flodens krökar och guld över ekar
nas knoppande blad. Winton rökte sin fru
kostcigarr och stirrade över trädtopparna 
ned mot floden och d e skogiga slätterna där 
bakom. Med en förstulen blick på ho
nom sade Gyp mycket mjukt: 

— Red du någon gång med min mor, 
far? 

— Bara en gång — samma väg som 
vi ha ridit i d ag. Hon hade ett svart sto, 
jag hade en fux. — Ja, i d en där skogs
dungen på den lilla kullen, som de hade 
ridit igenom på morgonen, hade han stigit 
av hästen och stått bredvid henne. 

Gyp sträckte fram handen över bordet 
och lade den på hans. 

— Berätta om henne, käraste. Var hon 
vacker? 

- J a .  
— Mörk? Lång? 
— Mycket lik dig, Gyp. Litet — litet — 

han visste inte hur han skulle beskriva 
skillnaden — litet mera utländsk kanske. 
Hennes farmor var italienska, ser du. 

— Hur kom du att älska henne? Plöts
ligt? 

— Lika plötsligt som- — han drog un
dan handen och lade den på verandaräc
ket — soml solen där kom på min hand. 

Gyp sade lugnt liksomi för sig själv: 
— Jaj jag tror inte jag förstår det — ä n. 
Winton drog in andan genom tänderna 

med en halvkvävd väsning. Han visste ab
solut inte om han skulle vara glad eller 
ledsen. 

— Älskade hon dig också vid första å sy
nen? 

— Man tror lätt vad man vill tro — 
men jag tror det. Pion brukade säga det. 

— Och hur länge räckte det. 
— Bara ett år. 
Gyp sade mycket mjukt: 
— Sta ckars älskade far! — Och pl ötsligt 

tillade hon: — Jag kan inte uthärda att 
tänka, att jag dödade henne — jag kan 
inte uthärda det. 

Winton reste sig bedrövad över dessa 
plötsliga fö rtroenden, en koltrast, som blev 
skrämd av rörelsen, upphörde med sin sång. 
Gyp sade med hård röst. 

— Nej, jag vill inte ha några barn. 
— Utan detta skulle jag inte ha haft 

dig, Gyp. 
— Ja, men jag vill inte ha några. Och 

jag — jag älskar inte på det sättet, jag 
skulle vara rädd. 

Winton såg på henne en lång stund 
utan att tala, med neddragna ögonbryn 
och rynkad panna, förbryllad liksom över 
sitt eget f örflutna. 

— Kärleken — sade han, — fångar en 
och man är borta. När den kommer, hälsar 
man den välkommen, antingen den skall 
döda en eller ej. Skola vi vända tillbaka, 
mitt barn? 

När hon kom hem, var klockan icke 
fullt tolv. Hon skyndade sig alt bada och 
klä sig och sprang ut i m usikrummet. På 
väggarna hängde guldbrokad, gardinerna 
voro silvergrå, d är fanns en divan överhöljd 
med silver och guldtyg och .en öppen spis 
av hamrad mässing. Det var en studie 
i silver och guld med undantag av två 
färgklickar, en skärm kring pianots främ
re del, med briljant målade påfågelsstjär
tar och en blå persisk vas, i vilken det 
fanns blommor i olika nyanser av rött. 

Fiorsen stod vid fönstret i e n sky av 
cigarettrök. Han vände sig inte om. Gyp 
stack handen inom hans arm och sade: 

— Jag är så ledsen, käre vän. Men 
klockan är bara halv ett. 

Hans ansikte såg ut som om hela värl
den hade förorättat honom: 

— Det var skada du kom tillbaka! Det 
är nog mycket trevligt att rida. 

Kunde hon inte få rida med sin egen 
far! Vilken o förnuftig svartsjuka och ego
ism ! Hon vände sig bort utan ett ord 
och satte sig vid pianot. Hon var inte van 
att uthärda orättvisor — inte alls ! Luk
ten av konjak blandades också med ciga
rettröken. Att dricka på morgonen var 
fult — ver kligen rysligt! Hon satt vid pia
not och väntade. Han skulle vara så här 
ända tills han hade spelat bort misshumö
rets moln, och då skulle han komma och 
stryka hennes skuldror och lägga läppar
na mot hennes nacke. Ja, men det var 
inte rätta sättet att uppföra sig, det var 
inte sättet att bli älskad av henne. Och 
hon sade plötsligt: 

— Gustav, vad har jag egentligen gjort 
som du tycker illa om? 

— Du har haft en far. 
Gyp satt alldeles stilla några sekunder, 

och sedan började hon skratta. Han var 
så lik ett trumpet barn där han stod. Han 
vände sig snabbt om och lade handen över 
hennes mun. Hon såg upp över denna hand, 
som luktade tobak. Hennes hjärta spelade 
grand écarté inom henne, åt ena hål-
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let i samvetsagg, åt det andra i förb itt
ring. Hans ögon sänktes före hennes, han 
•släppte hennes hand. 

— Nå, skola vi börja? sade hon. 
Han svarade tvärt: Nej, och gick ut i 

trädgården. 
' Gyp satt kvar, bestört och äcklad. Var 
det möjligt, att hon kunnat deltaga i e n 
sådan avskyvärd liten scen? Hon satt kvar 
vid pianot och spelade om och om igen 
samma passage utan att ge akt på vad 
det var. 

IV. 
Ännu så länge hade de icke sett en 

skymt av Rosek i d et lilla hemmet. Hon 
undrade, om Fiorsen hade berättat hennes 
yttrande för honom, fast om så vore, 
skulle han säkert förneka det. Hon hade 
märkt, att hennes man talade sanning, när 
det passade honom, icke då det vållade 
honom obehag. I fråga om musik eller 
konst kunde man dock lita obetingat på 
honom, och hans uppriktighet var förfä
rande, då lians nerver voro i olag. 

Men på den första konserten fick hon se 
Roseks ovälkomna figur på andra sidan 
om gången, två bänkar bortom hennes. 
Han talade just med en ung flicka, vars 
lilla och utsökt formade ansikte hade ala
basterns genomskinliga klarhet. Med de 
runda, blå ögonen fästade på honom och 
läpparna litet skilda åt, hade hon ett lätt 
intetsägande utseende. Hennes skratt var 
också en smula intetsägande. Och ändå 
voro hennes drag så sköna, hennes hår så 
lent och vackert, ansiktsfärgen så blek och 
fin, nacken så vit och rund, kroppens håll
ning så utsökt, att Gyp hade svårt att 
ta blicken från henne. Hon hade sagt nej 
till fasterns sällskap. Det kunde irritera 
Fiorsen och skada hans spel, om han såg 
henne tillsammans med »den där stela eng
elskan». Hon ville också än en gång kän
na samma sensationer som i Wiesbaden. 
Det skulle bli ett slags heligt nöje att veta, 
att hon hade hjälpt till att fullkomna de 
toner, som rörde så många åhörares hjär
tan bch sinnen. Hon hade så länge sett 
fram mot denna konsert. Och hon satt 
där nästan utan att andas, höjd över med
vetandet om de andras närhet, vek och 
stilla, utstrålande värme och iver. 

Fiorsen hade sin mest osympatiska min 
liksom alltid, då lian först kom fram in
för ett auditorium — han var kall, inbun
den, på sin vakt, trotsig och stod halft bort
vänd, medan de långa fingrarna vredo på 
skruvarna och rörde vid strängarna. Det 
var underligt att tänka sig att hon för 
ibara sex timmar sedan hade smugit upp 
ur sängen, där han låg. Wiesbaden ! 
Nej, detta var icke som i Wiesbaden! Och 
då hon spelade, kände hon icke samma 
sensationer. Nu hade hon hört honom för 
ofta, hon visste alltför väl, hur han fram-
bragte dessa ljud, hon visste, att deras 
eld och ljuvhet och ädelhet härstammade 
från fingrar, öra, hjärna — icke från hans 
själ. Inte heller var det längre möjligt 
att på dessa tonernas strömmar sväva bort 
till nya världar, att höra klockor i dag-
ningen och kvällens dagg, då den föll, 
att känna det gudomliga i vind och sol
sken. Den romantik och extas, som i Wies
baden genomdränkt hennes själ, kom icke 
mera åter. Hon sökte efter de svaga punk
terna, de passager, med vilka han hade 
kämpat och hon likaså, hon distraherades 

av minnen utav hans nyckfullhet, av dystra 
stämningar och plötsliga smekningar. Och 
sedan mötte hon hans ögon. Blicken var 
densamma, men ändå hur olik de där blic
karna i Wiesbaden. Den hade den gam
la kärlekshungern, men den hade förlorat 
sin dyrkan, sin själsliga prägel. Och hon 
tänkte: Är det mitt fel eller beror det bara 
på att han äger mig nu och kan göra 
vad han vill med mig? — Det var en ny 
besvikenhet, kanske den största hittills. Men 
hon flammade upp och rodnade vid a pplå
derna och glömde sig själv i glädjen över 
hans framgång. Under pausen gick hon 
genast ut på sitt första besök i ar tister
nas rum, till den hemlighetsfulla förtroll
ningen i en titt bakom kulisserna. Han 
kom just ned från den sista inropningen, 
och vid hennes åsyn försvann hans min av 
uttråkat förakt, han tog hennes hand och 
kysste den. Gyp kände sig lyckligare än 
hon gjort sedan sitt giftermål. Hennes ögon 
strålade och hon viskade: 

— Det var härligt! 
Han viskade tillbaka: 
— Verkligen! Älskar du mig, Gyp? 
Hon nickade. Och i detta ögonblick gjor

de hon det eller trodde åtminstone så. 
Så började folk komma in, bland dem 

hennes gamle musiklärare, monsieur Har
most, grå och mahognyfärgad som alltid. 
Efter ett »M e r v e i 11 e u x» eller »T r è s 
fort» till Fiorsen vände han ryggen åt 
honom för att tala med sin forna elev. 

Jaså, hon hade gift sig med Fiorsen — 
kära "hjärtanes! Det var märkvärdigt verk
ligen! Och hur var det att alltid vara 
med honom — litet lustigt — vad? Och 
hur var det med hennes musik? Den skulle 
bli fördärvad nu! Å, det var skada! Inte? 
Då måste hon komma till honom, ja, hon 
skulle komma igen. Hela tiden klappade 
han hennes arm liksom om han spelade 
piano, och hans fingrar, som hade en ängels 
anslag, kände på fastheten i hennes musk
ler liksom om han undrade, i fall hon lå
tit dem förfalla. Han tycktes verkligen ha 
saknat sin »lilla vän» och glädjas åt att 
se henne igen, och Gyp, som aldrig kun
de motstå vänlighet, log emot honom. Det 
kom mera folk. Hon såg Rosek tala med 
Fiorsen, och den unga alabasterflickan stod 
tyst med läpparna alltjämt litet skilda, och 
såg upp på hennnes man. Det var en full
ändad figur, fast något kortväxt, ett duv-
likt ansikte, vars utsökt formade halvöpp
na läppar tycktes be om konfekt. Hon 
kunde inte vara mer än nitton år. Vem 
var det?'. 

En röst sade nästan i hennes öra: 
— Goddag, mrs Fioisen! Jag är lyck

lig att äntligen få se er igen. 
Hon var tvungen att vända sig om. Om 

Gustav förrått henne, skulle man aldrig 
få veta det av denna sammetsmask med 
den blida vaksamheten och den påpass-
liga fattningen, som förde samtalet så le
digt. Vad var det hos honom som hon 
tyckte så illa om? Gyp hade vakna in
stinkter, hon hade den naturliga intelligens, 
som ligger djupt ned hos vissa naturer, 
som ej äro överintellektuella men vars »kän
selspröt» äro för fina för att bli bedragna. 
Och för att någonting säga frågade hon: 

— Vem var den där unga flickan som 
ni talade med, greve Rosek ! Hennes an
sikte är så förtjusande. 

Han log precis det leende hon hade 
tyckt så illa om i Wiesbaden. Hon följ

de hans blick o ch såg hur hennes man tala
de till flickan, som i detta ögonblick mer 
än någonsin tycktes be om konfekt. 

— Det är en ung danserska, Daphne 

Wing — hon kommer att göra sig ett 
namn. En flygande duva! Jaså ni be

undrar henne, madame Gyp? 
Gyp sade leende: 
— Hon är mycket vacker — jag kan 

tänka mig hon dansar härligt. 
— Vill ni komma och se henne en dag? 

Hon l^ar ännu ej debuterat. 
Gyp svarade : 
Tack. Jag vet inte. Jag tycker om dans 

förstås. 
— Det är bra. Då skall jag ordna det. 
Och Gyp tänkte: — Nej, nej! Jag vill 

inte ha någonting- att göra med er ! Var
för talar jag sanning? Varför säger jag 
inte, att jag avskyr dans. 

Just då ringde en klocka, folket började 
skynda ut. Flickan kom fram till Rosek. 

— Miss Daphne Wing — mrs Fiorsen. 
Gyp sträckte fram handen med ett le

ende — den här unga flickan var verk
ligen som en tavla. Miss Daphne Wing 
log också och sade med tonfallet hos en 
person, som fått en dialekt omsorgsfullt 
rättad : 

— Åh, mrs Fiorsen, så härligt er man 
spelar — säg? 

Det var inte bara det omsorgsfulla ut
talet utan någon brist, då den utsökta mun
nen rörde sig — brist på själ, känslighet, 
vem kan säga det? Och Gyp kände sig 
sorgsen som över en fläck på en fullän
dad blomma. Med en vänlig nick vände 
hon sig mot Fiorsen, som väntade för att 
gå upp på estraden. Var det henne eller 
flickan som han betraktat? Hon log mot 
honom och gled tyst bort. I korridoren 
sade Rosek, som stod och väntade: 

— Varför inte i kväll? Följ med Gustav 
hem till mig. Hon kan dansa för oss och 
så supera vi allesammans. Hon beundrar 
er, madame Gyp. Hon vill gärna dansa 
för er. 

Gyp önskade att hon haft den enkla bru
taliteten att säga: — Jag vill inte kom
ma. Jag tycker illa om er! — Men det 
enda hon kunde få fram var: 

— Tack. — Jag skall tala med Gustav. 
Då hon väl var tillbaka på sin plats 

igen, gned hon den kind som hans ande
dräkt vidrört. Nu var det en ung flicka 
som sjöng — en av dessa ansikten som 
Gyp alltid beundrat, guldrött hår, blå ögon 
— raka motsatsen till henne själv — och 
sången var »The Bens of Jura», denna egen
domliga utgjutelse från ett hjärta, som bru
stit av kärlek. 

»Och mitt hjärta, som mistat sin egen 
sol» ... 

Tårar stego upp i hennes ögon, och en 
skälvning av något mycket djupt gensvar 
genomfor henne. Vad var det fadern hade 
sagt: »Kärleken fångar en, och man är 
förlorad !» 

Hon, som var resultatet av en sådan kär
lik, ville inte älska! 

Flickan hade slutat sjunga. Det blev 
obetydligt  med applåder.  Likväl hade hon 
sjungit härligt, och finns det någon under
barare sång i världen? Var den för tra 
gisk, för smärtsam, för egendomlig — inte 
»söt» nog? Gyp kände sig bedrövad för  
hennes skull .  Hon hade huvudvärk nu.  

(Forts.). 

N E R L I E N S  
KUNOL. HOVLEVERANTÖR 

REQERINQSQATAN 33 

Framkallar - Kopierar - Förstorar bäst 

EM 
for Vår ocb Sommar SJSTw/K 
Prov« tändas. Precisera Ä Gardiner od) fllobeltyger för €dra bostäder, 
g o d b e t s f n l l t  v a d  D i  ö n s k a r .  *  f l l l t  b a n d v ä f t ,  s l i t s t a r k t ,  l j u s  o d )  t v ä t t ä k t a .  
Konstf lit ens f örsäljnitigsmagasin, Göteborg. 
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M O D E R N  O C H  D E  F E M  D Ö T T R A R N A  
EN BILD FRÄN VÄRLDSSTADEN VID SEINEN AV JANE GERNANDT-CLAINE. 

T. v. 

ÄNDA SEDAN JAG FÖR FÖR-
sta gången träffade den unga parisiska 
advokaten, M :lle Yvonne Pommay, 
längtade jag att få göra hennes mammas 
bekantskap. Jag råkade den unga flic
kan på en middag i sällskape t A. N. O. 
D. — Nationella samfundet för demo
kratiens organisering — där man mö
ter blomman av alla de krafter, som 
planlägga och handla för morgondagen. 
Omständigheterna gåvo oss god tid att 
språka. Och allt under det vi utbytte 
åsikter om ett och annat, fick jag veta 
att denna så intellektuellt an lagda unga 
parisiska, vilken .tycktes vara inne i da
gens alla frågor, hade fyra systrar. En 
av dem var advokat liksom hon själv, 
två voro läkare och den näst yngsta 
tanddoktor. 

"Således ha ni alla ägnat er åt stu
dier?" sporde jag. 

"Ja", svarade 'hon. "Vi fingo göra vad vi 
hade lust till. Mère — med vilken öm het ut
talade hon icke det ordet mor! — har alltid 
tyckt att fransyskornas bildning s pände om 
alltför trånga områden. Hon har givit oss 
mark under fötterna och luft under vingen. 
Det är tack vare henne vi alla nått vårt mål." 

"Och alls icke tack vare er pappa?" smålog 
jag som visste att fadern är en framstående 
och mycket anlitad arkitekt. 

"Pappa", skrattade hon skälmaktigt, "för
sökte ibara sticka käppar i hjulen för oss. 
inte ville han ha fem lä rda i stu bb under sitt 
tak. Men han var så illa tvungen. Vi ha mam
ma med oss. Oc'h det ä r den bästa förkämpe 
jorden kunde bära, så fort det gäller oss." 

Detta slog an på mig. 
"Jag anser att det finns ett stort tomrum 

i mitt liv, så länge jag inte fått hälsa på er 
mor", sade jag. Och dock dröjde det en rätt 
lång tid, innan jag träffade henne personligen. 

Mademoiselle Yvonne, som jag känner bäst 
i hela systerflocken, bedrev att 'börja med 
sina studier nästan som en lek, så lätt hade 
hon att lära allt vad hon ville . I den allra ti
digaste ungdomen stod ihennes 'håg dock åt 
annat håll. Begåvad med en utomordentligt 
stark och vacker röst, ville 'hon ägna sig åt 
sången och drömde till ool i m ed om att upp
träda på l'Opéra Comique. Mera behövdes 
icke i denna strängt regelrätta pariserfamilj 
av den högre borgareklassen för att vända upp 
och ned på allt. Fadern blev utom sig och 
befallde att all musik ögonblickligen skulle 
tystna i huset. 

Ingen vågade klyva näbb. Hans söta unga 
dotter fick tillsägelse at t hålla sig till boken, 
tog studenten och kastade sig sedan huvud-
stupa in i de akademiska studierna med advo
katyrket som mål. Strålande glad som hon 
är till sin natur, tycks hon alls icke sö rja över 
att hon ej fick utbilda sin stämma och går 
helt o ch hållet upp i de processer hon sköter. 
Ofta nog är det hennes synnerligt verksam me 
far, som skaffar henne kun der. Och om han 
har processer, är hon hans självskrivna advo
kat. Hennes pappa ä r mycket stolt över den
na sin dotter, alla sina döttrar. Och hur vore 
det möjligt annat? 

Den andra i ordningen, madame Madeleine, 
är läkare och gift med en stu diekamrat. Hon 
är en av de mest bemärkta vetenskapligt ut
bildade kvinnorna i Paris. I besittning av 

modem, m:me Pommay. T. h. älsta dottern, 
Yvonne Pommay, advokat. 

okuvlig ihärdighet, skicklighet och auktoritet, 
tjänstgör hon i ett av de största sjukhusen i 
Paris. Och den ställning hon innehar anses 
som en hederspost icke blott för en kvinna, 
den skulle även vara det för mycket framstå
ende mä n. Synnerligt lycklig i sitt äktenskap, 
har hon något i sitt väsen som framför allt 
inger en förnimmelse av ro. Och man betrak
tar henne gärna, då hon ibland unnar sig tid 
att bevista Nationella samfundets middagar. 

Leendet över hennes läppar har en förfi
ning, en glans, en andlighet, som fängslar 
blicken. "Kom mig inte för nära", säger det. 
"Den tankens och erfarenhetens värld jag 
gjort till m in stänger jag när som helst med 
lås o ch riglar — vilket icke hindrar mig att 
le m ed de glada då jag 'bara ha r lust." Man 
har stor respekt för henne. Och vem skulle 
icke vara stolt över den fina, rakryggade 
självmedvetenheten, det tillbakadragna lugnet 
hos dylika utvalda medlemmar av vårt kön? 

Efter madame Madeleine kommer Marcelle, 
som valt juristyrket i likhet med Yvonne. 
Hon skulle velat skaffa sig en advokatbyrå, 
men måste avstå från denna plan, då det ej 
är tillåtet för kvinnor att köpa en étude. 
Detta hindrar henne emellertid icke att ha 
händerna fulla med arbete liksom den fjärde 
i ordningen, Andrée, vilken ägnar sig åt tand
läkareyrket. Suzanne, den yngsta, är kirurg. 
Under kriget arbetade hon med doktor Hart
man, vilkens namn är mycket känt inom lä
karevärlden härstädes och förmodligen långt 
utom Frankrikes gränser. 

Nu skall j ag tala om modern . Jag har gömt 
det bästa till sist. 

Hon är förtjusande — fin, livfull, enkel, 
ännu ung hon också, med ramsvart hår, ut
trycksfulla drag och en summa av livserfa
renhet som gör att man kunde tala med henne 
från morgon till kväll utan att röttna. Jag 
sporde om även hon känt sig dragen till s tu
dienia, eftersom hon — för att anföra min 
goda vän M :lle Yvonne — kört sina flickor 
ut på studiebanan som små kärror. 

"Inte alls", sade hon. "Jag ämnade utbilda 
mig till pianist härnere i Paris för en svensk 
musiklärarinna, som gav mig den första in
givelsen att hysa äregiriga drömmar för mitt 
kön, då hon berättade, hur högt kvinnobild
ningen står i ert fosterland. När jag gifte 
mig och mina döttrar kommo till världen — 
det gick på fem år — föresatte jag mig att 
bli en ärelcär mor och husmor. 

ni: lie 

"Jag" ville göra något av mina små 
töser, men att börja med var det icke 
lätt. Innan Madeleine tog studenten till 
exempel, måste hon stiga upp klockan 
sex och ga ut klockan s ju på morgonen 
till ett lyceum, som låg i ett helt anna t 
kvarter. Student blev hon ef ter två års 
knog därborta. Hon arbetade som en 
liten häst både då och sedermera, men 
den tiden var det icke många parisiskor 
som studerade medicin. De manliga 
kamraterna hade mest att göra med ut-
ländskor och deras uppträdande mot 
det täcka könet lämnade åtskilligt öv
rigt att önska. Madeleine lärde dem 
emellertid snart att ta skeden i vackra 
hand. Till mig kommo alltid flickorna 
och lättade sitt hjärta", smålog modern. 
"Men jag var också mycket fordrande. 
Också voro de styvare än någon pojke." 

Vid sidan om läsningen hade de var sin 
hushållsvecka. De måste lära sig stoppa 
strumpor, bädda sin säng, städa sitt rum och 
hålla ett hus i ordning. Alla fem kunna de 
laga mat. Suzanne, den yngsta (kirurgen) 
är särskilt road av att tillreda läckra efter
rätter och glace. 

"Flickorna mina hänga ihop som 1er och 
långhalm och fröjda sig åt varandras, fram
gångar", fortfor den glada modern. "Jag har 
alltid uppmuntrat dem att vara flitiga och 
och sätta målet högt. Driv bara på töserna", 
brukade jag säga till dera s skolföreståndarin
na. "Och somliga bland mina väninnor, so m 
tyckte att jag gick f ör långt, äro nu d e f örsta 
att ångra att de inte följt mitt exempel med 
sina egna flickebarn. Arbetet har bara kom
mit de mina att hålla allt djupare av varan
dra. Saknas en av dem i hemmet, uppstår ett 
tomrum, som intet annat kan fylla. Och all
tid lia de något att säga varandra; deras liv 
är så rikt Tre av dem togo studenten på 
samma gång oah föreställ er ", utbrast madame 
Pommay, "det var jag som invigde min dot
ter tandläkarens skruvstol." 

"Pion tog bort halva underkäken på mig", 
smålog den modiga parisiskan, "och som ni 
ser, mår jag inte sämre för det. Behåll svå
righeterna för er själva, lärde jag alltid mina 
döttrar och försök att ha en lätt hand med 
alla andra. Det tycks mig", tillade hon med 
sin vackra blick, "att detta innehåller hela 
livskonstens mysterium." 

"Och den konsten har mor studerat", be
kräftade älsta dottern Yvonne. "Hon är född 
uppfostrarinna. Inga krokvägar! var den för
sta lärosats vi fingo inplantade i oss. San
ningen framför allt. Därför stod det alltid 
en k larhet kring mamma. Det hörde jag pap
pa säg a en gång, när jag var liten, ooh sedan 
har jag alltid kommit ihåg det. Han tog oss 
ofta med sig på långa van dringar genom gator 
och gränder och lärd e oss att få blick fö r oli
ka stilarter och epoker i arkitekturen. Han 
hade sinne för dem alla." 

"Utom för de allra nymodigaste", s kratta
de madame Pommay. "Stig aldrig in i en 
hiss ! lydde den vishetsregel han präntade in 
i mitt medvetande. Och det har jag heller 
aldrig gjort. Men tala inte om det, när ni 
skriver om oss till er kvinnotidning", vände 
hon sig till mig. "Vad skulle de då tänka 
om mig i Sverige?" 

Vid trötthet, sömnlöshet ningar är bästa hjälpmedlet en Sanokapsel dagligen. 

Bekvämaste, angenämaste och billigaste medel för ernående av nerv* och muskelkraft, levnadsmod 
, ••• i», -p. ,.. • — — och arbetslust. Finnes å alla apotek och kemikalieaffärer, — • ' • " " 
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Fro« det nederländska drottningbesöket i Stock

holm: Upptill till vänster: Konung Gustaf och 

drottning Wilhelmina gin go på söndagen ombord 

pä ångaren Tessin vid Riddarholmen — alltjämt i 

ösregn. I mitten : Mellan murar av paraplyer 

for den kungliga vagnen efter drottningens an

komst på lördagen över Centralplan. Upptill till 

höger: Holländska kryssaren Zeeland, på vilken 

drottning Wilhelmina på måndagen mottog holländ

ska kolonien i Stockhohn. (Pressfoto.) Nertill: 

Utanför slottet v id drottningens ankomst (Pressfoto). 

Eder Ett försoK övertygar Eder KRISTALLIN 
f r å n  O  L  J  E  F  ̂  ̂  ^  s  A . - B .  U N I O N  -  M A L M Ö  
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Av den italienska e skaderns besök i Stock
holm hade man känning både i societets-
livet och i det enklare sällskapslivet på 
Skansen och andra folkliga ställen. Här 
ovan italienske kronprinsen Umberto, som 
tjänstgjorde på ångaren "Feruccio" (Foto 
Pressbyrån). Till höger trevliga italien
ska typer, sådana m an såg dem på Sto ck
holms gator: kadetter, underofficerare, 
matroser. Längst upp till höger en grupp 
italienska sjömän utanför Nordiska mu

seet, där de avlagt ett besök. 
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E N  S V E N S K  V Ä R L D S O M S E G L A R B R A G D  
NÅGRA UPPLEVELSER I BILD FRÅN JAKTEN FIDRAS TVÅÅRIGA VÄRLDSOMSEGLING, SOM I DAGARNA 

FULLBORDATS. 

T. v.: En delfin draçjes upp ur djupet till Fidras däck. / mitten: Infödingar på Påskön, ett Söderhavsparadis med urgammal kultur, 
som Fidras män också besökte. T. h.: Svenskarna deltaga i "societetsliv" på e n av Söderliavsöarna, Här en inhemsk skönhet. 

Jakten Fid ra i C owes i England, varifrån den startade sin tvååriga, i dagarna avslutade värld som segling. T. h. Fidras besättning till
sammans med hövdingen och lotsen (de båda infödda herrarna i halmhatt) på T ukaroa. 
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T. v.: Två Söderhavsskönhet er. / mitten: Hida-liula-
dans på T ahiti. Det är den nationella d ansen på ön och 
infödingarna hänge sig ät den med lidelse. T. h.: en av 
de frivilliga matroserna, hr Johansson, med sin första 

fångst, en tumlare, tagen vid Cap Virgin. 
De på denna sida återgivna bildenia ge en liten föreställning om 
vad allt jakten Fidras käcka besättning sett under sin världsom-
segling. Färden har ju varit en ovanlig sportsbragd, och jak
ten, som är på 44 nettoton, torde också, sedan den väl utrustats 
i Karlskrona, komma att finna köpare i England, där man upp

skattar dess kuriositetsintresse. 



M I N  A R A B B R U D .  
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S K I S S  A V  R A D S C H A  
SAID BEN HASSAN HETTE HAN 

och var scheik över en större douar, belä
gen några tiotal kilometer söder om Djeni-
en bou Rezk, en fullblodsrättrogen från 
hjässan allt intill de välvårdade naglarna. 

Han ha de passerat 6o-årsgränsen och ver
kade patriark med sitt långa, starkt grå-
sprängda skägg, hans prydnad och stolt
het. 

Vi sutto m ed benen korslagda, o ch fram
för oss stod en ofantlig träskål, fylld till 
brädden med mechoui, ett helstekt, aptit-
ligt doftande får, omgivet av den traditio
nella cous-coussen. Så långt ögat nådde 
sträckte sig ö knen, ett vågigt sa ndhav, här 
och där avbrutet av förtorkade buskar, al
fagräs och klipphällar. Under palmerna 
stodo våra hästar, njutande av skuggan 
och tuggande på sitt korn. Men själva 
sutto vi inne i hans hus, en fyrkantig sten
byggnad, som utestängde värmen, vår till
flyktsort under den mest brännande delen 
av dagen. 

Bredvid oss stodo de tre sönerna, de två 
redan fullvuxna män med s varta helskägg, 
den tredje en pilt på 6—7 år, livfull, fa
derns stolthet. 

En önskan att jaga hade fört mig så 
långt söderut, jaga gazell i S ahara. Ännu 
hade vi ej brutit upp, men vi voro bered
da, så snart värmen lagt sig. Och nu hade 
måltiden börjat. 

Min vän Said Ben Hassan hade till en 
början iakttagit den värdighetens tystnad, 
som anstår en framstående scheik, då den
ne träder i b eröring med det militära ele
mentet. Araben gillar blott ett yrke, och 
det är krigarens. Men samvaron tinade 
så småningom upp hans vältalighet. Han 
var en intressant person, denne öknens 
son, vilkens fader varit bland dem, som 
sökt hindra den franska invasionen i Alge
riet. 

»Du är inte fransman,» sade han plöts
ligen, »fastän du bär deras uniform.» Han 
pekade på min officersuniform från främ
lingslegionen. »Varför är du då här?» 

Jag förklarade, att jag studerade den 
franska afrikaarmén, och att jag för del 
ändamålet kommit från ett land, beläget 
långt norrut, ett land, som s törre delen av 
året låg nedbäddat i is och snö. 

»Ha de s kickat dig en så lång väg, måste 
du vara en betydande man i ditt land,» 
smickrade han mig. »Är du hövding för 
någon stam?» 

»Nej,» måste jag tyvärr tillstå till skada 
för min p restige,» men jag tillhör ett kung
ligt regemente,» tillade jag. En bluff fick 
ersätta bristen. »Vi tillhöra ingen repu
blik.» Jag lade så mycket förakt, jag mäk
tade åstadkomma i yttrandet, och det tog. 
Han var ingen vän av den segrande re
publiken. 

»Du kommer att gå långt,» profeterade 
han välvilligt. »Jag ser det, oc h din fader 
kan glädjas över dig.» 

»Måtte jag en gång bereda min fader 
samma glädje, som denne din son kommer 
att göra dig!» sade jag högtidligt och lade 
min hand på piltens hiivud. »Han är mina 
ögons fröjd.» 

»Han är din,» yttrade scheiken allvar
ligt. Till en början baxnade jag över den 

oväntade gåvan, men jag fann mig snart 
tillrätta. 

»Skulle jag beröva dig dina ögons ljus, 
för vem tar du då mig!» utbrast jag pate
tiskt, o ch han böjde sig för detta utslag av -
min storsinthet, vilken v ar hans egen jämn-
bördig. 

Med sin smala, rasrena hand bröt han 
av ett stycke av steken oc h lade den fram
för mig som ersättning för den förlust, 
jag gjort, då jag avstod från presenten. 
Jag tuggade, försiktigt observerande, hur 
min arabiske vän gick tillväga. Det hade 
varit oförlåtligt, om jag brutit mot etiket
ten. 

I rummets kortända, nästan under taket 
befann sig ett galler av konstsmide, ett 
prydligt väl fasonerat galler, genom vilket 
då och då en skymt av något vitt uppen
barade sig eller ett fnitter hördes. Ytter
ligt intresserad av det mystiska där bakom 
hade jag dock tillräckligt med erfarenhet 
att icke med ett ord vidröra det femi
nina inslaget i dagens underhållning. Men 
— fö r att erkänna sanningen — mina tan
kar om än ej mina blickar riktades mer 
än tillbörligt mot detta håll. 

Tiden för jakten var inne. Vi bröto upp. 

Två månader förgingo. Jag satt i mitt 
rum i den goda staden Alger, flitigt stu
derande franska reglementen och instruk
tioner, när mitt tankearbete avbröts av 
en hård knackning på dörren. 

»Entrez !» 
Dörren öppnades, och en lång, vitklädd 

skepnad visade sig, spöklikt allvarlig, en 
beduin av renaste vatten. Han stod stum 
och förrättade den traditionella hälsningen, 
handens förande till hjä rtat, sedan till mun
nen. Jag repeterade ceremonien, undran
de vad denne öknens son ville mig. 

»Känner du mig inte!» sade han före
brående. »Du har ju gästat min faders 
hus!» Ett ljus gick upp för mig: han 
var son till Said Ben Hassan. 

»Visst känner jag dig,» förklarade jag 
med'en suck av lättnad. »Vad för dig 
hit?» 

»Min fader har kommit hit för att gästa 
dig. Du bad honom därom, och han är 
minnesgod.» 

«immun mmmimi 11 

j Under flädern. 
\ Som ett ständigt önskeväder i 
i är min dag. i 

\ Lugn och fri hos mina fäder -
i lever jag, 1 
\ och jag hör ur allt omkring mig \ 
I deras hjärteslag. f 

j Farfar under samma fläder \ 
I satt en gång, = 
j och när far bars bort på bräder \ 
\ föll dess fång i 
I som på mig det sakta faller \ 
I sommardagen lång. \ 

\ GABRIEL JÖNSSON. ! 

.iimmimmnai iMMiiimiiimmmiiiimmi; 

Där stod jag. I ett anfall av artighet 
hade jag inbjudit min gamle vän att be
söka mig, men vem kunde väl tro, att han 
skulle göra sig det omaket att färdas nagra 
tiotal mil, större delen av vägen på häst-
ryggen, bara för att få det tvivelaktiga 
nöjet att träffa min ringa person. Detta 
var nu emellertid ett bokstavligt faktum, 
och jag måste ta konsekvensen av min 
oförsiktiga inbjudan. 

Said Ben Hassan hade tagit in på ett 
arabhotell, motsvarande hans höga rang. 
jag skrudade mig i min bästa uniform och 
begav mig på uppvaktning. 

Oaktat han förskansat sig bakom den 
sedvanliga värdigheten, såg jag dock, att 
han var förtjust över besöket. Jag sade 
honom, att han var välkommen, och att 
det gladde mig, att han tagit mig på or
den ! Samtidigt undrade jag, vad mina 
kamrater bland zouaverna skulle säga, när 
jag introducerade den gamle klassiken i 
mässen. 

»Nu äter du middag med mig på Casi-
not,» föreslog jag med andan i halsen. 

»Jag bland dessa otrogna hundar!» ut
brast han. Mig räknade han ologiskt nog 
ej till denna kategori. »Jag är din gäst, 
ej deras,» fixerade han det plan, på vilket 
bjudningen borde placeras. 

»Då äter du med mig på Grüber,» före
slog jag. Grüber var stadens bästa matlo-
kus. 

»De hundarne ha oren föda,» fnyste han 
försiktigt. »Min son skall följa dig och 
upphandla maten, som han sedan bere
der,» avgjorde han diktatoriskt, och så 
skedde även. Vi fingo traska omkring på 
torgen. Min ordonnans fick ej ens bära 
korgen för att ej förorena födan. 

Till de övriga gästernas — och de sab
la kamraternas — s tora förtjusning inmun
digade vi den or iginella måltiden hos Grü
ber. Zouaverna hade mangrannt infunnit 
sig för att vara vittne till min triumf. Kni
var och gafflar anlitades ej, och jag måste 
som artig värd följa gästens exempel. So
nen passade med gravLikt allvar upp oss. 
Först sedan vi ätit, fick han slå sig ned 
avsides för att njuta av kvarlevorna. 

* 

Vi hade hunnit till v årt caoua, vårt k affe. 
Vältalighetens tystnad rådde. Min ungdom 
förbjöd mig att störa min åldrige gäst i 
hans meditationer. Synbarligen var han 
fördjupad i allvarliga tankar. För min del 
hade jag fullt upp att göra med att be
svara zouavernas g rimaser. 

Slutligen bröts t ystnaden. 
»Mon fils,» började patriarken, »du tror 

säkerligen, att jag kommit hit uteslutande 
för din skull, men så är ej fallet.» Vad 
menade gubben? 

Han lutade sig framåt, blev ivrig, nästan 
vältalig. 

»Är du gift, kanske att du har flera 
hustrur hemma i ditt land?» 

Jag skyndade att lugna honom från dessa 
farhågor. 

»Du är gammal nog att gifta dig,» för
säkrade han. »Det är inte en man värdigt 
att göra som dessa fransmän, som leva 
med kvinnor utan a tt vara gifta med dem. 
Du skall ta dig en hustru.» 

Tillverkare: A.-Bol. Carl P. Pâhlssons 
Choklad- och 

P A H L S S O N S  !  I L f  A  I m m )  A  ELEGANT 
-  D e . . e r t c h o k l a d e r i  | K \  OA \U' W** Al KEMISKT TVÄTTAD 

Högfina kvalitéer : ÄA.1L JL EUER FÄRGAD HOS 
Konfektfabrik, Malmö. j  ÖRGKYTE KEMISKA TVÄTT &FÄRGERI ß • GÖTEBORG 
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SVENSKA FLICKOR SOM HANTVERKARE 
VAD HANTVERKSUTSTÄLLNINGEN I LILJEVALCHS KONSTHALL KAN LÄRA EN. 

HANTVERKSUTSTÄLLNINGEN I LILJE-

valchs konsthall visar oss, hur skickliga svenska 

hantverkare äro inom en hel rad grenar. Vi stanna 

bl. a. framför två kvinnliga avdelningar: ateljesöm-

merskornas och hattmodisternas, båda från Stock

holms stads verkstads-, yrkes- och lärlingsskolor. 
Skulle det vara möjligt, fråga vi oss, när vi se de nät

ta flickorna och de vackra modellsaker, de gjort 

bilder från avdelningarna återges bland de övriga 

fotografierna från utställningen), att våra svenska 

flickor skulle kunna vara lika duktig som de fran

ska eller italienska, vilka ju lära ha det där vissa i 
fingrarna, som kommer en att tro, att de lia sin 
skicklighet i handarbete medfödd? 

— Våra svenska flickor skulle visst inte behöva 

komma efter de romanska, säger på vår fråga före

ståndarinnan för yrkesskolorna i sömnad, fru Sig
rid Qvarnström, som, lika älsklig som duglig, tycks 

vara idealisk för sitt kall. Om de endast finge till

räcklig utbildning och träning för sitt kall som 

hattmodister, sömmerskor o. s. v., skulle de stå lika 
högt som de franska. Och det är denna utbildning 

som vår skola vill ge dem. Ja, om de väl äro ut
bildade, böra de till och med kunna ge oss ett för 

våra förhållanden bättre arbete än de franska, ef

tersom de ju böra kunna få en säkrare uppfattning 

av vår smak och våra behov. 
Apropå franska modister och sömmerskor en 

egendomlighet, fortsätter fru Qvarnström. Min för

sta studieresa till Frankrike gjorde jag först förra 

sommaren. Men då konstaterade jag, att vi här 

i Sverige hade lagt våra yrkesskolor på området 
alldeles på samma sätt som de franska. Vi äro ny

• 

1 

börjare, och de franska 
ha arbetat i femtio år 

— vi hade alltså här 
hemma haft på känn 

vad som var det rik

tiga. 

Skolan för hemsöm

merskor började år 

1913, fortsätter fru 
Qvarnström, och verk

stadsskolan i februari 
i år. Fastän den förra 

hade att genomkämpa 
kristiden, utvidgades vi 

till och med under de 

åren, och nya verksam
hetsgrenar skola säkert 

också komma till, — 

såsom skola för linne
sömmerskor m. m. — 

bara lokalfrågan blir 

löst. 
— Om eleverna haft 

nytta av sin utbildning? — Jo, det vill jag lova. 

Av dem, som gått genom den tvååriga skolan för 
sömmerskor ha flera blivit yrkes- och arbetsledare, 

och tre liar jag nu i skolan som mina lärarinnor 

— och fru Qvarnström visar på en annan ung 
också mycket söt och älskvärd dam. Och alla 

våra elever lia fått sin goda utkomst, det vågar 
jag säga. För att nämna ett exempel på hur 

värderade de äro: en sömmerska här i staden 

fick som biträde en av våra elever, och hon blev så 

Fru Sigrid Qvarn

ström. Hatten är ett 

prov på modistelever

nas skicklighet. 

• •••••••••i iiiuiuuuiimiimiiiiiuiuuii nu minium •••••••••••••nu um  

»Jag har tänkt göra det, när jag kom
mer hem,» blottade jag min hemlighet. Han 
nickade belåten. 

»Men här har du ingen hustru,» bekräf
tade han. »Du måste ha en. Din familj 
kan fordra det.» Jag var inte fullt säker 
härpå, men jag vågade ej säga emot den 
hedersmannen. 

»Jag vet en brud, som skulle passa dig, 
ett under av skönhet. Hennes ögon äro 
gazellens, hennes hår korpens, hennes gång-
liknar kamelens. Och hon är 16 år gam
mal.» 

För att erkänna sanningen blev jag mer 
intresserad än min f ästmö hemma i Sverige 
bort vara belåten med. Det är inte var 
dag, man får ett så hedrande anbud. 

»Min fader, jag är icke en rik man i 
mitt land,» förkunnade jag ett beklagligt 
faktum. »Den kvinna, du beskriver, kan 
ej betalas med rikedom.» Detta var en 
finurlig vändning för att komma från saken. 

»Bah,» inföll han, »du får henne billigt ! 
Hon är min dotter, och du skall ge 200 
fres för henne.» 

»Inte vill du sälja din dotter för ett så
dant pris!» utbrast jag med en känsla av 
att ha kommit på hal is. »Hon som är 
värd en förmögenhet !» 

»Det är hon,» e rkände han villigt. »Men 
jag har fästat mig vid dig, och du skall 
bli min son.» 

»Tack,» suckade jag, överväldigad av så 
stort förtroende, »men hur skulle denna 
öknens blomma kunna härda ut i vårt råa 
klimat! Hur skulle hon kunna leva mitt 
i is och snö! Hon skulle tyna bort, innan 
ett par månader hade gått.» 

»Detta har du rätt uti,» erkände han 
utan protest. »Du kan inte ta henne med 
dig till ditt land.» 

»Skulle jag då lämna henne, när jag 
reser härifrån,» sade jag förebrående och 
full av indignation över min blivande hän
synslöshet. 

»Det skall du. En skilsmässa hos kadin 
kostar endast 7 fres,» talade han med sak
kunskapens segervisshet. 

»Men,» opponerade jag mig i full för
tvivlan, »om Allah är oss nådig, få vi kan
ske barn, och hur skall det då gå!» 

»Barn,» sade han med religiöst allvar, 
»äro Allahs och familjens välsignelse.» Och 
det kunde han ju ha rätt uti, under vissa 
förhållanden. 

.'iiimiiimiiimiimimi 1 1 1 1 1 m  i n  m i n i m u m  m  m i n i  1 1  m i n i m i » »  

Årets sista kvartal \ 
3 

står för dörren och därmed nödvändig- | 
heten för våra ärade kvartals pr enume- 1 
ranter att i god tid förnya prenumera- | 
tionen. Det är även ett ypperligt till- I 
fälle för dem, som ännu ej skaffat sig 2 
vårt lands litterärt och aktuellt mest i 
innehållsrika veckotidning, att detta sista i 
kvartal provprenumerera på I dun. \ 

Iduns julnummer 

med sina in tressanta litterära bidrag av ï 
ett antal av våra bästa pennor u tgår nu i 
som förut gratis även till kvartalspre- I 
numeranterna. | 

nöjd med resultatet, att hon nu tagit alla sina fem 
biträden bland våra elever. 

Kvinnor som bokbindare, urmakare etc. 

Också andra avdelningar på hantvcrksutställ-

ningen beröra kvinnliga arbetsområden. Där är 
t. ex. konditoriavdelningen i "skulpturhallen", an

ordnad av källarmästare Kihlström. I denna ar

beta emellertid endast män med de läckerheter, som 
kvinnor tycka så mycket om. Männen lämpa sig 

bättre för detta arbete, heter det där, ty de ha 

mera fantasi än kvinnorna (i vissa andra yrkes

grenar heter det som bekant, att kvinnorna inte 
lämpa sig, emedan de lia för mycket fantasi. 

Bland dem, som utgått från Stockholms stads 

verkstadsskolor, var också en kvinnlig urmakare, 

fast hon naturligt nog icke är med här, och kvinn
liga urmakare ha vi ju också förut — erinras må 
om den gamla fru Tliim i Stockholm. 

Yrkesskolan för bokhantverk har också haft fle

ra kvinnliga elever. Så stanna vi framför bokbin-

deriet intill. Det finns ju kvinnor i Sverige, som 
ha ansedda bokbinderier (t. ex. fru Nanna Grön

vall i Malmö). Skulle då inte kvinnor duga som 
bokbindare? Hittills lia de i Sverige brukat få ut

föra endast det lägre arbetet i branschen, svaras 
det. Anledning? — ja, vi minnas inte 1111, om det 

var den, att de hade för mycket eller för litet 

fantasi. På konsthantverksavdelningen i München 
såg man emellertid förstklassiga kvinnliga bokbands-

arbeten, upplyser den manlige chef, vi talade med, 

och man får väl antaga, att kvinnorna också i 
Sverige släppas fram i första ledet inom branschen. 

T. 

»Du tar min dotter,» dekreterade han. 
»Jag borgar för, att du blir belåten. Hon 
är god och lydig, och du har ju alltid 
käppen, mannens välsignelse. Blir du ej 
nöjd, kan du lämna tillbaka henne och 
återfår hemgiften.» 

Jag funderade. Problemet fordrade sin 
lösning, o ch den låg ej nära till hands. 

»Gott,» sade jag omsider, »jag skall ta 
din dotter. Jag betvivlar ej, att hon är 
eftersträvansvärd med en sådan fader, men 
ett villkor måste jag uppställa: du vet, 
hurudana dessa fransmän äro.» 

Detta visste han. Han hade ej stort för
troende för dem. 

»Som du vet, måste jag först inlämna 
en .ansökan till min överste, att få gifta 
mig. Han avgör. Säger han 'ja', skriver 
jag till dig, och då är saken avgjord. För 
hans nej måste jag böja mig.» 

Vi skakade högtidligt hand med var
andra. 

Ett par veckor därefter skrev jag till 
honom. Tyvärr hade min regementschef, 
trots mina ansträngningar, vägrat sitt bi
fall till fö reningen. Jag stod maktlös. 

Ännu i dag prisar jag försynens mild
het, att zouaverna ej lyckades uppsnappa 
samtalet. 

Men det händer också, att mina tankar 
understundom irra bort till en douar långt, 
långt borta i Sahara, och att jag undrar, 
hur hon, min tilltänkta brud, egentligen 
sett ut. 

iiitiiiiiiiiiiiimiiiimiiimim 1.; 

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

kan man trots kaffetullen få genom att ; 
a n v ä n d a  g o d  k a f f e t i l l s a t s .  V i c t o r i a !  
Kaffetillsats är sedan gammalt: 
känd för att vara den bästa kaffetillsatsen. : 
P E H R  F R I C K S  F A B R . ,  M a l m ö . ' ,  

—  9 1 5  -



Perukmakaren har också i våra tider Perukmakaren har också i våra tider 

Ä U T  

Unga svenska hattmodister, som med tiden böra bli lika 
duktiga som de franska. 

L L N I N G  T I L L  H A N T V E R K E T S  Ä R A  

Män och kvinnor vid b okbinderiet. 

Sadelmakare. 

DET FÖRSTA STARKA INTRYCK 
man får av Hantverkets propagandautställ
ning i Liljevalchs konsthall, från vilken vi 
här visa en rad bilder, är att här verkligen 
förenats det roande och nyttiga. 

Det svenska hantverket har särskilt på 
de senaste åren utvecklats kraftigt, fram
håller för en medarbetare i Idun utställ
ningskommissarien, tekniske konsulenten i 
kommerskollegium, ingeniör Petrus Wret-
blad, vilken såsom arrangör och initiativ
tagare har största äran av utställningen 
liksom han hade det av den lyckade Bygge-

och Boutställningen tidigare. Särskilt ha 
hantverkarne kunnat kraftigt utveckla sitt 
yrke, sedan d e fått de elektriska motorerna 
till hjälp. Det är också obestridligt, att 
svenskarna ha stora anlag för vad man 
med professor Gunnar Andersson kan kalla 
»intélligensindustri». — I just sådant ar
bete, som fordrar intelligens, eget omdö
me, fantasi, självständig smak, kunna de 
bli mästare. Å andra sidan vilja de gärna 
ha omväxling i si tt arbete. Att just hant
verket ger tillfälle till utvecklande av alla 
dessa egenskaper, det är vad utställningen 

vill erinra om. I det avseendet vänder den 
sig till den ungdom, som står inför valet av 
levnadsbana, liksom till denna ungdoms 
föräldrar och målsmän. 

Men utställningen har en sida till: den 
som den vänder åt den stora allmänheten. 
Den vill på handelsmarknaden slå ett slag 
för det goda, solida hantverket. En lång 
tid var hantverket trängt i sk ymundan av 
industrien med dess billiga massproduk
tion. Nu börjar hantverket ånyo tränga^sig 
fram till den hedersplats, som det måste 
inneha på sådana områden som möbeltill-

I N S T R U K T I V  

m 

— :— —. • -, 

Förgyllningen är också den en mycket omständlig procedur. 

I å utställningen finns också ett helt litet boktryckeri. 
Här en sättmaskin. Skräddare i den traditionella ställningen. 

På utställningen får man bl. a. bevittna, hur ett par skor 
kommer till. 

EN VACKER OCH 

Sömnadsateljén från Stockholms stads yrkesskolor. 

Orreforsglasen graveras. 

åtskilligt att göra. 

Bildhuggare i färd med att med hammare och mejsel 
hugga ut ornament. 

Glassliparen i arbete. 

Det fordras både skicklighet och 
fanlasi för att göra petit-choux 
och andra fina konditorisaker. 



IDUNS Hl TSHÅ11SSIDA m 

I DEN RIKA ÄPPELSÄSONGEN. 

I AR STA TRÄDGÄRDSÄGARNA VILLRÂ-
diga inför all fruktrikedomen — det blir faktiskt 
för mycket av det goda. 

Dylikt tal låter illa och otacksamt, men är i viss 
mån förklarligt, om inte förlåtligt. Ty, finnes det 
något ledsammare inom livsmedelsgebitet än när av-
jordens håvor det på en gång kommer sä överväl
digande mycket, att stora mängder ej kunna an
vändas och får förfaras utan att komma till någon 
människas nytta och glädje? 

Att träden "digna under frukt", (let har stått i 
alla tidningar och det ser man över allt under kor
tare eller lä ngre resor inom vårt land, d. v. s. ända 
så högt upp mot norden där fruktträd kunna plan
teras. Och att frukten i stort sett är vacker, det 
ser man också, om man är i tillfälle att närmare 
granska smärre och större fruktträdgårdar belägna 
på olika trakter inom landet. Så de farhågor, som 
från auktorativt häll framkommit över att frukt
skörden skulle bliva av mindervärdig beskaffenhet, 
synas lyckligtvis icke besannas, åtminstone vad den 
tidiga höstfrukten beträffar. — I vad mån vinter
frukten tagit skada av den regniga sommaren blir 
ett kommande, mera allvarligt bekymmer. 

Emellertid gäller det nu att se till att den s. k. 
sommarfrukten — som mognat 2—3 veckor senare 
än vanligt — samt den tidiga höstfrukten kommer 
till nytta, och detta så snart som möjligt och med 
så litet besvär som möjligt. 

(Här torde en parentes inpassas till a lla de herr
gårds- och villaträdgårdsägande fruars begrundan, 
vilka även de "digna" under fruktträden, d. v. s. 
konservering och dithörande ting: Giv bort, giv bort 
av överflödet till ålderdomshem, barnhem, sjukhem, 
till "halv- och hel fattiga", barnrika familjer, till 
kända och o kända av alla slag m. fl. so m icke själva 
ha bärande fruktträd. Rikedom, om så endast på 
äpplen, päron och plommon förpliktigar, och man 
kan för övrigt ej koka gelé, fruktmos, marmelad 
och kompotter i oändlighet och ideligen köpa och 
åter köpa nya burkar!) 

Efter denna lilla utflykt i det humanitäras rena 
rymder, gå stegen åter till hushållssidans hemvist, 
nämligen köksregionerna. 

Vad nu frukten beträffar och speciellt äpplena, 
blir det allra först att skynda med att på lämpli
gaste sätt använda fallfrukten, ty denna tål som 
bekant ej att förvaras. 

Den bättre fallfrukten användes till enklare mos 
och marmelad och av den hårda, ännu gröna fall
frukten — från vinterfrukt — blir ett ypperligt, 
friskt smakande gelc. — Den minst hållbara, lösa 
fall frukten användes slutligen till en mängd an
rättningar för dagen : t. ex. äpplekakor, tårtor och 
pajer, äppleris, äppleplättar nr. m. 

RECEPT. 
(Eftertryck förbjudes.) 

Enkelt äpplemos. 

12 lit. äpplen, 6—7 del. vatten, 400—450 gr. soc
ker mot varje kilo skalad frukt, 8—10 gr. salicyl-
syra. 

Äpplena skalas tunnt, skäras allt efter storleken i 
4—8 klyftor och befrias från kärnhus och skadade 
delar. — I syltgrytan slås vattnet; de vägda äpp
lena iläggas och det behövliga sockret strös över, 
varefter det hela bringas sakta till kokning. Man 
undviker att röra i grytan, förrän äpplena kännas 
mjuka, men sedan rör man oavbrutet och ända till 
bc-tten med en flat träslev. Detta är nödvändigt 
MiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimi 

verkning m. m. Efter några decenniers 
bittra erfarenhet ha vi ju äntligen börjat 
lära oss, att medan möbelfabrikernas bil
liga produkter äro obrukbara efter en tio, 
tjugo år, så varar den hantverksmässigt 
framställda möbeln i sekler. Vartill ju ko m
mer att hantverkaren förmår att på ett 
helt annat och gedignare sätt än fabriker
na konstnärligt bygga upp sin möbel. Det 
är alltså dessa hantverkets företräden som 
utställningen vill erinra den s tora köpande 
allmänheten om. 

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

för att förhindra vidbränning. När moset börjar 
klarna och är av den konsistens att det faller i 
flagor från sleven, nedröres salicylsyran, väl upp
löst i litet av massan, och omblandas väl. Äpple
moset hällos genast i värmd porslinskruka, i glas
burk eller i ett höganäskärl, och belägges sedan det 
kallnat med ett brännvins- eller konjaks fuktat per--
gamentpappcr. Krukan övcrbindes och förvaras pa 
sval och torr plats. 

Fin iipplcniarinelad. 

10—12 lit. goda, lösa men gärna syrliga äpplen, 
omkr. 2 lit. vatten, 700—750 gr. socker till 1 kg. 
passerat äpplemos, saften av 1 citron, 6—8 gr. sali-
cylsyra. 

Äpplena tvättas och torkas men skalas ej. De 
skäras i bitar, varvid blomman och alla skadade 
delar borttagas, varefter de sättas över elden med 
det kalla vattnet. Frukten behöver ej röras om, 
enär ingen fara för vidbränning förefinnes, då ännu 
ej något socker är med. När frukten är mjuk pas
seras den, och det passerade lägges tillbaka i gry
tan. Dennas vikt bör man ha väl reda på!) Det 
med grytan vägda moset tillsättes med det behöv
liga sockret — helst strösocker — och marmeladen 
får sedan under omrörning koka tills den är blank 
och faller tungt från sleven. Citronsaften tillsättes 
mot slutet, och när marmeladen är färdig, iblandas 
salicylsyran på samma sätt som ovan är nämnt. 

En utmärkt äpplemarmelad vied lingonsaft. 

(S. k. "Edlamarmelad".) 

2 l/i lit väl mogna lingon, 7j4 lit. iösa äpplen, 1 l/z 
lit. vatten, 2—2^4 kg. socker. 

Lingonen' rensas, sköljas och påsättas med hälf
ten av vattnet och få koka tills de spricka då de 
väl passeras. — Äpplena skalas och skivas tunnt, 
och få koka mjuka i återstoden av vattnet, men 
de passeras ej. Allt det passerade från lingonen 
hälles 1111 till äpplena, sockret tillsättes, och mar
meladen får sakta och under omrörning koka tills 
den är tämligen stadig eller omkr. V/z tim. från 
uppkoket räknat. Den upphälles, behandlas och för
varas på samma sätt som ovan är nämnt. 

Denna marmelad är vacker, god och hållbar och 
lämplig för en hel del olika ändamål'.. T. ex. för 
mellanlägg mellan tårtbotlnar och tunna pannka
kor, till "giftas", till cakes för tebordet m. m. 

"Hannas äpplegclé". 

10 lit. sura, halvmogna äpplen, vatten, det gula 
av i citronskal, strösocker. 

Äpplena sköljas, men1 skalas ej. De skäras i sma
la klyftor, varvid stjälk, blomfnas och skadade de
lar borttagas. De sättas över elden med så mycket 
kallt vatten, att detta knappt står jämt med fruk
ten. Det tunna gula skalet från i citron tillsättes. 
Frukten får sakta och utan omrörning koka tills 
den nästan av sig själv faller sönder. Massan häl
les i silduk, och- saften får självrinna till nästa 
morgon. Saften väges och till varje liter saft tages 
i lit. strösocker. Saft och socker omröras i g rytan, 
och bringas småningom till kokning. Efter upp
koket får geléet koka i något starkare tempo och 
skummas noga. Efter omkr. 15 min:s kokning pro
vas om geléet är färdigt, vilket sker genom att 
drypa droppar på en kall tallrik. Om dropparna 
ej flyta ut och ogärna lämna skeden, är geléet fär
digt. Kokningstiden varierar, allt efter vattenmäng
den, 20—40 min., efter uppkoket räknat. Geléet 
uppslås genast i värmda glas eller burkar, ställda 
på flerdubbelt tyg eller tidningspapper. 

Grönt äppelgelé erhålles genom att hälla några 
få droppar grön äkta karamellfärg i geléet just 
när det skall tagas från spisen. 

Äppelgelé med apelsinmarmelad. 

(Gelé de luxe.) 

En utsökt kombination är att till det färdigkokta 
äpplegeléet blanda en del apelsinmarmelad. Till 
hälften av ovanstående gelémängd är en / kg. 
burk apelsinmarmelad mer än tillräcklig. Bland
ningen får ett kort uppkok och slås upp i burkar. 
— Delikat till cakes, bröd och lämplig som garne
ring till vissa efterrätter. 

Till sist ett par goda och ej allt för vanliga an
rättningar av äpplen. 

Karainelleradc äpplen. 

2 lA del. gott brunt farinsocker, i1/2 ^c '- vatten ' 
8—10 jämnstora äpplen. — 10—15 sötmandlar. 

I en panna kokas sockret och vattnet till en sim-
mig lag. Äpplena skalas tunnt, delas i halvor, be
frias från kärnhuset och läggas i den bruna lagen 
att sakta koka mjuka. De uppläggas på glasskal, 
lagen får koka ihop och hälles sedan över och om
kring äpplehalvorna, i vilka till sist instickas några 
strimlor av skållade sötmandlar. Serveras med el
ler utan vispad grädde. 

Karamellerade äpplen à la bonne femme. 

Äpplen kokas på ovannämnda sätt, men höra 
helst — om de äro stora — skäras i 4 klyftor. När 
äpplena äro färdigkokta uppläggas de,^ utan lag 1 en 
glasskål och överslås med följande sås : I en ka
strull fräses 1 stor msk. gott smör med i msk. 
mjöl, varefter omkr. 2j4 del. tunn grädde påspä-
des. När redningen kokat ett par min. tillsättes 
äpplelagen, varefter såsen, sedan den fått ett upp
kok, hälles" över äpplena. Anrättningen serveras 
varm eller kall. 

IDUNS KÖKS ALM AN ACK. 
(17—22 sept.) 

SÖNDAG. Frukost: Parisersmörgåsar, potatis, 
smör, bröd, skivade tomater, kaffe eller te, äpple-
bröd. — Middag: Stuvad svamp på stekt bröd ; 
stekta ungtuppar med potatis och legymer; äppel
kaka med vaniljsås (stor sats för två måltider). 

MÅNDAG. Frukost: Bräckt korv med potatis 
och stuvad blomkål; smör, bröd, kaffe eller te med 
skorpor. — Middag: Stuvade abborrar, potatis; äp-
pclris med gräddmjölk. 

TISDAG. Frukost: Sillgratin; smör, bröd, ost, 
kaffe eller te, skorpor. — Middag: Fransk kallops, 
äppelkaka med vispad grädde (rest sedan sönda
gens middag). 

ONSDAG. Frukost: Raggmunk med lingon; 
smör, bröd, ost, rädisor; kaffe eller te, skorpor. — 
Middag: Enkel pastej med hönskött (rester), svamp 
och ris ; äpplesoppa. 

TORSDAG. Frukost: Lappkojs (rester från kal-
lopsen m. m.), smör, bröd, rädisor, kaffe eller te, 
skorpor. — Middag: Vitkålssoppa med frikadeller; 
äppelpannkaka. 

FREDAG. Frukost: Stekt sill med gräddsås, po
tatis; smör, bröd, skivade tomater; kaffe eller te, 
skorpor. — Middag: Bräckt skinka med stuvad 
blomkål och inkokt potatis ; äppelkompott med 
gräddmjölk. 

LÖRDAG. Frukost: Pytt i panna (av rester), 
smör, bröd, rädisor, kaffe eller te, skorpor. — Mid
dag: stekt färsk sill med potatissallad; uppstjälpt 
majzenapudding med fruktsås. 

RECEPT. 
(Eftertryck förbjudes.) 

Stuvad svamp på stek t bröd (för 6 pers.). — Om
kring i lit. rensad och skuren svamp, 2 msk. smör, 
3 msk. mjöl, 5 del. g räddmjölk (bäst tunn grädde), 
Ys tsk. gott köttextrakt, salt, peppar, socker (l/i tsk. 
sherry eller madeira. — 6 stora skivor vitt bröd, 
i stor msk. smör eller växtmargarin, 3—4 msk. ri
ven ost. 

Den rensade och skurna svampen sköljes raskt 
och lägges tillika med smöret att först koka och 
sedan fräsa. När smöret efter y2—1 tim. är klart, 
och svampens fuktighet är avdunstad, iblandas mjö
let noga. Gräddmjölken påspädes, och stuvningen 
får under omrörning sakta koka omkr. 10 min. 
eller tills den är jämn och lagom tjock. Den av
smakas med peppar, salt och socker (helst brynt 
sådant) samt, om så önskas, med köttextrakt och 
vin, och varmhålles medan krutongerna beredas. 
För dessa bestrykas drygt 1 cm. tjocka och 10 cm. 
stora brödskivor tämligen tjockt med smör eller 
växtmargarin, varefter tjockt med riven ost strös 
på. Smörgåsarna läggas på plåt och införas i varm 
ugn att bliva bruna. De placeras på varmt fat och 
beläggas högt med den varmhållna stuvningen. 

Fransk kallops (för 6 pers.). — Omkr. 1% kg. 
av tjock ox rev, 2 m sk. mjöl, 3—4 msk. hackad njui*-
talg, i liten msk. smör, 4 morötter, 2 medelstora 
sellerier, 3—4 stora purjolökar, 1—2 tomater, 1 rå
gad tsk. salt, 10 vit pepparkorn, kokande vatten, 1—2 
msk. hackad persilja. 

S U P E R I O R  

I M P l l H t  

SPECIAL (IM 

F R I M Ä R K S  

S P E C I A L  

I N D I S K T  
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KOP 

[TOMATO, 

SÄLJAS ÖVERALLT 

En  g o d  s o p p a  
till middagen? 

Köp då 

Campbells 
Färdiga att genast användas. 

Läckra i smak. 
Billiga l pris. 
Till salu överallt. 

Av Campbells Sop
por löras följande 
sorter: Oxsvans-, 
Tomat-, Sköldpadd-, 
Sparris-, Kyckling-
o. Bland. Grönsaker. 

G e n e r a l a g e n t e r :  

A.-B. HUGO ÖSTERBERG, 
Stockholm 6 ^ 

FÖR TÄNDERNA: 

TAN DT VAL 

Specialaffär för praktiska Ottomaner 
med 1 och 2 bäddar, Schäslonger, Säng
kläder, Filtar, Täcken. Fullständig ga
ranti. 

O L O F  K N U T S O N .  
Sthlmtel. Vasa 117 38. Dalagatan 14. 

Symaskiner 

& De en/d as/e — de ô äst a 2. 

vrid sjukdom ar i m unhåla och svalg.! 
Effektivt skydd cno t sm itta Vid 
«p1d«mier. 

Köttet skares i äggstora bitar vilka bultas med 
fuktad klubba och sedan rullas i mjöl. I en järn
kastrull fräses smöret tillsammans med njurtalgen, 
och köttet ilägges att få bryna under kastrullens 
omskakning. Rötterna ansas, skäras i stora, långa 
bitar och läggas över köttet tillika med de ansade 
och oskurna purjolökarna, av vilka tages allt utom 
det gröna bladverket. Så mycket kokande vatten 
spädes på att det står jämnt med innehållet i ka
strullen. Salt och vitpepparkornen tillsättas, och 
anrättningen får ytterst sakta koka under tättslu-
tande lock tills köttet kännes mört, eller 2—2# 
tim. Avsmakas och serveras med nykokt potatis. 

Äpplepannkaka (för 6 pers.). Drygt 1 lit. lösa 
äpplen, 24 de l. socker. — Smet: 60 gr. smör, 2 del. 
mjöl, 5^4—6del. kokande mjölk, x rågad msk. 
socker, 10 stötta skållade sötmandlar, 5 rivna bit
termandlar, 3—4 ägg. — Till pannan: 2 msk. smält 
smör, 2 msk. mjöl, 3—4 msk. stötbröd. 

Äpplena skalas, skäras i tunna skivor och läggas 
varvtals med sockret i en skål och få stå 1 tim. — 
Smöret och mjölet fräsas, den varma mjölken på-
spädes småningom under vispning och får koka 
några få min., varefter sockret och mandeln till
sättas. Smeten får avsvalna i kokkärlet, varefter 
äggulorna en i sänder iröras och därefter de till 
hårt skum slagna äggvitorna. Sist iläggas äppel-
skivorna. Smeten fördelas i en mycket stor eller 
två medelstora stekpannor eller formar, förut smor
da med det sammanblandade smöret och mjölet 
och därefter beströdda med stötbrödet. Pannka
korna gräddas i god ugnsvärme dock bör ugnen ej 
vara alltför het. 

Enkel pastej ined hönskött (för om kr .6 pers.). 
— 150 gr. smör, 150 gr. kall, kok t riven potatis, 150 
gr. mjöl.- — Fyllning: 3—4 h ekto benfria rester av 
kokt eller stekt hönskött, 1 tekopp brynt svamp 
(omkr. i lit. rensad svamp brynt i 2 stora msk. 
smör), 2—3 del. överbliven steksås (eller buljong), 
risgröt, kokt av i J/2 del. risgryn, lit. mjölk och 
resten vatten och därefter tillsatt med, 1 ägg och 
litet sa lt. 

Ingredienserna för smördegen arbetas raskt till
sammans på bakbordet och degen kavlas ut och 
får vila ett par gånger då den får stå på svalt ställe 
/î—i tim. — En lämplig form beklädes med 2/$ 
av degen, som -sedan åter i sin tur täckes med smort 
papper. Ärter eller bönor ifyllas — detta för att 
pastejskorpan skall behålla sin form — och formen 
införes i god ugn och får stå tills degen är lialv-
gräddad, då ärterna och papperet borttagas. For
men fylles nu varvtals med ris eller brynta svam
par och det skurna hönsköttet. Litet peppar och 
salt strös här och var och såsen påhälles. Överst 
— och i botten — skall vara ris. — Resten av de
gen utkavlas till ett lock, som lägges över fyllnin
gen och fast tryckes samman vid kanterna. Pa
stejen gräddas i ordinär ugnsvärme omkr. 1 tim., 
eller tills degen vidprov kännes mör. 

Höstarbeten. 

Bordduk i allmogestil. 

I DESSA DAGAR, 

H när man uppfriskad efter sin sommar åter 
träder inom stadshem
mets trevna väggar, 
händer det att man er
far en känsla av miss
räkning, när man när
mare ser sig omkring. 
Man upptäcker liksom 
med nya ögon, att en 
hel del föremål före-
falla betydligt mindre 

; fraicha än man hade 
I väntat sig. Den där 

lampskärmen t. e x. kan 
verkligen inte längre 

• försvara sin plats och 
,  . . .  7 j j vid närmare påseende 
Lamp skärm, broderad behöves nog ocksâ cn 

på tyll. ny duk på det där bor
det. Gardinerna och 

kuddarna törs vi nog inte tänka på förrän li
tet senare — men en lampskärm och en duk äro 

Akhebobg £ 
fr X/MSAUl I 

GRAND 
PENSIONAT 

A .  D E H N  

7 A STRANDVÄGEN 7 A 

STOCKHOLM 

Pr i s e rna  be tyd l ig t  r e duce rade  un 
der  s ommarmåna de rna  

H e lpens ion  e l l e r  s ep  a  r at a  må l  

Sådana här hurtiga steg 

ta endast de pojkar, 

som på morgonen fått en 

stor kopp Thüle Cacao. 

Tveka ej i valet av tvål 

utan köp 

G a h n s  L a n o i a t v d  
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H A X A N  
BENJAMIN CHRISTENSENS 

STORA FILM 

j  

P R E M I  A  R  
M Å N D A G E N  1 8  S E P T E M B E R  

i Stockholm, Göteborg, Malmö 

och Hälsingborg. 

L-

: V VcV
n\^dV^é  

ak.£ mirnll 

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. 

O T T O M A N E R  
Förmånliga betalningsvillkor 

THORVALD OLSEN, Blecktornsgränd 6, S tockholm 
Allm. Tel. Söder 9851. 

Olycksfall- och sjuk-
Skadestånds-
A u t o m o b i l -
Motor cykel-

Glas- o. Yattenskade-
. . försäkrin g. 

Försäkrings A -B. NORNAN, Göteborg. 

iv ungarna smorgasar-
svenska folkets nyttiga ock bekväma husmanskost!Men 
slösa inte bort pengar på dyrbart smör ulangiv dem. 
vad som är lika bra,men betydligt billigare. Kort ock gott: 

GIV DEM mmm 'BÄSTA-VÄXT" 

fort gjorda — om man blott griper verket an — 
och de komma att höja miljöns utseende betyd-

hgAtcljé S län dan har i dag ställt till vårt förfo
gande dels en lampskärm broderad på tyll till 
salongsbordet, dels en bordduk i allmogestil. 

Lampskärmen placerad som den är på en djup-
violett övergångsvas i galléstil (svensk tillverkning) 
har en underklädsel av viol-färgad taft, över vilken 
den broderade tyllen tydligt framträder med sin 
application i ett enkelt mönster. Detta broderi, som 
ut föres medelst färdiga s. k. engrélures, är en nu 
mycket använd imitation av gamla spetsar och är 
både dekorativt och lätt att göra. För den, som 
själv vill sy det lilla tyllbroderiet, sändes tyll, 
applicationsmaterial och mönstret uppritat på ly-
nctte, något påbörjat till ett pris av kr. 8:25. 
Färdigsytt 16 kr. Skärmens diameter är 25 cm., 
höjd 22 cm. 

Duken, s om är gjord av hellinnesilduk är 90X90 
cm. stor och medelst hålsömmar indelad i kvadra
tiska och rektangulära fält, som fyllas av korg-
och blommotiv i grova langettstygn och trädsöm. 
Det är ett arbete som är raskt gjort och snart kan 
pryda sin tillämnade plats. Uppritad på silduk, hål-
sömmarne markerade, med garn pris kr. 11:20. 
Färdig 35:50. Om duken skall användas som té-
duk uppritas den på tjockt, blekt linne och betin
gar då ett pris av kr. 16 i storlek 100X100 och 
kr. 21:50 i storlek 140X140. 6 st. uppritade te-
servicttcr av samma linne kr. 12:—. 

Beställningarne förmedlas pr postförskott genom 
Idims Handarbetsavdelning, Iduns Redaktion, Stock
holm.  

Cecilia Nilson. 
DEN 31 AUGUSTI 

avled i sitt 65 :te år i 
Stockholm fröken Cecilia 
Nilson. Hon hade under 
40 år en mycket välkänd 
syatelier för kappor och 
promenaddräkter. Hennes 

; gedigna arbete, redbara 
bemötande och på samma 
gång anspråkslösa och hu
moristiska väsende samt 
framför allt hennes präk
tiga karaktär förskaffade 
\ienne en mycket stor 
kundkrets, av vars med
lemmar mänga tillhört 

densamma ända sedanCecilia Nilsson startade 
sin verksamhet. Det blev ett verkligt personligt för
hållande mellan henne och hennes kunder, som för 
henne voro lika många vänner. Ett synligt bevis på 
deras tillgivenhet fick I1011 när I1011 fyllde 60 år, 
då överlämnades nämligen till he nne en hedersgåva 
som erkänsla bl. a. för de ytterst blygsamma arbets
löner hon alltid tagit. Vid hennes jordfästning vi
sade det stora deltagandet hur uppskattad I1011 var. 
Cecilia Nilsson var ett föredöme i plikttrohet och 
arbetsglädje, en levande illustration till Luthers be
kanta replik till borgaren som ansåg sig störd i 
sina böner av smedens slägga: "På himmelrikets 
port slår hans slägga kraftigare än dina böner." 
Med ett ord : Hon dugde, som Andersen säger i 
sagan om en moder. 

Bland närmaste efterlevande märkas <len kände 
skådespelaren Eugen Nilsson, för vilken hon ända 
sedan hans späda år varit en god och uppoffrande 
fostermor. G. L. 

Fröken Anna Melin. 

EN AV SIMSPORTENS FÖRNÄMSTA FÖR-
kampar 1 v årt land, fröken Anna Melin, har i da
garna fyllt^ 50 år. Fröken Melin har i 25 års tid 
ägnat sig at sitt samhäll snyt tiga värv och är nu-
mera överlärarinna vid Strömbadets damavdelning 
1 Stockholm. De elever hon under årens lopp lärt 
att simma torde uppgå till cirka 4000. I unga år 
var fröken Melin en mycket duktig simmerska, och 
1011 skaffade sig ett känt namn såsom den första 

kvinna, som vagade hoppa från tornet. 
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aradis 
D U N T Ä C K E N  
M A D R A S S E R  

göra sängkammaren 
t i l l  e t t  P a r a d i s  

J. Svensson ® Bourghardt 
G Ö T E B O R G  

Täckfabrik Fiäderränserl 

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. 

StimiiiiuiimiMimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiuiime 

HJALMAR UDDENBERGS \  

A D V O K A T B Y R Å  i 

ÄKTENSKAPS-, ARVS-, 
TESTAMENTS- OCH |  
FASTIGHETSMÅL - • • 
RÄTTEGÅNGAR, VICE-
VÄRDSKAP M. M. • - -

Hjalmar Uddenberg. Einar Axel!. = 
Led. av Sveriges Advokatsamfund, jj 

Vasagatan 42, STOCKHOLM. jj 

«•" 

Giv honom regelbundet 
under sex veckors tid 

Sanataéen 
det välkända, av mer än 22,000 
läkare r ekommenderade nerv- oc h 
styrkemedlet, som besitter högsta 
näringsvärde och är synnerligen 

lättsmält. 
Sanatogen som styrkemedel an

vändes vid: 
1. nervlidanden, 
2. rcko nvalcscens och alla svaghetstillstånd. 
3. mag- och tarmsjukdomar, 
•1. bleksot och blodbrist, 
5. lungsjukdomar, 
6. hjMrt- och njurlidanden, 
7. b arnsjukdomar. 
8. gik t och sockersjuka samt vid rachitis 

(engelska sjukan). 

Broschyrer innehållande alla upp
lysningar sändas på begäran gratis 

och franko Irân 
Aktiebolaget Sanatogen 

Kungsgatan 59, Stockholm. 
Riks 12195. At. Norr6395. 

Sanatogen fås på alla apotek och 
i drogaffärer. 

Begär svensk förpackning! 
För utländsk förpackning 

garantera vi  ej!  
— Ä 



16-17« 1922 
STOCKHOLM 

Stockholm. 

Nyum joui jiltei 

l̂ärt/ande j*om 

blir håret med 

F PAULIS 

Azymol 
STIMULUS 
Enligt liihares intyg bäf/a medel 
mot klen hårväxt, håravfall och mjåli 

Mot blodbrist och allmän svaghet 

Bästa Järnmedel, 

Utmärkt stärkande. 

BEGÄR VAR KATALOG N" 14'. 

HUGO 5VEN55DN & C9 
&OTEBOR& 

-Tablet
terna 
verka 

snabbt o. 
säkert vid 

Huvudvärk 
Ischias 
Influensa 

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

pas med Togal. 
Finnes å alla apotek. 

Reumatism 
Gikt 
Nervsmärtor 

Giv barnen Jamaica-bananer! 

al la  husmödrar  erkänna  a t t  

ZENITH'S EXTRA VÄXT 
förtjänar hedersplatsen som 

finaste hushållssmör bör 

det aldrig saknas i något hem. 

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

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

Exp. till landsorten mot postförskott. 

1 Ovomaltine 
är vid alla 

2  s v a g h e t s t i l l s t å n d  
J ett ovärderligt styrkemedel 

I
för såväl liarn son vuxna. 

Fråga Eder läkare. 

Fås pâ alla apotek. 

Generaldepot för Sverige: 

Apoteket Lejonets Droghandel 
Malmö. 

V I T R U M S  

F E R R O  L  
är det kraftigast aptitgi-
vande och mest 6tärkande 
av all» moderna organiska 
järnpreparat. Synnerligen 
lättsmält föredrages det av 
den ömtåligaste ma ge. Vid 
blodbrist och svaghet av 
största verkan. Dess a nge
näma smak gör att det med 
lätthet tages av såväl barn 
som vuxna. 

Tillverkas & 
APOTEKET VASENS DROG
HANDELS LABOR A TORIUM 

STOCKHOLM 
Originalflaskor om 500 gram. 

Fäs â alla apotak. 

Damkläden 
i en mångfald moderna kulörer. Ut
märkta kvalitéer. 

Minutförsäljning. - Partipris. 

NORRKÖPINGS STUVLAGER, 

STÅLRESARMADRASSEN IDEAL 
Hygienisk - Billig - Hållbar 
Prislista gratis och franko 

Obs. I Re ducerade priser fr. 1 mars i år. 
A K T I E B O L A G E T  R E S Å R  

Tel 780 Karlitad T<-1 780 

Minnen och gestalter från 
Lundagård. 

VIII. 

RUNORNAS BARD. 

VID ADELGATAN I LUND LIGGER 
en lång, grårappad envåningsbyggnad under 
grågult, mossigt tegeltak, vanligen kallad 
Lindforska gården och för den lokalhisto-
riskt förtrogne i f rämsta rummet märklig 
emedan Louis Philippe, »borgarkungen», un
der sin landsflykt en gång lär ha bevistat 
en bal, som vid tiden för hans vistelse i 
den sydsvenska universitetsstaden g avs sam
mastädes. 

Numera tillhör byggnaden Kulturhisto
riska föreningen för södre Sverige och in
går som en viktig del i dess omfångsrika mu
seum. Under den tid skalden P. H. Ling 
var fästad vid Lund som akademiens fäkt-
mästare, ägde och bebodde han detta hus. 
Han lade dessutom grunden till ett annat, 
som han väl tänkt göra förnämligare men 
som först i s enare tid blivit full bordat. Det 
reser sig i m itten av nyss nämnda musei-
komplex och bär på sin vackra fasad en por
trättmedaljong av Ling. 

Men i de t låga huset utåt gatan framlevde 
Ling sina lundaår från 1805 till 1 813. Det 
rum å andra våningen, där museet nu har 
sitt bibliotek, lär delvis motsvara hans då
varande privata arbetsrum. En senare elds
våda har medfört en nyinredning, s om rub
bat husets ursprungliga plan. 

Här kunna vi emellertid tänka oss, att en 
majdag år 1813, sedan Ling erhållit kung
ligt brev att i Stockholm upprätta en central 
undervisningsanstalt i gymnastik — som 
blev Gymnastiska Centralinstitutet — den 
avskedsfest var förlagd, med vilken Lings 
vänner vid ak ademien, och då särskilt natur
ligtvis hä rbergistema, till vilka Ling ju själv 
räknades, ville fira honom före hans bort
resa till h uvudstaden. Där kommer kanske 
dessutom s jälva den förnäme historieprofes
sorn Sjöberg, som visserligen torde vilja 
rynka en del på pannan åt de lakoniska 
anordningarna, svag som han gärna är för 
det sirliga, komfortabla, dekorativa. Där 
kommer väl i alla fall själva » härbergsvär
den», profe ssor Bolméer, såsom primus inter 
pares, kanske att börja med en smula vre
sig över att ryckas från sin vanliga trevna 
kvällsmiljö och sin »Sköna Helena». Och 
den lysande trion Tegnér, Agardh, Heurlin, 
bildande fixstjernorna i den ansenliga sam
lingen av asteroider, som hade sin gång 
i det gam la Lundbladska huset och om vilka 
redan så mycket talats i kulturhistoriska lun
daskildringar. När alla äro samlade och 
bålen länsats en gång eller två för de första 
skålarna, reser sig alltså professor Tegnér i 

TORN» 
DOUG 

lattlöpande, håll
bara och billiga 
v e lor.ipcdrinz.ar 
äro marknadens 

förnämsta 

VB NYMANS VERKSTÄDER 
U P P S A L A  ^  

Affischen till Barnens dag, som i Stockholm 
äger rum 16—ij sept. Den anslående affi

schen är ritad av T. Schonberg. 
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ORION 

runden, knackar med sitt glas och dekla
merar : 

Fast du reser nöjd åstad 
dit där man ditt värde känner — 
glöm ej Saxos gamla stad, 
glöm ej dina gamla vänner. 

Låt de bättre, om ock få 
med de andra dig försona, 
öfver mycket godt ändå 
hvälfver Lundagård sin krona. 

Bläcket är gulnat på ett och annat ställe, 
men för övrigt är manuskriptet synnerligen 
väl bibehållet till originalet av denna dikt, 
som bland en hel del andra Lingiana för
varas å museet. 

Här är bl. a. också det brev från Geijer, 
som rör Lings blivande inträde i Svenska 
akademien. Det är av följande lydelse: 

Bäste Ling! 
Tack för brefvet! Med a nledning af Ditt 

yttrande, att Du öfverlemnar saken åt Bes
kow och mig, hvilket jag åt den sistnämnde 
meddelat, har jag äfven tillskrifvit honom, 
att jag anser detta såsom ett o v i 11 k o r 1 i g t 
emottagande, helst ett villkorligt i alla 
fall ej kan komma ifråga. I Akademien får 
Du flera vänner än du tror, och jag skulle 
ibland dem isynnerhet nämna Brinkman, 
som nyss skrifvit mig ett långt brev upp-
fylldt av Dig. 

Lycka till god jul! 
19 Dec. 1834. 

Din vän 
E .  G .  G e i j e r .  

Det är en hel del a nnat smått och gott 
instucket un der glasskivorna över den gamla 
Lingska arbets- och vardagsrumsmöbeln, 
som står i det nya Lingska huset i Lund. 
Den består för övrigt i sin helhet av fem vita 
stolar i gustavianskt tillämpad empire med 
svängda ryggar, en soffa, en betsad byrå, 
ett litet bord, i samma stil s om stolar och 
soffa oc h - som pièse de resistance — skal
dens och gymnastens sekretär: ett enkelt 
skåpskrivbord av brunbeisad ek med mäs
singsbeslag. Skrivbordet och den halvt ut
dragna bordlådan äro som s agt under skyd
dande glasbeklädnad betäckta med diktma
nuskript och brev. Där synes även ett en
kelt lj usgult läderbälte, som vittnar om Lings 
deltagande i Köpenhamns försvar 1801 un
der hans vistelse därstädes. Mitt emellan ett 
par bl omsterrankor, stickade på bältets röda 
filtfoder, i gult och vitt silke läses: 

Pehr Henrik Ling 
N:o 81 ved 2 :det Kompagnie den 2 :dra 

April 1801. 
»Fremtiden vil af Nutiden krasve Fortidens 

Arv.» 

^CHOKOLADER\^ 
överdådigt delikata 

I Terro, den utmärkta sko* 
/B krämen, är familjens stolthet. 

Terro gör lädret skinande 
blankt, mjukt och varaktigt. 

Terro bör därför icke fattas i 

nå^ot hushåll. 

Terro försäljes i alla dithörande affärer. 

Ensamtillvcrkare: Ferd. Mülhens, Fabriks* 
Glial, Sundbyberg. 

C5A ChokCcLd. e n d a s t  
\ K.onfeki 4:70 kr. 

Marmelad per ask. 
till landsorten fraktfritt 5i20 kr. pr. ask rekommenderas. 

PERCY F. LU CK & CS 
VA  R  J  F .  L I T  F.  N  

B A B Y  å r  f ö r  si tt 

välbefinnande beroende av 

ett för hans ömtåliga hud 

verkligt lämpligt puder 

Låt därför endast det 

bàsta vara gott nog och 

pudra alltid den lille m erl 

AI. Z.idigs Barnpuder 

det enda pu der som inne 

håller lanolin. denna for 

hudens välbefinnande så 

oumbärliga beståndsdel 

£7Han kokar bäst och får den 
vackraste och effektis 
vast e stekningen i gjutna 
kokkärl, jl. BARNPUOER 

j. Alla R åttor loc 
. kas utav Mn-

förgiftat 
\ 1/1/1/ Dess färg är r 

Och Muridin I: 

53MURI DIN 
ctr y<U*Aer aott försäijes i a::; 
kemikalieaffärer och apotek i flaskor i 
2: 25 & 4 kr. 

OBS. I Oskadligt för husdjur. 

HUSQVARNA 
GRYÏOR och PANNOR 

hava alltsedan de börs 
jade tillverkas erkänts 
såsom de absolut bästa. 

GÖTEBORG. 

R E N O V E R I N G A R  

MODERNISERINGAR 
Förut hos C. A . Nystedt och Nordiska 

Kompaniet som arbetsledare. 

OTTOMANER 
PABAN, S t järn g. 5 (in v. Oden plan) S t him 

13150 IB!! HOTELL 

Konstslöjden 
Södra Hamngatan 45, Göteborg. 

Hemvävda mattor, möbeltyger, 
gardiner, Dalavävnader, spetsar, 

smide och nationaldräkter 

Garantimärkét p å y ppersta Fickur 
Bese prov hos Urmakaren! 

VÄVNADER, KONSTSMID EN 
och ALLMOGEMÖBLER. 

Beställningar mottagas. Stilfullt 
arbete. Begär offert. 

KOM I HAG 
att alla reservoirpennor lagas och re 
turneras omgående, då de insändas 

C. A. Wallerstedts Pennfabrik, 
Chalmersgat. 22. Tel. 3157. Göteborg 

bör passa detta enastående tillfälle. 
Följande moderna eleganta upprita: 
H a n d a r b e t e n  s ä n d e s  p r  p o s t f ö r s k o t t  i l :  
endast Kr. 7:75 + porto. 
1 st. Bordlöpare Wenetianskt brodc-

Storl. 125X35 cm 
1 st. Väggbonad, s. k. praktbonad. 

Storl. 75X40 crr. 
1 st. Lysduk, bulgariskt broderi 

Storl. 55X55 'crr 
1 st. Kudde, elegant fjärilsmönste-

Storl. 45X35 crr. 
Rekv. i tid från O. Olsén, Trekanter. 

Obs. ! 2 kr. skall åtfölja orderr-. 
frimärken eller sedlar. 

'A MAßGA*/.\S% 1 OXrn/f. S roctfs/otAf, 



GUSTAV m var den 
store tjusarkonungen. 

Han älskade prakt, lukulliska 
fester, musik ocli sköna kvin
nor. Han införde glädjen hos 
vårt surmulna folk, han upp
muntrade bildkonsten och de 
vittra idrotterna. Under sitt 
korta liv levde lian s om det an
står en fullblodig konstnärsna
tur. Han var en dyrbar, alltför 
praktälskande och slösaktig ko
nung ocli de småkloka borgarna 
skakade betänksamt på huvudet, 
då hans galavagn rullade förbi. 
Älskad blev han dock av fol
kets flertal och över hans rege
ring ligger ännu ett skimmer av 
poesi och skönhet. Han lever 
alltjämt i historiens panteon 
som t jusarkonungen. Han lär
de således sitt folk att älska 
skönhet och prakt och" a tt han 
ej lät putsa sina skor med Vi
king SKokriim berodde därpå, 
att denna utmärkta skokräm 
först långt efter hans död för
des ut i marknaden. Detta är 
dock att beklaga, ty Viking 
skokräm hade verkligen varit 
någonting i hans smak. Hur 
skulle lian ej ha fröjdats, då 
han sett den rika, underbara 
glans, som även de sämsta skor 
erhålla, om man putsar dem 
med Vikinc skokräm. T.jusar-
komingen skulle själv ha tjusats 
av '*e egenskaper, som äro ut
märkande för Viking skokräm. 

utmärÄfr c?o et a. 

Som en ljusglimt 
framträder för Eder YVY-tvålen, 
så snart Ni använt den en gång. 
YVY-tvålen blir Eder favorit för 
livet, då Ni därmed bevarar skön
hetens fägring till l ivets höst. 

YVY-tvålen säljes landet runt 
från 

Yvy-tvålfabriken, Ystad. 

Plyschkappor 
bliva so m nya efter 

uppångning hos 

Jkön färgeri  & Kerru 
Ovättanstalt, Göteborg 

KUNGL7 HOVLEVERANTÖR 

Begär alltid 

Oöfverträfflig 
cm 

såser, 
bakniog, 
jnaizenagrôt 

tto. 

Asagudarna och deras framkallande i synlig 
bild övergick till verkligheten. 

Geijer hade emellertid i en skrift i Gö
tiska förbundets organ Iduna bevisat, att 
den nordiska fornåldern icke ägt någon 
konstform, och att »om den ägt någon, så 
kunde den aldrig bliva exempel för oss, att 
dess gestalter äro mer för tanken, än för 
ögat, att de gamla myterna endast kunde 
användas i och för den tid, i vi lken de levde» 
och att »om bruket av nordiska mytolo
gien, i och för sig själv, b orde i fråga om 
konsten knappast talas». 

Till följd av denna skrift utträdde Ling 
ur Götiska förbundet. Nyss citerade brev av 
Geijer tyder dock på att vänskapen åter-
knutits. Tegnér hade för övrigt faktiskt 
skyndat till Lings undsättning, då han till 
klandrarna av diktens runvärld bl. a. yttrade : 

"Trångbröstad smak är en och enahanda; 
med regelrät, med sträng landtmätarsked 
mäts sångens land ej upp. Frisinnad anda 
tar andra trakter, ock de vilda med. 
Det jettestora trifves med det ljufva; 
Hvem älskar kuttret ej af sångens dufva? 
Men fritt må örnen på sin klippa bo, 
blott han bär himlens blixt i mäktig klo. 
Ej form, ej färg är stängd ur sångens gille: 
En regel smaken har, den heter snille; 
mångsidig regel uti dikten spord, 
och rum är der för Söder och för Nord." 

Det var tacken för de impulser som givits 
i Lund, som sköt upp i lå ga i det värm
ländska diktarbröstet, när Tegnér under ett 
hembygdsbesök gick bak den vintriga malm-
foran i sitt skogiga hemland och som fått 
ord i den odödliga »Svea». Ty Lings ma
ning till Tegnér var ju, att 

"nordiskt om urgamla ättfädren kväda 
för folket som glömt, vilken forntid det haft." 

OTTO LUNDH. 

Nattdräkt. 
HÄR BREDVID 

synes en nattdräkt eller 
s. k. pyjamas. Den är 
trevligare än dylika 
med byxor och jacka 
var för sig och verkar 
så att säga mera 
kvinnlig. Modellen är 
av vit bomullsflanell 
med ljusblå virkad 
kant runt kragen, är
marna och nertill kring 
benen. Den, som är 
mindre frusen kan na
turligtvis göra den i 
tunnare tyg allt efter 
smak. 

Mönstret kan erhål
las mot insändande av 
60 öre i frim. till 
Iduns Mönsteravdel
ning, Sthlm. Önskas 
prov å det lilla virk-
motivet kring knapp
hålet fram, kan det
samma fås mot insän
dande av 60 öre i fri m. 
till fru B. Lidbäck, 
Iduns Red., Sthlm. 

Iduns kvinnliga akademi. 
anhåller att våra läsarinnor ville i nkomma med för

slag till pristagare för 1922 me d angivande av nå

gon svensk kvinna, som kan anses berättigad till 

hederspriset 1000 kronor för belönande eller främ

jande av någon förtjänstfull kvinnlig gärning. 

Respektive förslagsställare torde så noggrannt 

som möjligt motivera sina förslag samt underteckna 

dem med sina fullständiga namn och adresser. 
Förslagen torde insändas till akademiens sekrete

rare, doktor Karolina Widerström, Gamla Kungs-

holmsbrogatan 19, Stockholm, ju förr dess hellre, 

men senast före utgången av oktober månad. 

A L L A  N Y H E T E R  

G A R N E R I N G A R  

J. F. HOLTZ 

H. M. DROTTNINGENS H O F L E V E R A N T Ö R  

BRUNKEBERGSTORG 5 STORA NYG ATAN 35 
STUREGATAN 8 

S T O C K H O L M  

PIANO
REALISATION 

11—30 sept. 

Med anledning av att vi inom den närmaste tiden 
komma att nedlägga vår försäljning av musikinstru

ment realiseras fr. o. m. den 11 t. o. 111. den 3o:de hela 
vårt lager av franska, tyska ocli amerikanska pianinon 
och flyglar av de världsbekanta märkena Erard, Feurich 
och Chickering till priser, som betydligt understiga respek
tive fabrikers reducerade dagspriser. 

PIANINON. 
ERARD, mindre mod ell, Dagspris Realis.-pris 

pol. mahogny Kr. 1.950.— Kr. 1.250.— 
FEURICH, större modell, 

pol. mahogny Kr. 2.100.— Kr. 1.500.— 
FEURICH, större modell. 

svart päronträ Kr. 1.950.— Kr. 1.400.— 
FEURICH, mindre modell. 

pol. mahogny Kr. 1.900.— Kr. 1.400.— 
FEURICH, mindre modell, 

Kr. 
CHICKERING, större modell, 

Kr. 

Bon. mahogny Kr. 2.100.— Kr. 1.600.— 

FLYGLAR 
ERARD Stutzflygcl, Dagspris Realis.-pris 

pol. mahogny Kr 3.800.— Kr. 2.900.— 
FEURICH Stutzflygcl, 

pol. mahogny 3.800.— Kr. 2.900.— 
FEURICH Stutzflygcl, 

Kr. svart päronträ Kr 3.650.— Kr. 2.750.— 
FEURICH Mignonflygel, 

pol. mahogny Kr. 3.600.— Kr. 2.650.— 
FEURICII Mignonflygel, 

Kr. svart päronträ Kr 3.400.— Kr. 2.500.— 
CHICKERINGSFLYGEL Mignon, 

bon. mahogny Kr 3.500.— Kr. 2.350.— 

SJÄLVSPELANDE PIANINON 
Dagspris Realis, p ris 

WELTE-MIGNON-FEURICH, Pia
nino, svart päronträ, clcktr Kr. 3.800.— Kr. 1.900.— 

HUPFELD-RÖNISCH "Phonola"-
Pianino, svart päronträ, att tram
pa, jämte 45 st. rullar Kr. 2.850.— Kr. 1.700.— 

WEI-TE "VORSETZER" av svart 
päronträ, clektr Kr. 1.200.— Kr. 500.— 

OBS.! A dessa priser beviljas ej några pro* 
visioner till mellanhänder; däremot säljas in
strumenten till vederhäftiga köpare även å för* 
månliga avbetalningsvillkor, till ovanstående 
priser. Alla förfrågningar och upplysningar läm
nas med beredvillighet. Order till landsorten 

expedieras mot efterkrav. 

M  U  S  I  K  -
A/B N O R D I S K A  

A V D .  5  T  R .  
K O M  P A N I E T  
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\jcler gam fa hatt bhr som 

LÄSARINNORNAS 
SPALT 

]•( aarlerçŝ  a 
Blomsterlökar 

i  rikh altiga sortim ent 

för drivning i rum 

och friplantering 

Priskurant sändes på 

begäran franko. 

SVENSONS 

HUVUDAFFÄR: FILIAL: 

L:a Nygat. 17 B Oxtorgrsgat 
• »OKLEvB 

K N I V S  K Ä R  P A R E N  

THÜLE 
Bör finnas i varje kök f

r dä ni låter pressa, fi :. 
ga eller tvätta der 
pris från kr. 3:— ; 
4 : 50 -f- porto frit t t; 
ballage. Begär il lusir: 
tion å de sista m odt-

G ö t e b o r g s  H a t t f a b r i k  
l:sta Långgatan 27. Tel. 20 8 6: 

GÖTEBORG. 

End» verkligt effektiva Kniv-
skörporc. Skärpningen sker 
mellan ovala imirgelitcnar 

Knivarna bliva ikaroa p& 
nA^ra ögonblick och fara ej 
illa. 

Under sommaren 
då många mödrar äro på landet samt på resor, 
kunna småbarnen icke alltid erhålla en lämp

lig, felfri mjölkkost. Medtages då Nestlés Barn

mjöl, så har man alltid till hands ett lättsmält, 

kraftigt och billigt näringsmedel, som är lätt att 

tillreda på en gång för hela dagen. 

SSIJ" 1 
»arje i lliorltrid 

Jä'o- o. Boiatt-
/«*» oingiafllr. 

STEN S H OLM S F.A<B. 
H U S K V A R N A  _  nna IDUNS 

annonsorer 

svenska och utländska arkiv ut-

föres av 

Kyrkoherde II. Södersteen, 

Askersund. 

] Av SANGALLA the 
I rekommendera vi våra kända märken 

I  " P E K O E  S O U C H O N G "  
\ "IMPERIAL", "ORDINARY" 

1 originalförpackningar.  

Korsetter erhållas hos 

Fru ANN-MARIE SEDSTRÖM, 
östermalmsgatan 22. A. T. öst. 57 9: 

Är Ni belåten S p i re 11 a korsetten ! 
Stilfull — Bekväm — Ekonomisk 

1 års garanti. 
Beställningar mottagas av 

FRU VAHLBORG PETERS. 
Villa Högalid, Lunden, Bjelkcgata: 

Telefon 189 09. Göteborg 6. 
Måttagning och provning i hemmet. 

»»»»»»»»»mm»,'»,.»»»»»*'. 

Se till att 
Ni får 

KYRKOG. 421 tr .  -  GÖTEBORG 

REKOMMENDERAS 

Ö p p e t  1 1 — 5 .  Andra 
t ider pr telefon 33 53, 16206. 

Även hembehandling 
Kalmar Vapen, 
Högsta kvalité kärnmjöl 
Kalmar Ångkvarns A.-B. 

FABRIKEN 

MedicinsKt Hårvatten. 
Hindrar håravfall. Stimulerar M--

rötterna samt har förmågan att fu[ 
ständigt desinficiera hårbotten, varie: 
det vid fo rtsatt användning helt u trota." 
mjällbildning. Pris kr. 4 : 50 pr flaste-

GurKmjölK. 
Franskt originalrcccpt. 

Bästa medel för erhållande av m juV 
klar och ungdomlig hy. Pris kr. 4: J-1  

pr flaska. 

ÄKta Citroncrème. 
Gör huden fraîche, mjuk och elas

tisk. Särskilt att rekommendera för 
torr och spröd hud. Pris kr. 4: — 
pr burk. 

Crème de Rose. 
Rengör och uppmjukar huden. Bort

tager hetta, sveda och tillfällig hudret
ning. Bidrager att bevara hudens smi
dighet. Pris kr. 4 : — pr burk. 

Sändes pr postförskott -f- porto över 
hela landet. 

Gravvårdar  
Annonsora S /dun! 

I KOKET 
o OCIi v ; 

PÅ MATBORDET 
ÄR 

Orboaa 

S T E N  H  U G G E R I  

A.-B. -  VÄSTERVIK 

Priskurant på begäran 

DuRtyger - Handdukar 

/ILFA * KU 
HUSMÖDRARNAS t i l l  fabrikspriser 

AJmedah/s Förs.-Magasin 
OBS.! 55 Kungsgatan 55. OBS ! 

G Ö T E B O R G  

M I A  L I L J E F O R S  
Exam, massör. 

Klinik för medicinsk hårbehandling, hu-
vudmassagc och ansiktsbcliandling. 

Karl Gustafsgatan n :o 16 - Göteborg. 
Telef. 15420. 



irhmTvätt" 
ml Extrakt 

Tillverkas med c:a 26 % fetthalt. 
Pris: hel-paket 52 öre 
och halv-pakei 27 » 

Fetthalten bestämmer kvaliteten. So
lidar har högsta fetthalt och står lägre 
i pris än andra tvättpulver i handeln. 

Inga tilläggsavgifter för utlännin
gar. Pris c :a 300 M. pr dag. Be
tjäning 5 c/o ; extra för bad. Lä
kare : Dr Förberich. Spec, i l ung
sjukdomar och invärtes sjukdo
mar. Skatten pä utlänningar m yc
ket liten i Oberstdorf. Ingen toi-
lettlyx. För personer med större 
fordringar rek. "Pension Bcrg-
kranz", "Hubertushaus", eller 
"Hotell Löwen", samtliga belägna 
i Oberstdorf, T3'sklands ^Davos". 
Pris 350—450 M. pr dag. Förut-
beställn. nödvändigt. Bäst till
skriva Dr. Förberich samt angiva 
nödv. uppl. för lämplig placering. 

Dä ofta frågor inkomma i Idun 
ang. uti. förhållanden har jag här
med nöjet lämna ovanstående upp
lysningar. För övrigt gärna till 
Eder tjänst, tecknar 

Gammal prenumerant. 

Svar till '"Moralisk ungmö". 
Ni tog fel, då Ni antog, att jag 

var i bryderi, hur jag skall titu
lera cn f. d. elev. Det var ej 
detta frågan gällde, ty jag säger 
naturligtvis "Du" fortfarande, 
utan frågan var, om det kunde 
anses stötande mot god ton, men 
den har Ni ej besvarat i E dra im
pertinenta rader. 

Däremot har Ni blandat ihop 
saker och ting <lå Ni i samman
hang därmed ordar om mina "mo
raliska irrläror". 

Kära Ni, jag har varit gift 
nästan lika länge, som jag varit 
lärarinna, och min erfarenhet är 
den, att det ej är omoraliskt att 
ha ett barn, inte ens, fast man är 
ogift. Och, sedan man fått ett 
barn, är det mera moraliskt att 
erkänna det än att betrakta det 
som en hemsk hemlighet. 

Ni tycks vara något svag i tan
kegången, då Ni fruktar, att jag 
i mitt "stora självförtroende för
mått bibringa eleverna dessa mo
derna irrläror'". Var lugn! En 
moralisk gift kvinna kan ej kom
ma på sådana idéer som en mo
ralisk ungmö. När man själv har 
barn, vet man 110g vad man skall 
bibringa barnen för en moral och 
vad skoltimmarna beträffar, till
låta de ej någon utflykt utanför 
de vanliga skolämnena. Det kan
ske kommer en tid, då till dessa 
även hör något, som heter kär
leksmoral, ett ämne, som, att 
döma av Eder ofullständiga ut
bildning synes nödvändigt. 

Signel Berm. 

K r o n m  ä  r k e t  
å 

HUSHÅLLSKÄRL GRUNDLAGT 

garanterar förstklassig kvalité 
samt svensk tillverkning. 

S K  U L T  U N A  B R  U K  
V Ä S T E R Å S  

Barnens Dags Tombola | 
S T O C K H O L M  = =  

= Lottpris 2 kr. Försäljningen börjar fredagen den 15 september. == 

En vinst: för 40,MO kranar I 
Bland ö vriga vinster: En våning på 3 rum och kök med all nutida == 

komfort hyresfritt i fem år, hyrd för 11,600 kr. En lyxbil. Presentkort för =Ej 
inköp av varor efter fritt val, 3,000 k r. Motorcykel. Velociped m. m., 111. m. =E 

E X T R A  D R A G N I N G  P Å  N I T A R N A !  Ü  

I Högsta vinst på nitarna: as fr. 50,000:— | 
Bland övriga nitvinster: En vinst bestående av presentkort för tills. 10,000 kr. gäl- EES 

lande i ett 30-tal affärer. Piano från Ö stlind & Almquist för 2,000 kr. Resa eller som-
marnöje till ett värde av 1,000 kr. Elektrisk symaskin. Ponny med vagn. Velocipeder.  
Symaskiner etc., etc. == 

Ingen nitvinst under 50 kr. värde. == 
Varje nit är försedd med rabattkuponger till teatrar m. m., som vid besök i Stockholm == 

kunna utnyttjas för ett värde av över 10 kr. rzz 

Ingen bör försumma att Köpa lotter i == 

B a r n e n s  D a g s  T o m b o l a .  Ë Ë  Sammanlagda vinstvärdet över 320,000 Kronor. 

På allmän begäran liar till deras tjänst, som icke äro bosatta i Stockholm, men 
ändå vilja deltaga i de enastående vinstchanserna, upprättats en särskild 

avdelning för lotfrekvisition pr post, 
vid vilken postlcdes beställda lotter dragas under överståthållareämbetets kontroll. Lott-
rekvisition kan ske endast genom postanvisning, varvid samtidigt, som likvid för önskat 
antal lotter jämte 40 öre i rekporto (60 öre, om mer än 5 lotter önskas) insändes an-
gives tydligt namn och adress på avsändaren. Adressera endast Barnens Dags 
Tombola, Stockholm. 

Utfallna vinster expedieras, mot erläggande av avgift för porto, av Barnens Dags 
Exp. Önskas dragningslista för nitdragningen, som sker 5 okt., bör detta angivas på 
postanvisningen samt det insända beloppet ökas med 15 öre. 

Rekvisitioner böra vara insända senast Lördagen den 16 för att med säkerhet bliva 
expedierade. Skriv tydligt namn och adress. 

FRÅGOR_OCH SVAR 

Fråga. 1) Vore tacksam om nå
gon av Iduns läsarinnor ville 
lämna mig beskrivning på ett par 
fina efterrättstårtor, t. ex. biskvi-
tårta samt någon annan fin tårta. 
2) Bör vid cn middag värd och 
värdinna alltid föra till bordet 
de äldsta av gästerna även om 
middagen är för en ung familj ? 

W—a Ch. 
Svar. En god biskvitårta är 

följande: vispa till hårt skum 4 
vitor från stora ägg och nedrör 
sedan försiktigt 215 gr. strösoc
ker och därefter 215 gr. skållad 
och riven eller stött sötmandel, 
blandad med 5—8 bittermandlar. 
Lägg massan i en smörsmord och 
brödbeströdd form eller stek
panna och grädda tårtan i svag 
ugnsvärme omkr. 1 tim. — Vad 

fe Ä^öZ/Flä~kameror &material äro bäst! 

—" Erhålles hos våra återförsäljare eller direkt frän StöliensJotodfusMdmö 

Ni blir yngre till utseendet, huden blir mjukare, renare och klarare, när ni undviker den 
gammaldags ansiktstvättningen med tvål och vatten, emedan huden då spricker, blir grådaskig, 
rynkig och grov. Engelska, franska och amerikanska damer vårda dagligen omsorgsfullt sin hy 
med OATINE. Ni får eller bevarar på detta sätt huden klar, sammetsmjuk och vacker. 

Begär endast 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. Bernikowsgade 1, Köpenhamn. London & Paris 

O A T I N E  E  n  G r o s :  M a c i s e n  « S k  " W  I v e l ,  K ö p e n h a m n .  

beskrivning på övriga efterrätter 
beträffar, så har Idun i ett av d e 
allra senaste numren lämnats re
cept å en del sådana. 2) För att 
hedra den för första gången till 
hemmet inbjudna familjen, men 
ändå inte brista i takt mot nå
gon av de äldsta gästerna, kan 
ju värden, som ju törst med sin 
dam går till bordet, föra den för 
första gången närvarande yngre 
frun, medan på hans andra sida 
kommer den äldre damen. Vär
dinnan kan då i sin tur låta sig 
föras av den äldre manlige gästen, 
medan på hennes andra sida sit
ter den yngre gästen, d. v. s. man
nen till damen vid värden. 

Fråga: Jag är prenumerant på 
Idun och vore tacksam i dess 
frågoavdelning få infört en för
frågan om lämplig kurort i Tysk
land eller Österrike för special
behandling av svårartad kronisk 
Bronchit (luftrörskatarr), tid: 
Sept.—Nov. Tacksam för svar 
till Fru A. W. 

Svar: Se det utförliga svaret 
under läsarinnornas spalt, insänt 
av en mångårig prenumerant. 

Fråga: Vi ha skaffat oss ny 
skinnmöbel i mörkbrun färg till 
herrummet ; tapeten är mörkbrun ; 
korkmattan grön. Hurudan bör 
färgen å gardiner, draperier (3 
st. dubbeldörrar) och matta vara? 
Vidare ha vi 6 stolar i gammal 
stil ; kunna vi hava dem i rum
met och i så fall, vad skola vi 
kläda dem med? 

"S.—"prenumerant. 

Svar: Fältet är fritt för olika 
val, allt efter tycke och smak. 
För vår del skulle vi välja både 
gardiner och portierer i mörkt, 
gråaktigt och grovtrådigt linne 
med kraftiga hålsömmar och ett 
dito mönster i s. k. stoppsöm med 
grönt i korkmattans färg samt 
här och var sparsamt med mörk
brunt eller negerbrunt. Alen Ni 
kan också välja mönstrade ma
drasgardiner, men i så fall torde 
det vara lämpligast med draperi-
er i boj, enfärgade och harmo
nierande i färg med skinnet på 
möbeln. En imiterad (eller äkta) 
persisk eller indisk matta i ett 
flertal varma färger torde vara 
lätt att få. Svårt att giva råd an 
gående de 6 stolarna i "gammaj 
stil", ty stilarne kunna vara så 
olika! Men visst kan Ni ha dem, 
blott de ej äro lackerade helt 
vita. Skulle i så fall råda Er att 
köpa ett hemslöjdstyg i ylle, dju 
pa färger; t. ex. mörkbrunt med 
enstaka trådar av gult och grönt 
samt litet svart, vilket ger ty
get liv. 

BREVLÅDA 
— ;  --i a 

HEMKONSULENTENS 

BREVLÅDA. 

Fru Mary, som särskilt begär 
svar just i denna avdelning, kan 
inte få ett sådant annat än helt 
generellt, ty bruk och vanor växla 
allt efter omständigheterna. Dock 
torde det mest vanliga vara, att 
när en person varit anställd i hem
met ett par år och man å ömse 
sidor trives med varandra och ej 
tänker göra någon förändring till 
hösten, att vederbörande vid sin 
sommarledighet utom lönen får en 
viss större eller mindre uppmun-

— n?.c — 



Har Ni försökt att själv 
driva Edra lökblommor? 

cerade och "trivsamma personer" 
få större förmåner än andra, som 
varken visa håg, läraktighet eller 
villighet för kallet, är ju helt na
turligt. 

Agnes bör skriva direkt till 
Fredrika-Bremerförbundet, Kla-
rabergsgatan 48, Sthlm och begära 
upplysningar i ämnet. 

Elisabeth har vänt sig till orätt 
forum med sin långa och mycket 
ingående fråga. Men — de flesta 
unga flickor med något så när 
livligt temperament tycka nästan 
alltid under någon period av ton
åren om att spela teater eller 
"agera", som Ni säger — samt 
klä ut sig. Att vid ännu icke 
fyllda 16 år bedöma om flickan 
verkligen har utpräglade skåde
spelareanlag, kan endast från 
fackkunnigt håll ske. För öv
rigt är det ju ännu god tid, då 
flickan ju först bör avsluta sin 
skolgång. 

Husmor. Om den nedsaltade 
svampen möglar ovanpå, har Ni 
antingen taget för litet salt, eller 
också är förvaringsplatsen fuktig. 
Skumma väl av möglet och tag 
undan för direkt användning den 
lätt angripna svampen och strö 
sedan på mera salt. Lägg överst 
en tekopp med en sten som tyngd 
så laken står över svampen. 
Några långa strimlor pepparrot, 
nedstuckna här och var bland 
svampen, bidrager till att hålla 
mögelbildning borta. 

Annamor. Torkade nässlor äro 
ett förträffligt hönsfoder, som bi
drager till god vintervärpning 
med stark färg på äggulan. Näss
lorna slås av med lie — eller klip
pas från roten —, u pphängas eller 
utbredas till torkning och få gå 
genom hackelsemaskin. Det så
lunda sönderdelade förvaras i en 
säck på torrt ställe. 2—3 händer 
blandade i maten — gröpet t. ex. 
— är lämplig mängd varje dag 
för 10—12 höno r. Nässlorna kun
na även givas torra, lagda i en I10 
e. dyl. men 3å är fara att en del 

: kr afsas bort. Utom nässlor äro 
torkade klöverblommor, torkade 
blad från våra vanliga trädslag 
m. m. grönt, särdeles välgörande, 
blandade i vinterfodret. 

tran. Denna kan taga formen av 1 
en rund summa — för 14 dagar 
t. ex. 20—30 kr. — eller ock be
står matmodern resan, i ett så
dant fall då tjänarinnans hem är 
b e l ä g e t  å  e n  a v l ä g s e n  o r t .  H a r  
vederbörande varit endast en kor
tare tid i hemmet, torde det vara 
tillräckligt med att under semes
tertiden få lönen oavkortad. Ett 
annat fall uppstår också, om tjä
narinnan visserligen är nykommen 
— sedan våren t. ex. — men år 
snäll och bra på önskvärt sätt och 
skall stanna kvar över vintern. Då 
kan det också vara lämpligt om 
husmodern ger en liten uppmun
tran i form av resebidrag e. d. 
men då bör man också ha upp
görelsen klar å ömse håll, så man 
inte, när hösten kommer, står in
för ett ombyte. — "Semesterpen
gar" är enligt vår mening ett helt 
nytt ord och har antagligen sin 
upprinnelse därifrån, att tjänarne, 
i de fall, då familjen är bortrest, 
och de stanna kvar för att se om 
hemmet ha ordentligt tillmätta 
matpengar. Och åter ett annat 
fall kan uppstå om familjen på 
grund av en längre bortovaro 2— 
6 veckor vill stänga sin våning 
och då låta tjänarinnan få ledigt, 
utan att hon precis önskar detta, 
eller har något gott hem eller ett 
sådant, där hennes arbetshjälp är 
välkommen. I ett dylikt förhål
lande äro både lön och "semester-
pengar" fullt på sin plats. 

Experimentlysten avrådes på det 
bestämdaste ifrån att plocka och 
använda något slag av svampar 
utan att fullt känna dem. Och vad 
angår "ringlösa flugsvampens" ät
lighet och förmenta läckerhet, så 
bör Ni låta den stå där den står. 
Ty att beskriva någon svamp utan 
att samtidigt se densamma är så 
gott som omöjligt! När, som Ni 
själv säger, att stjälken på nämn
da grå flugsvamp "knappt har nå
got märke efter ring", v isar detta 
tydligt att Ni är allt för osäker 
att ge er in på ett så vanskligt 
område. För att kunna våga att 
använda vissa flugsvampar, bör 
Ni v ara fullt säker svampkännare. 

Belåten matmor gives det rådet, 
att villfara sin hjälpredas begäran. 
T)' när både Ni och hon äro å 
ömse sidor belåtna, och om Edra 
ekonomiska omständigheter så 
tillåta, kan det alls inte kallas att 
"förstöra för andra", om Ni ökar 
hennes månadslön med det sagda 
beloppet. Sådant är endast rätt 
och billigt, och att väl kvalifi-

Gör ett försök och Ni skall bli belåten om Ni följer kulturbeskrivningen 
vilken gratis medföljer varje sändning. 

Sortiment N :o 1: 3 st. Hyacinter, 5 st. Tulpaner, S st . Crocus ... 3: 50 
Sortiment N:o 2: 5 st. Hyacinter, 20 st. Tulpaner, enkla bl. färg. 5:50 
Sortiment N :o 3: 10 st. Hyacinter med namn, 15 st. Enkla, 15 

st. Dubbla Tulpaner med namn, 10 st. Narcissor, 10 st. Crocus 13: — 
Sortiment N :o 4 passande såväl för friplantcring som drivning: 

15 st. Hyacinter, 25 enkla, 25 dubbla Tulpaner, 25 st. Narcissor, 
25 st. Crocus 22:50 

Samtliga sortiment sändes frakt- och emballagefritt över hela Sverige 
om rek. är oss tillhanda senast den 25 sept., därefter endast emballagefritt. 

ALMNÄS TRÄDGÅRD, HJO. 

Detta kaffe 
r e kommen
deras sär
skilt för god 

och fyllig 
arom. 

PERCY E LUCK & Ca 

Höganäs Lerkärl 
i parti o. minut till bruks
priser frän lager hos 

WAHLIN © C:o, StocKholm 
Huvudkontor: Arseniilsg. 2» 

Q Avd.-komor och upplag 
U]Q Söder Mälarstrand 15—17 

Telefoner: 
Riks 346, (195, 5214, 521.0 
Stblmstel. Norr 7596, 7597 

CRESCENT TVÂE 
Oöverträffad vid tvätt av 

såväl tjockaste ylle som 

finaste linne. 

GUMMANS 
Tvättpulver 
-de d' 
ôndà de' 
bûota. iVf /Ami, 

Skydda Edra 
Matvaror 

konservera alltid med 

Ättika .ch 
Vinättika 
som giva de bästa 

inläggningarna. A EXP :S BREVLADA. 

Signatur "God plats". Eder an
nons kostar kr. 5: 6 som torde in
sändas varefter densamma införes 
i först utkommande 11 :r. HUSHALLSYAG FRÄLSNINGSARMENS 

H A N D E L S 
DEPARTEMENT 

östermalmsgatan 24, Stockholm 

Filial :  Södra Allégatan,  Göteborg 

Musikinstrumeni-, Bok-
och Pappershandel, 

Manufaktur- och korta 
varor. Reseffekterm. m. 

Förstklassiga kvali téer:  

Kaffe. Téer. Kakao. 
Skokräm. Armétvål. 

Ny, epokgörande konstruktion. 

IDUNS PRISTÄVLING i N:o 38 

JTOCKHOIH 

Stor känslighet och obegränsad varak
tighet. Rekommenderad av fackskolor 

som oöverträffad. 
S v e n s k t  p a t e n t .  

Def bäsfa pufsmedlei! 
iiiimuiuniHniiiiinuniiiiiui SÖDERMALMSTORG 4 

Telefoner: Riks 32 52, 1351. 
Allm. Söder. 330 00 331 00 

TRE STJÄRNBILDER OCH EN STJÄRNA. 

Om vi skulle sätla edra astro- Lösningar skola insändas un-
nomiska kunskaper på prov för der adress: Pristävlan i nr. 38 
en gängs skull) Bilderna här före den 30 sept. De tre först 
ovan åsyfta namnet på tre st järn- anträffade rikliga lösningarna be-
bilder och en stjärna. Kan ni lönas med 5 kr. vardera. 
säga oss vilka? 

NYHET! mim 

N A R - C A C A O  

"CALCAONA 
för barn i skolåldern och sva
ga personer enligt läkareut-
talande i prospekt som med
följer varje paket. Erhålles 
överallt å apotek och välför
sedd sp ecerihandel. Pris 75 öre 
pr 100 gram paket (cirka 50 
teskedar = 1V> öre pr kopp 
cacao). Begär prospekt! Obs.! 
Var och en som är mån om 
sin hälsa köper endast denna 
När-cacao. Klipp ur annonsen 
och rekvirera genom Eder 
handlande. Provorder (minst 
5 paket) expedieras mot post
förskott kronor 4:75 eller in
sänd postanvisning kr. 3: 75 

jämte fraktporto 80 öre. 

GENERALAGENTUR 

G E R M A N I A - I M P O R T  
Norrtullsgatan 35, Stockholm. 

Tel. 82225. 

Sundsvall. ö. Förstadsg. 5, Mab: 
Tel. 1879. Tel. 6993. 

itiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiimim^ 

Fyrtornets j 

Fiskbullar 

Kaviar 

i Ä^Sardiner 

I  R A P H E S  A N j O V I S  ;  
E i oslronsAs, Kryddsill. Maljessill, Apli!- : 
= bilar, Vingasill, Rensad anjovis i di 
5 bkinn- o ch benfri os lronaniovis. 
E Levereras i bleckkärl. 
E A.-B. Sveriges Förenade :  
E Konservfabriker 
•  GÖTEBORG Kungl.  Hollev.  j 

[ 1111111111111111111111111111111 1111ll II1IIIIII1V 

I  K .  R Ö E D  L  

LOTTERIKONTOR 
I Dronn.-g t .  8, TRONDHJEM G 

N i  b l i r  n ö j d  m e d  
det glänsande resultatet, om Ni pu:- • 
koppar och messing med 

ZELOS METALLPUTS 
FABRIKEN ZELOS, Göteborg. 

Edra krukväxter. D« 
leva e j enbart av ut-
ten. Giv dem Pla ntt-
gén, ett på vete 
skaplig grund san-

m mansatt konc. v äxt-
näringssalt. Erhålles på bleckburk:-

hos Frö-, Blomster-, Färg- och Kes: 
kaliehandlare. 

VARFÖR 
ÀR NI SJUK 

dä HOMEOPATIEN bevisli
gen är den bästa hjälparen vid 
alla sjukdomar. Ring, skriv 
eller gör oss ett besök. Frig-
lista för sjukdomsbeskrivning 

på begäran. 
Vänd Eder med förtroende till 

WESTLUNDS 
Fysikal. & Homeopatiska l ust 

Hom. läkare. 

Vardagar 10—2. 
Aftonmottagn. : Tisd. o. Fred. 

6—7 e. m. 
R. T. 73935. A. T. öm. 16 16. 
Sturegatan 6. (Förväxla ej 

med Sturcplan 6). 
STOCKHOLM. 

Avdelning för: Massage, sjuk
gymnastik, olika elektriska be
handlingar, hetluft m. m. (Bil

lig taxa.) 



c i t a  B i r g i t t a s k o l a n  
ruStel. 141 08. Regeringsgatan 19-21, Stockholm. Norr 51 90. 
1 „ Grundad 1910. 

Förnämsta läroanstalt för kvinnligt praktiskt handarbete. 
Klädsom, Kappsomnad, Linnesöm, Barnkläder, allt slags Konstbroderi, 

, 0jitcringar, Svenska och Utländska Knypplingar, Stickning, Virkning, Stopp
ing och lagning av Duktyg etc. Konstnärlig ledning, Fackutbildade lära-

,ior. Franska modeller till elevernas disposition. Klädsömnaden under led-
Grevinnan Astri Douglas och Fröken Karin Lindgren. Linnesöm-

" clcn Fru Ida 1'orssell. Anmälningar mottagas dagligen 10—5. Prospekt 
begäran, 6 friplatser, varav 3 disponeras av Svenska Adelsförbundet. 

EMMY FICK, född Kylander. 

XJEDIGA PLATSER 
£x, barnsköterska, 

,l<el och anspråkslös erhåller plats 
Virsta tiden som hjälp med varjehanda 
'^fomå 1 i hemmet senare åren som 
K^jjterska i ing.-fam. i södra Norrland, 

jcande bör vara något kunnig i söm-
ad oc '1 handarbete. Svar med upp

gift om ålder, rek., foto och lönepret. 
fill "Sept.", S. GumEelius' Annonsbyrå, 
^efle, f. v. b. 

Hos ensam dam 
fä»* yäl  rek- ficka, kunnig i matlagn. 

väl avlönad plats att sköta liem-
,„ct. Eget rum. Svar med betyg och 
foto till "Ej så ung", Allm. Tidn. 
u-ont., Gust. Ad. Torg, Stockholm. 

Gihls Sjuksköterskefayrå, 
Drottningholmsvägen 6, S tockholm, 

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. 

musikalisk guvernant, 
enkel o. anspråkslös får plats i Medel
pad alt  'äsa med 12-årig fiicka. Villig 
deltaga m. handarbete o. lättare syss
lor. Svar snarast m. betyg, foto o. 
1önea"spr. till "B. G.", Torpshammar. 

En pålitlig, b arnkär f licka, 
väl kunnig i sömnad (linne och barn
kläder) får plats att biträda i skötseln 
; lv tre barn (3%—9 år). Svar till Dok-
torinnan Malmström, Högbo, Falun. 

Elementar-
bildad flicka 

19 år, som en tid vistats i pension i 
Tyskland önskar komma som sällskap 
och hjälp i gott hem på gods, herr
gård eller dylikt. Något musikalisk 
och sykunnig. Även hemma i kontors-
göromål. Svar till "M. S. Familjemed
lem", A.-B. S. Guma;lius' Annonsbyrå, 
Göteborg f. v. b. 

Sköterska 
önskar plats att sköla någon sjuk. 
Familj eller privat sjukhem. Är ex. i 
sinnessjukvård, praktik i allmän sjuk
vård. Deltager gärna i husliga göro-
mål. Goda ref. finnes. Svar före den 
15 sept. till "Sinncssjuksköterska" 
Mariefred p. r. 

Officersdotter 
önskar plats i familj i Göteborg eller 
des omedelbara närhet att handhava 
barn ev. undervisa dem. Har genom
gått sjukvårdskurs samt et t å r vid Hög
re Lärarinneseminarium . Vid lön fäs
tes mindre avseende. S var till "K. H.", 
H. T.-Centralen, Göteborg. 

24-årig skånska 
(skolläraredottcr), kunnig i husl. syss 
lor ävensom skrivgöromål, önskar plats 
i gott hem, helst i mell. Sverige som 
biträde i hemmet, å exped. eller kon
tor. Svar till "Villig", Svenska Tele 
grambyrån, Malmö. 

Till husmodersskola i Hälsingborg 
önskas lärarinna med undervisnings-
vana och skicklighet i finare matlag 
ning och klädsömnad. Tlatsen skall 
tillträdas i början av Jan. nästk. år. 
.Ansökningar och betyg torde insändas 
före den 15 okt. 

Astrid Andersson-Gärding. 
Teresa Kjellberg. 

Karl X Gustafsgatan 66, Hälsingborg. 

Två bildade 
flickor, 

vilka som kamrater vilja åtaga sig att 
gemensamt sköta hemmet hos finare 
familj med 3 barn i åldern 2—5 å r, få 
Plats den 1 oktober. Noggranna re
kommendationer erfordras. Svar, helst 
med fotografier, vilka återsändas, till 
lru I. R., postfack 9, Partilie. 

Bildad, barnkär flicka, 
"villig att åtaga sig en ensamjungfrus 
sysslor, får plats 1 nov. Familjcmed-
•cm, eget rum. Svar med foto till 
Professorskan Simmons, Ultuna, Upsala. 

PLATSSÖKANDE 

S-LICKA från gott föräldrahem ön
skar plats på landet som husmors 
hjälp, gärna förenat med skrivgöromål, 
j'inehar kontorsplats men önskar om-
'»yte. Vid lön fästes mindre avseende 
11 lott en bra plats och ett vänligt be
mötande. Svar till "E. N. 30 år", 
£duns cxp., Stockholm f. v. b. 

I N T R E S S ER A D  L Ä R A R I N N A  
*ar plats i höst att undervisa 3 fl., 9, 
l3, 15 Jr i vanliga skolämnen, språk 
°ch musik. Svar med lönepret., refe-
tanscr undcr sign. "Nytta och nöje", 
ilastad p. r. 

^TUDENTSKA, musikalisk och un-
"tervisningsvan önskar plats som guver
nant ev. sällskapsdam. Svar till " Post-
*ack 31", Hurva. 

Flicka 
^.Uskar plats som husmors hjälp. Svar 

"Snart S. R.", Allm. tidningskont., 
^Mjst. Ad. torg. Stockholm. 

21 års bildad flicka 
PMskar plats i en trevlig familj eller 
"•os ensam dam, där jungfru finnes, 

?Om hjälp och sällskap, gärna där som 
L'ai m finns. Har genomgått en tysk 
jUckpcnsion, och är kunnig i alla hus-
' lga sysslor, samt sömnad. Tacksam 
\Ör  svar till Box 18, Killeberg. ^*4 O » «il Ull 1JU.\ t> • 

Barnkär, bättre lantlirukaretlotter 
^Xjnnig i sömnad, vävnad och hand

el bete, samt -genomgått hushållsskola, 
?»iskar plats som husmors hjälp, helst 
\y familj där jungfru finnes. Svar till 
'familjemedlem", Algutsboda p. r. 

ffnkel, elementarbildad flicka, 
kunnig i musik, söker plats som famil 
jemedlem. Gärna skrivarbete. Tacksam 
för snart svar till "Gull 20 å r", Norr
köping 2, p. r. 

Ex. sjuksköterska 
önskar sjukvårdsplats i privathem. Svar 
till "Sjuksköterska", p. r. Sjöbo. 

Uns bildad flicka 
önskar mot fritt vivre plats som hjälp 
och sällskap i bättre familj. Helst i 
stad. Är även villig h jälpa barn med 
läxläsning och pianospelning om så 
önskas. Svar till Maja Holmström, 
östra Storgatan, Hudiksvall. 

Uns, bildad flicka 
önskar plats i affär. Svar till " 18 år", 
Bjurberget. 

Van telefonist fill växel, 
på bank eller hotell, samt kunnig i 
kassa- och skrivgöromål 'söker plats 
genom 

StocKholms Uthyrningsbyrå, 
Stureplan 6, Stockholm. 

Småländska, 
26 år, praktisk och hushållskunnig, ön
skar plats som husföreståndarinna, eller 
att vid äldre husmors sida leda och 
övervaka allt arbete inom ett större 
hem. Svar till "Plikt — Ansvar", 
Iduns cxp., f. v. b. 

J 
van att förestå finare hem, önsk. plats 
till någon ensam, äldre, aktningsvärd 
herre eller till änkeman med barn. 
Goda ref. finnas. Närmare upplysn. 
lämnas å 

StocKholms Uthyrningsbyrå, 
Stureplan 6, Stockholm. 

En 25-årig flicka 
önskar plats 1 okt. att få lära matlag
ning i bättre hem med fritt vivre, kun
nig i servering, enkel sömnad. Svar till 
"A. T.", Iduns cxp. f. v. b. 

Till präii i Irland 
önskar flicka komma från och med 1 
okt. för att hjälpa till med eller ock 
själv helt och hållet utföra handarbete 
och vävnad. Svar till "Längtan till 
Norrland", Iduns cxp. f. v. b. 

Småländska 
i 25 årsåldern önskar plats som hjälp 
och sällskap i liten f amilj eller hos en
sam dam. Svar under signatur "Små
ländska", Box 13, H ögsby. 

Anställning 
sökes av bildad 40-årig person med 
kunnighet i skötsel av större lant- och 
stadshushåll samt erkänt ekonomisk. 
Svar till "Karlsro", Dalhem, Småland. 

Guvernantplats 
önskas av realskolcbildad, musikalisk 
flicka, som läst in barn till 3 klass 
i samskola. Svar till Alice Jonsson, 
Kartagården, Gökhem. 

Doktor A. Kjellbergs 
Kurs i m assage o ch s jukgymnastik. 
(26 årskursen.) Begär prospekt I 
Stockholm. Holländaregatan 3. 

Professor PATRIK HAGLUND? 
fiymnastisk-Ortopedisk-Kirurgiska Privatklinik. 
R.T. 7025, Stureg. 62, Sthlm S.T. 8301. 
För behandling av stödje- och rörelse
organens skador, sjukdomar, deformi-

teter och funktionsrubbningar. 

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

Kungsg. 60, STOCKHOLM 
Behandling av 

reumatiska âftommop. 

G ö t e b o r g s  En s k i l d a  
Handels-Gymnasium 

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

Individuell un dervisning. 
Begränsat elevantal. 

Begär prospekt 
och årsredogörelse. 

Inspektor Föreståndare 
Otto Nordenskjöld. Erik Börner. 

Professor. Direktör. 

Gymnastikdirektörsexamen 
avlägges efter 2-årig kurs av kvinnliga 
elever vid 

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

S Y D O W S  

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

S T O C K H O L M  

Fräkencréme 

I G A  
Borttager fräknar, fin
nar, fnassel m. m. Pris 
kr. 6: 50 + porto. För
sändes diskret. Fran
ska Parfymmagasinet, 
Hovlevcrantör, Drott-

I \ ninggatan 21, Sthlm. 

Struma o. hämorröjder 
samt bråck m. m., botas fullständigt i 
hemmet, förutan operation. Skriv till 
Dr. Burman, Sundsvall. 

Ateljé Sländan 
Konstnärlig ledare Fru Olga Nyblom. 

I våra lokaler Regeringsg. 57, 1 tr. anordnas från och med okt. mån. 
kurser i praktisk klädsöm med tillskärning, barnklädsöm, linnesöm, broderi, 
spetssöm, tyllträdning, stickning och virkning, jämte andra prydnadsarbeten 
för dräkten och hemmet. 

KURSLEDARE. Fru Hilda Ryding, M:me Antoinette Lainay-Norberg 
Fröken M ärta Adelsköld, diplômée de l'Institut de Coupe de Paris. 

Anmälningar mottagas av Ateljé Sländan, Saltsjö-Storängen. Tel. Stor
ängen 16 och efter d. 1 :sta okt. även Regeringsg. 57, Stoc kholm. 4 friplatser 
finnas, av vilka 2 disponeras av Konstnärsringen. Prospekt på begäran. 

Systrarna E. Nilssons Sömnadsskola 
(flyttat från Rådmansg. 8 till Jungfrug. 5, Sthlm). 

Kurserna i Kläd- och Linnesömnad börja åter den i sept. 

Allm. tel. Ö. 3017. Prospekt på begäran. 

Aringsbergs Helpension för flicKor 
har den 1 sept, förflyttats till 

Teleborgs Slott, 
högt beläget i skog vid sjö 3 km. fr. Växjö. Modern inredning, komfort, 
värmeledning. 

Undervisning meddelas enl. fackskolans kurser i alla skolämnen t. o. m. 
8:dc klassen samt i musik. Den 15 sept, börjar en särskild kurs för 
unga flickor, vilka önska lära hushåll och all slags sömnad samt för-
kovra sig i språk. Exam, skolkökslär. Infödda språklär. 

ELSA KJELLANDER 
Telcborg, Växjö. Rikstcl. Växjö 199. 

G O S S K O L  A.  
Rektor Laurells Skolhem på Fimmersta, adr. Moholm. Kurser till Ring 

II på reallinjcn. Friskt lantliv, pålitlig tillsyn, god vård. Rek. särskilt för 
elever i behov av individuell undervisning. Musiklektioner. Skolans 14 :dc 
läsår. Prospekt och ref. Telefon: Moholm 61 A. 

Furuhems HusmoderssRolas 
kurser på 3—6 mån. börja den 21 sept. Grundlig undervisning av Ex. 
lär. i matlagning, bakning, konservering, slakt, dukning, vävnad, konst
söm, linnesöm, knyppling, läderplastik m. m. Gott hemliv. Härligt 
läge vid västkusten. Prosp. m. porto. Tel. Båstad 109. Postadress : 
Malen. 

Praktiska, 
.îygicfliska, impregnerade dam
underkläder av olika model
ler f ör dag- o. nattbruk samt 
Dambindor, även i små rese
förpackningar, i parti o. mi

nut billigast från 

Carl Stangenberg, 
Hötorget 10, Stockholm. 

A. T. 2S690. R. T. 7762. 

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. 

Hultkpantz, 
Homöopat. Läkare. STOCKHOLM. 

INACKORDERINGAR 

Töchterpensionat 

Hempel-Franke 
Halberstadt i /H. Tyskland. 

I tysk officersfamilj, 
beboende egen villa utanför Lybeck, 
kunna två à tre svenska flickor er
hålla god inackordering över vintern 
till ett pris av 100:— kr. pr månad. 
Referenser önskas och refererar värd
folket själva till: Fru Gurli Borg
ström, Ramnagårdcn, Borås och Med. 
doktor Nils Sjöberg, Landskrona. 

Frau Major Eric Müller 
Bad- Schwartau 

bei Lübeck. 

Ung F insk 
Lantbruksingeniör 

söker för n ågra månader inackordering 
i Stockholm eller dess närhet i bildad 
familj där ungdom finnes. Benäget 
svar med pris under adress Hälsing
fors, Fru A. öhman, Kaptensgatan 16. 

— 9 27 — 

SjöKvarns HusmodersKola 
BOX 23, EMMABODA. 

börjar ny termin 15 sept.—20 dec. Undervisning •' uiatlagning, bakning, slakt, 
konservering, födoämneslära av skolkökslär., lim.c-, kapp- och klädsömnad, 
vävnad, .lär. genomg. Birgittaskolan. Kurs 375 kx. inkl. inackordering. Skog, 
sjö, tennis, ridhäst. 

O N N E S T A D S  
i K rist :s Län — 1868 grundade 

o l k h ö g s k o l a  
I Avdelningen för kv innliga elever — vinterkurs — börjar 1 
nov. 5 mån. rent teoretisk kurs, förberedande för skolköks-
lärarinneutbildning, seminarier m. m. Allm. bildande. Utm. 
undervisningsmöjligheter. Stipendier av statsmedel. Billig. 
Prosp. mot 40 öre porto gen, rektor Yngve M eländer, Önnestad. 

Bokbinderilektioner 
givas av Anna Ericsson, 6 Grevg. 1 tr., 
Sthlm. A. ö. 406 98. Verktyg till 
salu. Tolvårig undervisningsvana. 

Tyska 
av ansedd familj önskar bostad och 
vivre i gott hem i Stockholm i utbyte 
mot 2 à 3 timmars lektioner dagligen. 
Skicklig att undervisa såväl i sitt eget 
språk som i engelska och franska. 
Dipl. lärarinna. Finaste referenser, 
även svenska. Närmare å 

StocKholms Uthyrningsbyrå, 
Stureplan 6, Stockholm. 

En liten lyckoböna. 
Babys första klädning i skärt eller 

ljusblått tillklippt med arbetsbeskriv
ning Kr. 3,50. En förtjusande modell, 
som barnet kan ha fr. 6 mån. till nära 
2 år. Till landsorten mot postförskott. 

Fru B. LIDBÄCK, 
53 Valhallav. Stockholm. Riks 5826. 

Wsfkais, 
reumatiska och nervsmärtor, skönhets
vård behandl. effektivast. 

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

TILL SALU 

Villa vid Saltsjöbanan 
innch. 7 rum, 2 kök m. m. säljes bil
ligt eller bytes mot bostadslägenhet. 

StocKholms Uthyrningsbyrå, 
Fastighets-A genturen. 

Stureplan 6, Stockholm. 

Ny h ushällskurs 
1 okt.—20 dec. Prospekt mot porto, 
överstinnan A. Hyltén-Cavallius, f. 
Frick, Sandvik, Smäl. Burseryd. 

Årgångarna 
1897, 1898, 1899, 1900, 1901 och 1902 
av Idun inbundna och i utmärkt skick 
till salu, efter hänvändelse till Fru 
C. Anderson, Hailing. 2, Söderhamn. 

Hjördis Sandström, 
f. d. elev vid. R. And. musiksk. m. fl., 
medd. pianounderv. Säkr. kl. 5—7 cm. 
R. T. 75703. 

I Genève 
Fransyska giver lekt. i språk, piano, 

spelning o. målning. Tillfälle till bra o. 
billig helinack. Närmare upplysn. gm 
Kamrer Edm. Jansc, Regeringsgat. 99, 
Stockholm. 

Mattis K osacks S kola 
BRAHEG. 7 B, STOCKHOLM. 

Rt. 701 56. 

Lämnar undervisning i all sorts prak
tisk klädsömnad samt målning. 

lin 
findet Pension in Greifswald zu 17 
jähriger Tochter. Nähere Auskunft 
gibt Läroverksadjunkt Kropp, Örebro, 
Angelgatan 2. 

officersfamilj 
på egend. nära Sthlm finnes tillfälle 
för en ung bild. flicka att tillsammans 
med några kamr. lära hushåll och allt 
vad därtill hör und. erf. husmors Icdn. 
samt füllst, kurs i kläd-, hnnesom, 
handarb. o. vävn. för dugl. lar. Glatt 
hemliv, god otnvårdn. Trevl. gästrum. 
Svar till Box 43, Järna. 
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PlX-pojken på äventyr. 

ir 11 ni 

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

Askar 50 öre, påsar 25 öre. 
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NAMNET CL OETTA G ARANTERAR 
en ren och oblandad cacao. Råvaran 

kommer mättad av tropikernas sol och kräver 

inga främmande tillsatser, hemligheten ligger 

i röstningen och cacaons ytterligare bered

ning. Cloettas specialrecept, baserat på de

cenniers erfarenhet, frambringar den delika

taste cacao. Det vet publiken, och det märks 

på den oavbrutet stegrade förbrukningen av 

CCctXtaö 
G U L D - C A C A O  
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I i  Utmärkta  organ |  
f ö r  

annonsering i landsorten: 
Arvika: Arvika Nyheter. 

Avesta: Avesta-Posten. 

Borlänge: Borlänge Tidning. 

Borås: Borås Tidning. 

Engelholm: Engelholms Tidning. 

Eskilstuna: Eskilstuna-Kuriren. 

Falun: Falu-Kuriren. 

Gävle: Gef/e-Posten. 

Halmstad: Hallandsposten. 

Hedemora: Södra Dalarnes Tidning. 

Hudiksvall; Hudiksvalls-Tidningen. 

Hälsingborg: Helsingborgs Dagblad. 

Härnösand: Hernösands-Posten. 

Höganäs: Höganäs Tidning. 

Hörby: Hörby Dagblad. 

Jönköping: Smalands Allehanda. 

Kalmar: Barometern. 

Karlskrona: Karlskrona-Tidningen. 

Karlstad: Värmlands Läns Tidning. 

Katrineholm: Katrineholms-Kuriren. 

Landskrona: Landskrona-Posten. 

Linköping: Östgöten. 

Ludvika: Ludvika Tidning. 

I-U*ea: Norrbottens-Kuriren. 

Lysekil: Lysekils-Posten. 

Malmö; Skånska Aftonbladet. 

Mariestad: Tidning för Skaraborgs län. 
Mora: Mora Tidning. 

Norrköping: Norrköpings Tidningar. 

Nyköping: Södermanlands Nyheter. 

Nässjö: Nässjö- Tidningen. 

Skövde: Skaraborgs Läns Annonsblad. 

Sollefteå: Sollefteå-Bladet. 

Sundsvall: Sundsvalls-Posten. 

Säter: Säters Tidning. 

Söderhamn: Söderhamns Tidning. 

Trelleborg: Trelleborgs Allehanda. 

Uddevalla: Bohusläningen. 

Llmea; Västerbottens-Kuriren. 

Upsala: Tidningen Upsala. 
Visby; Gotlänningen. 

Västervik; Västerviks-Tidningen. 

Växjö: Nya l/äxjöbladet. 

Örebro: Örebro Dagblad. . 

Örnsköldsvik: Örnsköldsviks-Posten. 

Östersund; Jämtlands-Posten. 
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Q28 — Svenska Tryckeriaktiebolaget, Stockt® 


