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Alan skulle inte kunna 
tro, att den spänstiga ^ 
lilla skidåkerskan här 
ovan är snart 50 år. 
Det är konstnärinnan fru Maja Fjœstad, skicklig 
skridsko- och skidåkerska. T. v. fru Allard, en av 

Göteborgs mera kända ryttarinnor. 
Foto K. A. Johansson. 

FÖR SPORTEN GÄLLER DETSAMMA SO.M 
för så mycket annat i livet: det är inte den allra 
tidigaste ungdomen, som ger oss de bästa segrarna. 
Erfarenheten betyder en hel del också inom sporten. 
Men tyvärr, den som kallade erfarenheten ett kapital, 
glömde att tillägga att det inte ger räntor. Det kom
mer en dag, då vi såsom sportutövare ha nog med 
erfarenhet, då hjärnan så väl vet hur allt skall vara 
— men då musklerna blivit tröga och inte vilja vara 
med längre. När kommer den dagen, — den dagen 
då det är tid att upphöra med idrott och sport? 
Många av de yngre säga kanske: om tio år. Låt oss 
hoppas, att de om tio år säga — precis detsamma. 
Värdigheten av. att vara mormor hör inte ovillkor
ligen samman med kakelugnsvrån. Redan av de da
mer vi presentera på dessa sidor, är nog mer än en 
inte bara mor, utan också mormor. Och ser man dem 
som sportutövare, är den enda anmärkning, tanken 
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Fr» Hanna Almén i Göteborg är i den ål
der, atl hon hunnit bli både mor och mor
mor, men likafullt är hon typen för en da m, 
som genom gymnastik och sport haller kropp 
och själ vid vigör, framför allt ivrig cyklist 
och simmerslca. Foto K . .4. Johansson, Gtbg. 

Fröken Elin Hedlund i Göteborg 
• .  » m m - * ti ! är trots sina 65 år ännu mila-

1T " *>J • vandrerska, hon äntrar slagli-
nan upp till taket under for-

En av Stockholms främsta ryttarinnor är fru Gunver cningen Sköldmöns övningar, 
Ln Horngren. hon är simmerska o. s. v. 

Fru Gunhild 
Hasselrot i Malmö' 
var bekant som 
Sveriges främsta 
ryttarinna, men 
hade sedan för en 
tid måst lämna 
sporten. Nu har 

hon emellertid 
börjat återupptaga både ridningen och 

andra sportgrenar. 

på barnbarnen kan föranleda, säkert den : 
vad de måtte vara förtjusande! 

Det är ju en sanning med moderation., 
att vi aldrig äro äldre än vi känna oss, 
men sällan så unga som vi påstå oss vara. 
Men allvarligt talat: hur skönt att känna 
inte bara sin själ, utan också sin kropp 
vara ung,, spänstig, lätt. Och ung hålles 
den säkrast genom idrotten. Det finns där
för intet skäl att upphöra med sin sport,, 
när man blir låt oss säga en fyrtio år 
och man — handen på hjärtat! kanske 
inte blir direkt bekväm av sig, men börjar 
känna en viss farlig lust för bekvämhet. 

De damer, vilkas porträtt vi visa här, 
äro föredömen för dem som känna den 
där lilla lusten! Flera av dem äro knappt 
fyrtio år, andra äro äldre, upp till 65-års
åldern. Och låt oss hoppas, att de skola 
hålla på med sin sport ända tills de kom
ma i den ålder, då somliga av oss andra 
äro döda och resten håller på att skriva 
sina memoarer! 

Bland ryttarinnor ha vi ju en hel rad 
i Sverige att nämna med heder. På dessa 
sidor presentera vi av dem en representant 

Fröken Margareta Cederschiöld (till vänster) och fröken Mahn Lewenhaupt under en 
fäktning i Stockholms kvinnliga fäktklubb. Degge aro lika duktiga som mångsidiga 
sportkvinnor: de ha utmärkt sig i tennis, ishockey, skidåkning, /aktning, fioken 

Lewenhaupt dessutom i ridning. loto Holmen. 

sident H. i Malmö (hon har just börjat 
återuppliva både skridsko- och skidsport 
och säger sig ha bra mycken lust för att 
också återtaga den härliga ridsporten), dok-
torinnan Allard i G öteborg, och general-
konsulinnan Horngren i S tockholm. 

Fröken Elin Hedlund, dotter till S. A. 
Hedlund, ha vi f örut presenterat i samband 
med föreningen »Sköldmöns» 40-årsjubile-
um. Hon är, utom i Sköldmön, själen i 
Göteborgs Vandrareförening, en högt trä
nad fotgängare. Bland »all-roundsportkvin-
nor» borde f. ö. också nämnas överstinnan 
Alma Stolpe, som år 1918 vid 63 års ål
der erövrade det kvinnliga idrottsmärket. 
Fru Hanna Almén, maka till fängelsedirek
tör F. Almén på Härianda vid Göteborg-
är som sportkvinna ivrig cyklist — cyklade 
i s omras 10 mil om dagen med sin man — 
och styv simmerska, speciellt i höjdhopp. 

Och'de två fäktande damerna här ovan 
höra till Stockholms goda sportkvinnor, 
alltjämt lika hurtiga fast de väl uppnått 
sina 40 år. 

E. TH. 

I det sportälskande England är det inte under
ligt, att även en gammal sympatisk dam som 
den här avbildade mrs Randolph Berens, 

förstår att spänna sin b åge. 

för vardera av de tre största städerna: pre-
sidentskan Hasselrot, gift med hovrättspre-

: Iduns byrå och expedition, 
Mä*tersamuol»g«tan 45, S tockholm. 

i Redaktionen: kl. 10-4. |  Expeditionen :: kl. 9—5. 
• Riks 16 46. Allm. 98 03. Ri ks 1646. Allra. 6147. 
I Red. Högman: kl. 11-l. Annonskont. : kl. 9—5. 
•Rika 86 60. Allm. 402.|Riks 1646. Allm. 6147. 

Iduns prenumerationspris 
Idun A, vanl. uppl. med julnummer: 
Helt år Kr. 15 : — 
Halvt år 8: — 
Kvartal 4 : 25 
Månad 1 : 50 

Idun B, praktuppl. med julnummer: , 
Helt år :. Kr. 19: 50 I 
Halvt år 10: — ; 
Kvartal 5 : 25 . 
Månad 2 : — ] 

Iduns ânnonspris: 
Pr mll llmetor onkel «palt: 

35 öre efter text. 401 Utländska annonser: 
öre å textsida. Bestämd 45 öre efter text, 50 ore 
pl. 20% förh. Led. pL 1 textsida, 20 % forh. 
o. Platssökande 25 öre. |  för sarsk. begärd plats. 
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BENEDICTUS X V - DEN M EST Ä LSKADE AV PÅVAR 
E N  K  A  R  A  K  T  Ä  R  I  S  T I  K  A V  D E N  D Ö D E  K Y R K O F U R S T E N .  A V  H E N R I K  U L L M A N .  

— LE ROI EST MORT! VIVE LE 
r o i !  —  

Nej, dessa ord, som medborgaren i det 
konstitutionella kungadömet kanske tänker, 
om än ej utropar, när det regerande stats
överhuvudet för alltid lagt sig till vila och 
i samma stund lämnat kronan och makten 
åt sin redan långt förut predestinerade tron
följare — de orden ha i d essa dagar san
nolikt ej ljudit där nere i d en eviga staden 
kring det palats, praktfullare än något an
nat på denna jord, där den senaste »fån
gen i Vatikanen» lagt sitt säkert mycket 
trötta huvud till evig ro. Ty så lekande 
lätt går det nu ej att få en ny Kristi ståt
hållare på jorden i den bortgångnes ställe. 

—  I l  p a p a  è  m  o  r  t  o  !  D  i  o  l o  b e n e 
dite! har däremot säkert hela den katol
ska menigheten, var på sin ort, var på sitt 
tungomål, viskat i sorg och bestörtning, 
när telegrafen över världen spred budet 
om den folkkäre och avhållne påvens så 
plötsliga bortgång. Och säkert har mången 
rättrogen katolik i s amma stund tänt några 
extra ljus framför Gudsmoderns bild på 
sitt husaltare, kanske hängt ett svart flor 
däröver till tecken av sorg, kanske lagt 
dit en knippa friska blommor. 

Ty Benedictus XV var, trots sin alltför 
korta regeringstid, trots den i yttre poli
tiskt hänseende föga framträdande roll, han 
kom alt spela, eller kanske just därför, 
älskad och vördad, ja, avgudad av sina 
trogna undersåtar i långt högre grad än 
sin föga tillgänglige företrädare, i långt 
högre grad än kanske någon av sina före
trädare på S. Petri stol. 

Varför? — Ja, den frågan är kanske ej 
så lätt att exakt besvara med några få 
ord. Men del var väl genom makten av 
sin personlighet, sin rent av fascinerande 
personlighet, som den lille, i yttre hänse
ende så obetydlige mannen vann en folk
gunst den han sannolikt ej eftersträvade, 
antagligen ej ens önskade. Det var kanske 
mest genom sin stora ödmjukhet in i det 
sista, genom sin tillgänglighet och folklig
het, som aldrig sviktade eller svek honom 
ens när han nått maktens tinnar, han bygg
de sig ett varaktigt tempel i folkens hjär
tan — en minnets och tacksamhetens bygg
nad, som ej kommer att ramla med hans 
död. Makten, äran och härligheten, som 
osvikligen måste följa med alt vara »den 
allena saliggörande kyrkans» primas, steg 
honom aldrig åt huvudet så aristokrat och 
estet han än var; därtill ägde han för myc
ket av denna hjärtats sanna bildning, så 
sällsynt i vår själviska tid. Han v a r och 
förblev tvärtom till s itt livs s lut en m ä n-
n i s k a, sällsynt rikt utrustad visserligen 
men i a lla fall i sina ögon blott en fattig, 
syndig människa, dogmen om hans ofel
barhet till trots. Och i långt högre grad 
än någon av sina företrädare blev han mer 
e n  K r i s t i  s a n n a  e f t e r f ö l j a r e  ä n  s t å t 
hållare på jorden, mer en folkets man 
ä n  f u r s t a r n e s .  

Det har sagts om påven Benedictus, att 
han var aristokraten ut i f ingerspetsarne. 
Ingenting är mera orätt; i varje fall är det 
en sanning, som tarvar mycken modifika
tion. Denne fint bildade man med det 
vida, varma hjärtat och den flammande 
själen, som brann och ömmade ej minst 
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Benedictus XV. Efter en relief av Hendrik 
C Ii rist i an And er s en. 

för de små och förtryckta, folken som en
skilda, han var visserligen född aristokrat, 
t. o. m. markis, till skillnad från sin när
maste företrädare, Pius X, som utgått ur 
folkets egna led. Men han var också diplo
mat, en under sin mästares, kardinal Räm-
polla, händer fint slipad diplomat, och han 
var, om än ej tidens son, så dock en man, 
som förstod det kloka i a tt följa med sin 
tid. Hans påvetid inföll ju under de år, 
som bröto ner de gamla skrankorna och 
förde med sig demokratiens genombrott 
över så gott som hela världen. Han insåg 
kanske det lönlösa i at t sträva emot de 
nya vindar, som blåste genom kyrka och 
stater; nej, snarare, grundtonen i hans 
kyrkliga, politiska och sociala tro och över
tygelse var ej reaktionärens utan framstegs
partiets så aristokrat han var. 

Benedictus XV var utan tvivel den för
ste påve, som sökte sig in på demokra
tiska banor och inriktade sin politik där
efter. Ja, än mer; teoretiskt om än ej prak
tiskt sett var han socialdemokrat i detta 
ords bästa och vackraste betydelse. Det 
gamla, ofta upprepade slagordet: »Jesus 
av Nazaret var själv i liv och lära social
demokrat» — det lär påven vid mer än 
ett tillfälle ha gjort till si tt eget, antagligen 
till stor förfäran för sin omgivning. Må
hända låg häri först som sist grundorsaken 
till hans så stora popularitet, ej att undra 
på för övrigt i e tt av demokratien så ge
nomsyrat land som Italien. 

Den isolering, varmed hans företrädare 
alltsedan det för påvedömet olyckliga året 
1861 med eller mot sin vilja nödgats om
ge sig, var han den förste att söka bryta 
och hade han blott fått leva ännu något 
år, hade han säkerligen för alltid undan
röjt den sextioåriga spänningen mellan 
Vatikanen och Quirinalen och därmed ock
så det gamla talet om »fången i Vatika
nen». Men var han än dömd att tillsvidare 
stanna inom sitt palats väggar, så var det 
ingenting som hindrade, att han öppnade 

detta för de utanför stående. Med öppen 
famn och framräckta händer mötte han 
också sina trogna; och folket å sin sida kom 
honom till mötes med tacksamhet och för
troende. 

Kontentan av hans livsfilosofi skulle kun
na sammanfattas i de enkla ord, han 
mer än en gång lät gå över sina läppar: 
Inför Gud äro vi alla lika.» — Och den 
första punkten på hans frisinnade program 
blev i konsekvens härmed denna: »En, 
helig, a 11 m ä n n e 1 i g kyrka utan skran-
kor och föråldrade fördomar.» — Förverk
ligandet av denna sin livsidé höll han tro
get fast vid intill slutet, modigt trotsande 
den omilda kritik, hans konservativa om
givning nog ej besparade honom. Kanske 
utgör denna hans ståndaktighet först som 
sist hans största storhet, som ger oss man
nen och hans verk i e n blixtsnabb belys
ning. 

Ej ens för a r i s t o k r a t e n Benedic
tus fanns någon skillnad mellan hög och 
låg, rik eller ringa. Bronsportarne till h ans 
fängelse och dörrarne till hans hjärta sto-
do alllid lika öppna för furstar och ambas
sadörer som för den trasige säckpiparen 
från Abruzzerna eller fattige fåraherden uti
från campagnari, som drevs till honom med 
sina bekymmer eller för att utbedja sig 
hans välsignelse. För alla och envar hade 
han en varm, kärleksfull blick ur de stora, 
vemodiga ögonen, ett tröstande ord, ett 
gott råd, om så önskades. Han var verk
ligen »Il papa» — fadren för en oöverskåd
lig barnskara... 

Ett lika vackert som sällsamt och oför
glömligt minne för livet skall det ha varit 
•att en gång fått närvara vid påvens stora 
allmänna torsdagsaudienser, där juvelpryd
da matronor av Roms förnämsta patricier-
släkter och ordensprydda högre officerare 
ur aristokratien enigt knäböjde och mottogo 
den apostoliska välsignelsen sida vid sida 
med trashanken från gatan eller den enkla 
bondkvinnan från landsbygden. 

Det berättas, att när den konservative, 
aristokratiskt förnäme kyrkofursten, kardi
nal Merry del Val, en gång anmärkte på 
detta kretis och plelis blandande om var
andra i a udienssalen, ett förhållande, som 
aldrig förr fått äga rum, påven med fin 
sarkasm och ett ironiskt leende skall hava 
svarat : 

»Min käre monsignore, är ej den enes 
själ lika odödlig, följaktligen lika värde
full som den andres? — Jo, förvisso; och 
detta är just huvudsaken; ty det är ej 
på de mer eller mindre dyrbara kläderna, 
ej på ordnar eller juveler det kommer an. 
Vi skola alla bli till stoft och aska en 
gång, vad vi än äro och hur vi än pynta 
ut oss i denna förgänglighetens värld, och 
evigheten känner ej skillnad mellan klas
ser, stånd och villkor, såsom ni, monsig
nore, tycks tro. Sålunda gäller i paradiset 
den forna trashanken just lika mycket som 
den forne kardinalen, vilket ni också, min 
käre kardinal, skall få erfara, om — ni 
kommer dit . . .» 

Blott i ett enda hänseende såg påven 
gärna, att ett undantag gjordes från den 
allmänna regeln: alla lika för alla och in
för Gud. Del var när det gällde prote
stanter eller främmande trosbekännare, nå-

EKSTRÖMS VAN I  L IN SOCKER 
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gol som jag för övrigt själv fick erfaren
het av. Dessa mottog han blott ogärna 
vid de stora, allmänna eller ens mindre, 
privata audienserna utan helst enskilt. 
Detta var ingalunda utslag av något slags 
intolerans, av motvilja att blanda »troende» 
med »otrogna» och kättare, utan blott ännu 
ett drag av hans sällsynt fina och nobla 
personlighet, varigenom tvärtom bjärt fram
hävdes hans stora tolerans mot och hjärta 
för även oliktänkande. Ty vid sådana 
strängt privata audienser kunde han, utan 
att offentligt behöva pruta av på några 
etikettens krav, ställa det fritt för den be
sökande att själv efter behag nyttja eller 
förkasta de gängse, eljest omutligt stränga 
formerna vid ett sammanträffande med kyr
kans överhuvud: knäfallen, handkyssningen 
m. m. Han ville helt enkelt ej offentligt 
såra en icke-katolik med alt påtruga ho
nom ceremonier, som denne ej kunde gilla 
i sitt innersta men vid en allmän audiens 
ej kunde undgå att iakttaga. 

»Dessa komma ändå ej drivna av något 
inre behov utan blott av nyfikenhet på 
min person,» lär han vid ett tillfälle ha 
förklarat och skämtsamt tillagt med den 
för honom så karaktäristiska ironien: »Så 
får jag väl då underkasta mig att vara 
mindre påven och mer underdjuret, som 
skall begapas; men ett djur behöver ej 
några knäfall eller kyssar på tassen.. .» 

Jag betvivlar emellertid, att någon icke
katolik även i den privata audiensen ej in
för den mannen iakttog, lätt och utan tve
kan, de hävdvunna formerna. — 

Jag nämnde nyss om påvens stora öd
mjukhet såsom en av de hemliga magneter, 
vilka oemotståndligt drogo människors hjär
tan till honom. Jag skall be få anföra blott 
ett enda litet men lysande exempel som 
bevis just på nämnda drag i d en nu av
lidne påvens nobla karaktär. 

När konklaven den 3 sept. 1914, efter 
åtskilliga fruktlösa omröstningar, äntligen 
enade sig om att sätta tiaran på den yngstes 
i kardinalkollegiet, den tillbakadragne och 
föga bemärkte Bolognakardinalen Giacoma 
della Chiesas huvud, den av de församlade 
kardinalerna som väl från början varit minst 
påtänkt till påvevärdigheten, då brast den 
anspråkslöse lille m annen, förfärad och till
intetgjord, i häftig gråt och förmådde mel
lan snyftningarne blott stamma fram ett: 
»Jag är icke värdig, jag är icke värdig. 
Dock ske icke min vilja utan Din, min 
Gud. ..» 

Man ställe för jämförelse häremot de 
bigotta, intriganta, konspirerande kardina
ler och kyrkofurstar (nomina 
sunt odiosa!, vilkas hela dik
tan och t rak tan varit och är 
att en gång såsom Kristi ståt
hållare på jorden få bli en ny 
länk i den successionskedja, 
som binder dem vid S. Petri 
stol och aposteln själv. 

Ingen må döma! Ack, män
niskan är ett svagt och bräck
ligt käril, fullt av ärelysten 
fåfänglighet, hon må sedan sit
ta och drömma sina förmätna 
storhetsdrömmar i e n svensk 
backstuga eller ett furstligt 
kardinalpalats vid Piazza di S. 
Pietro i Rom. — 

fulla fängelset, en lycklig människa? — Ja 
och nej. 

Utan tvivel måste han erfara lycka av 
att veta sig vara omfattad med en hel 
världs kärlek och känna varma sympatier 
strömma emot sig ej blott från dem, som 
haft den stora förmånen att komma i hans 
omedelbara närhet, se och samtala med 
honom, utan även från alla de millioner, 
kända och okända, som under de fasans
fulla krigsåren gång på gång fingo nya 
bevis på, att där nere i världens huvud
stad ett varmt och deltagande hjärta klap
pade och blödde för kämpande bröder, 
för hela den sargade, pinade, lidande 
mänskligheten. — Tvivelsutan måste han 
också känna frid och lycka i sin själ så
som den vilken har sin räkning klar med 
sin Gud, sagt denna världen och dess få
fänglighet farväl och helt vänt håg och 
sinne till det som ovantill är. 

Det var visserligen först efter en både 
lång och svår andlig kris i s in ungdom 
som lian fick sin ställning fullt klar inför 
evighetens krav på »det enda nödvändiga», 
en kamp, som kanske blev mycket bittrare 
att utkämpa som han var »den rike och 
förnäme ynglingen». Men sedan tog han 
också steget fullt ut och behövde ej stanna 
i tvekan om den rätta vägen.' 

I sin ungdom, under de första akademi
åren, då han helt ägnade sig åt de juri
diska studierna, vilka också förde honom 
fram till dok torsgraden, skall Giacomo della 
Chiesa ha varit en både glad och rätt så 
ytlig livsbejakare, kanske icke alltid så noga 
med de former, under vilka han njöt och 
frossade av livet. Men så kom plötsligt 
reaktionen och genombrottet. Han bröt 
med sin familjs och släkts traditioner, den 
borgerliga karriären på diplomatbanan, 
jurisprudentia byttes mot, eller rättare, kom
pletterades med theologica — en samman
koppling av två så vitt skilda discipliner, 
som han emellertid sedan aldrig fick an
ledning ångra; tvärtom blev kanske just 
denna dubbla lärdom den språngbräda, som 
förde honom vidare fram från äreställe till 
äreställe och gjorde honom så väl skickad 
till påve under en ödesdiger tid, som kräv
de stor takt och diplomatisk klokhet. 

Men allt detta till trots hade Benedictus 
XV som påve säkerligen ej den fulla frid 
i sin själ och stillhet i s itt hjärta, han un
der större delen av sitt liv så allvarligt 
strävat efter. Och kunde detta varma, för 
allt och alla kännande och lidande hjärta 
också äga harmonisk ro, när man tänker 
på, under vilka orosår hans pontifikat inföll? 

Hans tid som påve sammanföll ju full
ständigt med det stora världskriget och 
dess ej mindre fruktansvärda efterverknin
gar. Och han led med och kände för alla, 
utan åtskillnad av nationalitet eller trosbe
kännelse; för honom voro alla människor 
blott bröder, som i förbiindelse och hat 
kämpade mot bröder för att förgöra var
andra. De personliga insatser, påven gång 
efter annan under krigsåren gjorde för att 
söka mäkla fred mellan nationerna eller 
åtminstone mildra krigföringen, äro allt
för väl kända att här behöva upprepas. 
Betydelsen av dessa försök, om de lyckats, 
ligga ännu för nära vår tid för att rätt 
kunna bedömas, men de tillhöra dock re
dan historien. Drivkraften bakom dem be
höver man likväl ej stanna i tvekan om; 
d e t  v a r  f ö r s t  s o m  s i s t  :  m ä n n i s k o k ä r 
lek. — De misslyckades visserligen alla, 
även d e t försöket, att en enda dag om 
ej mer, en juldag, låta friden åter härska 
över jorden. De misslyckades, ty han själv 
var för bräcklig inför en värld i pansar och 
hans stämma för svag atl höras genom 
stridslarmet eller göra sig gällande vid råds
bordens lidelsefulla debatter. Men det för
ringar dock ej den ädla, vackra tanken 
bakom dem; därmed har Benedictus X\ 
för alla tider i nationernas medvetande, 
djupast i fo lkens hjärtan, rest sig själv ett 
minnesmärke varaktigare än kopparn. 

Den som en gång fått se in i den nu 
bortgångne påvens sällsamt stora, mörka 
och talande, jag skulle vilja säga, gråtande 
ögon, han glömmer dem aldrig och han 
kan ej misstaga sig på vad som dolde sig 
under deras djupa melankoli : ett blödan
de hjärtas, en sargad själs bittra sorg, ej 
över egen skuld men väl för andras lidan
den. Nästan symboliskt betecknande för 
Benedictus' och hans altruism, hur hans tan
kar intill slutet kretsade kring detta, att 
bära andras bördor, dela andras smärtor, 
synas mig också hans sista ord här i livet 
vara : »V a d o i t e r u m c r u c i f i g i ..» 

»Jag går för att än en gång låta kors-
fästa mig.» — De orden skulle med fog 
kunna sättas som motto över mannen och 
hans livsgärning. Ty för honom blev nog 
tvivelsutan livet en upprepad korsfästelse, 
dag efter dag intill d en sista. — 

-

Var Benedictus XV, den 
ensamme fången i det prakt Benedictus XV promenerar i Vatikanens trädgård. 

När påven fördes till  det sista 
vilorummet. 

DET REGNAR I ROM SEDAN FLERE 
dagar. 

Allt är trist, kyligt, grått i grått. Sorgflaggorna 
längs corson drypa av fukt. Piazza 
S. Pictro ligger blank av väta, men 
fontänerna spela i aldrig sinande 
ymnighet. Runt om platsen, längs 
pelarraderna, uppför den gigantiska 
trappan och runt nedersta trappste
get går en tät grågrön rand. Tu
sentals soldater i fälthjälmar ocli 
grå, korta togor, som hålla vakt. 
Häcken fortsätter genom förgår
den, in i basilikan, fram till Ca-
pella del S acramento, där påven vi
lar på en sidenklädd katafalk, 
iklädd påvlig ornat, med mitran på 
det grå huvudet. Hans ansikte är 
mörkt, men vackert och milt, mun
nen litet öppen, händerna iklädda 
purpurfärgadc silkeshandskar. Runt 
om flämta vaxljusen. Schweizer-
gardet och medlemmar av te guar-
die nobiti vakta, orörliga som sta
tyer. Omkring 50.000 männis kor ha 
var dag passerat gallret framför 
kapellet för att kasta en blick på 

(Forts. sid. i67.) 
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DET SOM GÖR ALLA MÄNNISKOR TILL BRÖDER 
AV O. HENRY. ÖVERSÄTTNING FRÄN ENGELSKAN AV ELLEN RYDELIUS. 

INBROTTSTJUVEN STEG SNABBT 
in genom fönstret och tog tiden. En in
brottstjuv, som respekterar sin konst, tar 
alltid tiden, innan han tar någonting an
nat. 

Huset var ett privat boningshus. På den 
brädfodrade verandan och den oklippta bo-
stonmurgrönan kunde inbrottstjuven se, att 
frun i huset satt på någon piazza vid ocea
nen, där hon berättade för en sympatisk 
ung man ̂  i segelmössa, att ingen någon
sin förstått hennes känsliga, ensamma 
hjärta. Han förstod av ljuset i tredje vå
ningens fönster åt gatan och av den sena 
säsongen, att herrn i huset hade kommit 
hem och 'snart skulle släcka sitt ljus och 
dra sig tillbaka. Ty det var september i 
året och själen, en tid, då husfadern bör
jar anse takrestauranger och maskinskri-
verskor lör fåfänglighet och önska, att hans 
livskamrat och de mera varaktiga välsig
nelserna i decorum och den moraliska för
träffligheten måtte återvända. 

Inbrottstjuven tände en cigarrett, tänd
stickans varsamt skyddade glöd belyste för 
ett ögonblick hans frappanta drag. Han till
hörde den tredje typen av inbrottstjuvar. 

Denna tredje typ har ännu inte blivit 
erkänd och godtagen. Polisen har gjort 
oss b ekanta med den första och andra ty
pen. Deras klassificering är enkel. Lös
kragen är det utmärkande kännetecknet. 

När man fångar en inbrottstjuv, som inte 
bär löskrage, beskrives han som en dege
nererad individ av lägsta slag, enastående 
lastbar och depraverad, och han misstän-
kes för att vara den desperate förbrytare, 
som stal handbojorna ur poliskonstapel 
Hennesys ficka år 1878 och gick sin väg 
för a tt undgå häktning. 

Den andre välbekanta typen är inbrotts
tjuven, som använder krage. Han omnäm-
nes al ltid som en livslevande Raffles. Han 
är oföränderligt en gentleman vid dager, 
som äter frukost i redingote och ger sig 
ut för att vara tapetserare, medan han efter 
mörkrets inbrott bedriver sitt skändliga yrke 
som inbrottstjuv. Hans mor är en mycket 
rik och ansedd villaägare i Oceangrove, 
och då han föres till sin cell, ber han ge
nast om en nagelfil och polistidningen. Han 
har alltid en hustru i var och en av unio
nens stater och fästmör i a lla territorierna. 
Och när tidningarna sätta in hans galleri 
av fruar, ta de dein ur tidningsklippen om 
damer, som blevo botade av en enda flaska 
efter att ha förklarats dödsdömda av fem 
läkare och kände stor lindring redan efter 
sin första dosis. 

Inbrottstjuven var klädd i e n blå swea 
ter. Han var varken efi Raffles eller någon 
av anförarna från Helvetesköket. Polisen 
skulle ha stått rådlös om den hade försökt 
att klassificera honom. Man har där ännu 
inte hört talas om den respektable, an-' 
språkslöse inbrottstjuven, som varken lever 
över eller under sin samhällsställning. 

Denne inbrottstjuv av tredje klassen bör
jade s in plundring. Han bar ingen mask, 
•ngen bli ndlykta och inga gummiskor. Han 
hade en trettioåttakalibers revolver i fic
kan och tuggade tankfullt på gummi med 
Pepparmyntsarom. 

Husets möbler voro insvepta i s ina som-
niaröverdrag. Silvret låg långt borta i dyrk-

fria kassavalv. Inbrottstjuven väntade sig 
inte någon märkvärdig fångst. Hans mål 
var det matt upplysta rum, där husets herre 
antagligen sov tungt efter den tröst, han 
sökt för att lindra ensamhetens börda. Det 
kunde göras ett »grepp» där inom den lag
liga, korrekta yrkesförtjänstens gränser — 
litet löspengar, en klocka, en juvelbesatt 
kråsnål — ingenting överdrivet eller orim
ligt. Han hade sett, att fönstret stod öppet 
och ville försöka chansen. 

Inbrottstjuven öppnade sakta dörren till 
det upplysta rummet. Gasen var nedskru
vad, en man låg och sov i s ängen. På 
toalettbordet lågo en mängd saker i e n ore
dig hög, en skrynklig sedelbunt, en klocka, 
några nycklar, tre pokermarker, krossade 
cigarrer, en skär bandrosett och en oöpp
nad flaska seltersvatten för morgondagens 
kopparslagare. 

Inbrottstjuven tog tre steg mot toalett
bordet. Mannen i s ängen gav plötsligt till 
ett gällt grymtande och öppnade ögonen. 
Hans högra hand gled under kudden, men 
stannade där. 

— Ligg stilla, — sade inbrottstjuven i 
konversationston. Inbrottstjuvar av tredje 
typen väsa inte. Medborgaren i s ängen såg 
på den runda pistolmynningen och låg stel. 

— Håll nu upp båda händerna, — kom
menderade inbrottstjuven. 

Medborgaren hade ett litet, spetsigt, 
brungrått skägg som en smärtfri dentist. 
Han såg solid, aktningsvärd, retlig och ut-
ledsen ut. Han satte sig upp i sä ngen och 
lyfte högra handen över huvudet. 

— Upp med den andra, — befallde in
brottstjuven, — kanske ni använder båda 
händerna lika bra och kan skjuta med den 
vänstra. Ni kan väl räkna till två? Skyn
da på 1111! 

— Kan inte lyfta den andra, — sade 
medborgaren med förvridna anletsdrag. 

— Vad är det för fel med den? 
— Reumatism i a xeln. 
— Inflammation? 
— Har varit. Inflammationen har gått 

tillbaka. 
Inbrottstjuven stod ett ögonblick eller 

två och riktade pistolen mot reumatismens 
offer. Han betraktade bytet på toalettbor
det och såg sedan, med halvt förlägen min, 
tillbaka på mannen i sängen. Sedan gjorde 
han också en plötslig grimas. 

— Stå inte där och gör miner, — snä
ste medborgaren vresigt, — om ni har 
kommit för att göra inbrott, så varför gör 
ni det inte. Det ligger litet grejor här runt 
omkring. 

— Ursäkta, — sade inbrottstjuven med 
ett grin, — men jag har varit i s amma 
klämma också. Det är tur för er att jag 
och reumatismen äro gamla bekanta. Jag 
fick det också i vänstra axeln. De allra 
flesta utom jag skulle ha knäppt er, när 
ni inte ville hissa upp vänstra tassen. 

— Hur länge hade ni det? frågade 
medborgaren. 

Fyra år. Men jag förmodar att det 
inte är slut med det, har man en gång 
fått det, så har man reumatism för hela 
livet, — det är min åsikt. 

- Har ni provat skallerormsolja? frå
gade medborgaren intresserad. 

Litervis, — sade inbrottstjuven. 

Om alla ormar, som jag använt oljan av, 
lades ut i e n rad, skulle de räcka åtta 
gånger så långt som till Sa turnus, och skall-
randet skulle höras i Valparaiso, Indiana 
och tillbaka hit. 

— En del använda Chiselums piller, — 
anmärkte medborgaren. 

— Det är bara strunt! — sade inbrotts
tjuven. — Tog dem i f em månader, inget 
resultat. Jag kände litet lindring det året 
jag försökte Finkelhams extrakt, grötar av 
Gileadbalsam och Smiths smärtstillare. Men 
jag tror att det var bockögat, jag bar i 
fickan, som gjorde susen. 

— Är er värk värst på morgonen eller 
på kvällen? 

— På kvällen, — sade inbrottstjuven, — 
just när jag har som mest att göra. Hör 
1111, tag ner armen där, jag kan inte tro 
att ni tänker... Säg, har ni aldrig försökt 
Blickerstaffs blodbyggare? 

— Nej. Brukar er värk komma anfalls
vis eller är det molvärk? 

Inbrottstjuven satte sig vid fotändan av-
sängen och lade pistolen över sina kors
lagda ben. 

— Den kommer ryckvis, — sade han, 
den kommer på mig då jag minst tänker 
på den. Jag fick avstå från allt andravå-
ningsarbete, därför att jag ibland fick ett 
anfall just som jag var halvvägs upp. Jag 
skall säga er en sak — jag tror inte, att 
de fördömda doktorerna veta vad som är 
bra för det. 

— Det är samma sak med mig. Jag 
har gjort av med tusen dollars utan att få 
någon lindring. Brukar ni svullna? 

— På rnornarna. Och när det skall bli 
regn — du store Makabeus! 

— Jag också, — sade medborgaren. 
Jag kan säga när en strimma fuktighet, stor 
som en bordduk, startar från Florida på 
väg mot New York. Om jag går förbi 
en teater, där det pågår en Elinor Glynma-
tiné, så börjar min vänstra arm att värka 
som tandvärk av fuktigheten. 

— Det är rena, rama helvetet! — sade 
inbrottstjuven. 

— Det har ni absolut rätt i, — -sade 
medborgaren. 

Inbrottstjuven såg ned på sin pistol och 
stoppade den i fic kan med ett tafatt för
sök att verka obesvärad. 

— Hör nu, gamle gosse, — sade han 
ltet ansträngt, — har ni fö rsökt Opodeldoc? 

— Humbug! — sade medborgaren för
argad. — Då kan man lika väl smeta på 
bondsmör. 

— Javisst, — bekräftade inbrottstjuven. 
— Del är en salva, som kan passa lilla 
Minnie, när kattungen har rivit henne på 
fingret. Jag skall säga er något! Vi äro 
alldeles sålda. Jag vet bara en enda sak, 
som lindrar litet. Vafalls? Den gamla he
derliga, hälsosamma, oförgätliga spriten. 
Hör nu — eftersom del här jobbet är 
slut — ursäkta, kan ni inte ta på er, så 
skall vi gå ut och skaffa litet. Ursäkta att 
jag är så djärv, men — aj katten! Nu 
sätter det till igen. 

— På 'en hel vecka — sade medborgaren, 
— har jag inte kunnat klä mig utan hjälp. 
Jag tror, att Thomas har gått och lagt 
s i g  o c h  . . .  

— S ätt er upp, — sade inbrottstjuven, 

Kvalitets-möbler i  alla förekommande stilar och prislägen 
S V E N S K A  M Ö B E L F A B R I K E R N A  
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FÖRBUD, TULLPOLITIK OCH LITET TILL 

I MIN JOURNALISTISKA UNGDOM, 
som ju ligger rätt långt tillbaka i tiden — 
pojkar, som skulle bli sjömän, sötare eller 
journalister sattes på den tiden tidigt i lä ra 
— framhölls det ständigt för mitt något 
bångstyriga gemyt, att man borde skriva 
hövligt om nykterhetsrörelsen. Den på
stods innehålla ett filantropiskt moment, 
menade väl och var till nytta för många. 
Därför borde unga och okynniga journa
lister dra in hakan inför den och tygla sin 
begabbarelusta. 

Det var på den tiden. Så småningom 
utvecklade sig rörelsen till att bli en »sak». 
Politikerna, som aldrig äro blyga inför nå
gonting, som kan vara matnyttigt inom 
politiken, räknade ut, att kunde man sätta 
litet politik i al koholet, så fanns här rätt 
mycket att göra utav. Färdiga och upp
byggda organisationer med många rum 
och (sprit)kök, som det bara gällde att 
flytta in uti och slå sig ner i helt bekvämt 
och komfortabelt. En blåögd och trosviss 
entusiasm, som man lätt kunde få att slå 
ut i f anatism för också andra mål än de 
rent nykteristiska — om man bara skick
ligt använde sig av dem. 

Så fingo vi då den berömda nykterhets-
politiken, åt vilken alla politiska partier i 
större eller mindre myckenhet burit fram 
offer. Socialisterna gjorde försök men kän
de sig snart besvikna. Jag minns hur min 
gode vän den socialistiske riksdagsmannen 
Sven Persson, på sin tid berömd valma-
kare i S tockholm, en gång berättade^ mig 
om sina missräkningar. Han hade på Sö
der gjort en valkartell mellan socialister 
och nykterister. 

— Men, gosse, de kuggade mig. De 
röstade förvisso på sina egna men gåvo 
katten i mina kandidater. Och vi socialister 
fingo dessutom betala alla kostnader för 
valet... 

Och jag minns, hur Sven travesterade 
ett uttryck av Albert Engström om en på 
sin tid bekant stockholmare: 

— Nykterister, tro mig, gosse, äro pre
cis inte någonting att hålla i hand, när 
man skall till att dö. 

— jag skall hjälpa er att komma i br allor-
na. — Känslan för konvenansen återvän
de som en flodvåg och översvämmade med
borgaren. Han strök sitt gråbruna skägg. 

— Det är mycket ovanligt, — började 
han. 

— Här är er skjorta, — sade inbrotts
tjuven, — buss i! Jag kände en person 
som sade att Simsons salva botade honom 
på fjorton dagar, så att han kunde an
vända båda händerna, då han spelade fyr-
händigt. 

När de gingo ut genom porten vände 
sig medborgaren om och ville gå tillbaka. 

— Jag har glömt mina pengar, — för
klarade han, — jag lade dem på bordet 
i går kväll. 

Inbrottstjuven tog honom i högra rock
ärmen. 

— Kom nu bara, — sade han buttert. 
— Var snäll och låt det vara. Jag har 
pengar på mig. Har ni försökt hasselnöts
balsam och pepparrotsolja? 

A V  B O N  S O I R  

Sedan dess ha även de övriga politiska 
partierna kastat kärleksfulla ögon på nyk
teristerna, ja, hr Staaff tillsatte ju en nyk
terhetskommitté med idel nykterister uti 
något som hans nu verkande meningsfränder 
nog inte äro honom vidare tacksamma för. 
Särskilt sedan de fått uppleva bataljen 
Bratt—Ekman, som kostade den förstnäm-
de hans plats i a ndra kammaren. 

Undra på att kammen vuxit på de så 
omkurtiserade helnykteristiska politikerna, 
att de nu kräva, att man uteslutande och 
med bortseende från alla andra synpunkter, 
bör acceptera deras drömda lyckorike om 
en stat där förbud och straff och fängelse 
skola stadgas för alla, som inte iakttaga full
komlig avhållsamhet för brända och destil
lerade drycker. 

Det hjälper inte att man hänvisar till för 
budslandet Finland, där man kriminaliserat 
bruket av alkohol, men där man likväl oge
nerat kokar massor av vit och brun och grön 
»sammet» till ett pris per meter, som visar 
att befolkningen ger katten i a lla förbud. 

Och lika litet hjälper det att hänvisa 
till förbudslandet Norge, där den »torra» 
regeringen av handelspolitiska skäl tvun
gits att under tiden före den 31 mars 1922 
införa minst 150,000 liter spanskt bränn
vin och vin med över 14 grader alkohol
styrka att användas för »medicinskt bruk». 
Annars stoppar Spanien sin import av norsk 
klippfisk. 

För min egen syndfulla del tycker jag 
att Kristiania blivit en riktig trevlig siad, 
sedan man införde förbudet. Människorna 

En klädsam peignoir. 

HÄR OVAN SES EN NÄTT PEIGNOIR I 
vit opal med virkacl picot i kanten, ett lättsytt, 
elegant plagg i likhet med de i några föregående 
nummer avbildade dessouscrna. Mönster till peig-
noiren har ställts till Iduns disposition av fru B. 
Lidbäck, och kan erhållas mot insändande av fo 
öre till Iduns Möiisteravdclniiig, Iduns Redaktion, 

Den som önskar prov på den virkade udden kan 
erhålla detta mot insändande av 60 öre till Fru B. 
Lidbäck, Iduns Redaktion, Stockholm. 

ha blivit gladare. De sjunga och dansa 
på sina restauranger och medicinera ratt 
flitigt på samma ställen. Inga motböcker 
behöva de och intet trassel möta de. 

Jag träffade, när jag för någon tid sedan 
var i Kristiania, på Carl Johan en gammal 
vän, som frågade mig, om jag fått mina 

recept. 
— Jag är inte sjuk och behöver ingen 

läkarevård, svarade jag. 
— Men recept behöver varje resande 

ändå, om han skall kunna något så när 
obehindrat reda sig här i stan. Har du lust 
att följa med upp till m in husläkare, så skall 
jag reda upp det där åt dig. Men du kan 
gärna göra dig besväret att hosta en smu
la, när du kommer i hans mottagnings

r u m  . . .  
Vi satte oss i e n bil och på mindre än 

femton minuter voro vi förflyttade till den 
snälle medicinmannens väntrum. Där sut-
to en hel del människor, som läto som auto
mobiler, vilka fått en koloni med kattor 
instoppade i mekanismen. Jag har sällan 
hört en samling mera skärande ljud. För 
min egen del instämde jag i k ören och lät 
som en mistlur, som gripits av livsleda. 

Den ene efter den andre av de väntan
de kallades in. Det dröjde några minuter 
och så kom patienten åter ut, glad och lyck
lig, med något ljust i blicken och smått 
dansade, som om han skulle tillhöra den 
berömda ambassaden från Granada i »Fri
hetsbröderna». 

Slutligen blev det min tur. Jag stod an
sikte med ansikte mot en gammal herre med 
ett välvilligt leende spelande på sina läppar. 

— Ni har ont i bröstet, kan jag förstå, 
yttrade han. Vad anser ni vara bäst för 
eder, brunt eller vitt? 

— Jag tror, att min högra lunga krä
ver en liter brunt och att den vänstra inte 
skulle fara illa av en liter gult, läste jag 
upp i e nlighet med min väns instruktion. 

— Gott det skall ni få, yttrade den väl-
villige mannen. Här har ni ett recept på 
en liter Martell tre stjärnor och en »King 
Georgs Liquor-Whiskv». Var så god, fem 
kr. per recept. 

Med handen på låsvredet kom jag att 
tänka på en sak. 

— Jag undrar, frågade jag blygt, om 
det inte skulle vara bra för mina njurar 
med en kvarts liter gul Chartreuse? 

— Det tror jag däremot inte, genmälde 
den snälle gamle mannen, åtminstone inte 
förrän om två dagar, då ni kan komma 
tillbaka hit. 

Min vän och jag »begåvo oss från den 
hygglige läkaren till e n av Kristiania största 
restauranter och åto vår middag. Vid kaffet 
frågade oss kyparen efter våra recept. Jag 
halade fram mina och i a ffärsmässig ton 
befallde kyparen piccolon att springa över 
på apoteket och hämta vår medicin. 

I ett litet glas god Martell tömde min 
vän och jag en skål för förbudet och något 
senare vid en pure »King George» beslöto 
vi avsända ett tacksägelsetelegram till han
delsministeriet i Madrid. 

Så också förbud och tullpolitik kunna 
vara trevliga saker. 

/DOZAN 
Vid Dålig Matlust, Blodbrist och därav följande trötthet och nervositet använd 
järnmedicinen Idozan. Idozan är framställd efter läkarevetenskapens nyaste fordringar och med 
5-dubbei järn/kalt, jämfört med andra dyl. prep. Ger genom sin höga järnhalt och utmärkta 
sammansättning överraskande resultat, samt blir» billigast att använda . Utmärkt välsma
kande. Rådfråga läkare. Fås å alla apotek. Skadar ej tSnderna. J - 158 -
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IDUNS FÖ LJETONG 
v w k <4^ 

L U C I A .  A V  M A T I L D E  S E R A O  
ÖVERSATT FRÂN ITALIENSKAN AV ERNST LUNDQUIST. 

A 

(Forts.) 

DÅ HON ETT ÖGONBLICK LYCKA-
des bli ensam med Andrea, reste hon sig, 
skälvande, full av liv, och slungade ett: 
»Jag älskar dig!» i ansiktet på honom. Se
dan dignade hon ner maktlös, och han satt 
där som förstenad. 

Dessutom bytte de nu brev på hundra 
sätt, varje gång med risk att bli upptäckta, 
men det lyckades de alltid skickligt undgå. 
De lade dem i nystan, i n äsdukar, i spel
kortsfodralet, under pendylen i salongen, un
der blomvaser, innanför hattfoder, med ett 
ord, överallt, där man kan gömma en pap
perslapp. Lucia antydde stället med ögo
nen, Andrea passade på ett tillfälle, reste 
sig med obesvärad min, gick ett slag i 
rummet, och då han kom till stället, tog han 
brevet med en behändighet, som han efter
hand hade förvärvat sig genom övning, och 
lade sedan dit sitt svar i stället. Under 
skämt och munterhet dolde han en ständig 
oro. Utan att se på Lucia bevakade han 
alla hennes rörelser. Han, som var öppen
heten själv, sjönk djupt ner i hyckleri och 
förställning. Han, det klumpiga lejonet, 
hade fått något kattaktigt över hela sitt vä
sen, han hade blivit listig, slug, med sneg
lande ögonkast och slingrande rörelser. Om 
natten gjorde han upp planer för morgon
dagen, huru han skulle kunna ge Lucia ett 
brev eller trycka hennes hand; om natten 
tänkte han ut, huru han skulle ljuga föl
jande dag från morgon till kväll, för att be
draga Alberto och Caterina. Hans karaktär 
fördärvades, medan han sålunda dagtingade 
med sanningen och kvävde samvetets röst. 
som yrkade på ärlighet och öppenhet i det 
onda och hatade all lömskhet och trolöshet; 
han begagnade sig numera av tysta förbe
håll o ch jesuitiska ursäkter. 

Men detta andliga fördärv, som under
grävde och anfrätte alla hans goda egen
skaper, detta hyckleri och dessa sentimen
tala l ågheter fäste honom ännu starkare vid 
Lucia. Ju mera han hängav sig åt henne, 
ju mer a han kände hennes inflytande genom
tränga sig, desto större blev hans glädje 
över att sålunda få hängiva sig och under
kuvas. Offret av hans heder hade blivit 
ett band, som knöt honom ännu fastare vid 
henne, för vars skull offret gjorts. 

Huru redo han än var till allt och huru 
mycket han än väntade sig av Lucias uppfin
ningsrikhet, förstod hon dock alltid att över
raska honom. En morgon, då de möttes 
i dör ren till salongen, lät hon portièren falla 
ner, slog armarna om honom och tog se
dan till fly kten ; det var som en drömsyn för 
honom, och han måste göra våld på sig 
för att icke springa efter henne. En kväll 
ute på terrassen, medan Alberto halvsov och 
Caterina spelade sitt eviga rêverie av Schu
bert, ropade hon på honom under före
vändning att visa honom en stjärna, och då 

de stodo där i e tt hörn, kastade hon sig i 
hans armar. Men plötsligt sade hon : 

»Gå din väg.» 
I ett sådant ögonblick viskade han till 

henne med förvridet ansikte : 
»Du skall få se, att jag kväver dig en 

dag.» 
Han kände verkligen ett begär att strypa 

denna kvinna, som alltid var tillsammans 
med honom, som gjorde honom vansinnig 
med sina excentriska infall och alltid und
flydde honom. Även hennes brev voro så 
osammanhängande, så hastigt övergående 
från glädje till förtvivlan, att han ej visste, 
vad han skulle tänka. En dag skrev hon 
sentimentala utgjutelser om den rena kär
leken och sade, att hon ville bli älskad som 
en syster, som en ideal, opersonlig varelse; 
del var den högsta, sublimaste kärleken. 
Rörd, vaggad av dessa abstraktioner, skrev 
Andrea tillbaka, att han älskade henne så 
som hon ville bli älskad, som en ängel från 
paradiset. Dagen därpå var hennes brev 
fullt av religiöst svärmeri, hon talade om 
Gud, om madonnan, om en syn, som hon 
haft om natten, bad honom tro och bedja 
— å, vilken sällhet, om de bägge kunde bli 
frälsta! Vilken salighet att mötas i p ara
diset!— och Andrea, som var fullständigt 
indifferent i fråga om religion, svarade, att 
för hennes skull trodde och bad han. Han 
ljög, för att icke motsäga henne. Han hade 
ingen annan vilja än hennes. 

Men i e tt annat brev begagnade Lucia de 
lidelsefullaste uttryck, fyllde ett helt ark 
med kyssar, glödande ord, kyssar om igen, 
kyssar, k yssar, kyssar. Det slutade sålunda : 
»Känner du inte mina läppar domna mot 
dina?» Och Andrea kände dem ; de små 
skrivna orden tycktes honom vara kyssar, 
han tryckte brevet till sin mun och blev 
ömsom kall och varm; han svarade med 
ett brev, sjudande av brutal passion. Men 
då blev Lucia förskräckt och skrev till
baka, att deras kärlek var en nedrighet, 
att deras svek skulle bli strängt straffat, 
alt hon redan kände sig eländig, olycklig, 
sjuk. Andrea, som plågades av alla dessa 
omkastningar och ej kunde följa dem, sva
rade, att hon ej skulle pina honom längre, 
utan vara barmhärtig mot honom. Men då 
svarade hon blott : »Du älskar mig icke !» 

Han led, trots deras djärvhet, trots bre
ven, de förstulna kyssarna och de tysta om
famningarna bakom dörrförhängen. Lucia 
blev med varje dag allt mera besynner
lig. Somliga morgnar var hon dödsblek, 
med kolsvarta, djupa ögon, torra läppar 
och matt röst. Hon hälsade icke, vände 
sig icke till någon, gick framåtböjd, lik
som åldrad. Hon svarade ovänligt, då man 
talade till henne. Isynnerhet Andrea. Han 
teg och tänkte på, vad han kunde ha gjort 
henne. Om han kunde komma åt att få 
tala med henne, frågade han: 

»Vad går åt dig?» 
»Ingenting.» 
»Vad har jag gjort dig?» 
»Ingenting.» 
»Älskar du mig?» 
»Nej.» 
»Då går jag?» 
»Ja, gå.» 
Andrea hade lust att slå henne, så iro-

lös föreföll hon honom i dessa ögonblick. 
Han gick sin väg, ner till Caserla, på vars 
postkontor han skrev ett ursinnigt brev 
till he nne. Han återvände hem, men då var 
det ännu värre med henne, hon bevärdigade 
dem ej med ett svar och insvepte sig i 
hårdnackad tystnad. Hennes dåliga lynne 
inverkade på dem alla; ingen sade ett ord. 
Endast Alberto frågade ibland: 

»Kära Lucia, önskar du någonting?» 
»Ja.» 

»Vad då?» 
»Att få dö.» 
Tidningen darrade i A ndreas hand; han 

låtsade läsa, men han hörde allt. 
»Ska vi fara till pa rken i morgon, Lucia?» 

frågade Caterina i mild ton, för att föra 
henne på andra tankar. 

»Nej, jag hatar parken och landet och 
naturen.» 

»I går sade du, att du älskade dem ?» 
»Jag hatar i dag det jag älskade i går », 

svarade hon i betydelsefull ton. 
En dag, då hon stod och tog avsked av 

Andrea, som skulle ut, föll hon till golvet, 
i et t av dessa nervösa krampanfall, som hon 
lidit av redan då hon var barn; hela hennes 
kropp drog sig tillsammans, armarna fäk-
tade i l uften, och huvudet slog mot golvet. 
Caterina och Alberto kunde ej vara till 
mycken hjälp, men Andrea grep henne hårt 
om handlederna, vilka kändes fasta som 
järn mellan hans fingrar. Hennes tänder 
skallrade som i frossa, hon vände ut vitögat 
och mumlade obegripliga ord. Den förfä
rade Andrea väntade i varje ögonblick, att 
hon skulle säga något, som förrådde deras 
hemlighet. Slutligen tycktes anfallet vara 
förbi. Hon blev lugnare, öppnade ögonen 
och såg sig omkring. Men då hon fick se 
de andra stå runt omkring henne, utstötte 
hon ett gällt skrik och konvulsionerna bör
jade på nytt. De stänkte vatten i hennes 
ansiket och läto henne lukta på vinaigre, 
men förgäves. Alberto ropade hennes namn, 
Caterina likaså, men hon hörde det ej. Då 
Andrea talade till henne, förvredos hennes 
drag, och hon blev alldeles vi ld, slet upp sin 
halsduk och rev sönder klänningslivet. An
fallet räckte i tre timmar, sedan blev hon 
småningom lugnare. Då hon kom till be
sinning, brast hon i häftig gråt och slet i 
sitt hår, som om någon av hennes närmaste 
hade dött. De tröstade henne, men hon 
sade: nej, nej, nej. och var alldeles för-

(Förts. sid. 169.) 

Äkta Spets- & Sidendépôt 
L I N N É G A T A N  3 8  

A. T. 197 00. 2 tr. HISS. Riks ö. 4 36. 

Material till Handarbeten: 
LINNE, BATIST, SPETSAR, MOTIV, GARN, MODELLER. 

Uppritningar utföras omsorgsfullt.  
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SIGNAREN. Av FREDRIK NYCANDER. 
Giv mig mässaretämma och siarehåg 

lill alt sjunga en signande visa! 
Låt mig vara i mänskornas världshav 

en våg, 

som ej tröttnar att himmelen prisa! 

Jag vill höja den lidande Frälsarens 

lov, 

alla hemlösa tankar i världen 

bjuda in lill den törnkröhle konungens 

liov. 

all hugsvalas på villande färden. 

Jag vill dämma all sorg vid den avlid
nes bår, 

jag vill tysta de klagande munnar. 

Bortom graven jag skådar en evig

het s v år, 

se, jag jorddödens glädje förkunnar! 

Jag vill ödmjuk och from som Guds 
lekande bard 

göra syndares islijärtan varma, 

jäg vill slösa min tröst och min and

liga värd 

åt de hungrande, törstande arma. 

Jag vill sjunga den härliga oskuldens 

pris, • 

jag vill barnet i hjärtat bevara, 

jag vill göra var dåraktig hädare vis 

genom ordet, det rena och klara. 

Vid min hänförda sång, vid mill klin
gande spel 

alla kroppsliga smärtor må flykta, 

varje maskstungen själ må bli botad 

och hel, 

varje tårström sin fåra må lykta. 

Hen hårda vintern spelar konstnär. I lär en 
egendomlig isfurination, "Brudslöjan", den gjort 
i Göteborg, vid Masthuggsbergen. Foto John I¥. 

Johansson. 

Giv mig mässarestämma och siarehåg, 

at I all världen må höra min visa! 

Jag vill signa med sång mina med-

mänskors tåg, 

giva läng I ar ne gudslöftets lisa. 

Jag vill vandra framåt mot den him

melska stad, 

jag ser hägra i blånande fjärran, 

jag v ill sjunga mig fram som en yng

ling sä glad 

och lill sist böja knä inför Herran! 

D E T  V A R  E N  G A N G  E T T  G E N M Ä L E  O M  M O D E R N  K V I N N L I G H E T  
DET FINNS I ETT VERK NÅGON-

slädes en gammal revisor, den raraste gam
la revisor i v ärlden. När han, med hatten 
i hand, gått genom rummet med den allra 
sirligaste bugning framför varje pulpet där 
det finns en dam, är det nästan som om 
tiden stannade av för ett ögonblick, man 
nästan vill höra frasandel kring en siden
krinolin, blicken söker ofrivilligt »la petite 
femme» à la Fru Musica av Einar Ner-
man — men o ve och ack, vid fönstret 
sitter min kamrat i s kjortblus och hel vec
kad kjol, muntert trakterande en Royal 
Standard numro tio och litet längre bort 
rasslar en Borroughs räknemaskin under 
flinka kvinnohänder. 

Förtrollningen varar endast ett ögonblick. 
Varför skulle jag önska detta ögonblick 

förlängt till en evighet — som somliga 
för sed hava — de där alltjämt gnälla om 
den försvinnande kvinnligheten? Den ena 
av mina kamrater lägger huven på sin räk
nemaskin klockan fem för att gå hem och 
brodera på sin crêpe de chine-klänning till 
julkalasen, den andra avslutar sin konto
kurant vid samma tid för att gå hem och 
baka småkakor, den tredje skall gå på 
en engelsk föreläsning om drottning Elisa
beth. 

Jag tror inte att de varit dåliga kopior 
av mannen i si tt arbete, och på de områden 
där deras kvinnlighet tages i an språk, tror 
jag icke heller att man märker några »sorg
liga resultat». Den moderna »maskulina» 
kvinnan, som icke alls är så maskulin, är 

endast vaknare, intelligentare och arbet
sammare än forna tiders kvinnor. K v i n-
n a n  h a r  i c k e  f å t t  a nd r a  i nt r e s s e n  
— endast fl ere, vilket gör att hon nu
mera icke är fullt så tråkig som i f orna 
dagar, — då hon var gammal redan vid 
de fyrtio. 

Ingen kan vara alla till lags, heter del 
ju — huru mycket mindre skulle en halv 
mänsklighet kunna vara det. Därför får 
man väl också med ett förlåtande leende 
lyssna till de klagovisor, som uppstämmas 
kring de kvinnor, som på grund av skif
tande temperament eller av praktiska skäl 
kläda sig en smula maskulint — väl i håg
kommande att det icke är allenast pane-
gyriker som uppstämmas kring de kvinn
liga kvinnorna, de som iklädda sitt ljuvaste 
leende, axla sina sammetsband, utan den 
ringaste risk att dölja något av sin kvinn
lighet. 

Men tänk om ödet vill vara ironiskt! 
Det skulle ju kunna låta tänka sig, att 
damen i s kjortblus och skräddarsydd dräkt 
alla andra maskulina små tricks att för

tiga) som man på dagen ser i verket, på 
posten, på tidningen, byter hamn — lik
som svanen i s agan, och på kvällen är 
lika • så söt och kvinnlig, som någonsin 
mormors mor kunde vara det i balsalen 
eller på teatern! Och så söt, som våra 
dagars unga flicka kan vara i s kymnin
gen framför brasan, så söt tillät icke kon
venansen mormors mor att vara. Krinolin 
fick hon ha, en liten musch kunde hon 

också få ha och solfjäder med och mycket 
annat kvinnligt dingel-dangel — men ett 
litet varmt kvinnohjärta, som längtade ef
ter att få ge uttryck för vad det kände, 
nej, se del var stopp del. Sånt fick man 
inte visa. (Det var på den tiden, då kvin
nan var »naturlig.») O, forna tiders kvin
nor ! 

Men låtom oss återgå till sena tiders 
barn. 

Jag vet en ung dam, vars kavaljer sade 
henne första kvällen hon var introducerad 
i sällskapet, det var under en sportutflykt: 
»Vad ni är livlig, precis som en okynnig 
pojke». Efter någon tid var samma säll
skap i hennes hem, samma kavaljer, en 
ung artist, som alllid sade vad han tänkte, 
såg på henne under det hon gjorde det 
bekvämt för sina gäster på de tusen vis, 
som endast en liten kvinna kan göra det, 
till sist fattade han hennes hand och ut
brast med oförställd förvåning: »Vad ni 
är huslig, då ni är hemma!» Varpå den 
av kamraterna, som känt henne längst, 
svarade: »Ja, du kan väl inte begära att 
hon skall vara huslig, då hon är ute heller». 

Som sagt, vi skola icke tala om att 
»det var en gång», med några fantastiska 
önskningar om att återfå den gamla, goda 
tiden. Låtom oss hellre se fram mot nya 
mål, värdiga den nya kvinnan, hon, som 
k a n  v a r a  i c k e  b l o t t  M a r t h a ,  i c k e  b l o t t  
M a r i  a ,  u t a n  b  å  d e  M  a  r  t  h  a  o c h  M  a  r  i  a  
—  o c h  l i t e  t i ll .  

ELSA WIDEBLOM. 

: : WS* W W BLIR ELEGANT A I V m Tuppens Zephyr! ti J OJL M 
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D Ä R  D E T  S  { U N K N A  A T L A N T I S  L Å G  
B R E V  FR Ä N  MA D E I R A  AV  C .  A .  C .  L E W E N H A U P T .  

Ingången till Fauchais stadspar/c. 

VÄSTER OM AFRIKAS NORDLIGA DEL LIGGA 
tre ögrupper, Madeira med Porto Santo 30 km. längre 
bort samt de tre små holmarna Chao, Dezerta grande och 
Bugio nära sin ostkust, vidare Azorerna nordväst därom på 
samma höjd som Gibraltar, bestående av öarna Santa Maria, 
Sao, Miguel, Terceira, Graciösa, Sao Jorge, Pico, Fayal, 
Flores och Corvo, omkring åttio svenska mil från Madeira, 
och slutligen Canarieöarna, omkring fyrtio mil söder om 
denna, med La Palma, Teneriffa, Gomera, Hierro, Gran 
Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, Graciösa och Alegranza. 
Således tillsammans tjugutre större eller mindre öar, samt
liga se ut som bergtoppar från någon sjunken kontinent, 
vars storlek kunnat vara ungefär två eller tre gånger den 
pyreneiska halvöns. 

Har då en dylik kontinent eller stor ö verkligen funnits 
till mellan Afrika och Amerika, ehuru den nu är till allra 
största delen försvunnen, överspolad av havet? För egen 
del är jag övertygad därom, och detta av flera skäl. Den 
gamle Solon, athenarnas vise lagstiftare, hade under sina 
studieresor av Saisprästerna i Egypten, vars kultur väl är 
en av jordens älsta, hört legenden om Atlantis och anför 
huru dettas folk kom för att erövra alla länder kring Medel-

Kustparti pä Madeira. 

Under palmernas skugga i Fanchal. 

MMi i i i lü 

Rcias Palace Hotel i Funchal. 

— 161 — 



havet, tills de omsider tack vare en armé 
samlad ända bort från Persien blevo av den 
grekiska nationalhjälten och halvguden He
rakles tilJbakakastade bortom Gibraltars 
sund, där i ö vrigt under hela forntiden ber
gen vid Gibraltar och Centa kallades Her
kules stöder. Bland spanjorerna går än i dag 
den sägen, att Herakles ligger begravd i 
Toledo, sannolikt ett minne från detta fält
tåg. Solon fortsätter med att berätta att 
snart därefter uppstod en väldig jordbäv
ning, då hela Atlantis sjönk ned i havet 
med människor, vagnar och hästar. Plato 
har sedan i s in »Timceus» åter behandlat 
samma legend, sannolikt med Solons och 
möjligen egyptiska skrifter såsom källor. 

Under min vistelse i Mexico fann jag 
att Aztekerna ansågo sig i urminnes tider 
hava kommit över havet från ett land i 
öster, på stora havssköldpaddor (skepp), 
samt att de därifrån väntade en slags Mes-
sias, en förhoppning som i ö vrigt i högsta 
grad bidrog till d en underbara lätthet med 
vilken Cortez lyckades erövra landet. Än 
i dag finnas vid Mitla, Palenque etc. ruiner 
och pyramider vilka påminna om fornti
dens egyptiska byggnadskonst, ett förhål
lande som knappt kan förklaras på annat 
sätt än att någon slags förbindelse funnits 
mellan de olika folken. Att denna skulle 
kunnat försiggå tvärs över den nuvarande 
Atlanten förefaller osannolikt med dåtidens 
fartyg och outvecklade navigering, såvida 
ej något större land existerat mellan de 
båda världsdelarna. 

Även ur geologisk synpunkt förefaller 
Atlantis försvinnande ej osannolikt. Det 
finnes två stora parallella linjer av vulkaner, 
den ena i v ästra Mexico och längs Syd
amerikas västkust, Anderna, den andra 
längs Azorerna, Madeira, Canarieöarna, St 
Helena och Ascension. Om nu, såsom be
visat är,' under tidernas lopp Anderna och 
Mexico höjt sig, delvis 20,000 fot, så är 
det ju mer än troligt att den andra parallella 
linjen måst sjunka ned, kanske lika mycket, 
vare sig detta skett genom jordskorpans 
sammandragning, långsamt under millioner 
år, eller hastigt, stötvis, med stora mellan
rum tack vare vulkaniska krafter, eller a llra 
sannolikast till f öljd av båda dessa orsaker. 
Det kan således låta tänka sig, först att del 
nordliga Afrika haft mycket större utsträck
ning än nu, under det att dess södra del 
— vilket man vet, — ännu låg nere i havet, 
att småningom genom det av Andernas 
stigning undanträngda vattnet översvämmat 
de lägre delarna därav, samt frigjorde en 
liten kontinent, måhända en större arkipe
lag därifrån, till de ss att omsider även den
na, slutligen sannolikt katastrofalt, blev ha
vets rov med undantag av sina högsta vul
kaners spetsar, eller de tjugutre öar som 
ovan nämnts. 

Att Atlantis existerat är sålunda mer än 
möjligt. Mig själv förefaller det troligt att så 
varit fallet, ehuru det ju långt före historisk 
tid blivit översvämmat. Och om det existe
rat, varför skulle det ej hava varit bebott? 
Ju längre forskningen skrider framåt, ju 
längre tillbaka sätter den människans till
varo på jorden, f. n. åtminstone in i te rtiär-
perioden. Sannolikt erbjöd landet alla be
tingelser för att vårt släkte skulle kunna 
trivas väl, att ett stort och mäktigt folk 
kunnat haft sin tillvaro där numera havets 
vågor rulla fram. 

Azorerna och Madeira voro visserligen 
obebodda när de på 1400-talet upptäcktes. 
Flerstädes tämligen långt uppe på land fin
nas tydliga spår att de åtminstone delvis 
legat under vatten, mest antagligt är väl 
att de höjt och sänkt sig åtskilliga gånger, 

då kanske innebyggarne förgåtts, eller må
hända ha dessa i så avstängt läge 
under genom oavbruten inavel bland nagra 
få kvarlevande familjer. 

Däremot ha Canarieöarna haft, och ha 
delvis ännu, en stam av samma ursprung 
som Spaniens, Portugals och nordvastra 
Afrikas älsta kända innebyggare, Iberet-
na. Skelettfynd och annat visa detta, Nar-
mare den afrikanska kusten ha de sanno
likt varit kända redan av Fenicier och Car-
thager, säkert av Romarne, samt ha allt 
emellanåt erhållit bloduppfriskning fran 
dessa, senare även från araber och spanjo
rer. 

Samtliga öar bestå till huvudsaklig del 
av lava, förmodligen voro de ursprungligen 
eldsprutande berg på en större kontinent, 
ty ehuru det visserligen förekommit att en 
enstaka vulkan höjt sig direkt ur havet, 
är det föga troligt att ett större antal skulle 
lyckas göra det, varemot de, en gång fär
diga, kunnat lyckas bibehålla sig. Vulka
niska utbrott ha i övrigt förekommit åt
skilliga gånger även under de senare år
hundradena, Columbus omnämner ett dylikt 
1492 på Teneriffa, 1585 skedde ett an
nat på La Palma, 1646 likaså, särdeles 
våldsamt, 1677 ånyo på samma ö, 1733 
på Lanzarote, 1796 och 1798 på Tene
riffa, 1824 på Lanzerote samt slutligen-
1909 ånyo på Teneriffa, föregånget av di
verse jordskalv, varefter en ny krater öpp
nade sig 5,000 fol över havsylan. Ur den
na kastades stenblock upp till 700 m. höjd, 
varefter under nio dagar lavan välde fram 
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I ETT TRÄD. I 
I Med en krona, vilkens ena i 

i hälft förkvävts av ödets makter, 

i strävar boken att sig grena l 

Ï emot fria himmelstrakter. 

i Stammen, i den kamp som stridits, 

I ifrän kronan ned till marken, 

I blottar, lik en arm som vridits, 

Ë muskelspelet under barken. 

I Dig till skänks vart intet givet, 

I tappra träd, jag städs skall minnas. 

Ë Till ett envig vart dig livet, 

I cn kamp, som måste vinnas. I 

I Skön är dalens blida blomma, 

Î trädet, vilket solfyllt grönskar 

I 1 en rym(l, vars stormmolnstomma 
: himmel intet stormmoln önskar. 

[ Men det brus, vari sig rörde 

\ djupets egen himmelsträngtan, ! 

I blott hos dig, o träd, jag hörde, 

Î du som märkts av brist och längtan. I 

i Ur din natt, där stjärnor hängde 

i som en seger, dyrköpt vunnen, I 

I till mitt hjärta hemligt trängde 

I sorl ur själva Urdarbrunnen. 

I ALBERT HENNING. 1 

1 

till en beräknad volym av femton millio
ner kubikmeter. När eruptionen slutligen 
avstannade hade den glödande floden nått 
en längd av nära fern kilometer med en 
största bredd av åttahundra meter, samt 
vällt fram med en medelhastighet av några 
och trettio meter i timmen. 

Jag befinner mig för närvarande på Ma
deira, ett typiskt vulkanområde, ehuru här 
intet utbrott ägt rum på säkerligen många 
hundra år. Men öns hela stomme är bil
dad av lava, och dock är den ej så liten, 
omkring sju svenska mil lång mot tre mils 
bredd. Förmodligen var Madeiras form 
från början konisk, under det att småning
om de av regnen framkallade strömmarna 
rätt mycket ändrat dess natur och hela ut
seende. 

Den största och mest typiska ravinen är 
kanske »Gran Curral», ej allt för långt från 
huvudstaden Funchal, i början en frukt
bar dal närmast havet, småningom övergå
ende till en kilometerdjup, bredbottnad ra
vin, för att omsider efter halvannan mil 
sluta såsom en vild, slingrande dalgång, be
härskad av bergformationer av sällsynt stor
slagen skönhet. Hela ön är så att säga reff-
lad av dylika större eller mindre raviner, 
strålformigt utgående från dess medelpunkt, 
ett spetsbergigt högland med en stor, täm
ligen slät platå. Ej sällan äro topparna 
fullkomligt sylformade, det ser ut som om 
de kunde falla ned vid första storm. Den 
av de nedstörtande vattenmassorna sönder
smulade lavan har på ravinernas sidor eller 
de stundom förekommande slätterna lag
rat den allra fruktbaraste jord, varför un
der dessa varma breddgrader samt den till
räckliga nederbörden det uppstått en vege
tation som längst ned närmar sig den tro
piska, för att småningom, allt högre upp, 
längs bergens branta sluttningar, övergå 
till S paniens, Tysklands, Sveriges olika flo-
ror, till den arktiska, samt slutligen endast 
frambringa mossor eller lavar bland de nak
na, bruna, skarpa, vilda högfjällen. Nere 
kring Funchal och småstäderna längs ravi
nernas avslutningar vid kusten växa pal
mer av olika slag, bl. a. dadelpalmen, här 
trivas sockerrör på vidsträckta fält, bana
ner i hela skogar, vinet slingrar sina ran-
kor på stora områden kring uppsatta ställ
ningar, ofta blandat med klängmeloner, 
nonaträdet lämnar utsökta frukter, guavan 
och granatäpplet likaså, utom en del andra 
träd, fullkomligt okända i E uropa. Bam
bun trives nästan lika bra som i södra 
Kina, samtliga europeiska fruktträd finnas 
här, dessutom acacior, plataner, ormbunks-
palmer m. m., några och åttio skilda species 
av olika träd. 

Dessutom blommor i oändlighet, av mer 
än sjuhundra arter, av alla färger, stor
lekar och vällukter. Särskilt Funchals om
givningar med alla dess villor, »quintas», 
inbäddade bland palmer, lövträd, slinger
växter och blomsterprakt, utgöra kanske 
några av jordens allra vackraste trakter. 
Detta allt, jämte ett jämnt, lagom varmt 
klimat — i övrigt kan man välja tempe
raturen efter behag genom att förflytta sig 
en eller annan timme uppåt bergen eller 
nedåt kusten — gör att Madeira särskilt 
erhållit smeknamnen »Atlantens pärla» el ler 
»den skönaste juvelen i Portugals krona». 

Detta ehuru det under länge, länge se
dan svunna dagar, sänkta i årtusendens 
natt, endast var ett hemskt, fruktat, eld
sprutande berg, spridande skräck och öde-
läggelse över det av havet uppslukade At
lantis bördiga, folkrika, högt civiliserade, 
mäktiga, vidsträckta kontinent. 
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R E D I G E R A D  AV  ID A  HÖ  G S  T E D  T .  —  G L I M T A R  F R Å N  I  D U N S  P R O V K Ö K .  

ETT PAR MELLANRÄTTER AV DE DELI
KATA FINSKA KRÄFTSTJÄRTARNA. 

Rubriken hår ovan bör inte kunna rubriceras som 
någon uppmaning till o fosterländsk gärning. Detta 
av flera skäl ; bl. a. därför, att f. n. torde de kilo 
saltade svenska kräftstjärtar, som finnas i han
deln vara ganska lätt räknade, och så, oc h ej minst 
därför att de finska kräftstjärtar, som det här är 
fråga om äro så stora och vackra, samt därtill, om 
de lagas riktigt, av en så utsökt smak, att en
dast de gammaldags hemsaltade svenska kräft
stjärtarna skulle kunna taga upp någon tävlan med 
dem. 

förbehandling av de finska salta kräftstjärtarna. 
Kräftstjärtarna läggas i rikligt med kallt vatten 
— till en vanlig kaffekopp beräknas i lit. vatten 
— och få ligga 20—24 tim., under vilken tid vatt
net ombytes 3 gånger. Därefter äro de färdiga 
för olika tillredningssätt. 

Ett annat sätt, som jag för egen del föredrager, är 
att låta kräftstjärtarna först ligga 6—S tim. i vat
ten, och därefter i m jölk — dock ej i så stor kvan
titet som den ovan angivna vattenmängden, utan 
endast i knappt V2 Ht. m jölk för 1 kaffekopp kräft
stjärtar. Kan mjölken sedan ombytas en gång, så 
mycket bättre. 

Obs.! Av vikt är att när vätskan frånsilas från 
kräftstjärtarna, använda ett durkslag med ej för 
grova hål, ty då kan det hända att en del av de 
fina romkorn, som de finska kräftstjärtarna i rik
lig mängd äga, tillspillogivas. 

Stuvade finska kräftstjärtar (för 6—8 pers.). 2 
kaffekoppar finska kräftstjärtar, 2 stora msk. smör, 
vitpeppar (socker), 3 msk. mjöl, /2 lit. gräddmjölk 
(eller ännu bättre tunn grädde), 1 äggula. 

Kräftstjärtarna förbehandlas som ovan är nämnt, 
få väl avrinna och fräses en god stund och lång
samt i av smöret varunder litet av gräddmjöl-
ken påspädes. Resten av smöret och mjölet sam
man fräsas, gräddmjölken påspädes och redningen 
får koka 8—10 m in. Den slås sedan till kräftstjär
tarna, och vill m an 1111 bestå —1 del. tjock grädde 
samt i denna en vispad äggula, blir stuvningen så 
mycket finare. Vitpeppar och g ärna litet sock er till
sättas. Stuvningen är 1111 färdig att servera inom 
en omelett, på rostade brödkrutonger, i krustader, 
snäckor etc. 

Stuvade fiskbullar med finska kräftstjärtar. Om 
till hälften av kräftmängden i ovanbeskrivna stuv
ning tages en y2 burk fiskbullar, förut fyrdelade 
eller skivade får man en utmärkt fyllning i- såväl 
omeletter, som inom en smördegsring, en risrand 
c. dyl. 

Stuvade finska kräftstjärtar ined jordärtskockor. 
i lit. jordärtskockor, skrapade, sköljda, tjockt ski
vade och kokta samt sedan lagda i en stuvning av 
finska k räftstjärtar är en både läcker och billig till
sats. Fyllningen ä r utmärkt i snäckor, tim baler inom 
risrand o. s. v. 

Svamp, smörfräst och sedan tillsatt med en kräft-
stuvning och denna sedan om så önskas utdrygad 
med en del finskurna, förvällda och i mjölk fär
digkokta makaroner, blir tillsammans en delikat 
blandning, bl. a. förträfflig lagd i snäckor, som se
dan lätt gratineras i ugn. 

Ovannämnda finska kräftstjärtar finnas tyvärr 
ännu endast i ett fåtal affärer, däribland i Nor
diska Kompaniets livsmedelsavdelning samt hos 
Boivies på Jakobsgalan. I. H—DT. 

* 

MED VIR KNAL OCH STICKOR. 
Apropå Muns Jumper-tävling.-

Det förefaller som om jumpern nu skulle vara på 
god väg alt bliva lika populär och omistlig, som 
någonsin blusen varit och 110g delvis fortfarande 
är. Ty snart sagt alla damer mellan 17—70 å r pro
menera omkring i dessa ibland vackra men tyvärr 
allt för ofta också mindre vackra plagg. Och för 
små och halvstora eller unga flickor är den liilt på 
tagna och — om mamman är förståndig och flic
kan lydig — den' icke blott vackra, utan även varma 
jumpern helt enkelt idealisk. 

Emellertid så gå, som vi här ovan vågade påstå, 
en stor del damer omkring iklädda mindre vackra 
eller för dem mindre lämpliga jumpers och utgöra 
då, sålunda skrudade ej alltid just någon så värst 
tilltalande syn. Och därjämte bidraga dessa damer 
ej så litet till, 0111 det verkligt praktiska och an
genäma plagget snart 110g skulle s. a. s. deklasseras. 
Ty när en sak börjar verka löjlig eller smått ordi
när, för att 1111 inte säga tarvlig, då är dess dom 
fälld. 

Men som sagt — jumpers äro allt för trevliga 
och bekväma för att utsättas för det sorgliga ödet 
att bliva opopulärt och omodernt och så förkastas. 
Strängt taget borde jumpern ej alls vara under
kastad något mod, utom vad smak och gott om
döme dekretera, ty den bör liksom sin frände Swea
tern, kunna bäras av alla åldrar och under alla 
årstider. Konsten är endast att välja den för vars 
och ens figur rätta modellen, och denna sedan av 
det för tillfället och ändamålet mest passande ma
terialet. Således bör en dam, som ej är smärt och 
vars figur har vissa svängda linjer och rundningar, 
ej vijlja en sådan modell för sin jumper, att denna 
stramar till och än j'tterligare framhäver de run
dade partierna. Hon skall i stället välja sin jum
per så stor, att det vid axlarna finnes tillräcklig 
vidd för att vika in eller sticka ett eller två veck 
nedåt. Genom denna enkla manöver, får jumpern 
genast det för figuren klädsamma raka fallet. 

Men vad som först och främst är oundgängligt 
för att en jumper skall verka distinguerad är att 
den är handarbetad; den må sedan vara stickad 
eller virkad, 0111 i silke eller ullgarn, om i en färg 
eller flera färger, detta allt beror- på tycke och 
smak och allra mest på vid vilket tillfälle jumpern 
skall användas. — Vad som kanske kommer mest 
till bruk blir kanske dock den mera enkla, rätt och 
•slätt stickade jumpern av mer eller mindre tjockt 
eller halvtvinnat ullgarn, däribland då företrädesvis 
det s. k. jumpergarnet, som numera föres i handeln 
även i vårt land. Men också andra garnsorter låta 
sig användas, bl. a. såg den, som skriver dessa ra
der, hur i som ras en engelsk och tysk dam endräkt-
ligen sutto tillsammans och med synbar framgång 
sökte tyda ut en jumpers' i allmänhet ej så svår
begripliga gå tor. Den ena av damerna stickade sin 
jumper av dubbellagt fint tröjgarn, som förr i ti
den varit skärt och ämnat till un dertröjor, men som 
nu hemma färgats i en vacker vin färg. Den andra 
damens jumper var av vilt jumpergarn, och skulle 
förses med skärp och bårder i bjärtgrönt med litet 
svart uti. 

E11 ej oäven jumper sändes i julas från Amerika 
över till Sverige, och blev, då den vecklades upp, 
allra först mottagen med något blandade känslor, ty 
så originell var den. Den var varken jumper eller 
sweater, utan ett trevligt mellanting i något slags 
kimonoliknande fason. Den var virkad av ett täm
ligen ovanligt, tunnt ljuvligt ullgarn i täta stolpar 
och var på längden randig i svart, grönt och tomat-
rött med några stänk här och var i bengult. Nu har 
emellertid denna trevliga jumper blivit ett favorit
plagg, som ej förlorat i värde, när givarinnan skrev 
och berättade, att orsaken till brokigheten var den, 
att samtliga garner voro rester från förut stickade 
jumpers till barnen av gemensamma vänner i Ka
lifornien och Washington! 

Så komma jumpers av silke och linne, de förra 
stickade av grovt konstsilke, och de senare av nå
got tvinnat garn, liknande grovt pärlgarn, men av 
linne. Dessa, särskilt de i silke, ä ro oftast delikata; 
själva "stommen" slätstickad eller virkad, gärna 
med infällda rutor eller bårder i något dekorativt 
spetsmönster med större och mindre hål. Jumpers 
i linnegarn äro att räkna som uteslutande vår- och 
sommarplagg och kunna även de vara förtjusande, 
förutsett att garnet är tillräckligt grovt — dubbel
lagt vanligt pärlgarn är inte illa! — och att stick
ningen eller mindre enkla mönster, som man 1111 en 
gång valt. Det är dock att hoppas, att ej allt för 
många — vis à vis linnegarnet i synnerhet — fast
na för den underbara och för svenskor i allmän
het grymt missklädsamma färg i gul-grön-grå sc-
napsnyans, vilken engelskorna snart ett år särskilt 
synes ha favoriserat, och vilken en del från Oxford 
ooh London i höstas hemvändande svenskar fört 
med sig i sina scarfs, mössor, jumpers, sweaters 
m. fl. annars mycket trevliga, handgjorda plagg. 

Vidare ka n man sy jumpers och sweaters av mju
ka, ulliga eller å andra sidan m ocka- och sammets-
liknande vävnader. Men detta är ej alls att rekom
mendera, när det gäller jumpers, som framställda 
i tyg ej få det för en äkta jumper karaktäristiska 
fallet. För sweaters däremot kan ofta en mjuk, 
varm vävnad vara lämplig. T. ex. : I en av Stock
holms större villastäder ser man varje dag, det må 
vaera 10 grader kallt eller blidväder — en 1111g 
gymnastikdirektör i sin självsydda sweater av nå
got varmt, ljuvligt tyg i en läcker rödbetsfärg. 
Sweatern är av elegant snitt, med stor uppfällbar 
krage med stora slag framåt och vid ärmarna samt 
tillräckligt vid för att tillåta den unga damen att 
vid sträng kyla, bära en sämskskinnsväst under — 

när hon inte vid något av sina många sjukbesök 
glömmer västen kvar i tamburen. Och hon ser inte 
huttrande frusen ut, som många pälsklädda damer 
ofta göra, utan är städse skär och vit. Även av 
mockatyg och duveteen och randig god velveteen blir 
trevliga sweaters, men dessa stoff fordra att en 
säker och kunnig hand för sax och nål. 

Men för att återvända till utgångspunkten, som 
var jumpers, är det att förmoda att de just 1111 
i dessa och följande veckor komma att stickas och 
virkas mer än någonsin förr, åtminstone vad be
träffar i vårt land. Idun har ju utlyst en tävlan 
om vem som kommer att sända den vackraste — 
eller trevligaste, roligaste eller originellaste jum
pern. Det är att hoppas, at t deltagandet i den fyn
digt funna och därtill angenämt nyttiga tävlingen, 
skall vinna stor tillslutning från flitiga och intres
serade damer ur Iduns stora, i vackraste mening, 
praktiskt kulturella läsekrets. 

DISA. 

IDUNS KÖKSALMANACK. 

12—18 FEBR. 

SÖNDAG. Frukost: Biffstek med lök och stekt 
eller kokt potatis; smör, bröd, kaffe, wienerkrans. 
— Middag: Selleripure med ugnsrostade ostsmör
gåsar; marinerad oxstek med brynt potatis och le-
gymer; mosspudding. 

MÅNDAG. Frukost: Kokt falukorv med peppar
rot och potatis; smör, bröd, kaffe. — Middag: 
Stuvad hälleflundra à la lak e och potatis; makaroni-
pudding med katrinplommon. 

TISDAG. Frukost: Sillgratin; smör, bröd och 
ost, kaffe. Middag: Marinerad oxstek, uppvärmd i 
sås, potatis, lingon eller g urka ; s agosoppa med tor
kad frukt. 

ONSDAG. Frukost: Stekt fläsk och potatis; 
smör, bröd, kaffe. — Middag: Fiskpudding med 
risgryn; skirat smör; choklad med vispad grädde 
och snahbullar. 

TORSDAG. Frukost: "Sillsås" med nykokt po
tatis smör, ost, bröd, kaffe. — Middag: Ärter och 
fläsk ; äppleplättar. 

FREDAG. Frukost: Biff av malet oxkött (ut
blandat med litet malen potatis), brynt potatis; 
smör, b röd, kaffe. — Middag: Imiterade rödspottor 
av färsk sill, med varm potatissallad; äppleris och 
gräddmjölk. 

LÖRDAG. Frukost: Uppvärmda "rödspottor" 
med potatissallad (rester från föreg. dags middag) ; 
löskokta ägg, smör, bröd, kaffe. — Middag: Haché-
pudding (av rester) med tomatmakaroner; havre-
soppa med russin. 

RECEPT: 

(Eftertryck förbjudes.) 

Selleripure (för 6 pers.). 2 medelstora scllerier, 
2 msk. smör (omkr. 60 gr.), 2 lit. rotsaks- eller 
efterbuljong, 3 rågade msk. mjöl (omkr. 50 gr.), 
salt, socker, peppar, 1 ägg ula, 2—3 msk. tjock gräd
de. — Sellerierna skalas och l'/z skäres i tunna 
skivor, vilka få koka mjuka i helt litet av buljon
gen, tillsatt med '/^ msk. smör, varefter de passeras. 
Den fråntagna sellcrihalvan skäres i strimlor, vilka 
kokas mjuka i litet buljong. — Resten av smöret 
sammanfräses med mjölet, och efter några fa min., 
tillsättes sellerimassan, varefter småningom och un
der oavbruten vispning buljongen påspädes. Pu
ren får koka 5—6 minuter och a vsmakas med kryd
dor. Äggulan och grädden vispas samman i sopp
skålen, "och selleripuren ihälles under kraftig visp
ning. Serveras het med ugnsrostade ostsmörgåsar. 

Marinerad oxstek (för 12—14 pers.). 3 à 3^/2 kg. 
mellan fransyska eller ben fritt innanlår, V/2—2 hekt o 
späck. — M ar i udd: V/2 del. enkelt rött eller vitt 
vin (eller gott dricka), 1 del. ättika, V/2 del. vat
ten, 4 msk olivolja, 1 msk. salt, 10 kryddpeppar-
korn, 6 nejlikor, 2 msk. g rovt krossade enbär, 1 sto r 
hackad morot, 2 skivade rödlökar, 1 hackat citron
skal, 2 l agerblad. — Till stekning: 3 msk. smör (om
kring 80 gr.), 3 ansjovisar, 2 tsk. socker, 3 del. 
silad marinad, 3 del. buljong eller vatten, # del. 
tunn grädde. 

Köttet, som bör vara mört, torkas med en duk, 
vriden i hett vatten, och späckas tätt och ganska 
djupt in, samt nedlägges i ett djupt fat. Till ma-
rinaden blandas alla ingredienserna (kryddorna grovt 
krossade), varefter den slås over kottet som far 
ligga däri under 3 dygn, men ej mera. \ arje dag 
bör köttstycket vändas två gånger. Det upptages, 

(Forts. sid. 168.) 
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F R Å N  N O R D I S K A  S P E L E N  

Fr. v.: Den eleganta Wiendtunen, Ilse Adametz, segrarinna i lördagens konståkning (foto Modin). Kungliga läktaren med de 
kungliga (foto Modin). Lars Grafström, segraren i herrarnas konståkning. 

Fr. v.: H. Steuert, Djursholm, som blev förste, pristagare i skridskosegling. (Foto Norberg.) Från söndagens travtävlingar: 
Kanelta i flltl fart l)å han/m mol trnrrii i li/>vl Frioutlv (/inn 

Fr. v.; Frun tävlingen pa curlingbanan i Stocksund. (Foto Modin.) Det norska skidlagct. (Foto Norberg.) 
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Cnpido 
(frkn Pålson). 

Or fens 
(hr Rödin) 

E ur y dike beredd att överge Or feus för Pluto 
(frkn Göta Ljungberg). 

Mars 
(hr. Molin). 

MED UPPTAGANDET AV DEN GNIST-
rande Offenbachiaden "Orfeus i underjorden" har 
operettens lättfotade gudinna hållit sitt intåg på 
vår ärevördiga operascen. Kanske till någras för
trytelse, antagligen till mångas häpnad och alldeles 
säkert till de flestas nöje. Ty denna musikaliskt 
snillrika och textligt kvicka operett har kommit 
instörtande i vår vinterkalla och influensaduvna 

Pluto i modern fesidräkt i 
underjordens natlrestaurang 

(hr Stockman) 
Jupiter nyss uppstigen från den olympiska 

molnbädden (hr Stiebel). 

" O R F E U S  I  U N D E R  ( O R D E N  



55^53 
huvudstad med en syd
ländsk festiVitas ocli 
uppsluppenhet, som 
fångat oss med eller 
mot var vilja. 

Offenbach och hans 
librettodiktare Cremie-
11 x anade förmodligen 
ej vilken allmängiltig 
världsbild de åstad-
kommo med sin ska
pelse. Då var den en 
spegelbild a v Paris un
der det andra kejsar
dömets sista skede ; 
dess vanvettiga yra 
förenad med en njut
ningslystnad som måste 

•sluta i det katastrofala, 
ekade upp till olympen, 
som sv arade med skrat
tet i Offenbachs virv
lande rytmer och Cre-
mieux' respektlöst kvic
ka text. 

Men om också tidens 
orm byter om skinn, 
som den lär roa sig 
med emellanåt, så be
håller den lättsinnets 
arvsynd och med lätt
sinnet följer ruset och 
oförnuftet. Den offen- • , 
bachska operetten är en genialisk orgie, och val
tid, som även den satt känslans och tankens van
vett i högsätet, ehuru utan geniet som regulator, 
tycker sig upptäcka sitt eget ansikte i det sceniska 
gyckelspelet och höra slagen av sin egen puls i den 
gnistrande musikens rytmer. 

Men att intrycket nu blev sä övermåttan starkt, 
berodde jämväl på att operans^ artister utan undan
tag glänste i sina uppgifter såväl beträffande san
gen som spelet — ja, inte minst spelet med den 
förträffliga taldialogen. Ej någonsin förr ha våra 
lyriska artister talat så väl på operascenen. Och att 
allt detta i sin ordning nått en sådan fulländning 
är regins förtjänst. Al ax Reinhard I har hår tagit 
en lysande revanche för de häcklade missgreppen i 
"Drömspelet". 

Men nu var det alltså spelet till att börja med. 
Herr Stiebels Jupiter utmärkte sig för den festli
gaste humor — hans vaknande och uppstigande i 
den olympiska molnpauluncn var oemotståndligt 
skrattretande, hans : replikskifte med Juno ej min
dre. "Aj, den förbaskade reumatisten ! Men den 
har jag fått för att jag legat så vått i natt." — 

"Liselotte" på Svenska teatern. Hertigen av 
Orleans (hr Brunius) och Liselotte (fru 

Bruniiis.) 

Plutos fest för de olympiska gästerna. Scen ur tredje akten av "Orfeus i underjorden". 

"Har du legat vått?" — "Ja, dom har bäddat på 
ett fuktigt moln — det vanliga slarvet. Som den 
lättfotade Eurydike utmärkte sig fröken Ljungberg 
för grace och esprit och den voluminösa stämman 
klingade härligt. Herr Stockmans Pluto ståtade 
också med granna röstmedel och ett intelligent liv
aktigt spel. Herr Rödins Orfeus sjöng och dansade 
med schwung, Cupido, Diana, Venus, fröken Poi
son, fru Jörne fel t och fru Brandet, utgjorde en 
tjusande trio, den vin- och kårleksdruckne John 
Styx återgavs roligt av hr Lennartson; hans Arka-
dienkupletter, sjungna med Ringvalls-imitation, hade 
påräknad effekt. Hr Andrésen som Morfeus och 
hr Olle Strandberg i d en bevingade Mercurius' upp
gift böra ej heller förglömmas lika litet som fru 
Wretholm-Ohlsén, Allmänna meningen, av vars 
statu riskt välbildade gestalt och säkra tunga man 
kunde förstå att själva gudarna måste fattas av 
respekt. Och baletten, både den olympiska och den 
underjordiska, lade i dagen en koreografisk t cm-, 
peramentsstyrka, som visar hur högt den nått i ut
veckling. 

Att Reinhardt som regissör är en överrasknin
garnas man är ingen överraskning för den, som 
känner hans vitt famnande förmåga. Man hade där
för väntat sig mycket av hans Orfeus-inscenering, 
men förväntningarna överträffades gång efter an
nan. Grupperingen i den sovande olympen med 
dess i blått, blågult och vitt hållna toner var en 
smekande syn, som förbyttes i en graciöst komisk 
effekt, när de många gudinncvarelserna vid upp
vaknandet skakade sina luftiga kjolar. Vidare gu
daskarans uttåg ur olympen för alt bege sig till 
underjorden och det därpå följande ytterst karak
täristiska nedrutschandet av den myllrande hopen 
utför en månstråle direkt ned i Plutos rike, där den 
mötes av flammande eldar. Slutakten, den nattliga 
festen i underjorden, tog dock priset som fantas
tisk scenbild. Aldrig har på svensk scen den or
giastiska livsglädjen återgivits med större färg
prakt, mera vokal styrka, intensivare dramatiskt 
liv, ett vildare och dock av den artistiska smaken 
lägbundet tumult, och aldrig ha väl Offenbachs el
dande, jublande rytmer stormat fram mera klang
sköna inom en nordisk teaters murar! Järnefelt 
och Hovkapellet tycktes särskilt inspirerade. 

Prcmiärpubliken blev också överväldigad och sva-
och Hovkapellet tycktes särskilt inspirerade. 

Operan har med framförandet av operetten gjort 
en konstnärlig bragd, så mycket mera oväntad som 
den tillhör ett gebit, det burleskt komiska, för 
vilket dess artistkår hittills stått ganska främman
de. Men varför ej låta den goda smaken, som hål
lit sin skyddande hand över det mesta av verket, 
få råda helt igenom? Varför delvis skämma den 
ursprungliga texten med aktuella inslag, som smaka 
av dålig revy? Syftet är ju lätt att fatta. Man 
har trott sig göra det roliga ännu roligare. Men 
däri lia vederbörande begått ett misstag.^ Operetten 
är i sig själv så laddad med esprit både textligt 
och musikaliskt, att dessa klutar på .språkskruden 
verka som lumpor. Avlägsna dem ! 

* 

Samma författarfirma, herrar Rudolf Presber och 
L. W. Stein, som levererat "Kungens dansös", har 
även förfärdigat "Liselotte", vilken 1111 fram förts på 
Svenska teatern. Den käcka, karaktärsfasta och 
muntra pfalziska prinsessan Elisabeth Charlotta-, 
som genom giftermål med Ludvig XIV:s bror, her
tigen av Orlean s, blev införl ivad med "solkonungens' 
galanta och intriganta hov, vore en godbit för en 

talangfull dramaturg à 
la Sardou. Men de 
tyska herrarne sakna 
åtminstone i det här 
fallet, varje tillstym
melse tiil sp irituell fä-
sörkbnst. Handlingen, 
som huvudsakligen rör 
sig om Liselottes mot
vilja mot att bort
gifta sin son, hertig 
Filip av Chartres med 
Ludvig XIV :s s. k. na
turliga dotter m :lle de 
Blois, men som slutli
gen ger efter, då hon 
i en sentimental -scen 
kommit underfund med 
att flickan ä r en ängel, 
räcker inte till för fy
ra långa akter. Vis
serligen får man be
vittna solkonungens 
morgontoalett, hans 
frukost på tu man 
hand med Liselotte — 
den senare i stubb o •' 
morgonrock ! — man 
får bevittna markisin
nan d e Maintenens im-
pertinens o ch hycklan
de religiositet o. s. v. 
men det hjälper inte. 

Det hela är tunt och obetydligt. 
Fru Brunius agerar med kraft och övertygelse 

som de n präktiga och orädda Liselotte. Men i mas
keringen är I1011 alltf ort den vackra fru B., medan 
Liselotte var långt ifrån fager. Varför ej helt 
gå upp i rollen och anlägga en trovärdig mask? 
Hela Sverige känner vid det här laget skådespeler
skans skönhet på scenen. Det vore roligt med en 
ful fru Brunius för en gångs skull, när rollen krä
ver det. Men det är så likt våra divor här hemma. 
Det egna jaget först och främst — konsten i a ndra 
rummet. Hr Klintbergs Ludvig XIV har goda po
änger, hr Brunius fjantige hertig av Orleans likaså 
och fru Gibson ger en 110g så träffande bild av 
den skenheliga och ränkfulla m:lle Maintenon. 

E11 inta gande företeelse är m :lle de Blois, åter
given av frkn Renée Björling. Stycket vimlar av 
biroller med likgiltiga repliker. De respektive skå-
despelarnes enda uppgift tycktes vara att åstad
komma en vacker dräktuppvisning. 

Men månne publiken ej skulle tycka mera om en 
märgfull dramatik ur nutidens liv — de historiska 
fruntimren kunde ju vila tills v idare. 

ARIEL. 

i Ludvig XIV (hr Klintberg) i "Liselotte' 
* Foto Almberg & Preinitz. 
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Lagligen skyddat. 

Mel I ins 
Food 
är erv världsberömd kraftnä

ring för barn och klena personer. 

Förordas av läkare. 
Köpes i apotek, specerl-

& drogaffärer. 

är det bästa 

Java-Kaffe 

FINNES l ALLA AFFÄRER. 
VARNAS FÖR KITE RAPNING ! 

blir sprödast och får den 

vackraste färgen- då den 

stekes i 

SVEA C OCOSSMÖR 

År från år okas 

av "Råttut" vilket bäst bevisar att 
"Råttut" vunnit allmänhetens för
troende såsom det mest verksam
ma och på samma gang billigaste 
utrotningsmedel för råttor och 
möss. 

Pris pr pkt Kr. 1.25. 
BERNER & ZETTERSTRÖM, 

Göteborg D. 

Säljes å ap'otek, färg- och kemika-
lieaffärer samt speceriaffärer på landet. 

När påven fördes til l  det sista 
vilorummet. 

(Forts. fr. sid. 156.) 

honom, mumla en bön. Strömmen har gått, lugn, 
vördnadsfull — tyst. 

I dag år kyrkan stängd för allmänheten. Endast 
genom bronsporlen släppas kardinaler, prelater, 
Roms högsta aristokrati och corps diplomatique in. 
Utom dem några få — ytterst få — utvalda. På
vens önskan har varit, att hela begravningscere
monien skulle förrättas så stilla som möjligt. 

Det väldiga templet strålar av ljus. I Cappella 
del Sacramento — omgiven av vaxljus — tyckes 
påven sova — — — Och en långsam sång, som 
sakta flyter genom basilikan, lyfter sig mot him
len — E11 underbar stämning av gången tid, 
av tro och traditioner, av mystisk overklighet och 
imponerande högtidlighet fyller sinnena och det mä k
tiga rummet. Tyst skrider tåget av kardinaler, pre
later, biskopar genom mittskeppet och gå in i Ca-
pclla del Sacramento. 

Katafalken lyftes på axlarna av i scdiavii (de män, 
som bruka bära la sedia geslaloria) trupperna 
skyldra, och ännu en gång går processionen fram 
genom det oändliga mittskeppet. Efter en avdelning 
gendarmer följer la guar dia Palalina, därpå Roms 
prästerskap från olika församlingar, korsbäraren, 
flankerad av präster, bärande vaxljus, Vatikanens 
kaniker, och slutligen kardinal Merry de Val. Där
efter andra dignitärer och så sclnveizergardet i 
stor uniform med sabel och hillebard. Strax efter 
båren gå påvens släktingar och hela det påvliga 
hovet. Den storslagna kortégen avslutas av ett antal 
prelater, präster, apostoliska ämbetsmän. Det skri
der sakta fram genom mittskeppet, medan sångarna 
uppstämma Miserere, och n år Capella del coro. Alla, 
runt om, bedja knäböjande. 

Så snart katafalken kommit in i kapellet, ljuder 
från sångläktaren: Exiillabunt Domine följd av: 
In Paradisian. Till vänster om altaret iiro pla
cerade, den ene inuti den andra, de tre kistor, som 
skola bevara Benedictus XV :s jordiska kvarlevor. 
Den innersta är av nöt, fodrad ined röd siden
damast, smyckad med ett enkelt kors. Den andra 
är av bly, med ett latinskt kors, ett dödskalle-
huvud i relief och en platta vid fötterna med in
skription på latin ; namn, födelse- och dödsår. Den 
yttersta kistan är av aloeträ med samma inskription 
i brons. 

Nu lyftes den avlidne från sin bädd på kata
falken och nedlägges i den innersta kistan. Den 
påvliga maggiordomen breder en vit, guldbroderad 
silkesslöja över hans ansikte och händer, och med 
hjälp a v ceremonimästaren lägger h an en. röd, guld-
broderad silkesslöja över hela påvens gestalt. Vid 
fötterna placeras en röd sammetsbörs, innehållande 
tre mindre börsar, med sju exemplar av de me
daljer i guld, silver och brons, s om stämplats under 
Benedictus XV :s ponti fikat. Slutligen förvaras i 
kistan ett mässingsrör, innehållande ett pergament 
med en dödsruna över påven, vilken förut upplästs 
av Vatikanska kapitlets arkivarie. 

Innan kistan stänges, närma sig de påvliga pre
laterna, maggiordomen och åtskilliga av påvens när
mare uppvaktning jämte hans släktingar och kysf 
hans fot. Därpå sättas locken på kistorna. Den 
innersta kistan tillslules med två korslagda, violetta 
sidenband, vars hörn förseglas av kardinal Gas-
pavni. I mitten förses d e ytterligare med två sigill, 
— ett av kardinal Merry de Val ; S. Pietros 
arciprele; ett annat av Vatikanens kapitel. Samma 
ceremoni upprepas på blykistan. Den sista kistan 
stänges med förgyllda skruvar. Under den befinner 
sig den låga, provisoriska vagn, som skall föra 
kistan till dess sista bestämmelseort. 

Plötsligt upplyses kyrkan av ytterligare många 
hundra ljus, som hölja arkaderna i bländande skim
mer. Där ute dör dagsljuset. Regnet silar i ström
mar över Petersplatsen, och under de troendes bö 
ner och sångarnes stigande hymner, föres påven för 
sista gången genom den heliga basilikan. 

Tåget följer kistan bort till 1'allare della Con-
fessione. Där är en hög ställning uppsatt. Kistan 
fastgöres med starka rep, plankorna på ställningen 
under den tagas bort, och den glider tyst ned och 
försvinner i Vatikanens kryptor. 

Det är dödstyst under S. Pietros väldiga tak. 
Alla följa, stumma och rörda, den korta akten. De 
påvliga guardierna stå orörliga. I bänkarna mumla 
kardinalerna böner för sin döda påve. 

Nere i kryptan sjunker kistan ned på en annan 
låg vagn, klädd med röd sidendamast, som sakta 
rullar den fram till den plats, som är bestämd 
för den. 

Benedictus den XV :s sista viloställe ligger helt 
nära Pius X :s, Pius VI :s och — drottning Kristinas 
gravar. .. . 

En halv timme senare ar graven igenmurad. L»e 
högsta funktionärerna närvara därnere. Så ställes 

Tänk på Blomsterfonden! 
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LUNDSTEDTS TVÄTTMEDEL 
har 

genom sin överlägsna kvalitét och c nitstående e genskaper att 
endast efter '/a-tim. kokning lilmna en bländande vit t vätt 

UTAN skrubbning och borstning 
visat sig oöverträffat och pil några fä är gjort sitt segertftg 
icke blott i 

SVERIGE utan även i UTLANDET. 
Massor av intvg från Auktoritcter och Husmödrar i In- & 

Utlandet. 
Torde ej förväxlas med m i lider värd igt preparat. 

Förnämsta medel för hudens ra
tionella skydd och vård. Torkar 
genast efter ingnidningen och har 
en lätt, behaglig parfym. 

HENRIK GA HNS A. B., UP SALA. 
H. M. Konungen* Hofleverantör. 

HAVRE-MUST 
Bästa medel mot magsyra. 
För åldringar, vuxna och barn. 

Olycksfall- och sjuk-
Skadestånds-
Automobil-
Motorcykel-

Glas- o. Yattenskade-
försäkring. 

Försäkrings A -B. NORNAN, Göteborg. 
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V a r n a s  f ö r  v ä r d e l ö s a  

e f t e r a p a  i n g å r !  

FRUIT SALT 
Tillverkas endast av J. C. Eno Ltd., London 

Överflödar av l iv ,  h älsa 
och lycka!  

Ed ra tankar, Edert humör, Eder personlighet — allt inom Eder, som be
rör andras liv och känslor — röner inverkan av Eder fysiska hälsa. 

Under dessa svåra tider är det en plikt att hålla sig i form, en plikt att 
vara älskvärd och att lia ett öppet sinne för allt. 

Det finnes intet enklare och naturligare medel för bibehållande av god 
hälsa och gott humör än ett dagligt glas vatten med en tillsats av Eno's Fruit 
Salt. Uppfriskande, renande — varje glas Eno's strömmar över av liv, hälsa 
och lycka. Alltid välsmakande och angenämt är ett glas Eno's taget regel
bundet varje morgon. Det är välgörande för själ och kropp och förlänar 
styrka och spänstighet för den kommande dagen. 

Denna världsberömda hälsodryck rensar systemet på ett fullkomligt natur
ligt sätt från all orenhet, som förgiftar blodet och förorsakar huvudvärk, 
nedstämdhet, feberaktighet och dålig matsmältning, vilket ofta leder till ännu 
allvarligare sjukdomar. Eno's är även bra för småttingar då de lida av att 
de fått för mycket mat. De mottaga Eno's utan att man tvingar dem. 

Försäljas å apotek samt i varje välsorterad drog- och speceriaffär. Pris 
5:— pr flaska. Finnes det ej på Eder plats tillskriv 

A. E. WAHLBERG, Storgatan 9, Sundsvall. 
Generalagent för Sverige. 

Var myckcf omfycfdœ 

"34 kg. ».sk" 
Choklad 

Konfekt 

Marmelad 

endast 

5 kr 

fier ask 
till landsorten fraktfritt 5:80kr. pr. ask rekommenderas. 

PERCY f\ LUCK & Co. 

HJALMAR U DDENBERGS 

ADVOKATBYRÅ 

i AKTE NSKAPS-, ARVS-, § 
I TESTAMENTS- OCH = 
§ FASTIGHETSMÅL - - - § 
i RÄTTEGÅNGAR, VICE• \ 
I VÄRDSKAP M. M. - - - f 

i  Hjalmar Uddenberg. Einar Axell.  jj  
i Led. av Sveriges Advokatsamfund. = 

Ë Vasagatan 42, STOCKHOLM. = 
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För den nyfödde. 
Reklamkartonger med komplett, fin, 

välsydd utstyrsel, bästa, mest beprö
vade modell, som nu finns, till 15 och 
20 kr. Affären etabl. 1911. Fru E. 
Caspersson, Örebro 1. 
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Nv K a tal né för  1922 på bcsäran ny iidiaiug gratis  och fraktfr i t t. 

STRALIN ® PERSSON Korsnäs. 

Begär •••••••••••• 

"P E L L E R ! N" 
så  f å r  Ni  de t  bäs ta !  

Växtmargarin: 

Detta märke pä varje 
förpackning —en bor
den lör högsta kvalitet 

"Extra Växt" 

Qräddmargarln: 

"Högsta märket" 

två tända vaxljus vid fotändan av graven... På
ven är icke mera. Sic transit!  

Ett mässingskors i golvet kominer att beteckna 
platsen, där lian vilar. 

Basilikan tömmes så småningom. Ljusen släckas. 
Kyrkan ligger stum, mörk, mäktig och väntar på 
sin nya furste. 

ELLEN LUNDBERG-NYBLOM. 
26 Jan. 1922. 

Iduns hushållssida. 
(Forts. fr. sid. 163.) 

avtorkas och ombindes med fina snören för att få 
vacker form. Smöret bryncs i en stekkastrull, ste
ken brynes däri vackert brun på alla sidor och be
strös med sockret. De rensade ansjovisarna läggas 
också på steken,, som först spädes med 3 del. av 
marinaden, och därefter med buljongen och så små
ningom med grädden. Kastrullen får under hela 
stekningstiden stå på svag värme, och steken öses 
ofta. När den efter c :a 3*/ tim. är färdig, upp
lägges den på varmt fat, och snörena bortklippas. 
Såsen avredes med litet mjöl samt, om sådan fin
nes, i—2 msk. riven mesost. Steken serveras med 
hela brynta potatisar, blomkål eller morötter, samt 
gurka, vinbärsgelé c. dyl. 

Mosspudding (för 6—7 pers.). 3 äggulor, 1 helt 
ägg, 1 del. franskt vin eller y2 lit. sherry, blandat 
med V/ del. vatten, V/x del. (125 gr.) socker, saft 
och skal av 1 s tor citron, 7 blad gelatin, 4 msk. hett 
vatten, 3 à 3/ del. tjock grädde. 

Ägget, äggulorna, vinet, v attnet, sockret, det rivna 
citronskalet och citronsaften vispas samman i en 
ytterst väl rengjord kastrull. När sockret före
faller smält, sättes kastrullen över elden, och krä
men får under vispning sjuda tills den tjocknar och 
är pösig men får ej koka. Kastrullen avlyftes, och 
krämen vispas tills den är fullkomligt kall, då det 
i litet hett vatten lösta gelatinet grundligt, men var
samt ncdröres. Sist nedröres den till hårt skum 
vispade grädden. Krämen fyllcs i en vattensköljd 
och sockerbcslrödd form, som får stå på kallt st älle 
4—5 tim. (eller på is eller i snö 3—4 tim .). 

När puddingen skall serveras, lossas den först 
från kanten med en tunn kniv, varefter den upp
slås på glas- eller silverfat. Garneras med syltade, 
hackade apelsinskal eller syltade bär eller ock en
dast med små biskvier. 

Stuvad hälleflundra à la lake (för 6 pers.). 1-
å 1/ kg. hälleflundra (gärna det tunna av buk-
stycket), i msk. salt, /2 citron, 3 msk. smör (75 
—80 g r.), 3 msk. mjöl, 1 del. vatten, 2 del. g rädde, 
i tsk. socker (salt). — Hälleflundran skäres i styc
ken, stora som drygt hälften av ett spelkort, vilka 
ingnidas med salt och få ligga i tim. De avtorkas 
väl och på varje stycke drypes litet ci tronsaft. Hälf
ten av smöret lägges i en kastrull, de i mjöl vända 
fiskbitarna iläggas tätt intill varandra, varefter res
ten av smöret och mjölet lägges ovanpå. Vattnet 
och grädden ihälles vid ena kanten, och fisken får 
mycket sakta koka under tätt slutet lock omkr. 20 
min. Den upplägges på varm karott, såsen vispas 
och tillsättes med socker, citronsaft, och om så är 
behövligt litet salt och en aning vitpeppar och slås 
över fisken. Anrättningen garneras med tunna ci
tronskivor och serveras med nykokt, råskalad po
tatis. 

Makaroni- och katrinplovimonspudding (för 6 
pers.). 2 hekto svenska makaroner, 1 liten tsk. 
salt, i lit. vatten, l/2 lit. mjölk. — ]/$ lit. grädd-
mjöllc, V/, hekto katrinplommon, 2—3 msk. sacker, 
2—3 ä gg. 

Makaronerna stötas så att de bli som gryn. (De 
behöva ej alls vara jämna i storleken.) De läggas 
i kokande, saltat vatten, få ett gott uppkok och där
efter frånsilas vattnet och makaronerna få färdig
koka i mjölken, tills ma ssan blir som en tunn gröt. 
Katrinplommonen kokas mjuka 1 litet vatten, till
satt med socket. De befrias ifrån kärnorna, och 
dessa senare knäckas, varvid de uttagna mandlarna 
finhackas. I den avsvalnade makaronigröten läg
gas de sönderskurna katrinplommonen, kärnmand-
larna och resten av sockret. Äggen vispas med 
gräddmjölken (vilken senare bör vara kokt och se
dan avsvalnad), och blandningen nedröres i maka
ronigröten. Massan slås i smord och brödbeströdd 
eldfast form och puddingen g räddas i ordinär ugns-
värme 24—i tim.- Serveras med sås, beredd av det 
med litet potatismjöl avredda katrinplommonspadet, 
tillsatt med citron eller någon bärsaft. 

Anm. Om så önskas, ihälles vid kokningen av 
"makaronigrynen" även gräddmjölken, då i massan 
endast blandas äggulorna, litet socker, de hackade 
känrmandlarne samt en liten klick färskt smör, var
efter den lägges i formen, som införes i god ugn. 
Efter omkr. /2 tim. uttages puddingen och belägges 
med katrinplommon, vilka då böra vara mjukkokta, 
så de kunna sönderröras i konsistens av sylt. Ägg
vitorna vispas till hårt skum, 2—3 msk. socker och 
några droppar citronsaft iblandas, v arefter maräng
massan bredes över katrinplommonen. Formen in
sattes i den något avsvalnade ugnen och får stå tills 
marängen är ljusbrun. Serveras ur formen. 

Sillsåsen består av c:a V/2 urvattnad, stor salt 
sill, vilken skäres i små tärningar och blandas med 

M O D E J O U R N A L E N  

REVUE 
DES 

MODES 
inkommen för februari 

Smakfulla modeller 

1.25 
FRANCO 

A/B NORDISKA KOMPANIET 
BOK-AVDELN. 

Jlurrci! 
Jfu har mamma 
{vållat min klän
ning med 

Gummans Flingor 

Släktforskning 
i svenska och utländska arkiv ut-

föres av 

Kyrkoherde H. Södersleen, 

Askersund. 

""I 
V I T R U M S  

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

Tillverkas fl. 
APOTEKET VASENS DROG
HANDELS LABORATORIUM 

STOCKHOLM 
Originalflaskor om 500 gram. 

Fâs â alla apotek. 

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

näringssalt. ISrhålles pl bleckburkar 
hos Frö-, Blomster-, Färg- och Kemi
kaliehandlare. 

ChesebroughsVaseline 
(uttalas Tjehsbros) 

FÄT Ni den originalprodukt, 
som ursprungligen erhöll 
beteckningen ..vaselin" 

Allt annat Sr efterapningar och 
kan vara skadligt. 

ChesebrougteVâseline 
fas endast i originalför
packning : askar, tuber 
och glas med detta varu
märke : 

Vâ Fine 
PETROLEUM GELÉ 
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NISSENS 

-AULA hkxL JrxujJie. och. u/igcLomlig' 
•h. crÀme amor&u&e o J/Jois övruqa 
skonheiimexleJ. ha en. Jtrr/jjide/dxq 

iwhasu. 

Äter Ni havregröt? 
Vet Ni huru den shall smaKa? 

Har Ni provat AXA (i originalpaKeter)? 

ZENITHS 
Gräddmargarin "Extramärket Zenith" 

för matlagning och bak, och 

V ä x t m a r g a r i n  " E x t r a  V ä x t "  
för bordet, 

äro marknadens förnämsta fabrikat. 

JAMAICA 

E5 
MEM DE MÂ5TE VARA MOGNA 

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

Tillskriv 

The Banana Company A.-B.  
Norrlandsgatan 16 - Stockholm. 

2—3 hårdkokta, hackade ägg, va refter iblandas omkr. 
io gr. skirat smör. Serveras till nykokt potatis. 

Imiterade rödspotlor av färsk sill (för 6 pers.). 
i/ kg. färsk sillr är rätten ämnad till en annan 
dags frukost ökas med i kg., V/2 msk. salt, V/ 2 msk. 
ättika. — 'Ull fyllning, panering och stekning: i1/. 
msk. s mör, saften av ]/2 citron, i msk. hackad färsk 
eller torkad persilja, i ägg, 2—3 msk. mjölk, 3—4 
msk. stötbröd, 3—4 msk. grovt rågmjöl; flottyr 
eller kokossmör. 

Sillen rensas vä l och sköljes. Huvud, fenor, rygg-
ben och så många småben som man kan komma 
åt, borttagas. Sillarne, vilka böra hanteras varsamt 
så de ej gå sönder, ingnidas med saltet och ätti kan 
och få ligga 1—2 tim. — I smöret inarbetas per
siljan och citronsaften. Sillarne avtorkas och hop
läggas två tillsammans med en skiva persiljesmör 
emellan. "Flundrorna" penslas med den lätt salta de 
äggblandningen och vändas i det sammanblandade 
stötbrödet och rågmjölet, varefter de stekas bruna 
och knapriga i flottyr, eller kokosflott. 

För den varma potatissalladen göres en sås be
slående av i liten finhackad rödlök, ]/2 tsk. ton-
senap, tsk. vitpeppar, salt och socker efter behag, 
3—4 m sk. olja, 4—6 m sk. ättika, och 4—6 msk. het 
buljong eller varmt vatten. 1—V/2 lit. nykokt po
tatis skalas, skivas, och medan den ännu är varm, 
blandas den i sall adsåsen. Salladen, som 1111 är litet 
mosig, upplägges i en stor skål och överströs rik
ligt med finhackade, inlagda rödbetor. 

I. H—DT. 

Spalten om böckerna. 
GRÄNSBYGDSSKILDRINGARNAS FLITIGE 

och talangfulle författare, Fredrik Persson har med 
romanen "Profetian" (C. W. K. Gleerups förlag) 
lagt ännu en volym till serien. 

Grodalen heter skådeplatsen för handlingen och 
dess präktiga jordbrukande bebyggare få under gam
le kung Göstas stränga regering genomgå hårda 
öden. För kronans räkning, som behöver mycket 
pengar, måste odalbonden och hans gärning vika för 
bergshanteringen, och bönderna tvingas från plogen 
ned i gruvschakten. Kyrkklockan, bygdens klenod 
tages på högsta befallning ur tornet för att smältas 
ned, och då drar förbannelsen in över dalen, för
bannelsen i form av slavarbetet i gruvorna, medan 
åker och äng läggas för fäfot. Klockan skall 
forslas över en isbelagd sjö, men isen brister och 
klockan stannar i djupet, kommer aldrig utanför 
bygden. Det är siat a tt hon åter en gång skall ringa 
in välsignelsen och friden för Grodalens folk. Men 
innan dess har det att utstå mycket ofärd. Spådo
men går emellertid i fullbordan den dag ett uppror 
bryter ut i gruvan och schakten, som gå under 
sjön, s prängas så att sjöns vatten sjunker undan ge
nom gruvans fyllande och klenoden kommer i da
gen. När klockan ånyo befinner sig på sin plats i 
tornet och hennes länge saknade klang når ut över 
Grodalen, börjar en ny och välsignad lid för del 
prövade folket. 

Fredrik Persson är en sund romantiker; han har 
dessutom ett säkert grepp på de människor han 
skildrar, och de konflikter han bygger, liksom hans 
naturmålningar äro gjorda med den förtrognes 
lugna och säkra pensel. Vidare skriver han fängs
lande. 

Jag vet ej huruvida hans duktiga berättarkonst 
blivit 11 0g uppmärksamm ad av publiken — i alla h än
delser förtjänar den att ej ses över axeln till för
mån för mera omskrikna men mindre betydande 
pennor. E. Ii—N. 

IDUNS FÖLJETONG. 

(Foils, fr. sid. 159.) 

tvivlad. Slutligen somnade hon av înattig-
het på soffan insvept i e n sjal. Alberto 
stannade hos henne till midnatt. Då över
talade Caterina honom att gå och lägga 
sig, och herrarna drogo sig tillbaka. Hon 
satt kvar för att vaka över henne och spratt 
till vid minsta buller. Vid tvåtiden kom 
Andrea insmygande; han hade ännu icke 
gått och lagt sig, han hade rökt en cigarr. 

»Hur är det med henne?» frågade han 
tyst sin hustru. 

»Bättre, tror jag. Hon har inte varit va
ken, bara suckat djupt ett par tre gånger.» 

»Sådana förfärliga konvulsioner !» 
»Hon hade dem i sk olan också, men inte 

så våldsamma.» 
»Varför går du inte och lägger dig?» 
»Jag kan inte, Andrea; jag vill inte läm

na henne ensam, stackare.» ' 
»Jag stannar här.» 
»Det skulle inte vara passande.» 

~ Sfeinway & Sons -

ß u n d  ß  o  f ms  •  
'Pianomagasin 

S f o c f t f i o f m  
Ja/to6s6ergngafan 39 

§ ö t e 6 o r g  V l a f m o  

För Vinter= 

S p o r t e n  

ek ipera sig 

HERRAR 

D A M E R  

B A R N  

fördelaktigast 

hos 

PAUL U. BERGSTRÖMS A.-B. 
DROTTNINGGATAN 74-78 

S T O C K H O L M  

FilllDEH« 
Äktenskapsförord. Boskillnads-
och äktenskapsskillnadsmål. 
Boutredningar och arvskiften. 

T E S T A M E N T E N  

Advokatfirman 

Andén & Staël von Holstein 
Sva Andén. Mathilda Staël von Holstein 

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

Sk rbBRIKt 

IDOL 
C I > LA V tO 

Auzn. direAi JrAn. fizlrrikesi*. 
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»Du har rätt. Men de ha inte gjort i ord
ning min apelsinlemonad.» 

»Det finns visst apelsiner och socker i 
sängkammaren. Men det är bäst, att jag 
går. Stanna här ett ögonblick, jag kom
mer strax tillbaka.» 

Han föll på knä vid soffan och lade sitt 
huvud bredvid Lucias. Hon vaknade stilla, 
visade ingen förvåning, hängde sig fast om 
hans hals och kysste honom. 

»För mig bort», sade hon. 
»Kom, älskade». .. och han ville lyfta upp 

henne. 
»Jag kan inte, Andrea; jag dör...» och 

hon tillslöt ögonen. 
»I morgon . ..» sade han skyggt, rädd att 

hon åter skulle falla i konvulsioner. 
»Ja, i morgon skall du föra mig bort, 

långt, långt bort. ..» 
»Långt, långt bort, min älskade...» 
De tystnade. Hon tyckte sig höra ett 

buller och sade, utan att öppna ögonen: 
»Nu kommer Caterina.» 
Efter ett ögonblick kom Caterina verkli

gen insmygande på tåspetsarna och fann 
sin man sittande på sin plats. 

»Har hon rört på sig?» 
»Nej.» 
»Jag har lagat i ordning din lemonad.» 
»Ämnar du verkligen vaka?» 
»Ja, jag stannar här; det kan du ju inte 

ha något emot?» 
Hon reste sig för att säga godnatt till ho

nom, och kan kysste henne. Sedan lämnade 
han långsamt rummet:. Caterina vakade än
da till morgonen. 

Nu slutade alla breven: »För bort mig!» 
De voro fulla av förtvivlan, dessa brev, 
och han var riktigt rädd för att öppna dem. 
De handlade endast om synd, självmord, 
död, evig fördömelse, samvetskval, helvete 
och tandagnisslan. Hon var rädd för Gud, 
för sin man, för Caterina, för Andrea själv; 
hon kände sig förnedrad, förlorad, störtad 
i en bottenlös avgrund. Och han anklagade 
sig för att ha ödelagt denna kvinnas liv 
och bad henne om förlåtelse, som om hon 
varit en martyr. »Jag har dödat dig, jag är 
din bödel», skrev Andrea, som efterhand 
hade antagit hennes stil och hennes fantas
tiskt lyriska uttryckssätt. 

Det var mot slutet av oktober. En sön
dagsmiddag vid bordet förklarade Lucia helt 
lugnt, att de skulle resa följande tisdag. 

»Jag trodde, att ni skulle stanna här hos 
oss till S an Martino», sade Caterina vänligt. 

»Det är för att Albertos hosta har för
värrats i detta fuktiga oktoberväder. Vårt 
hus vid via Bisignano är mycket torrt. Allt 
står i ordning där.» 

»För övrigt känner jag mig bättre», inföll 
Alberto. »Jag har fetmat, tror jag. Jag har 
måst släppa ut mina benkläder om livet. 
Det har varit mycket hälsosamt för mig att 
vara på landet.» 

»Det är ledsamt, att Lucia inte skall vara 
lika rask», sade Caterina. . 

»Vad gör det?» sade Lucia likgiltigt. 
»Tänk inte på mig. Jag är en olycklig, 
sjuklig varelse. Men den tid jag har till-
bragt här i C enturano, kära Caterina, har 
varit glanspunkten i hela mitt liv. Sedan 
kan det bara bli e tt hastigt sjunkande i evig 
tystnad, evigt mörker.» 

Andrea hade icke sagt ett enda ord, men 
om kvällen skrev han en bönfallande biljett, 
besvor henne att stanna ännu i några dagar. 
Han kunde icke tänka sig möjligheten av att 
hon skulle fara. I N apoli skulle hon ej älska 
honom längre. Han ville ej släppa henne. 
Hon var hans Lucia; varför ville hon bort? 
Om hon icke stannade, följde han efter 
henne, genast. Det skulle hon tänka på. 

Det var förgäves. Lucia ville bort. Han 
stötte på en järnvilja, som gick rakt på sitt 
mål. Hon svarade honom i ett par sko-

Den h usmoder, 
som förstår att spara, använder 
alltid garaiitiinärkt margarin vid 
matlagningen i stället för det dyra 

smöret. 
Hon uppnår därigenom precis 

samma resultat och får en bra 
slant över till pudra utgifter. 

Men (och det är en viktig sak!) 
margarinet måste vara garanti-
märkt, ty annars kan det vara 
ett undermåligt fabrikat. 

Morgonbrått din djärva ledung jämt du börje 
innan' dagen än i öster blänker. 
Ej blott för ditt vapens skarpa egg du sörje, 
rådsnar man på allt i vishet tän ker. 

Viking skokrä m bruke du på färden 
och glöm ej dess goda orlovssedel, 
ty det finns i hela, vida världen 
ej för sk or ett bättre putsnin gsmedel. 

f  a k t a  

DIVIN IA 
PARFYM 

EAU DE 
^^~^nCOLOGNE 

\TVAL  

JAG tVÄTTAR SJÄLV 
MIN tNOAS' M EO 
MERKURTVÄL 

MAN SK ALL AKTA 

SINA I\LAOER 

OC" MANOCR 

Varje familjeförsörjare bör bereda sina efterlevande 

Pension I 

ALLMÄNNA ÄNKE- OCH PUPILLKASSAN 
— G rundad 1784 — 

Prospekt portofritt på begäran, varvid denna tidning bör åberopas. 
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Kris ta l lk lara  
bli (/lasen vid diskningen, om 

Ni löser upp en smula Tom

tens Tvältpulver i diskvattnet. 



Världsmärket bland fickur. 
6,000,000 Omega-ur i bruk. 

fitnricTô SYI7AW/1 

motorvelocipeder med eller utan 
sidvagn, ett av världens 

främsta fabrikat. 

A/B NYMANS VERKSTÄDER 
UPPSALA ^  

T ä n k  a l l t i d  p ä  
N O R M A N S  

vid behov av Glas och Porslin. 
Tegnérgatan 23. — Odengatan 41. 

l 
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STALRESARMADRASSEN ID EAL 
Hygienisk - Billig - Hållbar 
Prislista gratis och franko 
AKTIEBOLAGET RESÅR 

Tel. 780 Karlstad 1 cl- 780 

Smid medan jär
net är varmt 

och vårda Eder hy > t"1 me(1  

Y vy-tvä!, som har en för
skönande inverkan på huclen och 
giver den ett imgdoms friskt ut

seende. 
Y vy-tvålen säljes i varje altar 

över hela landet. 

Österlin & Ulriksson, 
Kem.-tekn. fabrik, Ystad. 

ningslösa biljetter, som alldeles förkrossade 
honom. Hon ville bort, han skulle låta 
henne resa i fred. Hon ville bort, emedan 
hon led och var olycklig. Hon ville bort, 
och han hade ingen rättighet att hålla henne 
kvar, då han hade gjort henne så olycklig. 
Hon ville bort, för att icke dö i C enturano. 

Och hon for. Alen avskedet var sönder
slitande. Lucia grät hela morgonen. Kloc
kan tolv skulle de resa. »Det är sista gån
gen», sade hon vid allt vad hon gjorde. 
Caterina var blek och ansträngde sig att 
hålla tårarna tillbaka. Alberto var också 
rörd, emedan Lucia var rörd. Andrea gick 
omkring i rummen som en vålnad och rörde 
vid föremålen, som om han ville övertyga 
sig om, att han själv fanns till. Lucia 
undvek honom, talade icke till honom, men 
betraktade honom då och då med tårfyllda 
ögon. De frukosterade under tystnad; ingen 
hade aptit. Sedan tog Lucia Caterina med 
sig in i sängkammaren, lade snyftande sina 
armar om hennes hals och tackade henne för 
all godhet hon hade bevisat henne. 

»Måtte du bli belönad för allt vad du 
gjort för mig, min älskade Caterina! Gud 
hål le sin hand över ditt hus och låte glädjen 
spira upp och kärleken fortfara. Måtte An
drea alltid älska dig mer och mer, tillbe dig 
som en liten madonna...» 

Den andra gav henne en vink att tiga, ty 
hon kunde ej behärska sig längre; de kysste 
varandra flera gånger. De gingo ut i sa
longen, Lucia med rödgråtna ögon. 

»Farväl, Andrea», sade Lucia. 
»Låt mig följa med till stationen», vis

kade han. 
»Nej, nej, det skulle bara göra det svå

r a r e .  F a r v ä l .  T a c k .  G u d  v ä l s i g n e  e r  . . . »  
Snyftande ilade hon bort. Från balkongen 

utbyttes de sista hälsningarna, tills vagnen 
vek av åt Caserta till. 

Man och hustru voro nu allena med var
andra. Huset tycktes plötsligt ha blivit ö de, 
rummen föreföllo ofantligt stora. Där kän
des iskallt. Caterina böjde sig ner och tog 
upp något vitt, det var Lucias näsduk, och i 
denna näsduk gav Caterina sig till a tt gråta, 
tyst men bittert, som ett barn, vars mor har 
rest bort. Andrea satte sig bredvid henne i 
soffan, lade huvudet emot hennes axel som 
i forna dagar och grät, även han. Endast två 
heta, brännande, syndiga tårar. 

(Forts.) 

En ny hygienisk salong. 
FÖR DE FLESTA KVINNOR, ÅTMINSTONE 

dem, som leva i städernas dammibemängda luft, 
kommer det en tid, då det lilla ordet "ansiktsvård" 
blir aktue llt. Det är med tanke på d enna aktualitet, 
vi i dag vilja nämna ett namn och en adress: hy
gieniska salongen Wikloria, Drottninggatan 47, 1 tr. 
— alltså det centralaste läge också för de flesta 
tillfälliga besökande i Stockholm. 

Salongen är ny, och inredningen har det klarrena 
nyas hela hygieniska behag. Innehavarinnan, frö
ken C. Göranson, kommer (via Paris etc.) från 
Newyork, där hon är utexaminerad av Millius. 
Utexaminerad — ja, så fint och o rdentligt måste det 
vara för den, som nu för liden skall ge ansikts
vård och hårvård. För det sista slaget av vård, 
då speciellt hårfärgning, får frkn Göranson i da
garna en expert hit från Amerika. 

Amerikanskorna äro mycket noggranna med sin 
ansiktsvård, berättar frkn Göranson. Men det be
hövs också i klimatet därute, som är besvärligt 
för hyn. Det svenska klimatet behöver inte vålla 
kvinnorna här så mycket besvär i den vägen. Men 
i 30—35-årsåldern l)ör väl i a lla fall litet var börja 
försäkra sig om bibehållen skönhet på ålderdomen. 
Ett sådant slags försäkringsanstalt är alltså "Wik
loria". 

En schweizisk turistbyrå, officiell turislcentral för 
Schweiz i Skandinavien, har öppnats i Stockholm. 
Byrån lämnar kostnadsfritt allehanda upplysningar 
rörande Schweiz, ej blott de för vanliga turister 
nödiga, såsom rörande hotell, sanatorier, sport för
hållanden o. d. utan ock angående skolor, industri 
och handel samt utställningar. Rcscbroschyrer och 
kartor ställas av byrån likaledes kostnadsfritt till 
intresserades förfogande. 

—  I / I  —  
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f r å n  1 0 - 9 0  c m  t .  

] .  F .  H O L T Z  

H. M. 

I DROTTNINGENS 

HOF-
L E V E R A N T O R  

I BRUNKEBERGSTORG 5 - STOCKHOLM I 

(jjvå självsälra finsmalare 
äro gommen ock tungspetsen ~ de låta 
inte gärna lura sig när det gäller mat eller 
d r y c k  S k a  vi  s p  e  l  œ  d  e  r y t  e t t  
spratt ? Bjud dem pä. tvä smörgäsar, 
en med prima mejerismör ock en med 

"  BÄ S T A - V Ä X T 1 '  
Hed dem sedan säga vilket som är vilket 

JCr-irits 

På resa med småbarn 
är det moderns ständiga bekymmer: Varifrån 
skaffa mjölk? En praktisk, enkel utväg ar att 
lia en burk Nestles barnmjöl till hands. 
Barnmjölet är mycket lätt att tillreda, enär 
endast varmt vatten behöver tillsättas. l>a 
ej någon svårighet är förbunden med till
lagningen, kan man således med lätthet ge 

•barnet samma föda på resor, som när man 
är hemma. Barnmjölet håller s ig färskt myc
ket länge och vållar inga svårigheter vid 

matsmältningen. 

Av SANGALLA the 

rekommendera vi 
våra kända märken 

"PEKOE SOUCHONG" 
"IMPERIAL" 
"ORDINARY" 
1 orif  In« Iförpackningar. 

PERCY F. LUCK & Co. 

Gynna Iduns annonsörer! 

VICTORLAÎ 
LAVENDEL TVAL 

FÖR.NÅMSTA I SVERIGE 
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,Tvaîî -
Extrakt 

LÄSARINNORNAS 
SPALT 

Signaturerna Orolig, Bekymrad 
mor, Tacksam prenumerant av 
Idun, Flerårig Idunläsare, Fler
årig prenumerant, Prenumerant, 
Karin (om virkade spetsar), Li
dande, Obotlig, A. L. 56, Livs
intresse, T. H.. Fröken D. L., 
Förhoppningsfull 26 å r och Hem-
bageri ha personliga svar å re
daktionen. Insänd svarsporto, så 
tillställa vi Eder svaren. 

^ ^ *Solidar» som 

' ' ' '  N  D e  a v f r u a r n e  
r{// ill/i^ Tf /  l/  /HiUll» //  é fruktade gros 
à J" ///JjM l y / va och smuts 

11 ./A WffÏÏÏÏ/ vhl/Z hl Immv siga a rbetena 
IJ^jf \ hy// V/w//// f'f ! 1 fâ«U W, upphöra att 

"*"*• Y/k I VM;1 ^ \vlraœy vara mot^JUs 

% Vff / M, Ry^TmMF dande, om man använs 
#' V** ̂  ̂  der en»Solidar*lösning». 

Tr-^ Alldenstund ett resultat 
I f /  u p p n å s  r a s k t  o c h  s ä k e r t ,  

•  -  ^  I f /  b e h ö v a  d e  i c k e  b e f a r a  
V||p Jl|f [J I trötthet eller överans 

""" -*.* Ht" fJ"-& ** strängning. 
—  " -  •  

Om Eder handlande icke försäljer Solidar, rekvirera då direkt från 
fabriken i Sundbyberg. 

Kalmar Vapen, 
Högsta kvalité kärnmjöl 

Kalmar Ångkvarns A.-B. 

FRÅGOR OCH SV AR 

Fråga. Vore mycket tacksam 
få veta vart man skall vända sig 
för att söka plats som hjälp i 
hushåll eller med barnen m. m. 
i familj utomlands, helst Eng
land eller Frankrike. Ej som 
tjänare utan mot fritt vivre eller 
någon lön. "E. A." 

Svar. Vi få tyvärr upplysa Er 
om, alt Er önskan f. 11. höra till 
de ouppfyllbara ! Det finnes i 
dessa tider ingen familj utom
lands, som tar i sitt hem en 
svenska — eller från annat va-
lutafördelaktigt land — annat än 
för betalning. Man har inte råd 
att ens mot fritt vivre ge egna 
landsmän arbete ; så mycket 
mindre folk från främmande 
land. 

Fråga. Var finns verktyg och 
utensilier för bokbinderi att kö
pa? Finnes någon lärobok i 
bokbinderi? Bokmal. 

Svar. Här några adresser: 
Heyman & Holmberg, 14 Brun-
kebergstorg, Grubbens & C:o, 
i—3 Ferkens gränd, Fredrik 
Wagner, 48 Vasagatan, Rob. 
Ahlberg, 6 Klara S:a Kyrkogata, 
Karl Grönberg, 12 Wallingalan. 

I Samtliga firmor äro i Stockholm, I 
och bäst blir om Ni skriver ef
ter priskurant. På Wahlström & 
Widstrands förlag finnes en il
lustrerad handbok i bokbinderi av 
Kjerstin Key. Vill minnas bo
kens titel var "Amatörbokbin-
deri". 

Fråga, a) Som jag är myckel 
intresserad av målning och gär
na skulle vilja förtjäna litet på 
det, undrar jag om del bland 
Iduns övriga läsarinnor finnes 
någon som kan upplysa mig vart 
jag bör skicka jul- och nyårs
kort, som jag målat, så att de 
event, antagas för att sedan tryc
kas ? 

b) Var finnes någon skola, 
som utbildar mönsterritcrskor, o. 
vad fordras, för alt få tillträde 
till densamma. "Einvc." 

Svar. Vänd Eder till gross
handlare A. Eliasson, Kungsga
lan 54, Stockholm, eller Svenska 
Litografiska Aktiebo!., Birger 
Jarlsgatan 31, Stockholm. Men 
vackra och konstnärliga måste 
korten vara, om någon förläggare 
skall reflektera på dem ! 

b) 1 Tekniska skolan, .14 Mäs* 
tersamuelsgatan, Stockholm, ut
bildas mönsterritcrskor. Inga sär
skilda examina erfordras, utom 
för dem som vilja bliva lärarin
nor .i teckning, vilka måste ha 
tagit realskoleexamcn. Skriv och 
begär prospekt. 

är tidens lösen. Till en praktisk spar-
samhet hör att vid sina nödvändiga 
inköp anlita ett förmånligt inköpsställe. 
Hos vår firma köper Ni bäst och billi
gast. Sänd oss en order pä prov. N :i 
blir absolut belåten. 

ÄHLÉN & HOLM, S TOCKHOM. 
Den tvål Ni använder inverkar pä Eder hud 

flera gånger dagligen. Denna inverkan undgår 
icke att lämna spär efter sig. Har ni begagnat 
Eder av en dälig tvål, skall Eder hud också ovill
korligen taga skada därav, den skall bliva t orr. 
narig och ful. Så län ge Ni är ung, tror Ni-må
hända att Ni saklöst kan bjuda Eder hud vad som 
helst, men en vacker dag skall Ni icke kunna un
derlåta att se följderna, och Ni skattfngra 
Använder Ni däre mot en god tvåffskjll dc^Ve-i 
vara och hålla Edert skinnJritoih^WWgiva 
en ungdomlicjwdfärg. ^fllJWi snarr 
komma pä SS klara m| 

Ipckså Ur de JjMBpste. 
^apstcjfåfc cBFiUyden 
S f ä f r Z t f ^ u g ° d  t v å l s  e g e n -

äro framstälds av de 
su^agSTialier, iinet är tillsatt som kan göra 

Igi^^flBRnde mera tilltalande på bekostnand av 
j^Wsinverkan på huden, deras inverkan pä skinnet 
är så mild och välgörande, att även den ömtåli
gaste hud-skall icke endast kun na tåla dem men 
bliva förbättrad av deras användande Deras par
fym är så diskret att den skall falla alla i smaken. 
När härtill kan lögas, att Colgates tvålar obestrid
ligen äro goda, men likafullt  i  inköp icke ställa SIR 

dyra. skall Ni inse att Colgates tvålar äro de som 
alla och en var böra bruka. Försök den där
för re dan nästa gång Ni ämn ar inköpa tvål .och 
vi äro förvissade om, att Ni för framtiden aldrig 
skall kunna tänka E der att begagna annan tvål 
än Colgates 

Colgates Tvålar fås övcralli 

kdpp snabbt 
säkert vid 

Reumatism Huvudvärk 
Gikt Ischias 
Nervsmärtor Influensa 

Inga skadliga biverkningar. Starkt 
urinsyrclösandc gär Togal till 
själva roten av det onda. Dess 
smärtstillande verkningar märkas 
genast, även sömnlöshet bekäm
pas med Togal. Finnes å apotek 

till kr. 2:60. 

Vind Eder vi d b ehov a v g ravering till 
FRÖDINS GRAVYR AFFÄR 

Mästersamuelsgatan 36, Stockholm 
där Ni får affärssigill, schabloner, 
skyltar, monogram, inskriptioner, m. 111. 
billigt och elegant utfört. 

Försilvring och förgyllning. 
T»i»fnn»r. Stockholmstcl. 18 113. telefoner. Sundbybcrg  77l. 

Åberopa denna annons vid beställning. 

KINAMAGASINET 
specialaffär för Kinesiska varor: Hand
vävda Siden, vita och randiga Tvätt
siden, Råsiden 3:— mtr.. Textilier,-an
tikt porslin m. m. Obs. ! Äkta varor 
extra låga priser. Regeringsgatan 43, 
1 tr.. Stockholm. Riks. 30 86. 
KVARNSTRÖM & ERIKSSON 
Sliperi, Förnlckllngs- & Oxi-

dcrlngsfabrlk 
KUNGSGATAN fvl 

Al lin. T. Kli. 121 - R. T. 303 14 

P̂lECHERé 

dANOKÄPSI/ÄR 
stärka nerv- och muskelsystemet, skän
ka ungdomlig spänstighet, levnadsmod 

UNDERLÅT ICKE. ATT GÖRA ERT ANSIKTE SA TILLTALANDE SOM MÖJLIGT. 
OATINE rengör bättre än tvål och vatten. Porerna bli fullkomlitg rengjorda från damm och 

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

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

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

Fås överallt, eller skriv till 

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

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

Fråga. Finns det någon som 
vill hjälpa en ung flicka till god 
plats? Har genomgått folkhög
skola och handelsskola. Jag har 
alltid önskat komma i en bok
handel eller något liknande, men 
har ej någon som kunnat re
kommenderat mig. Och när man 
ej har läroverk så faller allting 
så svårt. Undrar därför 0111 det 
ej vore någon godhjärtad dam 
som hade någon bokhandel, eller 
någon som ville hjälpa mig. Är 
första tiden villig gå utan lön 
eller om så erfordras betala nå
got. Ensamstående ung flicka. 

och energi, samtidigt som de undan
röja trötthet, sömnlöshet och svaghets
tillstånd. Finnas å alla apotek och 
drogaffärer eller expedieras efter rekvi
sition från undertecknade, portofritt. 

Ask om 10 kapslar (för 10 dagars 
bruk) kr. 2.25. 

Ask om 20 kapslar (för 20 dagars 

bruk) kr. 4.25. 
Liten kur (5 stora askar) kr. 20.—. 
Stor „ (10 .. .. ) kr. 38.50. 

Generalagenter för Skandinavien: 

Harald Westerberg & C :o, 
— Göteborg.  — 
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M o t  k yl a  
skyddas huden av 

wiER'e 

N IN OH  
_  ° a t m e a l  

ÇREAM 

*B 

Önskar Ni uppfriska 
Edra kunskaper i engelska 
språket, önskar Ni uppehålla 
dem på ett angenämt och be
kvämt sätt och vill Ni läsa 
engelsk litteratur på orginal-
språket utan att behöva slösa 
b o r t  E r  d y r b a r a  t i d  m e d  a t t  
leta i lexikon, då måste Ni 
skatta Eder 

The English-Swedish Magazine 
(Engelsk-Snenska Tidskriften) 

Detta magasin utgives på en
gelska med parallell svensk 
översättning under medverkan 
av framstående engelska och 
amerikanska författare jämte 
Ernst l.und(|uist som över
sättare. 

lösnummer à t kr . tili  salu ö verallt.  
Prcn.: Helår 10 kr., halvår 
5:50. på posten, i bokhandel 
ocli portofritt från tidskriftens 
Kod. och Exp. Västerlångga-
tan 65, St ockholm. At. 49 46. 
Provnummer sändas gratis på 
begäran. 

IDUN 
1 9 2 1  
i  r ö t t  k l o t b a n d  
m e d  gu l d t r y c k  

finnas nu att tillgå hos 
hrr Bokhandlare eller 

direkt från 

IDUNS EXPEDITION! 
STOCKHOLM 

G r a t i s  m e d f ö l j e r  ti t e l b l a d  |  
jämte register. |  

Kr. 2:50 -+- porto 80 öre. |  

Likvid i postanvisning 

Huru uppstår narig, 
spröd och fläckig hud? 

I friskt tillstånd är huden ständigt 
försedd med ett för blotta ögat knap
past synligt fettlager, som har till än
damål att bibehålla huden mjuk och 

smidig samt skydda den 
för bakterier och andra 
parasiter. 

Tyvärr avlägsna vi 
dagligen detta fettlager, 
då vi tvätta oss, ty det 
är fastslaget, att fettet 
upplöses av tvållöddret 
och bortsköljes med 
detta. 

Vi beröva alltså vår 
hud dess naturliga, o um

bärliga skydd varje morgon, d. v. s. 
strax innan vi utsätta den för de olika 
faror, som hota under dagens lopp. 

Visserligen förnyas fettlagret så små
ningom av sig självt, men detta sker 
dock icke så hastigt, som önskligt vore, 
varför huden alltid en viss tid utan 
skydd är prisgiven åt de yttre inverk
ningarna. Därigenom blir den "narig" 
och spröd. 

För att råda bot härför 
behövs ett medel, som 
omedelbart efter tvätt
ningen återställer huden 
i samma skick som för
ut, d. v. s. konserverar 
den. 

Detta åstadkommes 
allra bäst genom Syster 
Elias Salva, som kom
mer naturen till hjälp 
och överdrager huden 
med ett fint, nästan 

omärkligt, men synnerligen verksamt 
skydd, vilket hindrar att huden blir 
spröd och "narig" och därigenom ett 
värnlöst byte för allehanda bakterier. 
Nämnda skyddslager är fullkomligt 
omärkligt, alldcnstund det fullständigt 
absorberas av porerna. 

En sådan konservering, som förnyas 
med varje tvättning, ås tadkommer inom 
överraskande kort tid en frisk, smidig 
hud, vilk et välgörande inverkar på hela 
kroppens hälsotillstånd. SYSTER EL
LAS SALVA finnes å alla Apotek, 
Sjukvårds-, Parfym-, Färg- och välsor
terade Specerihandlare. 

Pris 2 kr. pr burk. 

A.-B. PARFYMERI LOUISE, 
Stockholm. 

"•••II 

= 

B a b y u t s t y r s l a r .  
välsydda och bra modeller av bästa 
tillbehör Kr. 10 : —, med engelsk blö
ja och gördel samma pris. Bärmantel 
Kr. 4 : —. Dopklänning med mössa fr. 
10:50 till 15:— kr. Lakan och örn
gott Kr. S : —. Mönster medf. Röda 
Korsets modeller å Babyutstyrslar äro 
utarbetade i min ateljé. 
Dagmar Jacobsons Vitvaru- o. Linne-

sömnadsaffär 
Borås. Rt. 1406. 

Svar. Tyvärr tro vi atl Er 
vädjan kommer att förklinga för
gäves. Tiderna äro ju sådana 
atl del är mycket svårt att få t. 
o. m. en ganska anspråkslös plats, 
utan såväl goda kvalifikationer 
som även rekommendationer. Och 
Ni lia ju relativt taget få av de 
förra och till synes inga av de 
senare ! — Vad nu särskilt bok
handel beträffar, så fordras för 
att bliva antagen som biträde i 
en dylik affär ganska goda kun
skaper, gott minne och ett verk
ligt levande intresse för littera
tur och dithörande ting. Utan 
dessa egenskaper är det inte lönt 
att söka plats i en sådan fordran
de affärsgren som handlandet, 
visandet och föreslåendet av böc
ker o. d. — 1 ett fall ha vi dock 
sett huru just ett brinnande in
tresse parat med järnflit bringat 
sin man fram i just denna 
bransch och detta var när en 15-
årig gosse, som efter det han 
slutat folkskolan och konfirme
rats, sökte sig som springgossc 
till en bokhandel, och så smånin
gom genom flit, intresse och 
tjänstaktighet, gradvis fick den 
ena förtroendeposten efter den 
andra, tills han så småningom 
blev chefens högra hand och till 
slut meddirektör i firman. Som 
sagt, han började som spring
pojke, arbetade med liv och lust 
hela dageii, för att sedan när 
kvällen kom, hemma vid afton
lampan, eller i någon föreläs
ningssal, öka sitt vetande. 

IDUNS SKÖNHETS
INSTITUT 

X :r 1. Kan ni ge mig ett gott 
råd hur jag skall kunna få mina 
förfrusna kinder återställda. Har 
förr haft mjuk och klar hy men 
är nu genom förf rysning grov i 
hyn och oftast rödblå eller vid 
särskilt kallt och fuktigt väder 
svartblå på kinderna. Jag fryser I 
om dem så fort det är kyligt och 
i all synnerhet om vädret är rått. 
Jag har försökt att varje kväll 
tvätta dem med varmt vatten, 
men det tycks mig som om det 
bara blivit värre. Tacksam för 
ett gott råd vore Signe. 

Alt tvätta med varmt vatten och 
tvål är nödvändigt ur rcnlighets-
synpunkt. Men det hjälper ej 
mot förfruset ansikte. Efter 
tvättningen skall ni hadda kinder
na med så hett vatten ni kan tåla 
tillsatt méd alun. När kinderna 
äro genomlida torkas de med en 
mjuk handduk och inmasseras 
med kamfcrsalva. Undvik att 
tvätta ansiktet på morgnarna och 
gnid åter in det med kamfcrsal
va in nan ni går ut. Ni kan pudra 
ansiktet, vilket skyddar något mot 
kyla, men avtorka det mesta pu-
dret med ett sämskskinn, så alt 
ni ej ser pudrad ut. — Ett annat 
medel som säges utdraga kyla är 
att om natten anbringa friska ci
tronskivor över de kylda delarna. 
Ett bandage med vaxtaft lägges 
stadigt över. 

N :r 2. Bästa fru Skönhetsdok-
torn, var god hör på en mång
årig utländsk prenumerant. Har 
mycket fet och oren hy, tvättar 
den enligt era anvisningar med 
varmt vatten och masserar den 
uppåt och utåt, men det hjälper 
ej. Huden är fortfarande grå 
och dålig och mycket pormaskar 
bildas. Ville gärna be om recept 
till citronhudcrème. Hittar ej tid
ningen där det står. — Ävenså 
ber jag vänligen om ett medel att 
borttaga generande hårväxt. Ir
riteras ej huden av det med 
osläckt kalkt? Ber att även få 
detta recept. Har använt medlet 
med svavelbarium men huden blev 
mycket irriterad därav och ännu 
efter sex veckor äro röda fläckar 
kvar. Bekymrad parisienne. 

Tag litet borax i tvättvattnet, 
därav blir huden torrare men den 
behöver efteråt litet m assage med 
någon god hudcrcme. Här ger 

DET KAN EJ NOG OFTA UPPREPAS 
ATT 

•rfrboga IfifZHargarin 

ÄR MARKNADENS fÖRNÄMSTA 
8S2É  ̂

o 

SHTisäi 

SVENSKA MEDICINALVÄXTFÖRENINGENS 
torkade blåbär, lingon, spanat, dill, sopprtitter m. m. 

Högsta kvalité. Billiga, hållbara, lätta att förvara och 
enkla att anrätta. Bären ge utmärkta'soppor. Lingonen 
ge dessutom en god sylt. Sopprötterna ge med obetydlig 
fettilleats en yälsmakande buljong. Utförlig beskrivning med
följer varje kartong Finnas i varje välsorterad sp eceriaffär 

OBS.! Förekomma i minut endast i våra kartonger. 

D e t t a  k a f f e  r e k o m m e n d e r a s  
särskilt för god och fyllig arom. 

PERCY R LUCK & Co. 

Fonder kr. 62,000,000: — 
gottgör ô 

• 

[ Depositions- & Kapita lräkning 
4 Va proc. 

Förstör ej Eder hy 
med vatten utan använd Velvet Com
plexion, den amerikanska kvinnans bä
sta skönlictsnjcdel mot rynkor, röd och 
oren hy. Velvet Complexion (sam-
metshy) innehåller äkta mandel och 
försäljes i alla parfymaffärer. Pris per 
flaska 5 : — och 8 : — kronor. Gene
ralagent: A/B Parfymeri R. Barlach, 
Stockholm C. 

Millioner förstöra sitt hår med 
sprithaltigt och felaktigt sam
mansatta harvatten, grönsåpa, 
såpsprit m. fl. otjänliga hem-

kurer. Ni behöver ej med bekymmer 
se håret falla bort, oui ni tillskri
ver Specialisten i hårsjukdomar 
VALENTIN LINDBERG, Kom-
mendörsg. 12, Sthlm, träffas kl. 12 
—2 vard. Flera tusen bevis finnas 
från botade skalliga och tunnhåriga 
personer. Uppgiv ålder, sjukdomens 
art ni. in. Bifoga 40 öre för svar 
i diskret brev. Mina behandlings
metoder äro berömda av såväl ve
tenskap, press som allmänhet. 

'marcr 
' »tA oMm I/af 
'artiÅ/&7\ 

BEGÄR VAR KATALOG NÜ1V 

HUGO 5VENS5ÜN &C9 
QOrttJORQ 

Köp SUSI  

Vals för piano, 

finnes att tillgå i musikaffärerna. 

Filta«* beställas eller köpas billigastfr 
1 11101 osi. Begär vär illustr. priskur. 
Arvika Spinneri o. Vävnadsaffär, 

Oxtorgsgatan 9 A - Stockholm 

B aby utstyrslar 
verkligt förstklassiga, allt för den ny
födde Kr. 10:—, extra fin Kr. 14:, 
engelsk blöja och gördel samma pris. 
Bärmantel kr. 4 : —, örngott av nob-
lessväv broderat hörn Kr. 3 : —. Mön
ster medf. 

Fru CLARA LINDQVIST, 
ö .  K v a r n g .  3 2 ,  B o r å s .  

Reumatism 
Pr sats kr. 5 : 

botas ofelbart och snabbt medelst det 
sedan åratal välkända, av apotekare 
sammansatta MOORLAND. 100-tals 
intyg. 

franco från Varulagret WASA, 
Kemikalicavd. Stockholm 2. 

K I K H O S T A  " 8 0 D E R S I N "  
Botar sjukdomen på högst 10 dagar och kräkningarna upphöra genast. 
Intet månadslångt nattvak mer. — Dr J. Carlson, Krödsherred, skri-
ver : "Använder "Sodersin" i stor utsträckning och med utmärkt re-
sultat. Ett tacksamt exempel kan nämnas : Godsägaren Ellef Ringnes 
jr., som har 3 barn, vilka äro behandlade med läkemedlet, har anmo
dat mig om att för sin räkning utdela 100 flaskor till obemedlade. 

(s) J. Carlson, distriktsläkare.' 
"Sodersin", känt sedan 20 å r i de latinska länderna, infördes i fjol i 

Skandinavien och uppnådde på några månader en försäljning av cja 
10,000 flaskor. Begär "Sodersin" på Edert apotek. @ 

T ' 



Vårt klimat fordrar, 
för att hyn skall behålla sig fraîche, 
smidig och mjuk en hudcreme med 
väl avpassad fettha.lt. Ingnid huden, 
i synnerhet efter varje tvättning, med 
Oxygenolfabrikens Amarant-Cold-
Cream. Låt ej påtvinga Eder ut
ländska, odugliga cremer varpå hand
landen har större förtjänst. Dessa 
cremer äro ej passande för vårt klimat. 

N Y H E T !  

Fåtö l j  — duchate l l  
(patentanm.) 

Köpare skriva : 
"Hemtrevlig.. bekvitm viloplats... 
en utmärkt bildel... elegant pryd
nad ... moderat pris" o. s. v. 

Bcgtir närmare upplysningar från 
MATT- S MÖB|ELLAGRET 

G Ö T E B O R G  

BP 

jiiiir t 

I VARJE HEN BOR FINNAS 

DM1SMBÛK Den nya upplagan av 

I D U N S  K O K B O K  
4v E L I S A B E T H  Ö  S  T  M  A  N  -  S  U  N  D  S  T  R  A  N  D  

12:te uppl. 
Fullständigt omarbetad och utvidgad 

Pris Kronor 10m— 

Anvisningar att använda gasspis eliergasugn 
vid alla recept för stekning och bakning. 

!iiii;iiiini m' iiT 

Gynna IDUNS 

annonsörer ! 

Endast kronor 

kostar en lott i 

det  s tora  

VELANDERHEM-

LOTTERIET 

i  Malmö.  

De d yrbaraste och flesta vinster 
som något varulotteri i Sverige 
presterat. 

Skriv i (lag till lotteriet efter 
en eller flera lotter. 

Fina vinster! 
Stora chanser! 

Dragning den 31 mars. 
miiimiiiimmiiiiimimmiimiimi 

jag det begärda receptet på ci-
Ironhudcrèine, som ej alls gör hu
den fet, endast smidig: 20 gr. fin 
skirad fårtalg, 30 gr. söt mandel-
olja smältes i ett kärl stående i 
en kastrull med hett vatten. När 
det feta ä r smält lyftes kastrullen 
av elden och saften av en stor ci
tron, behörigen silad, jämte J4 g'"-
salicylsyra lör att cremen skall 
hålla sig tillsättas. Blandningen 
röres tills den svalnar och en go d 
stund efteråt tills den blir vit och 
smidig. Ett par droppar parfym 
kan tillsättas om man så önskar. 
Cremen fylles på små burkar. — 
Medel in ol generande hårväxt: 
3'A gr. osläckt kalk och 7 gr. 
soda blandas väl med 28 gr. svin-
ister. Salvan röres tills den blir 
smidig och förvaras på burk. Li
tet av salvan utbredes över de 
hårbevuxna ställena och får sitta 
på i 5—10 min. då den skrapas 
bort med en slö kniv, t. ex. en 
silverfruklkniv. Behandlingen må
ste upprepas vid behov. Skulle 
huden visa sig irriterad påstrykes 
zinksalva. 

N :r 3. Hur skall jag göra med 
min näsa, som i synnerhet på näs
vingarna är alldeles röd. Ansikts-
lniden för övrigt är också flam-
mig, särskilt då den utsättes för 
kyla eller stark värme. Lider ej 
av finnar eller an dra utslag. Säg 
mig ett osvikligt medel, snälla fru 
Skönhetsdoktorn. 

20-åring. 
Jag råder er att varje morgon 

dricka en kopp hett vatten på 
fastande mage och sedan ännu en 
kopp längre fram på dagen. Ty 

jag tror att er hudrodnad mer 
kommer av dålig ämnesomsätt
ning än av kyla. Ni måste dag
ligen röra er i friska luften samt 
varje dag la en 10 mi nuters mor
gongymnastik under djupandning 
helst framför öppet fönster. Om 
ni ä r ihärdig och dessutom sköter 
er med bad och förståndig diet 
blir ni 110g fri från olägenheten. 

N :r 4. Kan fru Skönhetsdok
torn ge mig ett gott råd? Mina 
händer äro mycket tjocka och 
röda och tål aldrig kölden ulan 
det blir sprickor i huden. Den 
är också mycket skrovlig och ful, 
och som händerna äro stora förut 
verka de ännu större. 

Lantkrabba. 
Ni måste undvika att utsätta 

händerna för hastiga temperatur
växlingar och aldrig om vintern 
tvätta dem i kallt vatten. Efter 
tvättningen bör alltid något lönan
de ingnidas i händerna, t. ex. föl
jande medel all få vi la och mjuka 
händer: Saften av */ citron blan
das väl med vitan a v ett rått ägg, 
några korn salt och 2 matskedar 
eau de cologne. Blandningen om-
röres väl. 

N :r 5. Snälla fru Skönhelsdok-
torn, finns del något oskadligt 
medel, som gör håret lockigt ut an 
krustång eller papiljotter? 

"Brunett". 
Lockvallen: 4,35 gr. potaska, 

1,7 gr. pulvr. konsjoncll, 2> lÄ gr-
ammoniakvatten (utspädd ammo
niak), 14 gr. violextrakt, 56 gr. 
glycerin, 40 gr. ren sprit, 5 del. 
destillerat vatten. Blandningen 
får stå en vecka med omrörning 

då och då. Därpå filtreras den 
och förvaras på flaska. Härmed 
fuktas håret och gnuggas. Man 
kan fästa upp det med kammar 
så som m an vill h a det och gnug
ga framhåret och låta det torka 
så rufsigt som möjligt. När hå
ret sedan är torrt och kammas 
ut är det yvigt och vågigt om 
man kunnat fästa det med kam
mar och nålar så att vågor bil
dats. Det enklaste är ju att rulla 
upp håret på skinnpapiljotter och 
låta dem sitta tills håret torkar. 
Om ej håret utsättes för stark 
fukt håller det sig vågigt i några 
dagar. 

N :r 6. Snälla Skönhetsdoktor, 
giv mig svar på följande frågor. 
— 1) Jag lider så förfärligt av 
att ständigt gå omkring eldröd i 
ansiktet. Är det varmt så blir jag 
röd, är det kallt så blir jag ock
så röd. Jag är ganska fet i an
siktet. Finns det något medel som 
borttager den obehagliga hudrod-
naden? Det skulle ej skada om 
jag magrade litet i ansiktet. •— 2) 
Jag har ganska tjocka och grova 
armar och ben och skulle gärna 
vilja ha dem litet smalare. 

18-årig flicka. 
1) Beakta sv. på fr. 3. Ni be

höver tydligen bättre ämnesom
sättning i kroppen. Era armar 
och lien äro 110g litet svårt att 
skapa om, men det på somliga 
ställen hopade fettet jämnar ut 
sig 0111 ni dagligen gymnastiserar 
och för övrigt sköter er hygie
niskt. Skaffa er en bok 0111 hem
gymnastik och utvälj där några 
lämpliga rörelser, vilka ni under 
10 min. varje morgon utför. Det 
är ihärdigheten som hjälper. Ni 
får se att efter en tid lider ni 
mindre av era ölägenheter. — 2) 
Mot för tjocka ben anbefalles 
följande rörelse : Lägg er på rygg 
på golvet, sätt händerna i sidor
na och höj benen i luften utan 
att röra överkroppen samt håll 
dem rätt upp medan ni räknar 
till 20. Sänk dem sedan sakta 
och upprepa rörelsen 10 gå nger å 
rad varje dag. 

Kvinnlig arbetskraft 
inom såväl hemmens som andra 
kvinnliga arbetsområden kan Ni 

med bästa resultat 
erhålla genom att sätta in en an
nons i IDUN, specialorganet för 
kvinnliga platsannonser av alla 
slag. 

Insänd Eder annons till Iduns 
Annonskontor, Stockholm, och Ni 
erhåller omgående prisuppgift. 

Kammarjungfru 
får pl. 1 mars eller sedn. på s t. Herrg. 
Fordringar: god redb., karaktär, ord
ningssinne, gott sätt, ålder 25—40. Sv. 
jämte bet.-avskr. o. foto till "F örtroen
deplats", Herrg. under adress S. Gu-
nnclius Annonsbyrå, Stockholm f. v. b. 

BREVLÅDA 
EXP :S BREVLADA. 

Signatur "Skånska / mars 1923" 
torde uppgiva namn och adress 
för Iduns exp. 

"I saknad 07- eget hem." Eder 
annons kostar kr. 4:50 som tor
de insändas varefter annonsen 
införes i först utkommande 11 :r. 

Ytterligare prisned* 
sättning fr. 1 jan. 1922 

L e d i g a  Pl a t s e r  oc h  

P l a t s s ö k a n  d e  

25 öre pr mm. 

LEDIGA PLATSER 

Hushåll8kunnig 
enkel, bildad flicka eller änka kan nu 
genast crh. plats att ensam sköta hem
met för ungherre på landet. Helst nå
gon med intresse för veg. matl. (lätt 
mat). Alla bekvämI. i bost. Svar 
med rek., uppg ift å ålder o . lö neanspråk 
till "Kanaltjänsteman", Brinkebergs-
kulle per Vänersborg. 

Plats i England 
erhåller karaktärsfast och anspråkslös 
svenska, ej allt för ung, att sköta 
mindre hushåll samt biträda med vård 
av gammal dam, svenska Stark och 
god hälsa huvudsak. Kunskap i enkel 
matlagning och sömnad fordras. Svar 
med porträtt, löneanspråk, betyg samt 
anvisning å returporto sändes till Mrs 
Ph. Oyler, Godshill, Fordingbridge, 
Hants, England. Referens : Byråche
fen Fr. Giöbcl, Kungl. Domänstyrelsen, 
Stockholm. 

Bildad flicka 
kan mot låg inackordering få vistas 
som sällskap. Litet hjälp i hushållet 
önskas. Jungfru finnes. Svar till "H. 
Z.", Göteborg V. 

God plats 
som husföreståndarinna finnes både i 
fruns hem- o. bortovaro. Svar till "N u 
genast", Iduns exp. f. v. b. 

Deutsches Mädchen 
Wird als Hausmädchen gesucht. Ant
wort an "Ordnung und Interesse" an 
Svenska Telegrambyrån, Göteborg. 

Deutsches K inderfräulein 
wird zu d rei Kindern gesucht. Mädchen 
in Sneidern und Handarbeit bewandert 
mit Interesse für Haushalt wird bevor
zugt. Anwort mit Zeugnissabschriften, 
Bild und Angabe von Lebenslauf und 
Gchaltsansprüchc an "Kinderlieb" er
beten an Svenska Telegrambyrån, Gö
teborg. 

Vikarie 
under ett år från och med den 1 mars 
1922 önskas för förestånderskan av 
3:dje grad vid Piteå hospital och asyl; 
behöriga sökande äga att senast före 
klockan 12 den 20 februari 1922 till 
överläkaren ingiva sina till Kungl. Di
rektionen för Piteå hospital och asyl 
ställda, av behörigen styrkta merit-
och tjänsteförteckningar åtföljda an
sökningar. 

Piteå i november 1921. 
Hospitalsdirektionen. 

ENKEL BILDAD FLICKA, 19 år, 
önskar plats, hälst på landet och där 
jungfru finnes, att hjälpa till med hus
moderns bestyr och barnens vård och 
tillsyn (ev. som barnsköterska). Ar 
händig i sömnad och kunnig i barna
vård. Har små lönepretentioner. Tack
sam för svar inom 8 dagar till "Villig 
— Barnkär", Nässjö p. r. 

FÖRLOVAD FLICKA önskar plats 
i bättre fam., helst ej för långt från 
Göteborg, att under duglig husmors 
ledning lära och deltaga i husliga syss
lor. Villig betala något. Svar jämte pris 
till "Intresserad 10 Febr.", Kiosken 
Järntorget, Göteborg 

Som husmoders hjälp 
söker förlovad flicka omedelbart plats 
i Malmö. Svar till "Malmöplats", De
peschbyrån, Gustaf Adolfs t org, Malmö. 

Husjungfru. 
En snäll och villig flicka, som vill 

åtaga sig en husjungfrus sysslor och 
vara husmodern till verklig hjälp, er
håller genast väl avlönad plats i liten 
familj. Svar med betygsavskrifter och 
om möjligt fotografi till " Husjungfru", 
p. r. Alingsås. 

Husföreståndarinna. 
För skötande av tjänstcmannahem 

samt en 4-årig dotter. Endast plikt
trogen, barnkär, sparsam och respek
tabel person bör reflektera. Jungfru 
finnes. Svar med uppgift å löneanspråk 
och fotografi till: "Västkusten" A.-B. 
S. Gum.-elius' Annonsbyrå, Göteborg 
f. v. b. 

Bildad, barnkär 
och sykunnig flicka, van vid lättare 
hushållsgöromål får plats genast i liten 
fam. Svar med betyg, lönepr. o. foto 
till " Husmors hjälp", Kalmar p. r. 

PLATSSÖKANDE 
BILDAD 19 ARS FLICKA 

önskar från 1 april plats i gott hem 
(helst där någon ungdom finnes) för 
att under husmoders ledning lära inom 
ett hem förekommande göromåi. Vid 
lön fästes intet avseende, blott ett vän
ligt bemötande kan påräknas. Svar 
torde ben. sändas under sign. "Fritt 
vivre", poste restante Askim. 

— m — 



Söfteï» JVt plais 
pi något av den kvinnliga verk

samhetens olika områden? 

Horn dû ifià. g 
att ett beprövat och av tusentals 

kvinnliga platssökande med bästa 

resultat använt förfaringssätt är att 

annnonsera i Jdun. 
annonsera i IDUN. Insänd Eder 

annons till Iduns Annonskontor. 

Stockholm, och Ni erhiller omgi 

ende prisuppgift. 

Plats önskas å gods 
eller st örre egendom av en ordentlig o 
arbetssam flicka. Har genomgått Gö
teborgs Nya Husmodcrskola med ut
märkt goda betyg. Är kunnig i inom
hus förekom, göromål. Svar snarast 
möjligt till "28 år", Postkontoret 7, 
Göteborg. 

Undervisning 
i hushållsarbete m. m. erbjudes 2 unga 
flickor, som önska komplettera för bli
vande fackutbildning eller hemutbild
ning. Skicklig, exam, lärarinna, vac
kert hem, sund skogstrakt och goda 
kommunikationer. 1'ris 130 pr. månad. 
Svar till "Lantliv i gammal prästgård" 
Iduns exp. f. v. b. 

Elever mottagas 
på gård i Vestergötland. Undervisning 
i lanthushållning, matlagning, träd
gårds. m. m. Utex. lärarinna. 

Astrid Sundler, 
Bro, Istrum. 

Konfirmander mottagas 
Laxarby prästgård, Dalsland. Gustaf 
M culler, Kyrkoherde. Adr. Bengtsfors. 

Ung, elementar-
bildad flicka, 

av god familj, önskar plats att sköta 
mindre barn. Villig vara behjälplig 
med läxläsning eller undervisa i för
bered. kl. kurs. Svar till: "Barnkär", 
Iduns exp. f. v. b. 

26-års flicka 
söker plats den 1 april att, under dug
lig och praktisk husmoders ledning, 
lära sig finare , såväl som enklare mat
lag. serv. o. d. Fritt vivre samt nå
gon lön önskas. Helst å herrgård eller 
prästgård. Svar till "Arbetsvillig", 
Iduns exp. f. v. b. 

Husföreståndarinnor 
yngre och medelålders, med god kom
petens (även musik- och språkkunniga), 
söka verksamhet. 

Hemmens Platsförmedling, Malmö. 
Tel. 9307. 

Ung änka 
önska till den 1 eller 15 april plats 
som hushållerska för en eller två per
soner där en 5 års gosse kan få med
följa. Svar till Fru Nancy Johnson, 
Dahla, Trcnsum, Blekinge. 

THYRA RINMANS 

Konvalescenthem 
för barn 

ûstanà, Förnäs. Tel. 8 Gränna. 
215 mtr ö. h. God närande föda. 

Skolundervisning. Kindergarten. Sär
skild spädbarnsavdelning. Prospekt. 

DIVERSE 
Eleganta Helylle-
dambyxor i svart, 
lila, blått och helio
trope i vid, rymlig 
modell, försedda med 
gummiresår, finnas i 
tre storlekar. Kr. 
5 : 50 pr par. Expe
dieras mot postför
skott från 

O. WISTRAND & C :o, 
Stadsgården 14—16, Stockholm 4. 

S:la Birgittas svavelpomada 
innehåller svavel i löslig form, 
stilrker hårväxten, förhindrar 

mjilllbildning. 

Parfymeris S : ta Birgitta, Stockholm. 

M lis förlovad prMdolter 
önskar snarast möjligt plats i familj i 
Stockholm eller dess närhet. Är kun
nig i vävning, sömnad, barnavård 
m. m., samt är villig att deltaga i alla 
inom hemmet förekommande göromål. 
Någon lön önskvärd. Svar till "Värm
ländska", Dag. Nvh.. Stureplan. 

Vägglöss 
Desinf. m. Amerik. Gassystem (ej 

cyankalium). Ej risk eller obehag för 
grannar. Skadar ej tyg eller möbler. 
Spec. : Kackerlackor, Mal och Vägglöss. 

Nordiska Desinfektions Anstalt. 
Riks 804 85 Stockholm Allm. 168 13. 

2 e I e m e n t a r b i I d a d e 

f l i c k o r  
(19 år) önska plats att läsa med barn 
och deltaga i alla inomhus förekom
mande göromål s amt sömnad. Svar till 
"Goda kamrater", p. r. Helsingborg. 

Ung bildad flicka 
önskar plats i familj som lutsmoderns 
verkliga hjälp, helst där jungfru finnes. 
Har förut innehaft plats och genom
gått husmodersskola. Familjemedlem. 
Sv. till "Intresserad 24 å r", Iduns exp. 

Värdinneplats 
önskas av ung bildad änkefru i gott 
hem. Fullt kunnig i ett hems skötsel. 
De bästa referenser kunna lämnas. 
Svar till "Duglig och representativ", 
iduns exp. f. v. b. 

Ung 
av god familj, kunnig i kautschuks
arbeten. söker plats som tandtekniker 
hos gift manlig eller också hos kvinn
lig t andläkare. Svar till " A. B.", Upp
sala, p. r. 

Mot grått hår oeh mjäll. 
Härmed meddelas att det utmärkta 

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

Sagroidpil ler.  
Det erkänt goda, säkert och utan 

olägenhet verkande avföringsmedlct 
äkta Sagroidpiller finns nu åter att få 
på apoteken. 

Damer, hallå! 
10 st. moderna handarbetsmönster i 

stilfulla nyheter sända vi mot postför
skott av kr. 3.40 om 1 kr. medsän
das ordern i frimärken. Rekv. i tid. 

A. Carlson, Atelier Svea, Falun. 

Doktor J. Arvedsons kurs 
i Sjukgymnastik, Ma ssage 

Pedagogisk Gymnastik 
medför" enligt kungl. maj :ts medgi
vande samma komp. och rättigheter 
som en kurs vid Gymn. Central
institutet. 

Kursen, 2-årig, börjar den 15 sept. 
Prospekt på begäran gen. D :r J. 

Arvedson, adr. Odengat. 1, Stockholm. 

D:r A. KARSTEN 
Modlclnskt Blektrtcltets-, 
Ljut- och Röatgéalastlist 

Kungsg. 60, STOCKHOLM 
Behandling ar 

reumatiska åkommor*. 

M A M M O R !  
GERDA von SYDOWS 

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

Nedsatta terminsavgifter. 

* 
GOTEBORGS 

GYMNASTISKA INSTITUT 
östra Hamngatan N :o 45 
Förmånligaste specialkurs i 

MASSAGE o. SJUKGYMNASTIK 
Nästa kurs börjar den 15 september. 

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

Gymnastikdirektörsexamen 
avlägges efter 2-årig kurs av kvinnliga 
elever vid 

Sydsvenska GymoastiR-Institotet. 
Ny kurs börjar 15 sept. 
Prospekt Major J. G. Thulin , LUND. 

Ungdomlig charme, 
persikolen, mjuk och smidig hy ger 
Majorskan Edmanns Idealcrcme. Pris 
2:— kr. per burk. Fås i Parfymaffä
rer. I parti A/B Parfymeri Barlach. 
Stockholm C. 

Lider Ni av huvudvärk 
och nervsmärtor? 

Om Ni alltjämt lider av huvudvärk, 
reumatism, ischias eller neuralgi, där
för a tt de medel, Ni använt, icke hjälpt 
eller åstadkomnio svettningar, hjärt
klappning och sustiing för öronen, så 
försök med Dr. Stolirs Kephaldoltablet-
ter. De skola hjälpa Eder och äro full
komligt oskadliga för hjärta och andra 
organ. Användas sedan åratal av de 
främsta kliniker och läkare med de 
bästa resultat och utmärkta rekommen-
dationer. Finnas ä alla apotek. 

Strengnäs Husmodersskola 
Vårterminen 24 febr.—24 maj. Grundlig undervisning. Gott hemliv 
lig exam, lärarinna. Prospekt mot poito gen. Fru M. Braune Skick-

Strengnäs. 

TRÄDQÅRDSKUR8 
för kvinnliga elever vid Torshäll, Leksand 1 apr.—31 okt 15-de kursen 
Extra elever även på kortare tid. Vegetarisk kost. Ref.,' prosp. "och vidare 
upplysningar på begaran. 

LILLIE LANDGREN. MÄRTA PHILIP. 

Kvinnliga Folkhögskolan i Wara 
kommer att pågå fr. o. m. den 1 maj t. o. m. den 14 okt. Undervisning med
delas i vanliga folkhögskoleämnen .handarbeten, sömnad, vävning, växtfärg-
ning, lanthushållning, konservering och matlagning samt valfritt i tyska eller 
engelska språket. Folkhögskolan i Wara är den enda i vårt land, som är 
anordnad enbart för kvinnliga, elever, vilka här erhålla en grundlig och mång
sidig teoretisk och praktisk utbildning under längre tid än vid någon annan 
svensk kvinnlig folkshögskola. Rymliga lokaler. Nytt skolkök. Billiga lev
nadsomkostnader. Stipendier på upptill 45 kr. pr månad, övre avdelningen 
vid folkhögskolan i Wara meddelar av mera specialiserad utbildning bl. a. : 
Främmande språk och är avsedd för flickor med större förkunskaper. Der. 
förbereder för inträde vid seminarium o. d. Begär prospekt från rektor Anders 
Johansson, Wara. 

Rektor Laurells Skolhem å Jonsbols herrgärd. Omsorgsfull individuell 
undervisning i realskolans kurser. Dessutom valfrihet och specialisering. Hjälp 
vid läxläsningen. Musiklektioner. Rikligt friluftsliv! Skolhemmet rek. sär
skilt för gossar i behov av stärkande lantvistelse. Referenser från 14 läsår. 
Adr. Wärmlands Björneborg. Tel. Wisnum 20 C. 

Beprövat medel m ot g rått h år. 
Ger hårrötterna näring och befordrar 

hårväxten. Pris 5 : — kr. pr flaska och 
porto. 

LAVEN DEL-H UD CRÈME. 
Utomordentligt välgörande för hyn. 

Bästa ansiktsmassagecrcme. Pris 2 :— 
kr. pr burk och porto. 

CRÈME D'OR. 
Rckom. för torr och slapp hud. Ef

terlämnar ej fettglans. Bästa ingredi
enser. Pris 2 : — kr. pr burk och por
to. Sändas mot postförskott från 
Fr. A. Carlzon, Karlsberg, Gamleby. 

Rivieran 
event. Italien. Med resvan dam, vil
ken ämnar sig mot södern önskar an
nan dam ressällskap. Sv. till "Gott 
kamratskap", Iduns exp. f. v. b. 

Den Suhrske 
Husmoderskole 

Köpenh amn .  
1'ensionsskolan, börjar nya kurser 

1 m ars och september. 
Program sitndes. 

I D U N  

Fräkencréme 
Borttager fräknar, fin
nar, fnassel m. m. Pris 

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

I ska Parfymmagasinct, 
Hovleverantör, Drott
ninggatan .  21. Sthlm. 

FROST 

Barnfröken, 
undervisningsvan och något svkunnig, 
önskar plats till 1 m ars event, tidigare. 
Svar till "X. Y." Iduns exp. f. v- "• 

SKADOR även mycket 
gamla botas fullstän
digt med Kylatum, ab
solut verksamt medel. 
Resultat efter 5 högst 
7 behandlingar. Pris 

pr flaska 5 : — kronor, avsett för en 
kur och säljes hos Sjukvårds-, kemi
kalie- och Parfymeriaffärer samt i p arti 
från A.-B. Parfymeri Barlach, Stock
holm C. 

INACKORDERINGAR 

Dokforinnmn Vilma Erlkrnmon* 

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

efter influensan erbjudes i  bildat 
på landet.  God omvårdnad. "ox 
Uddevalla. 

-Hemorroidplågor-
avlägsnas fullständigt genom in-

smörjning ined Syster Elias Sår

salva med Burows lösning. Pr 

burk kr. 2.S0. 

Försiiljes överallt. 

Birgittas 
Äkta Citron-Crême. 

Ofelbart medel mot sträv och narighy 
Bästa ansiktsmassagecrême. 

Utplånar rynkor o. ojämnheter i huden. 
Tillverkas av saften av friska citroner 

Parfymeri Sita Birgitta, Stockholm. 
Pris kr. 3 : — 

Crème o. puder 
att användas vid skötsel 
späda barn,' Bäddunderlag. 
Dinappar, flaskor m. m. Ba
bybyxor, impregn. 

I parti och minut billigast 
från 

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

Sjuka. 
Besök eller skriv till Homöopatiska 

Institutet Auxilium, Saltmätargatan 5 
(hörnet av Tegnérgatan). Rt. 825 11. 
Mottagn. 10—12; 2—1 eller enl. över 
enskommelse. Specialitet: Majsjukd. 
blodbrist, reumatism, fallandesjuka, in 
fluensa, njur- och gallsten samt soc 
kersjuka. 

Hultkrantz, 
Homöopat. Läkare. STOCKHOLM. 

n 

G R A N S H O L M S  

F I N P A P P E R S B R U K  

ANLAGT 1803 - -  GEMLA - - ANLAOT 1803 

Specialbruk för finare papperssorter. 

OMBUD OCII PARTI NEDERLAG I STOCKHOLM: 

R. W. STARE 
It. T. 40 44 59 KUNGSGATAN 59 A. T. 192 30 

» « • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • '  
*1111111111111 

Utmärkta organ 
«Sr 

annonsering i landsortens 
I Arvika: Anika Nyheter. 
§ Avesta: Avesla-Posten. 
I Borlänge: Borlänge Tidning. 

I Borâs ; Borås T idning, 
ï Engeihoim: Engelholms Tidning, 
i Eskilstuna: 

I Falun: fa| 

I Gevle: Gefle-Posten. 
I Halmstad: Hallandsposten. 
I Hedemora: Södra Dalarnes Tidning, 
ï Hudiksvall: Hudiksvalls-Tidningen 
ï Hälsingborg: HelsinnbornsDaoblad 

1 Härnösand: Hernösands-Posten. 
1 Höganäs: Höganäs Tidning, 
ï Hörby: n§rby Dagblad. 
I Jönköping: Smålands Allehanda, 
ï Kalmar; Barometern, 
ï Karlskrona: Karlskrona-Tidningen, 
i Karlstad: Värmlands Läns Tidning. 
I Katrinehoim:KatrinRhnlms-l 

I Landskrona: iandskrona-1 
I Linköping: östgöten. 
I Ludvika: yvika Tidni 

Lu|eà: Morrbottens-Kuriren. 
Lysekil: Lysekils-Posten. 
Malmö; Skånska 
Mariestad : 

Mora: M ora Tidning. 
Norrköping: Norrköpings Tidningar. 
Nyköping; SödermanlandsNyheter. 
Nässjö: Hässjö-Tidningen. 
Skövde: Skaraborgs Läns Annonsblad 
Sollefteå: Sollefteä-E 
Sundsvall: SlindSVallS-F 
Säter: Säters Tidning. 
Söderhamn; Söderhamns Tidning. 
Trelleborg; Trelleborgs Allehanda. 
Uddevalla; Botiusläningen. 
Umeå; Västerbottens-Kuriren. 
upsaia: Tidningen U psala. 
Visby; Gotlänningen. 
Västervik: 

Växjö: Hya V äxjöbladet. 
Örebro: Örebro Dagblad. 
Örnsköldsvik: örnsköldsviks-Posten 
Östersund: JämtlaBdS-PoStBD. 



ar damernas 
Lfavorit-tyål 
w)ch en ide 

Ikbarnfvål 

Ull Illlllllll Illlllllllllllllllllllll Illllllllllllllllllllll IIIIMI 

5 i"" " " """ "E (CtocUa)N2 1 

IDET SOLDRUCKNA SYDAMERIKA, 

i Equadnrs och Venezuelas jämna tropik-

hetta, ligga världens främsta cacaodislrikt. 

Tungt och hårt är arbetet i den fuktvarma luf

ten, men det ömtåliga cacaoträdet frodas och 

utvecklas som ingenstädes, och frukten är ojäm

förlig. D ä r hämtar vår fabrik råvaran till sin 

förnämliga Cloetta Guldcacao. 

Fås i alla parfym- och KemiKalieaffarer 
Ensamförsäljare för Skandinavien och Finland : 

AT a cl s er* «Sk W lvel, Köpenhamn 

Nordens a/ds/n men mo dernaste 
ttl/i'er/cptncj. finnes overall t. 

Svenska Tryckeriaktiebolaget, S tockholm 1922 


