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I GUMMESONS KONSTHALL HAR 
hovfotografen Ferd. Flodin haft en utställ
ning av porträtt, landskaps- och genrebil
der, som varit av stort intresse och värde. 

Det är kanske mest s om porträttfotograf, 
som hr Flodin skaffat sig ett namn, och 
porträtten dominera också på utställningen. 
Hr Flodin handhar kameran som det full
ändade instrument den är eller kan vara, 

utan att göra våld på dess effekter genom 
någon pseudokonstnärlig behandling. Por
trätten präglas alla av en lugn och natur
lig karaktär. De äro ofta utomordentligt 
väl inkomponerade i b ilden — se t . ex. det 
inuti numret återgivna porträttet av de två 
små flickorna, vilkas olika ansiktsuttryck 
också kommer fram på ett i s in omedelbar
het bedårande sätt. 

För den som intresserar sig för porträtt
konst är det mycket givande att se, hur 
hr Flodin begagnar de moderna s. k. konst
närliga kopieringsförfarandena, utan att för
gripa sig på det »bildmässiga», som ligger 
i fotografiets natur. Särskilt vackra äro 
gummitrycken med sina lena, djupa toner. 

På sidan 965 återges ytterligare- några 
bilder från den intressanta utställningen. 

LOSNUMMER 35 ORE. UPPLAGA A. 

illcistrepad M tidning 

FOR-KVIN NAN B OCH-HEMMETI 1 FRlTHIOF HELLBERG 

Rococo. En graciös bild (pigmenttryck) från hovfotograf Flodins utställning. 
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7. Det dagliga livet. 
(Forts. fr. föreg. nr.) 

DEN I FÖRRA 
kapitlet nämnda 
dagordningen ted
de sig för oss hel
pensionärer ej alls 
så enformig som 
beskrivningen må
hända ger intryck 
av. Först och 
främst ligger det 
ju i s akens natur, 
att en mängd upp
växande flickor 
som på det sättet 
dela arbete och liv 
bindas tillsammans 
i ett glatt och friskt 
kamratskap. Vis
serligen förefanns 
ibland brist på 
sympati, ja, til l och 
med oövervinnerlig 
antipati mellan oli
ka kamrater, men 
i allmänhet trivdes 
vi gott med varan
dra och med flic
korna Hammar-
stedt. Dessa voro 
fem: Nini, Martha, 
Esther, Ruth och 
Edith. Den sjätte 
dottern, Dagmar, hade dött i späda år . Den 
mellanställning dessa intogo skötte de ut
märkt. Skvaller nedläto de sig a ldrig till, 
fastän det nog hände, att vi läto dem umgäl
la till och med blotta skenet av partiskhet. 
F ru Hammarstedt hade ju ej varit männi
ska om hennes känsla ej talat högst för de 
egna döttrarna. Men hur omsorgsfullt och 
samvetsgrant hon vaktade sig för att låta 
den komma till uttryck ägnade att såra 
hel pensionärerna, hur rättvis och klok hon 
var i s in individuella uppfostran, det ha 
vi väl förstått än bättre sedan vi blivit 
livserfarna människor. Den rika moder
ligheten i hennes natur räckte till för alla, 
och jag är förvissad om att aldrig någon 
i det hemmet känt sig som styvbarn. Kom 
någon ifrån i något avseende svåra hem
förhållanden fick det förbli en hemlighet 
mellan fru Hammarstedt och henne. Nu 
var hon en a v »fru Hammarstedts flickor», 
och behövde aldrig känna någon skillnad 
i socialt hänseende mellan sig och de 
övriga eleverna. Där fanns t. ex. någon 
gång bland helpensionärerna s. k. oäkta 
barn, men därom hade vi kamrater al
drig en aning under skoltiden. Allt detta 
bidrog; ju till a tt skapa ett gott förhållan
de både mellan oss och till fru Hammar
stedts egna döttrar. Att det för dem mån
gen gång skulle kännas bittert att aldrig 
ha sitt hem och sällan sin mor riktigt 
fvir sig själva, voro vi för unga ocli oer
farna att nånsin ä gna en tanke åt. På sätt 
och vis hade vi r oligare än flickorna H am
marstedt, ty när det gällde något slags 
fuffens, t. ex. gentemot lärare och lärarin
nor, eller smitande undan lag och förord
ning, var det ju självfallet att vi ej togo 
dem med. 

Per Krafft d. y:s stora tavla, Oscar I:s och Josefinas förmätning, vilken täckte ena lång
väggen i det största klassrummet. Tavlan tillhör numera staten och ingår i K. Slottets 

samlingar. 

Som välkommet avbrott i d et vardagliga 
livet hade vi söndagarna, då vi kommo 
ut i världen, d. v. s. till släkt och vänner. 
De allra flesta hade ju alltid någon att 
besöka. I högmässan skulle vi först gå, 
men sedan voro vi fria. Och på det sättet 
kommo vi, trots förbudet inom pensionen, 
både på danser och teatrar. Hemkomsten 
kl. io var ju ett crux, men på särskild 
begäran kunde vi ibland få löfte om en 
extra halv- eller heltimme. 

Så stor var emellertid respekten för fru 
Hammarstedt, att t. ex. en gång Erika 
Eergenson (sedan gift med Carl Aug. Sö
derman och mor till Greta Söderman), när 
hon kom för sent en söndagskväll och 
fann köksdörren — som annars ofta var 
vår räddning — stängd, ej vågade ringa 
sig in utan satt på vedlåren i fa rstun hela 
natten, tills jungfrurna på morgonen kom
mo ned från sina rum i fjär de våningen. 
Jag vill minnas, att fru Hammarstedt an
såg henne ha straffat sig själv tillräckligt! 

Ett vanligt trick då fru Hammarstedt 
frågade när vi kommit hem var att svara: 
»Jag började ta adjö klockan —.» Gan
ska ångestfyllt kände vi det också när vi 
fått någon anmärkning. Fru Hammarstedt 
var ju he lpensionärernas målsman, och hon 
tog mycket noga reda på vad vi gjort oss 
skyldiga till. Anmärkningsboken upptog en 
lång förteckning på mer och m indre brotts
liga handlingar från osanning till »slurf» 
— som termen lydde. 

Utanför det stora läxläsningsrummet låg 
tamburen, och alla som sökte fru Hammar
stedt på ef termiddagarna måste passera det
ta rum och känna omkring tjugu par flick
ögon stirra på sig, vilket väl för de flesta 
tedde sig som en verklig skärseld. Seder

adelsmän, t. ex. 

mera redaktören 
för Dagens Nyhe
ter Vult von Steij-
ern gick och tog 
franska lektioner 
en vinter för frö
ken Schneidler. 
Han berättade mig 
långt efteråt, att 
han slutade med 
dessa lektioner 
därför att han fann 
denna genomgång 
alltför fruktans
värd. »Bara den 
dödstystnad som 
uppstod när man 
trädde in var ju 
förskräcklig!» Vi 
funno det förstås 
ytterst trevligt att 
på detta sätt kon
trollera alla besö
kande. Det var i 
sanning ett skiftan
de galleri med 
många originella 
typer, mest förstås 
pappor och mam
mor eller andra 
målsmän till hel-
och halvpensionä
rer. Där kommo 
sirliga hov- och 

kanslirådet Schröder
heim, son till prosten S. i Skånella, kyr
koherdens förman under adjunkttiden, 
den bekante reseskildraren kommendörkap
ten Skogman, överintendenten Dahlfeldt, en 
av Karl XV : s nära vänner, m ajor Freden-
berg, fru Hammarstedts ungdomsvän från 
Ekatiden, major Sparre, vars dotter nu bär 
titeln fru Albert Engström, myndiga indu
strimän och possessionater, såsom Lager-
felt från Kosta, Helleberg från Korsnäs, 
Scherman från Sundsvall, Sederholm från 
Näveqvarn, Markstedt från Piteå, Funkquist 
från Tomta, statskyrkliga och frireligiösa 
präster, t. ex. prosten Tollstedt från Över
gran, den svensk-amerikanske översten 
Broady hos baptisterna och pastor Lind
berg i Brödraförsamlingen, samt vanligt 
borgerligt folk från Stockholm och andra 
orter, såsom .vaktmästar Lindström i Betle-
hems-kyrkan, farfar till den bekante måla
ren Rikard Lindström, charkuterihandlar-
na Boévie och Posborg, hyrkuskverks-
ägarna Käck och Westerling, skomakar-
mästaren Fröléen, snörmakaren Hähnel, 
som hade ända till fyra vackra döttrar i 
skolan, dåvarande ägaren av Hotell Ger
mania, Svanfeldt, och många andra. En 
pappa som var särskilt guterad av flickor
na Hammarstedt var den italienske stall
mästaren Draghi, ty han betalade sin dot
ters skolavgift med ridbiljetter för deras 
räkning. Oftare än dessa herrar själva kom
mo förstås deras fruar. Ibland när den 
besökande hade något att berätta som an
sågs nyttigt eller roligt at t höra för helpen
sionärerna, fingo dessa komma in i förma
ket; t. ex. när fru Ebba Ramsay berättade 
om Stockholmslivet i hennes ungdom, dok
tor Victor Modin deklamerade sina dik-
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E N  P U B L I C I S T I S K  K V I N N O G Ä R N I N G  
SEXTIOFEM ÄR FYLLER DEN 4 OK-

tober fru -Aurore Grandien, Söderhamn, 
Söderhamns Tidning. Sammanställningen 
redaktör, ansvarig utgivare och ägare av 
är, som man ser, inte så vanlig. Många 
kvinnor ha i vårt land ägnat sig åt publi
citeten, ett ringa antal av dem kunna kalla 
sig redaktörer, men lätt räknade äro de, 
som dessutom stå som ägare av en spridd, 
daglig tidning. Bakom en sådan ställning 
ligger åtskilligt av såväl arbete som affärs
begåvning, en kvinnogärning, som i hög 
grad är värd aktning och respekt. 

Fru Grandien, som är född i Gävle, bör
jade sitt livs gärning som lärarinna ute 
på Gästriklands landsbygd. Efter några 
års arbete på denna post ingick hon äkten
skap med läroverkskollegan dr Rudolf 
Grandien i Söderhamn, som sedan Söder
hamns Tidnings grundande 1879 va"t dess 
redaktör. Det var smått om medarbetare 
i den nya tidningen och fru Grandien drogs 
redan från början in i det redaktionella 
arbetet, bl. a. som översättare av tidnin
gens följetonger. När dr Grandien avled 
i sina bästa år 1904 efter att nyligen ha 
köpt en del i tidningsföretaget, började fru 
Grandiens publicistiska arbete på allvar. 

Starten såg icke lovande ut. Med fyra 
barn i skolåldern och så gott som utan 
andra tillgångar än den obetydliga pensio
nen vågade fru Grandien lösa ut delägarne 
i tidningen — tryckeriet ingick ingalunda 
i köpet —, och så började de mödosamma 

Fru Aurore Grandien. 

åren. Tidningen hade aldrig varit en god 
affär, men den nya redaktören tog nu själv 
hand om den ekonomiska ledningen, och 
försöket lyckades. Det krävdes sparsam
het till det yttersta, när det gällde per
sonliga utgifter, och det behövdes en al
drig svikande energi för att övervinna m o-
tigheterna. Semester stod på många år 
inte att tänka på, och sjukdom fick inte 
förekomma — det var bara att bita ihop 
tänderna och gå på. Så småningom vann 
tidningens redigering allmänhetens förtro
ende i a llt högre grad. Den stund kom, 

då tryckeriet kunde inköpas. Sedan följ
de i försiktig ordning en genomgripande 
teknisk modernisering, och 1920 togs det 
viktiga steget att göra tidningen daglig. 
Nu är den sin orts ledande organ och en 
god affär. 

Men arbetet tröt icke under alla dessa 
år. Det fanns ett hushåll att sköta, och 
barnen fingo en god och dyrbar utbild
ning. Extra svårigheter kunde möta. En 
icke alltför an genäm ekonomisk upplevelse 
gav fru Grandien anledning att på sin ex
pedition införa uteslutande kvinnlig perso
nal. Det blev strejk — en extra arbets-
beredskap stod genast färdig. Ett år brann 
officinen — efter två dagar kom tidningen 
ut som vanligt. 

Under tiden försummades icke heller de 
allmänna intressena. Sedan många år har 
fru Grandien tillhört skolköksverksamhe
tens ledning, och på ett annat område blev 
hon pionjär f ör kvinnans arbete, nämligen 
som den första kvinnliga ledamoten i sta
dens fattigvårdsstyrelse, som hon ännu till
hör. 

Ännu vid fyllda 65 år står fru Grandien 
mitt uppe i a rbetet. Mödan och framgån
gen ha skapat henne en ställning i Söder
hamn — en norrlandstidning använde här
om året ordet »Söderhamns grand old da
me». "Som en god representant för svensk 
kvinnlig energi och företagsamhet förtjä
nar hon också att ihågkommas utanför den 
stad, som hon ägnat sitt livs a rbete. 

mun 

ter eller en vinbergsägare från södra Frank
rike berättade om druvskörden där. Myc
ket ofta såg man halvpensionärernas för
äldrar i morgonbönen; ja, det var knappast 
en dag som skolan ej under den hade gäster. 

Under några år hade fru Hammarstedt 
ett par norska helpensionärer. Den ena a v 
dem var alldeles blind, och hon var i 
Stockholm för att utbilda sig i s ång. Fru 
Hammarstedt vägrade först att ta emot 
henne, men det behövdes blott, att den 
stackars hjälplösa flickan med tårar i rö
sten sade: »Å, snälla fru Hammarstedt, ta 
mig», för att denna ej skulle nännas neka. 

Över huvud taget hade fru Hammarstedt 
mycket svårt att säga nej till dem som 
vädjade till hennes hjälpsamhet, och des
sa voro ej få. Alla gamla elever från 70-talet 
minnas väl t. ex. »g ubben på lårn», som en 
dag i veckan satt på vedlåren och tiggde. 
Han började på morgonen en trappa upp 
och förflyttade sig under förmiddagens lopp 
vartefter till de övre våningarna. När så 
fru Hammarstedt gick igenom farstun ren
derade det gubben alltid en stor slant och 
ett mål mat. Rätt ofta hade fru Hammar
stedt äran av »skaldekonungen» Ahlstrands 
besök, en ganska osympatisk, halvfnoskig 
poet, som sålde sina handskrivna alster 
för två kronor stycket. En gammal fru 
skickade alltid sina tiggarbrev med små 
flickor, och breven slutade oföränderligt 
med: »Säg ingenting åt lilla hyrda budet!» 
En rätt så originell välgörenhet var den 
som övades mot målarna Jakob Kulle och 
Gotthard Werner, som bodde i samma far
stu. De hade en städerska Charlotte, som 
skulle ordna frukost för dem om morg
narna, men detta var ibland lättare sagt än 
gjort för stackars Charlotte. Verkliga konst
närer som Werner och Kulle voro, voro 

de också alltemellanåt panka. När då inte 
heller Charlotte var kapitalstark fick hon 
umgälla det iråkade nödtillståndet. När 
Werner om morgnarna, med det röda hå
ret på ända;  rusade ut i fa rstun och med 
kol skrev på dörren : »Är inte hemma 
idag», då visste man att det stod illa till 
med livets nödtorft. Charlotte tog då sin 
tillflykt till fru Hammarstedt, och resul
tatet blev en välförsedd frukostbricka, som 
om morgnarna hämtades från fru Ham-

En utställning av Wienkonst, som samtidigt 
är en vädjan från Wiens nödställda konst
närer, har anordnats i Konstnärshuset vid 
S målands gatan. Utställningen har arrangerats 
av fru Lucy Karrach, som även utställer. 

Här ovan "Arkadien" av R. Sluka. 

marstedts bord, där hon egenhändigt gjor
de den i o rdning. Så var det ju många 
som fru Hammarstedt skaffade arbete, bjöd 
på middagar o. s. v. Bland dessa minns 
jag särskilt en skicklig pianist, som med 
sitt spel och s in sång gjorde oss stor glädje, 
fru Virginie Paban. Hon hade en gång 
i tiden varit gift med en pianist, so m hette 
Meyer. En gång när hon spelade för oss, 
sade hon: »Ja, den här spelade jag för
sta gången jag såg Mefistofeles.» — Me-
fistofeles? — »Ja, min blivande man» — 
ett yttrande som föreföll oss både skräck-
och tjusningsfullt. 

En gång hade vi en ganska originell 
jungfru, halvtokig av romanläsning. Hon 
hette Kristin, men förklarade, att hon ville 
heta lady (med svenskt uttal) Mathilda, 
ty hon hade läst om ett så stiligt frun
timmer med det namnet. En dag fick ladyn 
en kraftig uppsträckning för något olov
ligt tillgrepp, av kaffe tror jag det var, 
och det blev f råga om flyttning. Men mel-
lanhavandet slutade med att Kristin berät
tade för fru Hammarstedt, att hennes son, 
John (som naturligtvis hade en greve till 
far!), behövde nya byxor, och att fru Ham
marstedt lovade att han skulle få dem! 

Och legio voro frieleverna, ty de voro 
många, fastän kamraterna aldrig visste vil
ka de voro. 

Fru Hammarstedt var också stor djur
vän. En morgon t. ex. kom till skolan en 
f. d. helpensionär och medförde i en korg en 
liten hundvalp, som fötts till v ärlden i hen
nes hem, men som nu skulle dö, bara där
för att han var så ful. Och det gjorde 
henne så ont. Nå, hon visste ju vart hon 
hade gått. Naturligtvis tog fru Hammar
stedt hunden. 

(Forts.) 

H. E. EKSTRÖMS JÄSTMJÖL 
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MAT OCH MATLAGNING FRÄN VÄRL
DENS ALLA HÖRN. 

AMERIKANSK MATORDNING OCH NAGRA 

TYPISKT AMERIKANSKA MATRECEPT. 

NÄR EN SVENSKA, KOMMEN PÅ BESÖK 
i ett amerikanskt genomsnittshem, första gången 
slår sig ned vid frukostbordet, mötes hon av minst 
två sensationer. 

Sensationen n:r i är frånvaron av duk, det vill 
säga i ett stycke. Ty hela den blänkande bordski
van är belagd med ett otal smådukar — s. k. 
doilies — mellan vilka träets ådror skina fram, 
alldeles lagom för att låta kaffekopparne och en 
del andra bordsutensilier vackert spegla sig mot 
bordsytan. Mitt på bordet är en större rund spets
duk ; under varje kuvert är en mindre rund eller 
fyrkantig duk, så ännu några mindre "lappar" un
der varje glas, tillbringare etc. och till sist dukar 
för varje skål, fat e. d., som kan få sin plats på 
bordet. — Är nu svenskan en husmor, tänker hon 
med beklagande på den, som har att svara för 
att bordsskivan ej tar skada av denna för hennes 
öga något säregna dukning. Men hon kan vara 
lugn:- den blanka ytan förefaller städse lika jämn 
och skimrande, vilket finner sin förklaring däri 
att den tjänande systern i ett amerikanskt medel-
klasshem väl förstår att på rätt och kraftigt sätt 
använda både "polerdabb" och sämskinn. 

Sensationen n:o 2 är att först före något annat 
bjudes frukt, oftast någon rå syrlig sådan, och då 
gärna grape-fruit, som är placerad, en halv frukt 
i en låg skål framför varje kuvert. Ibland utbytes 
frukten — grape-fruit, apelsin, bananer, persikor 
etc. — mot friska bär eller också en kompott av 
frisk eller torkad frukt. — Efter frukten följer så 
gröt, oftast av havregryn, men även ibland av 
majs- eller bovetegryn. Därefter kommer själva 
huvudrätten, som varierar allt efter årstid och an
dra omständigheter. Under vår och sommar äro 
löskokta ägg, eller förlorade ägg lagda på grädd-
bemängda stekta brödskivor, eller också allehanda 
äggrätter mycket använda, medan åter under den 
tid då ägg äro dyra, allehanda stuvningar lagda på 
smörstekt bröd äro särdeles vanliga och omtyckta. 
Följer så kaffe, ett starkt och varmt kaffe, till vil
ket serveras nygräddade "biscuits", "rolls" eller 
"griddle cakes", d. v. s. bakverk med jästpulver. 
Att det blir mycket arbete för tjänarinnan både 
före, under och efter denna och även de andra mål
tiderna, är naturligt, ty i ett amerikanskt genom
snittshem, med moderata inkomster och förfinade 
vanor, finnes oftast endast en tjänarinna. Och den
na måste både laga maten och sedan, prydligt klädd, 
servera den, varefter följer diskningen, vilken är 
ett ganska drygt arbete, tack vaie den oändliga 
mängd av tallrikar och assietter, som dragas ned för 
varje måltid. Ty för varje sallad eller legym, som 
åtföljer en stek e. d. användes en särskild assiett. 

Några timmar efter frukosten (breakfast) kom
mer "luncheon", tiden scammanfallande med vår 
"svenska" lunch, möjligen något senare. Då serve
ras vad som finnes kvar av överlevor, vilka i en 
skicklig hand kunna aptitligt maskeras på flerfal-
digt sätt. T. ex.: Kall stek med potatis- eller le-
gymsallad, eller köttet i strimlor blandat i mayon
naise med kokta grönsaker. Eller fisksallad, sam-
manstuvat kött eller fisk med makaroner e. d. i 
grädd- eller steksås; ost- eller äggrätter, utdrygade 
med ris eller makaroner; samtliga rätter gärna lag
da på stekt bröd. Följer så te, kaffe eller choklad 
med en enkel mjuk kaka, scones, "gingerbread" 
(mjuk sirapskaka), eller dylikt lätt gjort bakverk. 

Middagen serveras sent, sällan före kl. 6, meren
dels 6.30—7. Den utgöres kanske endast av två rät
ter med eller utan frukt, men förefaller att vara 
ännu rikhaltigare, tack vare ovanberörda sätt att 
servera sallader och legymer. Ofta förekommer en 
mer eller mindre stark oavredd eller redd soppa, 
kött- eller fiskrätt, potatis och legymer, varpå föl
jer frukt eller helt enkelt kaffe direkt på huvud
rätten, då gärna med någon nybakt, enkel kaka. 

Amerika är konservernas och de färdiga eller 
halvförberedda livsmedlens förlovade land. Helt 
naturligt för övrigt, när det gäller att i ett hem 
hinna med sä mycket av olikartade göromål, som 
just är fallet i Amerika. Och både i miljonärs
hemmet med 6—15 tjänare och i det tjänarinnelösa 
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R E D I G E R A D  A V  I D A  H Ö G S T E D T .  

hemmet användas alla dessa färdiga livsmedelspre
parat, för vilka respektive fabrikanter göra en stor
artad och vidunderligt dyrbar reklam — men vilken 
dock förefaller att göra avsedd verkan. — Det var 
i Amerika, som för många år sedan ett ljushuvud 
fann på att framställa ångpreparcrade havregryn, 
varigenom numera ett par timmars kokning inbe
sparades i varje hem — nu har man gått ännu 
längre och bereder en del grynsorter på sådant sätt 
att de e j alls behöva kokas utan förtäras torra med 
litet socker och gräddmjölk, t. ex corn-flakes, 
Malted breakfast-food, grape-nuts m. m. — En 
hel här av fabrikanter framställa köttkonserver av 
alla slag, medan andra tillverka en mångfald av 
soppor, varibland särskillt är att märka Campbells 
världsberömda soppor, vilka på sistone hittat vägen 
också till vårt land. Och Sverige känner ej till alla 
de härliga kompotter, som sedan några år i stora 
massor användas snart sagt i hela världen, och lyck
ligtvis även här försäljas till överkomligt pris! 

Men huru många bekväma livsmedelspreparat, 
som än stå den amerikanska husmodern till buds, 
så skall ingen tro, att hon fullt baserar sitt hushålll 
på dylika. Tvärtom bereder hon själv, eller ännu 
hellre och när detta låter sig göra, ser till att i hen
nes hem beredes en hel rad speciella go da ting, där
ibland först och främst ett flertal bakverk, vilka 
merendels framställas medelst bakpulver. Ty Ame
rika är också bakpulvrens förlovade land, i det att 
ingenstädes i världen förbrukas sådana enorma 
mängder av detta preparat som därstädes, vilket 
faktum nogsamt kan utläsas på de ståtliga, utmärkt 
vackra och dyrbara helsidcsannonser i en massa 
stora tidskrifter, som amerikanska bakpulverfabri-
kanter kunna kosta på sitt fabrikat. 

Mycket mera kunde vara att andraga evad som 
angår amerikanska matförhåilanden i allmänhet, 
men utrymmet tillåter ej mera i den vägen. Här 
nedan skall endast meddelas några stickprov ur en 
rik källa, som många år stått undertecknad till 
buds, vilken ej så sällan får nya tillflöden från 
skilda håll, ej minst tack vare ett par forna tjäna-
rinnors flitiga medverkan, vilka titt och ofta över 
det stora havet sända sin forna matmoder månget 
värdefullt, och av mig själv utprövat recept. 

Några äkta amerikanska recept. 

(Eftertryck förbjudes.) 

Biscuits. (Frukostbröd.) 

i lit. vetemjöl, 4 strukna tsk. bakpulver, 2 msk. 
fast smör eller gott flott (40—50 g r.), Y* tsk. salt, 
i tsk. socker, omkr. 4 del. mjölk (el. mjölk och 
vatten). 

Mjölet, bakpulvret, saltet och sockret siktas sam
man över ett större fat. Det kalla fettämnet in
arbetas i mjölet med fingerspetsarna. När bland
ningen är som smulor, iblandas raskt med sked så 
mycket av mjölk att degen blir av lämplig konsi
stens a tt arbetas på bakbordet. Den knådas och ut-
kavlas till drygt 1 cm :s tjocklek, och med runt 
mått eller dricksglas uttagas kakor, som ställas på 
smorda plåtar och genast gräddas rostgula i varm 
ugn. Strax innan bröden äro färdiga, penslas de 
med mjölk eller vatten. Serveras helst, varma, med 
smör, marmelad eller maplesirap. 

Graham muffins med dadlar eller fikon. 
("Hälsobullar".) 

3 l/2 del. grahammjöl, 3 del. vetemjöl, 2 tsk. bak
pulver, Yi tsk. salt, 2 tsk. socker, 1—2 msk. smör, 
margarin eller flottyr, 1—2 ägg, omkr. $y2 del. 
mjölk. — 15 dadlar eller 10—12 fikon. 

Mjölsorterna siktas med bakpulvret, saltet och 
sockret. (Sådorna från grahammjölet medtagas.) 
Äggen vispas med mjölken och det smälta, avsval
nade smöret. Sist iblandas den fint sönderskurna, 
mjöldoftande frukten. Smeten lägges i små smorda 
och mjölade formar, som endast få fyllas till hälf
ten. Ställas på plåt och gräddas i god ugnsvärme. 

Havregrynsmos à la Florida. 

Denna enkla och lätt åstadkomna samt därtill 
mycket hälsosamma anrättning är på vissa ställen i 
Amerika mycket omtyckt. — Omkr. l/z lit. ångprep. 
havregryn, i à 1*4 lit. kallt vatten, y2 lit. friska 
bär, bananer eller plommon, lösa päron etc. 

Havregrynen — som ej få vara av den smuliga 
sorten — läggas på kvällen i en skål och överslås 

med det kalla vattnet. Helt litet salt tillsattes, och 
grynen få stå över natten. På morgonen sönder-
mösas med silvergaffel eller dito kniv råa bär, ba
naner, lös frukt e. dyl. och blandas hastigt i gryn
massan. Serveras genast med god mjölk eller 

grädde" V T TT tyt 
(Forts.) I- H—DT. 

IDUNS KÖKSALMANACKA. 1—8 OKT. 

SÖNDAG. Frukost: Bräckt skinka med äggröra 
och potatis; smör, bröd, tomater; kaffe eller te; 
systerkaka. — Middag: Vegetarisk avredd buljong 
med oststänger; stekt hare med potatis och salla
der, päronkaka. 

MÅNDAG. Frukost: Stekt salt sill med lök och 
gräddsås, potatis; smör, bröd, ost, kaffe eller te; 
skorpor. — Middag: Kroppkakor med skirat smör; 
äpple- och plommonkompott med grädde. 

TISDAG. Frukost: Kokt frankfurterkorv med 
potatis; smör, bröd, rädisor, kaffe eller te, skorpor. 
— Stuvade abborrar, potatis; enkel fruktpudding. 

ONSDAG. Frukost: Uppstekta kroppkakor (res
ter) med lingon; smör, bröd, ost, kaffe eller te, 
skorpor. — Middag: Ragu på hare (rester), potatis; 
nyponsoppa med skorpor. 

TORSDAG. Frukost: Sillgratin; ,smör, bröd, 
ost, rödbetor; kaffe eller te, skorpor. — Middag: 
Vitkålssoppa med prinskorv; äpplepannkaka. 

FREDAG. Frukost: Enkel omelett med haché 
(rester från haren) ; stekt potatis ; smör, bröd, rä
disor, kaffe eller te, skorpor. — Middag: Stekt 
bergtorsk, potatis; griljerade äpplen (se Iduns hus
hållssida N :o 38). 

LÖRDAG. Frukost: Fisk- och makaronilåda med 
äggstanning; smör, bröd, rädisor; kaffe eller te, 
skorpor. — Kåldolmar, potatis; päronkompott med 
vispad grädde. 

RECEPT. 

(Eftertryck förbjudes.) 

Vegetarisk, avredd buljong (för 6 pers.). — 1 
stort selleri, Yt. kålrot, 3 morötter, 2 palsternackor, 
i purjolök, i liten rödbeta, 1 liten rödlök, 1 rågad 
msk. salt, 10 vitpepparkorn, omkr. 3Y2—4 lit- vat
ten. — Till avredning: 2 äggulor. — 3—4 msk. 
tjock grädde. 

Till en vegetarisk buljong kan användas vilka 
grönsaker som helst, dock bör alltid selleri vara 
med. Däremot oör kål användas sparsamt eller all
deles uteslutas. — Rot- och grönsakerna ansas, 
sköljas och skäras i stora bitar, och sättas på med 
det kalla vattnet. Buljongen får sakta koka un
der lock omkr. 3 tim., varefter den silas upp. I 
den värmda soppskålen vispas äggulorna och gräd
den och den avsmakade buljongen dithälles under 
vispning. Buljongen serveras het med oststänger. 

Oststänger. 75 gr. smör, 75 gr. mjöl, 75 gr- kokt, 
kall riven potatis, 6—8 msk. riven ost. — Smör, 
mjöl och potatis samt drygt hälften av osten blan
das på bakbordet till en deg. Denna rullas i knappt 
lillfingerstjocka stänger, vilka lätt plattas till, pens
las med ägg eller grädde och beströs med riven 
ost. Gräddas rostbruna i god ugnsvärme. 

Stekt hare. 1 stor, ung hare, il/t hekto späck, 1 
msk. salt, Ya tsk. vitpeppar, 2^/2. msk . smör (75 gr.), 
2—3 del. buljong (kokt på sidostyckena), 5 del. 
mjölk, 2 del. grädde. 

Haren bör, allt efter årstiden, hänga 3—5 dagar. 
Den flås, och huvudet avskäres. (Skinnet lossas 
med vass kniv rundt kring halsen och benen, var
efter det avdrages). Med spetsig kniv borttages 
noga alla hinnor, varefter bogen väl sköljes och 
avtorkas. De tunna sidostyckena borthuggas och på
sättas med kallt vatten till buljong. Lår och bo
gar avskäras. Ryggraden och låren knäckas på inre 
sidan för att underlätta skärningen vid serverin
gen. Späcket skäres i fina strimlor, doppade i salt 
och peppar, och härmed späckas lår och bogar. — 
I en stekgryta brynes smöret, och rygg, lår och 
bogar nedläggas att vackert brynas på alla sidor. 
Därefter spädes först med den kokande buljongen 
och därefter med mjölken. Stekningen försiggår 
sakta och under tättslutande lock omkr. 2 tim eller 
tills köttet är mört. Haren skäres i vackra styc
ken och upplägges på fat. Serveras med helstekta 
potatisar, grönsallad, gurka, svart vinbärsgelé e. d. 
— Såsen avredes som vanlig steksås och bör vara 

(Forts. sid. 97*-) 
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ROMAN AV JOHN GALSWORTHY. AUKTORISERAD ÖVERSÄTTNING AV ELLEN RYDELIUS. 

(Forts.) 

OCH DEN STACKARS FLICKAN, 
som så tydligt var angelägen att göra ett 
gott intryck! Så frågade hon: 

— Har ni dansat igen hos greve Rosek 
nyligen? 

— O ja, har ni inte — hörde ni inte 
— jag — Och så tystnade hon. 

En tanke flög igenom Gyps hjärna: — 
Jaså, Gustav har sett henne men inte be
rättat det för mig! — Men hon sade ge
nast: 

— Jo visst, det hade jag glömt. Vilken 
kväll är det ni debuterar? 

— Om fredag åtta dagar. Tänk! På 
Octagon. Är det inte utmärkt! De ha 
givit mig ett sådant bra engagemang! Jag 
ville så gärna, att ni och mr Fiorsen skulle 
komma ! 

— Naturligtvis göra vi det. Min far tyc
ker också om dans eller hur, far? 

— Winton tog cigarren ur munnen. 
— När den är bra, — sade han artigt. 
— Åh, min är bra, eller hur, mrs Fior

sen! Jag menar, jag har arbetat ända se
dan jag var tretton år, förstår ni. Jag 
helt enkelt älskar det. Jag tror ni skulle 
dansa härligt, mrs Fiorsen. Ni har en så
dan utsökt figur. Jag tycker riktigt om att 
se er gå. 

Gyp rodnade och sade: 
— Tag en av de här, miss Wing — 

det är hela hallon inuti. 
Den lilla danserskan stack en i munnen. 
— Åh, var snäll oc h kalla mig inte miss 

Wing! Jag skulle vilja att ni kallade mig 
Daphne. Mr Fior— alla människor gör det. 

Medveten om faderns ansikte mumlade 
Gyp: 

— Det är ett förtjusande namn. Vill 
ni inte ha en till? Det där är aprikoser. 

— De äro utmärkta. Vet ni, min för
sta dräkt blir helt och hållet av orange
blommor. Mr Fiorsen föreslog det. Men 
jag antar han berättat det. Kanske det 
var ni, som egentligen föreslog det? — 
Gyp skakade på huvudet. — Greve Rosek 
säger att världen väntar på mig — Hon 
tystnade med en konfektbit halvvägs upp 
mot läpparna och tillade tvivlande: Tror 
ni det är sant? 

Gyp svarade med ett mjukt: Jag hop
pas det. 

— Han säger, att jag är något nytt. 
Det vore trevligt att tänka det. Han har fin 
smak, det har mr Fiorsen också, eller hur? 

Gyp, som kände, hur faderns läppar sam
manpressades bakom cigarröken och som 
fick en plötslig längtan att stiga upp och 
gå därifrån, nickade. 

Den lilla danserskan stoppade konfekt
biten i munnen och sade förbindligt: — 
Naturligtvis har han det, eftersom han gifte 
sig med er. 

Sedan tycktes hon bli medveten om att 
Wintons ögon uppmärksamt voro fästade 
på henne och blev förvirrad, sväljde hastigt 
och sade: 

— Åh, är det inte förtjusande här — 

alldeles som på landet ! Jag är rädd att jag 
måste gå. Det är så viktigt för mig att 
inte gå miste om något nu. — Och hon 
steg upp. 

Winton reste sig också. Gyp såg flic
kans ögon falla på hans styva hand och 
bli rundare och rundare, och då de gingo 
förbi husväggen, svävade den försiktiga 
rösten tillbaka: 

— Åh jag hoppas — Men vad flickan 
hoppades, hörde hon inte. 

Gyp sjönk tillbaka i stolen och satt orör
lig. Det surrade bin bland hennes blommor, 
duvor kuttrade bland träden, solskenet 
värmde hennes knän och den utsträckta 
foten tvärs genom de genombrutna strum
porna. Tjänsteflickans skratt och det be
hagliga gnyet från valparna, som lekte i 
köket, fördes med vinden nedåt trädgår
den jämte det avlägsna ropet från mjölk
försäljaren ute på vägen. Ållt var mycket 
fridfullt. Men i hennes hjärta kändes så
dana besynnerliga, besvikna sinnesrörelser, 
sådana egendomliga, invecklade känslor. 
Detta ögonblick av klarhet angående gra
den av hennes mans uppriktighet kom tätt 
i hälarna på det ögonblick, ödet hade valt 
för en annan upptäckt. En fruktan hon 
känt i fl era veckor hade nu blivit visshet. 
Hon hade sagt till W inton, att hon ic ke vil
le ha något barn. Människor, som veta, a tt 
deras födelse har orsakat död eller för djupt 
lidande, ha ibland denna fientliga instinkt. 
Hon hade icke ens den trösten, att Fiorsen 
ville ha barn, hon visste att det inte var 
så, och nu var hon säker på att hon vän
tade ett barn. Men det var värre än så. 
Hon hade icke uppnått och visste, a tt hon 
icke skulle nå den subtila själarnas förening, 
som. ensam gör ä ktenskapet heligt och gör 
de uppoffringar moderskapet kräver till en 
glädje. Hon var vackert fångad i sitt dår
aktiga och dumdristiga misstags nät! Så 
få månaders äktenskap — och ändå vara 
viss om att det va r ett fiasko och så hopp
löst för framtiden! I ljuset av denna nya 
visshet var det förfärligt ! Det behövs ett 
hårt naturligt faktum för att få en läng-
tansfull och förbryllad ande att inse san-
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Årets sista kvartal 
i står för dörren och därmed nödvändig- 1 
I heten för våra ärade kvartalsprenume- | 
i ranter att i god tid förnya prenumera- i 
I tionen. Det är även ett ypperligt till- | 
i fälle för dem, som ännu ej skaffat sig I 
I vårt lands litterärt och aktuellt mest \ 
I innehållsrika veckotidning, att detta sista | 
i kvartal prov prenumerera på I dun. i 

I Iduns julnummer \ 

Î med sina intressanta litterära bidrag av | 
i ett antal av våra bästa pennor utgår nu | 
i som förut gratis även till kvartals pre- 1 
I numeranterna. \ 

ningen. Besvikenhet är inte välkommen 
för ett kvinnohjärta, ännu mindre välkom
men, då det är besvikenhet med sig själv 
lika mycket som med en annan. Hennes 
stora mål — hennes livs plan! Hon hade 
ämnat — vad? — rädda Fiorsen från ho
nom själv ! Det var löjligt. Hon hade bara 
förlorat sig själv. Redan kände hon sig 
i fängelse, och ett barn skulle göra henne 
ännu mera bunden. För somliga kvinnol
år vissheten a tt något måste ske lugnande 
för nerverna. Gyp var motsatsen till dessa. 
Att tvinga henne var rätta sättet att upp
egga varje motspänstig känsla hos henne. 
Hon ville kanske vara lugn, men — man 
kan inte än dra sin natur. 

Och så kom det sig, att medan duvorna 
kuttrade och solskenet värmde hennes föt
ter, upplevde hon sitt livs bittraste ögon
blick — än så länge. • Stoltheten kom hen
ne till hjälp. Hon hade ställt det eländigt 
för sig, men ingen fick veta det, — absolut 
icke fadern, som varnat henne så förtvivlat ! 
Som hon bäddat, fick hon ligga. 

När Winton kom tillbaka, fann han hen
ne leende, och sade: 

— Jag kan inte se det förtrollande, Gyp. 
— Tycker du verkligen inte, att hen

nes ansikte är alldeles fulländat? 
— Det är banalt. 
— Ja, men det försvinner, när hon dan

sar. 
Winton såg på henne under halvslutna 

ögonlock. 
— Med kläderna? Vad anser Fiorsen 

om henne? 
Gyp log. 
— Anser han något om henne? Det vet 

jag inte. 
Hon kunde känna den vaksamma spän

ningen i h ans ansikte. Och plötsligt sade 
han: 

— Daphne Wing! Herre Gud! 
Orden voro ett mästerstycke av grämelse 

och misstro. Hans dotter i fa ra för — en 
sådan ! 

När han gått, satt Gyp kvar,' tills solen 
alldeles hade försvunnit och daggen träng
de igenom hennes tunna klänning. Hon 
ville tänka på allt utom på sig själv. För 
att bli lycklig s kulle man göra andra lyck
liga — eller v ar det inte så d e sade? Hon 
skulle försöka — hon måste försöka. Betty, 
som var så korpulent och hade en sådan 
rheumatism i benet — tänkte hon någon
sin på sig själv? Eller faster Rosamund, 
som evigt räddade borttappade hundar, 
halta hästar och utfattiga musiker? Och 
hennes far, gjorde lian inte alltid, trots 
sina mondäna manér, små tjänster åt kar
lar i hans gamla regemente, tänkte han 
inte alltid på henne och vad han kunde 
göra för att bereda henne glädje? Att 
älska alla och skänka dem lycka? Var 
det inte möjligt? Men det var svårt att 
älska människor, de voro så olika fåglar 
och djur och blommor, som det föreföll 
naturligt och lätt att älska. 

Hon gick upp på sitt rum och började 
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klä sig till middagen. Vilken av hennes 
klänningar tyckte han mest om? Den lju
sa, urringade ambrafärgade eller den där 
mjuka vita med de écrufärgade spetsarna? 
Hon beslöt sig för den sista. Medan hon 
mönstrade sin slanka, smärta figur i spe-
.geln, gick en rysning genom henne. Det 
skulle försvinna alltsammans, hon skulle 
bli en av dessa kvinnor, som ta omsorgs
full motion på gatorna, och som förvåna
de henne genom s itt mod att visa sig. Det 
var inte rättvist, att man måste bli van
skaplig och frånstötande för ögat för att 
alstra nytt liv i v ärlden. Somliga kvinnor 
tycktes stolta över att vara sådana. Hur 
var det möjligt? Hon skulle aldrig våga 
visa sig under de dagar som kommo. 

Hon slutade sin klädsel och gick ned 
för trappan. Klockan var nära åtta, och 
Fiorsen hade inte kommit. När gongon-
gen ringt, vände hon sig från fönstret med 
en suck och gick in till middagen. Den
na suck hade varit ett uttryck för lättnad. 
Hon åt sin middag med de två valparna 
bredvid sig, skickade ut dem och satte 
sig vid pianot. Hon spelade Chopin-ety-
der, valser, mazurkor, preludier, en eller 
två polonäser. Och Betty, som hade en 
viss svaghet för denna kompositör, satt 
på en stol utanför dörren, som ledde till 
köksregionerna och som hon öppnat på 
glänt. Hon önskade att hon kunde få gå 
och titta på sin »sötnos» i den vita klän
ningen, med ljuslågorna på var sida och 
de där förtjusande liljorna i vasen tätt in
till, som doftade så härligt. Och när en 
av tjänstflickorna kom för nära, hysjade 
hon förargad åt henne, att hon skulle gå 
sin väg. 

Det blev sen t. Brickan hade burits upp, 
tjänstflickorna hade gått till sängs. Gyp 
hade slutat spela, släckt ljusen och innan 
hon gick upp, stod hon vid det franska 
fönstret och stirrade ut i mörkret. Så 
varmt det var — varmt nog för att pressa 
fram doften ur jasminerna utmed t rädgårds
muren ! Inte en stjärna. Det såg alltid 
ut att vara så få stjärnor i Lo ndon. Ett 
ljud kom henne att svänga om på klacken. 
Någonting stod där borta i m örkret, vid 
den öppna dörren. Hon hörde en suck 
och ropade förskräckt : 

— Är det du, Gustav? 
Han yttrade några ord, som hon inte 

kunde förstå. Raskt stängde hon fönstret 
och gick fram till honom. Ljuset f rån hal
len lyste upp ena sidan av hans ansikte 
och figur. Han var blek, ögonen hade en 
besynnerlig glans, ärmen var alldeles vit. 
Han sade med grumlig röst: 

— Lilla s pöke! — och sedan några ord, 
som måste vara svenska. Det var första 
gången Gyp hade sett dryckenskap på nära 
håll. Och hennes enda tanke var: — Så 
förskräckligt, om någon skulle få se ho
nom — så f örskräckligt! Hon rusade fram 
för att komma in i hallen och låsa dörren, 
som ledde till köksregionerna, men lian 
grep tag i h ennes klänning, slet spetsen 
från hennes hals och hans fumliga fingrar 
klämde hennes axel. Hon stannade tvärt, 
rädd att göra något buller eller att dra om
kull honom, och hans andra hand grep 
om hennes andra axel, så att han stod sta
digt lutad mot henne. Varför var hon icke 
indignerad, slagen till marken av sorg och 
skam och raseri? Hon kände bara: Vad 
skall jag göra? Hur skall jag få honom 
uppför trappan utan att någon får veta det? 

Och hon såg upp i hans ansikte — det 
tycktes henne så patetiskt med sina lysan
de ögon och det stirrande vita att hon 
kunde ha brustit i gråt. Hon sade milt: 

— Gustav, det är bra nu. Luta dig mot 
mig, så skola vi gå upp. 

Hans händer, som icke tycktes ha någon 
kraft eller avsikt, rörde mekaniskt smekan
de, vid hennes kinder. Starkare än av
smaken var detta förfärliga medlidande. 
Hon lade armen kring hans liv och gick 
med honom fram mot trappan. Om bara 
ingen hörde dem, om hon bara skulle få 
honom upp lugnt? Och hon mumlade: 

— Ta la inte, du mår inte bra. Luta dig 
stadigt mot mig. 

Han tycktes göra en stor ansträngning, 
hans läppar skötos ut och med ett uttryck 
av stolthet, som skulle ha varit komiskt 
om det ej varit så tragiskt, mumlade han 
någonting. 

Hon tryckte honom hårt intill sig med 
all sin styrka liksom hon skulle ha hållit 
en vansinnigt älskad och b örjade stiga upp
för trappan. Det var lättare än hon hade 
trott. Bara tvärs över trappavsatsen nu, 
in i so vrummet, och så skulle faran vara 
över! Sagt och gjort! Han låg nu tvärs 
över sängen, och dörren var stängd. Se
dan gav hon för ett ögonblick vika för ett 
anfall av frossa, som var så häftig, att hon 
kunda höra tänderna klappra utan att kun
na hejda dem. Hon fick syn på sig själv 
i den stora spegeln. Hennes vackra spet-

En dikt om längtan. 
Av HARRY BLOMBERG. 

Gingo de väl vied vimplade skepp mot fjärran hav? 
Fäderna sova. Ingen står upp och ger mig ett svar 

ur sin grav. 
Gingo de väl med de farande skepp, då kan jag 

min längtan förstå, 
men levde de bara ett landkrabbeliv — vem gav wig 

min längtan då? 
Sova de alla i svart vigd jord 
vid kyrka kalkad och kal? 
Gledo ej några en gång överbord 
vid en enkel skeppsritual? 

Fäderna sova. Ingen står upp och ger mig ur gra
ven ett svar. 

Okänd sover ju hela min släkt b ortom min mor och 
min far. 

Okänd sover ju hela min släkt, men välkänd stor
mar väl än 

sängen om världen i blod som jag ärvt från tusen 
förmultnade män. 

Sällsamt och mystiskt den leder min fot i hastigt 
rullande år, 

dragande långt från var kronoväg och till fåvitska 
vägars spår. 

Ofta mig griper med kramande makt 
den fattige läng t ar ens ve: 
Jorden har länder, vars sällsamma prakt 
mitt öga väl aldrig får se. 

Jordklotet virvlar bland tusende klot, där liv kanske 
blommar ocli gror, 

men jordklotets fånge får inte ens se den futtiga 
värld han bebor. 

Fäder, jag vet ej vad öden ni haft, men kanske en 
vit albatross 

följt er och kommit er tamgåsfot att slita i var
dagens tross. 

Fäder, jag vet ej om ni sutto fast i saxen förnuft 
eller plikt, 

kanske till sist att ni rymde er väg från hustru och 
barn — i en dikt! 

Kanske den dikten blev skriven en natt 
med måne och ropande blåst, 
kanske en stormvingad fågel satt 
och sjöng vid er fönsterpost. 

Fäder, i natt har jag hört hans sång, han sjöng som 
väl aldrig förr, 

och med dröjande steg och darrande hand har jag 
reglat min ytterdörr. 

sar voro alldeles sönderrivna, skuldrorna 
voro röda på det ställe, där hans händer 
hade gripit tag i dem för att han skulle 
kunna hålla sig uppe. Hon kastade av 
sig klänningen, satte på sig en morgon
rock och gick fram till honom. Han låg 
som i e n slags dvala, och med svårighet 
fick hon honom att sitta upp och luta sig 
mot sängkanten. Hon tog av honom hals
duk och krage och rådbråkade sin hjärna 
för att fundera ut vad hon skulle ge ho
nom. Luktsalt! Det måste säkert vara bra! 
Det återgav honom medvetandet, så att 
han till och med försökte kyssa henne. 
Slutligen var han i säng och hon stod och 
såg på honom. Hans ögon voro slutna, 
han skulle inte se om hon föll till föga 
nu. Men hon ville inte gråta — hon ville 
inte. Det kom en snyftning — men det 
var allt. Ja, det var ingenting annat att 
göra för henne än att också gå i säng. 
Hon klädde av sig och släckte ljuset. Han 
låg i e n dvalliknande sömn. Och medan 
hon låg där med vidöppna ögon och stirra
de ut i mörkret, kom det ett leende på 
hennes läppar — ett mycket besynnerligt 
leende! Hon tänkte på alla dessa befäng
da unga hustrur, som hon läst om och 
som rodnande och darrande viska i sin a 
unga makars öra att de »ha något — något 
att berätta dem!» 

VI. 

När hon betraktade Fiorsen dagen där
på, där han låg alltjämt fö rsjunken i djup 
sömn, var hennes första tanke: Han ser 
alldeles likadan ut. Och plötsligt föreföll 
det henne besynnerligt, att hon icke känt 
och ännu icke kände någ on avsmak. Allt
sammans var för djupt för avsmak och 
på något vis' för naturligt. Hon bar denna 
nya upptäckt av hans otyglade manér utan 
grämelse, dessutom hade hon länge vetat 
av denna hans smak — m an kan icke dric
ka konjak utan att förråda det. 

Hon smög sig ljudlöst ur sängen, ljudlöst 
plockade hon ihop hans skor och kläder, 
som alla lågo vräkta på en stol, och bar 
ut dem i toilettrummet. Där höll hon upp 
plaggen mot det tidiga dagsljuset och bor
stade dem, sedan smög hon ljudlöst till
baka i sängen med nål och tråd och med 
sina spetsar. * Ingen fick veta det, icke ens 
han fick veta det. För ögonblicket hade 
hon glömt det där andra, som var så för
färande viktigt, det kon nu åter för henne, 
mycket plötsligt, mycket k väljande. Så län
ge hon kunde hålla det hemligt, skulle in
gen få veta det heller — han sist av alla. 

Förmiddagen gick som vanligt, men då 
hon vid tolvtiden kom in i musikrummet, 
fann hon, att han hade gått ut. Hon skulle 
just sätta sig till lunch, då Betty anmälde 
med det breda leende, s om lyste upp hen
nes fullmånsansikte, när någon hade tagit 
henne från rätta sidan: 

— G reve Rosek! 
Gyp steg överraskad upp. 
— S äg att mr Fiorsen inte är inne, men 

— fråga om han inte vill komma och äta 
litet lunch och var snäll och tag upp en 
butelj rhenskt. 

Under de få sekunderna, innan gästen 
infann sig, kände Gyp samma slags spän
ning som då man kommer in på en äng, 
där en tjur betar. 

(Forts.) 

T V Ä T T P I I I  V R  F T  "XSl F R F "  â r  i n g e n  n y h e t ' u t a n  e t t  g a m m a n  
*• * -i i  ̂•L' • "V L U L beprövat och omtyckt tvättmedel. 

Begär provpaket från någon av våra butiker. 
Aktiebolaget WILH. 13 ECKER - Stockholm. 
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E N  K U R S  I  B A R N A V Å R D  
FÖR ID UN AV DR ARTHUR FÜRSTENBERG 

(Forts.) 

Kläd ej barnen för varmt! 

En god och efter årstid och väderlek 
lämpad klädedräkt hör också till ett av 
medlen att skydda vår hälsa, men därvid 
är att märka, att det kanske är mera skad
ligt att kläda barnen för varmt än för kallt, 
vilket jag ävenledes senare skall beröra 
på tal om härdningen och dess betydelse. 
I vårt klimat med dess hastiga växlingar 
synes det mig lämpligt att låta barnen un
der skjortan bära en tunn tröja av ramie 
eller Lahmann-tyg men aldrig av ylle. 

En stunds daglig sö mn — en viktig sak. 

Att sömn — o störd och tillräckligt lång
varig — hör till medlen för hälsans beva
rande, torde litet var kunna konstatera, 
men för barnen är fordran på en mycket 
långvarig sömn ofrånkomlig. Därtill ett 
tidigt gående till sängs och dag för dag 
vid samma tid och detta även om mostrar, 
fastrar eller andra anförvanter komma på 
besök. Är tiden fast fixerad, slipper man 
också det dagliga tjatet med bön om att 
få vara längre uppe, som är så pinsamt fö r 
de äldre. 

Min uppfattning är den, att även den 
fullvuxne, isynnerhet den som har något 
så när krävande sysselsättning, regelbundet 
borde sova en kort stund under dagens 
lopp. Men barnet, vars hjärna är under 
stark utveckling och stundligen får så mån
ga nya intryck, har otvivelaktigt stor nytta 
av att få en stunds sömn någon gång un
der dagen och ju längre barnet kan för
mås att därmed fortsätta, desto bättre. 
Och när detta ej längre lyckas, bör bar
net åtminstone en gång dagligen lämnas en
samt sittande i bädden under någon hel 
eller halv timma; redan detta är en god 
vila för hjärnan. 

Forcera ej barnens utveckling! 

I övrigt bör man söka behandla sitt b arn 
med lugn och icke skynda på dèss utveck
ling. Är - barnet normalt utvecklat, spelar 
det ingen roll, om det går eller talar se
nare än andra barn och ju längre barnets 
hjärna slipper att bliva tröttad med lär
domar, ju bättre i alla avseenden. Att 
lära barn att rabbla upp en massa vers 
eller sjunga dem kan icke vara till någon 
nytta och visst icke till någon glädje för 
dem, som inbjudas att höra däruppå. Låt 
barnen utvecklas i frihet, så länge som 
skollagen tillåter det eller till dess att de 
fylla 7 år. Dessförinnan böra barnens fan
tasi och dess lekar få spela huvudrollen, 
till nytta för många år framåt. Jag står 
därför på den ståndpunkten, att de s. k. 
barnträdgårdarne endast hava en uppgift 
att fylla för de barn, som äro enda barnet 
i familjen och således ej hava lekkamrater 
i hemmet och för de barn, vilkas mödrar 
arbeta utom hemmet och ej hava tillfälle 
att i tillräcklig grad sysselsätta sig med 
barnen. För övriga barn håller jag före, 
att skolan icke måtte börja före 7 års 
ålder. 

Inga hemska sagor före sängdags! 
Innan jag läm nar vidrörandet av barnets 

andliga utveckling, måste jag varna för det 
gamla vanliga bruket att underhålla bar
net med mycket fantastiska sagor och be
rättelser. Har man ett känsligt, mycket 
reflekterande barn framför sig, bör man 
åtminstone ej skrämma barnet med hemska 
berättelser strax före sängdags; sömnen 
kan lida därav. Många av våra gamla 
sagor äro ofta så dumma och skräckinja
gande, att man vid närmare eftertanke al
drig borde relatera dem, såsom t. ex. den 
om vargen och rödluvan. 

Till sist ett modernt medel till hälsans 
stärkande, sporten. Alla äro vi väl ö verens 
därom, att sport till överdrift är synnerligen 
skadlig och att tävlingarne mången gång 
leda till skadliga överansträngningar men 
Också därom, att sporten utan tävlan är 
otänkbar och att densamma övad med måt
ta och under ö vervakning, stärker de ungas 
krafter, ökar deras mod, gör dem hurtiga 
och tilltagsna samt skänker dem tilltro till 
egna krafter och egen förmåga, vilket allt 
kommer dem till godo senare i livet. Att 
sporten, om den skall drivas till någon 
färdighet, fordrar ett hygeniskt liv utan 
utsvävningar av något slag, är också en 
fördel att väl t aga vara på. 

Jag har med dessa utläggningar i kort
het berört en del av de medel, vi be
sitta för hälsans v idmakthållande, och över
går nu att beröra de vanligaste sjukdoms
orsakerna. 

Några vanliga fördomar om barnsjukdomar. 
Vi läkare få alltför ofta höra allmänhe

tens uppfattning, dels om ärftlighetens stora 
betydelse för sjukdomars uppkomst och 
dels om förkylning såsom den förmenta or
saken till nästan alla övriga sjukdomar. 
Utan att förneka ärftlighetens betydelse för 
vissa sjukdomar och utan att vilja förneka, 
att kroppens hastiga och starka avkylning 
kan verka skadligt, måste man reagera mot 
allmänhetens missuppfattning härvidlag. 
En magkatarr, ett hjärtfel beror nämligen 
icke därpå, att »far led av magkatarr» eller 
»hjärtfel» och många av de lidanden, som 
angivas bero på »förkylning», få sin na
turliga förklaring, när vi lärt oss smit
tans stora betydelse såväl för de typiskt 
smittosamma sjukdomarne som ock för de 
banala infektioner, som gå under namn 
av förkylningssjukdomar. Våra vanliga 
barnsjukdomar t. ex., såsom messling, kik
hosta, difteri, sc harlakansfeber, röda hund, 
påssjuka och vattkoppor kunna omöjligen 
uppstå på annat sätt än genom smitta från 
annan person, som därmed är behäftad. 
Och hur ofta iakttager man icke, att en 
person, lidande a v snuva eller hosta , smit
tar sin närmaste omgivning med samma 
sjukdom? Vid förebyggande av sjukdo
mar spelar därför undvikande av smitto-
överförelse den största rollen. 

Att barnen i s tort sett oftare lida av 
sjukdomar än äldre personer, beror av flera 
omständigheter. En av dem är den, att 
så gott som alla de s. k. smittosamma 
barnsjukdomarne lämna en i stort sett ab

solut immunitet, vilket med andra ord vill 
säga, att dessa liksom andra på ett be
stämt sjukdomsvirus beroende sjukdomar 
i blodet k varlämna ett motgift, som för
hindrar att man åter angripes av samma 
sjukdom. En annan omständighet, som spe
lar stor roll, är den, att barn dels ofta 
förete förstorade halskörtlar och dels en 
abnormt starkt utvecklad körtelvävnad i 
näs-svalgrummet, det rum som ligger bak
om näsan och gomseglet. De förstorade 
halskörtlarne och den abnorma körtelväv
naden bakom näsan bliva lätt säte för alla
handa infektioner, som ha benägenhet att 
från svalget sprida sig ned i bröströren 
och upp i näsan. 

Dessutom torde väl barnens motstånds
kraft mot infektioner och andra skadlig
heter vara något mindre än de fullvuxnas, 
oavsett att barnen i s kolan och under sina 
lekar komma i mera intim beröring med 
andra människor, än vi äldre göra. Att 
skolan är en utomordentligt kraftig smitto-
spridare torde nämligen vara allom bekant 
och låter lätt förklara sig av det förut 
sagda angående de s. k. barnsjukdomarne. 

Vad är förnuftig härdning? 
Om man med några ord skulle förklara, 

vad härdning är, så är det väl kroppens 
stålsättande mot sjukdomar, men i al lmän
het torde man därmed särskilt mena stålsät
tande mot de s. k. förkylningssjukdomarne. 

Det torde vara av alla väl känt, att 
nerver åtfölja våra blodkärl och bl. a. hava 
till uppgift a tt åstadkomma utvidgning och 
sammandragning av desamma. Vid avkyl
ning sammandragas kärlen, vid uppvärm
ning vidgas de; detta gäller, som lätt in
ses, särskilt hudens blodkärl. Äro de ner
ver, som hava uppgiften att påverka hudens 
kärl, synnerligen känsliga och således ögon
blickligen reagera för köld o ch värme, blir 
blodet, som cirkulerar i k ärlen, ej i högre 
grad avkylt eller uppvärmt. Äro de åter 
mindre känsliga, händer det lätt, att reak
tionen, t. ex. för köld, blir för långsam 
och större eller mindre mängd av blodmas
san avkyld, vilket med andra ord vill säg a, 
att personen i fråga blir »förkyld». Den, 
som sköter sin kropp med kalla tvättningar 
eller bad vid uppstigning ur bädden, den, 
som ej genom för mycket och för varma 
kläder förlamar hudens kärlnerver, blir vad 
man kallar härdad och motstår temperatur
växlingar, »drag» och olika klädedräkter 
på helt annat sätt än den veklige, som är 
rädd för kallt vatten, alltid är för väl klädd 
och ständigt aktar på att ej bliva utsatt 
för olika temperaturer. Det är därför varje 
moders plikt att så sköta sitt barn, att det
samma blir motståndskraftigt och ej för
vekligat. 

Smittkopporna och vaccinationens betydelse. 
Innan jag nu övergår att i k orthet redo

göra för de smittosamma barnsjukdomarne 
och huru en moder eller vårdarinna skall 
kunna igenkänna desamma, skall jag med 
några ord beröra smittkopporna och det 
förebyggande medlet däremot, vaccinatio
nen. (Forts.) 

I B A R N -  O C H  P E R S O N V Å G A R \ ~ *  
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D J U R H U D A R  O  C  H  P  A  T  R  I  O T I  S  M  
R E F L E X I O N E R  V I D  E N  S  V  E  N  S  K  P  Ä  L  S  V  A  R  U  U  T S  T Ä L  L  N  I N G .  

DET FINNS TRE VARUSORTER, 
som det är ytterligt svårt att bli kännare 

på: juveler, siden och pälsverk. Av de 

tre lär pälsverk dock vara det svåraste 
— ja, det finns de, som trots övning och 

erfarenhet aldrig bli verkliga kännare på 

det. I en avdelning av den pälsmodeut-

ställning, som Sveriges Körsnärsniästare-
förening i förra veckan hade anordnat på 
Gillet i Stockholm, fick allmänheten till

fälle att i så att säga grova drag se vad 

pälsvarukännedom innebär. Där ligger t. 
ex. en rad skunkskinn bredvid varandra. 

Det ena, förstklassiga, är värt 50 kr. och 
det andra, sämre, — 7- Eller sälbisam: 

för det växla prisen mellan 40 och 5 kr., 
för nutria mellan 50 och 18 o. s. v. I 
en färdigsydd krage eller kappa framträ

der kanske skillnaden i kvalitet knappast 

till en början. Det är därför som köpa
ren till en viss grad måste kunna förlita 
sig på att pälsvaruhandlaren lämnar ge

digna varor. Och det brukar köparen kun
na i den svenska pälsvaruaffären. Men 

hur står det nu, mina damer, till med de 
eleganta pälskappor ni köpte i Tyskland 

för cdra goda, hederliga svenska kronor? 
Det finns en liten lärorik, sann historia 

om valutaköpare. En svensk juvelerare 

kom tillbaka från Tyskland och berättade 
stolt: "Nej se, juveler, det såg jag man 

blev lurad på där nere, så det köpte jag 

inte — men pälsverk!" Och en pälsvaruhandlare, 
som gjort samma resa, förtäljde: "Nej, pälsverk, 
det köpte jag naturligtvis inte där nere— men ju

veler !" 

Pälsvaruhandeln representerar också den ett ka
pitel av den moderna tidens romantik. Pälsvaru

handeln — ordet ger först och främst en föreställ

ning om hur planetens olika delar nu för tiden 
knytas samman genom ett nät av handelsstråkvä

gar. Något primitivt folk i Kamtsjatka eller Peru 
får sitt uppehälle genom att jaga en viss art 

mård eller vattenråtta, skinnen komma i sinom tid 

till världens stora pälshandelscentrum Leipzig, där

ifrån gå de till någon beredningsort, kanske Lon

Två modeller frän pälsvariintställningen i Stockholm. 
T. v. sjal av h ermelin, värderad till 1400 kr. T. h. en 
billigare sak: päls a v kattskinn, vied besättning av sivert-

skinn; sälj es för — 600 kr. 

don, och så hamna de slutligen hos den svenske 

körsnären. Finns det då inte, frågar man, skinn, 

som vandra mindre långa vägar, t. ex. våra sven
ska ekorr- eller rävskinn? Under vissa perioder, 

såsom för ett par och tjugo år sedan och nu se

nast för en fem, sex år sedan, såg man visser

ligen mycket ofta rävskinn inrama vissa blonda 
nordiska skönheter (och ett rävskinn katt vara 
vackert till ett blont hår, inte sant? — eller kan

ske många tycka hellre till ett mörkt?) men man 

kunde då i regel utgå ifrån, att det var någon 

jägmästare eller annan, som på förfädrens vis med 
egna vapen skaffat sin älskade hennes djurhudar. 

Men eljes tycker den svenska kvinnan i regeln" 

inte, att skinnet av ett djur, hon vet 

springa kring knutarna, kan vara värt 
det pris, som pälshandlaren med tanke 

på sitt arbete begär. Det är f. ö. icke 
bara i Sverige, man helst vill ha skinn 

långväga ifrån. I Amerika är man tvun

gen dölja skunkens inhemska ursprung 

under namnet "Black Marten" för att få 

den såld. 

Låt oss nu emellertid efter alla dessa 

irrfärder med de långtfarande pälsvaror

na återvända till vår egen ort. Av den 
förut nämnda pälsmodcutställningen i 

Stockholm ha kommittérade, hrr Anton 

Andersson, Wilh. Lindner och Albert 

Stridsberg, jämte deras medhjälpare, all 
heder. Utställningen omfattar bortåt 200 

nummer. 16 firmor deltaga: Bernh. Eng

lund, Helsingborg, J. E. Hedstrand, Göte

borg, Lagersson & Johansson, C. J. Lind
ner, Pälsateljen, Söderman, Thöldte i 

Stockholm m. fl. 
Dyrgripen är en sjal av rysk sobel, som 

går på 7,5000 kr., men där finns också 

billiga saker, t. ex. en herrpäls för 325 kr., 

en dam jacka av hamster för 500 o. s. v. 

Skunk och persian äro numera nere i freds
pris, medan vårt eget gråverk f. n. är 2 à 

3 gånger så dyrt som för två år sedan. 

Mård och skunk äro 110g de mest om

tyckta s!Minen i Sverige just nu. Vad mo
dellerna beträffar, så äro ju korta pälskappor mo

derna och likaså kragar och vida kappor i kimono-
modell. 

Körsnärsyrket är som bekant svårlärt och prö

vande. Få kvinnor lov att bli körsnärer? fråga 

vi e n av de ledande inom yrket. Han förnekar det, 

men medger, att det åtminstone delvis är konkur
renshänsyn, som stänga dem ute från det svårare 

och bättre betalda arbetet. "Men när jag själv vill 

lia gjort något 113-tt, något som avviker från slen

trianen och det gamla vanliga, då låter jag min 
hustru göra det", tillägger han. 

T. 

SVENSKA ARBETET I SAMARA 
iMiiiiHiiiiaaaaaaaaaaaiaamaaaaiaiiiiHiim iiimiiaiaaaaaaaa 

Saniaradelegationen välkomnas vid sin återkomst till Stockholm av 
överstyrelsen för Svenska Röda korset. I mitten (med buketten) 

delegationens ledare, generalkonsul Ekstrand (Pressfoto). 

» 
\ 

En bild frän delegationens arbete: barn i byn Vingradovska vänta 
på utdelning av Rädda Barnens kläder. 

BLAND ALLA DEM SOM HA HJÄLPT I RYSSLAND, 
ha svenskarna gjort sin sak bäst och redigast — det kan man. 
med st öd av vad man hör därutifrån, lugnt påstå. Tack vare den 
nu hemvända Samara-expeditionens arbete ha omkring 150,000 

(Forts. sid. 968.) 

A.-B. C. J. LINDNERS 
PÄLSVARUINDUSTRI 

HuiiuuufflmiiniiiiiiiiiinoiBiinniBiDniuiiiiuiBorasasiimuiQBinBiiiiuœninuiiiiiiiiMmii 

HANTVERKAREGATAN 6 
BIRGER JARLSGATAN 16 

S t o r t  u r v a l  a  o  

P Ä L S C O L L I E E R  
I  O L I K A  S K I N N S L A  G  
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S P O R  T  O C H  Ä  K  
EN AV MINA KVINNLIGA BEKAN-

ta brukar säga, att en av anledningarna 
till att hennes äktenskap är så lyckligt, ä r 
den, att hon ogJj hennes man sporta så 
mycket tillsamman. Hon blir visserligen 
mycket mager av all sportutövningen, till
lägger hon, men vad gör det, när hon 
bara är lycklig. 

Damen i fråga överdriver kanske, men 
något l igger det säkert i hennes ord. Bland 
de olika slags intressen, som kunna förena 
man och hustru, är nog intresset för ett 
friskt och stärkande friluftsliv icke det säm
sta. I de anglosaxiska länderna kan nog 
vem som helst nämna en hel del namn 
på bekanta sportande äkta par. Hos oss 
kan man det kanske inte — men detta 
endast därför att svenskarna inte bry sig 
om att bilda rubriker bland »fashionable 
news». Eljes — hur många äkta par finns 
det inte också bland oss, som ägna en 
god del av t. ex. sin sommarledighet åt 
gemensamt friluftsliv, på fjällen, under seg
ling, på cykelturer o. s. v. För att i alla 
fall nämna några namn, så ha vi redan 
tidigare en gång i an nat sammanhang ta
lat om fru Hanna Almén i Göteborg; fast
än hon är både mor och mormor, brukar 
hon om somrarna göra långa cykelturer 
med sin man, under vilka det ibland »gö-
res» i o mil om dagen. Redaktör Torsten 
Fogelqvist kunde i somras också berätta 
om långa cykelturer, som han företagit 
tillsamman med sin fru. Gustaf och Maja 
Fjasstad äro ett idealiskt både konstnärs
par och idrottspar. Båda äro bl. a. ut
märkta skid- och skridskoåkare. — Slut
ligen visa vi på denna sida också några 
bilder av sportande äkta par av något 
y n g r e  å r s k l a s s e r .  E n  a v  d e  a v b i l d a d e ,  f r u  
Elsa Carlberg i Halmstad, som erövrade 
kvinnliga idrottsmärket i guld efter det hon 
blivit både maka och mor och — det 
inte minst besvärliga inom en officersfa
milj i våra dagar — husmor, har på vår 
uppmaning i det följande själv berättat om 
sina meningar och erfarenheter i fråg a om 
sport o ch äktenskap. ^ T. 

Den gifta kvinnan borde sporta mera. 
Det finns många som med förebråelse 

i rösten undrat: »Hur har du tid och lust 

Fru Elsa Carlbcrg, som syns här med sin 
man, kapten C., Halmstad, säger här nedan 
en del förnuftiga och på erfarenhet grundade 

saker om den gifta kvinnan och sporten. 

att sporta nu, sen du har hem och barn 
att sköta?» Jag svarar alltid: »Hur har 
du råd att kasta bort hälsa, välbefinnande 
och sund glädje genom att låta bli?» Det 
är nämligen min fasta övertygelse, att just 
vi gifta kvinnor borde begagna oss av 
sport och gymnastik i långt större u tsträck
ning än vad som nu är fallet, för att till 
sena år kunna bibehålla hälsa och s pänstig
het. Vi husmödrar behöva så väl komma 
ifrån vårt arbete då och då. Kom ihåg att 
de flesta av oss arbeta dygnet om, om inte 
med händer, så med tankar, och i längden 
»går det på nerverna» som det heter. Det är 
inte alls underligt, o ch vi böra i tid motar
beta detta onda. Det finns naturligtvis 
många sätt — b eroende på omständigheter 
och ekonomi — men ett enkelt, friskt och 
roligt motgift, som var och en har råd 
att bestå sig med, är sporten. Den skän
ker behaglig trötthet och sund vila, frisk 
luft och lagom motion, samt förhindrar 
till en viss grad modlöshet och pessimism, 
därför att man alltid har något att glädja 
sig åt. Detta, att kunna glädjas för egen 
del, minskar icke vårt värde som mödrar 
och husmödrar, men bibehåller vårt sinne 
ungt och vårt mod glatt ! Tänk på^ e tt 
parti tennis en härlig solskensdag, en l ång
promenad på hösten, när luften är klar 
som kristall och träden prunka i u nderbara 

T  E  N  S  K  A  P  
färger, en uppiggande gymnastiklektion 
mitt i julstöket, eller en cykelfärd med 
man och barn när våren håller sitt intåg 
och vägarna bli farbara ! Intet av allt detta 
fordrar någon slags specialskicklighet för 
att framkalla nöje, — endast en spänstig 
kropp och en fast vilja att bibehålla den 
sådan, även sen det första ungdomen är 
förbi. — 

Gemensamt intresse för sport och ut
övandet därav, är ett sådant trevligt in
slag i äkt enskapet. Den eftersträvansvär
da kamratandan kommer av sig själv till 
synes, föräldrar och barn mötas i ömse
sidig förståelse för den glädje sporten skän
ker, och ännu ett band knyter familje
kretsen samman. Vad nu speciellt »man, 
hustru och sport» beträffar, så är det rent 
av uppfriskande att mötas på neutral mark ! 
Vardagslivets små besvärligheter glömmas 
bort när man är ute och sportar tillsam
mans, — och hur väl behövs inte en frisk 
fläkt man och hustru emellan! 

Det säger sig ju själv att kvinnan bör 
sporta med förstånd och måtta, — alla 
överdrifter äro tråkiga och skadliga! Här 
i landet, där vi ha vår väl avvägda gym
nastik behöver dylikt ej förekomma, dess
utom angiva fordringarna för kvinnliga 
idrottsmärket — lågt satta som de äro, — 
till vilken gräns vi böra hålla oss. Varje 
frisk kvinna kan taga idrottsmärket om hon 
vill, och om hon har företagsamhet, — det 
är bara synd att så få lägga sig till där
med. Inte för märkets skull s åsom sådant, 
utan därför att det skulle visa dem vägen, 
och giva dem lust till at t utöva mera sport 
och mera gymnastik än vad som nu är 
fallet — isynnerhet bland de gifta kvin
norna. — »En frisk själ i e n frisk kropp», 
är det icke ett mål, väl ,värt att sätta in 
kraft och intresse för? Sport, gymnastik, 
friluftsliv, sol och friska vindar, skänker 
oss detta, bara vi förstå att rätt begagna 
oss därav. Men här, som överallt annars, 
gäller det att göra sin personliga insats 
— utan insats ingen vinst. Vinsten, när 
den faller ut, är emellertid väl värd sitt 
pris. Alltså, lägg inte sporten på hyllan 
fast vigselringen kommit på — de trivas 
så utomordentligt bra tillsammans ! 

ELSA H/EGER-CARLBERG. 

T vw,, wm lämpligen kunde rubriceras: familjeliv och sp ort. De visa, hur en känd. yngre advokat i Stockholm och hans fru tiU-
Tre Mdei,riZrZaåZé^r och sina s oLJdito. Parets fyra hurtiga pojkar (i nntten) synas m te stafar,Mramajter.^ 

Ett försök övertygar Eder bästa tvättmedel är KRISTALLIN 
f r ä n  <  >  1.  .  1  I I A  1 1  R  I  K  S  A . - B .  U N I O N  '  —  
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ETT BEDRÄGERI I ROSENRÖTT. AV IVAR THOR THUNBERG 
BORTGLÖMD I ETT HÖRN STÅR EN 

gammal klocka och su ckar. Tolvslaget kom
mer trött och dämpat som en utdragen gä sp
ning. Glammet yr kring väggarna och någon 
tid existerar inte. Något så bortglömt som 
den gamla klockan finns inte, och tidens an
sikte är bedrövligt tråkigt. Några par svänga 
om i takt med sina ljusa förhoppningar, all
varligt och surt beskådade av panelernas le
vande ornament. Dörröppningarna äro de 
tråkiga och misslyckade ynglingarnas plats. 
De se ut som en skara låghalta, där de stå 
och vika knä av trötthet. De gamla mam
morna postera i hörnen. Här äro de minst 
i fara att stöta ihop me d den förkroppsligade 
glädjen. Männen ha de i säkert förvar vid 
smårummens spelbord. Så finns det en jät
testor glasveranda med palmer och skym
mande vrår, och här prövas helt diskret in
trycken från balsalen o ch de erotiska m öjlig
heterna för framtiden. Viskningen går som 
ett sus genom palmerna. 

I närheten av avklädningsrummen står 
konsulinnan Almkvist och hennes man. 

Den rysliga konsulinnan Almkvist! 
Hennes man var en oansenlig stackare m en 

en förtjänsternas storman; välgörare och 
en allmänhetens tjänande ande. I det säl lskap 
hans kära maka trivdes, var han omöjlig. 
Men som den förs tående själ till kvinna han 
var gift med blev säl lskapet aldrig utan en 
skrattretande förklaring över mannens »inre 
trötthet». Det högst intressanta uttrycket 
hade fru konsulinnan uppfångat någonstans 
och lagt väl på min net. 

De båda, mannen och hustrun, hade helt 
tillfälligt stött samman utan ätt förut ha 
råkat varandra på ett par timmar. De ut
bytte några hastiga repliker, frun med he tsig 
men ändå försiktig röst. Det blev en liten 
paus. Då konsulinnan åter började tala e fter 
att först ha sett sig omkring var rösten 
smeksam, och hennes man hade den kära 
kunskapen att veta hur hånfull den var. 

— Lille Evert! För min skull stannar du 
nog några minuter till? Hennes mörka, 
falska ögon bådo så hjärtligt om mot satsen. 

— Förskona mej! Du ska få bli ensam 
utan det där. 

— Du stannar?! Inte sant?! Då jag ber 
dej. 

Hon tog ett lätt grepp i frackslaget och 
ökade på smekningen i rösten med ett slags 
joller, då hon fo rtsatte: 

— Ser du, käre Evert, jag har ännu inte 
gjort en enda liten e rövring i kväll, och det 
måste jag, som du vet, om inte mitt humör 
i morgon skall bli dej allt för plågsamt. 

— Så gammal du börjar bli. Du har mitt 
uppriktiga beklagande. Just dej beklagar 
jag, och jag önskade att du hade något av 
mannens möjligheter. Ditt humör är jag 
gudskelov inte beroende av längre. 

— För gammal, menar du, min vän. Gam
mal! Det finns ännu tillfällen, då du säjer 
motsatsen. 

— Vilket alltid kostar dej stora a nsträng
ningar innan vi kommer dit. God natt, Mar
git! Måtte lyckan vara dej bevågen. Hop
pas du inte råkar ut för några missräkningar. 
Du befinner dej i ett farligt skede. Nu går 
jag-

Konsuln gjorde för sin fru en artig bug
ning, svängde om mot rockvaktmästaren och 
fick en lika artig bugning tillbaka. 

Konsulinnan blev en kort stund stående 
orörlig, medan blicken med ett hätskt ut

tryck följde mannen och en svag sky drog 
över hennes b lekfeta kinder. Vänta du, lyste 
det i blicken. Hon kände det som om hon 
skulle få en ny rynka varje gång hon drog 
det kortaste strået i ordväxlingarna med 
mannen. Då hon vände sig utåt salongen, 
var hennes mu n leende och ögonen hade sitt 
vanliga sug ande uttryck. 

En ensam herre hade stått i närheten och 
observerat paret. Det är ovisst om han inte 
även hört e tt och annat ord av samtalet. Det 
var en med elålders ståtlig man. Han såg all
deles för »intressant» ut för att vara från 
småstaden, och samtalet sänktes till visk
ningar, där han gick fram. Han slog en lov 
kring konsulinnan, så påkallade han hennes 
uppmärksamhet en smula överrumplande. Det 
blev både förtjusning och förvirring. Det 
senare var en o vanlighet hos konsulinnan och 
klädde naturligtvis övermåttan. 

— Förlåt, jag var visst nära a tt skrämma 
er. Tillåter ni mej göra er bekantskap och 
för en kort stund erbjuda mitt sällskap? 
Mitt namn är Paul Nilson, filosofie doktor. 
Jag är främling och känner mej mycket en
sam just nu. Tycker ni a tt jag är både ohöv
lig och närgå ngen? 

— Ni pratar, herr doktor. Konsulinnan 
Almkvist. 

— Tack. — Tack för er vänlighet och er 
förståelse. Ni har uppriktigt sagt intresserat 
mej mycket, och jag har varit närgången nog 
att stå och betrakta er. Ja — när ni så blev 
ensam nyss p assade jag på. Ni förlåter mej 
väl att jag kommer och ber om er bekantskap 
utan mellanhänder. Jag vågar mej på en 
smula fritt uppträdande ibland, vi lket natur
ligtvis oftast är mej själv till f örargelse. 

— Så sorgligt hoppas jag att det inte skall 
bli nu. Jag är er tacksam att ni kom. Ett 
par minuter till, och jag skulle ha känt mej 
mycket ensam. Jag är förfärligt r ädd för en
samheten, för d å känner jag mej tråkig. Det 
var min man jag nyss skildes vid. Jag ville 
stanna, men ha n brydde sej inte mycket där
om, utan han for hem han. Och så förstår 
ni hur den äktenskapliga barometern står en 
sådan här stund. Vi gör precis inte några 
offer, då det gäller varandras nöjen. — Ja, 
förlåt uppriktigheten. Men det är ju tidens, 
lösen att göra sej intressant genom att tala 
om vad som li gger det egna lill a h järtat när
mast. 

Mannen sekunderade utanläxan så gott 
han förmådde men avvvärjde till s ist: 

— Dansar ni? 
— Jag är trött. 
I det lakoniska svaret låg en liten anvis

ning förborgad och som till ko nsulinnans be
låtenhet uppfattades på rätt sätt. 
iiiiimiiHiiimimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiimmimiiiimiiimiimiiiimimmiiimmiiiiiiimiminnm 

Iduns kvinnliga akademi 
anhåller att våra läsarinnor ville ink omma med för

slag till pristagare för 1922 med 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 IViderström, Gamla Kungs-

holmsbrogatan ig, Stockholm, ju förr dess hellre, 
men senast före utgången av oktober månad. 

— Föredrar ni i stället en stund bland 
palmerna? 

— Det skulle vara skönt med några mi
nuters vila. Jag är gubevars medverkande 
här och har ett litet rum därborta för min 
räkning. Där kan vi få några minuters prat
stund om det skulle intressera er. 

— Ni är allt för älskvärd. 

Sceneriet var ordnat till belåtenhet. Kon
sulinnan hade en väl utarbetad ställning på 
chaislongen. Mannen halvlåg i en fåtölj och 
rökte ciga rr. Då tankarna bollat s lut med de 
vanliga banaliteterna, sade främlingen helt 
plötsligt med ett litet skratt: 

— Har ni verkligen inte känt igen mej? 
— Vad för något?! 
— Kommer ni inte ihåg Paul Mortensen 

— »käre Paul»? Han som en gång var så 
dödligt förälskad i er. 

— Nej ! — Men — är det —. Kan det 
vara möjligt? 

— För bättre är det inte. Vad säjer ni 
om det sa mmanträffandet? Väl knappast vän
tat. Fanns det då inte det allra lilla minsta 
kvar av — käre Paul? 

— Av allt jag kunnat komma att tänka 
på, då jag såg er så inte på käre Paul. Så 
gränslöst f örvånad jag är. — Gränslöst! Det 
är nästan att komma med för mycken över
raskning på en gång. Att träffa käre Paul 
och i honom återfinna den berömde doktor 
Mortensen. Så lustigt! Så förtjusande! Låt 
mej trycka er hand! — Vad har då fört er 
åter till v åra trakter? 

— Förvånar det er att jag till sist be
söker min hemtrakt. Min ungdoms och mitt 
lidandes s tad. 

— Jag tycker att det är en hel evighet 
sedan ni reste härifrån. 

— Femton år sedan. 
— Och under den tiden har ni inte låtit 

höra av er. Inte heller har ni några släk
tingar här. 

— Resor och tillfälligheter. 
— Asch! 
— Låt gå då för självgjord slump. Det 

kunde ju alltid vara roligt att se hur det 
gått er. 

— Aj, herr doktor. — Håhå-jaja. Tänk 
skoltiden. Så mycken kärlek — platonisk. 

— Platonisk. Ligger kärleken bäddad i 
tjugo års glömska, kan man nog säga att 
den är platonisk. Jag hade i alla fall äran 
att veta av den myckna kärleken, jag. 

— Ert stora lidande, som jag vill minnas 
ni talade om. 

Konsulinnan sjönk i hågkomster och bör
jade skrat ta. I doktorns ögon brann det till, 
och det kom ett hårt drag kring munnen. 

— Kommer ni ihåg kvällarna i mitt hem? 
— Och alla pojkarna? 

— De v ar många. Man satt i den blå sof
fan. En fick luta sitt huvud mot ' ert över 
geografin, en annan över svenska historien, 
en tred je över svenska, engelska ell er franska 
gramatiken. — Jaja. — Kom i kväll, viskade 
ni med er mjuka stämma. Det blir inga fler. 

— Ni tillhörde svenskskrivningskvällarna. 
— Bara ni! Det var ett magiskt ord. Men 

genom s orgliga erfarenheter ställde man sig 
tvivlande. Då viskades det ännu trovärdi
gare: Säkert! Nog tror ni mej väl?! Och 
det var er hemlighet, att ni fick den saliga 
enfalden att tro. Så gick man i b ävande vän
tan på kvällen. Man fann er ensam i — två 

VÄGGLÖSS 
utrotas med Cyanvätegas. 
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minuter. Och så kom en vassnäst gynnare 
ur rummet till vänster. 

— Det var »Burfågeln». 
— Strax efter kom e n långbent alltid fli

nande idiot. 
— »Kalle stylta»! 

— Mångfalden dämpade raseriet och lus
ten att lägga fingrarna om några långa ta-
niga halsar. På tio minuter var man omgi
ven av en sju åtta hånleende snillen. — Så 
blev det klargjort för mej, att dessa tillstä ll
ningar kom ifråga endast då det gällde min 
rihghet. Ändå påstods det att jag var den 
mest gynnade. Jag trodde att jag skulle bli 
tokig och gick till skogs. Ni kominer nog 
ihåg. Två dar var jag borta. 

— Det sades att ni g jort något fult stre ck 
och ;blivit rädd. 

— Det var vännen Mille som hjälpte mej 
med den lögnen. Rektorn, Mille och min mor 
var de enda som hade reda på hur saken 
hängde ihop. 

— Tänk om pojkarna fått reda på det. 
— Så hade det säkert blivit ett sorgligt 

slut på det hela. 
— Prat! Nog var ni konstig, mycket 

konstig, det kanske ni själv medger nu, men 
enfaldig tror jag inte ni var. Ni skulle ha 
kunnat göra er något illa menar ni? 

— Jag var kär i er. Så kär, att jag var
ken kunde äta eller läsa. Inte kunde ni för
stå hur känslig och öv erspänd jag var och 
överdriven i allt jag företog — mej. — Jag 
gick som sagt till skogs, vansinnig av sorg 
och förödmjukelse. Den eftermiddagen skall 
jag aldrig glömma. Det var i skymningen. 
Vilken natt som sedan kom, fru konsulinna. 
Jag led så att granarna måtte ha vitnat om
kring mej. Och inte att förglömma — jag 
hade salongsgeväret med. 

— Laddat? 
— Ja, laddat. 
— Men det där var ju mycket intressan

tare än jag någonsin k unde ana. 
— Ni tycker det. 
— Nå men geväret placerade ni väl ändå 

på säkert avstånd där ute i skogen? 
— Det klickade. 
— Försökte ni verkligen? 
— Så kom jag åter hem till er om kväl

larna. 
— Ja, herregud jag behövde er ju så in

nerligt väl för mina he mskrivningar. Ni var 
rent underbar i svenskskrivningarna. Då den 
där skogshistorien låg och verkade, var. det 
nära att jag fått skriva hemskrivningarna 
själv. Så kom till sist den hemliga förlov
ningen. 

— Medan ni tyckte om en annan. 
— Men tänk då på er skicklighet i svenska. 

Där fick jag också mitt högsta betyg? 
— Tack vare mej. — Ni glömmer visst, 

att vi också skulle g ifta oss. Mina tjänster 
skulle belönas? 

— Det var far och m or som trumfade på 
om det. 

— Sedan ni väl hundrade gånger svurit 
mej evig trohet. 

— Vi var ju unga — och således mänsk
ligt, inte sant? Men k ritiskt började det bli 
för mej. 

—- Ni lyckades i alla fa ll hålla god min och 
—- älskade mej förfärligt. 

— Ni får förlåta m ej, men det roade mej 
också på ett alldeles st orartat sätt. 

Och där arbetade jag i m in ungdomliga 
ångest både dag och natt. 

— För min skull? 

— Ja, så konstigt var det ställt med mej. 
Ni var målet. 

— En smula orätt måste jag ha handlat 
mot er. Så reste ni till Uppsala. 

— Och ni gifte er med den ni tyckte om. 
— Tyckte om! Vem har sagt det? 
— Jag. måste väl tro så. 
— Hör nu, herr doktor. Då er mor dog, 

var det något som förvånade oss mycket. 
— Och det var? 
— Ni tyckte ju så outsägligt mycket om 

er mor, ändå kom ni inte till hennes beg rav-
ning. 

i— D et hade sin giltiga orsak. 
— Som ni nu s ka tala om för mej. 
— Jag var — internerad. 
— Inspärrad?! 
— På dårhus. — — Alltid finns det nå

gon som tror a tt man är tokig, och jag bar 
mej visst åt så att denna tro var allmän. 

Det blev en kort men nödvändig paus. 
Doktorn drog långa d jupa bloss p å sin tredje 
cigarr, och fru konsulinnan hade övergivit 
den affekterade, utm anande posen. Hon kun
de inte återhålla en lätt darrning i rösten, då" 
hon frågade: 

— Satt ni länge så där? — Jag menar — 
— Två och e tt halvt år. 
— Och så var ni bra igen. 
— Det sades det. 
— Jag skulle sål edes ha varit orsaken till 

er olycka? 
— Behöver ni egentligen något svar. 
— Handlade jag illa mot er, har jag fått 

mitt sedan. 
— Ni är inte lycklig? 
Fru konsulinnan sträckte med välbehag på 

sin yppiga kropp , inn an hon kom me d sv aret. 
— Jag är d jupt olycklig. 
— Det vill säga i ert familjeliv. 
— Ni är skarptänkt, herr doktor. 
— Men ni ser inte olycklig ut precis. 
— Skenet bedrar nog inte er. 
— Ändå har ni en så genompräktig man. 
— Präktig är ett ovanligt tråkigt ord, då 

det gäller män. Jag skulle ha lust till en or
dentlig grimas. Uppriktigt sagt, så har vi 
tänkt på att skiljas. Ekonomiskt har jag a llt 
vad jag behöver. Vi har talat om sk ilsmässa, 
men det blir aldrig något av. Nu ä r man så 
gammal att det är bäst att resignera. 

— Prat! Ni ä r då sannerligen inte mo gen 
för resignation. Ba ra löjliga inbillningar. Ni 
är i blomman av er ålder. Gör er fri! Lyft 
på vingarna, och ni skall känna nya vindar 
smeka era kinder. Jag kan ju se hur hastig 
takt ert blod har. 

— Men herr doktor! 
— Varför ska jag hålla på ord ni gärna 

vill höra. 
— Ni är en människa att tala vid, ni. Ja, 

ni har så rätt. — Jag får ingen ro. Det 
kommer det ena beslutet efter det andra, 
men de fullföljas aldrig. Handlingskraften 
saknas. — Och ändå vore det hela så enkelt. 

— Nå?! 
— Jag skulle kunna vara beredd varje 

stund att ta steget, om det bara — hände 
något. Men som ni nog förstår, här händer 
inget. Nu rodnar jag säkert, men det är 
skönt att få öppna sitt hjärta för en som 
man tror förstår en . 

— Tack för artigheten. Och medan ni 
väntar och väntar på tillfälle blir ni ga mmal. 

— Jag ryser. Tristessen gräver ut själen, 
och det blir bara .ett grått töcken i stället. — 
— Jag skulle bestämt ha gift mej med er. 
Då hade jag säkert fått vara med om det 
jag längtat efter. 

Doktorn förblev tyst. Hans ansikte var 
slutet, inte en min förrådde den just nu in
tensiva tankeverksamheten. 

Fru konsulinnan nöp i klänningen, gav 
doktorn ett oemotståndligt ögonkast och 
fortsatte. 

— Då det blir allt för grått, är det ljuv
ligt att minnas skoltiden. Som skolflicka 
fanns .det allt litet färg och flykt över mej. 
Så många s tunder av livsfrisk gl ädje. Även 
med er, den så hårt åtgångne, hade jag 
många härliga stunder. Ni kunde vara rik
tigt stilig om ni bara ville. Men oftast var 
ni obegriplig. Hur många gånger sprang ni 
inte ifrån m ej, utan att jag förs tod orsaken. 
Jag sa väl något som stack er förstås; 

— Om ni lidit lika mycket som jag, skulle 
jag förklara f ör er. Nu tjänar det ingenting 
till. Ni förstår inte språket. 

— Gudskelov! Det stora lidandet är inte 
för mej. Jag vet bara av något som heter 
tråkigt. Så fort jag blev gift, kände jag mej 
tillplattad och trist. Min man är mej så 
hjärtligt likgiltig, att jag inte ens orkat hata 
honom. Ju äldre jag blir, desto olyckligare 
känner jag m ej. Ni har rätt. Jag är ur spe
let och får finna mej. 

Doktorn lutade sig fram i fåtöljen, vid
rörde fru konsulinnans hand, passade ihop 
blick och röst och talade: 

— Kommer ni ihåg en vårkväl l, då vi stod 
under de sto ra träden på er gård. Luften var 
ljum av den m ånaden maj. Djupt under trä
den stodo vi. Det brusade omkring mej, och 
skymningen gen omkorsades av röda lågor — 
för herregud så ni kysste mej ! Jag skulle ha 
dödat den som då kommit och sagt att ni — 
bedrog mej. Doktorn fann ögonblicke t lämp
ligt att flytta över till fru konsulinnans sida. 
Hon lät beredvilligt sin hand fångas. Dok
torn satte till ett par grader i rösten och 
fortsatte: 

— Säj, fanns det ändå inte något äkta i 
ert uppträdande den kvällen?! Det var några 
dagar före min Uppsalaresa. Kunde ni bete 
er som ni då gjorde utan att känna något 
för mej? Hur kunde er röst ljuga den 
gången! 

— Nog tyckte jag om er. Det är den 
kvällen bevis för. Men jag var också rädd 
för er. Ni var så underlig. Sedan jag blev 
gift, har jag ofta tänkt på er och sagt mej, 
att det var er jag tyckte om. Nu har mitt 
sammanträffande med er nästan gjort mej 
vimmelkantig. 

— Vill ni tro, Margit, att jag under de 
sista åren följt ert minsta görande och lå
tande. Jag har reda på allt som hänt er, in 
i det minsta, in i det intimaste. Det är för 
er skull jag rest hit. - Jag måste träffa er. 
Balen här var ett lämpligt tillfälle. 

— Tänker ni fresta mej?! 
— Ni vill bli frestad. Ingenting hindrar 

er att följa m ej. Inga barnahänder håller er 
fast. Ni vill båda komma ifrån varann. Ni 
är olycklig, s äjer ni. Jag älskar e r och bju
der er lyckan. Min kärlek till e r är lidelse-
fullare än någonsin. Det är vinter här. Vi 
reser dit, där solen alltid lyser lika varm. Till 
Italien! 

— Skona mej ! 
— Ni måste bli min! Ni är min genom 

alla tider! Släpp in vår i tankarna, och. ni 
ska följa mej. Jag ska gjuta in ny själ i 
er! Vill ni inte leva på nytt!? 

— Paul, Paul! 
— Vänd e rt ansikte åter mot livet. Kom! 

Ni har ingenting att förlora men allt att 
(Forts. sid. 967.) 

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

•Bekvämaste, angenämaste och billigaste medel för ernående av nero> och muskelkraft, levnadsmod 
t 1 « « • * och arbetslust. Finnes à alla apotek och kemikalieaffärer. •- • *" 
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PÅ SLÄKTMÖTE. AV MARIKA STJERNSTEDT 

Från ett släktmöte av en släkt, som alltjämt håller samman. hur skilda intressen 
medlemmarne än fått; det Stiernstedtska släktmötet på Iiisberga den 10 september 
1922. Bland deltagarne ser man författarinnan fru Marika Stjernstedt (sittande i 

mitten till vänster) och hennes man, författaren Ludvig Nordström. 

Stiernstedtska släktens stamfader, landshöv
ding Johan Thesleff, adlad baron Stiernstedt, 

f. 1653, d. 1722. 

. 

I)en gamla släktgården Risberga i Uppland. Interiör av förmaket pä Risberga 

— JAG HAR VARIT PÅ SLÄKT-
möte. 

Kan det vara misstag av mig att tro, 
att ett dylikt yttrande kanske ännu för ett 
tjugotal år sedan i huvudsak skulle fram
kallat småleenden? Släktmöte, jo jo ! »Släk
ten är värst», det vet man, och ett helt 
möte av släktingar, det måtte kunna bli 
en verklig liten orgie av små sötsura upp
görelser och anmärkningar och indiskreta 
frågor — sådan var väl tankegången. 

Fordom höllo släkterna nog ihop mer 
än i allmänhet sker numera. Men detta 
tog sig ofta endast den formen, att man 
inom släkten höll p insamt väl reda på var
andra; man besökte och smått kontrolle
rade varandra; man skrev brev till var
andra, där den enes eller andres göranden 
och låtanden togo stor plats och utförligt 
kommenterades. Äldre tanter och ävenså 
de litet förkomna inom släkten gästade 
långvarigt dem, som kunde taga emot, och 
dessa gästspel voro ingalunda alltid efter
längtade. Vid giftermål hade släkten sitt 
ord med i laget och skydde ej att ampert 

yttra det, om de tilltänkta partien ej voro 
till behag. Och visade sig någon inom 
släkten ha åsikter eller ett sätt, vilka gingo 
emot den gängse traditionen, var släkten 
in corpore generad eller uppbragt och Stun
de även a nse sig befogad att taga itu med 
saken. 

För allt detta har vår tid satt och sätter 
allt mer punkt. »Släkten» har smultit ihop 
till blott och bart familjen, d. v. s. de allra 
närmaste, och det betraktas numera bland 
de ojämförligt flesta av oss lika taktlöst 
att lägga sig i sin kusins hjärteangelägen-
heter som i en främmandes —• o m ej sär
skild vänskap binder. Den obligatoriska 
ömma kärleken till alla, med vilka man 
hade minsta släktskap, har även upphört 
gälla: sina känslor får man skänka på andra 
grunder. Jag minns för min del hur släkt
kär min far var. Han hade verklig glädje 
av att upptäcka t. ex. någon sysslings barn, 
som han ej förut haft reda på, och lade 
gärna bort titlarna med denna kort för
ut obekanta person. Men de flesta av 
min generation med mig, liksom ä nnu mer 
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de ännu yngre, torde nog endast finna det 
sökt och besvärande att nödgas dua folk 
man visserligen är besläktad med, men rå
kar blott händelsevis och så gott som in
genting vet om. 

Och likväl, under detta och med allt 
detta, skulle jag vilja påstå att en släkt
känslans renässans i v åra dagar dock all
deles bestämt börjar segla upp. Jag har, 
som sagt, varit på släktmöte, och jag har 
därifrån med mig en livlig kä nsla av dylik 
renässans, som dessutom står sig bra även 
när jag sammanställer den med iakttagel
ser från flera andra håll under senare år. 

Jag skall först berätta litet om mötet, 
i den mån det kan intressera andra än 
deltagarne, d. v. s. i största allmänhet och 
från den synpunkt just, som jag här ville 
göra gällande. 

Stiernstedtska släktföreningen, som räk
nar ett 50-tal medlemmar, alla tillhörande 
släkten — eller i släkten ingifte, manliga 
såväl som kvinnliga, men ej deras barn, 
om dessa bära annat namn, alltså där 
endast modern tillhör släkten — stiftades 

(Forts. sid. 96 6.) 



E T T  S L Ä K T M Ö T E  P Å  J O H A N N I S H U S  

/ förra månaden samlades medlemmar av Wachtmeister ska släktens fem olika linjer till släktmöte på Johannishus, på inbjudan av 
generaldirektören greve Hans Wachtmeister. Värdinna var hans syster, fröken Sigrid Wachtmeister. På bilden synas: 

.Stående frän vänster: godsägaren greve Claes Wachtmeister, fröken Daroy W., friherre Nils Gyllenkrok W., grevinnan Mathilda W., född v. Suwald, grevinnan Lisa W. f  

attachéen, greve Carl W., grevinnan Märtha W., f. de Geer, löjtnanten, greve Gustaf W., grevinnan Elsa Hamilton, f. W., grevinnan Adèle von Graeben, f. W., civilingeniören, 
xr .öS.-: /*.«.,%,« «--• „ - friherrinnan Mary Bcnnct, 

greve Axel W., konter-
. _ .. , — Louis W., f. v. Carleson, 

grevinnan Harriet W., f. 
W., fröken Sigrid W., f. d. 
generaldirektören, greve - jgaagpr — .--T-rr^r : 
W. Sittande på marken 
från vänster : grevinnan 
Carola W., f. Eckermann, 
grevinnan Ninnic W., f. . 
W., fru Ebba Uggla, f. , . 
W., fru Gunilla Bohe

mann, f. W. 

Foto D. F. Källman. 

Från hovfotografen 
Flodins utställning 

visa vi här ytterliga
re två vackra bil
der. T. v.: Muren 
(Motiv från Borg
holm), t. h.: Britta 
och Ingrid (p igment-

tryck). 
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ETT NYTT PORTRÄTTGALLERI ÖVER BEMÄRKTA SVENSKA KVINNNOR 
därför valt ut endast föreståndarinnor och 

i övri gt sådana kvinnor, som gjort sitt namn 
känt i v erksamhet även utom skolan-

I många fall är det naturligtvis myc e 
svårt att få rätt på dem som rätteligen 
borde vara med. Detta gäller t. ex- kvm-
nor i k ommunal verksamhet på landsbyg
den. Jag vill begagna tillfället att säga _ 
fortsätter redaktör Lundström — ,;

at^ 
är tacksam för att få direkta påstötningar 
om att den ena eller andra kvinnan borde 
vara med i detta arbete. Ett utelämnan
de hittills 'kan förklaras som ren glömska 
och behöver ingalunda tolkas som oartig
het. För övrigt ber jag få uttrycka min 
tacksamhet mot Idun — tid ningen har varit 
mig till o värderlig nytta också när det gällt 
att få reda på de »nya a nsiktena». 

HUR MÅNGA SVENSKA KVINNOR 
utöva f. n. offentlig verksamhet i mera 
bemärkt ställning? Den som närmast skulle 
just nu kunna ge ett svar på den frågan 
är redaktör N. S . Lundström, som f. n. 
håller på med att utarbeta en biografisk 
kalender med porträtt över svenska kvin
nor, vilka genom s itt arbete mer eller min
dre trätt inför offentligheten. De kvinnor, 
han för verkets avfattande satt sig i förbin
delse med, uppgå till bortåt 2,000 — det 
är alltså ingen ringa skara. 

— Jag har själv blivit förvånad över hur 
starkt kvinnorna framträda på åtskilliga om
råden, säger redaktör Lundström vid en 
intervju. Särskilt är det nu de yngre års
klasserna, som bryta sig väg, och jag är 
naturligtvis framför allt angelägen om att 
få dessa »nya ansikten» med. Ännu för 

några år sedan var 
det mycket sällan 
man t. ex. fann ett 
kvinnligt namn i 
Statskalendern. Nu är 
det åtskilliga. Jag har 
tagit med alla kvin
nor, som stå upptag
na där. Men ännu så 
länge finns det bara 
jag tror tre kvinnliga 
läroverkslärare. 

Min avsikt är ju 
att ge en så fullstän
dig bild som möjligt 

av kvinnorna i mera bemärkt offentlig verk
samhet. Men om jag t. ex. toge med alla 
lärarinnor, skulle det ju bli en fo rmlig lära
rinnekalender. Ur lärarinnekåren har jag 

Ar. S. Lundström. 

IIIIHIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIHIIKIIII i  an i  >11 in  in  iiiiiiiiiiiiiiiiiiihmmi 
(Forts, nästa sida.) 

••••i 

(Forts. fr. sid 964.) 
för tio år sedan på initiativ av några ur 
sagda släkt, vilka helt formlöst kommit 
samman en dag och tyckt att »man kun
de gärna träffas allmänt någon gång och 
hålla litet ihop». Tanken vann gehör; året 
därpå konstituerades föreningen stadgeen-
ligt och har sedan dess sammanträtt vart 
tredje år. Dess praktiska ändamål är att 
småningom få ihop stipendiemedel för stu
dier, resor o. d. åt medlemmar; men det 
ideella ändamålet, om än ej så klart ut
tryckt, är givetvis än mer påfallande: det 
är att skapa vänskap, icke påtvungen eller 
påflugen, utan fri och naturligt utvecklad 
genom kordiala sammanträffanden, mellan 
människor ur en liten grupp, som ta ck vare 
gemensam ärvtlig läggning kan ha förut
sättningar till ömsesidig sympati. Och det 
måste sägas att föreningen hittills h ar lyc
kats utmärkt. 

Det senaste och tredje mötet ägde nu 
i början av september rum på Risberga 
i Uppland, en gammal herrgård, som till
hört medlemmar av släkten i över 125 år. 
Vid min ankomst visades jag upp till ett 
gästrum, som enligt uppgift senast tapet
serats för 80 år sedan — obs.: tapeternas 
färger voro ännu som nya! — när den 
då unga »fröken H edda» skulle få rummet 
till sitt. Jag mindes denna min fars faster 
Hedda från min barndom och tidiga ung
dom, då hon var en mycket gammal dam, 
hos vilken min mor och jag gjorde sön
dagsvisiter, och det var underligt att nu 
snygga upp mig litet efter bilfärden fram
för samma spegel, där hon en gång speg
lat sitt täcka flickansikte!... I förmaket 
v o r o  t a p e t e r n a  b e t y d l i g t  n y a r e ,  b a r a  6 0  
år, ja, till den blå och vita Mariebergs-
kakelugnen, den gustavianska möbeln, em-
pirespeglarna mellan fönstren med deras 
grönaktiga fönsterglas, verkade de sanner
ligen också helt »nya», endast distanserade 
i fråga om modernitet av belysningen, näm
ligen stearinljusen i takkronan och lampet-
terna, ersättare av gångna tiders hemstöp
ta lyse ! — och så naturligtvis av oss levan
de, nya tiders, f örändrade tiders barn, in
bördes rätt olika till ålder, levnadsbanor, 
strävanden. 

Men det vackra gamla rummet fick strax 
en magiskt enande verkan på oss alla när
varande, värdar och gäster, kusiner, syss-
lingar, eller ä n mer avlägsna anhöriga. Ty 
ofrånkomligt påminde det oss om al la dem, 
som före oss rört sig i denna samma al
drig rubbade miljö, och av vilka de första 

tillhört en enda syskonring. Vi visste att 
dessa längesedan avlidna, som en gång 
kallat detta hem sitt eget, dem ägde 
vi nu tillsammans. Vi blickade upp till 
väggarnas familjeporträtt. Liknade något 
hos oss honom där — eller henne? Hade 
våra röster eller tonfall något av samma 
klang, som nu tystade röster och tonfall 
fordom härinne haft? Hade våra lynnen 
något av samma skiftningar som de lyn
nen ägt;:  vilka en gång yppades här? En 
av döttrarna i huset slog sig ned vid taf-
feln och lät höra några gammalmodiga tak
ter: hade inte de hädanfarna en gång lyss
nat till ännu gammalmodigare toner med 
något av samma sinne som vi själva? Omed
vetet ville vi tro det — och vi visste väl 
knappast i d et ögonblicket hur vi därmed 
skänkte våra hjärtans enkla bifall till in
genting mindre än den moderna tanken 
om släktenhet och om det fasta sambandet 
mellan de levande och de döda inom män
niskorasernas utvecklingshistoria. 

Men därmed fick också tillvaron av vår 
anspråkslösa och för utomstående alldeles 
likgiltiga lilla släktförening en innebörd ut
över den att blott ge trevnad och vänskap 
för stunden; den fick en mening utöver 
sig själv. 

Detta intryck förstärktes av ett föredrag, 
varmed en av släktens yngre medlemmar 
livligt fängslade oss. Det var en historik 
av släkten, s träckande sig över tre hundra 
år tillbaka i tiden och fram till ungefär 
våra förfäders dagar, och denna historik 
visade sig vara något mer än en blott genea-
logisk uppräkning. Ur det material som 
stått till buds, gamla inlagor, kärva äm
betsskrivelser, ett fåtal brev, andras om
nämnanden, bevarade slagord, hade för
fattaren överallt sökt leta sig fram till det 
karaktäristiska, typiska och fortlöpande. Hi
storiken blev härigenom något av ett bi
drag till människoforskning; den rörde sig 
med sociala faktorer på ett sätt som i så
dant sammanhang skulle varit nästan otänk
bart ännu för ett kvarts sekel sedan; den 
belyste för oss alla, som hade något av 
samma blod i ådrorna, själva de utgångs
punkter ur vilka - V i samtliga, mer eller 
mindre, hade att söka rätt på oss själva 
som samhällsmedlemmaf. .Fattade på detta 
vis få en släkts historia, en släktförening, 
släktingars sammanhållning sannerligen helt 
annan betydelse än någonsin forna dagars 
välmenta, men inte sällan besvärande per
sonintresse kunde ha. 

Det skulle glädja mig om dessa rader 
i all sin korthet kunde ge impulsen till att 
även andra släkter slöte sig samman efter 
snarlika linjer. Redan har ju, som bekant, 
så skett på flera håll, men allmänt är det 
inte. Dessutom har jag ibland fått höra 
den uppfattningen råda att endast adliga 
släkter »brukade» sammansluta sig — som 
om en släktförening skulle innebära något 
pretentiöst. Men för en s ådan uppfattning 
finns ingen förnuftig grund. Alla släkt-
ter so m sådana äga lika intr esse för forska
ren eller historikern och inte minst för 
släktmedlemmarna. Känn dig själv, är ett 
motto för alla. Den rasbiologiska veten
skapen, en av vår tids mest framträdan
de, o m den också ännu blott befinner sig i 
sin linda, skall en dag kunna ha hjälp av en 
riklig dokum entsamling, framdragen ur oli
ka genom släktskap sammanbundna män
niskogrupper. Och varje släkt kan dess
utom ha nytta och trevnad av att förnim
ma sig själv som enhet. Har föreningen 
blott stiftats, vaknar intresset för den helt 
säkert lättare hos släktens olika, medlem
mar. Ett arkiv kan bildas, dit brevsam
lingar, fotografier, diverse familjereliker 
m. m. hopbringas, istället för att — som hit
tills tyvärr så ofta sker — efter ägarens 
död falla i glömska och försvinna. 

Bara de skatter, som gått förlorade i 
form att gamla typiska fotografier äro sä
kert inte obetydliga. 

Det är visst och sant att icke alla ha 
den turen att kunna träffas till släktmöte 
på en gammal minnessuggererande familje
gård och njuta samvarons behag under 
höga lindar eller vid marschallers och ku
lörta lyktors stämningsfulla ljus i parken 
efter middagen. .. Men detta är ju ändå 
bisaker. Idén och glädjen med en släkt
förening i våra dagar är innerst oberoen
de av detta angenäma plus. I vår tid, så 
hård, så ovänlig och splittrad, blir en släkts 
sammanhållning — som en a v mötets talare 
också framhöll — rent av något likt en 
symbol för viljan till inbördes hjälp och in
bördes förstående, viljan till gemensamma 
uppgifter mot bakgrunden av gemensamma 
möjligheter. Och låt oss inte glömma, ur 
det lilla växer det större, och ur fostran 
inom ett blygsamt litet släktförbund kan 
— ifall denna fostran fattas rätt, naturligt
vis — växa den stora vinningen av ökat 
förstående för sammanhållning och oemen-
skap ännu mycket vidare omkrin^. 

îGubben 's  K a i a s b u i i a r  r e K o m m e n d e r a s !  i  PÄLSVÄRK Ostronanjovis 
C a v i a r 

B L I R  E L EG A N T  
KEMISKT TVÄTTAT 

HOS 

: A.-B. HUGO HALLGRENS ° f.f ! ÖRGRYTE KEMISKA TVÄTT» & FÄRGERI AB« GÖTEBORG 
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>TÏINWAY 

mmmm. 
PÖRORDAJ ÄV LÄKARE 

(Forts, fr. föreg. sida.) 

Så långt redaktör Lundström. Arbetet, 
som han hoppas få färdigt till jul, skall 
utan tvivel bli av stort värde. En journalist 
behöver inte se sig om för att märka vil
ken lucka det kommer att fylla. Det finns 
ju visserligen förut en uppslagsbok över 
bemärkta svenska kvinnor, utarbetad på 
Årstakommitténs initiativ, men den är nu 
föråldrad och har aldrig varit sär deles full
ständig. Men det är icke endast på tid
ningsredaktionerna arbetet blir av värde. 
All personhistoria har ju dels stor praktisk 
betydelse, och dels gömmer den ett ovär
derligt kulturdokument. Det nya porträtt
galleri, »Svenska kvinnor i offen tlig verk
samhet» som det kommer att heta, kom
mer utan tvivel att — förutom all den 
praktiska nytta det skall göra — ge en 
utomordentligt intressant kulturbild. Det 
har också av de inströmmande subskrip
tionerna visat sig, att intresset bland kvin
norna för det nya verket är alldeles ovän
tat stort. T. 

Tveka ej i valet av tvål 

• -Jap. i 

ENSAMAGENT UR.: 
UJNDHOLMiS PIANOMAGASIN 
•STOCKHOLM. "JAKOaSBERG^GATAN: 39. 

KOP 

Skönhetsvård Ett bedrägeri i rosenrött. 
(Forts. fr. sid. 963.) 

vinna. Ni behöver aldrig återvända till den 
här staden. Här är luften unken. Där ute 
pulserar livet. Ja g bjuder er andlig vidd . Ni 
ska dricka det livsberusande vin er s jäl läng
tar efter. K om ! Min bil väntar där nere. Vi 
köra först till Göteborg och så vidare med 
båt. Tänk inte! Handla bara! Grip d et efter
längtade tillfället. Ni kommer inte a tt ångra 
er. Det är tråkigheten ni lämnar, mot livet 
och glädjen ni reser. Följ mej! Kom! 

— Ni gör mej tokig! 
— Ingenting behöver ni tänka på. Jag 

ska ordna allt. Er stora stund är kommen. 
Livet har sina lagar. Mot den bryter man 
inte ostraffat. Känner ni inte vad som krävs 
av en utvald!? Jag är sänd för att befria er 
ur det förtrollade berget. Här suger dc grå 
dagarna er livskraft i förtid. Vad v äntar er, 
och vad är ni ti ll för nytta? Skulle ni 
till sist ändå vara tvehågsen, skall m in vilja 
tvinga er. Det är både min plikt och min 
rätt. Ni är gåvan jag lidit mej til l. Om några 
timmar är vi i Göteborg. Där ordna vi det 
nödvändigaste. Och sedan vidare. Nu måste 
ni! Var lugn o ch — kom! 

Rodnaden drog över fru konsulinnans an
sikte, och hennes ögon brände sig in i främ
lingens. Som en hypnotiserad reste hon sig 
och följde man nen. 

Under nervösa och brådskande rörelser 
smög sig konsulinnan in i bilen. Främlingen 
viskade e tt par ord till sin chaufför, dörren 
smällde igen, och bilen satte hård fart. 

Midnattens tystnad låg över den lilla sta
dens gator, och stora snöflingor föllo drö
jande från en tung, låg himmel. 

Doktorn fortsatte sitt högtravande språk, 
och fru konsulinnan sög under s tigande upp
hetsning till sig orden. Hon smög sig allt 
närmare doktorn. Hans erövring var full
ständig. 

Bilen svängde om en gathörna, doktorn såg 
på klockan, och så blev det tyst. Det var 
inte utan att fru konsulinnan blev en smula 
förvånad. Hon hade förnimmelsen a v någon 
obehaglig kall vind soin trängde ända in i 
h j ärttrakten. 

Plötsligt stannade bilen med en stark 
knyck. Konsulinnan frågade bävande var de 
voro. Doktorn svarade inte. Han slog upp 
dörren, hoppade ur bilen, tog hatten' högtid
ligt i handen m edan den förvånade konsulin
nan mekaniskt steg ut på gatan. 

— Tack för ert sällskap i afton, fru kon-
sulinna. Ert uppträdande har varit s torartat. 

— Vad i herrans namn menar ni!? 
— Aldrig k unde jag drömma om att mitt 

utan köp 

G a h n s  L a n o i a t v å l  

GRAND 
PENSIONAT 

A .  D E H N  

7 A STRANDVÄGEN 7 A 

STOCKHOLM 

Priserna betydligt reducer ade un
der sommarmånaderna 

Helpension eller separata mål 

CRESCENT TVÅL Eleganta modeller! Låga priseri 

K Ö R S N Ä R  R U D O L F  S Ö D E R M A N  
PÄLSMODEAFFÄR - Kungsgatan 42, Stockholm 

är tillverkad av 
de bästa ingredi

enser och kvalitén 
är därför den högsta 

möjliga, giver snabbt ett 
fint och rikligt lödder, 

vilket är särskilt värdefullt 
vid finare tvätt. Crescent Tvål 

är den lämpligaste tvålen vid 
all slags tvätt och rengöring i 

ett hushåll. 

CROSFIELD, 
W arrin g t on 

Partiförsåljnlng 
för Norra & Östra Sverige: 

P  ER  A  K Ä L L G R E N  
Mästersamuelsg. 49 Stockholm. 

Rt. 7144. 

För Västra <& Södr a Sverige. 

CLARHOLM & BERGMAN 
Göteborg. 

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

THORVALD OLSEN, Blecktornsgränd 6, Stockholm 
Allra. Tel. Söder 9851. 

Som en dans går skol

arbetet om man börjar 

dagen med Thüle Cacao. 

sjukdomar i munhåla och svalg. 
Effektiv» skydd owt smiUa Vid ', 
«pld«mier. ' 

PHARMACIA ̂ TOCKKOJLM 



IflfOKråm 
Strålande utsende erhålla skodonen 

/' efter lätt behandling med Terro. 
: Lä dret blir mjukt och smidigt, 

varaktigt och vattentätt. 

Terro försäljas I «11« 
dithörande affärer. 

Ensamtillverkare: 

Ferd.Miilhens, 
Sundbyberg. 

ttORWMAN® 
PURE TEA 

Etablend i 
London 1826. 
Favorit - théet å 
E u r o p a s  a l l a  
b eskickningar 

Bill 
boudoir t_e: 

ar mycket om.{\ick{cL 
"3/4 kg. £vsk" 
ChokCad en das f 
Konfekt 4:70 k r. 
Marmelad per ask. 

till landsorten fraktfritt5:20 Kr. prcask rekommenderas. 

PERCY F.  LUCK &  C% 

M 

BERNHARD ENGLUNDS 
P Ä L S M O D E A F F Ä R  

STORTORGET 9 - HÄLSINGBORG 

Telefon 1072 

R E K O M M E N D E R A S !  

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

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

Exp. till landsorten mot postförskott. 

DuKtyger - HandduKar 

V i t a  v ä v n a d e r  
till fabrlKspriter 

Almedahls Förs.-Magasin 
OBS./ 55 Kungsgatan 55. OBS.! 

G  Ö  T E B O R G  

WW 

Broströms Attiksprit 
är nu kommen i marknaden. Denna ättiksprit 
besitter förutom högsta styrka en enastående 
fin arom och bör ej saknas i något hushåll, 
där krav ställes på en ättika som verkligen för
höjer smaken på den mat vartill den användes. 

C A R L  B R O S T R Ö M S  F A B R I K E R  
STOCKHOLM Asn 

lilla infall skulle förlöpa så lyckligt. Tack i 
alla fall för ert angenäma sällskap i afton! 
Glöm inte scenen i soffan denna kväll! Då 
skrattade jag i smyg lika hjärtligt, som ni 
gjorde den kvällen n i kysste mej så där för
färligt förföriskt. Farväl! Måtte ert humör 
inte bli alltför tråkigt i morgon. 

Doktorn försvann in i bilen som hastigt 
placerade sig utom synhåll. 

Minst fem minuter stod fru konsulinnan 
så stilla, så stilla. Hon förstod inte vad det 
var för något o behagligt klibbigt som låste 
fast tankarna. Flingorna föllo mjuka och 
allvarliga omkring henne. Allvarliga! Var 
inte varje flinga en skrattande glimt, där 
de svängde kring fru konsulinnan. Långt 
bort någonstans ljöd ett bilhorn. 

Var i herrans na mn var hon!? Varför ha
de namnet Göteborg limmats fast i huvudet 
på henne? 

Automatiskt vände hon sig om mot huset 
bilen stannat framför. Ett par ögonblick stod 
hon som förstenad, så sprang hon mot por
ten, slog upp den och sjönk in i portgångens 
skymmande mörker. 

Hennes egen port! 
Fru konsulinnan t og stöd mot den fuktiga, 

kalla stenväggen och började dumt nog tänka. 
Hon hade rent av ett oövervinnligt begär att 
gå igenom kvällens u pplevelse. Men det var 
omöjligt att få fatt i ett ord av vad som 
sagts. Så lyckades hon till slut få tag i en 
hållpunkt, och därmed rullades hela h istorien 
upp. 

Någon hade hämnats, och det drö p beskt 
av hågkomsterna. — Fanns det en löjligare 
och dummare människa på Guds gröna jord 
än hon!? Men så han kunde tala! Och så 
avgrundsvacker han blivit, den — »käre 
Paul». — Alltid något försvar för löjlig
heten. — — Och sådana ord hon hört i 
kväll. Dem skulle h on aldrig glömma. Kun
de hon inte kosta på litet av sin stolthet-
för dem. — L itet! Då fru konsulinnan o rd
nat sig en smula invärtes, gick hon upp i 
sin våning. Vad sk ulle hon klämma till med 
i morgon, då han, surkarten därinne, kom 
med sina sarkastiska frågor? — Tänk om 
han fick en aning om eländet. Tur i alla 
fall att han inte var lågsinnad. 

Konsulinnan ordnade väl för sin person 
bland lakan och spetsar. Hon ville ha det 
skönt, säkert och bekvämt, för nu skulle det 
i nattens tysta timmar tagas en förfärlig 
återhämnd. Och en kunde aldrig veta hur 
det hela ändå till sist kunde sluta om söm
nen inte kom för snart och fantasien räckte 
till. Men det dröjde inte länge förrän en 
diskret snarkning förkunnade att fru konsul
innan inte längre själv bestämde över sina 
tankar. Hon fick ro både för livets besvär
ligheter och hämndlystna karlar. 

Då fru konsulinnan å ter öppnade sina ögon 
mot en hård oc h h ånfull värld, tog en bukett 
rosor i brinnande rött mot den första stö
ten. Det blev e n m ild och behaglig övergång. 
Där fanns ett kort, och hon läste: »Blom
morna hälsa från Italien och förmedla — en 
kyss. Vi äro kvitt. Käre Paul.» 

Äter och åter lä ste fru konsulinnan k ortet. 
Det var hemskt vad det kändes konstigt i 
h j ärttrakten! 

Svenska arbetet i Samara. 
(Forts. fr. sid. 960.) 

människor räddats till livet — alltså lika 
många som invånarne i en av Sveriges 
största städer. 

Vi skola icke här för våra läsare upp
repa alla de fasor, som där ute mött del
tagarne i expeditionen. Till en början blöd
de ens hjärta — s å berättar en av de hem
vända deltagarne, som haft den älskvärd
heten att ge I duns medarbetare en beskriv
ning på tillståndet i det stora dunkla lan-

laradis 

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

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

Täckfabrik Fßäderränserl 

KNUTSONS 
n i  h  mu Ot tomaner  
Dalas. 14,Stnln. oöverträffad* 

Ovomaltine 
är vid alla 

svaghets t i l  I  s tånd 
ett ovärderligt st.yrkemedel 

för såväl barn son vuxna. 

Fråga Eder läkare. 
Fås på alla apotek. 

Generaldepot för Sverige: 

Apoteket Lejonets Droghandel 

Malmö. 

imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiuiiii 

VITR U M S 

F E R  R  O L  
ar det kraftigast aptitgi-
vande och mest stärkande 
av alla moderna organiska 
järnpreparat. Synnerligen 
lättsmält föredrages det av 
den ömtåligaste mage. Vid 
blodbrist och svaghet av 
största verkan. Dess ange
näma smak gör att det med 
lätthet tages av såväl barn 
som vuxna. 

Tillverkas à 
APOTEKET VASENS DROG
HANDELS LABOR A TORIUM 

STOCKHOLM 
Originalflaskor om 500 gram. 

Fäs â alla apotak. 

K o r t a  

PÄLSAR 
fr. kr . 

155: — 

H e l l ä n g a  

PÄLSKAPPOR 
fr. k r. 

195: — 

PÄLSAVD., 1 TR. 

A/B NORDISKA KOMPANIET 
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Mol blodbrist och allmän stanliet 

Ferrin 
Bästa Järnmedel, 

Utmärkt stärkande. 

ne/uaaer 
förskönar 
Blanche - Pose .  Chair -

Naturelle - Rachel -

Ocre - Corail - Rubis 

Mauve etc. 

FA» i alla Parfymaffärer, 

Apotek samt hos Kcmikaliehandlare. 

Generalagent för Skandinavien och 

Finland: 

Madsen & Wivel, Köpenhamn. 

Fånga en Råtta 
är e j så t ätt 
som mången tror. 
Förstör gör hon titt och tätt, 
varhelst hon bor. 
Medlet att få på henne snart slut 
är det nu så välkända "Råttut". 

Pris pr pkt Kr. 1.25. 

BERNER & ZETTERSTRÖM, 

Göteborg D. 

Säljcs å apotek, färg. och kemikalie-
affärcr samt speceriaffärer på landet. 

STÅLRESARMADRASSEN IDEAL 
Hygienisk - Billig - Hållbar 
Prislista gratis och franko 

Obs. ! Reducerade priser fr. 1 mars i ar. 
A K T I E B O L A G E T  R E S Å R  

Tel. 780 Karlatid Tel. 780 

det — men man blev helt enkelt tvungen 
att härda sig för att kunna komma någon 
vart. Det gällde ju: skall denna by räd
das eller den andra, och så var det helt 
enkelt att härda sig mot den enas lidan
den för att kunna avhjälpa den andras. 
Amerikanerna lade i sitt räddningsarbete 
framför allt an på att rädda barnen, men 
läto föräldrarna svälta ihjäl. Motsatsen hade 
kanske varit förståndigare. Ty om barnen 
stå där utan föräldrar, få de sedan ytter
ligare tas om hand i en sex, sju år. 

När svenskarna kommo till den by på 
omkring 3,coo invånare, där vår s agesman 
uppehöll sig, inträffade de första dagarna 
en trettio dödsfall om dagen. Efter nå
gon vecka voro dödsfallen kanske en sex 
om dagen, och småningom kom man över 
i mera normala förhållanden. Det fanns 
också de, som vid expeditionens avresa ha
de kommit på grön kvist igen: en kusk, som 
fick en häst av vår sagesman, kunde tack 
vare det bli bonde igen. De svåraste sjuk
domar härjade också: hungertyfus, mala
ria och hos 30—35 proc. av byarnas be
folkning syfilis. Den medicin, de ryska 
fältskärerna fin go av regeringen, använde 
de till att ockra med. Men svenskarna 
botade många med en mycket enkel medi
cin : ett aspirinpulver och ett dricksglas 
kognak. 

Hur artar det sig då över huvud taget 
därute i kommunismens dunkla, dystra 
land? Ja, här talar en man, som sett allt 
med egna ögon och som för de starka 
intrycken icke haft rum i sitt sinne för 
hemifrån medförda föreställningar. I Mosk
va och Petrograd blir det säkert ett starkt 
uppsving, bara sovjetregeringen kan be
sluta sig för att frigiva utrikeshandeln, m. 
a. o. åter låta den övergå till privatperso
ner. Och på landsbygden — ja, där kom
ma miljoner att dö av svält, medan de 
övriga skola leva vidare mot nya tider. 

När man bedömer sovjetregimen, får man 
komma ihåg, att det ej duger att döma 
ryska förhållanden efter västeuropeiska 
mått. Ryssland måste styras despotiskt, 
vare sig det är av tsarregering eller e n sov
jetregering. Trotski är Rysslands Luden-
dorff. Hade icke han varit, skulle man 
i halva Ryssland ha slitit ihjäl varandra. 
Sovjetregimen har åtminstone haft det goda 
med sig, att den skjutit undan en gammal, 
av lyx och lättja förslappad högsta över
klass och därmed ett hinder för en ny ut
veckling — det kan nu småningom kom
ma nya krafter till, man ser ungt folk 
numera där det förr satt gamla förbenade 
herrar. Och som sagt, rent ekonomiskt 
kommer det kanske nu ett uppsving, så 
bildas småningom en ny bourgeoisie ( redan 
nu är kommunismen ju mest bara en kli
ché) och om en tre, fyra år är man kan
ske färdig a tt komma in på ny a banor. 

När man talar om våldet och nöden i 
Ryssland, får man f. ö. komma ihåg, att 
i Ryssland har aldrig ett människoliv skat
tats så högt som vi här i Västeuropa skatta 
det. Det har ju alltid varit ett utmärkan
de drag i den ryska psyken, att ryssen 
icke sätter livet högt och tar döden med 
lugn. 

När kommunisterna en dag störtas, då 
bryter säkerligen också hatet mot judarna 
löst. Man s er t. ex. nu i Moskva åts killiga 
judar, som skaffat sig stora förmögenheter, 
som fara omkring i privatautomobiler, upp
vaktade av lakejer i vita handskar. Frågar 
man sådana herrar om deras åsikt, blir 
svaret naturligtvis, att de äro »kommuni
ster». 

Den invändningen har från vissa håll 
gjorts mot h jälparbetet i Sovjetryssland, a tt 
då sovjetregeringen har råd att driva pro
paganda och hålla en armé, borde den 
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Friska, livskraftiga hår rötter 
är ett villkor för hårets naturliga fägring. Håller 
man hårbotten fri från skadliga avsöndringar, så
som mjäll, så frodas ech utvecklas hårväxten. 
Varje dam, som sätter värde på ett praktfullt, 
g l ä n s a n d e  h å r ,  k a n  i  h e m m e t  l ä t t  oc h  r a t i o n e l l t  
vårda denna kvinnans vackraste prydnad. 

Erfarenheten har visat att för bibehållande av hårets 
friskhet och motarbetande av håravfall och mjäll 
finnes intet bätlre medel än AZYMOL-STIMULUS. 
"Tidskrift för Skönhetsvård och 
Kroppskultur" innehåller många 
vederhäftiga råd rörande hårets 
vård och bibehållande. Insänd 
vidstående kupong och vi sända 

Eder ifrägavaiandc nummer 

G R A T I S !  

PARFYMERI F. PAULI A. B., 
Stockholm. 

Sänd mig gratis ett ex. av Tid
skrift för Skönhetsvård och 
Kroppskultur. 

Namn 

Adress 

Dd al la husmödrar erkänna at t  

ZENITH'S EXTRA VÄXT 
förtjänar hedersplatsen som 

finaste hushållssmör bör 

det aldrig saknas i något hem. 

k *  

Zwitsersch 
Fabrikat. 

Säljes på 
apoteken. 

30 ärig Erfarenhet. 

vs Dr. Hommel 
Hämatogen! 
D e t  b ä s t a  b l o d b i l d a n d e  

Kraf tmedlet  
för barn och vuxna i alla åldrar. 

AKtiengesellschaft Hommel's Haematogen, Zürich. 
Generalagenter för Sverige: 

Apotekarnes Droghandels Aktiebolag, Göteborg o. Stockholm 



själv kunna bota nöden. Frånsett att man 
med sådana resonnemang aldrig skulle kun
na komma någon vart med allt h umanitärt 
arbete, så måste man komma ihåg, att 
hungern är kommunismens bundsförvant; 
bolsjevismen är ett slags hungerpsykos, ett 
de egendomslösas evangelium. 

ctrnens 
husrum 

Rullgardinskritik. 
BÅDE FLYTTNINGAR OCH FLYTTKÂSE-

rier ha varit omodärna i några år av välbekanta 
skäl, men i år få väl stadsbud och expressbyräer 
åter litet att syssla med den i oktober. Åtmin
stone i Stockholm, där det i genomsnitt byggts 
ganska mycket det sista året. Och så komma de 
vanliga bestyren och bekymren med att anpassa 
det verkliga hemmet, som för stadsbon i gemen 
är möblerna, efter det provisoriska yttre omhölje, 
som heter hyresvåning. Gardinerna äro alltid ett 
mycket viktigt kapitel. Den som skriver dessa ra
der, har alltid haft en särskild motvilja mot rull
gardiner såsom tråkiga och triviala. Vad gör den 
modärne rumsinredningsexperten för att ersätta 
dessa nyttiga föremål? Många människor vilja ej 
ha dem, och i många modärna hus äro fönstren 
konstruerade med så litet "fall" på själva fönster
posten, att de endast kunna anbringas tätt under 
den egentliga fönstergardinen och alltså mycket 
synligt. Se här vad ett par experter säga i frågan. 

Rullgardinerna äro så gott som bortlagda i de 
nya rumsinredningarna, förklarar fru Maja Alvin, 
Arkitektkontorets chef, som gjort till sin livsupp
gift att inreda vackra hem åt människor. Vi 
sätta aldrig upp annat än draggardiner, utom möj
ligen i sovrum för personer, som vilja ha absolut 
mörkt när de sova. Och var och en kan på det 
sättet få så många lager gardiner han vill. När
mast utåt gatan en ljusare tvättbar gardin. Ty 
jag tycker nu, säger fru Alvin på sitt drastiska 
sätt, att fönster alltid skola ha en skjorta åt ga
tan, sedan en mörkare av tjock rips, sammet eller 
tung brokad, om det är fråga om herrum eller 
praktgemak. — För gästrum, barnkammare etc. kan 
man ju lämpligen använda mörkblommiga kretonger 
och andra stadiga stoffer som draggardiner. 

I sovrum får man nog låta den estetiska syn
punkten vika för den praktiska, menar arkitekt 
David Blomberg, och det finns ingenting som 
effektivt håller ljuset ute utom de blå rullgar
dinerna, av vilka de engelska äro bättre än de 
svenska. Före kriget fanns en rullgardin i mark
naden, som var blå på utsidan och vit inåt rummet 
och som lyckligt förenade i sig nytta och skön
het. Men tillverkningen av denna gardin har tydli
gen ännu ej återupptagits. 

I andra rum än sovrum håller jag absolut på 
draggardincrna. Och i fråga om gardiner såväl 
som rumsinredning i allmänhet kan man i sanning 
tala om en renässans. Förr var det tapetserar-
konst med lambrequiner, pomponger och andra 
konstigheter. Nu hänga gardinerna som en stillsam, 
diskret ram i raka linjer kring fönstren. Gärna 
ljust även i salongerna: råsiden, broderat linne, 
överhuvud tvättbara saker. Och utanpå dessa ve
lours, linne, gobeläng eller brokad — draperier 
som ge rummet ett varmt, ombonat intryck, då 
lamporna tändas. BABA. 

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

för småttingamas hud är 
det bampuder vari en 
för dess välbefinnande så 
viktig beståndsdel som 
lanolin ingår. 
M. Zadigs Bampuder 
är det enda puder som 
innehåller lanolin, och vill 
Ni sörja för att Eder baby 
verkligen besparas från 
utslag och sveda i huden, 
då har ni inget val — 
Ni måste för hans räkning 

använda 

'ÄMÄICA 

imrH§2. 
IêSÊÈCodâ SÊL 
YUarsl lallsmälla 

JSIctrcuzdc• 

BARNPUDER 

^CHOKOLADER^ 
i - ' a i s a L t e i j  e n j  
Mästersamuelsg. 37,1 tr., Stockholm (hörn. av Malmskillnadsg ) | 

Innehavare: ALBERT STRIDSBERG, Körsnär 
Allm. Tel. Norr 115 85 Riks Tel. 122 41 

P Ä L S  V A R O R  A V  A L L A  S L A G %  

Överdådigt delikata 

Spirellakorsetten! 
Stilfull — Bekväm — Ekonomisk 

1 års garanti. 
Beställningar mottagas av 

FRU VAHLBORG PETERS, 
Villa Högalid, Lunden, Bjelkegatan. 

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

VÄVNADER, KONSTSMIDEN 
och ALLMOGEMÖBLER. 

Beställningar mottagas. Stilfullt 
arbete. Begär offert. 

Dronn.-gt. 8, TRONDHJEM 

im Märke: "MIDGET" 
ffcyh (Patent o. lagl. reg. varumärke) 

VijNJ KR. 2 KR. 

i -m E T  Världens mest praK-
rjjjj tiska läderarmband 

Klockan sitter absolut stadigt 
och kan icke glida av armen 

Sydda remmar av bästa engelska kvalité. 
Boso prov pä akta Mldgot hos urmakaron. 

Rikhaltigt urval för såväl officiella 
som privata festligheter. Hela fyrver
kerier enl. fackmässigt sammansatt pro
gram. Hrr handlande föra dessa ar
tiklar med största fördel. Dagens läg
sta priser. Katalog på begäran. Ham
margren & C:o, Kungsgatan 15, Gö
teborg. Tel. 16199. Telegramadress: 
Grenhammar. 

Mot mal. kackerlackor, 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 kemikalieaffärcr samt 
hos ensamimportörerna 

Kvällar på parket! 
HERR INGOLF SCH ANCHES ANDRA GÄST-

roll på Svenska teatern, politikern Paul Lange i 
Björnsons gripande skådespel "Paul Lange och 
Tora Parsberg", utmärker sig för en finhet och in
nerlighet i gestaltningen, som ganska mycket skil
jer sig från den svenske framställarens uppfattning 
av rollen. Norrmannen försmår det starkt patetiska, 
hans sammanbrott inför de giftiga anfallen göres 
enklare, hans glädje och jubel, då Tora Parsbergs 
ädla kvinnlighet återger honom självförtroendet har 
mera sanning i uttrycket och i hans beslutsamhet, 
dä han vänder livet ryggen för att undgå smuts
kastningen, finns intet melodramatiskt — endast en 
stilla höghet, som griper starkt och djupt. Fru Bru
it ins' Tora Parsberg är som förr en god prestation, 
men den själens monumentalitet, som hennes förc-
träderska i rollen lade i dagen, når hon näppeligen. 

Den övriga rollbesättningen är i huvudsak den
samma som förut; hr Hedqvist står ny som Arne 
Kraft. 

Dramatiska teatern spelar "Pelikanen", det skräck
fyllda Strindbergska kammardramat. Scenlcdningen 
skördar naturligtvis ringa tack för bemödandet att 
inarbeta dessa diktens mardrömmar i publikens med
vetande. Man kan ju fråga: vad tjänar det över 
huvud till att ge sceniskt liv åt en dramatik, som 
gräver så envist i det ohyggliga, som kullkastar alla 
föreställningar om människan, alias kvinnan som 
gudsbeläte och gör henne till en dämon, e n inkar
nation av ondska? 

Svaren kunna läggas både för och emot dikt
artens nödvändighet — kvar står i varje fall att 
dessa Strindbergs spökfigurer äga en rikedom av 

Engros: 

S V E R I G E S  U R M A K A R E  A . - B .  
S T O C K H O L M  

AKTIEBOLAGET EUG. WINGÀRD, 
Malmö. 

O T T O M A N E R  att alla reservoirpennor lagas och re-
turneras omgående, då de insändas till 

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

PABAN, St/ärng. 5 (inv. Odcnplan) St him. 

Pr i s5kr-
Räcker en mån. 

Låt ej slem samla 
sig i bröstet. 

Tussin verkar slemlösande 
på ett naturligt, enkelt sätt 
och användes därför med 
bästa resultat vid fall av slem-
bildningar, rassel och slem-
stockningar i andningsorganen, 
således vid astma, lung- o. 
luftrörskatarr, bronkiter, vid 
sviter av influensa (förkyl
ning), vid torr- o. hackhosta, 
kramphosta, rethosta etc. 
B e g ä r  b r o -  M  f *  t u s e n d e  
schyren U UP jämte in-
»Om Tus- fl .  I w tyg sän-
sin», vars U — des gratis. 

Bruksanvisning medföljer. 
Pr postförskott från 

Fru Hedvig Lindholm 
Upplands^. 68, StocKholm. 



TOMATO 

E n  g o d  s o p pa  
till middagen? 

Köp då 

Campbells 
Färdiga att genast användas. 

Läckra i smak. 
Billiga i pris. 
Till salu överallt. 
Av Campbells Sop
por töras följande 
sorter: Oxsvans-, 
Tomat-, Sköldpadd-, 
Sprris-, Kyckling-
o. Bland. Grönsaker. 

Generalagenter: 

A.-B. HUGO ÖSTERBERG, 
Stockholm 6. « 

^Mitt emot 
PALACE 
BOTELL 

Tel. 

13150 
Konstslöjden 

Södra Hamngatan 4B, Göteborg. 

Hemvävda mattor, möbeltyger, 
gardiner, Dalavävnader, spetsar, 

smide och nationaldräkter 

-Äck, säg mig liten Inga. 
varför är du så fin ? 

- Jo, Mor syr mina kläder 
på SINGER symaskin. 

\  i . /  

Kristal lklara 
bli glasen vid diskningen, om 
Ni löser upp en s mula Tom
tens Tvättpulver i diskvattnet. 

•Tablet
terna 
verka 

snabbt o. 
•äkert vid 

Huvudvärk 
Ischias 
Influensa 

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

pas med Togal. 
Finnes S alla apotek. 

Reumatism 

Nervsmärtor 

mänskliga drag som det är utvecklande för skåde
spelaren att få framställa. 

Hur svårt det emellertid är att träffa den rätta 
tonen i ett stycke som Pelikanen framgår av ut
förandet, som svänger mellan det mystiska och det 
krasst verklighetstrogna. Fru Appelberg tar sin 
hemska roll i ett spökaktigt furioso och det tröttar 
både henne oc h publiken. I enstaka detaljer når hon 
dock det rätta. Fröken Wessel, dottern och hr G. 
Molander, sonen, förläna gripande uttryck åt vämjel
sen att leva i ett hem, där lögnen och brottet ätit 
sig inom som mask i trä; fröken W. har dessutom 
en utmärkt scen, då hennes rättskänsla reagerar och 
hon betvingar modern. Mågens brutalitet återges 
med skrämmande kraft av hr Högel. — 

En ung ingenjör, som råkat i misär under vän
tan på en anställning vid en järnvägsanläggning i 
Tripolis och som under denna väntan upplever 
några mer eller mindre erotiskt färgade händelser 
med tre kvinnor: en tredje klassens kabaretsånger-
ska, en föräldralös liten romarinna från gatan och 
en ung skön italiensk fru ur "de bättre kretsarna" 
— se där innehållet i Dario Nicodemis komedi "Scam-
polo", som häromkvällen hade en lyckad premiär på 
Lilla Dramaten. 

Pjäsen vill ej vara annat än ett par timmars lätt 
aftonunderhållning och den uppgiften fyller den 
ganska väl. Hr Winnerstrand spelar den unge in
genjören med älskvärd munterhet och glider med 
lätt hand över de sentimentala ställena. Den käcka 
romerska gatungen, Scampolo, e tt stycke äkta pärla 
uppdragen ur rännstenen, återges med smittande 
friskhet av fröken Magda Holm. Hennes glittran
de ingenuclynne lyser upp hela teatern. Välsignad 
vare hon! övriga roller skötas med aplomb av 
fruarna Gard och Kotthoff. En ny skådespelare — 
hr Mils W ahlbom, — tyckes vara något för reson-
nörfackct. Och hr Ragnar Billberg hinner i sin 
roll på endast ett fåtal repliker intyga att han är 
ämne till en komiker. ARIEL. 

Oscarsteaterns repris av Planquettes klassiska 
operett "Cornevilles klockor" blev en av teaterns 
stora festaftnar. Den nobla och alltjämt lika le
vande musiken kom tydligen också ensemblen, eljes 
van att slösa sina sång- och benkrafter (kombina
tionen låter underlig) på jazzoperetter, att göra sitt 
bästa. Där var nu också nya inslag: fröken Sigrid 
Braudel, som var en charmant Serpolette, och hr 
Gösta Nyström, som i Grenicheux' parti röjde, att 
han är en kraft att räkna med inom tenorfacket. 
Axel Ringvall var naturligtvis obetalbar som fogde, 
och Oscar Bergströms Gaspard mottogs av publiken 
med en gammal bekantskaps sympati. T. 

(Forts. fr. sid. 956.) 
ganska tjock. En msk. riven mesost i den gör god 
verkan. 

Päronkaka (för 6 pers.). — Drygt I lit. päron, 
i l/i del. socker, 2>J/2 del. vatten. — Smet: 2 stora 
msk. smör (50 gr.), 5—6 msk. mjöl, lit. grädd-
mjölk, rivna skalet av Yz citron, 1 msk. socker, 
3—4 ägg. 

Av sockret och vattnet kokas en klar lag. Päro
nen skalas, klyvas och urkämas nätt, varefter de 
få koka mjuka i lagen. De upptagas och läggas i 
en smord, eldfast form. Lagen hopkokas tills den 
är tjock, då den hälles över päronen. — Smöret 
och mjölet fräsas, mjölken påspädes, och rednin
gen får koka några min., varefter den får av
svalna något. Sockret och citronskalet tillsättas, 
och äggulorna iblandas en i sänder. Sist nedskäras 
de till hårt skum vispade äggvitorna. Smeten häl
les genast i vattenbad i ugn omkr. i tim. 

Ragu på hare (för 6 pers.). — Rester av haren, 
il/2 msk. smör, 3 msk. mjöl, (1 msk. svart vinbärs
gelé), buljong, överbliven steksås. — Garnityr: 
stekta brödskivor, bräckt skinka. 

Harköttet skäres i lämpliga stycken. (Benen skola 
medfölja). Smöret och mjölet fräsas ljustbrunt, 
buljongen och steksåsen påspädes och om så ön
skas tillsättes i msk. vinbärsgelé. Såsen bör vara 
rikligt tilltagen samt ganska tjock och avsmakas 
med kryddor. Harköttet ilägges och kastrullen flyt
tas på svag eld, där köttet får bliva genomvärmt 
men dock ej får komma i kokning. Anrättningen 
upplägges på karott och garneras med stekta bröd
skivor, omväxlande med bräckta skivor av rökt 
skinka. 

"Bonniers öppnar portarna". 
DEN STORA BOKFÖRLAGSFIRMAN AL-

bert Bonnier anordnar under ovanstående rubrik 
en prisnedsättning på förlagets litteraturalster, 
omfattande planschverk, reseskildringar, memoar
verk, litteratur- och kulturhistoria, skönlitteratur, 
dramatik, populärvetenskap, praktiska handböcker 
m. m. Så gott som alla våra bästa för
fattarnamn, äldre och yngre, äro represente
rade, och bland utländska namn förekomma även 
ett antal av de mest framskjutna. För bokvännen 
gives alltså ett utmärkt tillfälle att för en ringa 
penning öka sitt bibliotek med värdefull litteratur. 
Prisncdsättningskatalogen innehåller icke mindre än 
720 nummer fördelade i fyra grupper: volymer till 
pris av 1 kr., 2 kr., 4 kr. och 10 kr. Katalog er-
hålles i varje bokhandel och de billiga prisen gälla 
till den 15 oktober. 

tand pas t a är i högsta grad koncentrerad och 

därför i bruket billigast. 

Utbred högst 1 cm. därav på en torr tandborste 

och använd den efter varje måltid. 

Finnes hos alla Apotek-, vä lsort. Parfym-, F.ïrghandl. & Raksalonger m. fl. 

Åberopa denna tidning och begär gratisprov. 

B E R N H A R D  M A R I N G  -  S T O C K H O L M  C .  
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S e n a s t e  Ny h e t e r  
i alla sorters^finare och enklare 

c Pälsgarni tyr  -  'Pälskappor  -  Herr-
pälsar  -  {ß i lpä lsar  och  F äl lar  

O B S . !  Ett större lager PälsKappor säljas till 
ytterst billiga priser. 

J. E. Hedstrand 
Kungl. Hovl. 

Kungsgatan 55 «• Göte borg 
riimiiimiiiiiiiaui 

Med en 

HUSQVARNA SYMASKIN 
håller Ni hela familjen hel och lin. 

Syr, märker, stoppar och lagar utmärkt 

Bekväma Maskinen 

betalningsvillkor. alltigenom ivmik. 
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P ä l s  v  a  r  o  r  
I Elegant snitt - Prima kvalitéer - Enormt billiga priser 

L A G E R S O N  &  J O H A N S ON  
= Västerlånggatan 8 - STOCKHOLM 

INNEHAVARE GEORG BLOMSTEDT 
I PRAKT. KÖRSNÄR 
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Borås 

Begär offertI  ytterst d&tihata. 

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

Huvudkontor : Malmö. 

Mottager insättningar å Depositions», Kapital- och 

SparKasseräKning till högsta gällande ränta. 

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

Qntidnd alltid 

ërfcônd öü er låg sen alfa 
in och utländska medtâO 
lare. 

—  9 7 1  —  



ĵ rooga rcnrvwrgarm 

ÄR MARKNADENS FÖRNÄMSTA 

G R A T I S  LÄSARINNORNAS 
SPALT (Jj a,denna gången 

har ni verklig erv 
satt mej på det 
hala. CM ert så 
mycket han jag 
s äga, att anting < 
en är det bästa 
mejerismör eller 
ochså J1 US tads 
JftästaVäxt" 

och portofritt tillsända vi Eder 
vår stora illustrerade katalog 

över alla moderna 

Varorna sändas Eder porto-
fritt och tullfritt, och vår ga
ranti är alltid : Full belåten
het eller pengarna tillbaka 

Ni bör i eget intresse skriva 
efter vår katalog och därige
nom köpa pälsverk direkt från 
fabriken. Ni sparar då halva 

beloppet. 

Skriv redan i dag till: 

Köpenhamns 

Pälsvarufabrik A.-S. 
Klostersträde 6. Köpenhamn K. 

Denna eleganta SKINNKAPPA 
(som teckningen) av extra prima 
svart skinn med vackert sidenfoder 
sända vi Eder för endast 195 svenska 
kronor tullfritt och portofritt. Uppgiv 
bröstvidd, runt om under armarna. 
Full belåtenhet eller pengarna tillbaka. 

Detta kaffe 
rekommen
deras sär
skilt för god 

och fyllig 
arom. 

PERCY R LUCK & Co 
SOLO MM 

«j. 
AB. MAI MÖ 

KA F F f KOMPANI 
> *« otr mXtr» 

överfet toalettvål 
med behaglig parfym 

AU a damers favorit-tvål 

TILLVERKARE: 

GAMLA TVÅLFABRIKEN 
TERNINGHOLM, MALMÖ. 

Yiant/i 

GUMMANS 
Tvättpulver 

KRYMPER 

EJ YLLE 

Kristallsoda 
är bästa och billigaste rengöringsmedel vaojtyQ 

s tes® a® Annonsera # ådunl 

VARFÖR 
ÄR NI SJUK 

Fyrtorneis 

Fiskbullar 

Kaviar 

Sardiner 
då HOMEOPATIEN bevisligen är den 
bästa hjälparen vid alla sjukdomar. 

Ring, skriv eller gör oss ett besök. 

Fråglista för sjukdomsbeskrivning på 

begäran. 

Vänd Eder med förtroende till 

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

WAHLIN $ C:o, StocKholm 
Huvudkontor: Arsenalsg. 2» 

Avd.-kontor och upplag: 
LjIQ 8öder Mitlarstrand 15—17 

Telefoner: 
Riks 846, 695, 5244, 5269 
Stblmstel. Norr 7596. 7597 

R A D  H  F .  S  Ä N J O V I S  
i oslronsôs. Kryddsill. Maljessill, Aplil-
bilor, Vi ngasill, Rensad onjovis i dill, 

bkinn- o ch benfri oslrononjovis. 
Levereras i bleckkärl. 

A.-B. Sveriges Förenade 
Konservfabriker 

GÖTEBORG Kungl. Hoflav. 
• I M11 111111 • 1111 II 111 III 11111 III 1111 111 III Ii 

WESTLUNDS 
Fysikal. & H omeopafiska I nst 

Direktion Hagard Westlund. 

Ex. Sjukgymn. och Hom. läkare. 

Vardagar 10—2. Aftonmottagning Tis

dagar och Fredagar kl. 6—7 c. ni. 

R. T. 739 35. A. T. öm. 16 16. 

STUREGATAN 6, Stockholm. 

OBS.!  Ny adress.  

Avdelning för: Massage, Sjukgymna

stik, Galv. elektricitet, Ultravioletta 
strålar, Hetluft m. m. 

OBS. Alla kroniska sjukdomar, be
handlas med stor framgång. (Flera 

1,000 tacksamma patienter årl. kunna 

intyga homeopätiens värde. Försum

ma ej att sätta Eder i förbindels« 

med oss. 



vara. Människor röra sig för li
tet i arbete. De sitta stilla på 
dragiga ställen. Enbart av detta 
kunna de få värk. Och så fort 
det är frågan om nerverna tän
ka de uteslutande på detta, vil
ket är absolut fel. Ju mindre 
man k an tänka på ett nervont, ju 
fortare får man bukt med det. 
[ stället för att nu ge råd, så 
vill jag tala om ett fall ur verk
ligheten. Det var en fru, som 
led av ett ont, som ingen läkare 
kunde ge bot för. Hon kunde 
aldrig på förhand planera vissa 
husliga arbeten, ty hon visste, 
aldrig när det onda kunde kom
ma. Hon hade stor familj. För 
att f å mannens affär att gå med 
större ekonomisk förtjänst börja
de hon att mera verka i denna 
affär. Detta arbete förde hen
ne flera timmar om dagen ut i 
friska luften och gjorde dess-j 
utom att hon kom i beröring 
med en massa människor. Kan 
Ni tänka Er följden? Jo, för 
det första blev hon till sin stora 
förvåning av med sitt onda. Och 
för det andra tog affären ett så 
storartat uppsving, att den i skri
vande stund föder tre familjer 
och ä r så känd och välkänd inte 
blott i hela Skåne, utan långt 
där utanför. Försök nu också 
Ni med något arbete som drar 
cdra tankar ifrån ert onda, så 
kanske det går Er lika bra som 
den andra sjuka frun. Det hop
pas åtminstone Ebon. 

Svar till Prenumerant sedan 
första året. Det duger föga att 
söka döda eller fördriva myror
na, fast flera medel finnas, så
som att strö ut kamfer i deras 
gångar, att tvätta hyllor och skåp 
med såpa etc. etc. Nej, se efter 
hur d et är där myrorna komma? 
De komma inte för ingenting. 
Det är något som lockar dem 
in. Jag bodde flera år i en vå
ning och varken i rum eller kök 
såg jag en myra. Men så en 
gång, då jag hade mycket att 
göra, lät jag, för att spara min 
tid och mina steg, påsar med 
mjöl och socker stå framme på 
ett köksbord. Och nu skall jag 
tala om att där blev myror i en 
hast. De kommo krypande så 
stilla och snällt och hur många 
jag ä n dödade, så kom där alltid 
fler. Men jag räknade snart ut 
orsaken varför de kommo och 
tog bort påsarna. Sedan för-
svunno myrorna av sig själv. Det 
sägs att man kan spåra myror
nas gång till ett hus och följa 
gångarne till myrornas stack. Är 
det på landet så har jag sett an
tydan att man kan taga bort 
hela stacken om den inte är för 
stor och föra den bort, i vilket 
fall man skall bli kvitt myrorna. 
Jag har också sett angivet att 
man kan slå kokhett vatten över 
hela stacken, men jag tycker inte 
det h örs bra, myrorna äro ju fli
tens symboler. Ja, håll nu söt
saker undan på de ställen där ni 
ser myrorna. Tvätta hyllor, skåp 
etc. etc. och ha lock på allt som 
lockar myrorna. Renlighet först 
och renlighet sist. Ebon. 

FRÅGOR. 

Självförsörjande dam, som ge
nom olycksfall och sjukdom bli
vit mindre arbetsduglig, frågar 
om de t finnes plats i något hem 
eller institution, emot årlig av
gift eller ett för allt. 

Då det finns ungkarlshotell och 

r d e l o n  
med 

S K U L T U N A  K O K K Ä R L  

att de alltigenom äro av samma 
. Jämfö 
labrikat. 

tfUNA e 
J H cq. godstjocklek. Jämför med andra 

ar 
GRUNDA« 

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

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

Begär endast OATINE "Vit creme, grönt lock" och tillbakavisa a lla 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'» Generaldepôt, Kr. Bernikowsgad e 1, Köpen hamn. London & Paris 

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

^ 

OUMBÄRLIG |1 
F Ö R  A L L A  S V E N S K A  H E M  II 

är  den  nya  upp lag an  av  

IDUtlSMBOK 

üj § 
M I 
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Innehåller bl. a. de tillförlitligaste 11 

recept för ^ = 

» — 

SYLTNING [J 

KONSERVERING || 

S V A M P I N  L Ä G G N I N G  

dylikt för män, finns det troligt
vis något liknande för kvinnor. 

Ensam. 
Olycklig flicka frågar vad me

del finnes mot nedsatt levnads
lust, emedan jag insett minnet 
och omdömesförmågan tryta, till
lika med verksamhetskraft, trots 
att god vilja finnes. Endast mör
ka tankar hyser jag, och allting 
förefaller hemskt och svårfatt-
ligt. Mina anhöriga vill jag be
spara med dylikt anförtroende. 
Mycket tacksam få veta vad hjälp 
finnes. Svar till "25 år." 

Jag har en dotter, 21 år, som 
det är min avsikt att sända till 
Tyskland för musikstudier. Vore 
särdeles tacksam för några adres
ser på bildade goda hem — gär
na skandinaviska — där en ung 
flicka kan mottagas som famil
jemedlem och där hon får anled
ning till att öva sig den nödvän
diga tiden. Hon är mycket snäll 
och rar! Har tänkt mig Mün
chen eller Dresden, men kan 
gärna bestämma mig för en an
nan plats. Snarast möjliga svar 
med upplysningar om familj och 
inackorderingspris pr månad till 

"Absolut bildat hem." 
Jag är prenumerant på Idun 

och vore tacksam i dess frågo-
avdelning få infört en förfrågan 
om högt belägen rekreationsort i 
Tyskland, Bayern eller Österrike 
med inga tilläggsavgifter för ut
länningar. Tacksam för svar till 

Sjuksköterska. 
Kan en ogift dam av högadlig 

familj ge sitt namn åt sin ofräl
se fosterdotter? Äger hon rätt 
att göra det vid en eventuell 
adoption Lady Isabel. 

Idun har en gång för flera år 
sedan hjälpt mig i en svår situa
tion och nu är mitt hopp att 
denna min vädjan ej skall för
klinga ohörd. 

Jag bor tillsammans med min 
gamla mor. Har mitt arbete och 
måste lämna henne ensam flera 
timmar dagligen, vilket är led
samt, då hon har litet svårt för 
att reda sig själv numera. Jag 
skulle gärna vilja ha någon bil
dad människa i hemmet som vore 
till hjälp och sällskap. Har dock 
ej råd att betala någon lön, utan 
tänkte att möjligen någon medel
ålders dam, som ville ha lite 
verksamhet och hemliv skulle nås 
genom Idun. Någon, som kän
ner sig ensam och kanske där
igenom kunde få lite mera inne
håll i sitt liv. Rådvill. 

I :  Av ELISABETH ÖSTMAN-SUNDSTRAND 

II 12:te uppl. 
^ jj Fullständigt omarbetad och utvidgad 

If Pris Kronor 10: — 

VVI 117T Anvisningar att  använda GASSPIS 
1v * l it« 1 •  eller GASUGN vid alla recept för 

«tekning och bakning 

RIKT ILLUSTRERAD 

T R E F Ä R G S T R Y C K  

— z laiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiaiiiBiiiiiiiiiiaiaaatiiiiiiiiiiiiittiiiMimtiaiaiaiiiiiniiiiiiiiiiiiiiaiMiiifiMUUuaH»« au<aniifiiiiiimniiimaa 

11 Rekvirera genast från närmaste BOKHANDEL eller direkt från fg 

Il IDUNS EXPEDITION - STOCKHOLM jf 
M o t  p o s t f ö r s k o t t  P o r t o f r i t t  

IDUNS SKÖNHETS
INSTITUT 

N :r Ii8. Anhålles härmed om 
möjligt att få ett råd hur jag 
skall bära mig åt för att bli li
tet fylligare i ansiktet, på hals 
och axlar. Har på senaste tid 
blivit onaturligt mager å nämn
da ställen. Massage hjälper ej. 
Vore tacksam för anvisning på 
någon slags diet om det möjligen 
kan göra något. 

Tullan. 

Kanske ni borcle söka läkare 
eftersom ni blivit onaturligt ma
ger på kort tid. Men som ni 
själv säger är dieten en viktig 
sak. Om ni ej känner er vara 
sjuk, så att ni behöver en all
deles särskild diet, vill jag råda 
er att börja er dag med havre-

jixtraKi 
vatten 
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Gammal, ypperlig huskur mot grått och missfärgat år • är 

ÄKTA VALNÖTSDEKOKT 
VÄLGÖRANDE — EFFEKTIV — OSKADLIG. 

I'ris per flaska 3 : 50 -f- e mballage och porto. 

S V A V E L  P O M A D A  
STÄRKANDE — RENANDE FÖR HARBOTTNEN. 

Pris per burk 1 : 50 + porto. 

Tillv. av leg. apotekaren Fru S. Hellström, Ramnäs. 

ocler gamla hatt S hr som ny 

di ni låter pressa, fär
ga eller tvätta den, 

pris från kr. 3 : — till 
4: 50 + porto fritt em

ballage. Begär illustra

tion å de sista model
lerna. 

Göteborgs Hattfabrik 
l:8ta Långgatan 27. Tel. 208 65. 

GÖTEBORG. 

T-. 

BEGÄR VÄR KATALOG M1%'. 
HUGO 5VEN55ÜN & 

TEBORG 

Gravvårdar 

B R O  D E R N A  

S T Y R E N I U S  

S T E N H U G G E R I  

A.-B. - VÄSTERVIK 

Priskurant på begäran 

Cegrfatlefs Dansinstitut, 
Norra Allégatan 1, (Järntorgspalatset). 

GÖTEBORG. 
Fortsättningskurs för vuxna börjar 

onsdagen d. 20 sept. 
Nybörjarkursen för vuxna, som bör

jar 18 sept., fulltecknad. 
Säsongens andra nybörjarkurs för 

vuxna börjar tisd. den 25 sept. 
Barnkurser börja lord, den 23 sept. 

Privatlcktioncr. Kotterier. 
Anmälan per telefon 16308 kl. 11—2 

och 4—7 c. m. 

U n d e r  s o m m a r e n  
då många mödrar äro på landet samt på resor, 

kunna småbarnen icke alltid erhålla en lämp
lig, felfri mjölkkost. Medtages då N estlés Barn

mjöl, så liar man alltid till hands ett lättsmält, 

kraftigt och billigt näringsmedel, som är lätt att 

tillreda på en gång för hela dagen. 

grynsgrönt, vartill ni tar grädde 
i stället för mjölk. Laga sedan 
att ni så småningom under da
gens lopp får i er 1. g rädde, 
men om ni förtär den enbär och 
ej till gröt, kräm eller dylikt, så 
drick blott små klunkar i taget. 
Ät mycket mjöl- och mjölkmat, 
bröd, kakor och rikligt med smör 
samt annat, som är fettbildande, 
däribland bananer. Men blotta 
dieten hjälper ej ; ni måste röra 
er mycket i friska luften samt 
ofta bada, dock ej för varma 
bad. Daglig tvätttning av krop
pen bidrar till att göra hullet fast. 
Och så till sist gymnastik, ty 
gymnastiska rörelser, förståndigt 
utförda och dagligen upprepade 
göra ofantligt mycket till musk
lernas harmoniska utveckling. 
Särskilt för mager hals och platt 
bröst anbefalles djupandning. Ställ 
er framför ett öppet fönster, sätt 
händerna i sidorna och fötterna 
isär, höj er på tå och drag in 
andan genom näsan så djupt ni 
kan, medan ni räknar till 15 e ller 
20; andas sedan kraftigt ut ge
nom munnen, medan ni sänker 
er ned på hälarna. Rörelsen upp
repas 8— 10 gånger å rad för 
varje dag. Inga åtsittande un
derkläder få hindra djupandnin
gen, således bäst vid morgontoa
letten innan alla kläder kommit 
på. Lämpligen utföres efteråt 
följande x-örelse : Armarna höjas 
med handflatorna nedåt i vågrät 
ställning, därpå i lodrät och kas
tas sedan hastigt bakåt, allt det
ta medan ni andas in, därefter 
återta armarna sin ursprungliga 
ställning under det ni andas ut. 
Rörelsen upprepas 8—10 gånger. 
— Vila, liggande minst en timme 
om dagen ; kan tas i två repriser 
om det passar bättre. 

N :r 119. Finnes någon hjälp 
för en ovanligt mager hals med 
stora saltkar och grova, skarpt, 
framträdande nyckelben? Vore 

^ a a r l e n j s l ^ a  

Blomsterlökar 

i rikhaltiga sortiment 

för drivning i rum 

o c h  f r i p l a n t e r i n g  

Priskurant sändes på 

b e g ä r a n  f r a n k o .  

SVENSONS 

HUVUDAFFÄR: 

L:a Nygat. 17 B 

FRÖHANDEL 

FILIAL 

S T O C K H O L M  2  

Oxtorgsgat. 14 

att breda ut över de hårbevuxna 
ställena. När degen torkat av
lägsnat den och håren följa med. 
Måste upprepas vid behov. 

N :r 122. Finns det något me
del att få brösten fylligare och 
mera utvecklade Oändligt tack
sam för svar i Idun vore 

I dunläsarinna. 

Se sv. på fr. I i8 och beakta 
isynnerhet ljupandningsrörelsen. 

N :r 123. 1) Kan den snälla 
Fru Skönhetsdoktorn säga mig 
hur jag skall få bort röda fläckar 
över ögonen, som ibland äro 
större, ibland mindre. — 2) Hur 
få bort ansiktsrodnad? Jag rod-

synnerligen tacksam för ett gott | nar för det allra minsta och blir 

H S  
INKOKNIMGSAPPARATOCH BURKAR. 

Tiu DIIXIOV PEIiT.E. 
TEGMEKLÎGXIXr-i £5 ODENGAKMf 41 

är velocipeden för Eder. 
Se på den hos vår närmaste 

försäljare. 

A/B nymans verkstäder 
UPPSALA. A 

Adèle Gustafson 
Kungsportsplatsen 1 

GÖTEBORG 

Tel. 3049. 

Förstklassig atelier och modesalong för 

Klädningar, Kappor, Dräkter. 
Billiga priser. 

Förstklassigt utförande. 

Tillskärningsmönster. 
Mönster till Dam-, Barn- och Herr

kläder erhållas tillförlitligast i 

Mönsteraffären Special, 
Bergsgatan 15 o ch Södcrgatan 22 3 tr., 
tel. 8375 (samma hus som Malmö-

automaten), Vårfrugatan 3, LUND. 
Obs.! Då mönstren äro tillförlitliga 

behövs ingen provning. Sändes till 
landsorten mot postförskott. 

<11111111111 I 

j Av SÅNGALLA the 
: rekommendera vi våra kän da märken 

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

I "IMPERIAL", "ORDINARY" 

i originalförpackningar. 

I PERCY F. LUCK & Co. 
• iiifiiiiiiiiiHimiiiiHiiHmiimi 

Damkläden 
i en mångfald moderna kulörer. Ut

märkta kvalitéer. 
Minutförsäljning. - Partipris. 

NORRKÖPINGS STUVLAGER, 
Barnhusgat. 4, 1 tr. ö. g., Stockholm. 

Sto r t  urva 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. 

S p i r e l l a -
Korietter erhålla» ho» 

Fru ANN-MARIE SEDSTRÖM, 
östermalmsgatan 22. A. T. öst. 57 97. 

Alla Råttor loc
kas utav Mu-
ridin" 

Det verkar som 
förgiftat vin 

Dess färg är röd 
Och Muridin är 

säker död. 
MURIDIN 

försäljes i alla 
kemikalieaffärer och apotek i flaskor à 
2: 25 & 4 kr. 

OBS.! Oskadligt för husdjur. 

dött 

råd. 
Skånska. 

Beakta sv. pä föregående fråga. 
För ert fall lämpar sig särskilt 
den första av de båda gymnasti
ska rörelserna. 

N :r I20. Snälla Fru Skönhets
doktor, giv 45-årig flicka ett råd. 
Har varit fet men magrat och 
efter det fått slapp hakpåse och 
kinder. Kan något göras för att 
förbättra saken, om det nu be
ror på avmagring eller ålder? 
Har frågat på skönhetsinstitut 
men endast fått råd att operera 
bort det. — Tacksam för svar till 

Kulla. 

Tvätta ansikte och hals med 
varmt vatten om aftnarna, gnid 
sedan in den slappa huden med 
följande vätska : 6o gr. brännvin, 
6o gr. kallt kammomillavkok och 
15 gr. pulvriserad alun. Massera 
därefter med flatsidan av hän
derna med kraftiga strykningar 
från hakspetsen och uppåt kin
derna upprepade gånger och sist 
några vibrerande strykningar med 
ena handen från hakan nedåt. 

N:r 121. Snälla Skönhetsdok
torn! Har försökt ert medel mot 
generande hårväxt men utan re
sultat. Håret följer ej med vid 
avskrapandet. Är det någon sär
skild sort soda som skall använ
das? Skall salvan kanske gnidas 
in? Snälla Skönhetsdoktorn, be
skriv riktigt utförligt hela be
handlingen eller påvisa annat 
medel. Årsprenumerant. 

Det omtalade medlet hjälper 
nog i de flesta fall om det är rätt 
tillrett, men innan man skrapar 
bort det skall det sitta på minst 
8—10 min. Här ett annat enkelt 
medel, som kanske passar er 
bättre: 17 gr. svavelbarium och 
6S gr. vatten blandas väl och så 
pass mycket stärkelse iblandas, 
att det blir en lagom fast deg 

då röd i hela ansiktet. Tacksam 
försvar är 20-åring. 

1) På de röda fläckania kan 
ni lägga omslag av het men ej 
kokt mjölk. — 2) Se sv. på fr. 
102 2) i 11 :r 30. 

Tapetkompaniet 
levererar Eder 

30,000 ex. 
av »Prakt isk 
kokbok- av An

na Olsson. Den ovanliga framgång denna 
bok haft visar att den verkligen fyller sin 
uppgift pft ett utmärkt sätt. Pris 4.50. 
Erh. i bokh. I parti rab. direkt från 
Lindblads Förlag, Uppsala. 

Endast 40 öre 
i stora bleckburkar, är priset å mark
nadens drygaste och pålitligaste poler
medel för koppar och messing. 

ZELOS METALLPUTS 
FABRIKEN ZELOS, Göteborg. 

Favorisca 
Hudcrème, komponerad och tillverkad 
av Iduns Skönhetsdoktor. Pris per 
burk 3 kr. 

Ensamförsäljare : 

Firma Gustaf Hjelm & C:o 
Huvudaffär: Norrtullsgatan 8 A. 
Filial : Mästcrsamuelsgatan 46. 

Till landsorten mot efterkrav. 

TAPETER 
till lägsta priser. Största sortering a » 

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

Plyschkappor 
bliva som nya efter 

uppångning hos 

Jkönfdrgeri1 & %em 
(Jvättanstalt, Çôteborg 

KUNGL. HOVLEVERANTÖR 

pufsmedlet 

Skönhetens 
behag komma mera till sin fulla 
rätt, om YVY-tvålen användes 
dagligen. Mildhet och behaglig
het är-utmärkande för denna toa-
lettvål, och den användes av 
många kända personer, vilka alla 
lovorda och prisa YVY-tvålen så
som den skönaste av alla tvålar.! 

YVY-tvålen har många heders-1 

pris i både in- och utlandet och 
säljes i varje affär från Ystad 
till Haparanda. 

Yvy-tvålfabriken, Ystad. 

Använd 

alltid 

Kalmar 
Risslärkelse 

! och Ni blir belåten med resultatet 

Kalmar Ångkvarns A.-B. 

•5=" £ 
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IDUNS PRISTÄVLING i N:o 40. 

EN REBUS. 

Tyd denna rebus ! Den. g er vid 
rätt lösning ett yttrande som en 
gäng fälldes av en kung. 

Lösning, märkt I duns pristäv
lan i nr 40, I duns Redaktion, 
Sthlm, torde insändas före d. 14 
okt. De tre först anträffade rik
tiga svaren belönas med 5 kr. 
vardera. 

Lösning 
AV PRISTVÄLAN i N :R 36. 

Lösning: 1. Tage, 2. Assar, 3. 
Åke, 4. Emma, 5. Sara. 

De tre först anträffade riktiga 
lösningarna hade insänts av Tore 
Palén, Mellby, Sunne, Hilma Ber-
gergren, Näs bruk (Dalarna) och 
Ulla Ericsson, Falun, som alltså 
erhålla vardera 5 kr. i pris. 

Doktor A. Kjellbergs 
Kurs i massage och sjukgymnastik. 
(28 :dc årskursen.) Begär prospekt! 

Stockholm. Holländarcgatan 3. 

Professor PA I RIK HAtiLUND? 
Gymnastisk-Ortopedisk-Kirurgiska Priv atklinik. 
R.T. 7025, St ureg. 62, Sthlm S.T.8301. 
För behandling av stödje- och rörelse
organens skador, sjukdomar, defonm-

teter och funktionsrubbningar. 

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

Kungsg. 60, STOCKHOLM 
Behandling av 

reumatiska åkommor*. 

Uymnastikdirektörsexamen 
avlägges efter 2-årig kurs av kvinnliga 
elever vid 

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

N :r 124. Mitt ena bröst är 
större än det andra. Jag vore 
mycket tacksam om jag kunde få 
veta ett medel, som kunde göra 
dem lika stora. 

Det enda jag kan råda er till 
är att varje morgon innan ni fått 
på cr några hindrande kläder ut
föra et t par gymnastiska rörelser, 
som helst böra ske i närheten 
av öppe t fönster. Ställ er med 
fötterna något isär, höj armarna 
över huvudet, tills handflatorna 
mötas, medan ni höjer bröstet 

och drar in andan så djupt som 
möjligt, sänk sedan armarna lång
samt utåt och nedåt och andas 
ut. Upprepas flera gånger å rad. 
Nästa rörelse: samma ställning; 
höj armen på den sidan, där 
bröstet är minst utvecklat, drag 
in andan medan ni svänger ar
men runt 6 gånger och andas 
ut när ni sedan sänker den. Rö
relsen upprepas flera gånger å 
rad. 

LEDIGA PLATSER 

I GOTT HEM, samhälle i Norrland, 
mor o. son, får husföreståndarinna, 
bild. husliållsv. dam 30—40 år, gärna 
musik., p lats. Jungfru finnes. Vid Nya 
Inack. Byrån, Jokobsbcrgsg. 34, Sthlm. 

Hos liten prästfamilj 
på l andet finnes plats I5:dc oktober 
för anspråkslös, snäll bättre flicka, 
helst lantbrukaredotter, kunnig i enkel 
matlagning, bakning och husliga göro-
mil, vi llig att utan jungfrus hjälp skö
ta hu shållet under husmoders överin
seende. Svar med rek. foto, lönean
språk till "Alfa", Iduns exp. f. v. b. 

Skolkökslärarinna. 
Till liusmodcrsskola i Hälsingborg 

önskas lär arinna med undervisningsvana 
och ski cklighet i finare matlagning och 
Hädsömnacl. Platsen skall tillträdas i 
början a v Jan. nästk. år. Ansökningar 
och betyg torde insändas före den 15 
Okt. 

Astrid Andersson-Gårding. 
Teresa Kjellberg. 

Karl X Gustafsgatan 66, Hälsingborg. 

Ett ensam
stående, 

medelålders fruntimmer önskar i sitt 
hem, beläget i en köping i Västman
land, e n frisk och gladlynt 35—40-årig 
dam s om sällskap och hjälp med de 
dagliga s ysslorna i hemmet. Svar med 
uppgift om ålder, löneanspråk och re
kommendationer till signatur "1367 — 
Hemtrevnad" under adress S. Guma:-
lius' A nnonsbyrå, Stockholm f. v. b. 

Kvinnlig arbetskraft 

inom såväl hemmens som andra 

kvinnliga arbetsområden kan Ni 

med bästa resultat 

erhålla genom att sätta in en an

nons i IDUN, specialorganet för 

kvinnliga platsannonser av alla 

slag. 

Insänd Eder annons till Iduns 

Annonskontor, Stockholm, och Ni 

erhåller omgående prisuppgift. 

Vid 

Länslasarettet i Västerås 
finnes plats ledig i förenad kirurgisk 
och medecinsk avdelning, från och med 
1 november innevarande år. Lön 700 
kr. per år med 3 ålderstillägg à 100 
kr. efter 3, 6 och 9 år, jämte dyrtids-
tillägg, för närvarande utgörande 49 % 
och allt fritt, samt 1 mån. årlig semes
ter med kostpengar. 

Närmare upplysningar lämnas vid för
frågan av husmodern vid lasarettet. 

Sökande, som bör äga fullständig 
sjuksköterskeutbildning och vara av 
Kungl. Medicinalstyrelsen förklarad er
känd, skall inlämna sin ansökan åtföljd 
av betygsavskriftcr, präst -och läkarbe-
tyg samt fotografi, senast 15 oktober 
till Lasarettsläkaren i Västerås. 

S Y D O W S  

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

S T O C K H O L M  

Söker Ni plats 
på något av den kvinnliga verk

samhetens olika områden? 

Kom då Iftdkg 
att ett beprövat och av tusentals 

kvinnliga platssökande med bästa 

resultat använt förfaringssätt är att 

annonsera i Idun. 
Insänd Eder annons till Iduns An

nonsbyrå, Stockholm, och Ni er

håller omgående prisuppgift. 

PLATSSÖKANDE 

Gihls S juksköterskebyrå, 
Drottningholrasvägen 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. 

Ung, enkel flicka 
önskar komma i fa milj för att lära hus
håll mot fritt vivre. Svar till "1 okt." 
Iduns exp. f. v. b. 

Bättre, anspråks
lös flicka 

önskar plats som hjälp och sällskap i 
familj eller hos ensam dam. Liten lön. 
Svar till "1 Oktober", Iduns exp. 

Husmodersvikariat. 
Bildad, erfaren flicka önskar att 

vara trött husmoder till verklig hjälp 
och nytta. Eller sällskap och hjälp till 
någon äldre person. Svar till "Mång 
sidig", Iduns exp. f. v. b. 

Husmödrar! 
Den 30 okt. utcx. 12 st. duktiga, 

teoretiskt och praktiskt utbild., välträ-
nade barnsköterskor, som önska plat
ser i början eller medio nov. Hvita 
Korsets praktiska utbildningskurs om
fattar — förutom — späda barns vård 
i olika åldrar — sömnad, tvätt, stryk
ning samt matlagning. Prima välsydda 
spädbarnsutstyrslar med Hvita Korsets 
praktiska modell (elevarbeten) säljas — 
styck eller dussinvis — i mån av till
gång för billigaste pris. Förfrågningar 
besv. o. prisuppgift sändes mot porto 
fr. Barnsköterske- o. Husmodersskolan 

Tfvita (̂ T ôrsef, 

Bröderna Påhlmans Handelsinstitut A Statsunderstött handelsläroverk under statsinspektion. 
42 :a läsåret omfattar: _ 

2 års Handelskurs, 1 års Handelskurs, i vissa ämnen, terminskurs. 
Terminskurs för studenter, leoretisk & praktisk utbildning genom affärs-

teknik. Bankkurs. Kurser 1 Språk, Bokf., Stenografi, Maskinskrivning m. fl 
ämnen. 

Prospekt på begäran. Anmälan dagligen. 
R. T. 5606. N. 84. Drottninggatan 71 C, Sthlm. STYRELSEN. 

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. 3° Prospekt på begäran. 

I S A R A  S A M U E L S S O N !  
t.; N. Fogelbergsgatan 4. GÖTEBORG. Rikstcl. 8574. "H 

.«2 Kurser i kläd- och linnesömnad, barnkläder, knyppling och konst- £ 
éj sömnad. Prospekt på begäran. é>i 

Södertelje Husmodersskola, 
Villa Solbacka. Tel. 2181. 

Börjar ny 2 mån. kurs d. 15 okt. Underv. i allt vad som hörer till ett 
bättre hems hushåll, samt valfria ämnen, kläd- och linnesöm, konstslöjd, 
målning, läderplastik, g obelinvävnad. Allt kan arbetas till vackra och nyttiga 
julklappar. Alla elever bo inom skolan. Inga spisgäster. Obs. ! Ej förväx
las med Nya hushållsskolan. Begär prosp. Ref, från pågående kurs elever. 

Atelier "Fru Marianne" 
till hjälp för dem som själva vilja sy sina klänningar. 

Tillklippning och provning. Förslag till moderniseringar. Nyheter i garne
ringar, även för hattar, skärp. Försäljning av stickade saker, spetsar och ar
beten från Tyskland och Österrike. 

Ateljén är öppen Tis-, Tors- och Fredagar kl. 11 f. m.—6.30 c. m. Franska, 
tyska och engelska talas. Birger Jarlsg. 118 II. R. 137 34. Spårvägslinjerna 
6 och 14. 

Fräkencréme 

ICA 
'  Borttager fräknar, fin
nar, fnassel m. m. Pris 

I kr. 6: 50 + porto. För
sändes diskret. Fran

ska Parfymmagasinct, 

Hovleverantör, Drott
ninggatan 21, Sthlm. 

Sjuka. 
Besök eller skriv till Homöopatiska 

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

Hultkrantz, 
Homöopat. Läkare. STOCKHOLM. 

Ny hushållskurs 
1 okt.—20 dec. Prospekt mot porto, 
överstinnan A. Hyltén-Cavallius, f. 
Frick, Sandvik, Smâl. Burscryd. 

Mattis Kosacks S kola 
BRAHEG. 7 B, STOCKHOLM. 

Rt. 701 56. 

Lämnar undervisning i all sorts prak
tisk klädsömnad samt målning. 

Rikstel. 71. ÄLMHULT. 

Ung, bildad engelska, 
musikalisk och med behagligt sätt, ön
skar plats som sällskap o. hjälp i gott 
hem. Bästa referenser. Svar till " Eng. 
lish", Anglo Swedish Society, Göteborg. 

Enkel, bättre flicka 
(30 år), 

önskar plats i höst som husförestån
darinna eller i familj på landet. Är 
kunnig i allt som förekommer i finare 
lanthushåll, har under flera år före 
stått större sådant. Är kunnig och 
mycket intresserad av all slags hem
slöjd, såsom vävn., knyppl., sömnad 
m. m. Fina betyg. Svar till "Ett 
trevligt hem", adr. A.-B. S. Gumœlius' 
Annonsbyrå, Göteborg f. v. b. 

Bildad 23-årig döv Hicka, 
som talar bra, önskar plats i fin fa
milj, där jungfru finnes. Är kunnig i 
alla husliga göromål samt sömnad o. 
finare handarbete. Tacksam för svar 
till "Margareta", Trollhättan 2, p. r. 

Herrar läkare. 
Bildad, språkkunnig, sympatisk dam, 

kunnig i sjukvård och resvan, önskar 
under vintern medfölja konvalescent 
till bergland, södern eller pä längre 
sjöresa. Utmärkta referenser. Ingen 
lön. Svar till "Återvunnen hälsa", 
II.T.-Centralen, Göteborg. 

Bildad flicka 
kunnig i husliga göromål, önskar plats 
såsom husmoders hjälp ev. såsom en
samjungfru. Små fordr. Ref. finnas. 
Svar till "L. B. 26", A.-B. S. Guma;-
lius' Annonsbyrå, Göteborg f. v. b. 

hushållsvan och musikalisk med ut
märkta rekommendationer, önskar plats 
som husföreståndarinna hos ensam 
herre eller dam eller i två personers 
hushåll. Svar till "1 okt." Iduns exp. 

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

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

Missprydande hårväxt, 
vårtor, födelsemärken avlägsnas för 
alltid m. clektrolys. Mottagn. 10—5. 
Malmskillnadsg. 36, 2 tr. Riks. 13894. 

Fr. Mårtensson. 

SJU 
dagar i veckan 

läses en annons I 

IDUN 

En Oxlordhandidat 
och hans hustru mottaga i sitt trevliga 
hem i e n vacker trakt av Kent en eller 
två unga svenska damer med god so
cial ställning, som önska lära sig en
gelska. Närmare genom Mrs B. B. 
Beech Croft, Temple Ewcll Nr. Dover. 

Spela piano och orgel 
lär man sig på kort tid fullständigt pr 
korrespondens efter ny snabbmetod. 
Amerikanskt system. Hel kurs med 
ett 40-tal musikstycken erhålles till 
Kr. 5 : —. Anmäl Eder genast då en
dast begränsat antal mottagas. 

K. H. Grahnquist, Alem. 

Päron. 
Höst- och Vinterfrukt i större och 
mindre partier såväl fin bordsfrukt som 
god hushållsfrukt omsorgsfullt sorterad 
och packad från Fruktåker, Wreta 
Kloster. 

INACKORDERINGAR 

INACKORDERING: i mitt hem, Sun-
nersberg Prästgård, mottager jag i in
ackordering 2 à 3 yngre eller medel
ålders damer. Prästgården är bekvämt 
inredd med el. ljus, bad o. d. Svar till 
fru Berta Törner, adr. Lidköping; tel. 
Tolsjö 2. 

Äldre änkefru 
med dotter önskar god inackordering i 
stad eller på landet. Svar till P. A. X., 
östgöten, Linköping. 

Ishais, 
reumatiska och nervsmärtor, skönhets
vård bchandl. effektivast. 

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

Hamorroider 
försvinna efter några dagar vid använ
dandet av Hemosalvan från Kem. Lab. 
Elefanten, Göteborg 1. Pris Kr. 10: — 
mot postförskott eller förut insänd li
kvid. (Åberopa denna tidning.) 

Mot gr&tt hår och mjäll. 
Härmed meddelas att det utmärkta 

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

Praktiska, 
aygieniska, impregnerade dam

underkläder av olika model
ler för dag- o. nattbruk samt 
Dambindor, även i små rese

förpackningar, i parti o. mi
nut billigast från 

Carl S tangenberg, 
Hötorget 10, Stockholm. 

A. T. 28690. R. T. 7762. 
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av CuCCL 

JV^ÅNGEN HUSMOR, HAR NOG INTE REDA PÅ VILKA 

rika möjligheter till läckra anrättningar, som Cloettas 

Guldcacao och Vaniljchoklad n:o 4 i själva verket erbjuda. 

Delikata efterrätter, aptitliga bakverk och utsökta 

konfektyrer, allt kan lätt och med små medel tillagas m ed 

hjälp av "Cloetta". 

Vår i dagarna utkomna receptbok, Innehåller ett 60-tal 

olika recept på läckerheter av cacao och utgör en den v ärde

fullaste handledning i konsten att öka bordets delikatessers 

Skaffa Eder den boken I Ni får den gratis genom 

att tillskriva ossl 

CCoettas 
NorJmnt HJita mM modcrnaiti 
tillA inj, flnntt inralU 

Skriv itJon I d ag tfltr rttepK 

boken under adrett 

A-M. Ctoett». Lj ungsbro. 

. /Fen 
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PlX-pojken på äventyr. 
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Utmärkta organ 

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

Askar 50 öre, påsar 25 öre. 
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fö r  

annonsering i landsorten: 
Arvika; Arvika Nyheter. 

Avesta: Avesta-Posten. 

Borlänge; Borlänge Tidning. 

Borås: Borås Tidning. 

Engelholm; Engelholms Tidning. 

Eskilstuna; Eskilstuna- Kur ire n. 

Falun: Fa/u-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: Smålands Allehanda. 

Kalmar; Barometern. 

Karlskrona; Karlskrona-Tidningen. 

Karlstad: Värmlands Läns Tidning. 

Katrineholm; Katrineholms-Kuriren. 

Landskrona; Landskrona-Posten. 

Linköping; Östgöten. 

Ludv{ka; Ludvika Tidning. 

Luleå; 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. 

Umeå: Västerbottens-Kuriren. 

Upsala: Tidningen Upsaia. 
Visby; Gotlänningen. 

Västervik: Västerviks-Tidningen. 

Växjö: Nya Växjöbladet. 

Örebro; Örebro Dagblad. 

Örnsköldsvik; Örnsköldsviks-Posten. 

Östersund; Jämtlands-Posten. 
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