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H A R  K V I N N A N  M E R  I N T E L L I G E N S  Ä N  M A N N E N ?  
EN DJÄRV STRIDSFRÅGA FÖR VÄRA LÄSARE OCH LÄSARINNOR. 
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Enligt den amerikanske -författaren förlorar 
kvinnan i viss mån i intelligens, när hon håller 

på med sådant här. 

DET FINNS BEGÅVADE MÄN OCH OBE-

gåvade män, begåvade och obegåvade kvinnor. Det 

lär låta sig statistiskt bevisas, att genomsnittet av 
männens intelligens ligger en hårsmån högre än 

kvinnans. Om 50 % av alla män ligga över en viss 

internationell nivå, så befinna sig kanske "blott" 
47 eller 48% kvinnor däröver. Därjämte torde 

det kunna anses säkerställt, att männen äro varan

dra mer olika inbördes än kvinnorna. Det är onek
ligen mera gott om manliga genier än kvinnliga, 

men så finns det också jämförelsevis mycket fler 

manliga idioter än kvinnliga. Detta bevisas av an

talen efterblivna av mankön och kvinnkön på an

stalter. Ifråga om naturanlagen är troligen skillna

den blott denna. 
Men det är bara halva sanningen. Det är ju 

möjligt att det alltså finns skilda slag av intelli

gens, och ingen åsikt är vanligare, än att mannen 
har en sort och kvinnan en annan. Kvinnornas 

mångomtalade intuition, gent emot vilken vår Herre 

har givit männen det suveräna vapen, att de kunna 
någon gång förälska sig på allvar och tappa allt 

förstånd, d. v. s. "intuition", består i, en synnerlig 

klarsynthet i allt som rör människor, deras motiv, 

handlingar m. m. särskilt hos män. Deras liv beror 
av män och därför koncentreras deras intellektuella 

uppfattning, deras intresse, deras bedömnings- och 

uppskattningsförmåga på män och i det mån det 
behövs, på kvinnliga eventuella rivaler. På det om

rådet äro de ibland, när de verkligen äro förälska

de (vilket är sällan), t. o. m. utan sentimentalite
tens skygglappar, och förstå ytterst väl att skilja 

mellan sken och verklighet. Kvinnans intelligens är 

därför icke av annan art än mannens, men väl sys

selsatt med uppgifter av helt annat och mänskligt 
icke sällan långt högre slag än mannens. Jag skulle 

vilja gå så långt, att jag säger: av vissa högre for
mer av intelligens är kvinnan därför snart sagt en

sam bärare, om man frånser den allra främsta ty

pen av män. De oblandat maskulina dragen konsti

tuera snart sagt vad våra vänner tyskarna kalla en 
"Schafskopf", en komisk figur, med stora elemen

tära kroppskrafter, ett slags ekonomisk och social 

lyftkran, med en intellektuell utrustning à la koli

bri. Att kvinnor så sällan äro genier bero på, att 

de äro för nyktra, för ironiska och cyniska för att 
kunna vara drömmare. Att de bli så nyktra, beror 

utom- på deras livsvillkor med den nödtvungna an
passningen efter manlig smak, bland annat också 

på, att seden kräver att de skola tiga och alt män

nens fåfänga kräver att få tala. 

En mans anledning att inbilla sig att han är mera 

intelligent, ligger vanligen däri, att han kan lära 

sig diverse slags knepjargong, varpå man kan för

sörja sig: börsknep och börsjargong, läkarhand-

grepp och praktiska fraser, advokatformler och ju-

Är kvinnan intelligentare än mannen? Det jj 
är naturligtvis en amerikan, kritikern H. L. | 
Mencken, som framkastar den frågan i sin f 
mycket omtalade bok, "In defense of rvo- jj 
men". Vi återge här nedan de viktigaste av \ 
hans synpunkter. Vi funno dem så pass ro- jj 
liga, alt vi frågat några svenska män om de = 
verkligen tro, att kvinnans intelligens är | 
jämnställd med mannens. De svarade ja — E 
men blevo samtidigt så förfärade över att jj 
hysa en i Sverige så förgriplig mening, att de = 
bådo innerligt att icke få sina namn nämnda, i 
Den ene var för övrigt en pedagog och psy- jj 
kolog, som sade sig av erfarenhet ha kommit jj 
till den uppfattningen, att kvinnor såsom yr- | 
kcsutövare o. s. v. icke ha sämre intelligens \ 
än männen — vilket må lända många av våra S 
läsarinnor till tröst. Den manlige läsare, | 
som efter detta med raseri kastar sig över | 
följande försvar för kvinnorna, skall för öv- E 
rigt till sin vederkvickelse finna, att författa- jj 
ren i själva verket också är mycket skarp | 
mot kvinnorna. Men vad säga nu våra lä- i 
sare om den här väckta frågan — och fram- jj 
för allt våra läsarinnor? Må de gärna göra jj 
sina inlägg — om inte annat så för att skärpa | 

intelligensen. i 
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En glact*nyhet för Iduns läsare! 

ridiska trick, m. a. o. vad man kallar "yrkestek

nik" i skilda former. Men det behövs sannerligen 

ringa intelligens för att styra världen, förtjäna 

pengar och låta naturen bota sjukdomar. En karl 

kan på sin höjd bli vältalare eller bankdirektör el
ler buktalare eller kortkonstnär, för att taga något 

av det allra svåraste. Men ett geni är i regeln fum

ligt i alla praktiska ting, odugligt i alla nyttiga 

och viktiga detaljer. Sällan kan han knyta sin hals

duk, han kan absolut inte lära sig spela bridge, han 
blir alldeles förvirrad i bokföring, förstår sig ab

solut icke på partipolitik, och överträffas ideligen 

i dessa den sociala framgångens detaljer av folk 
av bankdirektörstypen. Och i det hänseendet likna 

kvinnorna genierna. Endast de bästa männen, men 

ett mycket stort antal kvinnor, ha sinne för de 
större realiteterna i livet i allmänhet, och plågas 

därför av rutin och yrkestrams. Det finns gott om 

goda husmödrar, som laga utmärkt mat — men de 

ha inte någon glädje av denna konst i och för sig 

och följden är den, att mästerkocken är man. De 
äro rätt ofta goda mödrar, men de största upp

fostrarna ha alltid varit män. Men däremot lyckas 
dc ofta som sjuksköterskor, ty det }rrket kräver en 

verkligt feminin uppfattning. 

Denna kvinnans högre intelligens — skärpt till 

ytterlighet under tvånget att ständigt behöva söka 

det väsentliga hos människor — — icke högre till 

anlaget, men tränad genom den eviga uppgiften att 

handskas med svårare problem och genom att leva 

ett liv med avsevärt större risker än mannens (ty 

det är förfärligt att vara född kvinna och behöva 
bero av män, sådana de äro; å, deras inbilskhet!) 

— denna högre intelligens yttrar sig aldrig .så slå
ende som i kvinnans ställning före äktenskapet i de 

monogama länderna. I och för sig är monogamien 

naturligtvis ett feminint fynd — och vilket, ur kvin

nans synpunkt! Under planeringen av äktenskapet 

är kvinnan alltid överlägsen, mera självbehärskad, 

Ï börjar i nästa nummer sina roande och | 
I omtyckta veckokrönikor. | 
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Men däremot skärpes hennes intelligens ge
nom den här sysselsättningen. Vad säga ni 

själva, mina damer? 

hon överväger situationen vida grundligare och h ar 

en vida större förmåga att motstå eventuella loc

kelser från sina egna känslor. Att äktenskap över

huvud bliva utav är ju ett uppenbart bevis på kvin
nornas överlägsna intelligens, efter som mannens 

intresse naturligtvis är att, åtminstone så länge som 

möjligt, uppskjuta det, om han inte kan undvika 

det. (E11 u ngkarl är en man, som behöver en fru 

och är glad att han inte har henne.) Medan kvin

nans intresse ju är det rent motsatta. Och vem 

rår i regeln? Vem rår? Kvinnans starkaste vapen 
i denna mannens ojämna strid mot övermakten lig

ger i mannens känslosamhet ; i hans kompletta o för

måga att se sig och henne, äktenskapet och fram

tiden sådana de äro, m. a. o. hans brist pä intelli

gens! Ibland också i hans feghet. Han törs in te 
draga sig tillbaka, när han ser, att han gjort en 

dumhet. Även om han vill ha kvinnan, vill han 

absolut icke ha henne till varje pris och med alla 

hennes övriga egenskaper... låt oss icke tala om 
det! Om han vill ha henne som hustru, så kanske 

han icke är road av henne som husföreståndarinna. 

Kvinnan känner honom. Hon låter honom leva i en 

viss tro, låter honom behålla sin illusion, som hon 

vet är absolut oriktig, t. ex. att hon skyggt drar 

sig undan honom, av kvinnlig finkänslighet; att 
han, som det heter, blir älskad för sin egen skull, 

uteslutande. E11 man väljer i vår tid sin hustru 

genom en intellektuell olyckshändelse: ty hans käns

lor överväldiga honom. Det är blott i mycket ål

derdomlig högaristokrati, och i det genomintellek-

tuella Frankrike, som män välja lika väl som kvin
norna. En man gifter sig 100 gånger oftare 

nedom sitt stånd än en kvinna ! I själva verket är 

en kvinna i allmänhet alltid i någon utsträckning 
ansvarig för att en man förälskar sig i henne. Själv 

är hon i regeln oberörd, men hon virar in honom 

i ett moln av sentimentalitet, som om I1011 r ullade 

en sjal om huvudet på honom. Medan hon är nyk

ter, och väl vet vad hon gör, får hon honom att 

tro, att hon är en naiv, öm, själshungrig, nästan 

okroppslig varelse eller ett s. k. "högre väsen", som 

själv, bevars väl, skall ha blivit överväldigad av en 
mäktig känsla, som hon icke kan behärska, och icke 

ens inför sig själv kan bekänna utan att rodna och 

darra. Hon är så blyg... Så kommer det sig, att 

mannen tror, att han erövrat henne... men har ni 

någonsin hört en kvinna tala om en man på nå
got annat sätt än, att det är hon som har — "fån

gat honom?" En kvinna förälskar sig sällan eller 

aldrig förrän efteråt, när hon redan märker, att 
han är tillräckligt illa däran. Dessförinnan är det 

alldeles för riskabelt. Vore hon icke verkligt för

siktig här, vilket löje skulle hon icke draga över 

Beckers J A P A N L A C K  R I V A L I N  
är marknadens förnämsta lackfärg. 

För sin lättstrukenhet, elasticitet samt höga, varaktiga glans, är 
den allmänt omtyckt såväl av fackmän som för enklare målning 
i hemmen. Finnes i a lla kulörer och förpackningar. 

AKTIEBOLAGET WILH. BECKER, STOCKHOLM 
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sig! Kvinnorna äro så nyktra, att de se med verk

ligt förakt pa sådana kvinnor, som verkligen låta 

erövra sig. Kvinnan får med allt detta verkligen 

den stackars mannen att tro, att världen är så in

rättad, att de av evighet varit bestämda för var

andra, att just hon passar för honom, och hon och 

ingen annan. Inom parentes sagt hämnar sig detta 

argument, när mannen som gift blir förälskad i nå
gon annan än sin hustru ! För då är det den nya, 

som... Det förefaller besynerligt, när man kom

mer att tänka på det, att före 18000-talet var eroti
ken egentligen- en ganska underordnad fråga i äk

tenskapet. Även 1800-talets sentimentalitet kommer 

att lysa i historien av komik — jag misstänker, man 

kommer att kalla det pjolleraktighetens århundrade. 

Först i vårt århundrade lär väl denna sentimenta

litets fullkomligt förödande verkningar på äkten

skapet komma att bli fullt uppenbara, ty sannerli

gen ser det icke ut, som om "rätten till skilsmässa" 
på känsloskäl skulle bliva lika helig i detta vilse

komna tidevarv, som rätten till kärleksäktenskap 

blivit det i det förgångna ! — 

Om sålunda kvinnornas intelligens i denna kamp 

för tillvaron bland och mot män skärpes till un

derstundom rent suveräna mått — och därför t. ex. 

visat sina yppersta blommor som oftast hos de 

kvinnor, vilkas hela liv är en jakt av män utan 
någon som helst utsikt till giftermål — så är det 

samma bistra kamp för tillvaron, som förklarar en 

annan av deras mest framträdande egenskaper. 

Hur ofta klaga icke männen över kvinnlig illo
jalitet, brist på kamratlighet, över deras list som 

går ända till ohederlighet? Det ligger alldeles givet 

något berättigat häruti. En man kommer icke in 

i farvattnet för begåvade kvinnor förrän han är 

mer eller mindre säkerställd. Han har sitt säkra 
yrke, sin uppgift, sin ekonomi, vare sig han är gift 

eller ogift. En kvinna får sin säkerhet först ge

nom giftermålet. Följaktligen kan och måste man

nen i förhållande till kvinnan lyda den mänskliga 
samlevnadens lagar, men — det kan inte hjälpas! 

— till dess kvinnan fått sin man, jagar hon ensam, 
och har bara sig själv att lita på! Hon har vis

serligen de enorma resurser, som traditionsvis hopa 

sig hos kvinnorna sedan urminnes tider, ständigt 

litet växlande, men alltid lika verksamma, men hon 

använder dem, måste använda dem, på effektivaste 

sätt, obunden av alla regler, på lämpligaste sätt i 
varje fall. Blott regeln att låta bli andras män 

brukar något så när efterlevas, åtminstone av dem, 

som ej ännu varit gifta, ty det betyder konflikt 

med andra kvinnor, eventuellt lika obarmhärtiga 

som hon själv, eller värre. Här visade kvinnorna 
före kriget ganska allmänt en större lojalitet; hur 
det är nu, är det bäst att inte tala om. Mannens 

klagomål emot kvinnorna äro emellertid alldeles 

oberättigade. Han är själv vanligen också listig 

ända till ohederlighet, när det behövs, i det som är 

hans levebröd — vare sig det är affärer eller be
fordringsfrågor. För kvinnan är äktenskapet också 

både affär och befordringsfråga! Men för henne 

är striden akut genom en stor del av hennes ungdom. 

Sålunda anser jag, att kvinnans intelligens i kam

pen för tillvaron uppnår en skärpning, en förfi

ning, som gör henne till mannens absoluta över
man. Det icke minsta beviset är, alt hon icke låtit 

honom ana det. Men eftersom han, med eller mot 

sin vilja, vet det, så konsulterar han henne aldrig 
i småsaker (annat än i smakfrågor), men i varje 

fall av större betydelse, o. s. v. de där det genast 

hänger på personliga ting. Då han icke kan med

giva, för sin fåfängas skull, att hennes intelligens 

är större än hans, så har han uppfunnit teorien om 

c-n mystisk instinkt, som sätter henne i stånd att — 

gissa rätt! Det är det, som kallas kvinnans intui

tion! Strunt, säger jag, det är helt enkelt hennes 

överlägsna intelligens. Eller har Du något att in
vända? 

E T T  D R Ö M M E R I  
A V  L E O N A R D  M E R R I C K .  

(översättning för Idun.) 

o REBEC K A ÄR I SOVRUMMET OCH 
håller på att klä sig, och Lucy, som såg 
mycket söt ut i sin enkla klänning, har 
gått på någon tillställning i s in skola. Så 
att jag är ensam. Länstolen är mycket 
mjuk, och rummet är lugnt, fastän jag 
kan höra, hur min hustru i våningen ovan
för sakta rör sig fram och åter mellan 
garderoben och toalettbordet. Hennes föt
ter äro tunga. Det gläder mig, att hon 
går till Jakobs. Det är en sällsynt fröjd 
för mig att få tillbringa en kväll ensam. 
Brasan brinner sällan så klart, tycker- jag, 
som nu, och cigarren smakar bättre än van
ligt. Rebecka inger mig avsmak, hon är 
så tjock, och hennes skratt — Mein Gott! 
hennes skratt betyder så litet, och det ryc
ker i alla mina nerver, när hon skakas av 
det. Ändå är hon en god kvinna, och en 

"I rökringarna ser jag mig själv" — — — 

gång i tiden irriterade hon mig inte. Och 
om hon inte varit god, skulle hon inte ha 
irriterat mig nu. Det är ett faktum, få 
hustrur skulle ha gjort så mycket som hon ! 
Jag borde komma ihåg det, men i stället 
påminner hon mig om — 

H i m m e l !  så  m a n  r ö k e r ,  d å  m a n  t ä n 
ker! Låt mig ha lådan bredvid mig. I 
rökringarna ser jag mig själv sådan jag 
var för femton år sedan, och jag ser rum
men, där jag levde med Dora. Så små 
de voro — de lågo i f örsta våningen av 
en hyreskasärn! Men med behag också, 
små vackra, billiga småsaker, som flickor 
som Dora köpa och tänka ut. Varför gifte 
jag mig inte ined Dora? Mina föräldrar 
skulle ha blivit förfärade — hon var kristen. 
Jag kan inte tänka mig något annat skäl, 
fast den tiden måste orsakerna säkert ha 
tyckts mig talrika, ty jag kan inte erinra 
mig att tanken på giftermål någonsin stör
de min frid. Kanske emedan hon inte be
svärade mig med böner om det? Hon hade 
varit mycket fattig och utan vänner, då 
jag träffade henne, hon inbillade sig kan
ske i si n känslighet, att det skulle vara 
otacksamt att be mig om mer än jag gjort 
för henne. Och hon älskade mig, o ja, 
hon älskade mig högt! Och affären var 
min fars, så länge han levde, jag kunde 
icke göra honom emot. Hon måste ha ve

tat det! Hon måste ha vetat, att jag inte 
fick bli oense med honom, även om jag 
velat, ehuru jag inte ville det — 

Fast allt nu är förbi och buskarna, som 
planterades på hennes grav, ha växt höga 
innanför staketet, hoppas jag innerligt, att 
hon icke sörjde. Jag har undrat över det 
många gånger sedan dess! Hon var så 
mild — och — jag vill säga det — så 
ren, att jag tycker hon måste ha lidit ofta, 
då hon log och kysste mig. Och så dog hon 
och blev begravd, och barnet — lilla Lucy 
— togs om hand av främlingar. Vad det 
förefaller länge sedan — i ett annat liv. 
Men jag önskar att Lucy kunde ha jollrat 
sitt »pappa »till mig... Var äro tändstic
korna, min cigarr har slocknat ! 

Rebecka — Hon var smärtare, då hen
nes familj gjorde upp partiet mellan oss. 
Ja, och hon såg bra ut, och min sorg 
efter Dora hade bleknat bort — det hade 
gått två, tre år — Jag var redan min egen 
herre, och affären gick bra. Jag var lyck
lig med Rebecka. Jag gav henne många 
diamanter, och de andra kvinnorna avun
dades henne, och hemma levde vi väl ihop. 
Om vi hade haft egna barn, undrar jag —? 

Lucy var fyra år, då Rebecka tog henne. 
Hon gjorde inga frågor, ända till denna 
dag har hon aldrig frågat mig någonting. 
Det visar ett stort sinnelag. Hon är som 
en mor för Lucy ! Skall jag någonsin glöm
ma, hur tacksam jag var! Tårarna kommo 
mig i ögonen, då hon sade »ja». Hon 
borde bli dyrkad för ett sådant ädelmod 
—  m e n  L u c y  p å m i n n e r  mi g  s å  o m  
Dora. 

Inte först, — o nej. Då var hon bara 
en liten unge, som inte kunde tala rent. 
Det var efteråt, helt nyligen, som jag lade 
märke till likheten. Hon är redan fjor
ton år — en lång, smärt flicka med de 
minsta händer man kan tänka sig, och 
vid varje rörelse, hon gjorde, såg jag Dora. 
för mina ögon. Hon har samma drag, 
samma sätt att le ibland med munnen 
litet på sned, hon blir mera lik Dora for 
varje dag. Det finns stunder, då jag ser 
på henne tvärs över bordet, när min hustru 
och hon och jag sitta vid middagen, och 
min strupe snörs ihop. Det förflutna står 
plötsligt levande framför mig, och jag ville 
fara upp och lägga mina armar omkring 
hennes hals, men Rebecka skulle kunna 
gissa sig till sanningen, och det skulle smär
ta henne in i själen, om hon misstänkte 
något. Likväl är det sant, och jag kan 
icke rå för det, att i barnet, som påmin
ner mig så livligt om den döda, har min 
hustru en rival här vid vår egen härd. 
Det är Lucy, som hon samtyckte till att 
adoptera, som nu oskyldigt visar mig, hur 
tjock och dum min hustru är, det är Lucy 
som, medan jag ser henne läsa sina läxor, 
påminner mig om mina forna älskades tank
fulla ansikte. Och jag känner saknad! Ah, 
der liebe Gott må förlåta mig, men jag 
längtar av hela min själ, och skulle vilja 
vara ung än en gång med Dora vid min 
s i d a  o c h  s e  h e n n e  v i d  m i n  s i d a  i  d a g ! . . .  
Så varmt det blivit! Fönstret borde stå 
öppet en sådan kväll... Rebecka har kom
mit ned. Hon är klädd i svart siden och 
pudrar näsan framför spegeln. Hon söker 
övertala mig att följa med. Jag »får trå
kigt ensam». 

»Jag har huvudvärk, annars — Adjö, 
mycket nöje, kära vän!» 

H. E.  EKSTRÖMS JÄSTMJÖL 
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N Ä R  K A L L E  S K A L L  V Ä L J A  Y R K E  
KALLE MÅSTE NATURLIGTVIS TA 

studenten. D. v. s. om det finnes några 
mänskliga möjligheter att nå därhän. Vä
gen kan gå över skuldsättning, stryk, pri
vatlektioner och ferieläsning. Ty Kalle skall 
åtminstone få »en god uppfostran». Och 
en god uppfostran eller rent av bildning 
är vanligen liktydigt med avlagd mogen
hetsexamen. 

Efter ett år av plugg och tröskning, 
böner, bannor och stryk kommer han så 
en dag hem med den vita mössan, som 
icke sällan kostat honom själv, för att icke 
tala om hans närmaste, bra mycket mer än 
den är värd. 

Men då är målet vunnet och livet ligger 
öppet och leende för honom. Allltjämt är 
han dock ännu ingenting och vad kan han, 
strängt taget? Han kan på papper räkna ut 
allt möjligt (en kulas olika hastighet, då 
den placeras på plan av olika lutning), 
men ber hans far honom hjälpa sig med 
summering i böckerna, så summerar han 
ofta fel. Han kan hålla ett föredrag över 
mätressväldet vid Ludvig XIV : s Jiov, m en 
har ofta rätt klena begrepp om de viktigare 
perioderna av sitt eget lands historia. Han 
kan skriva en avhandling över engelsman
nen Thompkins geologiska iakttagelser på 
Sicilien eller tysken Sommerbiers på ja
panska öarna, men han känner icke sin 
egen hemtrakt. Han har i många år läst 
några utländska språk, men kan inte hjälp-
ligt tala något av dem. Han kan räkna upp 
latinska namn på ett otal insekter men 
saknar kännedom om skötseln av hans eget 
hemlands vanligaste husdjur, han kan en 
väldig massa växter och vet hur många 
ståndare och pistiller de ha, .men han kan 
inte sätta potatis och sköta plantorna, så 
de ge god skörd, han kan göra en massa 
kemiska laborationer men kan inte skriva 
ut en fraktsedel eller prenumerera på en 
tidning. 

Nå, det finns ju undantag, men jag tän
ker speciellt på Kalle. 
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Thyra Grafström jubilerar. 
DEN i NOVEMBER KUNDE FRU THYRA 

Grafström fira sitt 25-årsjubileum som textilkonst

när, och hon blev då föremål för varma hyllnin
gar, ett synligt bevis för den. erkänsla och upp
skattning, hon vunnit genom sitt hängivna arbete 

för svensk textilkonsts höjande. Själv förklarade 

sig fru Grafström vara rörd över all uppmärksam

het, som den dagen visades henne : personalens 
uppvaktning, hedersgåvorna från forna och nu

varande brodöser, från N. K:s direktion, o. s. v. 

i oändlighet. Bättre än alla vackra adjektiv bely
ser en kort skildring av den retrospektiva utställ
ning, hon dessa dagar hållit i Mästersamuelsgatan 

6, hennes insats på det område hon valt som sitt. 

Här funnos samlade några textila "milstolpar" 

från dessa 25 år. Nils Lundströms dekorativa go
beläng med fasaner och filodendronblad stammar 

från första året, 97, då fru Grafström med fru 

Hilda Starck-Lillienberg och Nils Lundström slogo 

in på nya vägar. En praktsak av äldre datum är 
också Hilda Lillienbergs antependium, helt utfört 

i italiensk spetssöm över guldtyg med de fyra 

enagelisternas symboler. Kartongen till Sveriges 

största tapet, Ferd. Bobergs Begravning i Leksand, 

vartill originalet finnes på Nationalmuseum, väcker 

Alltnog, han har blivit student. Men det 
kan han knappast leva på i l ängden. Han 
måste bli något. Och det egendomliga är, 
att han aldrig någonsin tänkt på den frå
gan förr. 

Nu komma alltid välvilliga tanter och 
farbröder till hjälp och »råda». 

En påstår sig alltid varit övertygad om, 
att Kalle skulle bli ingeniör, därför att 
han redan som barn var så road av att 
trycka på ringledningsknappen för att höra 
hur det ringde, en annan påstår, att Kalles 
utseende gör honom självskriven som sjö- ' 
officer, ' medan en tredje hade en släkting, 
som kände en lantmätare, och denne för
tjänade gruvligt mycket pengar. En fjärde 
har hört av Kalles första lärarinna, att han 
var duktig i katekes, hon föreslår präst, 
en femte vill ha Kalle till jägmästare »där
för att det är ett sådant friskt liv», medan 
en sjätte, som i sin ungdom svärmat för 
löjtnanter, absolut vill att han skall bli 
officer, o. s. v., o. s. v. 

Så får han omsider plats på kontor hos 
en god vän till fadern och där får Kalle 
år ut, år in sitta på en kontorsstol och skriva 
siffror under varandra i kolumner. Och så 
kunna Kalles föräldrar lugnt och belåtet 
gå till sina fäder. Deras kära Kalle har 
gudilov fått en god uppfostran och en an
ställning, en plats i livet, som han inte be
höver skämmas för. 

Men hade Kalle blivit fast i f järde, som 
han hade alla förutsättningar att bli, och 
fadern nödgats taga honom ur skolan och 
skaffa annan sysselsättning åt honom, då 
hade lian gjort sina föräldrar sorg, då hade 
han blivit en skamfläck för familjen. Även 
om han tillgripit en sysselsättning, inom 
vilken han kunnat bli sig själv, sina föräld
rar och mänskligheten till br a mycket större 
gagn än om han suttit på en stol och skrivit 
siffror i kolumner. 

Allt vad arbete heter är simpelt och ned
sättande och dock kunna vi människor inte 
leva utan arbete. 

Varför tvinga in pojkar på läsvägen, om 
de icke ha särskilda förutsättningar därför ? 
De, som icke ha håg för läsning, ha ofta 
så mycket större läggning åt något annat 
håll. Det enda riktiga är, att de få följa 
sin egen vilja i detta fall. Är den sund 
och äkta, bör man alltid kunna lita på den. 

Det finns så stora möjligheter inom exem
pelvis hantverk och jordbruk .för duktiga 
intresserade unga viljor och krafter. Förut 
var det brukligt, att pojkar, som saknade 
alla intressen, skickades in på dessa levnads
banor, men det är inte meningen utan tvärt 
om. 

De, som sakna alla intressen kunna där
emot utan förlust drivas fram till kontors
stolen för att skriva siffror. 

Sedan kommer det kortsynta pratet, att 
arbetet, hantverket icke är gentlemanlike. 
Allt beror på vad man gör det till. Arbetet, 
hantverket, kan höjas till kon stnärskap och 
det är den enda vägen för a tt kunna utrota 
fördomarna. Jag känner många arbetare, 
som jag förr skulle anse som gentlemen än 
en del s. k. bildade herrar, som hela sitt 
liv levat i den falska tron att de äro det. 

»Arbetet adlar mannen». Varför kan icke 
lika gärna mannen adla arbetet, föra det 
framåt och höja det. Därvidlag betyder 
det mindre vad som göres än h u r det göres. 

Helt nyligen hörde jag en mycke t förstån
dig far fälla följande omdöme om sin enda 
son, som för övrigt icke hade vidare läslust : 

— Om min pojke hade lust att bli snic
kare eller skomakare, så skulle jag genast 
sätta honom i l ära och låta honom bli det. 
Är det sedan ruter i honom, så skaffar han 
sig själv all den bildning han behöver. 
Och är det ingen ruter i honom, så är han 
ingenting att hålla på, vad han än blir. 

Och detta är nog enda sättet för att få var 
och en på sin rätta plats, där han kan 
göra största nytta för både sig själv och 
för sina medmänniskor. 

DEN ENFALDIGE. 
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IPyäli! Bm 

Textilateljén fyller 25 år. 
också ärofulla minnen, likaså den paravent i silkes-

broderier på siden, som Boberg komponerade med 

anledning av kronprinsparets bröllop. Med sina 

bilder av Stockholms och Windsors slott och sina 
festliga röda r osengirlander är den ett utsökt ar

bete från sin tid. Prof. Wahlmans vita sidenstari-

dar med lösen Till fredlig bragd, för Tekn. Hög
skolans Elevkår, Gunnar G—son Wennerbergs bo

nader, Märlha Christersons fajansgardiner efter 

gamla kakelmönster, Ellen Ståhlbrands gardiner på 

svenskt linne med motiv från gamla märkdukar, 

Agnes Sutthoffs många förnäma ting, Annie Fryk-
holms gedigna och genomtänkta textila verk och 

Hildegard Dinclaus äktsvenska linnedamasttyger— 

allt detta ger in nuce en rätt så åskådlig bild av 

25 års svensk textilhistoria. Man får hoppas, att 

fru Grafström och hennes trogna medarbetare ännu 

komma att skriva många kapitel i den ärorika 

historien. R. 

Fru Thyra Graf ström i den festligt smyckade 
ateljén. 
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ROMAN AV JOHN GALSWORTHY. AUKTORISERAD ÖVERSÄTTNING AV ELLEN RYDELIUS. 

(Forts.) 

— VÄCK HENNE INTE! — VISKA-
de hon. Hon kände lians ögon fästa på sig, 
visste, att hans intresse för barnet hade upp
hört lika hastigt som det kommit, att han 
tänkte: »Hur länge dröjer det, innan jag har 
dig i mina armar igen?» Han rörde vid 
hennes hår. Och plötsligt fick hon en mat-
tighetskänsla, som hon aldrig förr känt. 
När hon öppnade ögonen igen, höll sköter
skan något under hennes näsa och fram-
bragte ljud, som tycktes vara orden: »Ja, 
jag är en fördömd åsna!» vilka upprepades 
flera gånger. Fiorsen var gången. 

Då barnmorskan såg Gyps ögon öpp
nas igen, tog hon bort flaskan med ammo
niak, lade barnet tillbaka och sade : — 
Nu skall ni sova — och sedan försvann hon 
bakom skärmen. Liksom alla kraftfulla per
soner lät hon sin förtret med sig själv gå 
ut över andra. Men Gyp somnade icke. 
Hon såg än på sitt sovande born, än på ta
petmönstret, där hon mekaniskt försökte 
finna fågeln, som ibland fastnade bland det 
brungröna lövverket — en fågel i varannan 
ruta av mönstret, så att det alltid fanns en 
fågel mitt emellan fyra andra fåglar. Och 
fågeln var grön och gul med röd näbb. 

När Fiorsen blivit utkörd ur barnkam
maren med en försäkring, att »det inte var 
farligt, det var bara en liten svimning», 
gick han bedrövad utför trappan. Atmos
fären i detta mörka hus, där han var en 
främling, en ovälkommen främling, föreföll 
odräglig. Han ville icke ha något annat här 
än Gyp, och Gyp hade svimmat vid hans 
beröring. Intet under, att han kände sig 
olycklig. Han öppnade en dörr. Vad var 
detta för rum ? Ett piano ! Salongen ! Hu ! 
Ingen brasa — så tråkigt! Han drog sig 
tillbaka till dörröppningen och stod och 
lyssnade. Icke ett ljud. Grått ljus i det 
dystra rummet, nästan mörkt redan i hallen 
bakom honom. Vilket liv dessa engels
män levde — det var värre än vintern i 
hans gamla lanthem i S verige, där de i alla 
fall hade sköna brasor. Och plötsligt gjor
de hela hans varelse uppror. Att stanna 
här och sitta ansikte mot ansikte med den 
andre — och så den där statyn till tjänare! 
Stanna här en sådan natt! Gyp var icke 
hans Gyp, då hon låg här i detta fient
liga hem med det där barnet bredvid sig. 
Han dämpade stegen och gick ut i den 
yttre hallen. Där hängde hans päls och 
hatt. Han satte dem på sig. Väskan? Han 
kunde inte se till den. Det gjorde ingenting. 
De kunde skicka den efter honom. Han 
skulle skriva till henne och säga, att hen
nes svimning hade oroat honom, att han 
inte kunde riskera att hon skulle svimma 
igen, att han inte kunde stanna i detta 
hem, så nära henne och dock så fjärran 
rrån henne. Hon skulle förstå. Och se
dan kom det över honom en häftig våg 
av längtan. Gyp! Han saknade henne. Att 
få vara tillsammans med henne! Att få 
se på henne och kyssa henne och känna, 
att hon var hans igen! Och han öppnade 

dörren, gick ut på körvägen och begav sig 
i väg, olycklig och hjärtesjuk. Hela vägen 
till stationen genom de mörknande vägar
na, och medan han åkte i järnvägskupén, 
kände han denna värkande saknad. En
dast på den upplysta gatan, medan han 
körde hem igen till Rosek, skakade han 
den av sig något. Vid middagen och efter
åt, medan han drack den speciella kon
jakssorten, förlorade han nästan denna 
känsla, men den kom tillbaka, då han gick 
till sängs, och varade tills sömnen befriade 
honom med sitt mörker och sina drömmar. 

XI. 

Gyps tillfrisknande fortgick till en bör
jan med en trygg snabbhet, som gladde 
Winton. Såsom barnmorskan påpekade, var 
hon utmärkt skapad, och det betydde åt
skilligt! _ 

Före jul var hon redan på benen och 
ute, och på juldagens morgon förklarade 
den gamle doktorn, som en slags julklapp, 
att hon var fix och färdig att resa hem, 
när hon hade lust. På eftermiddagen måd
de hon icke så bra, och dagen därpå fick 
hon återvända till rummet en trappa upp. 
Det var intet särskilt fel med henne, bara 
en slags förtvivlad trötthet, liksom om vet
skapen, att hon orkade resa tillbaka bara 
hon beslöt sig för det, varit för mycket 
för henne. Och eftersom ingen kände till 
hennes innersta känslor, voro alla förbryl
lade utom Winton. Hon måste genast upp
höra att amma barnet. Det var först i 
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Silverringen. 

Du bär en liten silverring 
på tunt och spensligt finger, 
en liten tös, ett litet ting, 
som intet hjärta stinger. 
Det har man ej vid dina år, 
då lyckan följer andra spår, 
och blott dess första sus dig når 
och tyst i örat ringer. 

Ack, än är ej din oro full 
av alla kvinnans nycker. 
Du bär din ring för ringens skull, 
sä lätt din hand den trycker! 
Din silverring, din namnsdagsskänk, 
hur blank och klar med länk vid länk, 
och när i smyg du ser dess blänß, 
jag ve t nog, vad du tycker. 

Dig tynger ingen kärleks skuld, 
och ingen sorg har stannat. 
En riktig ring av riktigt guld 
skall ge dig något annat. 
Men det blir mera risk med den, 
den smiddes ut i eld, min vän, 
och att den elden går igen, 
ha fler är dît besannat. 

BENGT E. NYSTRÖM. 

'«tiiiiftimiiiiii 

medio av januari som hon sade till honom: 
— Jag måste fara hem, far. 
Ordet »hem» stötte honom, och han sva

rade bara: 
— Javisst, Gyp, när då? 
— Allting är i ordning hemma. Jag 

tror det är bäst jag far i morgon. Han 
är ännu kvar hos Rosek. Jag skall inte 
underrätta honom. Det är bäst jag är ensam 
två tre dagar och installerar lillan. 

— Javisst, jag skall följa med dig. 
Han gjorde inga försök att förvissa sig 

om hennes känslor för Fiorsen. Han kän
de dem alltför väl. 

De reste dagen därpå och kommo fram 
till London klockan halv tre. Betty hade 
rest dit tidigt på morgonen för att göra 
alla förberedelser. Hundarna hade hela ti
den varit hos faster Rosamund. Gyp sak
nade deras välkomsthälsning, men besty
ren med att installera Betty och lillan i 
det fyrkantiga rummet, som nu skulle bli 
barnkammare, upptog all hennes energi till 
en början. Det höll just på att skymma, 
då hon, alltjämt klädd i pälsverk, tog nyc
keln till musikrummet och gick tvärs över 
trädgården för att se hur allt såg ut efter 
•de tio veckor, hon varit borta. En så
dan vinterlik trädgård! Så olika den trå
nande varma månskensnatt, då Daphne 
Wing hade dansat ut från de mörka trä
dens skugga! Så bara och skarpa grenar
na stodo mot den grå, mörknande himlen 
— och ingen fågelsång, inte en blomma! 
Pion kastade en blick tillbaka mot huset. 
Kallt och vitt såg det ut, men det vår
ljus tänt i rummen och i barnkammaren, 
och någon drog just för gardinerna. Nu 
när löven voro borta, kunde man se de 
andra villorna utmed vägen, alla olika till 
form och färg som Londonhusen bruka 
vara. Det var kallt och frost i luften. Gyp 
skyndade utmed stigen. Fyra små istappar 
hade bildat sig under musikrummets fön
ster. De fångade hennes öga, och då hon 
gick dit bort, bröt hon av den enda. Det 
måste vara en brasa därinne, ty hon kun
de se fladdret från den genom gardinerna, 
som icke voro helt fördragna. Den om
tänksamma Ellen hade vädrat därinne! 
Men plötsligt stod hon stilla. Det var mer 
än en brasa därinne! Genom gardinspring
an hade hon sett två skepnader, som sutto 
på divanen. Någonting snurrade runt i hen
nes huvud. Hon vände sig för att rusa 
bort. Sedan kom det över henne en slags 
övermänsklig kyla, och hon såg med avsikt 
in i rummet. Han och Daphne Wing ! Hans 
arm låg kring hennes hals. Gyps ögon 
voro som fastnaglade vid den unga flic
kans ansikte. Det var vänt något uppåt 
och bakåt och betraktade honom med läp
parna åtskilda, med hypnotiserade ögon, 
med dyrkan, och hennes arm, som låg om
kring honom, tycktes skälva — av köld, 
av ekstas! 

Återigen kändes den där snurrande sen
sationen i Gyps huvud. Pion lyfte handen. 
En sekund svävade den tätt invid glas-

B e m ä r k 
fördelarna att köpa det bästa V A N D E N B E R  
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Anna Winbergh. 

tarskolor för flickor, och många äro säkert de ele
ver, som med glädje minnas henne. 

Nu är hon sedan ett 15-tal år sedan bosatt i Orsa, 
och hon låter ännu höra sin klara stämma med solo
sång vid högtider eller i kyrkan. 

Då hon var bosatt i Karlstad, bildade hon där 
Karlstads Musiksällskap och musikdirektör C. V. 
Rendahl har tillägnat henne en hel del av honom 
komponerad kyrkomusik. Vid alla välgörenhetskon
serter bidrog hon då alltid välvilligt med sin sång. 

* 
65 år fyller den 16 nov. fru Hilda Linder, född 

Sandelin, Oskarshamn. Till börden är fru L. gott-
ländska, men flyttade som ung maka 1880 med sin 
man direktör Mauritz Linder till fastlandet och Os
karshamn, där hon sedan dess varit bosatt. 

Fru Linder tillhör den sortens kvinnor som kän
ner ett obetvingligt behov av att verka i barmhär
tighetens tjänst. Det skulle föra för långt att i de
talj omnämna allt, ulan må följande tala för sig 
självt: sålunda har fru L. tagit initiativ till och ge
nomfört bildandet av Oskarshamns privata ålder
domshem och Oskarshamns privata förlossningshem. 
I båda dessa institutioner är fru L. ordförande. 

Röda kors-kretsen i Oskarshamn äger i fru Lin
der den drivande kraften, så ock föreningen Rädda 
barnen. 

Vid sidan av det myckna arbete som föreningar
na kräva och vården om sitt gästfria hem, barn och 
barnbarn utövar fru L. en stor enskild välgörenhet. 
Så bland annat innan kristiden blev allt för svår 
underhöll fru L. på egen bekostnad ett antal stads
barn under sommaren på landet, sådana barn vilka 
icke kunde få åtfölja den vanliga skolkolonien för 
att hämta krafter, sol och sommar. 

Såsom ett yttre bevis för allt det arbete fru L. 
nedlagt, innehar hon Svenska Röda korsets guld
medalj och Preussiska Rödakorsmedaljen. 

Säkert skola minnesgoda vänner komma ihåg hen
ne på hennes födelsedag, och önska henne av upp
riktigaste hjärta hälsa och kraft, till fortsatt arbete 

D A G S K R Ö N I K A N  
i sina ädla syften, till gagn för det samhälje hon 
tillhör, och till välsignelse för alla dem som åtnjuta 
hennes uppoffrande godhet. W. 

* 

Fru Maja Strandberg i Ystad ingick den 9 nov. 
d. å. i 50-åringarnas led. 

Fru S. har, särskilt på de båda platser, där hon 
senast varit bosatt: i Västerås 1906—1912 och i Ystad 
sedan hösten 1912, livligt och förtjänstfullt deltagit 
i det politiska och kommunala livet. 

Inom F. K. P. R. har hon sålunda nedlagt ett 
intelligent och målmedvetet arbete. Hon var F. K. 
P. R :s i Västerås ordförande från dess tillkomst, 
tills hon lämnade staden, och i Ystad trädde hon 
strax efter ankomsten dit i spetsen för dess dittills 
föga aktiva förening för kvinnans politiska rösträtt 
samt kvarstod såsom dess ordförande hela dess åter
stående livstid. Efter rösträttsfrågans löning upp
löstes denna liksom andra dylika föreningar. — Då 
fru Anna Wicksell flyttade från Skåne och läm
nade ordförandeskapet i Skåneförbundet av L. K. 
P. R., valdes fru Strandberg till förbundets ordfö
rande, ett uppdrag, som hon nedlade med förbun
dets upplösning. — 

Redan i Västerås deltog fru S. i det sociala ar
betet. Hon var en av de första kvinnor, som av 
stadsfullmäktige därstädes erhöllo offentliga upp
drag, då hon år 1911 insattes i en kommitté, som 
fick i uppdrag att uppgöra förslag till o rdnande av 
utskänkningen och utminuteringen av rusdrycker. I 
Ystad har hon verksamt och insiktsfullt deltagit i 
arbetet för lindrandet av dyrtiden. Barnbespisning, 
barnbeklädnad och annan hjälpverksamhet ha till
godogjort sig hennes kraft. Från våren 1917 var 
fru S. medlem av Ystads livsmedelsnämnd, som på 
hennes förslag bl. a. anordnade demonstrationskur
ser för husmödrar i matlagning. — Under kristiden 
bildades på initiativ av fru S. Föreningen för väl
görenhetens ordnande, vars ordförande hon al ltjämt 

Föreningen har utfört ett synnerligen gagne-
ligt arbete och har t. o. m. erhållit ansla g a v stads
fullmäktige för lindrandet av nöden i av sjukdom 
hemsökta hem. Fr. o. m. år 1920 är fru S. supple
ant i fångvårdsstyrelsen i Ystad. 

Fru S. har ock varit en flitigt an litad föreläsare 
inom den statsunderstödda föreläsningsverksamhe-
ten över ämnen ur kvinnorörelsens historia samt om 
hemmets vård och skötsel m. fl. 

Hilda Linder. Maja Strandberg. 
• ••••••••••i ••••••••••••••••••••••••••••••i • ••••••iimiiummiiiMim i •mun ••••••••ii ••••••••••••••i nimm 

Nittio år fyllde den 8 november fru Augusta 
Hellberg, f. Björkegren, änka efter folkskolläraren 
Johan Hellberg i Mellösa, men numera sedan några 

•år bosatt hos en dotter i Norrtälje. Fru Hellberg 
var mor till Iduns grundläggare, Frithiof Hellberg, 
en annan son till henne, Alexander Hellberg, är 
fortfarande tidningens ekonomidirektör. Den vör
dade gamla, som är i besittning av beundransvärt 
väl bibehållna själsförmögenheter, följer med va
ket intresse vad som sker i världen, och aldrig äro 
hennes händer sysslolösa. Hon kan ock se tillbaka 
på ett liv fyllt av omsorg och arbete. Att fostra 
upp en stor barnskara på en liten lärarelön och 
göra dem till duktiga män och kvinnor och sam
tidigt hålla ett hem så gästfritt och glatt, som den 
gamla klockargården i Mellösa var, det är ett livs
verk, så gott som något annat, och det krävde 
också ett stort mått av klokhet och omtanke, av 
vidhjärtenhet och en aldrig sinande arbeskraft att 
med framgång göra det. Det är också med be
undran, vördnad och kärlek hennes närmaste och 
vänner se upp till henne, och uttrycken för deras 
känslor strömmade i rikt mått mot henne på hög
tidsdagen ej blott från Sverige utan även från 
Rom, Holland och Java, där hon har barn, barn
barn och barnbarnsbarn bosatta. 

* 

70 år fyllde den 3 nov. fru Ingeborg Carlsson, 
Stockholm. Fru Carlssons man, apotekare C. i J ön
köping, började på 1880-talet tillverkning av tall-
barrsolja, och efter hans död utvidgade fru C. verk
samheten och grundlade en fabrik för densamma. 

* 

Fru Anna Winbergh, född Ödman, i Orsa, fyller 
den 11 november 70 år. Fru Anna Winbergh är 
född i Karlstad och syster till framlidne hovsångaren 
Arvid ödman. I likhet med denna av naturen be
gåvad med en vacker stämma utbildade hon sin röst 
först hemma och sedan för Madame Artôt i Paris. 
Redan som 15-âring uppträdde hon som solist i 
Karlstads domkyrka, där hon 50 år senare eller den 
14 jan. 1917 firade 50-årsdagen med en konsert, och 
de hyllningar hon då fick motta av Karlstadsborna, 
bevisa bäst vad hon under 80- och 90-talen, då hon 
var bosatt i Karlstad ,varit för stadens musikliv. 
Hon var medelpunkten i stadens musikkretsar, gav 
lektioner samt var sånglärarinna i stadens elemen-

Augusta Hellberg. Ingeborg Carlsson. 

rutan. Sedan sänkte hon den med en kväl
jande känsla och vände sig bort. 

Aldrig i l ivet! Aldrig skulle hon visa 
honom eller den där kvinnan, att de hade 
sårat henne! Aldrig! De kunde vara tryg
ga för alla scener från hennes sida, trygga 
i sitt bo ! Och, utan att urskilja något gick 
hon över det frostbitna gräset, genom den 
mörka salongen upp på sitt rum, stängde 
dörren och satte sig framför brasan. Stolt
heten rasade inom henne. Hon stoppade 
näsduken in mellan tänder och läppar, hon 
gjorde det omedvetet. Hennes ögon svedo 
av eldslågorna, men hon brydde sig icke 
om att hålla handen framför dem. 

Plötsligt tänkte hon: »Antag, att jag 
hade älskat honom!» och skrattade. Näs
duken föll ned i knäet, och hon betrak
tade den undrande — det var blod på den. 
Hon lutade sig tillbaka i länsstolen, så att 
hon undgick den brännande hettan från 
brasan, och satt alldeles stilla med ett leen
de på läpparna. Den där flickans ögon, som 

liknade en liten, dyrkande hunds — den 
där flickan, som hade fjäskat så för hen-
henne ! Hon hade fått sin »distingerade 
man!» Hon rusade upp och såg sig i spe
geln, ryste tillbaka, vände sig om och satte 
sig igen. I hennes eget hem! Varför icke 
här — i detta rum! Varför icke inför hen
nes ögon? Hon hade icke varit gift ett år! 
Det var nästan lustigt — nästan lustigt ! 
Och hon fick sin första lugna tanke: »Jag 
är fri!» 

Men det tycktes icke ha någon bety
delse, friheten hade icke något värde för 
en själ, som blivit så bittert träffad i sin 
stolthet. Hon flyttade stolen närmare bra
san igen. Varför hade hon icke knackat 
på fönstret! Tänk att få se den där flic
kans ansikte askgrått av fruktan! Att få 
se honom fångad — ertappad i det rum, 
som hon smyckat så vackert åt honom, 
det rum, där hon spelat för honom så 
många timmar, det rum, som var en del 
av det hem hon betalt! Hur länge hade 

de använt det för sina möten och smugit 
sig in genom den där bakvägen? Kanske 
till och med innan hon reste — för att 
föda hans barn! Och nu började åter inom 
henne kampen mellan modersinstinkten och 
hennes känsla som förorättad hustru — 
en psykisk dragkamp, som var så intensiv, 
att den var stum, omedveten — för att 
hon skulle kunna avgöra, om hennes barn 
var helt och hållet hennes eller skulle gli
da bort från hennes hjärta och bli något 
nästan frånstötande. 

Hon kröp ihop närmare intill brasan, 
ty hon frös och kände sig kroppsligt sjuk. 
Och plötsligt fick hon en tanke: »Om jag 
inte underrättar tjänarna, att jag är här, 
gå de kanske ut och få se vad jag såg!» 
Hade hon stängt salongsfönstret, då hon 
återvände på måfå! Kanske de redan —! 
Feberaktigt ringde hon och drog regeln från 
dörren. Flickan kom upp. 

(Forts.) 
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E N  K U R S  I  B A R N A V Å R D  
FÖR IDUN AV DR ARTHUR FÜRSTENBERG 

(Forts.) 

Näringsämnenas inflytande på närings
processen. 

För att rätt förstå dessa symtom är det 
nödvändigt att veta något om de olika 
näringsämnenas inflytande på näringspro
cessen. Som bekant sönderdelas närings
ämnena av de i mag- och tarm-kanalen be
fintliga fermenten men på samma satt in
verka även de olika tarmbakterierna. Allt 
efter bakteriernas verkan skiljer man på 
jäsningsbakterier och på förruttnelsebakte
rier. Ett övervägande av de förra leder till 
jäsningsprocesser i tarmen, varvid avförin
garne bliva tunna och reagera surt, ett för
härskande av de senare leder till förruttnel
seprocesser, varvid avföringarne bliva fasta 
och reagera alkaliskt. Emellertid är före
komsten av de olika slagen av bakterier 
intimt beroende på den intagna födan, så 
att jäsningsbakterierna förökas av kolhy
draten, d. v. s. av socker och mjöl, och 
därjämte av vissa salter i mjölkvasslan, för
ruttnelsebakterierna förökas av äggviteäm
nena och även av de i f ödan befintliga 
kalksalterna. Vad fettet beträffar, så kan 
det varken framkalla jäsning eller förrutt
nelse men "kan gynna och förstärka såväl 
den förra som den senare. Den stora prak
tiska betydelsen av kunskapen om detta 
sakförhållande ligger däruti, att det nu helt 
och hållet beror på läkaren, om han genom 
förändring av näringen vill framkalla täta, 
sura, tunna jäsningsavföringar eller spar
samma, fasta, alkaliska förruttnelseavförin-
gar. 

Nu är det ju så, att vid uppfödning 
med kvinnomjölk, som innehåller ett lätt 
jäsande kolhydrat, nämligen mjölksocker, 
och ringa mängd av förruttnelse framkallan
de äggvita, måste jäsningen överväga, var
för avföringarne äro tunna och sura. 

Skulle det således vid bröstnäring före
komma avföringar, som tyda på alltför star
ka jäsningsprocesser, så har man alltid möj
ligheten att genom att giva barnet en eller 
annan tesked av något äggviteämne, så
som t. ex. ren kasein, få avföringarne att 
antaga fastare konsistens; skulle åter av
föringarne vid bröstnäring vara alltför fasta 
och tyda på för stark förruttnelse i barnets 
tarm, har man möjlighet att genom att 
giva barnet något av ett lätt jäsande kol
hydrat, såsom t. ex. mjölksocker, få av
föringarne mera jäsande, d. v. s. lösare. 

Näringsrubbningar hos flaskbarn. 

Vad orsakerna till näringsrubbningarne 
hos de konstgjort uppfödda barnen åter 
angår, så äro de naturligtvis desamma som 
vid den naturliga uppfödningen, men där
till kommer ju för dessa barn den för det 
späda barnets organism fullständigt främ
mande födan, varför också svårigheterna 
vid näringsrubbningarnes bekämpande hos 
dem äro långt större än att bekämpa nä
ringsrubbningarne hos bröstbarn. 

Av praktiska skäl kan man uppdela nä
ringsrubbningarne hos konstgjort uppföd
da barn i 2 grupper, sådana med och så
dana utan diarré. 

Varje diarré i spädbarnsåldern är far
lig och farligare ju yngre barnet är och 
ju flera gånger barnet lidit därav. Man 

bör därvid hålla i minne, att en diarré 
är ett uttryck för abnorma jäsningsproces
ser i tarmen och att alla näringsbestånds
delar, som befordra jäsningen, också bi
draga .att förvärra diarréen. Ökning av 
mängden kolhydrat och vassla framkalla 
i verkligheten också en försämring av diar
réen; fettet verkar i s amma riktning, om 
det gives i en kolhydratrik och vasslarik 
näringsblandning. 

Vid den lätta formen av diarré bliva nä
ringsämnena i all fall så väl digererade, att 
tillväxten icke hämmas, men när diarréen 
varat längre tid eller vid täta återfall där
av uppstå processer, som framkalla förstö
relse, avmagring och betydande kraftned-
sättning. För att råda bot härför måste 
jäsningen i tarmen behärskas och åstad
kommes i de lättare fallen genom inskränk
ning i näringstillförseln. Annorlunda ligger 
saken vid de svårare fallen, där avsevärd 
nedgång i vikten nedsatt organismens mot
ståndskraft och vid vilka en inskränkning 
i födans mängd icke är tillfyllest. I en 
del fall försvinna icke diarréerna ens vid 
den allra minsta näringstillförsel och krop
pens avfall fortsätter. I andra fall blir man 
genom inskränkning av födan för en tid 
herre över jäsningsprocesserna i tarmen och 
lyckas förhindra vidare avfall, men vid ök
ning av födans mängd begynna åter de 
allvarliga symtomen. I dessa svåra fall 
hjälper knappast något annat medel än 
kvinnomjölk, men det lyckas av och till 
även att få bugt med den livsfarliga åkom
man genom konstgjord föda, vari jäsnings-
bekämpande beståndsdelar överväga, d. v. 
s. med s. k. äggvitemjölk. 

Vad åter näringsrubbningar utan diarré 
angår, som huvudsakligen yttra sig på så 
sätt, att barnen ej fostra sig, anses dessa 
stå i ett visst orsaksförhållande till abnor
ma förruttnelseprocesser i tarmen. Därvid 
äro avföringarne fasta, illaluktande, s. k. 
fettsåpeavföringar. Vid dylika tillstånd är 
det naturligtvis lämpligt giva barnen nä
ringsblandningar, vari jäsningsbefordrande 
beståndsdelar överväga, såsom t. ex. kärn-
mjölksvälling eller maltsoppa. 

Jag anser mig emellertid i detta samman
hang än en gång böra betona, att det 
endast bör tillkomma läkaren att bestäm
ma användandet av dessa mera kompli
cerade uppfödningsmedel. Det är också en
dast en läkare, som rätt kan bedöma de 
förefintliga symtomen på de olika närings
rubbningarne och bedömandet är icke hel
ler så enkelt, som det möjligen kan fram
gå av den här lämnade kortfattade be
skrivningen på desamma. 

Blindtarmsinflammation. 

Jag övergår nu att behandla övriga sjuk
lika tillstånd i matsmältningskanalen och 
gör början med inflammationen i blindtar
men. 

Blindtarmsinflammation är en allvarlig 
sjukdom, som beror på en infektion i det 
maskformiga bihanget på den s. k. blind
tarmen, det stycke av grovtarmen där 
tunntarmen mynnar in. Denna sjukdom 
kan angripa människan i alla åldrar, 
alltså även i spädbarnsåldern. När skall 
man nu misstänka, att ett barn, större el

ler mindre, angripits därav? När barnet 
markerar smärta i buken, särskilt i dess 
nedre del och på högra sidan, när barnet 
lider av feber och kräkningar samt mån
gen gång frossbrytning. Alla dessa sym
tom behöva visst icke förekomma, men de 
äro de vanligaste. Så fort misstanke är 
väckt, att blindtarmsinflammation kan fö
religga, bör läkare tillkallas — ett upp
skjutande kan vara ödesdigert, då vi väl 
veta, att inflammationens övergång i brand 
är särskilt vanlig i barnaåldern. En be
stämd diagnos, att det verkligen är fråga 
om blindtarmsinflammation, motiverar all 
tid kirurgiskt ingrepp, då operationen nu
mera är så gott som riskfri och fara för 
upprepade recidiver av sjukdomen är myc
ket stor. 

Förstoppning. 

I barnaåldern är förstoppning en mycket 
vanlig åkomma, delvis beroende därpå, att 
barnen förtära mycket mjölk, vitt bröd och 
mjöl. Då denna åkomma oroar mödrarne 
i hög grad och den kan bliva rätt besvär
lig med åren, skall jag här meddela, vad 
man har att vidtaga mot densamma. Att 
giva barnet medikamenter eller lavemang 
för icke till målet. Giv barnet i stället 
en lösande diet och undvik allt, som bi
drager till förstoppningen. Vilka födoäm
nen är det då, som lösa och vilka som 
förstoppa? Alla kalla drycker, särskilt kallt 
vatten mellan målen; alla grönsaker, sär
skilt ärter, bönor; alla sötsaker, särskilt 
mjölksocker, honung; all frukt, rå och kokt, 
särskilt plommon och fikon, lösa magen. 
Alla varma drycker, särskilt mjölk och 
choklad; all mjölmat, särskilt vetemjöl och 
havremjöl; ris, potatis och blåbär stoppa 
magen. Det är ingen svårighet att ordna 
matsedeln så, att de ovan uppräknade stop-
mande födoämnena undvikas och de lösan
de komma till större användning. 

För gott resultats vinnande, är det även 
av stor betydelse att noga övervaka, att 
barnen dagligen gå till stols och detta på 
bestämt klockslag. Så småningom upp
fostras tarmen att göra sin tjänst. 

Tarmmaskar. 

Enligt den stora allmänhetens bestäm
da uppfattning spela tarmmaskarne en stor 
roll i barnens befinnande och nekas kan 
ju icke, att de spela en viss om ock ej 
så stor roll, som allmänheten inbillar sig. 
I vårt luftstreck förekomma följande ma
skar: springmasken, spolmasken och benni-
kemasken, av vilka den första är den van
ligaste. Då den har sin hemvist huvud
sakligen i människans grov- och ändtarm, 
avgå massor av maskägg genom stolgån
gen i underkläderna och komma därifrån 
ut i rummet och kunna återfinnas medelst 
mikfoskopets hjälp bl. a. i dammet på gol
vet. Komma dessa ägg i beröring med an
dra människors fingrar och naglar, kunna 
dessa personer infekteras och bliva lidande 
av masken, men även de, som redan äro 
infekterade, kunna ytterligare infekteras, 
om deras fingrar komma i beröring med 
maskägg. 

(Forts.) 

iCRÊME DE CHOLEPALMINEiB^KiV- O C H  P E R S O N V Å G A R  ;  
l uthyras och försäljas i vår utställningslokal • 
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O P E R A N S  D A N S A N D E  C A R M E N  

En kärleks
scen mellan 
Carmen och 

Don José. 

Värdshusscenen i andra 
akten. 

Carmens entré bland cigarrettarbeterskorna i Sevilla. 

DET ÄR NÅGOT GANSKA ENASTÄ-
ende att en prima ballerina i ett nu fram
träder som operasångerska och därvid inte 
nöjer sig med mindre än Carmen, den mu
sikaliskt och dramatiskt rikast rustade av alla 
kvinnokaraktärer inom tondramat. Fröken 

Ebon Strandin har haft dristigheten att ikläda 
sig den sevillanska cigarrettarbeterskans va
jande kjol — men kläderna gjorde tyvärr 
icke kvinnan den gången. Rösten är ganska 
liten med en stundom barnslig timbre, och om 

(Forts. sid. lin.) 

(Almberg & Preinitz foto). 

Ebon Strandin såsom 
den svenska scenens första dansskickliga 

Carmen. 

David Stockman är en ståt 
lig Don José. 

ftettéifftiCHé varm, vadter, slit-1 NI £3 |—) I ET ^ Handsydda Skodon 
• » * '  ' ' " ' * '  ' ' ' 11 • start l  Relativt billig. :  I M "V l—* I— V-X I Egen tillverkning 
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B A R N E N S  K O S T Y M F E S T  P Å  G R A N D  

VÄGGLÖSS KACKERLACKOR RÅTTOR 
utrotas med Cyanvätegas. utrotas med Kackerin. utrotas med Rattoxin. 

D . ,  . . . B e g ä r  p r o s p e k t  o e h  i n t y g .  S v e r i g e s  s t ö r s t a  f i r m a  i n o m  b r a n s c h e n  ä r  „  ,  ,  

Sto sL"'335 sa DESINFEKTIONS AKTIEBOLAGET HYOIEN DEsÎ^KtTÔn 
Söder 335 52. BRÄNNKYRKAGATAN 3 . STOCKHOLM. DESINFEKTION.^ . 

E N  T R E V L I G  A N O R D N I N G  U N D E R  R Ä D D A  B A R N E N S  V E C K A .  

Alt få sälta upp håret och vifta med sol
fjäder är småflickors förtjusning. Här är en 
geisha i kreppapper med krysantemer à la 
0 Mimosa San. 

Narrens roll är säkert lätt att spela för 
en liten munvig pojke. Den här lille 
gynnaren har halva sidan grön, halva 

gul och trevligt pinglande bjällror. 

RÄDDA BARNEN, DEN POPULÄRA 

föreningen, fyller i dessa dagar tre år, och 
med vanlig påpasslighet firar den jubileet 

med en vecka, då det rikligt skall läggas an 

på att dra pengar ur folks fickor för att 

fylla kassorna. Dessa äro just nu sorgligt 

tomma, och det finns en massa små människo
liv, både i spädbarnshemmet i Berlin, i som

marhemmen i Österrike och annorstädes, vil
kas välfärd och framtid 1111 stå r på spel. Ger 

veckan i8—26 november ett gott resultat, kan 

Denna lilla l ustiga 
Harlequin behöver 
säkert bara vara 

naturlig för alt 
passa Ull sin 

kostym. 

En liten söt Pierrot, som nog träffar en 
Colomb ine all dansa med. 

Fyra lusliga figurer ur Topelius' "Prinses
san Törnrosa", som uppföres av småttingar 

på Röda Kvarn den IS nov. 

Kung Olle ser ut att 
vara en sträng monark, 
där han slår i sin röda 
galadräkt med besättning 
av äkta hermelinspapper. 

Jultomten som här 
kliver ur sin välför

sedda koffert är 
också en lacksam 

förklädnad. 
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Vad Rädda barnens vecka i övrigt bjuder på. 

Fröken Gerda Marcus, sekreterare Två f. d. dödsdömda, nu förstklassiga spädbarn, som räddats av Fru Sigrid Persson föreninaens 
t Radda Barnen. det svenska spädbarnshemmet i Berlin. ' skattmästare. 

Föreningen Rädda Barnens ordf 
fröken Anna Lindhagen. 

Professorskan Annie Quense/, 
vice ordf. 

verksamheten både i S verige och utlan
det fortsättas, då få frysande Norr
landsbarn varma kläder, Wienbarnen 

tas om hand i de svenska Cacaostuben 

och slippa bli moraliskt fördärvade ge
nom att springa på gatorna, man kan 

åter få skicka sändningar till utdel- Sommar i 
ningscentralen i Cäciliehhaus i Berlin, Haus m 
som 1111 står stängd, när en ny nöd
vinter stundar. En vinter, som man därute tror 

blir värre än de svåra åren 1918—19. Ty 1111 ä ro 

alla resurser använda, alla kläder vända, möbeltyg, 
mattor och gardiner omsydda till klädesplagg... 

Rädda Barnens vecka går denna gång mer än 
vanligt i barnens tecken, säkert ett lyckligt grepp, 

eftersom julen snart stundar, och föräldrahjärtan 
börja bli vekare än vanligt och svagare. Lördagen 

den 18 öppnades högtidligheterna med en barn före

ställning på Röda Kvarn, som arrangeras av fru 
Olga Raphael-Linden. Det blir Topelius gamla klas

siska sagospel Prinsessan Törnrosa, som skall upp

föras och de unga artisterna knoga nu som bäst 
— mellan läxorna — på sina roller. Dessutom en 
balletpantomim Skorstensfejaren och herdinnan, som 

utföres av ballettskolans yngsta adepter. Söndag kl. 

3 öppnas Bolinderska husets portar och stormningen 
av stånden i spegelsalen begynner. Att salen kom

mer att vara vackert inredd törs man tryggt lova 
redan nu. Det är nämligen fru Maja Alvin, Ar

kitektkontoret, som välvilligt lovat stå för deko
reringen, vilken lär gå i blått och guld. Denna 

försäljning anordnas delvis efter helt nya principer 

och här vänta en mängd överrasknin
gar. Barnen få säkert mycket nöje av-

trollkarlens konster, Kasperteatern, <lcn 

kolossala fiskdammen. Under tiden 1 

—6 anordnas varje heltimme tablåer i 

kl. 6—9 e. m. i Vapensalen på Grand 
och de mammor, som vilja låta sina 
småttingar delta, böra anmåla detta sna
rast möjligt på Rädda Barnens byrå, 
Vasagatan 13, Allm. Norr 4414, Riks 
32343. Den vackraste och på samma 
gång billigaste dräkten prisbelönas. Na-

alperna. En vacker bild f rän ett av f öreningens hem, Das turligtvis är det bra, om mammorna ha 
der Sonne, adress Küb, pä Semmering utanför Wien. î'( ' oc '1 'ust  at t  själva sy ihop dräkten 

i hemmet av saker i gamla gömmor. 

vapensalen och därefter 6—9 kostymfest för små
barn. På måndag blir det mest försäljning, som 

kan intressera stort folk, kl. 3—6 anordnas teser-

vering, då en del framstående personer komma att 

lämna kortfattade upplysningar om Rädda Barnens 
verksamhet. Samma kväll blir det cabaret med 

bal, och som en av de största attraktionerna kan 
nämnas Anders de Wahl, som håller uppläsning. 

Det rikhaltiga programmet för veckan upptar ock

så 7—8 kyrkokonserter. Som beskyddarinna för 
festveckan står prinsessan Ingeborg jämte prin

sessorna Astrid och Märta. De båda senare skola 

bl. a. biträda vid försäljningen i spegelsalen. Som 
man hör, ett mycket lockande program för både 

stora och små. Man får 1111 livligt önska att publi
ken blir både skådelysten och köplysten. 

BABA. 
* 

Det är särskilt en detalj i Rädda Barnens 
vecka, som bör väcka stor förtjusning hos Stock
holmsbarnen. Och det är den planerade stora 
kostymfesten eller — för att använda ett enkelt namn 
på en tillställning utan all lyx — den stora utkläd-
ningen. Den hålles på söndagen den 19 november 

En mors fantasi och rådighet kan hitta 
på de lustigaste ting i den vägen av enkla medel. 
Den som ej hinner med detta och i sista stund 
beslutar vara med, kan få köpa dräkt på den 
stora försäljningen i spegelsalen. Där finns bl. a. 
ett stånd med rikt urval av pappers- eller tyg
dräkter, vilka säljas till förmån för Rädda barnens 
kassa. En sådan dräkt — helst av tyg — kan bli 
till stor glädje för barnen i jul och tjänstgöra vid 
julbjudningar och utklädningar. Och ståndet kom
mer 110g också att belägras av omtänksamma för
äldrar och morföräldrar, som vilja köpa en trev
lig julklapp åt någon liten skatt i barnkammaren. 
Den snälla Kvinnoklubben har på flera sy-onsdagar 
sytt lustiga plagg, som två förväntansfulla småbarn 
på sid 1105 delvis provat Det kan bli ett brokigt 
och muntert vimmel, om ett tillräckligt barnantal 
anmäler sig, ty givetvis vill m an icke reservera va
pensalen för bara några småbarns skull. Det fanns 
bland de redan färdiga kostymerna sotaren med 
stege och rep, bondparet i rutigt papper, Floras 
flesta barn, av vilka vi särskilt minnas Julstjärnan 
och Violen i ljus lila kreppapper med violer om 
urringningen, papegojan, en vacker dräkt i eldfärg 
med svarta silhuetter, och mycket mera. Storlekar
na äro i regel avsedda för barn mellan 3 och 8 år 
och dräkterna kosta från 3 kronor för pappers-, 8 
kr. för tygdräkt. Tj'cker Ni detta blir för dyrt till 
de andra avgifterna för entré o. d., köp ett par 

änglavingar à 2 kr. och fäst på lillans 
vita nattskjorta och den lilla julängeln 

— är färdig. 
R. 



NÅGOT OM FRANSK MATORDNING OCH 

FRANSK MATLAGNING. 

(Forts, från n :r 44.) 
DEN I ETT FÖREGÅENDE NUMMER AV 

Idun utförligt beskrivna nationalsoppan pot au feu 
är visserligen den soppa, som den franska husmo
dern helst av alla använder, när det gäller att bju
da familjen på en både närande, smaklig och därtill 
jämförelsevis lätt tillagad anrättning. Ty, som för
ut berörts, är den franska matmodern långt mera 
ekonomiskt anlagd än någon av sina medsystrar i 
hela den övriga världen, och det kan därför hända 
att hon ibland finner den annars ganska ekonomiskt 
fördelaktiga pot au fen för dyrbar och väljer en 
annan soppa som huvudrätt för middagen. Hon 
har då mycket att välja på, och för att få 
soppan närande, tillsätter hon, tillika med olika 
grönsaker, ris, tapioca, makaroner e. d. också litet 
smör, ost, någon äggula eller i sä llsynta fall grädde. 
Dylika soppor lia en mängd olika namn, t. ex. po
tage à la pauvre femme, potage maigre, potage 
ménagère o. s. v. — Men "pauvre" och "maigre" 
betyda ej därföre att soppan i fråga är fattig och 
mager — tvärtom så är den oftast utsökt god och 
smakar fint och lent av smör eller annat fett ; allt 
tack vare den omsorgsfulla beredningen. 

Här nedan meddelas forsättning på den rad ty
piskt franska recept, som förut utlovats. 

RECEPT. 
(Eftertryck förbjudes.) 

Potage maigre (för 6 pers.). 

Drygt i lit. potatis, 2 purjolökar, i stor palster-
nacka, 2—3 skivor gammalt bröd, x tsk. salt, 2^4 
lit. vatten. — Till avredning: 1 msk. smör, 2—3 
msk. mjöl, 1 äggula, salt, vitpeppar, (3—4 msk. 
grädde). 

Potatisen råskalas tunnt, sköljes och skäres allt 
efter storleken i 2—4 delar. Purjolökarne ansas 
och allt det gröna lägges till potatisen, som sättes 
över elden tillika med det avmätta vattnet, brödski
vorna och saltet. Efter uppkoket fortsättes koknin
gen i saka tempo omkr. 1 tim. — Det vita av purjo-
lökarne skäras jämte den skrapade palsternackan 
och kokas mjuka i helt litet vatten, tillsatt med salt. 
— När potatisen etc. är kokt, passeras det hela. 
Smör och mjöl fräsas, den passerade massan jäm
te sitt spad påspädes, och soppan får under visp-
ning ett gott uppkok. Purjo- och palsternacksstrim-
lorna iläggas, och soppan avsmakas med kryddor, 
varefter den slås över den i den värmda soppskå
len vispade äggulan. Serveras rykande het och, om 
så önskas med ostsmörgåsar, rostade på plåt i ugn, 
annars endast med brödtärningar, rostade utan smör. 

Potage menagere (för 6 pers.). 

V/2 del. risgryn, vatten, 1 morot, salt. — i stor 
msk. smör, 5—6 msk. riven ost, 3 msk. mjöl, omkr. 
2 lit. svag buljong, salt, socker, paprika (eller vit
peppar). 

Risgrynen hällas i kokande, saltat vatten, som 
förut en god stund fått koka med den i stora bitar 
skurna moroten. När grynen äro nätt och jämt 
mjuka, överspolas de med kallt vatten, utbredas på 
ett fat och varmhållas. (Spadet bör tillvaratagas 
och tillsättas med litet god köttextrakt, då buljon
gen kan inknappas.) — Smör och mjöl fräsas, osten 
ilägges, och buljong och vispad påspädas. Risgry
nen iläggas, och soppan avsmakas med kryddor och 
får ett uppkok. Soppan serveras med ugnsrostade 
ostsmörgåsar eller helt enkelt i fet buljong doppade 
brödskivor, som få bli bruna och spröda i ugn. 

Merlans gratinés aux tomates. (Gratinerade vit lingar.) 

6 jämnstora vitlingar (omkr. i]/2 kg. för 6 pers.), 
2 tsk. salt, Y* tsk. vitpeppar. — 1 äggula, 3 msk. 
mjölk, 3 msk. mjöl, 3 msk. stötbröd, 1 del. god mat
olja, i liten klyfta vitlök. — Omkr. ^2 lit. tomatsås, 
beredd av 1 rågad msk. smör, 3 msk. mjöl, 1 stor 
msk. fast tomatpuré (el. 3—4 msk. vanlig sådan), 
fiskbuljong, socker, kryddor. 

Vitlingarne rensas och befrias nätt från ryggben, 
fenor etc. De ingnidas med saltet och vitpepparn 
och få ligga 1—3 tim. De avtorkas, penslas med 
äggula och vatten, vändas i mjöl och stötbröd och 
stekas hastigt i den upphettade oljan. Allt efter 
fiskarne bli färdiga, läggas de bredvid varandra på 
ett fat, som tål ugnsvärme. De överslås med to
matsås, varefter de få stå i varm ugn 8—10 min. 

Anrättningen serveras ögonblickligen den kommit 
ur ugnen med nykokt potatis eller också potatissallad. 

Cabillaud bonne femme (för 6 pers.). 
5—6 skivor bergtorsk, 2 msk. smör, 1 rågad msk. 

mjöl, 2 charlottenlökar (eller 1 mindre portg. lök), 
några hackade champignoner (från burk), vatten, 
salt, 3—4 persiljekvistar. — För avredningen: 1 ägg
gula, J/2 msk. kallt smör, saften av citron, en 
aning socker, (1—2 msk. vitt vin). 

Skivorna av torsken väljas helst nedanför buken 
och skäras drygt 2 cm. tjocka. De ingnidas med 
litet salt och få ligga omkr. 1 tim., varefter de av
torkas. En kastrull smörjes tjockt i botten med 
kallt smör och beströs med den hackade löken och 
de tunnt skivade champignonerna. Litet av mjölet 
doftas över. Torskskivorna mjölas lätt och ned
läggas med smörklickar och persil jekvistar emellan. 
Litet vatten ihälles, men det bör ej nå över fisken. 
Lock pålägges, och fisken får ytterst sakta koka 
tills den är färdig, eller omkr. 20 min. Torskski-
vorna uppläggas i rad efter varandra på värmt fat. 
Såsen uppvispas, avredes med äggulan och avsma
kas med vin och citron etc. Persiljekvistarne bort
tagas, och såsen hälles över fisken. — Obs. Om så 
är behövligt, spädes såsen med litet fiskbuljong eller 
i brist därpå svag kalvbuljong, men detta då innan 
äggulan iblandas. 

Stekt unghöns à la bourgeoise. 

Den franska husmodern ugnsteker helst all ung 
och väl gödd fågel, denna må nu vara en ståtlig 
kalkon eller kapun, eller en mer avanlig kyckling 
eller ungtupp. På följande sätt behandlar hon ett 
ungt, stort höns, så att detta räcker till 6—7 hung
riga människor. Efter vederbörlig plockning och 
ansning, avhuggas fötterna, men nedom leden. 
Hönset urtages och sköljes väl, torkas och gnides 
invändigt med en vitlöksklyfta. Hönset fylles se
dan med en färs, bestående av 2 hekto malet kalv
kött, litet späck eller ett par skedblad smält smör, 
hönslevern (mald med köttet) 2—3 msk. stötbröd, 
i ägg, kryddor samt så mycket mjölk eller vatten, 
att färsen blir lagom tjock. Färsen arbetas tills den 
blir seg och sammanhängande, då den fylles i hön
set, varefter öppningen hopsys. Hönset uppsättes 
och lägges i en långpanna — helst på ett halster — 
och bestrykes med kallt smör. (Den kan även be
läggas med späckskivor, men smör ger finare smak 
och vackrare sås.) Litet kokande vatten slås i 
pannbotten, och hönset införes i varm ugn. När 
den börjar få färg, minskas värmen, och fågeln får 
färdigsteka under flitig ösning och behövlig späd-
ning. Stekningstiden beräknas till omkr. 2—2^4 
tim., beroende på hönsets storlek och ålder. Så
sen avredes med en smula mjöl, utrört i litet kallt 
vatten. — Vid serveringen sönderstyckas hönset i 
bitar, varvid tillses att en del av färsen — som 
färdigstekt bör vara ganska fast, — åtföljer varje 
stycke hönskött. 

Litet hackad svamp, t. ex. frästa murklor eller 
annan mörk svamp i färsen, förhöjer ytterligare 
den angenäma och därtill ganska ekonomiska an
rättningen. 

Betyligt mindre ekonomisk är däremot följande 
eleganta rätt, vilken synes, trots att namnet alltid 
är detsamma, lagas på minst tjugo olika sätt — 
åtminstone i Sverige, att döma efter den anrättning 
som efter en beställning à la carte, placeras fram
för en på större restauranger. Här är emellertid 
ett typiskt franskt recept på den världsberömda 
rätten. — Huru mycket den sedan är att hänföra 
till slaget vid Marengo eller den store härföraren 
må lämnas osagt. 

Höns à la Marengo (för 4 pers.). 
Ett vackert, fylligt höns, 1 stor msk. smör, omkr. 

i hekto ej för fett fläsk (färskt), salt. — i tekopp 
med legymjärn formade morötter (späda när så
dana finnas), 6—8 små gula lökar, några små, run
da potatisar, buljong, salt, vitpeppar. — Avredning: 
i liten msk. smör, 1 msk. mjöl, små stekta bröd-, 
trianglar. 

Det väl ansade hönset urtages, sköljes och tor
kas. Det delas i lämpligt stora stycken. I en ka
strull fräses smöret ljusbrunt och häri bryncs höns
styckena med undantag av bröstbitarna, som läggas 
15 min. senare i pannan. Fläsktärningarna iläggas 
och makas till botten, varefter litet buljong påspä
des, så ej vidbränning uppstår. Helt litet salt till-
sättes. Lökarna iläggas, och söker man att få också 

dessa mot botten. Lock pålägges och hönsstyckena 
få sakta puttra 20—30 min. Morötterna och pota
tisarna förvällas 10 min. i saltat vatten, varefter 
de läggas till hönset. Om så är behövligt, påspä
des mera buljong. När hönsköttet kännes mört, 
avredes såsen med det sammanrörda smöret och 
mjölet. Anrättningen serveras på varmt fat med 
de vackraste hönsbitarna överst och grönsakerna 
hur det faller sig. Runt omkring garneras med 
smörstekta uddiga brödskivor. 

Elegantare blir denna goda anrättning om med 
densamma kokas små förut smörfrästa champig-
noner, kronärskocksbottnar eller sparrisknopp. 
Däremot vinner den ej alls på, när den, som här 
i landet är mycket vanligt, tillsättes med franska 
ärter, selleri och tomatklyftor. — Men å andra si
dan är en eller annan msk. tomatpuré samt litet 
stark skysås av en förträfflig verkan. — För att 
nu inte tala om huru utsökt anrättningen blir med 
några skivor tryffel eller hela, smörfrästa spets-
murklor! (Forts.) 

I. H. 

IDUNS KÖKSALMANACK. 

12—18 NOVEMBER. 

SÖNDAG. Frukost: Prinsesskotletter, potatis; 
smör, bröd, ost, kaffe eller te, engelsk vetekaka. — 
Middag: Svartsoppa (utspädd sedan föreg. dags 
middag) ; ungstckt gädda med champignonsås och 
potatis; äpplcpaj med vispad grädde. 

MÅNDAG. Frukost: Sillgratin ; smör, bröd, ost, 
kaffe eller te, skorpor. — Middag: Ragu på gås 
(rester) kokt potatis, äpple och katrinplommon ; 
viktoriakräm med chokladsås. 

TISDAG. Frukost: Bräckt falukorv med stekt 
eller stuvad potatis; smör, ost, bröd, kaffe eller te, 
skorpor. — Middag: Kåldolmar, potatis; varm ci
tronsoppa. 

ONSDAG. Frukost: Risotio, ris och kött (res
ter) ; smör, ost, bröd, kaffe eller te, skorpor. — 
Middag: Kokt kabeljo med sås med hackade ägg, 
potatis; choklad med muffins. 

TORSDAG. Frukost: Stekt sill i papper, potatis; 
smör, bröd, ost, kaffe eller te, skorpor. — Middag: 
Ärter och fläsk; ugnspannkaka (dubbel sats), sylt. 

FREDAG. Frukost: Uppvärmda kåldolmar (res
ter), kokta makaroner, överslagna med smält smör 
och beströdda med riven ost; smör, bröd, kaffe 
eller te, skorpor. 

LÖRDAG. Frukost: Uppstekt pannkaka, lingon
sylt; i assiett kallskuret, (salt kött cl. dyl.), smör, 
ost, bröd; kaffe eller te, skorpor. — Middag: Ka-
beljopudding med skirat smör; "fruktgrevar". 

RECEPT. 

(Eftertryck förbjudes.) 

Prinsesskotletter (för 6 pers.). 3 hekto malet 
kalvkött, i hekto färskt fläskkött, 3—4 hekto kalla 
potatisar, 1 tsk. potatismjöl, 1 tsk. vetemjöl, 1 rågad 
tsk. salt, 14 tsk. vitpeppar, x msk. finhackad per
silja, omkr. i del. tunn grädde, 1 äggula (kan ute
slutas). — 'Fill pattering och stekning: x/2 ägg (gula 
eller vita), 1 del. stötbröd, 1—2 msk. vetemjöl, 2 
msk. smör, omkr. 2}4 del. svag buljong. 

De 3 ggr. malda köttsorterna blandas med pota
tisarna, som förut rivits eller pressats genom puré-
press. Mjölsorterna tillsättas tillika med kryddor
na samt grädden som småningom tillsättes, jämte den 
vispade äggulan. När färsen är smidig och sam
manhängande, formas den till avlånga kotletter, 
vilka överhackas med knivryggen, penslas med vis
pat ägg och vändas i det sammanblandade mjölet 
och stötbrödet. — Smöret brynes i en stekpanna, och 
kotletterna iläggas för att hastig få färg på båda 
sidor. Allt efter som de äro färdiga läggas de i en 
kastrull ; den kokande buljongen påspädes, och kot
letterna få sakta steka under lock omkr. 10 min. 
De uppläggas på varmt fat och överslås med den 
uppvispade såsen. 

Engelskt vetebröd. Omkr. 1 lit. mjöl, 3 tsk. jäst-
pulver (rågade), \ l/z del. strösocker, 1 hekto smör 
eller margarin, 12 kardemummor, 8 bittermandlar, 1 
ägg, omkr. 3 del. mjölk, 1—del. korinter eller 
sultanrussin. 

Smöret röres pösigt med sockret och ägget. De 
stötta kardemummorna och bittermandlarna till
sättas samt litet av den kalla mjölken. Mjölet sik
tas med bakpulvret och nedröres i blandningen jäm

förts. sid. 1112.) 
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Bilderna föreställa: i. Carl Wilhelmson: 
Barn i solsken. 2. Carl Wilhelmson: Idyll. 
5. Carl Wilhelmson: Undine. 4. Berta Wil
helmson: Miniatyr porträtt av Einar Jolin. 5. 
Carl Wilhelm son: Gummorna. 6. Kurt Jung-
stedt: M:me Odette Leprévost. 7. Ivar Aro-
senius: Självporträtt. 8. Carl Wilhelmson: 
Hoppande hunden. 9. Carl Luthander: En 
spansk filosof. 10. Carl Wilhelmson: I atel
jén. 11. Ellen Trotzig: Mot kväll, 12. Carl 
Wilhelmson: Vattenhämtning, iß. Ivar Aro

senius : Prinsessan, 

EN KONSTNÄR YTTRADE NYLIGEN, 
att de moderna svenska unga målarnes ut
ställningar icke bruka ge något svar på den 
frågan hur konstnärerna se Sverige. Bland 
»Falangens» italienska oxmotare och gondo-
lierer lyste som vanligt den svenska hagen, 
skogen, folket med sin frånvaro. Men efter 
Falangens nu avslutade utställning har man 
i Liljewalchs konsthall fått en utställning, 
som verkligen ger något svenskt. 

Carl Wilhelmsons — utställningen är 
framför allt hans — svenskhet är naturligt-



VKXIT 

bör sammansättas med största omsorg. Nest-
lé's Barnmjöl överträffar alla andra närings
preparat därigenom, att det i näringsvärde 

kommer absolut närmast modersmjölken. 

Originalburk om c:a 400 gr. netto à Kr. 1:90. 

MANIOL ICUCCAjI / 

sjukdomar i munhåla ocî^vataï 
Effektivt skydd mot smitta yié 
«pid«mier, 

pA.B- PHARNJACI A JSTacsuawa 

vis icke den där avsiktliga, vykortsflag
gande, som ingen väl vill på allvar ropa 
efter. Den ligger i sj älva hans kynne — 
samtidigt som hans form är klassisk. Sin 
förmåga att över det svenskt enkla, folkliga, 
naiva gjuta något klassiskt, evigt, delar han 
kanske endast med — på ett annat område 
— Selma Lagerlöf. 

Men Carl Wilhelmson hör också till de 
få, som ständigt utvecklas. Han har numera 
för länge sedan lämnat bakom sig den na
turalism i de tidigare dukarna, som på oss 
numera verkar en smula främmande. Hans 
manér är nu ett annat än för en tio år 
sedan. Det ger honom möjlighet till en 
vida rikare färgverkan. Ett par av de se
nare dukarna, med en naken kvinnokropps 
linjespel mot några i f ärg utomordentligt 
vackra kuddar äro nästan vad man skulle 
vilja kalla alltför vackra — man är ju 
numera, sorgligt nog kanske, nästan en 
smula rädd för det utpräglat, dekorativt 
vackra 

Att Carl Wilhelmson är modern och full 
av förståelse för de unga, det visar också 
den rad utställningar av hans äldre och 
yngre lärjungars arbeten som sluter sig till 
mästarens uppvisning. De bjuda prov på 
de mest skiftande manér och uppfattningar. 

Carl Wilhelmsons maka, fru Berta W;l-
helmson, har en utställning av miniatyrpor
trätt. Det är utsökt fina och läckra små 
konstverk, hon visar, och de ådrogo sig 
tydligen publikens stora intresse. 

Utom Wilhelmsons retrospektiva avdel
ning har utställningen ännu en tyngdpunkt : 
minnesutställningen över Ivar Arosenius. 
Och där är åter ett stycke svenskhet. Här 
strålar den svenska sagan, naiv och rik. 
Men här är också svenskt vardagslivs tris
tess, sådan ett vekt konstnärstemperament 
känt den, i dukar som Tredje klass vänt-
sal, Gästgivargården m. fl. Och ur denna 
tristess höjer sig ett slags oppositionell, 
snyftande livsglädje och skönhetslängtan — 
det blir de många Bacchus- och Venus-
bilderna. I deras skenbara cynism skälver 
ett vekt och milt hjärta. Den svenska sago
världen, konfronterad med verkligheten, kan 
icke finna sig riktigt till rätta. 

E. TH. 

Cocktails. 
Litet historiskt och kulinariskt om en ameri

kansk delikatess. 

HUNDRATUSENTALS MÄNNISKOR KUN-

11a dricka en cocktail, men mycket fä kunna blanda 
en sådan dryck. Denna säkert mycket riktiga iakt

tagelse har föranlett Robert på Embassyklubben i 
London — bartenders bära liksom kungliga höghe

ter bara ett förnamn — att skriva en bok om sina 

händers konst. Resultatet har blivit ett par hundra 
recept pä cocktails med och utan sprit samt beskriv

ningar på andra berömda blandningar såsom franska 
apéritifs, juleps, smashes, fizzes, highballs och vad 

de allt heta. Mången har 110g undrat varifrån 
cocktailen har fått sitt namn. Härom berättar mr 

Robert följande historia: 
En liten värdshusvärd i U. S. A. var mycket stolt 

över sin vackra dotter och sin präktiga tupp, vilken 
senare vunnit pris i tuppfäktningar. En dag för

svann tuppen och den sorgsne värdshusvärden lät 

förkunna i byn, att den som återförde tuppen oskadd 
skulle — få gifta sig med hans dotter. Det gick 

många dagar, men en vacker sommarmorgon kom 
en ung kavalleriofficer ridande till värdshuset och 

överlämnade den saknade tuppen. Den överlycklige 

värden fyllde allas glas för att de skulle skåla för 
tuppens stjärt, som ej förlorat en enda fjäder. Och 

antingen det nu var en ren olyckhändelse eller sin

nesrörelse vid åsynen av den tillkommande, men 
den vackra dottern blandade whisky, vermouth, an-

gostura och is. Alla blcvo förtjusta över den nya 
drycken, som på fläcken döptes till tuppstjärt 

"cock-tail". 

ALABASTER-TVÅL 
överfet toalettvål 
med behaglig parfym 

AHa damers favorit-två1 

MED VÄTESUPEROXID 

Skönhetsvård.  
Under många Sr fanns icke den äkta 

engelska "Erasmic Vanishing Hud-
creamen" i parfymaffärer här i Sverige 
och dock hade dess rykte nått hit ge
nom en hel del av societetens damer, 
som hade lärt känna och uppskatta 
detta enastående skönhetsmedel i dess 
hemland och sedermera anskaffade Crea
men direkt från England. 

Erasmic Vanishing Cream, som be
sitter hemligheten med skönhetens och 
ungdomens bevarande, finnes nu i Sve
rige och säljas i burkar à Kr. 2:25. 

Erasmic Perjnmers, London Q- P aris 
Huvuddepot för Sverige Carl Dichelt 

A/B, Sthlm, Tunnelg. 19. —Riks 102 88 

CRESCENT TVÅL 
Oöverträffad vid tvätt av 

såväl tjockaste ylle som 

finaste linne. 

TILLVERKARE: 

GAMLA TVÅLFABRIKEN 
TERNINGHOLM, MALMÖ. 

Kobbs 
Thé 

år mycket omtyckta 

"3/4 kg- ask" 

Choklad. 

K o n f e k t  

Marmelad 
à 4: 40 pr ask 

Till la ndsorten fraktfritt 4:90 pr ask. 

PERCY F. LUCK & Co. 



Denna cocktail, som först var den amerikanska 

armens dryck, har nu blivit ryktbar över hela värl

den. Den som vill bli amatörbartender behöver på 
sin sideboard följande material : 

En butelj genever, en butelj god konjak, en bu

telj mild Pale Sherry, en butelj bästa franska ver
mouth och en dito italiensk, en liten butelj Angostura, 

några buteljer med apelsin-hallon- .och någon an

nan söt saft. Andra extra ingredienser, som behövas 

för en eller annan raffinerad drink, såsom citroner, 
ananas, ägg, mjölk, grädd eoch sodavatten kunna 

ju lätt rekvireras från köket. Shaker att skaka 
drycken i finns numera att få på N. K. och så 

få vi ej glömma isen, utan vilken en cocktail är 

som biffstek utan lök. 
Det finns bland den talrika cocktail familjen så

dana som uppkallats efter berömdheter t. ex. 

Dempseycocktail (efter Carpenticrs besegrare 1921), 
Diabolo eller Devilcocktail, H. P. W., (efter mil

jonären Harry Payne Whitney), Mikado, Vander-
bilt och Princess Mary. Receptet på den sistnämn

da, som komponerades för att fira prinsessans bröl
lop med lord Lascelles i februari, ser ut så här. 

Fyll shakern till hälften med krossad is och häll 

därtill 3 centiliter genever, 3 cl. cacaolikör, 3 cl. 
grädde. Omskakas väl och serveras i cocktailglas. 

Houla-houlacocktailcn kommer från Hawaji och 
ingredienserna i den äro följande : 6 cl. genever, 3 

cl. apelsinsaft och i tesked curacao. Tillredning 
som ovan. 

Men det finns också goda cocktails utan eller så 

gott som utan sprit för en öskyldigare smak. Så 
gör man Floridacocktail genom alt blanda och ska

ka saften av en citron, saften av en halv apelsin, 
en tesked Angostura, Y> ts k. söt saft. Och en apri

koscocktail åstadkommes så här: Skär sönder några 
aprikoser, häll på något saft, en aning citronsaft, 

och tillsätt skurna bitar av ananas, druvor och ba

naner. Häll sedan över vispgrädde och rivna 

nötter. Drycken serveras iskall. För övrigt finns 
det i cocktailens förlovade land cocktails på tomat
sås med hummerbitar i, cocktails med finhackade 

grönsaker i olja och andra med tomat och apelsin, 

olja och persilja samt andra blandningar, som tyc

kas litet excentriska för svensk smak BABA. 

Vid tillverkningen 

av våra 

Barnkläder 

jor Ljossar och rhetor 

i alla åldrar följa vi 

samvetsgrant våra väl

kända principer att 

hålla material och a r

bete på den högsta möj

liga nivå. "Våra pri

ser äro dagens lägsta. 

\ärdleys 
v 01Ô (Encjli^ß 

DROTTNINGGATAN 74-78 
S T O C K H O L M  

Av utsökt kvalitet renar den huden fullständigt och 
bibehåller hyn ungdomligt fraîche. 
Luxiöst parfymerad med doften av den äkta 
Lavendelblomman är det den förnämsta av alla 
kvalitetstvålar. 

Pris pr karton om 3 tvålar - Kr. 4:50. 
Säljes i alla förstklassiga och välsorterade affärer 

inom branscnen. 

YARDLEY & CO., LTD., LONDON, W.l 

SAMLADE SKRIFTER 

PRISBILLIG UPPLAGA 

Hall Caines verk böra finna en 
plats i varje hem, där verkligt 

stor och stolt och gedigen konst 

värderas och älskas. 

Följande arbeten ingå i samlingen : 
1. En kristen. 
2. Den eviga staden. 
3. Den förlorade sonen. 
4. Manxmannen. 
5. Ett livs historia. 
6. Skuggan av ett brott. 
7. Hagars son. 
8. Syndabocken. 
9. Röde Jason. 

10. Kapten Davys smekmånad m. 
fl. berättelser. 

11. Den vite profeten. 
12. Kvinnan som du gav mig. 
13. Inför högre rätt. 

Hall Caines samlade skrifter ut

komma i omkring 100 häften med 
omkring 6 häften i varje månad. 

Priset pr häfte om 5 ark endast 

50 öre. 

Subskription mottages i alla 

boklådor samt direkt från förlaget. 

Provhäfte gratis och franko från 

Begär offertl 

tJ^Jarncns 
fotljusning 
dr Kvällar på parkett. 

(Forts. fr. sid. 1104.) 
den också klingar tillfredsställande i recitativcn, svi
ker den totalt i sångpartierna, där snart sagt varje 
ton kräver uttryck åt Carmenlynnets gnistrande im-
pulsivitet. Varken habaneran eller spåscenen kommo 
till sin rätt — åtminstone på premiären. Drama
tiskt reder sig fröken Strandin bättre, men någon 
fullgod Carmen är hon icke — ännu. Koketteriet 
anses ju som en medfödd kvinnlig egenskap, och 
hos en dansös utgör det en del av hennes konst. 
Fröken S :s Carmen är huvudsakligast koketteri. 
Det tragiska ligger henne ligga fjärran som Stock
holm från Sevilla. Därför blev den skakande slut
scenen icke den klimax som partituret .anger och 
herr Stockmans vokalt och dramatiska mästerliga 
Don José bidrar att framkalla. Fröken Strandins 
Carmen är under dessa minuter av dramatisk hög
spänning ingenting annat än en förargad flick-
snärta, som ej tar det vidare djupt att döden om
sveper henne med sin isande andedräkt. 

Det kan ju tänkas att den unga försökerskan 
kommer att växa i rollen. Emellertid har man att 
glädja sig åt hr Stockmans Don José och fru Sö
dermans Micaela, vilkas härliga röster och genom
tänkta dramatiska tolkning äro som guldsnitt på det 
Bizetska mästerverket. Den nya dekorativa utstyr
seln, frånsett tredje akten, där regin lagt ett egyp
tiskt mörker över alltsammans, de livliga, måleriska 

KVALITETSSTRYKJÄRNET 
U T A N  K O N K U R R E N S  
MarKnadens ELEGANTASTE 

HÅLLBARASTE 
och BILLIGASTE strykjärn 
f| » för järn med stryk- fl C fl 
Urin järnsfot, eleg. dub- U jll 
|l 1 1Q belförnicklat, 380 H_ 
" 1 watt, vikt 2 kg. Kr. " 
För komplett sladd med heltförnick-
lad DEGEA-kontakt (praktiskt kon
struerad med ledningen avlastad så 
att brott eller fel i sladden und-

vikes) tillkommer Kr 2.50. 
2 6rs garanti. 

Finnes hos varje välsort. Elektr. In
stallationsfirma, Järnhandel eller 

Bosättningsaffär. 
Ens amförsälj are för mellersta 

och norra Sverige-. 
EleKtrisKa Aktiebolaget SKandia 

STOCKHOLM 
Butik: Tunnelg. 14 - Filial: Umeå 

A.-B. BOHLIN & Co 
BOKFÖRLAG 

STOCKHOLM. 'ÀMAICÀ 

JSSLodaESÊL* 
Ytterst lâllsmàlla 

Narandc-VÄVNADER, KONSTSMIDEN 
och ALLMOGEMÖBLER. 

Beställningar mottagas. Stilfullt 
arbete. Begär offert. 

Tulo rekommende

ras till alla, särskilt 

till rökare, sångare 

och talare 

'Den lille halsläkaren. 

— I I I I — 



tandpasta innehåller inga slipande medel. 
Den rengör tänderna fullständigt, återgiver dem 

deras naturliga pärlvita färg och glans och 
åstadkommer bästa möjliga munhygien. 

Finnes hos àlla Apotek-, välsort. Parfym-, Färghandl. & 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 .  

Mot 

Huvudvärk 
Förkylning 
Influensa 
Rheumatism 

o M l  
0°C  

det effektivaste medlet. 
Oskadliggör snabbt sjukdomsorsakerna. 
Lätt att intaga på grund av tablettens 

ovala form. 
Till salu å alla apotek à kr. 2:30 p r 
förpackning om 40 tabletter à */* gr-

Huvuddepôt: 
Apoteket Elefanten, Stockholm. 

GlOOOip 
ctT°Cy 
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"En mycket underhållande 
kärleksroman .... man måste 
rekommendera den såsom en 
förtjusande dambok" 

skriver tidningen 

Charme d. i/ii 

om 

Trädet 

på gott och ont 

Osborne Le Moine 

I A.- B. BOHLIN & Co. 1 
STOCKHOLM 

En hustrurnas! 
bok om 
KärleKen 

Ett ofantligt uppseende har jj 
Dr Marie Stopes bok : Äkta jj 
makar, en handledning i det |  
fysiska och psykiska samli- i 
vet väckt i England, Hol- jj 
land, Tyskland, Frankrike |  
och Skandinavien. E 

Denna märkliga bok visar § 
vägen till ett hälsosammare = 
och för båda makarna mer |  
tillfredsställande äktenskap. |  
Klarlägger rörande det kvinn- H 
liga känslolivet vad säkerligen jj 
de flesta kvinnor av egen er- = 
farenhet mer eller mindre f 
medvetet funnit vara sant. i 

5 :te svenska uppl. = 

Pris 3: 75. = 

HÄLSOVÄNNENS FÖRLAG |  
StocKholm I. z 

Falu-
— den bästa inläggnings-, mat- och 
bordsättika, som tinnes i marknaden — 

tillverkas av 

Stora Kopparbergs Bergslags A.-B. 

— cJHör nu . på vad jag säger: 
det bästa s Ka de vara---herr&J& 
va han är döv i dag det 
b ä s t a  ti t t  s m ö r g å s  
D e t  b ä s t  a  s ä g e r  J a g ! !  

-Jaså J i  U S t a d S  ! Varför sa 
inte Li lla fröken det mesamma! 

folkscenerna och de spanska danserna torde också 
bli publikattraktioner att räkna med. Men först 
och sist Bizets musik, vilken växer i skönhet ju 
mer man lyssnar till den. 

"Duvals skilsmässa", Alexandre Bissons upp
sluppna lustspel, har ännu en gång dragits fram ur 
fjärdingen, kanske för att de unga av i dag skola 
få klart för sig vad deras föräldrar en gång skratta
de mest åt på teatern. 

Men stycket är en smula förlegat. Det har inte 
längre samma grepp på publiken. Herr Personne 
har det däremot. Efter en tid av trettio år är han 
precis densamme Henri Duval, som full av spra
kande humör och fysisk vitalitet rörde sig på den 
Lindebergska scenen. Det finns inte en replik, en 
nyans, en gest som klickar. Allt är frodig, säker 
konst åt vilken både lekmannen och yrkeskamraten 
måste skänka sin beundran. 

Men ensemblen står inte på samma plan. Fröken 
Dorums svärmor är för grell, för sträv, utan hu
mor, fru Gärds Diane strålar visserligen av fägring 
men hon saknar den kvinnliga tjusningen, mjuk
heten i koketteriet, som hennes företräderska i 
rollen utvecklade. Intet ont om hr Brovallius' 
Borganeuf. Man tvingar ej fram komiken. Hr 
Hillbergs vettskrämde Champeaux är rolig och fru 
Zanderholm intagande. Men det är ändå tvivel
aktigt om Lilla dramaten får någon längre glädje 
av programmet. ARIEL. 

Iduns hushållssida. 
(Forts. fr. sid. 1107.) 

te mjölken. Ej mera mjölk tillsättes dock, än att 
man får en lös deg som lätt kan hanteras på bak
bordet ! Sist iblandas de sköljda, torkade och där
efter lätt mjölade korinterna. Degen formas till 
en rund eller avlång kaka, som på en smord och 
mjölad plåt tillplattas i cirka 4 cm :s tjocklek. Den 
penslas med ägg eller grädde, beströs med hackad 
mandel och socker, och gräddas genast i god ugns
värme. 

Ragu på gås. Av rester från en stekt gås skå
res så många rediga stycken som möjligt. Skro
vet hugges eller krossas sönder och får koka med 
så mycket vatten att det står över benen. Några 
få sopprötter samt salt iläggas, och alltsammans 
får koka tills buljongen har stark smak. Den upp-
silas, får svalna och befrias från allt fett. — V/2 
msk. smör fräses med 4 msk. mjöl tills blandnin
gen blir ljusbrun. Då påspädes så mycket av gås
spadet, att såsen blir simmig. Den avsmakas med 
kryddor och färgas med litet brynt socker eller 
sockersoja. De i resten av buljongen upphettade 
gåsstyckena iläggas tillika med förvällda katrinplom
mon, dessa senare beräknade 3—4 för varje person. 
Anrättningen serv eras mycket varm med kokta äpp
lehalvor och kokt eller helstekt potatis. 

Viktoriakräm (för 6 pers.). — 1 lit. oskummad 
mjölk, Ys lit. vatten, V/2 del. vetemjöl, 1 knapp del. 
potatismjöl, i msk. smör, 1—2 msk. socker, 1 rågad 
tsk. vaniljsocker, 1—2 äggulor. 

Av vattnet och mjölsorterna göres en avredning, 
som får stå att svälla 1 tim. — Mjölken och smö
ret kokas upp, och avredningen ivispas. Krämen 
får koka 10—12 min. varefter socker och vanilj-
socker samt de uppvispade äggvitorna tillsättas. 
Krämen upphälles och serveras kall, garnerad 
med sylt. 

"Fruktgrevar". — Denna lättvindiga och goda an
rättning utgöres av ej för små skivor av vetebröd, 
som rikligt bestrykas med smör eller växtmargarin 
och beströs med socker. Brödskivorna läggas på 
smord plåt och med den sockcrströdda sidan uppåt 
och insättas i god ugnsvärme att bliva gulbruna. De 
läggas i)å ett större fat, och varje skiva täckes med 
varm fruktkompott, på vilken sedan kommer en 
sked gräddskum, smaksatt med vaniljsocker. "Gre-
varne" serveras, medan de ännu äro varma. 

Spalten om böckerna. 
BLAND NYA DIKTSAMLINGAR ÄR "MOLN" 

av Karin Boye som utkommit från det Bonnierska 
förlaget värd att dröja vid. Det talar en allvarligt 
sökande och längtande personlighet ur hennes vers. 
Ungdomens jäsande blod porlar i stroferna, men 
det drives av ett högre rus än sinnenas. Kanhända 
att en och annan rad får en allt för översvinnlig 
klang, ty det går lätt för ett ungt och känslobräd-
dat ingenium att i ingivelsens sekunder, då pennan 
står färdig att galoppera över manuskriptsidan, åda
galägga en andens offervilja, en hjärtats ohämma
de hängivelse åt det eviga stora, som övergår mänsk
liga mått. Men skaldinnan vet å andra sidan att 
från ytterligheterna nå fram till den själsbalans 
förutan vilken ingen personlighetsutveckling är möj
lig. Härom lämnar dikten "Via Media" en antydan. 

Jag bad en gång om glädje utan gränser 
jag bad en gång om sorg som rymden ändlös. 
Månn blygsamheten växer till med åren? 
Skön, skön är glädjen, skön är också sorgen. 
Men skönast är att stå på smärtans valplats 
med stillad håg och se, att solen lyser. 

Själens odödlighetslängtan har funnit ett sant poe
tiskt uttryck i dikten "Nattskärran", vars 

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

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

Täck fabrik Pläderränsmrl 

It l l lUlll l l ll l l l l l l l tl l l l l ll l l l l l l l ll l l l l ll l l l l l , , , , !^ 

Fyriomets | 

Fiskbullar f 

Kaviar | 

1 #FCSARDINER I 
I  R A P H E S  A N J O V I S  f  
= i ostronsûs, Kryddsill. Maljcssill, Aplil- = 
= bilar, Vingasill, Rensad anjovis i d ill, = 
r Skinn- och benfri oslronanjovis. = 
= Levereras i bleckkärl. = 
= A.-B. Sveriges Förenade E 
i Konservfabriker i 
I GÖTEBORG 

Undvik förväxling mellan 
den nya, tredje upplagan av Nor
disk Familjebok och andra upp
slagsverk ! 

Nordisk Familjeboks namn bor
gar för, att den nya upplagan av 
verket blir det värdefullaste, ge
dignaste samt finast och o msorgs-
fullast illustrerade bland svenska 
konversationslexika. Det kommer 
att omfatta högst 20 band o ch blir 
betydligt billigare samt utkommer 
inom väsentligt kortare tid än den 
föregående upplagan av v erket. 

Vänta med att skaf fa Eder nå
got uppslagsverk, tills N i sett det 
snart färdiga provhäftet av Nor
disk Familjeboks nya upplaga, 
som utgives från A.-B. Familje
bokens förlag i Stockholm. 

Ottomaner 
Schäslonger 

S o f f o r  

Thorwald Oisens MöbelverKstad 
Blecktornsgr. 6, Stockholm. Sö 9851. 

Använd 
alltid 

Kalmar 
Risslärkelse 

och NI blir belåten med resultatet. 
Kalmar Angkvarns A.-B. 

— — 
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r 
Mol blodbrist och allmän svaghet 

Ferrin 
Bästa Järnmedel, 

Utmärkt stärkande. 

hosta o. heshet 

Detta kaffe rekommenderas sär

skilt för god och fyllig arom. 

PERCY F. LUCK & Co. 

Glatt 
går disken undan, om man tager 

en smula Tomlens Tvättpulver 

i dis^oatlnet. 

KRYMPER 

VA©(KÅ / 

HUSMÖDRAR 
som 

värdesätta 
ett verkligt 

gott 

K A F F E  
köpa det hos 

Speceriavd 4 tr. 

A/B NORDISKA KOMPANIET 

duniga skymningsvingar 
tyckas bundna vid jorden, 
tyngda av stoft och mull. 

Men den vitaste vita bland svanor, 
som i morgonens ljusrymd far 
sina kungliga banor, 
hyste aldrig en längtan 
sådan som skärran har. 
Ingen kan längta så 
mot det fjärran 
som skärran 
mot det evigt vinkande, evigt vikande blå. 

I flera av Karin Boyes dikter framträder det 
kvinnliga temperamentet särskilt påfallande — s jälva 
stämningen, sättet att uppfatta, ordvalet bär kvinno
märket. Som i "Vårens väntan". 

Går jag ej här rusig av rosendoft 
— ändå ha irtga rosor kommit ! — 
Skälver ej allt höljt i gudomligt skir 
Hemliga löften dagrarna viska. 

Fjärran ifrån nådde mig nyss en vind, 
lätt som en återhållen andning, 
fylld av en blyg bävande väntans doft. 
Allt sedan dess ett under jag anar. 

Man skulle kunna sammanfatta hennes diktning 
i begreppet panteistisk tillbedjan; hennes gudsväsen
de bor i tingen, i stjärnglansen, i molnens svävande, 
i den kristalliska rymdens renhet. Hennes poetiska 
visioner äro. som strålar över vitgnistrande alptop
par, de bäras av en sträng idealitet, som ej vill 
veta av kompromiss. 

"Valda dikter tillägnade ungdomen" av E. A. 
Karlfeldt samt "Skörd och sägen", av Karl-Erik 
Forsslund, Wahlström & Widstrands förlag, den se
nare utgiven med anledning av skaldens nyligen in
träffade 50-årsdag, behöva ingen anbefallning. 

Ungdomen torde med förtjusning omfatta den 
Karlfeldtska samlingen, ty vilket ungt sinne kan 
förbli oberört av en så märgfull lyrik, manande till 
sund glädje och till dyrkan av allt som är kärn
friskt och starkt i svenskt lynne och svensk natur. 

Forsslunds nya diktbok bär också bud från 
svensk bygd och sed. Vi lia lärt känna skaldens 
stämma från redan svunna år. Den har ej för
ändrat sig, dess hembygdspatos är lika varmt och 
uppriktigt. — 

Nära dussinet nya diktsamlingar, bärande kända 
och okända namn, har de senaste veckorna skickats 
ut över landet. Utrymmet tillåter oss endast i kort
het omnämna några. "Mot kvällen" heter Johan 
Skogs nyaste bidrag. Det är alltsammans blida 
melodier, hjärtevinnande i sin enkelhet, emedan 
skalden vet sina gränser och aldrig överskrider dem. 
Nils-Magnus Folckes nya diktsamling heter "Under 
vingen", och från smålandsbarden Gustaf Johans
son föreligger ett häfte betitlat "Synerna". Den 
förre ar icke längre studentflammornas och ung-
domsörgiernas självsvåldiga besjungare — hans vers 
har vunnit i fördjupning och allvar. I den senares 
naturlyrik finnes nog åtskillig kling-klang, men ock 
starka personliga dikter. — Förläggare: Ljus och 
Norstedt. 

Ytterligare att anteckna äro Kåre Johansson, 
"Väg och vila", (Svenska Andelsförlagct), Sven 
J erring "Den stora tiden", (Bonniers förlag) och 
Torsten Cederberg, "Vandrad väg" (Framtidens 
bokförlag). 

Kåre Johanssons diktsamling äger en religiös 
grundstämning, och varmt kända strofer saknas ej. 
Jerring anslår en satirisk ton — ej vidare vass — 
riktad dels mot nuvarande mänskliga brister, dels 
mot allmänna missförhållanden som följt släktet 
troget som skuggen alltsedan begynnelsen. Titeln 
på Cederbergs bok kan sägas symbolisera innehållet 
i vad det gäller hans egna alster, ty samlingen inne
håller även några översättningar. Hans musa tram
par kända stigar med en stilla och vacker gång. 
Och det är också en förtjänst. 

* 

Tidens kalender, Almanack och uppslagsbok I923> 
har liksom föregående årgångar att bjuda på ett 
omväxlande allmännyttigt innehåll. Så skriver re
daktör Thorsten Odhe om "Oljan i världshushåll
ningen och världspolitiken", och professor H. Lund
borg om "Svenska folkets rasbeskaffenhet". För 
hemmen finns en vägledande uppsats om "Rums-
växter och deras skötsel" av Orvar Björklund och 
i artikeln "Människokroppens verkstad'" redogör 
läroverksadjunkt J. G. Carlsson på ett populärt sätt 
för vår kropps underbara byggnad och dess olika 
organs uppgifter för att hålla oss vid liv och verk
samhet. Ett mer än vanligt aktuellt inslag på ^text-
avdelningen utgör uppsatsen "Om revision" av 
banktjänsteman O. Edsman. Den är inte lång men 
instruktiv och borde i sina väsentliga punkter läras 
utantill av alla dessa värda herrar, som slentrian
mässigt sitta och revidera falska räkenskaper och 
anse allting ganska gott. Så finns det några talande 
siffror om sparsamhetens betydelse för samhället 
och individen och vägledning i sättet att kontrollera 
sin taxering samt hur man skall klaga över en orik
tig sådan m. m. Kartor och porträtt illustrera den 
nyttiga handboken. 

E. H-N. 

1  

H D  R A  S Y S S L O R  i  h e m m e t  f ö r s t ö r a  o f t a  
Edra händer och Eder hy. Ni kan emellertid 
trots arbetet bevara Edra händer vita och 
Eder hy mjuk och vacker, genom att använda 

F .  P a u l i s  

O V I C U L A  
T v å l  

Pris 1 kr. 

-&• m -å- namn borgar för en 
c — f ö r s t k l a s s i g  p r o d u k t !  

jjumnn iiHfiidiu.1 ii' wmjwirr 

Çjräddmarga nrt x̂trcwicirhet̂ Eg-Tliih, 

'Taximargarin '. &£cn.iths &xbrcL TciDct 

aro marknadens förnämsta koaLitcter. 

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

im}p 

- Jo, Mor syr mina kläder 
på SINGER symaskin. 

IP RGE" 

B 
Ä 
S 
T 

GUMMANS 
Tvättpulver 
-de' &' 
6ndå de 
b data 

DiiKtyger - HandduKar 

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

A Im ed ah Is Förs.-Magasin 
OBS./ 55 Kungsgatan 55. OBS./ 

G Ö T E B O R G  

C a r l  B r o s t r ö m s  

IÄ t t i k s p r i t  oc h  O r l e a n s ä t t i k a  
arbetar sig sakta men säkert in i husmödrarnas 

förtroende. Det är också en kvalitet av högsta 
rang. En gång försökt blir den sedan ett behov i hushållet. 
CARL BROSTRÖMS FABRIKER, STOCKHOLM. Riks 17531 
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Sko 
lerro 

gör lädret mjukt, smidigt 

och glänsande. 

Tcrro försäljes i alla välsor* 

terade affärer 1 branschen. 

X 'X ^ 

Ö G O N E N 
— finna vila trots ar
betet — blott eys-
ningen är den rätta. 
Rådgör med oss och 
bese våra stora ut
ställningar av all slags 
belysningsarmatur i 
de modernaste och 
mest praktiska mo
deller och till lägsta-

priser. 

BÖHLMARKS 
I  S T O C K H O L M :  N o r r m a l m s t o r g  4  
St. Nygatan 33, H ögbergsgatan 19-21 

I M ALMÖ: Stortorget 17 

./fen 

TOMATLL 

Ovomaltine 
är vid alla 

svaghetst i l ls tånd 
ett ovärderligt styrkemedel 

för såväl barn som vuxna. 

Fråga Eder läkare. 

Fås på alla apotek. 

Generaldepot för Sverige: 

Apoteket Lejonets Droghandel 
Malmö. j 

En god soppa 
t i l l  middagenf 

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-, 
Sparris-, Kyckling-
o. Bland. Grönsaker. 

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

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

M Ö B L E R  
OCH 

RUMSINREDNING 

För bostadsinredning in
tresserade personer anta
gas som ombud för mina 
tillverkningar, en på varje 
plats. Illustrerad katalog. 

DAVID BLOMBERG 
K U N G S  G A  1  A N  1 5  
S 1 O C K H U L M 

LÄSARINNORNAS 
SPALT 

FRÅGOR. 

Bästa Idun! Var av den stora 
vänligheten giv mig om möjligt 
ett råd. Jag är alldeles ensam
stående, har dock en sysselsätt
ning med vilken jag trivs ut
märkt, så allt är bra på det sättet. 
Men så nalkas ferierna, ochdå 
kommer den stora frågan: "Vart 
skall jag ta vägen?" Har försökt 
annonsera och erhållit en del 
svar; dock endast från pensionat. 
Men jag är ung och inte i behov 
av vila. Tvärtom skulle jag ön
ska rörelse och verksamhet som 
omväxling mot mitt vanliga ar
bete. Skulle så ofantligt gärna 
vilja hjälpa till med julsysslorna 
i ett hem också, om något sådant 
skulle vilja taga emot en alldeles 
främmande. Det är väl inte 
många, som vilja det just vid ju
len. Men om det möjligen skulle 
finnas något enda, hur komma i 
kontakt med det? För råd här
om kan ingen vara tacksammare 
än "Tre veckor." 

SVAR. 

Svar till "Gråhårig 50-åring". 
Genom egen erfarenhet kan jag 
varmt rekommendera specialisten 
i hårbehandling, fru Mia Lilje
fors, Karl Gustafsgatan 16, Gö
teborg. Hon är ex. sjukgymnast, 
mycket skicklig i huvudmassage 
m. m. samt har ett utmärkt hår
vatten, som gör, att håret fastnar 
mycket snart. 

Fru B. L., Göteborg. 

GXJT̂  

FRÅGOR OCH SVAR 

Fråga: Jag vill gärna komma 
in' på ett folkskoleseminarium. 
Var finnes ett kvinnligt semina
rium, som mottager många ele
ver. När äro proven? Finns 
några kurser före proven för in
trädessökande. Tacksam försvar. 

E11 som vill fram. 
Svar: I Skara finnes dubbel-

seminarium för kvinnliga elever. 
Där mottagas därför dubbelt så 
många elever som vid ett vanligt 
seminarium. Proven hållas i bör
jan av juni. Kurs pågår där 
också i mars—1 juni 1923. Till
skriv seminarielärare G. Aubert. 

IDUNS SKÖNHETS
INSTITUT 

N :r 129. Undrar hur jag skall 
få smalare ben, har för tjocka 
smalben. Är annars mager. 

30-årig fru. 
Massera benen varje dag i 10 

min. Strykningarna ske kraftigt 
från smalbenen och uppåt. Mot 
tjocka ben rekommenderas följan
de rörelse : Lägg er på rygg på 
golvet, sätt händerna i sidorna och 
höj benen rakt upp i luften utan 
att röra överkroppen samt håll 
dem så medan ni räknar till 20. 
Sänk dem sedan och upprepa sam
ma rörelse 10 gånger å rad. Rö
relsen bör utföras minst en gång 
om dagen. 

N :r 130. Vore tacksam få veta 
något medel mot knottrig hud på 
armarna. Förr var det endast på 
överarmen, men då det nu fram
träder även på underarmen är jag 
besvärad därav. E. 19 år. 

Tvätta huden ett par gånger 
dagligen med hett vatten och 
grönsåpa, gnid den därefter med 
en slät pimpsten och sist sedan 
huden är torkad med en bland
ning av lika delar sprit, glyccrin 
och rosenvatten. — I svårare fall 
bestryker man huden med grön
såpa, lägger gasbinda över och 
låter sitta tills huden börjar svi
da, då man tvättar bort såpan 

HORROCKSES, CREWDSON CO. LTD., 
B o m u l l s s p i n n e r i  o c h  B o m u l l s  v ä v e r i ,  

MANCHESTER. 
•/*' «y 

Preston and Bolton, Lancashire, England. 
Sysselsätter 6,000 personer 24,276 hectares. 

PILLOW CASES 
SHEETS, ETC. 

T I L L V E R K A R  V Ä R L D E N S  B Ä S T A  O C H  

s .  w .  i  F I N A S T E  T Y G E R .  

D e n  n y f ö d d e s  h u d  ä r  ö m t å l i g !  
Använd därför en absolut tillförlitlig salva. 

M I L L I D I N - 8 A L V A  
(överläkaren Dr. Lindströms hud- och sårsalva.) 

"A Barnbördshuset Pro Patria, Stockholm, har 
sedan mer än 10 år tillbaka använts den numera 
av A.-B. Leo i Hälsingborg tillverkade Millidin-
Salvan mot de hos spädbarn vanligt förekom-
mande_ rodnaderna, hudlöshetcrna, liksom också 
mot sårnader å mödrarnas bröstvårtor uppkomna 
genom digivning, och ha alla dessa åkommor på
fallande hastigt gått till förbättring eller full
ständig läkning under behandling med denna 
salva. Intygas sanningsenligt. 

ELLEN WESTERBERG, 
1 :sta barnmorska och föreståndarinna vid Barn

bördshuset Pro Patria, Stockholm." 

MILLIDIN är dryg, obegränsat hållbar, härsk-
nar aldrig, därför billig i användning. Fås å 
apotek, kemikalie, och övriga affärer. Tillv. : 
A.-B. LEO, Hälsingborg. Nederlag i Stockholm: 

Firma AUG. PETRÉ, LuntmaKaregatan 79. 
Tel. Riks 813 44. Allm. Vasa 25 31. 

VA R J E  t -  1  T  F .  N  

BABY Sr för sin 

välbefinnande beroende av 

ett för hans Ömtåliga hud 

verkligt lämpligt puder 

Låt därför endast det 

bästa vara gott nog och 

pudra alltid den lille med 

M. Zadigs Barnpuder. 

det enda p uder som inne 

håller lanolin, denna föi 

hudens välbefinnande så 

oumbärliga beståndsdel 

O 

BA!RN PUDER 

DEN NYASTE MODELLEN 

TILL DEN SMALA. AMERIKAN
SKA DAMSKON MEO MEDEL
HÖG. FRANSK KLACK PASSAR 
VÅR LÄTTA OCH ELEGANTA 

M O D E L L  P S .  

G I S L A V E D S  
GALOSCHER och BOTTINER 

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

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

Exp. till landsorten mot postförskott. 

Qntiånd alltid 

fbrkänd Suer fa q sen alfa 

in och utländska medtar 
lare. 
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HUGO 5VEN550N & CS 
QOrCBOKû 

med hett vatten. Därefter lika 
behandling som ovan. 
N : r 131. Vore tacksam om 
Fru Skönhetsdoktorn ville hava 
godheten ge mig ett recept på 
valnötsdekokt för grått hår. Har 
själv valnötsträd i trädgården, så 
jag kan själv åstadkomma dekok-
ten om jag kan få utförlig be
skrivning därpå. 

A. A., gammal pren. 

Ree. på valnötsdekokt : Färska 
valnötsblad eller torkade, som 
mjukats upp i vatten, kokas i vat
ten tills färgämnet dragits ur och 
dekokten blivit mörkbrun. Fär
gens styrka prövas på avkammat 
hår; är den för svag få bladen 
koka längre. De silas sedan ifrån 
och alkohol tillsättes, ungefär '/o 
av dekoktens mängd, jämte litet 
koksalt. Det hela får stå en vecka 
och omröres allt emellanåt, var
efter det tappas på buteljer, som 
korkas. — Innan färgmedlet an
vändes bör håret vara nytvättat 
och väl torrt. Dekokten ingnug-
gas därefter i hela håret, och se
dan den riktigt torkat in guides 
litet svavelpomada in i hårbottnen. 
Att dagligen massera hårbottnen 
motarbetar hårets grånande. Mas
sagen utföres med fingertoppar
na, så att man känner själva 
skalpen röra sig. 

N :r 132. Bästa Fru Skönhets
doktorn. Då jag som ständig 
Idunprenumerant ofta läst ert råd 
om valnötsdekokt som utmärkt 
hårfärgningsmedel och att man 
själv kan tillaga detta av valnöts
blad, försökte jag mig i sommar 
en tid efter lövsprickningen, på 
experimentet. På de större egen
domarna här i trakten (Västerg.) 
finnes nämligen alltid något val
nötsträd. I en rätt stor kastrull 
lade jag så ned mycket blad och 
kokade dem i flera tim. i rätt li
tet vatten för att få riktigt stark 
färg till min lösfläta, som blivit 
bra mycket ljusare än det växan
de håret, ehuru den också är av-
mitt eget. För att pröva färgen1 

lade jag ned två st. lappar, den 
ena vit, den andra lilafärgad. De 
skulle, som jag tänkte mig, båda 
bli bruna, men döm om min för
våning, då jag fick se, att den 
vita blivit grön och den andra 
grå. Som jag ej ville riskera, att 
få min fläta varken grön eller 
grå, vågade jag ej använda fär
gen. Nu ber jag få upplysning 
om när valnötsbladen äro an
vändbara och huru man skall gå 
tillväga för att få mycket mörk
brun färg utav dem. Tacksam 
för svar är E. P. 

Till valnötsdekokt för färgning 
av hår tar man fullt utvecklade 
blad, vilka även kunna torkas för 
framtida behov. Bladen behöva 
ej kokas i flera timmar — 1—2 
äro nog — för att färgämnet 
skall dra ur. Man prövar färg
styrkan på avkammat hår, som 
dock måste vara fritt från fett, 
ty annars fäster ej färgen. Se 
för övrigt sv. på föreg. fråga. 

N :r 133. För att ej göra nå
got jag får ångra ber jag här
med om ett svar. Är det medel 
ni omtalar för generande hårväxt 
alldeles ofarligt och hur lång tid 
kan det taga, innan håren växa 
upp på nytt? Bli håren då lik
som efter rakning sträva och 
mörkare än förut? I hopp om 
hjälp skriver en 

Förtvivlad 18-åring. 
Medlet är ofarligt. Det torde 

dock hända att huden blir litet 
irriterad, men stryk då på litet 
zinksalva. Hur lång tid, som åt
går innan håren åter växa ut, är 
olika för olika personer. Då hå
ren åter visa sig tar man bort 
dem på nytt. 

N:r 134. Snälla Fru Skönhets
doktorn! Kunde "Ledsen" få nå
got råd månntro? Färgen i mitt 
ansikte stiger alltid oerhört när 
jag befinner mig på bjudning, tea
ter eller dylikt. Finns något me
del för att avhjälpa detta? I 
vanliga fall är hyn ej blek men 
cj heller röd. — Var god hän-

HUSHÅLLSKÄRL .^1V 
i KOPPAR, MÄSSING ^ 
och ALUMINIUM 

l:ma kvalité 
ILAGT 

Kroppens lätta utmattning efter badet 
häves genom en lätt massage, vars verkan ytterligare 
och varaktigt förhöjes, om därvid användes »4711». 

En massering med »4711» efterlämnar en känsla 

av alldeles säreget behag. 

Man måste emellertid beakta, 
att man endast använder den 
rätta Eau de Colognen, den äkta 

(Blå-Guld-Etikett), obe
segrad i förträffliga egenskaper, 

i vällukt och 
i hygienisk 
verknings-

förmåga. 

mejuaaer 
förskönar t 

Firman grundad 
1792. 

Blanche - Rose .  Chair 

Naturelle - Rachel • 

Ocre - Corail - Rubi« 

Ä Mauve etc. Ç 

Försälj es 
överallt. 

M COLOGNE 

F&8 i alla Parfymaffärer. 

Apotek samt hos Keraikalichandlare. 

Generalagent för Skandinavien och 

Finland : 

Madsen & Wivel, Köpenhamn. 

O T T O M A N E R  
;ne-Badsalt PAli AN, Drottnings 51, ii. g J tr, Still in Använd i badet 

Pälsar och 
Pälsvaror 

bli so m nya efter kemisk 
tvätt hos 

jnS® Märke: "MIDGET" 
(Patent o. lagl. reg. varumärke) 

KR. 2 KR. 
ITHS Världens mest praK-
Iii® tisKa läderarmband 

™ Klockan sitter absolut stadigt 
och katt icke glida av armen 

Sydda remmar av bästa engelska kvalité. 
Bes* prov pA Bkta Mldgat hoa urmakaren. 

Engros: 

SVERIGES URMAKARE A.-B. 
STOCKHOLM 

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 kemikalieaffärer samt 
hos ensamimportörerna 

AKTIEBOLAGET EUG. WINGARD, 
Malmö. 

Begär alltid 

Skönfäryeril & %em> 
(Jvättanstalt, Göteborg 

^UNGLtHOVLEVERANTÖR 

Oöfverträfflig 
toi 

såser, 

bakning, 

maizenagröt 

Vill Ni skydda huden eller bevara den ungdomlig och smidig, så rengör huden med OATINE 
som är ett enastående medel. Tvål och vatten irriterar huden och gör den torr, den blir ofta 
grå, rynkig och grov, men OATINE icke blott helår och när huden utan bildar också ny frisk 
sund hud, om ni använder denna crème var dag. Och genom åren bevarar ni ett ungdomligt och 
vackert utseende. 

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

OATINE SNOW är fin, snövit och mycket dryg i bruket och är välluktande och uppsuges 
ögonblickligen vid lätt ingnidning. Genom ständig användning bevaras huden smidig, klar, mjuk 
och vacker. Fås i burkar av samma storlek. Kr. 3 : — och 6 : —. 

Fås överallt eller skriv till 
THE OATINE COMPANY'» Generaldepôt, Kr. B ernikowsgade 1, Köpenhamn. London & Paris. STÅLRESARMADRASSEN IDEAL 

Hygienisk - Billig - Hållbar 
Prislista gratis och franko. 

Obs. ! Reducerade priser fr. 1 mars i å r. 

A K T I E B O L A G E T  R E S Å R  
Tel. 780 Karlstad Tel. 780 . 
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''» «Tot 

Västerlånggatan 66 

J H AVR.E- MU5T 

Hudcrème 

H V£ i H '5 
ô v e a r E T T A  o  e  Q  

(BARN -TTVA1 

tillverkad enligt f öreskrift av Dr. P. G. Unna 
särskilt med hänsyn till barnens späda hud. 

Innehåller läkande och balsamiska ämnen 

och är välgörande även för den mest öm

tåliga hy. 
Ej dyrare än vanlig god toalett-tvål. 

Säljes överallt. 

Husmödrar!  
BetänK fördelen med vidstående 
Filtrer Kaffekanna 

(Bryggpauna) 
av blankpolerad aluminium. 

Bättre kaffe! Finare smak! Kokar aldrig 
över! Användes även som servcrlngskanna. 
Köpes överallt. Rymmer 1V> liter. Pris Kr. 

6.50 plus porto. Exp. mot postförskott. 

Ensamförsäl j are : 
F - .  E I N T Q S T R Ö A * ,  

Döbelnsg. 93 - STOCKHOLM. 

Damkläden 
i en mångfald moderna kulörer. Ut
märkta kvalitéer. 

Minutförsäljning. - Partipris. 

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

n kärlekens höga visa 
kan man med skäl kalla den tyska 
förf. Felicitas Roses nyligen" till 
svenska översatta bok "Den tysta, 
vida heden", vilken pä originalsprå
ket haft en ofantlig framgång och 
utgått i 230,000 ex. En ovanligt 

fängslande, sällsynt vackert skriven bok! 
Iläft. 4.75, klotb. 6.50. Lindblads, Uppsala. 

Lider Ni av ÄderbråcK 
och svullna ben _ 
torde Ni lämpligast motarbeta detta med våra prima 
Gummiresårstrumpor eller elast. bindor. Uppgiv 
längd samt mått om benet. Maggördlar, Grossess-
korsetter, Brösthållare, Rygghållare, Korsett 379 
för korpulenta damer, Grossessgördlar m. m., 
samt alla sorters hygieniska sjukvårdsartiklar. 

Illustrerad katalog och måttblanketfer gratis. 

A.-B. MAGASIN SPECIAL, avd. 2 -

(Passagen) STOCKHOLM 2 

visa ej till föregående nummer, ty 
"Ledsen" har nyligen prenumere
rat på Idun. "Ledsen." 

Er åkomma är till stor del ner
vös men torde kunna lindras om 
ni varje morgon på fastande ma
ge dricker ett glas hett, kokt vat
ten, undviker hetsande mat och 
dryck samt tar ordentlig motion 
i friska luften. Viktigt är att 
hålla er varm om fötter och un
derliv och att inga kläder sitta 
hårt åt. Ni skall försöka vara 
lugn till sinnet, isynnerhet när 
ni tänker gå ut på något nöje, ej 
jäkta på något vis samt andas 
djupt och lugnt, vilket är mycket 
viktigt. Regelbundna bad, dagli
ga heltvättningar samt . dag lig 
gymnastik anbefallas. Förtär myc
ket frukt och färska grönsaker; 
drick kärnmjölk. Se till att av
föringen är god och regelbunden. 

N:r 135. 1) Goda Fru Skön
hetsdoktorn! Jag har lyckats 
skaffa ett paket hennapulver 
och ber nu om råd huru jag på 
det effektivaste sättet skall färga 
mina grånande lockar. Har för
sökt blanda henna med valnöts-
dekokt men vill ej påstå att re
sultatet blivit vidare tillfredsstäl
lande. Håret har viserligen fått 
en rödaktig ton, men de grå strå
na lysa i oförminskad klarhet. 
Dessutom fastnar pulvret i hår-
bottnen och det ser inte vidare 
prydligt ut. — 2) Har fått ett par 
bruna fläckar under vardera örat, 
ser ut som en liten samling myc
ket små fräknar. Huru taga 
bort dem? 

"En som aldrig frågat." 
i) i del hennapulver blandas 

med 3 delar indigopulver och en 
deg göres därav medels hett väl
ten. Sedan håret är väl tvättat 
och torrt bredes denna deg över 
från hårrötterna till topparna och 
får sitta på en timme eller två, 
ju längre dess mörkare blir håret. 
Indigon hindrar håret från att bli 
rött, vilket det blir av enbart 
henna. Om hårbottnen blir mörkj 
kan den tvättas med tvål och vat
ten utan att hårfärgen tar skada 
vilken s itter kvar rätt lång tid. — 
2) De bruna fläckarna blekas med 
följande salva: 20 gr. lanolin, 20 
gr. vaselin, 10 gr. 12 % vätesuper-
oxid. Fettämnena smältas i en 
burk, stående i hett vatten, röras 
noga tills de svalna, då vätesuper-
oxiden tillsättes under fortsatt 
omrörning tills salvan stelnar. 
Salvan ingnides på fläckarna på 
aftonen efter tvättningen och av
torkas på morgonen med renad 
vadd. Salvan får ej komma åt 
hår eller ögonbryn, ty den är 
starkt blekande. Efter några da
gar göres uppehåll i behandlin
gen så att huden ej tar skada. 

N :r 136. Undrar om Fru Skön
hetsdoktorn godhetsfullt ville giva 
mig ett råd hur jag skall få bort 
en ma-ssa o nödigt fett på magen? 
Är eljest inte för fet. 

Mångårig pren. som aldrig 
frågat förr. 

Se sv. på "fr. 99 1) i 11 :r 30. 
Utom de rörelser, som där anbe
fallas bör ni även utföra en liten 
serie andra rörelser varje morgon 
under djupa andedrag i närheten 
av ett öppet fönster. Gymnastik 
utjämnar fettet på kroppen och 
gör den mer harmoniskt utvecklad. 

N :r 137. Undrar var tillrådda 
medlet (svavelbundet kalium 6 gr., 
destillerat vatten 56 gr.) finnes 
att köpa? Har försökt få tag i 
det på flera ställen, men förgä
ves. Tacksam för snart svar 

Agneta. 
Begär i e n större kemikalieaffär 

kaliumsulfat, vilket är detsamma 
som svavelbundet kalium. Det är 
i pulverform och löser sig i vat
ten. Ni kan alltså utföra recep
tet själv: 6 gr. kaliumsulfat och 
56 gr. destillerat vatten, som an
tagligen finns på samma ställe, 
annars på ett apotek. 

N :r 138. Fru Skönhetsdok
torn, var god giv mig ett råd. 
Jag har mycket vackert guldgult 
hår men kan nästan aldrig gläd-
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nanacreme tor roaa nanaer. 

Komponerade och tillverkade av Iduns 
Skönhetsdoktor. Försäljes genom 

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

Till landsorten mot efterkrav. 

solution för luftringar av 
alla system. Framställd av 
bästa Para. Torkar hastigt. 
Oöverträffad i bindstyrka. 

a/b nymans verkstäder 
UPPSALA. A 

som 

burk 
Kr. 2,BO 

O Ö V E R T R Ä F F A D E !  

SYSTER ELLAS salva 
(Hudcrème) Kr. 2.— 

SYSTER ELLAS Cham-
ponpulver. 

a) med violdoft 
25 öre pkt. 

b) med 10 proc. äggula 
35 öre pkt. 

c) med lukt- och färg
lös tjära .. 35 öre pkt. 

SYSTER ELLAS Barn-
tvål .. .. pr st. 60 öre 

Läs några av våra intyg, 
och Ni skall bli överbevi

sad om att Syster Elias Sår
salva obestritt intager plat
sen som den förnämsta sår
salvan. 

Härmed Intygas att å Barna
vännernas Julflagge-Kolonl an
vändes Syster Elias Sårsalva så
väl som Syster Elias Hudcrème 
och kunna pä det bästa rekom
menderas dessa preparat, vilka 
väl uppfullt dess ändamål. Des
sa salvor böra Icke saknas 1 nå
got hem och 1 synnerhet där 
barn finnas, vilka lätt skada Big:. 

ELIL A. JANSSON 
Förestl ndarinna för 

Barnavännernas Julflagge-Kolonl 

Undertecknade över 80-ârlga 
moder, som mestadels är säng
liggande, fick 1 mars månad flera 
öppna bensår, vilka trots nog
grann vård icke ville läkas. I 
juli månad erhöll jag Syster 
Elias Sårsalva och behandlade 
såren därmed. Efter en kort tids 
behandling med salvan läktes 
såren fullständigt. På grund 
härav kan Jag skinka salvan de 
varmaste rekommendationer. 

Urö 1 Länna den 8 aug. 1922 
THILDA ENGSTRÖM 

Undertecknad har för hämor-
rolder använt Syster Elias Sår
salva, vilken utfallit så att Jag 
med nöje och tacksamhet rekom
menderar den. 

R. MATTERN 
Fabrikör, Stockholm 

Stockholm den 28 maj 1922. 
På uppmaning av anhöriga får 

. , Jag härmed meddela Eder, att 
„ I .  v a r e  E d e r  » S y s t e r  E l i a s  S a l v a »  ( m e d  B u r o w l ö s n i n g )  

på förvånansvärt kort tid lyckades läka ett mycket elakartat 
Krossar a högra smalbenet, som Jag i vintras ådrog mig vid 
ett fall 1 e n trappa. Hade försökt flera kända medel utan fram-
Sång, men först vid användandet av Elias salva Inträdde en 
påtaglig förbättring; värken upphörde och såret läktes ovanligt 
fort i förhållande till min höga ålder (76 år). Kan därför 
rekommendera Elias salva som ett utmärkt verksamt medel 
£_*',kador  av a lIa  8la»- Har även använt densamma med 

utmärkt resultat för ömkylda händer. 

Högaktningsfullt 
Fru FANNY M. NILSSON, Handtverkaregatan 42 B. 



HySHÅLLSSEJt 

B L I V  M E D L E M  A V  
samt teckna andelar âi 

1 O K r* o  n o r  
i 

Föreningen Kontors- & Affarsanställdas Pensionat & Hvilohem u. p. a. 
Föreningens ändamål. 

Denna förening — med ovannämnda inregistrerade firmanamn — har bildats med syfte att åstadkomma en på samma gång billig och välskött 
pensionatsrörelse i Stockholms skärgård, avsedd att giva medlemmar av Stockholms Kontors- och Affärsanställda, såväl manliga som kvinnliga, 
tillfälle till billig och verkligt stärkande semcstcrvistelse på landet. Speciellt för den här åsyftade kategorien med dess strävsamma verksamhet och 
begränsade resurser har det länge varit ett brännande önskemål att få till stånd en välbelägen och välordnad plats, där för minsta möjliga avgift 
en verkligt vederkvickande och stärkande vila kunde beredas under den årliga ledigheten. 

För önskemålets realiserande har Föreningen för avsikt att nu inköpa lämplig, idyllisk och ej allt för långt bort belägen plats i Stockholms 
skärgård. Flera platser finnas på förslag — valet blir beroende av storleken av det kapital Föreningen lyckas insamla. 

Hr Arkitekten Torben Grut har välvilligt ställt sin eminenta förmåga till förfogande vid ordnandet av event, om- och tillbyggnadsfrågor, vadan 
bästa garanti föreligger för att stil och hemtrevnad skola bli rådande. Huvudbyggnaden skall inredas till själva pensionatet, medan man dess
utom i stor utsträckning tänker uppföra kolonistugor och paviljonger på området. 

Det ifrågasatta pensionatet är avsett att hållas öppet året om. Huvudbyggnaden avses i främsta rummet till bostad för familjer, som önska ha 
det mera bekvämt ordnat, kolonistugorna för familjer som mer lägga an på friluftsliv o. paviljongerna för ungdom. Motor- o. segelbåtar skola anskaffas. 

Önskvärdheten av dessa planers lyckliga realiserande torde stå klar för var och en som något känner till de förhållanden under vilka de kon
tors- och affärsanställda i regel leva och verka. En mäktig drivfjäder till deras arbetsprestationers höjande skulle säkert en fullgod sådan viloplats bli. 

Vi våga därför vädja till alla arbetsgivare, som äro måna om sin personals bästa, att medverka genom att teckna andelar. 
Vi hänvända oss även till andra välsituerade personer, som finna syftet behjärtansvärt, med vördsam anmodan att genom teckning av an

delar eller genom gåvor gynna företaget. Teckning får ske av obegränsat antal andelar. 
Föreningens andelstecknare hava icke — vilket även framgår av firmanamnet — någon som helst personlig ansvarighet. Vidare är insatsen icke 

att betrakta såsom någon årsavgift utan gäller en gång för alla. 
Närmare upplysningar kunna erhållas å Föreningens kontor, Tomtcbog. 6, B, Rikstel. 80S 89, varest även teckning av andelar à Tio Kr, kan ske. 
Stockholm i September 1922. 

Ifyll och insänd godhetsfullt vidstå-

ende teckningsblankett under adr.: 

Föreningen Kontors- och Affärsan-

ställdas Pensionat och Hvilohem 

u. p. a., Tomtebogatan 6 B. 

Teckningslista finnes framlagd 

å Vagens Nyheters kontor Sture 

plan och Hornsgatan r. 

Gynna vår Förening! 

S T Y R E L S E N .  

Undertecknad ingår härmed i Föreningen Kontors- och Affarsanställdas Pensionat och Vilohem u. 

p. a. med st. andelar à Tio Kronor mê<j vinstanspråk. 

Såsom gåva överlämnar undertecknad till Föreningen ett belopp av Kronor 

den 192 1 

(Postadress) (Namn) 

'(Titel) 

(Gata n :r) 

En god senap! 

Ett bra dricksglas! 

Nyckeln 
till  hälsa 
är att rensa magen och tarmarna 
från osunda rester, utdriva urin
syran från kroppen, samt uppfris
ka blodet, därmed avägsnas själva 
orsaken till illamående och sjuk-
domai. 

En huskur med Frukt-Salt-Sa-
marin är härtill synnerligen väl
görande. 

Magsyra och huvudvärk för
svinna, värk i kroppen, reumatism 
och nervsmärtor skingras. Hälsa, 
krafter och välmående återvinnas. 

Frukt-Salt-Marin verkar välgö
rande på hela organismen och 
omedelbart uppfriskande. Pris 
per burk kr. 2:75, erhålles per 
postförskott från Cederroths Tek
niska Fabrik, Stockholm. Säljes 
å Apotek, Drog- och Färghandel. 

ja mig åt det, ty det håller sig 
mjukt och glansigt endast 3—4 
dagar efter varje tvättning, blir 
sedan mycket fett och verkar då 
smutsigt. Hur skall jag bete mig 
för att få håret torrt i stället för 
fett? Jag har omkring ett år 
tvättat det i enbart tvål och vat
ten varannan lördag. Är det 
champoneringspulver man får kö
pa i affärerna skadligt för håret? 
Var god giv mig upplysning om 
vad som är lämpligast att tvätta 
håret med, så att det behåller sin 
ljusa färg samt hur jag skall få 
det att växa. Mycket tacksam 
för svar är "18-årig Guldtopp." 

Ni bör tvätta ert hår med såp-
sprit så som beskrives i sv. på fr. 
128 i n:r 43 samt lägga ungefär 
en matsked borax i tvättvattnet. 
Tag sedan kamomillavkok i sista 
sköljvattnet, det håller håret ljust. 
De champoneringspulver, som till
handahållas i butikerna vet man 
ingenting om, antingen de göra 
nytta eller skada, bättre då an
vända det man vet är bra. Här 
en tinktur för oljigt eller fett 
hår: 7 gr. dubbelt kolsyrat na
tron, 7 gr. borax, 56 gr. eau de 
cologne, 28 gr. renad sprit, 14 g r. 
konsjonclltinktur, 448 gr. destil
lerat vatten. Bäst låta utföra re
ceptet på apoteket. — Tinkturen 
omskakas före användandet. Den 
drypes (droppkork) över håret 
och inmasseras i hårbotten 2 à 3 
gånger i veckan. 

N :r 139. Mitt hår går av på 
en stor fläck, ser ut som om nå
got tunnt och vitt växte ut. Jag 
är rädd för att fläcken sprider 
sig. Vad kan det komma sig av? 
Ingenting syns på hårbottnen — 
har haft sorg och ledsamheter. 
Kan det vara svamp? Har fått 
både hårvatten och salva att mas
sera med, men skall väl ta sin tid. 
Tror ni medicin kan hjälpa? Giv 
mig något råd. Ledsen. 

Eftersom håret endast går av 
på en fläck tyder det på någon 
sjukdom, o ch jag råder er att vän-1 
da er till en hudläkare för att få 
behandling eller medicin. 

N :r 140. Anhålles härmed få 
uppgift 0111 h ur jag bäst skall av
hjälpa stark mjällbildning samt 
hur tunnt hår lämpligast bör be
handlas för att ej falla av utan 
eventuellt bliva tätare. Mycket 
tacksam för svar. Boss. 

Mjällbildning avhjälpes bäst med 
regelbundna hårtvättningar i à 2 
gånger i månaden på sätt, som 
beskrives i sv. på fr. 128 i n:r 43. 
Vidare bör hårbottnen varje mor
gon eller afton masseras, så att 
man riktigt känner skalpen röra 
sig under fingrarna. — Akta er 
för alltför tätt åtsittande huvud
bonader. Luften måste kunna 
tränga in till huvudet så att ej 
den fria utdunstningen hämmas. 
— Kammar och borstar till hå
ret måste alltid vara omsorgsfullt 
rena. — Ett enkelt medel, som 
befordrar hårväxten, är en bland
ning av 2 delar ricinolja och 1 
del alkohol, varav man tar litet 
på fingerspetsarna och gnider in 
i hårbottnen ett par gånger i 
veckan. 

N :r 141. Anhålles vänligen om 
upplysning om det finns något 
medel att själv taga bort en 
"medfödd" vårta i ansiktet. Går 
det icke, kan man då anlita vil
ken hudläkare som helst? 

E. P—son. 
Det är svårt att veta vilken 

sorts vårta ni har. Om vårtan 
är hög och köttig kan ni försöka 
avlägsna den med att hårt om-
knyta densamma med en silkcs-
tråd. Näringen till vårtan av
stannar då och vårtan vissnar 
bort. Är vårtan däremot av det 
hårda slaget meddelas här en 
vårtpomada: 25 gr. tvålplåster, 3 
gr. pulvr. sävenbom, 3 gr. pulvr. 
spansk gröna. Låt utföra recep
tet på apoteket. Pomadan utbre-' 
des på en liten sämskskinnsbit av-
vårtans storlek och får sitta på 
över natten. Behandlingen upp
repas var eller varannan kväll 

ISolidar fV.'/U, 
Det behagliga intrycket 

av ett rum kan enbart genom ett orent eller icke tillräckligt rengjort golv helt 
och hållet försvinna. Det mången gång besvärliga arbetet att hålla golven i 
bonings- och arbetsrum rena bereder husmodern mångahanda ledsamheter. 
»Solidar», detta vittberömda och oöverträffade tvätt-, puts- och rengörings
medel, är alldeles särskilt lämpligt till golvens rengöring. »Solidar» 
borttager all slags smuts och skänker golven en bländande renhet. 

»Solidar» sparar arbete och tid för husmodern och bör därför 

S  R A U N S  
HEMFÄRGER 

i olika färgnyanser och för 

alla slags tyger, bibehålla 

sitt världsberömda anseen

de såsom det bästa och 
billigaste färgningsmedlet. 

Brauns Hemfärger 

överträffa alla konkurrens-

fabrikat såväl beträffande 

färgstyrka som hållbarhet, 
men kosta endast fjärde

delen så mycket. 

Erhålles hos alla välsorterade färg-

handlare. 

Roande och nyttig sysselsättning för 

barnen är bästa hjälpen för mor. 

Begär katalog från specialfirman i 

materialier för Barnträdgården, Små

barnsskolan och hemmet. 

E S P I N G  &  LU N D E L L  
Norrköping. 
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I KOKET 
OCM W 

PÅ MATBORDET 
XR 

C/rboqa U.ÏO 
HUSMÖDRARNAS 

/ i  À  O h  
Gravvårdar 
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B R Ö D E R N A  

S T Y R E N I U S  

S T  E N  H  U G O E R I  

A.-B. - VÄSTERVIK 

Priskurant pi begäran 

V I T R U  MS 

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

Tillverkas & 
APOTEKET VASENS DROG
HANDELS LABORA TORI UM 

STOCKHOLM 
Originalfiaskor om 500 gram. 

Fäs & alla apotek. 

Universal verktyg 
av stål, härdat. 

N :r 560 

Hammare, yxa, hovtång, 
rörtång:, trådavbitare, ko
fot, skruvmejsel kombine

rade; av nytta för hushållet, lantbru
ket, automobilen, motorbåten etc. 
Pris pr styck för 25 cm. längd Kr. 6: — 

33 7:50 
Finnes till salu hos järnhandlare samt 

hos fabrikanten : 
BERGS BOLAG, Eskilstuna. 

Vid Reumatism, 
Huvudvärk, 

Gikt och Ischias 
såväl som vid 
influensa, och 
smärtor av alla 
slag, verkar 
TOGAL snabbt 
och säkert. 

Togaltablct-
terna utskilja 
starkt den skad
liga urinsyran 

ur kroppen och går sålunda till 
själva roten av det onda. Togal 
anbefallcs varmt av många läkare 
och kliniker i Europa. Det efter
lämnar inga skadliga biverkningar. 
Smärtorna lindras omedelbart, och 
även sömnlöshet bekämpas med To
gal Tillhandahålles av apoteken. 

Släktforskning 
i svenska och utländska arkiv ut-

föres av 

Kyrkoherde H. Södersteen, 

Askersutid. 

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

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

Har Ni försökt? 
marknadens bästa och billigaste mc-
tallputsmedel. Stora bleckburkar 
à 40 öre. 

ZELOS METALLPUTS 
Fabriken Zclos, GÖTEBORG. 

pufsmedlet 

INKOKMIMOSAPPARATOCH BURKAR 
TILL DIU.1CA. PB I/KU 

TEGNER/GÄ1ÄM » ODEJiGAlAM 41 

j FRÄLSN INGSARMÉNS 
•  H A N D E L S .  

DEPARTEMENT 
Östermalmsgatan 24, Stockholm 
Filial: Södra Allégatan, Göteborg 

{ M usikinstrument-, Bok-
och Pappershandel. 

Manufaktur- och korta 
varor. Reseffekter m. m. 

Förstklassiga kvalitéer: 

Kaffe. Téer. Kakao. 
Skokräm. Armétvål. 

Nedsatt  

p r i s  
till 

Kr. 8:— 
o a 

IDUNS 
KOKBOK 
12: te  up  pl .  

IDUNS EXPEDITION 
S T O C K H O L M  

tills verkan är uppnådd. Det tor
de dock hända att en "medfödd" 
vårta inte ger sig så lätt, och då 
måste ni gå till en hudläkare om 
ni vill bli av med den. 

Fru Skönhetsdoktorn. 

GRANSHOLMS 
FINPAPPERSBRUK 
ANLAOT 1803 - G E M L A  - ANLAOT 1803 

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

L E V E R A N T Ö R  A V  

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

R .  W .  S T A R E  
R. T. 4044 59 KUNGSGATAN 59 A. T. 19230 

IDUNS TIDSFÖRDRIV. 

ÅLDERSPROBLEM. 

Flickorna Södergrens samman
lagda ålder är 93 år. Eva och 
Ester äro tillsammans lika .gamla 
som Greta och åldersskillnaden 
mellan Tyra och Rut utgör just 
Evas ålder. Hur gammal är var 
och en av de fem flickorna Sö
dergren ? 

FEM GÅTOR. 

1. Hur långt han en jägare gå 
in i skogen? 

2. Är gubben äldre än sitt 
skägg eller är skägget äldre än 
gubben ? 

3. Hur många ben finnas i en 
väl stekt sill? 

4. Fem systrar hade var och 
en en bror. Hur många voro brö
derna ? 

5. Vad skiljer getterna och 
fåren? 

CHARAD. 

Ej alltid så mitt första 
man 1 nit t andra får. 
Beklagligt om i mitt hela 
din dag förgår. 

Lösning 
AV PRISTÄVLAN I N :R 42. 

Hustru och barn, goda vänner, 
förmögenhet, hälsa. De tre först 
anträffade riktiga lösningarna 
hade insänts av Elsa Jönsson, 
Kulladal, Alida Johanson, Falken
berg och E. v. Gegerfelt, Göte
borg, som alltså erhålla vardera 
fem kronor i pris. 

Lösning 
AV TIDSFÖRDRIV I N:R 45. 

Ordspråksgåta. Ingen födes 
mästare. 

BREVLÅDA 

EXP. BREVLÅDA. 

Sign. "Skansen Kronan". Ni 
torde till omnämnda Syster Eli
sabeth insända fullständigt namn 
och adress då flera best. inkom
mit med ofullst. sådana. 

— I I I ö — 

Ingen tid att 

förlora 
Kort tid att 

v i n n a  
Köp därför 

genas t  
lotter i 

T 0 M B 0 L A N  
för 

ARBETSLÖSA 
Över 

lU miljon 
vinstvärde 

H ö g s t a  v i n s t e n :  
Eget Hem, valfri fastighet 

^rd=bos,adKsi 30,000 

A n d r a  v i n s t e n :  

10,000 
T r e d j e  v i n s t e n :  
Leva fritt ett år C 00(1 
Värde Kr. 0,UUU 

Högsta  n i tv ins ten:  
Sv. Statens pre- -j flHO 
micobligat. Kr. * 

2:a nitvinsten: fullständig 
uppsättning av lantbruksma
skiner och redskap för ett 
medelstort lantbruk eller 
vinterbonad stu- H ÄAA 
ga, värde Kr. .. '  ,UUU 

Bland övriga nitvinster mär
kas : Schatull med bordsilver 
2,500 kr., Pianino 2,000 kr., 
Motorcykel 2,000 kr. m. m. 

Lottpris 2 Kr. 
Order till landsorten efter 
insänd rekvisition pr post
anvisning. (Lotter exp. ej 
mot postförskott.) Lottpris 
2 kr., dessutom 50 öre till 
porto, oavsett om en eller 
flera lotter rekvireras, var
vid även nitdragningslista er-
hålles. Lotterna expedieras 
under kontroll av överståt
hållareämbetets kontrollanter. 

Adress : 

Tombolan f ör Arbetslösa, 
Stockholm 1. 0 

Soi-</7/arvr6eter? 

O/xfafdriocL, 
(ßamponerincĵ   
Jfenicare 
'Ôradklà&el 

m iu\w Daw^iscnaçfcn 

j?WSÈ3SeiËœ 

Av SANGALLA té 
rekommendera vi 
våra kända märken 

"Pekoe Sou chong" 
"Imperial", "Ordinary" 

i originalförpackningar. 

PERCY F. LUCK & Co. 

m 

Adèle Gustafson 
Kungsportsplatsen 1 

GÖTEBORG 

Tel. 3049. 

Förstklassig atelier och modesalong för 

Klädningar, K appor, Dräkter. 
Billiga priser. 

Förstklassigt utförande. 

löper, 
men vid dagligt bruk av YVY-
tvålen bevaras skönheten till ål
derns höst. Använd därför jämnt 
och ständigt endast YVY-tvål, 
som säljes i alla affärer i hela 
landet från 

Yvy-tvålfabriken, Ystad. 

S p i r e l l a -
Korsetter erhållas hos 

Fru ANN-MARIE SEDSTRÖM, 

östermalmsgatan 22. A. T. öst. 57 97. 

•  K .  R Ö E D  I  

LOTIERIKONTOR 
Dronn.-gt. 8, TRONDHJEM E 

LEDIGA PLATSER 

God inkomst 
erb judes damer som önska upptaga or
der S kaffe, te och kakao. 

Vidare upplysningar frän 
ARVID LARSSONS Kaffehandel, 

Regeringsgatan 77, Stockholm. 

I GOTT HEM villastad närheten av 
Sthlm. får som hushållsfröken bättre 
bushållsvan flicka, kunnig i matlagn., 
bakn. m. m. plats. Medlem. Vid. Nya 
Inackorderingsbyrån Jakobsbergsg. 34, 
Stockholm. 

Skolhushållsföre-
ståndarinna 

erhåller kommande vårtermin plats i 
Karlstad. 1 flicka 13 år, 2 pojkar 10 
och 11 år, 3 rum och kök, hjälp en
dast med grovsysslor. Lön 65 kr. i 
mån. Tillträde helst 15 dec. Betyg och 
foton, som återgå, sändas till 
Astrid Göthe, adr. Brunsberg. 

Kvinnlig arbetskraft 
inom såväl hemmens som and" 

kvinnliga arbetsområden kan N ' 

med bästa resultat 
erhålla genom att sätta in en >" 

nons i IDUN, specialorganet :  

kvinnliga platsannonser av • 
slag. 

Insänd Eder annons till ^ 

Annonskontor, Stockholm, och v 

erhåller omgående prisuppgift-



Atelier ANNA PETERSSON 
U t s t ä l l n i n g  

Med anledning av 10-årig verksamhet som lärarinna i Porslins-
och oidenmaming anordnas i målarskolan Brahegatan 21, Stock
holm, under tiden 9—15 nov. kl. 11—3 och 6—8 UTSTÄLLNING 

av såväl elevers som egna arbeten. 

«r 
Flicka 

som vill vara till verklig hjälp erhåller 
plats i vänlig familj. Svar till "Barn 
kjj r", Hällevadsholm. 

En distriktsjuk-
sköter sket j änst 

med stationsort i Kungsbacka kungöres 
härmed till ansökan ledig. Lön och 
övriga förmåner enligt lag varjämte 
dyrtidstillägg utgår, enligt samma be
stämmelser som äro gällande för sta
tens befattningshavare, å den del av 
avlöningen, som det åligger landstinget 
att erlägga eller å kronor 500 : —. 
Tjänsten tillträdes den 1 januari 1923. 
Ansökningshandlingar åtföljda av ål-
dersbevis och läkareintyg samt övriga 
behörighetshandlingar skola vara Barn-
inorskestyrelsen i Hallands län, adr. 
Halmstad, tillhanda före den 1 näst
kommande december. 

PLATSSÖKANDE 

Gihls S juksköterskebyrå, 
Drottningholmsvägen 6, Stockhom, 

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

R. T. 33975. A. T. Kli. 5350. 
UNG FLICKA önskar till nyår komma 
i go tt hem där_ tillfälle gives att deltaga 
i såväl hushålls- som skrivgöromål. 
Mångårig kontors vana. Någon lön 
önskvärd. Svar till "Familjemedlem 25 
år", Iduns exp. 

VAR I DALARNA, 
helst F alun eller Säter, finnes liten god 
familj el ler ensam dam, som på nyåret 
vill giva plats åt 30-års proper ordent
lig flicka, från gott lanthem. Duglig 
i alla husliga sysslor. Även sömnad. 
Kompetent att ensam sköta hemmet, o. 
önskar vara till verklig hjälp. Ej 
rädd för arbete. Små pretentioner. 
Svar tacks, till "Arbetsglädje", Iduns 
exp. f. v. b. 

Bildad hushålls-
van flicka 

kunnig i matlagn., bakn. och f. ö. alla 
i ett hem förekommande göromål, även
som i handarb. och bokföring, söker 
lämplig anställn. Svar till "32", Iduns 
exp., f. v. b. 

Ung1, förlovad flicka 
önskar plats soin ensamjungfru i liten 
familj, att under husmors ledning lära 
ett hems skötande, deltaga i alla inom 
ett hem förekommande göromål. Helst 
i Stockholm. Svar till "Norrländska", 
Iduns exp. f. v. b. 

Bildad, b arnkär f licka 
önskar på nyåret plats som sällskap 
och hjälp åt äldre dam eller i familj, 
där jungfru finnes. Någon lön önsk
värd. Gott betyg från föregående plats 
och bästa referenser. Svar till "Familje
medlem 24 år", Iduns exp., f. v. b. 

Barnsköterska, 
ex. önskar plats, kunöig i sömnad. 

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

Bildad tyska, 28 år, 
utexaminerad från tyska Röda Korset 
söker plats i Sverige som husmoders 
hjälp eller att vårda sjuk person. Har 
vistats 2 år i Sverige och behärskar 
svenska, engelska och franska språken. 
Svenska ref. lämnas. Svar till "Sjuk
sköterska 2310", under adress S. Gu-
ma:lius' Annonsbyrå, Stockholm f. v. b. 

Lantbrukaredotter, 
van vid alla husliga sysslor, önskar 
plats i gott hem, som husmoders hjälp. 
Familjemedlem. Svar till "Dalsländska", 
Iduns exp. f. v. b. 

30-årig a nspråkslös b ildad f licka 
med ljust och glatt sinne, önskar plats 
i Dalarna eller Norrland hos respekta
bel ungherre eller där som husmodern 
saknas. Är' van att med sparsamhet 
sköta allt inom ett väl ordnat hem. 
Svar med upplysningar och lönevillkor 
till "A rbetsglädje", Iduns exp. f. v. b. 

Skolkökslärarinna, 
ex. önskar plats till skola, anstalt el
ler större hem. Upplysn. lämnas å 

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

Ung flicka, 
blivande skolkökslärarinna, som avlagt 
realskolcxamcn och genomgått lanthus-
hållsskolekurs, önskar mot fritt vivre 
i jan. k omma till gott hein (helst lant
egendom) för att praktisera i hushåll. 
Svar till "Intresserad och gladlynt fa
miljemedlem", Iduns exp. f. v. b. 

Å herrgård 
önskar två flickor plats omkring den 15 
januari, vill anses som familjemedlem
mar. Någon lön önskvärd. Svar till 
»ox 31, Borgholm. 

Bildad, musikalisk, hushållsvan 

flicka 
önskar hushålla eller sköta ett hem på 
egen hand. Svar till "Plikttrogen", 
Iduns exp., f. v. b. 

Förlovad flicka 
önskar mot fritt vivre komma i ett 
licm för att under erfaren husmoders 
ledning lära och deltaga i husliga syss-
'°r. Svar till "T. Nov. 1922", Iduns 
exp., f. v. b. 

J 
huslig, frisk och stark, söker plats un
der ferierna l0/i2 1922—*/2 1923, som 
hjälp i hemmet. Är villig deltaga i 
alla inombus förekommande göromål. 
Svar till "Myra", Iduns exp. f. v. b. 

Vävlärarinna 
med fyra års praktik från undervisning 
i skola och hemslöjd önskar ombyte 
av plats. Är kunnig i sömnad och 
handarbete. Svar" med löneförmåner till 

A.", Iduns exp., f. v. b. 

INACKORDERINGAR 

• Lärarinna 
yngre, önskar vistas i prästgård eller 
annat bättre hem under ferietid. Villig 
att undervisa i folkskolans ämnen och 
deltaga i lättare hcmsysslor. Svar till 
"Arbete och Vila", Iduns exp. 

TILL SALU 

Lämpliga presenter! 
cigarrettfodral: 1 av Tula, 1 av Silver, 
eleganta, tunga. Uppgiv för vidare 
upplysningar adr. och telef. : "Fodral", 
Iduns exp. f. v. b. 

DIVERSE 

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

näringssalt. Erhålles på bleckburkar 
hos Frö-, Blomster-, Färg- och Kcmi-
kalichandlare. 

Söker NI plats 
på något av den kvinnliga verk 

samhetens olika områden? 

Kom då. ihékg 
att ett beprövat och av tusentals 

kvinnliga platssökande med bästa 

resultat använt förfaringssätt är att 

<*nnonser»a i Jdun. 
Insänd Eder annons till Iduns An

nonsbyrå, Stockholm, och Ni er

håller omgående prisuppgift. 

Parafininjektioner, 
plastiska operationer, sårbehandling av 
leg. läkare och specialister. Massage, 
värmebehandling: violetta strålar m. 
m. Reuminstitut Allm. N. 209 93. 
Mästersamuelsgatan 18, 2 tr., Stock
holm. Hiss, mottagn. 11—3. 

Sjuka. 
Besök eller skriv till Homöopatiska 

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

Hultkrantz, 
Homöopat. Läkare. STOCKHOLM. 

Professor PATRIK HAGLUNDf 
Gymnastisk-Ortopedisk-Kirurgiska P rivatklinik. 
R.T. 7025, Stureg. 62, Sthlm. S.T. 8301. 
För behandling av stödje- och rörelse
organens skador, sjukdomar, deformi-

teter och funktionsrubbningar. 

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

Kungsg. 60, STOCKHOLM 
Behandling av 

reumatiska åkommor*. 

Gymnastikdirektörsexamen 
avlägges efter 2-årig leurs »• kvinnliga 
elever vid 

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

Fräkencréme 

IGfl 
Borttager fräknar, fin

nar, fnassel m. m. Pris 

kr. 6:50 -f porto. För. 

sändes diskret. Fran
ska Parfymmagasinet, 

Hovleverantör, Drott

ninggatan 21, Sthlm. 

Mattis K osacks Skola 
BRAHEG. 7 B, STOCKHOLM. 

Rt. 701 56. 
Lämnar undervisning i all sorts prak
tisk klädsömnad samt målning. 

Mot grått här och m jfill. 
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 f 
Kanny Gelins Parfymmagasin, Malm-
torgsgatan 5, Sthlm, numera fås under 
adr. Firma Fanny Gelin, Norrviken. 
Riks och Sthlmstel. Norrviken 214. 
Pris 6 : — kr. -f porto. 

är världens förnämsta Hår
medel och överträffas icke av 
något annat liknande preparat. 

IPrisJpr fl. 3:75. 

Erhålles hos alla 1 :sta klass Par
fymeri*, Damfriséring och Drog-

^ affärer. j  

Grupkmjölk. 
Franskt originalrecept. 

i Bä„S,ar„medei, fö,r  erhållande av mjuk, klar och ungdomlig hy. Pris 
Kr. 4: 50 pr flaska. 

Äkta Citroncrème. 
Gör huden fraîche mjuk och elastisk. Särskilt att rekommendera 

tor torr och spröd hud. Pris kr. 4 : — pr burk. 

Medicinskt Hårvatten. 
Hindrar håravfall. Stimulerar hårrötterna samt har förmågan att 

fullständigt desinficiera hårbottcn, varför det vid fortsatt användning 
helt utrotar mjällbildning. Pris 4:50 pr flaska. 

Sändes pr postförskott + porto över hela landet. 

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

Klinik för medicinsk hårbchandling, liuvudmassagc o. ansiktsbchandling 

Telef. 15420. Karl Gustafsgatan 16, Göteborg Tc]ef 15420 

Fackskolan för huslig ekonom, Uppsala. 
Ny husmoderskurs på 1 termin börjar i januari 1923. Ansökningar helst 

före den 15 december. Program gratis och franko. 

Facitskolans storkökskurs 
för utbildning av ekonomiföreståndarinnor vid större anstalter börjar nytt ar
betsår i januari 1923. Läroämnen : närings- och födoämneslära, prakt, matlag
ning (även i vissa större anstalter, matlagning med elektricitet och sjukmat
lagning), hälsolära och författningskunskap. God utsikt till förmånliga plat
ser. Ansökningar, helst före 15 dec., adress: Fackskolan för huslig ekonomi, 
Uppsala. Program gratis och franko. 

Välkommen julklapp 
till Eder dotter, är fars, mors eller 
släktings löfte om medel för att ut
bilda sig till kunnig barnsköterska, 
sjukvårdarinna och husmor vid 

Sköterske- och Husmodersskolan 

Tfvita f^I^orset, 

VARFÖR 
ÄR NI SJUK 
då HOMEOPATIEN bevisligen är den 

bästa hjälparen vid alla sjukdomar. 

Ring, skriv eller gör oss ett besök. 

Fråglista för sjukdomsbeskrivning på 
begäran. 

Vänd Eder ined förtroende till 

WESTLUNDS 
Fysikal. & Homeopatiska In st. 

Direktion Hagard Westlund. 

Ex. Sjukgymn. och Hom. läkare. 

Vardagar 10—2. Aftonmottagning Tis

dagar och Fredagar kl. 6—7 c. m. 

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 homeopatiens värde. Försum

ma ej att sätta Eder i förbindelse 

med oss. 

Tel. 71. Älmhult. 
MC* över 400 Sköterskor 
hava hitintills utexaminerats från an
stalten, vilka härigenom fått platser och 
gott levebröd samt äro livligt efterfrå
gade där en god praktisk och teore
tisk utbildning har någon betydelse. 

Prospekt sändes mot porto. 

Famille de pasteur 
prendrait en pension une jeune fille. 
On pourrait prendre des leçons soit 
dans la famille soit dans une institution 
particulière. S'adresser à Mr Jules 
Bonnard, pasteur. Villa Miguel, Terri-
tet. Vaud. Suisse. 

Stamma ej! 
Ny kurs. Aftonkurs för arbetare. 

Skriftl. anm. t. "Prof. Bcrquands met.", 
under adress S. Gunnelius' Annonsbyrå, 
Stockholm f. v. b. 

kunna i officersfam. på egendom nära 
Sthlm under erfaren husmors ledn. få 
lära hushåll och allt vad därtill hör 
samt kläd- och li(incsöm, handarb.- och 
vävning för dugl. lär. God omvårdn., 
glatt hemliv, trevl. gästrum. Tillfälle 
till ridning. Prima ref. finnas och for
dras. Kurs 20 jan.—20 maj. Svar till 
"Box 43", Järna. 

Hårarbeten 
Alla slag utföras av Fru Karin Ols

son, V :a storbyn, Våmhus. Flätor på 
lager i alla prislägen. Insänd prov. 
Brev. besvaras mot porto. 
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Utmärkta organ 
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annonsering i landsortens i 

Arvika: Arvika N yheter. 
Avesta: 

Borlänge^ joriänge Tidning. 
Borås: Borås T idning. 
Engeihoim: Engelholms Tidning. 
Eskilstuna: Eskilstuna-Kuriren. 
Falun; Falu-Kuriren. 
Gevle: Gefle-Posten. 
Halmstad: Hallandsposten. 
Hedemora: Södra Dalarnes Tidning. 
Hudiksvall: H udiksvalls-Tidningen 
Hälsingborg: Helsinghnrgs Dagblad 
Härnösand: Hemösands-Posten. 
Höganäs: Höganäs Tidning. 
Hörby: H örby D agblad. 
Jönköping: Smålands Allehanda. 
Kalmar; Barometern. 
Karlskrona: Karlskrona-Tidningen. 
Karlstad: Värmlands [ans Tidning. 
Katrineholm:Katrinfihnlm.aiirirßn 

Landskrona: Landskrona-Posten. 
Linköping: Östgöten. 
Ludvika: 

Luleâ: Norrbottens-Kuriren. 
Lysekil: Lysekils.] 
Malm°= Skånska 
M ariestad : Tidning förSkaraborgslän. 
Mora: Mora Tidning. 
Norrköping: Norrköpings Tidningar. 
Nyköping: Södermanlands Nyheter. 
NässJ'ö: Nässjö-Tidningen. 
Skövde: Skaraborgs 
Sollefteå: Sollefteâ-
Sundsvaii: Sundsvalls-Posten. 
Säter: Säters Tidning. 
Söderhamn: Söderhamns Tidning. 
Trelleborg: Trelleborgs Allehanda. 
Uddevalla: Bohusläningen. 
Umeà: Västerbottens-Kuriren. 
Upsaia: Tidningen U psala. 
visby: Gotlänningen. 
Västervik: Väslerviks-Tidningen. 
vsxjö: Nya V äxjöbladet. 
Örebro: Örebro Dagblad. 
Örnsköldsvik: örnsköldsviks-Posten 
Östersund: Jämtlands-Posten. 
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GULD 
CACAO 

1 Hekto _ 

^ ^ s-tv&ru 

den Jtnaj te s-peb 
tvättas ulan, risk- ach utan, besvxin 

tried 
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Vi hava härmed 
ä r a n  i n b j u d a  

Skandinaviens 
störta specialaffär 

för klädningar. 

till ett besök i våra eleganta salonger, Hamn

gatan X A , där vi dagligen pä mannekänger 

demonstrera de sista modenyheterna från Paris, 

Wien och Berlin, och stå vi även städse till 

tjänst med råd och upplysningar. Särskilt re

kommendera vi våra Brudklädningar, Middags-

och Aftontoaletter, The- och Visitklädningar. 

Sorgklädningar, passande för olika tillfällen. 

LEJA-MAGASINET 
HAMNGATAN 1 A (VID NORRMALMSTORG) 
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NAMNET C LOETTA G ARANTERAR 
en ren och oblandad cacao. Råvaran 

kommer mättad av tropikernas sol och kräver 

inga främmande tillsatser, hemligheten ligger 

i röstningen och cacaons ytterligare bered

ning. Cloettas specialrecept, baserat på de

cenniers erfarenhet, frambringar den delika

taste cacao. Det vet publiken, och det märka 

på den oavbrutet stegrade förbrukningen av 

(Sicettaé 
G U L D - C A C A O  
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Ja faderväll, du kära hembygdsstrand. 
En tröst, att PIX man får i alla land. 

Askar 50 öre, påsar 25 öre. 
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— I I 20 — Svenska Tryckeriaktiebolaget, Stockholm 

PlX-pojken på äventyr. 


