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"Den lyran strängad var 
med gyllne pilar, 

och attiskt fin, hon var 
dock fosterländsk; 

dess genljud ännu genom 
rymden ilar, 

fast under marmorn re'n 
den sångmö hvilar, 

hvars kvickhet var så 
glad, hvars lyra 
var så svensk." 

Bottiger: 
Sång öfver fru Lenngren. 

HELA NORRMALM 
visste, hvem som hade 
den stora, vackra vå
ningen en trappa upp 
i huset Beridarebans-
gatan 21. Det var 
kommerserådet Lenn
grens, . ett mycket 
hyggligt och fint folk, 
förmöget också. Där
för gjorde det inte så 
mycket, att frun skref 
i tidningen Stock
holms-Posten, när man 
i alla fall hade orsak 
att vara belåten med 
henne. 

Liwendals, som hyr
de på nedre botten i 
21:an, hade en liten 
flicka, som afgudade 
fru Lenngren, för snäl
lare och gladare tant 
fanns inte på jorden; 
hökarn i hörnet och 
kryddkrämaren snedt 
öfver myste också, 
som om solen kittlat 
dem i mungiporna, när 
de talade om kom-
merserådinnan. De 
kunde icke begripa, 
att den där fru Mont-

gomery-Cederhielm 
ampert sagt om hen
ne, att hon var tråkig 
och viktig. 

Det var inne i k rydd
boden hon sagt det, 
för ett sådant förnämt fruntimmer som den 
frun kunde förstås inte inlåta sig i k onversa
tion med en hökare. Kryddkrämaren stod en 
samhällspinne högre. 

Betjänten Söderman, Lenngrenska hemmets 
faktoium, hade sett så bekymrad och mod
stulen ut de sista dagarna, och det fast snön 

HUFVUDREDAKTOR: 

E R N S T  H Ö G M A N .  
RED.-SEKRETERAREï 

E L I S A B E T H  K RE Y .  

"Hvarför hänger han 
hufvudet, Söderman?" 

"Vi ha det illa ställdt 
, uppe hos oss," svarar 

Söderman, "frun får 
nog sluta, rätt hvad 
det är, och tomheten 
efter henne vill jag 
inte tänka på." 

"Sluta, säger han? 
Är hon så sjuk? Hon 
var ju med häromda
gen och ordnade för 
Liwendals, så att de 
fick ett rum i hennes 
våning, medan det re
parerades hos dem.-
Lilla A ugusta har talat 
om, att hon själf satte 
fram tallrikar med 
godter åt barnen och 
läste upp en fabel för 
dem." 

"Ja," nickar Söder
man, "frun är sådan. 
Precis häromdagen 
var det inte, men inte 
så fasligt längese'n 
heller, och samma dag 
gick min kära fru ige
nom en plågsam ope
ration. Det hade Li
wendals ingen aning 
om. Hon är ett frun
timmer, som tiger med 
sitt onda och talar om 
det goda, kommerse-
rådinnan." 

Söderman är så be
synnerligt ensam nu i 
de präktiga förmaken, 
både det röda och det 
blå. Här ha pigorna 
endast att beställa vid 
de stora rengöringar
na, eljes tycker "herr
betjänten", att hans 
tyska skor och hvii-
strumpsklädda ben 

göra sig bättre än struttande, rutiga 
bomullskjortlar. Men mamsell Carolina 
"Weltzin titt ar in ibland för att hälsa på fön
sterblommorna eller för att kasta en förgrå
ten blick på marmorbordets pendyl. Den 
pendylen är en äkta gustavian, som står så 
siratlig som en hofkavaljer mellan urnorna 

ANNA MARIA LENNGRF.N. 
Elter en gravyr af A. U. Beindes. 

smält och kälen gick ur jorden allt hvad den 
hann, så att det artade sig till a tt 
skulle få en sällsynt tidig och vacker vår. 
Borde man inte vara glad, när ludna grå 
blomknoppar i dvalna, tiggande 
barnahänder varslade blåsippornas balett öf
ver Djurgårdens ängar! 



och ljusstakarna af porfyr med 
förgyllda bronsbeslag. 

Mamsell Carolina är som 
dotter i huset och sköter frun 
med outtröttlig omsorg. Den 
tiden, då rummen voro fulla af 
kvicka gäster, och tebordet 
från sin ordinarie plats i ett 
hörn af matsalen precis kloc
kan sex flyttades in i något af 
förmaken, märkte man henne 
icke mycket. 

Hon, som de andra njöt väl 
af värdinnans lekande skämt 
och skarpa, men aldrig elaka 
satirer; dbck skrattade hon 
icke hörbart. Mamsell Caro
lina var mycket tystlåten, fin 
och mjuk. Den buttra och 
sträfva gubben kommerserådet 
kallade henne "hustomten", 
och när hon ibland från sjuk
rummet smög förbi hans dörr, 
kunde hon höra en grymtning, 
som kallade henne dit. 

Karl Petter ville ha sällskap. 
Hans hustru, som till sina öf-
riga dygder räknade den, att 
aldrig vara borta, hade vänjt 
honom vid trefliga familjekväl
lar med vännerna. Nu som 
då spankulerade han fram och 
iillbaka på matfgången, med 
händerna i fickorna, där ba
stanta nyckelknippor skram
lade, men hans min var tvun
gen och bekymrad, och han 
sneglade olustigt mot den fa-
gelklädda soffan efter ett ståtligt fruntimmer 
med den prydligaste hvita fichy kring en 
fyllig hals, ett yfvigt gråsprängd! hår öfver 
en klar panna och under den ett par ögon 
af eld, tankar och godhet. 

"Anna Maria kommer nog aldrig hit mer," 
muttrade han. Det låter nästan som om han 
vore förnärmad på sin hustru för en dylik 
försumlighet, men det är bara en viss tvär
het i sättet, som Lenngren icke rår för. Den 
har följt honom lifvet igenom. 

Kanske släppte den honom under de glada 
år, då vännen Kellgren satt med vid fru Anna 
Marias utsökta bålar och njöt både af den 
ångande drycken och den sprudlande bord
visan, författad af värdinnan, medan hon 
skötte sitt hus. 

Han gnolar helt sakta på bordrondeaun 
från de sälla förflutna dagarna: 

"Kom, låt oss lifvets vällust smaka, 
den stund oss ödet än beskär, 
låt oss ej någon ro försaka, 
som ej för hjärtat brottslig är." 

Strax därpå suckar han och frågar Caro
lina: 

"Har hon svåra plågor?" 
"Inte nu, tror jag; hon är bara så matt." 
Lenngren vankar fram och åter, stirrar på 

de välkända föremålen, som om blicken hade 
ett töcken att genomtränga för att kunna nå 
dem. "Matt!" Hon matt! Han mindes henne 
alltid som en spänstig fjäder, en sjungande 
sträng, en lekande vind med litet af Bore och 
litet af Zefyr i sin yra. 

Andra kunde tala om henne som om en 
vördig matrona, de, som hon ej brydde sig 
om, men fråga bara Franzén och Leopold 
och Rosenstein, om hon var matrona, om hon 
var gammal, då skulle man få höra. 

Herr kommerserådet går inte så gärna in i 
sjukrummet; han, den store, starke mannen 

O. 

Till poemet "Skuggorna". Efter en akvarell af 
Carl Larsson ur det på Albert Bonniers förlag 
uigifna praktverket "Samlade Skaldeförsök af 

Anna Maria Lenngren." 

På en himmelsk promenad 
Vid en häck utaf reseda 
Såg jag Kjellgren ljus och glad 
Salig Kraus vid handen leda. 

Barden i den sälla våren 
Syntes i förklarad! skick, 
Lugn, men känslig var hans blick, 
Borla sorgerna och låren. 
Med en uppsyn glad och kär 
Hälsade han nejdens sköna, 
Fick et! famntag i det gröna 
utaf Dubois le Clere. 

är rädd för den bittra barnagråt, hvilken tryc
ker på hans strupe, men Carolina har icke 
länge rö att vara ifrån den sjuka. Där är 
icke tungt och dystert, fastän plågor och död 
sedan veckor brottats i det lilla rummet. 

Man kan tro sig komma in i ett gladt flick
rum. En smal, pärlfärgad träsäng, en vänlig 
mahognybyrå, en soffa med ef! anspråkslöst 
klädesfäcke och et! litet förgylldt toalettbord 
med alrotsskifva är allt hvad där finns. 

Men böcker? Måste inte "en blåstrumpa" 
ha böcker? Jo, k anske det, men här bor in
gen blåstrumpa utan en skaldinna af Guds 
nåde och en hemkvinna af uppfostran och 
sentiment. Hon gömmer sina böcker i g arde
roben innanför. Låt oss tro det — af kärlek 
till dem — s kygg för människors kritik och 
domar. Hon, som ser så klart, måste misstro 
mängdens sorl och väninnornas nyfikenhet. 

Hon är märkvärdigt ensam under sin vän
tan på att lidandet skall andas ut sitt sista 
kval i hennes uppfrätta inre. Men vännerna 
ha icke öfvergifvit henne, endast respekterat 
hennes önskan att få jämra sig utan åhörare. 
Också deltagandet skulle här vara en pröf-

ning, ty såg Anna Maria en 
vän ängslas öfver henne, tvang 
hennes hjärtelag henne att le 
bort den oro hennes sjukdom 
framkallat. 

Nu hviskar hon helt sakta, 
som om det vore slutet på en 
följd af tankar: 

"Jag är inte rädd för döden, 
ty jag är inte rädd för Gud." 

Alldeles nyss har hon sett 
för sig som i en syn det torf
tiga barndomshemmet i Upp
sala, där far och mor fostrade 
en talrik barnaskara i f rimodig 
förtröstan på Försynen. Gläd
jen hade aldrig förvisats från 
de låga rummen, hur knappt 
det än var om brödet. Far 
sjöng sina psalmer, läste sitt 
latin och tackade den Högste 
för hvar ny dag. Mor spann 
och sydde, bannade och be
römde, men aldrig med gräl-
sjuk ifver. Hvad det alltid varit 
ljust därhemma! Hon hvilar ut 
i minnet och sluter ögonen. 

På täcket har Augusta Li-
wendal lagt en liten skär må
nadsros, som blommat i deras 
fönster. Den har ingen doft 
och skall snart vissna, men fru 
Lenngrens fingrar stryka så 
ömt öfver den, som vore dess 
blad en len och mjuk b arnkind. 
Mycket af det bästa det äger,, 
har lifvet skänkt henne, men 
icke barnet, kvinnans evighets-

dröm. Hon hade en gång fått älska och 
vårda en liten flicka, en älsklig sångfågel; 
ödet ryckte den glada fågeln ifrån henne. 
Det var då hon diktat: 

"Sälla, förflutna dagar, 
hvarför skall jag minnas er? 
Inlet mig nu behagar, 
jag endast saknar och klagar... 
Sälla, förflutna dagar 
I återkommen aldrig mer!" 

Mödosamt vänder hon på hufvudet — a llt 
har varit henne möda dessa sista veckor, 
men nu känner hon, att friden är nära, och 
hon vill le emot den med hela sitt längtande 
sinnes tacksamhet, men först vill hon taga 
afsked af honom, som varit henne både lifs— 
kamrat, lärare och make. Han kommer sä
kert utan att hon behöfver kalla honom. Män
niskor, som lefvat verkligt tillsammans, kän
na, när den ena väntar den andra, menar den 
döende. 

Och kommerserådets dröjande, något tröga 
steg få verkligen golfliljorna i hvardagsför-
makef utanför just i denna stund att knarra. 
Försiktigt hvilar hans knubbiga hand på lå-
seis blanka handtag, ett fejadt mässingsägg. 
Långsamt stiger han fram till sängen, men 
gråten borrar som glödande nålar i hans 
hals, och blicken är djup af skilsmässans 
stora sorg. Han lutar sig ned, räcker hustrun 
trofast sin hand. 

Egentligen skulle Karl Petter ha mycket att 
säga. Han kunde till och med vilja skalkas 
en smula, så som hon gärna plägat det, när 
sentimentaliteten blef hennes friska sinne för 
pinsam. De ha detta skämtlynne kvar från 
tredje Gustafs dagar. Världen hade icke va
rit så allvarlig på den tiden. En visa till lu tan 
lullade allvaret i sömn, men han märker, atf 
orden stelna på tungan. Hälsningarna han 
skulle framföra från vännerna bli aldrig ut
talade. 
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Han bara ser och ser på det lärda, afmag-
rade ansiktet, lyssnar till d e flämtande ande
dragen, som om de vore en klockas knäpp. 
Det är så underligt att icke få eli sprittande 
liffullt yttrande, kastadt som en kaskad ut i 
tystnaden, icke ett epigram, icke en liten u dd-
hvass satir. Hon har förut mäktat skämta mel
lan plågostunderna. Nu har hon inga plågor, 
men icke heller någon kraft. 

Och det skulle knappt nå henne, hvad han 
kunde säga utifrån staden — den kära, gam
la staden, hvilken växt sig yngre och friare 
omkring dem, under det att de själfva veko 
åt sidan för ett nytt släkte. 

Det är så tyst i d en lilla ka mmaren. Mam
sell Carolina står vid sängfötterna. Hon har 
ofrivilligt sänkt hufvudet som i bön, men hen
nes tankar äro hos de två åldrande makar
na, som stumt tacka hvarandra för goda år 
och trefna dagar. 

Det finns lyckligtvis alltid människor, man 
icke kan föreställa sig utplånade ur tillv aron. 
De ha höjt hel a sin omgifning upp öfver hvar-
dagens vägsmuts, och den, som lefvat med 
dem, kan icke själlöst traska på bland ler-
vandrare. Något af detta tänker mamsell 
Carolina och känner sig redan tacksamt rik 
midt i b edröfvelsen, ty aldrig skall hon mista 
minnet. 

1 detsamma hör hon den kära, svaga rösten 
med ett innerligt tonfall säga: 

"Kom hit, Carolina! Tag min han d, du ock
så!" Det är den hand kommerserådet nyss 
tryckt mellan sina, och när mamsell Weltzin 
nu varsamt fatlat den, tillägger den sjuka 
ömt: "Känner du, barn, hur kärleken värmer 
ända in i döden?" 

Detta tycktes bli h ennes sista ord. Hon låg 
länge som i dvala, men plötsligt såg hon 
med en klar blick upp på sin vårdarinna, 
som torkade kallsvetten från den döendes 
panna. 

"Ängel," säger hon mildt och tacksamt. 
Hufvudet faller liksom djupare ned mot 

kudden, händerna plocka otåligare på den lilla 

rosen, så orka de icke mera. Den sista lifs-
minuten förkortas till sekund — också den 
förgår. 

En man gråter ut sin förlust och en hämp-

Några bilder från Vera 
Cruz och Cordoba. 

I DAGARNA HAR DET MÄRKLIGA MEDDE-
landet ingått att den stora centralamerikanska 
republiken Mexiko möjligen äfven komme att in
dragas i den stora världsbranden. Redan ha 
mer än tre år förflutit sedan de vilda inbördes-
striderna mellan de mexikanska presidenfpreten-
denterna började, men märkvärdigt nog har där
vid alltid en viss enighet varit rådande i hatet 
mot den nordamerikanska republiken. Ursprungli
gen är nog hvad Mexiko beträffar upphofvet och 
roten härtill de amerikanska penningmagnaterna 
och deras önskan att tillvälla sig hegemonien öf
ver landets rika naturtillgångar oljekällorna vid 
Tampico och Cordoba samt grufvorna. Att ame
rikanerna därvid hittills måst slå till reträtt hafva 
flera händelser visat. Så fick U. S. A. draga till
baka sina krigsfartyg från Vera Cruz, erkänna 
Carranza, och helt nyligen måste amerikanska 
trupper efter rätt stora förluster draga sig tillbaka 
från den nordamerikanska gränsen. Under sist
lidna året hafva de flesta amerikanska under
såtarna öfver Vera Cruz begifvii sig i väg hem 
och deras egendom öfvertagifs af mexikanerna. 
Så blef t. ex. ett telefonnät i hufvudstaden, som 
ägdes af amerikanare, redan kort efter det den 
gamle järnhårde Parfirio Diaz afgick som presi
dent, öfvertaget af mexikanare och dess ameri
kanska förvaltning och tjänstemän bortskickade. 
Orsaken till den sedan åratal rådande misstäm
ningen och animositeten mot U. S. A. är ej spe
cifik för Mexiko, utan är nog rätt allmän i hela 
det latinska Amerika och till stor del beroende 
på yankees smartness, arbetsförmåga och busi-
nesspolifik, som verkar vulgär och motbjudande 
för de mera förfinade latinamerikanarne. 

ling kvittrar i buren på fönsterbrädet. Sorg 
och glädje mötas genast, och solen sänder 
en vacker ljusflod in'öfver rummet till hen
ne, som somnat så stilla från sin egen vin
ter, somnat, innan tankar och hjärta frusit 
till. 

Men sällsamt är det att veta, det månader 
förgingo utan att någon tolkade sin smärta 
öfver Anna Maria Lenngrens död så som det 
den tiden brukades i långa och sentimentala 
verser. 

Det hem, där hon skapat en härd för allt, 
som ägde vingkraft, förblef till det yttre sig 
likt. Kryddkrämaren och hökaren fingo be
hålla sin präktiga kund, och betjänten Söder
man flyttade ånyo fram tebordet till de n lån
ga soffan, där beklagande vänner af husets 
umgänge sutto på rad. 

Men tro ts både krusflor och en enkel döds
annons, instucken i Dagligt Allehanda mel
lan en kungörelse och "Teatrarna", kan man 
ej fatta, att hon är borta. Hon hade med all 
sin tillbakadragenhet dock lefvat så värman
de starkt och oförtröttadt, a tt hennes lifsgär-
ning e j genast kunde domna bort med henne. 

Den åttonde mars 1817 ku nde aldrig vara 
hennes dag, icke den, som skulle hugfästa 
hennes minne. Så tänkte och kände de, hvilka 
samlats omkring henne i lifvet, men till sist 
vaknar dock ångesten, ser sig omkring och 
märker tomrummet, och då ljuda med ens 
hittills stumma strängar, de klinga i äkta 
saknad, främst Franzéns. Känsligt, ömt och 
fagert som det blå skimret öfver en nordisk 
vårkväll tolkar han förlust och hågkomst af 
henne, som skrifvit "några visor i ett tid
ningsblad". 

Och ännu, efter det att ett sekel hunnit 
göra sin rund lyssna vi till de strofer vän
skap och beundran frammanat: 

"Vill du höra, du till ljuset flydda, 
hör en harpa, som din rätt dig ger! 
Hör din egen i palats och hydda, 
och med Kellgren le ännu hit ner." 

ELISABETH KUYLENSTIERNA-WENSTER. 
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Polens nationalskald Adam Mickiewicz. 
Några erinringar af MARIKA STJERNSTEDT. 

UNDER TITELN P 0 L 0 N I C A , KUL-
t  u r  b  i l  d e r  f r å n  d e t  g a m l a  o c h  
det nya Polen utkommer inom kort på 
Mbert Bonniers förlag en rikt illustrerad 
volym med ett flertal olikartade, belysande 
uppsatser af kända författare i Sverige, 

VÅREN ANNO 1812, EN AF DESSA 
vackra vårar, då naturen själf tycks visa mer 
lust och växtkraft än annars, var hela Polens 
intresse, alla polska sinnens och hjärtans 
glöd samlade kring ett enda föremål: den 
store franske kejsaren Napoleon. Napoleon 
hade dragit genom Litauen med sina oöfver-
vinnliga härar, i hvilka nu också inbegripits de 
tappra polska legionerna, och han tågade 
mot Moskva, tsardömets själ-fva lif var hotadt, 
dess välde skulle knäckas, dess hårda ok 
dndtligen lyftas från det olyckliga Polen. 
'kr  tolfl Hur oförgätligt du blifvit oss alla, 
dig krigets år soldaten ännu plär kalla 
och bonden, skördeåret. De gamla dig prisa, 
och än du lefver kvar i bondens enkla visa. 
•Vf himmelska tecken du blifvit förespådt, 
jch många dofva rykten dig ren föregått. 
Vid glans af din vårsol vardt Litwas son betagen 
if sällsam bäfvan, liksom för yttersta dagen — 

- Se, hur brokiga färger och fanor 
oå kullarna skymfa! De rycka fram på fälten. 
Och rytteri! Hvad sällsamma vapen och bälten. 
En här af regementen i järnhårda leder 
som smältande snö öfver vägarna sig breder. 
Som myror fotfolk vimlar; det svartnar af mössor 
från skogen, och det blixtrar af pikar och bössor. 

Krig! Krig! I hela Litwa det fanns ej en vrå, 
dit ej af stridens dån ett genljud trängde då. 

O vår! för ögat än du oförgätlig står, 
du minnesvärda krigsvår, du skördarnas vår! 
Säll den, som dig fick skåda, hur ymnigf du 

strödde 
din grönska och din blom, hur af kämpar du 

glödde, 
hur full af förhoppning, hur rik på ärans lager! 
Dig ännu jag skådar liksom en drömbild fager. 
Fast ofri född och bunden ren från späda åren, 
aå skön som då jag aldrig sen dess funnit våren." 

Så mindes, så hyllade och besjöng en gång 
långt senare den polske skalden Adam 
M i c k i e w i c z  i  s i t t  s t o r a  e p o s  P a n T a d e u s z ,  
på svenska Herr Tadeusz,* denna de 
brinnande förhoppningarnas, de lyckliga illu
sionernas vår, som i hans sinne skulle sätta 
prägel för alltid. Själf var han 1812 e n blott 
Fjorton års gosse, och för hans barnaögon 
blef åsynen af de mot seger och triumf — 
därpå tviflade ingen — marscherande hä
rarna en vision af obeskriflig skönhet. "En 
ängel, nedstigen från himlen i all sin prakt 
skulle ej gjort större intryck..." Alfred Jen
sen berättar i sina kommentarer till P an Ta
deusz hur gossen stått på utkik i hemortens 
kyrktorn för att kunna vara den förste, som 
förkunnade det glädjande budskapet om 
fransmännens och den polska arméns antå
gande. Han var utom sig af lycka. 

Men han fick också, och just under dessa 
år, då sinnet är som mottagligast, erfara de 
felslagna förhoppningarnas fulla, brutala bit
terhet. Han blir på detta vis alltifrån sin ti
diga ungdom meddelaktig i rö relser och hän
delser, hvilka måste märka en predestinerad 
själ och bidraga att leda den i riktning mot 
det andliga, lifvefs höjder. Från första stund, 
kan man säga, inviges han sålunda till sitt 
kall som en det polska folkefs egen diktare i 

• I öfvers. af Alfred Jensen, hvarifrån of-
van gifna citat tagits. 

Adam Mickiewicz. 

dess hänförelses och glädjes, såväl som i 
dess sorgers, dess fångenskaps och lands
flykts dagar. 

Jag skall i det följande söka ge en kortfat
tad skissering af Mickiewicz' lif och verksam
het, och jag följer därvid i hufvudsak ett 
a r b e t e  a f  G a b r i e l  S a r r a z i n :  L e s  
g r a n d s  p o è t e s  r om a n t i q u e s  de  l a  
Pologne (Paris, Perrin et C:ie), hvilket 
jag dessutom på det lifligaste anbefaller åt 
hvarje franskkunnig, för Polens kultur intres
serad läsare — de tta så mycket mer, som de 
båda andra stjärnorna på den polska 1800-
talsvitferhetens firmament, S 1 o w a c k i och 
Krasinski, där också ingående och 
fängslande behandlas. 

* 

Adam Mickiewicz* föddes 1798 i N owogro-
dek i Litauen, denna del af Polen, förenad 
som den varit med det egentliga riket allt
sedan 1413, hv ilken man liknat vid Bretagne, 
sedt i dess förhållande till Frankrike. Något 
af äldsta tiders seder och bruk lefde alltjämt 
kvar i dessa landsändar, till hvilka sägen och 
sång alltid varit knutna. I dess nästan ogenom
trängliga skogar dvaldes ännu den öfverallt 
annorstädes utdöda, vilda uroxen kvar; dess 
mark har af vissa forskare utpekats som den 
europeiska folkstammens första vagga. Den 
blifvande nationalskalden var andre sonen 
till en landsortsadvokat i blygsamma om
ständigheter, tillhörande den s. k. lågadeln 
och under barndomen hörde han ständigt be
rättas om processer, tvister och olika rätts
fall; otaliga historier fyllde härigenom hans 
fantasi, som ytterligare matades af tjänst
folkets visor och sagor. 

Redan tidigt måste han dock tänka på att 
ägna sig åt trägna studier för brödet. Hans 
far dör, och familjen lämnas i fat tigdom, unge 
Adam måste sörja för sig själf. Han bleknar 
öfver böckerna, men han skyr ingen möda 
och hans examina äro lysande. Från hem
staden kommer han 1815 till un iversitetet, där 
han bedrifver framgångsrika studier i gre
kisk och latinsk litteratur, utan att därför låta 
sig exklusivt uppslukas af bokdammet. 

* Uttalas Miiskiewitsch. 

Norge och Danmark. Bland svenska bidra-
gare märkas: D:r Alfred Jensen, Ellen Key, 
D:r Anton Nyström, öfversättarinnan Ellen 
Wester (E. Weer) och Marika Stjernstedt. 
Idun är härmed i tillfälle meddela den sist 
nämndas artikel om Adam Mickiewicz. 

Under åren från Napoleons fall och till 1830 
då den stora resningen urladdade åskvädret, 
jäste det oafbrutet i alla polska sinnen, me
dan de yttre förhållandena erbjödo en allt
mer växande osäkerhet. Polen var, praktiskt 
taget, fullständigt öfverlämnadt åt sina guver
nörers godtycke. Tilltsammans med fem 
kamrater vid universitet i Vilna, grundar nu 
den unge Mickiewicz det hemliga poltiska 
s ä l l s k a p e t  P h i l o m a t e r n a  (" f o s t e r l a n d e t s  
älskare"), hvars mål bestod i att arbeta för 
fosterlandets bästa, att odla "kunskapen och 
dygden" och att genom godt exempel på
verka ungdomen. Dess inflytande spred sig 
också småningom i allt vidare kretsar och 
torde väl i s in mån ha bidragit att bereda 
resningen anno 30. Där nedlades en kärna 
af idealitet, som vida skulle bära blom och 
frukt. 

f 
Ej blott politiken, ej heller blott studierna, 

upptaga emellertid ynglingens håg. Myckel 
ung har han redan börjat framstå som en al 
de korade, hvilka också på poesiens område 
hålla framtiden i sin hand. Hans kamralei 
kallade honom "örnen" — Georg Brandes 
skulle en dag, långt senare, använda sig at 
samma liknelse, då han nämner honom i sam
band med Polens bevingade andar. I Vilna 
tryckas Mickiewicz' första dikter, hvilka vis
serligen synnerligen snäft mottogos af den 
maktägande och konservativa kritiken i War
schau, men snabbt lyckades tända alla hjär
tan, som vändt sig mot nyare, friare former: 
ett typiskt begynnelseförlopp för så många 
af världsdiktens store! "Skönandarna och 
salongernas boksynte," skrifver Sarrazin, 
"hånade honom och förnekade honom all ta
lang. Men till gengäld slukades hans böc
ker af den studerande ungdomen och ända 
ned till folket, till tjänare och tjänsteflickor. 
De återfunno där sig själfva, safven ur den 
egna marken, sin egen naiva tro." 

Under dessa år mötte Mickiewicz också 
den första stora kärleken, komplementet till, 
kiönet på ungdomsdagarnas alla stolta aspi
rationer. Det blef visserligen en kärlek utan 
morgondag, men hvars innerliga ljufhet, hvars 
djupa smärta, när skilsmässan obönhörlig! 
kom — Maryla, så hette den älskade, en ung 
litauiska, måste äkta en annan — r isfade 
oförstörbara spår i ynglingens innersta. Dei 
synes som om Maryla också haff en intuitiv 
känsla af den unge Mickiewicz' stora konst
närliga möjligheter och bidragit att rikta hans 
uppmärksamhet på de skatter af poesi han 
kunde hämta ur folkets enkla och liffulla 
skildringar. Han har själf sålunda vittnat 
härom: 

"Maryla vände sig till mig, s edan hon åhör! 
en fiskares fängslande berättelse, och utro
pade: Se, detta är poesi! Skrif då någonting 
dylikt! — Jag blef djupt genomträngd at 
dessa ord och från den stunden daterar sig 
min poetiska riktning." 

Dock, den unge Adams lott var ej att 
stanna här. Visserligen fick han ännu några 
gånger efter den älskades giftermål tillfälle 

Klädningar, Blusar, Kappor till Kemisk Tvätt-: 
ning eller Färgning, Gardiner, Möbeltyger,Kud- ; 
dar m. m. rengöras snabbt och omsorgsfullt hos i BM 

A.-B. C. 0. Borgs söners Fabriker LUND.j «• 

Kungl. Hofjuvelerare 

ANDERSON 
Kedersgåfvor 

Praktkatalog gratis och franco. 

Stockholm och Göteborg. 



se henne. Men nya, äfveniyrligare öden 
vänia honom. 

År 1823 arresteras Mickiewcz, hvilken då 
redan var professor vid universitetet i Vilna, 
lämte ire kolleger och ett tjugutal studenter, 
samt dömes året därpå, på grund af manifes
terad patriotism!!) till deportation till det 
inre af Ryssland. Han börjar nu en färd från 
stad till st ad, skickad hit och dit, och öfver-
allt observerar han, dricker in allt nytt, som 
möter hans öga, söker intränga i det främ
mande landets, i. det ryska folkets själfva 
själ. Sin bedröfliga tillvaro gör han lättare 
genom att knyta vänskapsband med olyck
liga landsmän och äfven med en flerfald ry
ska litterater eller patrioter af den nya sko
lan. Den store ryske poeten Puschkin var 
hans vän och beundrare. Tack vare en rysk 
furst Galitzins protektion anställes han vid 
dennes kansli i Moskva och framlefver där 
en tid af lifliga sällskapsförbindelser och lit
t e r ä r a  t r i u m f e r .  H a n s  K r i m s k a  s o ne t -
t e r, byggda på erinringar från vistelsen i 
Odessa, väcka stormande beundran och öf-
versättas till rys ka. Men snart måste han vi
dare, han skall nu, bestämmes det, vistas i 
Petersburg. Där publicerar han 1826 den 
d j ä r f v a  d i k t e n  K o n r a d  W a l l e n r o d ,  
skildringen af en ung litauer, som smugit sig 
in i fiendens förtroende för att så mycket 
bättre kunna öfverrumpla och besegra denne. 
Censuren låter visserligen godtroget dikten 
passera, men dess allusioner kunde ej länge 
förbli obemärkta, och varnad af sina vänner, 
beslöt Mickiewicz att skudda Rysslands stoff 
af sina fötter och definitivt s ätta sig i s äker
het. Han lyckades få ett pass, och våren 
1829 in skeppade han sig i Kronstadt för att 
hädanefter framlefva sin tillvaro i Väst
europa. 

Året 1829—30 är för honom ett reseår. Från 
Berlin till Weimar, Bonn, Heidelberg,Venedig, 
Rom. I Venedig stannar han inför åminnelsen af 
den af honom älskade Byron. I Weimar, då 
"poesiens hufviidstad", hyllar han och upp
vaktar den åldrade Goethe. Den ryktbare 
gamle diktarens sublima, men kyliga och fö
ga omedelbara väsen isar i någon mån det 
unga eldiga och impulsiva polska geniet; 
men Mickiewicz böjer sig dock för patriar
kens i sin art fulländade majestät. I Weimar 
sammanträffar han emellertid också med 
den berömde skulptören David d'Angers, och 
denne utför en medaljong af honom, medan 
h a n  s j ä l f  i n s p i r e r a d !  u p p l ä s e r  s i n  d i k t  F a r y s ,  
ägnad äfventyrsriddaren grefve Rzewuski, 
hvars sagolika lif bland arabstammar i Orien
ten, i sanning besläktadt med ödena ur Tusen 
och en natt, oemotståndligt måste ha berört 
Mickiewicz' flammande sinne. 

Georg Brändes återger i sina Indtryk fra 
Polen episoden på följande sätt: David hade 
sökt upp Mickiewicz och under det lifliga 
samtalet "växer Mickiewicz plötsligt till en 
kämpe och sprutar gnistor som en vulkan". 
David ber nu att få utföra hans porträtt och 
förmår honom att därunder läsa högt. Skal
den väljer en fransk öfversättning af dikten 
Farys, ur hvilken här ett prosasammandrag:* 

"Hur lycklig är araben, när han från höjden af 
ett klippblock låter sin häst springa ut i öknen, 
när hästens hofvar sjunka i sanden med ett doft 
ljud, likt det af rödglödgadf stål, som man sänker 
i vattnet! Så simmar han bort i den torra ocea
nen klyfvande sandböljorna med sitt bröst, likt en 
delfin. 

Snabbare, ständigt snabbare! Redan berör han 
knappt längre sandens yta med sina fötter, redan 
är han borta i en sky af damm! 

Han är svart, min gå ngare, som ett ovädersmoln. 
En st järna lyser på hans panna. Hans man breder 
ut sig som en strutsvinge i stormen, och hans 

* Efter Brändes. — Farys finns i sin helhet i 
svensk poetisk tolkning af Alfred Jensen, se Pol
ska skalder, vol. 1. 

Marika Stjernstedt. 

hvita hofvar skjuta blixtar. I skogar, T berg! Gen 
plats, plats!... 

Klipporna, öknens gränsvakter, vända sina mör
ka ansikten emot mig, u pprepa ekot af min g alopp 
och synas hota mig. Det är som ropade de: Hvart 
far den galna människan? Där, dit han ilar, fin
nas hvarken palmer med deras gröna kronor eller 
något tält, där man kan söka skydd mot solens 
pilar. Där sofva blott bergen, där vandra blott 
stjärnorna. 

jajj rusar, ilar. När jag vänder på hufvudet, ser 
jag de skamsna klipporna fly och gömma sig den 
ena bakom den andra. 

Men en gam har hört deras hotelser, och den 
slår ned genom luften emot mig. Tre gånger om
susar den mitt hufvud och omger mig med en 
svart krans. 

)ag spårar, ropar den, lukten af lik. O, galne 
ryttare! o, galna häst! Här ligga blott lik, här 
färdas blott gamar. 

Han skrek och -hotade mig med sina skinande 
klor. Tre gånger mätte vi hvarandra med ögonen. 
Hvem af oss förskräcktes? Gamen förskräcktes. 
— ) ag ilar, ilar, och då jag vänder på hufvudet, 
ser jag gamen långt, långt borta som en svart 
fläck på himlen, törst så stor som en sparf, så 
som en fjäril, som en mygga, och så smälte den 
samman m^d himmelens blå. 

Flyg, flyg, min tappra springare med de hvita 
fötterna. I klippor! I gamar! Plats, plats! 

Så lät jag mina ögon löpa rundt synkretsen, 
som vore jag solen själf, och jag varseblef intet 
omkring mig. Här har den sofvande naturen aldrig 
blifvit väckt af människor. Här hvila elementerna 
lugnt, likt djuren, som på en nyupptäckt ö icke 
frukta människornas första blick. 

Men Allah! jag ä r ju likväl ic ke den förste, icke 
den ende här! Där ser jag i s anden ett läger och 
en skara män. Ar det resande eller är det röf-
vare, som ligga på lur? Hvad de äro hvita, dessa 
ryttare! och deras hästar äro också så ängslande 
hvila. ]ag flyger dit: de röra sig icke. lag ropar: 
de svara ej. Allah! Det är döda. En längesedan 
i sanden begrafd karavan, som nu stormen åter 
blåst sanden ifrån! På kamelernas skelett sitta 
ännu arabiska mäns ben. Genom hålorna, där en 
gång ögonen voro, rinner sand ut och tyckes mumla 
én varning: Den vanvettige! hvart rider han hän? 
Snart möter han orkanen. 

lag ilar, jag flyger — I lik, I orkaner! Plats, 
plats! 

Men orkanen kommer. — Den ser mig långt 
borta, den undrar, den stannar; den hvirflar rundt 
sig själf och säger sig själf: Hvad är det för en 
af mina unga bröder, vindarna, som, så liten till 
växten och så långsam i sin flykt, vågar sig in i 
mitt gamla ökenrike?... Den ryter och kommer 
emot mig som en pyramid på vandring. Men då 
den ser, att jag blott är en människa och ej vill 
vika åt sidan, stampar den rasande i marken och 
vräker sig ned öfver halfva Arabien. Den griper 
mig, den slår mig med sina hvirflande vingar, den 
bränner mig med sin flammande andedräkt, slun
gar mig upp i luften, kastar mig till jorden, lag 
springer upp och kämpar emot den, jao sönder-
rifver dess hvirflars kämpaknutar. )ag biter den, 
krossar med mina tänder hvad jag får fatt i af 
dess sandkropp. Den vill slip pa ut ur mina armar, 

men kan ej rifva sig lös — och brister. Dess huf
vud faller tillbaka, upplöst i ett regn af stoft, och 
dess väldiga lik sträcker sig ut vid mina fötter 
likt vallen framför en stad. 

Så andades jag ut, lyfte mina ögon och såg 
stolt på stjärnorna, och alla stjärnorna sågo på 
mig med sina guldögon; ty de sågo intet annat i 
öknen än mig. O, hvad här är ljuft att andas, 
andas in och ut, i fulla drag, af fullt bröst! — 
O, hvad det är ljuft att se sig om här, så Iångi 
ögat når. Mina ögon vidgas och stärkas; deras 
blick genomborrar redan synkretsens rand. O, 
hvad det är godt att sträcka ut sina armar, fritt 
och öppet, i hela deras längd! Det är mig som 
kunde jag famna hela världen, från östan till 
västan. Min ta nke flyger som en pil, högre, högre, 
ännu högre upp, in i himmelens djup. Och liksom 
biet begrafver sitt lif jämte den gadd, med hvil
ken det stinger, så kastar jag och borrar jag meti 
min tanke hela min själ in i himmelens hvalf." . 

David, berättar Brandes, ryckte till p å sto
len, där han saft vid sitt arbete. 

"Hur kom ni på detta?" frågade han. 
"Den frågan tycker jag om," svarade Mic

kiewicz, "där ser man konstnären, som vill 
känna betingelserna, ur hvilka verket upp
stod och måste uppstå". Och han berättade 
nu hur han redan i sin tidiga ungdom läst 
och påverkats af orientalisk poesi — o ch sé 
en dag i Petersburg, då han kom från et) 
gladt middagssällskap och såg att det drog 
sig samman till o väder, hade han fått fatt i 
ett åkdon och sagt till kusken att skynda sig. 
Kusken lät då hästen löpa allt hvad remmai 
och tyg höllo, och detta jagande och skram
lande, stormens sus, åskornas rullande, och 
än mer glädjen öfver den snabba farten, hade 
väckt inspirationen i h ans sinne så starkt, at) 
dikten Farys fullbordades samma natt. 

"Denna dikt," säger Brändes, "är beun
dransvärd ej blott genom sin storslagna fan
tasi, utan genom sin stormande ungdoms
kraft. Det bor i den ett öfvermod, en själf-
tillit, s om just vo ro hvad diktarens första lä
sare behöfde för att icke duka under. Här 
är ingen Goethesk själfbegränsning, ingen 
Schillersk känsla för afståndet mellan ideal 
och verklighet. Här är den oändliga dristig-
hetens apoteos". 

Man förstår, fillägger den citerade förfat-, 
tåren, vid läsningen af dylik lyrik, hu r éh un
der samtalen med Goethe närvarande vän« 
till Mickiewicz kunde likna dennes ord vid: 
rinnande malm, men Goethes vid kalla och 
blanka myntade dalrar. 

En själ, så flammande som en eldstod, ej 
blott om natten, men öfver alla de tunga, gré 
dagarnas töcken, det var — och ingenting 
mindre — hv ad det polska folket begärde af 
den diktare det i sin lidandestid skulle vilja 
kalla sin. Endast en sådan eldsjäl kunde det 
erkänna som själ af sin egen. 

"Mickiewicz," skrifver Sarrazin, "var fram
för allt en ekosjäl." 

Det var de stora, de gränslösa känslorna, 
den öfver allt förnuft brinnande tron inom 
hans folk, som hos honom gåfvo det härli
gaste genljud. Han var det underbara in
strument, genom hvilkef polskt väsens skö
naste sidor skulle uppenbaras; ochhanblefpå 
detta sätt ett af folkandans yppersta uttryck. 

Resningen, som utbröt i november 1830, fann 
Mickiewicz i Rom, som han detaljerad! och 
hängifvet studerade. Utan pengar, ty han 
hade lämnat de sista han ägde till en vän, 
som redan skyndat under fanorna, kunde 
han själf ej ögonblickligen begifva sig i väg. 
Med djup grämelse såg han tiden fly. Först 
i april 1831 anländer han till Dresden, men 
hindras där att fortsätta. Som en blott åskå
dare måste han nu bevittna fosterlandets ne
derlag, får han än en gång upplefva miss
lyckandets omätliga bitterhet, medan han 
samtidigt ser sin egen landsflykt förlängd in 
i det oberäkneliga. 

Hans nästa station skulle nu bli Paris. Hans 
lifsuppgift var hädanefter blott en: att an-
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-das, tänka och lida endast och mer än nå
gonsin i intimaste förening med skaran af 
olyckliga och krossade, landsflyktiga lands
män, samt i minnet af bedrifter, hvilkas glans 
hans poesi skall återspegla, i maningen till 
nya, än hjältemodigare, än sublimare ansat
ser. 

Han är den polska nationens skald och han 
känner sitt värf. 

* 

För att fatta Mickiewicz' ställning i v ärlds
litteraturen är det emellertid icke tillräckligt 
att se honom mot bakgrunden af den polska 
nationens säregna förhållanden; man måste 
också öfverskåda iidehvarfvet i dess helhet. 

Emot hvarandra stodo i hela Europa reak
tion och frihetssträfvanden. De nutida sociala 
rörelserna började med 20- och 30-falen rin
na upp som ännu dunkla, nästan mystiska 
strömningar. Mot neo-klassicismens små
ningom allt skarpare framträdande torka sti
ger Fomantiken fra m. Den blå blomman, fan
tasidiktningen komma alltmer i förgrunden 
och på modet. Religiositeten blir exalterad, 
aspirationerna gränslösa. 

Af denna tid och dess andar påverkas 
Mickiewicz och påverkar den tillbaka. 

Paris var frihetsidéernas, de jäsande nya 
tankarnas, ej mindre än alla politiska flyk
tingars, alla fredlösas hemvist och gästfria 
härd. Sorbonne, det ryktbaraste universite
tet i Europa, öppnade sina portar för den 
store polacken, och hans föreläsningar där
städes under 40-talets tidigare hälft beteck
na en af det gamla lärdomssätets vackraste 
perioder, där namnen Edgar Quinet och 
Michelet jämte Mickiewicz' eget lysa som 
de tre stora stjärnorna. 

En ny tid, liberalismens, en ny tanke- och 
känslovärld danas och får form. Michelet 
skrifver härom: 

"Hvad som karaktäriserar den nya under
visningen, det är trons styrka, det är ansat
sen att ur historien taga, icke en doktrin, 
men en verksamhetsprincip, dana mer än 
andar, nämligen själar och viljor." 

Denna "nya undervisning", där Mickiewicz 
var en af lärarna, drömde om en ädel politik 
och om en renare kristenhet. Den predikade 
emancipation ur många rådande fördomar 
och begärde det inre lifveis fördjupande. 

De antydda politiska motsättningarna, 
brytningen mellan gammalt och nytt, fram-
skridandets födelsevåndor, voro gifvetvis en 
den fruktbaraste jordmån för ättlingen af ett 
förödmjukad! och, förtrampadt, till sitt lynne 
starkt ärekärt folk. Den polska romantiska 
diktningen, för hvilken Mickiewicz är en af 
de stora företrädarna, är märkt i lika grad 
af tidens dragning åt det lidelsefulla, obän
diga och heroiska, som af nationella erfa
renheters grymma egenart. Hämndmotivet 
till exe mpel liksom skildringen af skräcksce
ner och grufligheter äro också starkt fram
trädande i polsk diktning från denna epok. 
Upprorisk är den — diktn ingen — men icke 
i den vanligast vedertagna bemärkelsen: 
upproret riktas här icke mot en klass eller 
en samhällsform, utan mot nationens och det 
nationellas förtryckare, och kämpen vinner 
ökad kraft genom att blicka, ej hufvudsakli-
gen framåt, utan tillbaka, genom att — likt i 
allmänhet eljes konservatism — ösa ur 
traditionernas brunnar. Denna diktnings 
hjältar likna väl genom ädel läggning och 
varmblodig naturell romantiska hjältar öfver 
hufvud. Men jämför man t. ex., säger Bran
des, med en Oehlenschlägers kamp- och 
reslystne, lifsglade unge Helge, eller med 
Tegnérs med denne besläktade Frithiof, 
framträder det mörka och desperata eller 
hänsynslösa draget i de polska vitterlekarnas 
flesta skapelser med starkaste tydlighet. 

Almberg & Preinitz foto 

Wilhelm Peterson-Berger. 
50 år den 27 februari. 

VÅR TON KONST HADE DEN DAG SOM I DAG 
är varit åtskilliga värdefulla verk fattigare, om 
icke Wilhelm P eterson-Berger funnits. Vår opera
diktning hade saknat både "Ran", "Arnljoi" och 
den nyligen fullbordade "Domedagsprofeterna", 
romans- och pianolitteraturen hade gått miste om 
åtskilliga af sina bästa fonskatter och den rena 
orkestermusiken likaså. Hvad kritikern P.-Br ut
rättat har sig däremot litet svårare att fixera. 
Och ändå borde det vara lätt nog. Man skall 
bara icke misstaga sig på hans afsikter, utan af 
det skarpa i hans omdömen sluta sig till k ärleken 
som dikterat dem. Allt fult han skrifvit om Ope
ran till exempel är i grund och botten endast 
sympati för en institution, som han älskar och 
därför agar. Det vet operaledningen mycket väl 
och ser honom därför med blida ögon, fast den 
oinvigde tror motsatsen. En annan institution, som 
hans kritik varmt omhuldar, är Musikaliska aka
demien och dess olympiska professorer. En synlig 
hyllningsgärd från det hållet var också påtänkt till 
50-årsdagen, men omintetgjordes af tidsläget. 
Någon diktarlager fanns nämligen ej att få till följd 
af stängd import, och den inhemska tisteln växer 
ej så här års. Konsertföreningen håller han varm 
med sina handfasta smekningar och för sina skrif-
vande kolleger börjar han mer och mer bli som 
en fader. Det kan alltså med skäl sägas, att han 
äfven som kritiker har vunnit kultursamhällets 
odelade beundran: han är skarp, opartisk, kun
skapsrik och sin penna sköter han som fäkfaren 
floretten. Alla, hvilka önska vår tonkonsts bästa, 
hoppas innerligt att han ej må bli mildare med 
de växande åren. ARIEL. 

Brandes nämner också Tegnérs Axel 
samtidigt med Mickiewicz' Gracyna, båda 
formellt påverkade af Byron; men där Teg
nérs dikt "saknar allt som, om än aldrig så 
svagt, kunde klinga likt en anmaning eller 
varning lill diktarens samtid", står däremot 
det polska verket, i likhet med nästan alla 
de betydande polska verken från denna 
epok, i lifhgaste rapport med den verklig
het, som sysselsätter sinnena — lå t vara att 
del här framträder i historisk kostym från 
hedenhös. 

Ingen polack kan, ens i sin flykt till poe
siens vederkvickande källor, till romantikens 
förtrollade trädgårdar, förgäta det olyckliga 
fosterlandet. Kärleken till detta har, jämte 
tyranniets fasor, blivit det främsta, det stän

diga, det ofrånkomliga samtalsämnet. Dessa 
ha också ensamma synts vara diktens verk
ligt v ärdiga stoff. Och öfver detta stoff, öf
ver den bistra anspänningen att däri blåsa 
en lefvande anda, strålar ett enda ljus, re ser 
sig ett enda altare, vid hvilket d enna lefvan
de anda skall kunna hämta näring: det tros
vissa hoppets. 

Så har ur detta hopp framsprungit den 
polska romantikens egendomligaste och 
m e s t  k a r a k t ä r i s t i s k a  d r a g ,  n ä m l i g e n  m e s s i -
a n i s m e n, en verklig motsvarighet till den 
väntan på Messias, som redan en gång burit 
ett annat folk, det gamla judafolket, genom 
dess pröfnings år. 

Det är på sin plats att här tala om ett af 
denna den polska messianismens egendom
ligaste moment. 

En septembermorgon anno 1841, berättar 
Gabriel Sarrazin i sin, särskildt i utvecklin
gen af detta särdrag, utomordentligt intres
santa bok, ägde i den ärevördiga gamla 
Notre-Damekyrkan i P aris ett skådespel rum, 
hvilket midt i den romantiska epok här gäl
ler och i en tid, så mättad på pittoreska 
eller frapperande scener som denna, likväl 
företedde en starkt säregen och verkligen 
originell anblick. Vid ett altare man rest i 
kyrkans centrum hade mött en församling af 
polska emigranter, ditkallad af skalden 
Adam Mickiewicz för att åhöra mässan. Sär
skildt lade man bland de närvarande märke 
till två män, försjunkna i brinnande andakt. 
Den ene af dem var Polens berömde diktare 
själf, den andre däremot en fullkomligt 
okänd man. Då mässan lästs till slut, reste 
sig emellertid den obekante och höll' ett tal 
till sina "bröder landsmän", i hvilket han 
bland annat utropade: 

"Med Guds vilja har jag lämnat den mark, 
där jag är född, och jag har kommit till er 
för att bringa er tröstens och glädjens ord, 
såsom min uppgift är. Jag förkunnar för 
eder, för eder först, att tiderna nu äro full
bordade, och att Guds barmhärfighets timma 
har slagit. Och när jag nu bjuder er att blif-
va meddelakfiga i det verk, dit jag kallat er 
genom Guds vilja, förklarar jag, inför Gud, 
hvars vilja jag fullgör, a tt Hans verk och den 
högre kristenhetens epok ha begynt." 

Därpå föll för kunnaren till marke n, gråtan
de och prisande Herren under de kringståen-
des fårar och djupa rörelse. 

Den egendomlige siaren var en litauisk 
a d e l s m a n  v i d  n a m n  A n d r e a s  T o wi a n -
s k i, och han skulle komma att utöfva ett 
icke ringa inflytande bland sina landsmän 
genom den fasta tro, som bar honom, och 
genom sitt oaflåfliga förkunnande af en ny 
Messias, af en ny tid på jorden, en försonin
gens och den ändtligen realiserade sanna 
kristliga kärlekens epok. Hans inflytande 
synes ha varit rent personligt. Han skref. 
anmärker Sarrazin, ett dåligt, dunkelt, mo
notont, lif- och färglöst språk. "Det är en 
plåga att läsa honom." Men, fillägges, be
fann man sig inför honom, försvann medve
tandet om hans andes relativa underlägsen
het och magnetismen ur hans tal och yttre 
verkade direkt på åhöraren. En hänförd 
samlida, en schweizisk skriftställare intygar, 
att "alla seklets idéer äro inom honom... 
Hans vetande, hans klarsyn äro öfvermänsk-
liga... Denne man är allsmäkiig genom sin 
entusiasm och flykt." I det hela förefaller 
han ha varit en icke alltför sällsynt typ af 
mystiska förkunnare, helt visst odelad och 
ärlig i sin tro, samt fylld af en uppriktig kär
lek till de kristna ideal han predkade — i 
grunden inga andra än Kristi ren a läras egna. 

(Forts.) 
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En hvardagslifvets tragedi. 
Af VIVA BAUER-OSTERMANN. 

HON HETTE MARTHE, VAR STRYKER-
ska och bodde högsi upp i ett stort femvå
ningshus. Att hon kommit att bo i det hu
set, som egentligen var alldeles för dyrt för 
henne, berodde helt och hållet på Paul. 
Paul och hon voro nämligen förlofvade se
dan många år, och nu hade han fått anställ
ning för att sköta värmeledningen i sagda 
hus. För det hade han fri bostad, d. v. s. en 
skrubb innanför köket hos portvaktens. 

Marthe hade i tankarna lifligt utmålat för 
sig hur härligt det skulle bli att få bo i s am
ma hus, hur ofta de skulle träffas och hur 
trefligt de skulle ha det tillsammans om kväl
larna. — Men hon insåg snart, att hon miss
tagit sig. Egentligen träffades de mycket 
mindre nu än då de bott i hv ar sin del af sta
den. — Och när de träffades var det ej 
längre som förr. 

Paul såg bra ut — alld eles för bra, kunde 
Marthe tycka ibland — och det fanns många 
jungfrur i huset ait skämta med. Det där 
med jungfrurna gick väl ändå an — d e voro 
så många och han var ungefär likadan mot 
allesammans — men hyad som var långt 
värre var, att portvakierskan hade en dotter, 
en vacker adertonåring med friska tänder, 
skär hy och en glad klingande röst, som 
sjöng och trallade dagen i ända. Marthe 
hatade henne och vände bort hufvudet hvar 
morgon då hon mötte henne i trappan. Men 
om kvällarna, när hon kom hem från sitt ar
bete, kunde hon ändå ej låta bli att kika in 
genom glasrutan till portvaktarbostaden. 

Ofta såg hon Paul och Line sitta vid det 
stora bordet. Lampskenet föll rakt ned öf-
ver hans mörka och hennes blonda hufvud. 
På den rödrutiga duken låg en påbörjad 
stickning och några tidningar. Borla vid 
spisen sysslade " p ortvaktsgumman med 
kvällsmaten. Det var en hel familjeidyll. De 
två vid bordet talade och gestikulerade och 
tycktes helt och hållet upptagna af hvaran-
dra. 

Marthe ville ropa till Paul att nu var hon 
hemma och nu kunde de ändiligen få träffas, 
men hennes strup'e snördes tillsammans; det 
tycktes henne plötsligt att han var utom hör
håll — tusentals mil borta. Och suckande 
sträfvade hon uppför alla de långa trapporna. 

Ibland knackade hon på hos sin granne 
tvätterskan för ait höra om denna haft nå
gon underrättelse från sin sonson vid fron
ten. — Nej, det var i allmänhet intet nytt, 
bara ständigt samma oro och undran — n är 
skulle det väl sluta! 

Ville ho n inte sitta ned och ha något varmt 
att dricka? Hon såg blek ut, stackare, hvar 
hade hon varit i d ag? Jaså, hos de där rika 
människorna — ja, då kunde man förstå, att 
det ej varit för fett med maten. — För resten 
fick man vara glad åt hvad man kunde få nu 
under kriget. Det gick minsann ej att vara 
så nogräknad som förr i världen. 

Marthe satt kapprak på en af halmstolarna 
och smekte förströdt den svarta katten, som 
låg framför henne på bordet. Hon hörde en
dast delvis gummans prat, men det lugnade 
henne i al la fall och hon tänkte: får jag bara 
sitta här en timma till så är klockan 10, och 
då går jag och lägger mig och somnar nog 
genast så trött som jag är i kväll. Plötsligt 
blef hon emellertid intresserad och lystrade 
till v id den gamlas ord. 

— Ja >, ja, förr i världen, det var andra ti
der det. Då min g ubbe lefde hade vi en så'n 
liten treflig våning för 12 francs i månaden, 
den var inte så stor förstås, bara 1 rum och 
kök, men rymlig och bra i ett snyggt hus — 

jag har aldrig kunnat trifvas bland patrask. 
Trappan skulle sopas hvar dag — det var så 
noga med det så — ja, jag b eklagar mig i nte, 
jag hade inget annat att göra på den liden, 
min gubbe förtjänade nog så bra, och jag 
hade inte börjat gå bort och tvätta ännu — 
ja, ja, d et var andra tider det. 

Ack, tänkte Marthe, då hon en timma därefter 
låg i sin säng, den som ändå hade något att min
nas då man blir gammal. Om man ändå. kunde 
tänka tillbaka på något och säga sig: när jag 
var ung — de t var andra tider det — d å var jag 
åtminstone lycklig. Men hur många kunna säga 
det. Mor min, s om fått slita och arbeta hela sitt 
Iif, sade ofta: Var glad du, min flicka, om du 
bara kan lefva hederligt och göra rätt för dig, det 
är allt hvad vi fattigt folk kunna göra här i värl
den. Och det har jag åtminstone gjort de här 10 
åren jag försörjt mig själf — ingen kan säga an
nat. Min hyra har jag betalt på dagen och eti par 
hundra francs har jag i alla fall samlat till min 
utstyrsel i d en händelse Paul verkligen- skulle vilja 
gifta sig med mig en gång — 

I d etsamma kom hon att tänka på att hon ännu 
ej lagt ned sin dagspenning i byrålådan, där hon 
alltsedan krigets början förvarade hela sin förmö
genhet. 

Hvar hade hon gjort af sin portmonnä måntro? 
Jaså, den låg därborta på bordet. Bäst i alla fall 
att lägga ned pengarna i kväll, i morgon bittida 
glömde hon det kanske. Och beslutsamt steg hon 
upp och gick fram till b yrån. 

Underligt — nyckeln vill ej alls passa i låset — 
men hvad nu då — lå dan var ju r edan öppen — 
och hvilken oordning. Herre du min skapare, här 
hade varit någon och sökt i byrålådan, och pen
garna, som hon alltid brukade ha liggande här i 
asken, de voro också sin kos, spårlöst försvunna! 

Hon sökte igenom hvarje sak, vände och rus
kade på hvarje plagg, lade dem tillbaka och drog 
ut dem på nytt, hon ville ej tro sina ögon. 

Nej, pengarna voro och blefvo ohjälpligt borta. 
Hvad skulle hon nu ta sig Hill Någon hade alltså 
varit härinne — men hur var det möjligt? Dörren 
hade ju vari t låst. Kanske tjufven kommit in ge
nom fönstret, som alltid stod1 öppet. Javisst, man 
hade lagat taket de här sista dagarna, och från 
taket var det en smal sak att klifva rakt in i 
hennes rum. Så hade det naturligtvis gått till. 

Paul skall hjälpa mig att ta reda på tjufven. 
tänkte hon. Han har ju ocks å arbetat däruppe och 
vet alltså hvilka som varit här. Han skall säkert 
hjälpa mig att få tillbaka mina pengar. 

Då hon morgonen därpå knackade på hos port
vaktens, kom Paul själf och öppnade luckan. 1 
korta ord berättade hon för honom hvad som 
händt. Han blef en smula blek och därpå alldeles 
röd. 

— Tyst, sade han endast, fala inte så högt, jag 
kommer ut till dig i stället. 

Och väl därute började han hviskande förklara 
för henne, att det var bäst att saken stannade 
dem emellan och att han nog skulle få rätt på 
tjufven. Han visste ju hvilka som varit i huset och 
skulle styra om alltsammans på bästa sätt. För 
hyran skulle hon ej heller oroa sig, hon skulle sä
kert ha pengarna tillbaka till de n l:sia. Bara hon 
lofvade honom att vara lugn och ej för någon tala 
om hvad som händt. 

Han var god och öm mot henne som i gamla 
tider, och hon kände sig full af förtröstan och tillit. 
Jovisst h ade hon förtroende för honom, hon skulle 
ingenting säga. Och betydligt lättare om hjärtat 
gick hon till sitt arbete. 

Det var ännu fyra dagar till de n l:sta, och hvar 
morgon frågade Marthe Paul om han fått reda på 
tjufven. 

Nej, infe ännu, men hon skulle ej vara orolig, i 
morgon skulle säkert allt vara klart. 

Emellertid blef hans röst allt mindre öfveriygan-
de för hvar dag som gick, och Marthe kände sig 
allt underligare till mods. Hvarför ville han ingen
ting säga? En aning slog henne, men hon jagade 
genast bort den som orimlig. 

Det är inte möjligt, sade hon sig. Paul har alltid 
varit så hederlig. Han ville bara själf hjälpa hen
ne, hon skulle tro på honom, och detta skulle närma 
dem till hvarandra så att allt åter blef som förr. 
Och som hon var katolik bad hon hvar kväll till 
madonnan härom. 

Den sista var en lördag och hon kom sent 
hem från arbetet. Men hon kände ingen 
trötthet, och hennes ögon strålade *då hon 
hastigt skyndade fram genom de mörka ga
torna. 

Nu måste det ske, tänkte hon. I kväll kom
mer säkert Paul med pengarna, och han 
skall stanna länge hos mig och berätta om 
allt hvad han gjort för mig för att få tag i 

dem. Jag undrar om han är hemma ännu, 
fortsatte hon sin tankegång, i det hon sköt 
upp den tunga porten. 

Med klappande hjärta gick hon fram till 
portvaktarfönstret och kikade in i springan 
mellan gardinerna. 

Jo, m ycket riktigt, där satt han som vanligt 
"vid bord et, och där, där tätt intill honom stod 
Line skälmsk och strålande. Han höll hen
nes hand i sin och tycktes ifrigt fråga henne 
om något, som hon ej ville svara på. Då 
drog han henne plötsligt ned på sitt knä och 
kysste henne. Hon slet sig hastigt lös och 
skakade varnande på hufvudet åt honom, 
men i h ennes leende låg ej en skymt af före
bråelse eller öfverraskning. 

Marthe måste stödja sig mot muren. Hon 
kände sig med ens så underligt trött, hon 
kunde ej längre samla sina tankar. Hvad 
var det egentligen hon väntat på alla dessa 
dagar? Hade hon ej bedt madonnan om att 
hon skulle gifva henne Pauls hjärta tillbaka. 
Detta var alltså svaret på alJa hennes böner 
och på all hennes längtan. Hur hade hon 
någonsin kunnat hoppas på eti annat! Och 
hur hade hon kunnat tro, att Paul brytt sig 
om henne och hennes pengar. Ja, brytt sig 
om dem hade han kanske ändå. Ty det var 
han som tagit dem. 

Det tycktes henne nu, som om hon hela ti
den vetat det, som om hon endast väntat på 
detta ögonblick för att få visshet. Hon kun
de precis räkna ut hur allt gått tin. Han 
hade ju ock så arbetat däruppe på iaket, han 
visste hvar hon förvarade sina pengar; det 
hade bara varit att klifva in genom fönstret, 
bryta upp lådan och ia dem. 

Fy, att lifvet k unde vara så fult, så lumpet! 
Det var inte lönt att lefva i e n värld där det 
hvarken fanns kärlek eller hederlighet. Nej, 
hon ville bort, bort från alltsammans, kunde 
inte stå ut med detta längre. Och beslutsamt 
rätade hon upp sig och gick en sista gång 
uppför trappan till sitt rum. — 

Då Paul på söndagsmorgonen knackade på 
däruppe, fick han intet svar. Men då han till 
slut ruskade i dö rren, märkte han att den var 
olåst. 

Därinne var allt i mö nstergill ordning. Sän
gen var uppbäddad, ingen hade legat i den 
på natten. På bordet låg ett bref med ivät-
terskans adress. Det var öppet och Paul 
läste det hastigt. Det var ingen förklaring 
hvart eller hvarför hon gick, endast några ra
der till fack för att den gamla varit snäll emot 
henne. Ville h on ha hennes fillhörigheter, så 
hade hon bara att ia dem. Hon hade ingen, 
ingen i hela världen, som kunde göra an
språk på ait ärfva henne. 

Paul sjönk tillsammans i sin stol med an
siktet i händerna. 

— Jag menade det ju infe, mumlade han. 
Gode Gud, att hon skulle fa det så! Jag ville ju 
bara låna pengarna, här har jag dem med mig. 
Och han drog fram ett skrynkligt kuveri ur sin 
ficka. Hvad skall jag nu fa mig till m ed dem' 
Hvad i all världen skall jag göra — 

I detsamma öppnades dörren och iväiter-
skan kom in. Efter några ögonblick hade 
hon klart för sig hvad som passerat. 

Hvad han ska göra, karl, det är klarl 
och tydligt det. Han ska inte förlora en mi
nut utan genast gå till polisstationen och 
söka få reda på hvar hon finns. Vare sig 
hon nu är död eller lefvande, så ska han ha 
rätt på henne, hör han det. Och ge sig nu 
genast iväg på eviga minuten. Det är just tid 
med att stå här och grina och lipal 

Men så fort hon blef ensam sjönk hon själf 
ned på stolen med hufvudet mellan händerna. 

— Â, Herre Gud, Herre Gud, snyftade hon. 
Stackars den lilla hederliga själen. 
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fijâfp. 
VÄRLDSVIMLET I L ON-

don är lika intensivt och 
myrsfäcksliknande nu, 
som det alltid varit, men 
ändå har kriget satt sin 
särskilda prägel på lifvet 
i metropolen. Det är nu 
icke endast de kakhi-gula 
strömmar af soldater, 
hvilka flyta fram särskildt 
i stadens centrala delar, 
som skvallra om krigsti
den, utan den har sitt 
skarpt markerade uttryck 
äfven i d en stora omfatt
ning, i hvilken kvinnorna 
öfvertagit männens ar
bete. Man finner dem 
öfverallt i alla möjliga 

sysselsättningar, 
och man gör nog i 
allmänhet en stilla 
reflexion om det 
underliga i att det 
skulle behöfvas ett 
krig för att kvin
nornas stora arbets
kraft skulle bli ut
nyttjad i hela sin 
utsträckning. Ty så 
vidt man kan döma 
efter hvad man ser 
och hör, sköta kvin
norna sina befatt
ningar lika plikttro
get och bra som 
männen. 

Ni skall upp i en 
omnibus, och kon
duktören där är 
"ett litet feminin" i 
en klädsam blå uni
form med hatt, hon 
möter er i de un
derjordiska järnvä
garnes stationer, 
som hissköterska, 
biljettkontrollant m. 
m., ni finner henne 
som brefbärare, som 
chaufför på privat
biler såväl som på 
de många olika re

geringsdeparte
mentens autos, kö
rande för generaler 
och ministrar eller 
med en skock så
rade soldater, hvil
ka äro ute på en li
ten tur genom sta
den till omväxling 
med sjukhuslifvets 
tristesse. Fönster-
putsarnes brigader 
äro rekryterade af 
kvinnor, de sköta 
äfven affischupp-
klistringen af nöjes-

etablissementens 
färgrika reklamer, 
regeringen har ta
git dem till an vänd
ning inom departe-
mentsbyggnaderna 

som vaktmästare 
och budbärare, och 
har ni fur, kan ni 
äfven träffa på en 

Kvinnan mannens 

1. Särade soldater på lusttur i en af sjukhusets bilar, förd af eri kvinnlig 
chaufför. 2. Fönsterpufsarbrigaden i arbete under de tidiga morgontim
marna. 3. Kvinnan vid plogen. 4. Korna drifvas i vall vid en landtbruks-
skola för flickor. 5. Tre gracer i sialltjänsi. 6. Kvinnliga chaufförer i 



representant för den 
kvinnliga polisstyrkan, 
som finns i London. Na
turligtvis skall ni besöka 
de fashionabla varuma
gasinen vid Regent 
Street eller Bond Street, 
och i stället för de man
liga "commissionaires", 
hvilka förr stått utanför 
elablissemenien och 
hvisslai på taxis för 
kunderna, finner ni nu 
kvinnor i stilfulla, lediga 
uniformer med koketta 
hattar eller mössor. Inne 
i magasinen tjänstgöra 
de i hissar och som por
tierer, i hvilka egenska

per äfven hotellen 
ha tagit dem i b ruk. 

Hvad man fäster 
-^1 sig vid, är äfven de 

synnerligen välsyd-
da och snitsiga uni
former, de bära, 

^ praktiska och ledi
ga, som icke på 

jf"; något sätt beröfva 
y dem den kvinnliga 
I charmen, i ridbyxor 
P| med lacksföflar, 

hvilka verkligen äro 
if mycket klädsamma 
É och gifva dem ett 

käckt utseende. 
I det tunga arbe-

• tet i ammunitions-
I fabriker och verk-
I städer kan icke 
I denna elegans upp

rätthållas, utan där 
• bära kvinnorna de 

nedsmutsade blå 
• arbetskläderna med 
• långbyxor, hvilka 
I sannerligen icke 

höja skönhetens be-
• hag. Förutom det 
H ohyggliga ammu-
^ nitionsarbetet ha 

kvinnorna visat sig 
i duga äfven för rätt 
/ tungt verkstadsar-
j bete såsom kolbä-
' rare, eldare m. m. 

och äfven på 
skeppsvarf ha de 
tagits i användning 
vid restaurering el-

y 1er upprustning af 
j\ fartyg. Järnvägar-
|\ ne använda dem äf-
i \ ven i stor skala, ej 
jr blott som städer-
I skor, utan äfven i 
If / mera tekniska in
sy vecklade arbeten 
/ som lokomoiivput-

sare och för att se 
öfver och olja ma
skinerna, när de stå 
i stallarna. Lek
saksindustrien, som 
nu håller på att ut
vecklas i England, 
sedan man ej mer 
får de förut förhär-

ambulanstjänst på västfronten. 7. Soldaternas hyddor snickras ihop af 
små kvinnohänder. 8. Lokomotivet putsas upp. 9. En "commissionaire" 
utanför ett af Londons stora varuhus. 10. Slussvakten. 11. Remonterna 

få sin dagliga morgonpromenad. 

t 

skande tyska va-



K v i n n o p o r t r ä t t  t i l l  d a g s k r ö n i k a n .  

Hotell 
hennes 

Hulda Pålson. Eva Andén. Wilhelmina Bergin. Anna Knausi. Magda von Heidenstam. 

En af de fattigas och sjukas vän fru Hulda 
Pålson har i dagarna aflidit. Tillsammans med 
sin make s tiftade hon 1906 Vällinge konvalescent
hem i Södertörn, där flera tusen skyddslingar 
hämtat hälsa och krafter efter genomgånqen 
sjukdom. 

* 

Den första kvinnan i andra kammaren — d et 
låter som en sensationell nyhet, men är ingalunda 
n å g o n .  A d v o k a t e n  j u r i s  k a n d i d a t  E v a  A n d é n  
höll helt nyligen från talarstolen i andra kamma
ren ett föredrag, som utgjorde en kritisk gransk
ning af lagförslaget rörande barn utom äktenska
pet. Inför k ammarens församlade ledamöter fram
lade fröken Andén den kritik som lagförslaget 
väckt från kvinnohåll och betonade att lagen be-
höfde kompletteras på vissa punkter såsom då 
det gäller moderns rätt till anonymitet, barnets 
rätt till faderns namn m. m. 

Sjuttio år fyllde den 5 mars en af Stockholms 
m å n g a  d u k t i g a  a f f ä r s k v i n n o r ,  f r u  W i l h e l m i n a  
Bergin, innehafvarinna af den välkända-spe
gel- och glasmästerifirman August Bergin & C:o. 
Bland förtroendeuppdrag, som kommit fru B. till 
del, märkes ledamotskap i styrelsen för Stock
holms stads arbetsförmedling alltsedan den in
rättades. 

* 

En känd medlem af Sundsvalls samhälle har 
i d agarna gått bort med fru Anna Knaust, in
nehafvarinna af det öfver hela Sverige välkända 

Elisabeth Trägårdh. 

Hotell Knaust i Sundsvall, hvilket grundats af 
hennes man. Fru Knaust har under en lång följd 
af år satt in sina bästa krafter på sin hotellrö
relse. Den bortgångna sörjes närmast af barn. 

* 

Fru Magda von Heidenstam, dr Verner 
von Heidenstams mor, har i dagarna aflidit i sitt 
hem i hufvudstaden. Fru von H. föddes på Ols-

hammars bruk i N ärike 18 maj 1837 som dotter till 
majoren Karl Riitterskiöld och hans maka, född 
friherrinna von Vegesack. År 1857 ingick hon äk
tenskap med dåvarande kaptenen, sedermera öf-
verstelöjtnanten N. G. von Heidenstam och hade 
med honom sonen Verner, som nu står närmast 
sörjande vid båren. 

Vid den ohyggliga järnvägsolyckan. vid Holm
sveden utmärkte sig en svensk kvinna för mod, 
stor rådighet och själföfvervinnelse. Det var som 
alla veta syster Elisabeth Trägårdh, inva-
lidtågets öfversköterska, som ehuru själf skadad i 
höften deltog i räddningsarbetet utan att tänka på 
sina plågor, tills hon sjönk ihop af utmattning och 
måste bäras bort. Syster Elisabeth vårdas nu på 
Röda'Korsets sjukhem i Stockholm, där hon varit 
föremål för mycken uppmärksamhet. Bland annat 
har prinsessan Ingeborg personligen gjort den 
sjuka ett besök och telegram och blommor ha 
kommit från alla håll. Ett felegram, som särskildt 
rört syster Elisabeth har anländt från Haparanda 
från de invalider, som voro med på tåget, då olyc
kan hände, och som nu sända sina välsignelser 
till den af alla afhållna systern. Syster Elisabeth 
Trägårdh inträdde i Röda Korsets tjänst 1898. 1 
april 1915 följd e hon med den svenska ambulan
sen till Wien till söd ra krigsskådeplatsen, där hon 
uppehöll sig 14 månader. Österrikiska Röda Kor
sets silfvermedalj med krigsdekoration tilldelades 
henne då som ett erkännande af förtjänstfullt 
arbete. 

rorna, har äfven i kvinnorna 
funnit synnerligen händiga 
och goda arbeterskor. 

För jordbruket ha de likaså 
tagits i anspråk, och lite här 
och hvar finns det mönster-
farmer, där de få genomgå 
kurser i allt som hör till yrket, 
innan de släppas ut på egen 
hand. Äfven för det rent kri
giska "hemarbetet" vid inten
denturens furage-depåer ha 
de till en del öfvertagif män
nens arbete liksom vid re-
mont-depåema, där de tjänst
göra som häsfsköterskor och 
jockeyer för att rida in hästar 
eller gifva dem deras dag
liga motion, en sysselsättning, 
för hvilken de visat 
sig särskildt läm
pade. 

Man finner äfven 
kvinnor ute vid 
fronten. De tillhöra 
de olika bilambu
lanserna och sköta 
med aldrig svikan
de energi och sä
kerhet chaufförer
nas nervslitande 
och uttröttande ar
bete med att föra 
sårade in till sjuk
stationerna ända 
från den egentliga 
stridsrayonen. Detta Från den stora järnvägsolyckan vid H olmsveden. W. Sahlberg foto. 

är ett mycket svårt arbete — 
att köra en bil i den värsta 
storsiadsfrafik är en barnlek 
mot detta — och man tycker, 
att det skall taga för mycket 
på deras fysiska och psykiska 
krafter, men de såväl som 
männen i skyttegrafvarna visa 
sig, när det gäller, kunna 
motstå strapatser, som teo
retiskt sedt borde knäcka 
en. Nu komma kvinnorna 
äfven att i större utsträck
ning få tjänstgöra vid fron
ten i egenskap af snickare 
för att timra ihop de små 
trähyddor, i hvilka soldaterna 
förläggas, för att därigenom 
lösgöra tusentals män från 

„ det egentliga krigs
arbetet. Kurser äro 
anordnade i hem
landet, och allt ef
tersom eleverna ut
bildas, bli de utsän
da i grupper till 
krigsskådeplatsen. 

Och allt detta ar
bete taga de med 
godt humör och hela 
sin energi och in
tresse för saken, som 
hjälper dem genom 
alla svårigheter och 
gjort dem lika ak
tade som populära. 

O. S-d. 



Ett tryckfrihetsåtal mot 
Idun. 

I VÅRT NUMMER FOR DEN 11 FEBRUARI 
förekom en uppsats med bilder från en förlägg
ningsort för en' af våra neutralitetsvakter vid 
gränserna. Chefen för justitiedepartementet, som 
genom sina ombud är högsta öfvervakare af 
tryckfrihetslagens efterlefnad, fann uppsatsen in
nehålla meddelanden i s trid med Kungl. kungörel
sen den 4 aug. 1914, hvari k. maj:t efter påbju
dande af partiell mobilisering och med stöd af 
tryckfrihetsförordningens § 3 mom. 10 förbjudit 
offentliggörande i tryck af meddelanden om krigs
maktens ställning m. m„ för så vidt icke chefen 
för generalstaben lämnat tillstånd därtill. Med an
ledning däraf anmälde justitieministern förhållan
det till justitiekanslern, som förordnat förste 
stadsfiskalen L. Stendahl att enligt nämnda lag
rum och k. kungörelse föra ansvarstalan mot 
Iduns utgifvare. 

Målet förekom vid Stockholms rådhusrätts tred
je afdelning första gången den 1 mars. Af sva
randen aflämnades då följande skrifvelse. 

Till Stockholms Rådhusrätt. 
Med anledning af stämningspåståendet anhåller 

gag härmed att få anföra följande: 
Att den åtalade uppsatsen kan anses innehålla 

meddelanden, hvilkas offentliggörande i tryck 
blifvit i den åberopade Kungl. kungörelsen för
bjudet, vill jag icke söka bestrida. Däremot vill 
jag på det bestämdaste göra gällande, att intet 
lagstridigt eller straffbart uppsåt varit förbundet 
med den åtalade skriften. Skall öfver hufvud nå
got syfte sökas, så är det endast ett fosterländskt 
•och försvarsvänligt, öfverensstämmande med tid
ningens allmänna hållning och uppgift och i detta 
fall iillgodosedi genom en samling tilltalande bil
der, som särskildt åskådliggöra nyttan för dagen 
af vissa våra försvarsanstalter. Det fel, som rätt
mätigt kan läggas tidningens utgifvare till las t, är, 
att han icke beaktat den ofvannämnda Kungl. 
kungörelsen och att han icke, i enlighet med dess 
bestämmelser, hos vederbörande myndighet in
hämtat, huruvida hinder mötte för uppsatsens in
förande på sätt som skett. Denna försummelse 
åter står i samband med det förhållandet att tid
ningen Idun icke till si n egentliga uppgift har att 
meddela dagsnyheter. 

Under full insikt om vikten däraf att förbudet 
mot vissa militära meddelandens offentliggörande 
strängt iakttages, anser jag mig icke äga rätt till 
anspråk eller förväntan att varda från ansvar helt 
befriad. Frågan huruvida den åtalade skriften är 
att enligt Tryckfrihetsförordningen anse såsom 
brottslig anhåller jag alltså att utan vidare erin
ringar från min sida få öfverlämna till juryns be-
pröfvande. Men därest den åtalade uppsatsens 
innehåll anses böra föranleda bestraffning, tillåter 
jag mig, med stöd af hvad som i ingressen till 
Tryckfrihetsförordningens § 3 yttras om hänsyn till 
en skrifts åsyftning, att vördsamt anhålla, att för 
uppsatsens offentliggörande, såsom beroende 
allenast af oaktsamhet, möjligast lindriga straff 
må varda mig ådömdt. 

Stockholm den 1 mars 1917. 
ALEX. HELLBER G. 

Äfven åklagaren öfverlämnade målet. Val af 
jury förrättades omedelbart. Efter uteslutningar 
blef juryn s ammansatt af följande personer: 

Af svaranden valde: direktör J. A. Björklund, 
advokatfiskalen H. v on Schulfzenheim, myntdirek-
tören K. A. Wallrath; 

af åklagaren valde: öfverste Reinh. von Rosen, 
Irädgårdsdirektör G. Lind, direktör S. A. Lovén; 

af rätten valde: byråchef C. F. T. Vougf, asses
sor E. Ploman, direktör K. A. Tingsten. 

Efter möjligen erforderliga kompletteringar den 
15 mars skall juryn sammanträda för utlåtandes 
afgifvande den 5 april. 

•*V -, 

Ingrid Nilsson. 

Norrbottens arbetsstugors 
vykortsförsätjning. 

DEN I VÅR T N:R 8 UNDER RUBRIKEN 
"Ett viddernas barn" införda vädjan till 
förmån för Norrbottens arbetsstugor har 
vunnit en glädjande resonnans hos Iduns 
alltid behjärtade läsekrets. Den lilla vy-
koiisförsäljerskan tolkar här nedan sin 
tacksamhet samtidigt som hon ber om ännu 
ett pekuniärt bistånd, en bön, som helt visst 
ej skall vara gjord förgäfves. 

Ingrid får hjärtligt tacka alla snälla Tanter och 
Farbröder, hvilka hjälpt mig med försäljningen af 
vykorten för arbetsstugorna. 

Jag får meddela att jag nu sålt slut på det 
första lagret, men nya kort hafva beställts af Fru 
Svedelius, hvarför det kanhända dröjer något med 
exp. af inkomna order. 

Nu har det beställts två tusen nya kort och 
hoppas iag att Ni äro snälla och hjälper mig med 
att sälja äfven dessa. 

Det är så roligt när jag får många bref med 
order, så att jag kan få in mycket pengar till 
barnen där uppe, som ha det så kallt. 

Så får jag tacka för de många snälla brefven, 
som jag f ått. Det har varit så roligt att läsa dem. 
Dem skall jag gömma och titta i ibland. 

Tant A. Andersson, Prästg. 15 hade glömt sätta 
ut postadressen. Sände korten under adr. Stock
holm, men de kommo tillbaka. Vill Tant sända 
mig ny adress. ]ag är så ängslig för att Tant 
fått vänta. 

Från följande Tanter och Farbröder har jag er
hållit nedanstående extra gåfvor, hvilka genom 
Fru Svedelius öfverlämnats till Norrbottens ar
betsstugor: 

F. L., Falkenberg 20: — kr. 
G. B., Huddinge 9: — „ 
A. F., Luleå 1: — „ 
H. B., Åsheda 4: - „ 
"Tre prästgårdsflickor", Charlottenberg 4:40 „ 
I. A., Stockholm 2: — „ 

Summa 40: 40 kr. 
Hoppas nu att det kommer många många bref. 

INGRID NILSSON. 
Frejgatan 9, 2 fr., Stockholm. 

Af lilla Ingrid har undertecknad emottagit redo
visning för genom henne försålda kort äfvensom 
ofvanstående" belopp å kontanta gåfvor till arbets
stugorna, af mig öfverlämnade till Centralstyrel
sen för Norrbottens arbetsstugor. Jag delar bar
nets glädje och tacksamhet öfver den hjälp som 
gifves samt hennes hopp att många kort ytterli
gare skola beställas af Iduns vänliaa läsekrets. 

Varmt tack för all redan gifven hjälp. 
Stockholm i mars 1917. 

JULIA SVEDELIUS. 

Hembaftt bröd. 
För Idun af GERTRUD NORDEN. 

(Forts, och slut fr. n:r 9.) 
Hvetebröd. 

(3,stora bröd.) 
3 à 4 liter hvetemjöl 1 tekopp smält flottyr 
1 liter skummjölk eller 1 mtsk salt 

vatten 2 mtsk socker 
K liter kokt potatis jäst. 

(Obs! Den tillsats af potatis, som förekommet 
i denna beskrifning kan mycket väl uteslutas. Po
tatisen är icke medtagen af dyrtidsskäl, och 
fast det ofta låter som om potatisbröd vore ett 
slags för de onda dagarnes martyrium lämpad! 
barkbröd, så är förhållandet i s t. det att med den
na tillsats brödet både smakar bättre och håller 
sig längre.) 

] ä s d e g e n. Koka upp mjölken och låt 
den svalna. Sikta ungefär i % lit. af mjölel 
i en stor skål, rör med en träsked långsamt 
ut d en ljumma mjölken i mjölet, tills allt mjö
let småningom är fullständigt arbetadt till en 
smet. (Rör och häll alltid midt i skålen!) Rör 
nu ut jästen i litet vatten och sätt detta till 
smeten, täck skålen med ett lock eller en duk, 
och ställ den i rumsvärme. Smeten får jäsa 
i ungefär 2 tim. När den är färdig är ytan 
täckt af små blåsor. 

B a k d e g e n .  N ä r  j ä s d e g e n  ä r  f ä r d i g ,  
smältes flottyren och får svalna. Mosa M lit. 
öfverblifven kokt potatis, och rör dessa jämte 
flottyren, saltet och sockret ned i sm eten med 
en träsked, och börja sedan att sikta i resten 
af mjölet. När degen blir för tjock att arbeta 
med sked, tages den ut på bakbordet och knå
das i mjöl tills den känns elastisk och icke 
längre fastnar vid bakbordet eller fingrarna. 
Lägg noga märkte till detta, iy något annat 
sätt att afgöra, när man har tagit tillräckligt 
mycket mjöl finnes icke. Degen arbetas tills 
den har en jämn, blank yta och känns elas
tisk, när man trycker med fingret på den, läg-
ges åter i skålen, täckes öfver och får jäsa i 
rumsvärme. 

När degen har jäst till dubbla sitt föregå
ende omfång, tages den ut på bakbordet, ar
betas grundligt och delas i tre bröd. Dessa 
läggas i väl smorda brödformar* och ställas 
på varmt (men ej f ö r varmt!) ställe att jäsa. 

U g n e n .  N ä r  " b r ö d e n "  i  s i n  t u r  j ä s t  u p p  
till omkring dubbla omfånget, äro de färdiga 
att ställas i u gnen. Temperaturen i ugnen är 
riktig om ett stycke hvitt glansigt skrifpap-
per blir ljusbrunt i u gnen på två minuter. Se
dan bröden varit i ugnen y2 tim. vändas de 
och penslas med litet mjölk, om man vill ha 
en vacker, blank skorpa. Efter ytterligare % 
tim. tag ut ett bröd, är det brunt undertill 
och känns elastiskt, så är det färdigt. 

Bröden läggas nu på sådant underlag, att 
luften har tillträde äfven underifrån. Skor
pan penslas med litet smör, och bröden få 
stå oöfvertäckta, tills de äro fullständigt af-
svalnade. Innan de sedan läggas ned i 
brödburken, så var noga med att denna är 
väl tvättad och solad: det behöfves inte mer 
än en ålderstigen brödkant tillsammans med 
vårt nybakade, för att detta skall ta smak. 
Och sedan vi nu klarat oss så långt, vore det 
ju sk ada! 

Rågbröd. 
Vare sig råg eller rågsikt kunna begag

nas och i hvilka proportioner man föredrar, 
fast det är mycket svårt att få degen att jäsa, 
om man begagnar mindre hvetemjöl än i 
denna beskrifning: 
1 liter hvetemjöl 1 stor msk salt 
3 liter rågmjöl 50 gr. jäst 
1 tekopp sirap 2 msk fenkol el. pome-
1 tekopp flottyr råns el. anis. 

•Eller på smorda bakplåtar. Formbröd ha den 
fördelen, att brödet vid bakningen förlorar mindre 
fuktighet och därför håller sig färskt längre. Ba
kas på plåt bör degen vara något fastare än eljes. 
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Denna deg kan mycket väl sättas på kväl
len o ch bakas följande morgon, om man har 
ondt om tid. I så fall b landas alla ingredien
serna på en gång och arbetas mycket väl. 
Degen lägges därpå i väl smorda bakformar, 
hvilka få stå öfver natten i ett tempereradt, 
men e j för varmt rum. Nästa morgon är nu 
klart till bakning. 

Rågbröd som beredes på detta sätt är 
mycket godi, fast litet gröfre och råare i 
smaken än om det göres med jäsdeg. För 
egen del föredrar jag d et omständligare sät
tet med jäsdeg, hvarvid tillvägagångssättet 
inhämtas ofvan under "Hvetebröd". 

J ä s d e g e n göres bäst af hvetemjölet, 
emedan rågmjölet är mycket glutenfattigare. 

B a k d e g e n  b ö r  g ö r a s  n å g o t  h å r d a r e  ä n  
för hvetebrödet, och jäser betydligt lång
sammare. 

K r y d d o r n a .  D e n  e n e  v i l l  h a  f e n k o l  i  
sitt r ågbröd, den andre pomerans eller anis, 
den tredje litet af a lla tre. Om pomerans an
vändes kokas skalen i vatten tills d e äro 
mjuka, s krapas och skäras i små, små tär
n i n g a r  o c h  l ä g g a s  i  s i r a p e n  f ö r  a t t  
"drag a". En s ärskildt delikat arom uppnår 
man genom att låta pomeransen ligga i s i
rapen från ett bak till ett annat. 

U g n e n  b ö r  i c k e  v a r a  f u l l t  s å  v a r m  s o m  
för h vetebröd och bakningen kräfver 10 à 15 
minuter läng re tid. 

Rågbröd är billigare och håller sig längre 
än hvetebröd. 

Grahambröd. 
1 liter skummjölk eller 1 tsk sirap 

vatten 1 tsk smält flottyr 
i liter hvetemjöl 1 rätjad msk sali 
3 liter graham 50 gr. jäst. 

J ä s d e g e n  =  f ö r  h v e t e b r ö d .  G ö r e s  a f  
hvetemjölet en bart. 

B a k d e g e n  b ö r  v a r a  g a n s k a  m j u k  o c h  
tunn, tunnare ä n för hvetebröd, eljes blir brö
det smuligt. 

U g n e n  b ö r  v a r a  s å  v a r m ,  a t t  g l a n s i g t  
skrifpapper blir ljusbrunt på tre minuter, och 
bakningen kräfver ungefär 1 timme oc h 10 
minuter. 

K r y d d o r .  M e d  e n  k a f f e k o p p  r u s s i n ,  m e d  
urtagna kärnor, till hvarje bröd får man en 
god och hälsosam omväxling, som barnen 
säkert skola visa sig uppskatta. Pomerans, 
behandlad så som under "Rågbröd" be-
skrefs, kan man också använda. Dadlar äro 
en annan, ypperlig tillsats. Dadlarne, skölj
da och befriade från kärnor, tillsättas degen 
innan den arbetas för sista gången. 

Hälftenbröd. 
Många husmödrar föredraga att begagna 
lika delar hvete och råg, eller hvete och 
graham. Båda dessa blandningar lämna ett 
utmärkt bröd. Men hälften råg och hälften 
graham är en mindre fördelaktig blandning: 
brödet blir g ärna groft och kompakt. Där
emot är en tredjedel af hvete, r åg och gra
ham lifligt a tt rekommendera för omväxlings 
skull. 

Frukostbröd och fantasibröd. 
Som ofvan framhållits är det hvetebröd, 

som först beskrefs stammoder för en talrik 
afkomma af frukostbröd, bullar och fan
tasibröd. Hur komplicerad en beskrifning 
än må se ut vid första påseendet, så 
komma vi dock vid närmare analys under 
fund med att grundvalen nästan alltid ä r den 
samma, alldeles som stommen för hvarje 
välgjord klädning är ett franskt foderlif. Skil-
naden i ena såväl som andra fallet ligger 
mest i utanverke t. När vi voro små, och mor 
eller vår goda vän i köket tog undan litet af 
degen från brödbaket, satte till litet socker 
och kanel och bakade oss en gubbe med 

russinögon, så tyckte vi det smakade oänd
ligt mycket bättre än bara vanligt bröd. 
Och i det afseendët bli vi aldrig annat än 
barn. Litet hokus pokus, äfven om det inte är 
annat än en ny fa son på limpan, gör ofta att 
brödet smakar oss bältre. Eller är icke histo
rien om hr Svengren belysande? Han var på 
besök i grannfamiljen och komplimenterade 
värdinnan med följande: "Ja, s e ni har alltid 
så godt bröd — om man kunde få lika godt 
hemma!" Hvarpå värdinnan bekände, att hon 
just i da g råkat vara utan bröd och därför lå
nat af — f ru Svengrens hembakta! 

Här nedan skall jag ge några ty
piska variationer af min standardbeskrif-
ning. Skillnaden mellan en sort och en an
nan ligger som sagdt i utanverket, garnityret. 
Och garnityret ifråga om bröd består i all
mänhet i en tillsats af ägg, smör, socker, ko
rinter, russin, kanel, mandel, kardemumma, 
saffran o. s. v. till vanligt enk elt hvetebröd. 

Frukostbröd 
måste ju bak as mycket tidigt och degen sät
tes därför kvällen förut o ch får stå-i tempe
reradt, men ej för varmt rum öfver na tten och 
jäsa. På morgonen arbetas degen väl i 
varmt rum o ch formas på önskadt sätt, hvar-
efter det hela öfvertäckes med en varm duk 
och får stå på varmt ställe och jäsa, tills 
frukosten nalkas och det är tid att sätta den 
i ugnen. 

Franska bröd. 
1 liter mjöl 1 msk smör 
1 tekopp mjölk 1 msk jäst 
2 ägg 1 tsk salt. 

Gör af dessa ingredienser en jämn, sam
metslen deg, lägg den i en skål, täck med e n 
ren linneduk och låt jäsa öfver natten. Ar
beta degen nästa morgon, forma den till sm å 
aflånga rullar och låt dem jäsa en timme. 
När de fördubblats i omfång, penslas de med 
mjölk oc h bakas i het ugn [papper blir brunt 
på 1 yt minut). Färdiga på 15—20 minuter . 

Ett delika t frukostbröd får man på följande 
sätt: 

Potatisbröd. 
2—3 liter mjöl 1 tekopp mjölk 
några potatis 2 msk flottyr 
y.'i liter potatisspad 1 msk socker 
(saltad!) 1 gr. jäst. 
[Lagom till 30 bröd.) 
Tag undan, på kvällen, ^ liter af det vat

ten, i hvilket potatisen kokats, mosa några 
potatis, lägg dem i vattnet, k oka upp mjölken 
och låt den svalna. Det sista man gör på 
kvällen, bereder man nu en hård smet af 
mjöl, potatisvatten, mjölk, socker, salt och 
jäst, och sätter denna att jäsa i ett tempe
reradt, men ej för varmt rum öfver natten. 
Nästa morgon tillsättes smält flottyr och så 
mycket mjöl, som erfordras för att få en 
1 ö s deg. Denna arbetas väl, och får jäsa 
på varmt ställe. När den (efter ungefär 1 
timme) fördubblats i omfång, kaflas den ut 
på bakbordet till ett par centimeters tjock
lek och skäres i runda kakor. Pensla dessa 
med smält smör och vik dem dubbla. Lägg 
dem på varma plåtar och låt dem åter jäsa 
ungefär % timme. Baka sedan i het ugn 20 
—25 min uter. 

Gifflar till söndagsfrukosten. 
Hvetemjöl % tekopp smält smör 
1 tekopp grädde 1 msk jäst 
6 äggulor 1 tsk salt 

Vispa grundligt upp äggulorna med gräd
den, tillsätt det smälta smöret och den i litet 
vatten upplösta jästen, saltet och slutligen så 
mycket mjöl som erfor dras för att få en jämn, 
mjuk deg . Kafla ut degen till ett par centi
meters tjocklek, skär den i fyrkanter, pensla 
med smält smör, vik upp ett hörn och rulla 
upp det hela diagonalt och böj i h alfmåne-

form. Lägg på välsmorda plåtar, täck med 
ren handduk och låt jäsa. Pensla med vis-
padt ägg och baka i het ugn (pappersprof 
1 % min. ) tills de ä ro ljusbruna. 

Bullar. 
Eftersom bullar blott är o riktigt g oda såsom 

alldeles nybakta, är det bäst att, såvida icke 
familjen är mycket stor, taga undan litet deg 
för ändamålet när man arbetar sin hvete
brödsdeg för andra gången och sälta till de 
kryddor o. s. v. man önskar. Mycket goda 
äro t. ek. 

Korintbullar. 
Man tillsätter något mera smör och sockei 

samt kanel och korinter till en del af den 
enkla hvetebrödsdegen. Ett tilltalande sätl 
är att kafla ut bröddegen till ett par centime' 
fers tjocklek, bestr yka den med smör, beströ 
med socker, kanel och korinter och sedan 
göra en rulle af a lltsammans. Af de nna skär 
man 3—4 cen timeter tjocka skifvor, som få 
jäsa upp på bakplåten och bakas omedelbar! 
före de stora bröden. 

Mandelbullar 
eller -bröd kan man göra som korintbullar, 
fast kanelen icke är nödvändig. Mandeln 
bör vara skållad och skuren i strimlor. 

Saffransbröd. 
När hvetebrödsdegen andra gången arbe

tas, tar man undan en tredjedel och tillsätter 
1 ägg 1 kaffeko p socker 
3 gr. saffr an % kaffekopp smäll 
1 tekopp russin med smör 

uriagna kärnor 1 tsk konjak. 
Forma brödet vackert, låt det jäsa, och 

pensla, just som de t skall sättas i ugnen, med 
vispadt ägg. 

Schweizerbrod 
är i sitt s lag lika go dt som schweizerosf, och 
de båda tillsammans ä ro den största läcker
het. 

Gör en hvetebrödsdeg enligt ofvan, och 
tillsätt, när den arbetas andra gången, 300 
gram smör i flingor, fem ägg och ett gram 
malen nejlika, knåda degen tills den 
är sammetslen och lägg den tillbaka i 
skålen, täck med en duk och låt jäsa. När 
omfånget fördubblats, arbetas degen ordent
ligt på bakbordet och delas i 6 delar. Hvar 
och en af dessa delar formas med händerna 
till en lång smal rulle, hvarefter tre och 
tre flätas till två bröd, som ställas på 
smord plåt, täckas med duk och få jäsa en 
liten stund (ej för länge, ty d å förlora de sin 
flätform!) Just som de bakas, penslas de med 
vispat ägg. Ugnen skall vara het och brö
den äro färdiga, när de äro gyllenbruna. 

Skorpor. 
Hvetebrödsdeg, fast utan potatis. När 

den arbetas andra gången tillsattes 250 gr. 
smör i flingo r och 250 gr. socker. Degen knå
das väl, lägges i skålen, täckes och får jäsa, 
tills omfånget fördubblats. Arbeta den se
dan på bakbordet, forma den1 till ett aflångl 
bröd och skär detta i sm åbitar. Bitarna for
mas till aflånga bullar (3— 4 cm. tjocka, 10— 
12 cm. långa) som läggas på en smord plåt 
med ett inbördes afstånd af ungefär 5 cm. 
Kläm nu bullarna försiktigt i midten, så atl 
ändarne bli något tjockare. Täck med duk 
och låt dem jäsa, tills de nästan vidröra hvar-
andra. 

Nästa dag skäres bullarna i tu på längden, 
läggas med klyfsidan upp på bakplåten och 
ställas i mycket tempererad ugn, tills de blif-
vit lätt bruna. 

Sedan de fullständigt sv alnat, läggas de i 
lufttäta burkar och hålla sig i veckotal. 

- 1Ô0 -
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; till IDUN kunna e rhållas h os h rr bokhandlare e ller d irekt f rån ; 
l IDUNS EXPEDITION, m ot li kvid i postanvisning, till följande priser: 
c Röd pärm, m ed guldtryck, t ill " Idun" . .. Kr 1:50 + porto 30 ö re ! 
• Röd eller g rön pärm till "Iduns Romanbibi." „ 0:50+ „ 10 „ S 
• Röd e ller gröi p ärm till " Iduns Hjälpreda" „ 0:50 + „ 10 „ • 
m Samtliga tre p ärmar 2:50 + „ 30 „ ' 

Recept â giöt. kokt i vatten. 
Svalöfs (ösa kornflingor. 

115 gr. kornflingor 
1 liter yatten 
salt. 

B e r e d n i n g .  F l i n g o r n a  l ä g g a s  i  

det kokande vattnet, hvarefter kok-

»ingen fortsättes 15—20 minuter. Få 

flingorna på förhand svälla i vatten 

ander cirka en timmas tid, behöfver 

fröten endast 5 minuter för att 

toka tillräckligt mjuk. Afsmakas 

cued salt och serveras med mjölk. 

NYA 
WERMLANDS-TIDNINGEM 
Etabl. 1850 Karlstad Etabl. 185f 
Rikstelefon nam nanrop Länstidningen 
Värmlands enda dagliga tidning. 

Behagliga och 
välgörande äro 

M U \  

runda tvålar: 

Lavendeltvål 

Hafremjöltvål 

Tallbarrstvål 

•••*•••••••••••••••••••••••••••• 

KÖKSALMANACK 
Redigerad af 

ELISABETH ÖSTMAN-SUNDSTRAND 
ümeh. af Elisabeth östmans Hus

moderskurs i Stockholm. 
FÖRSLAG TILL MATORDNING FÖR 

VECKAN" 11—17 MARS 1917. 
SÖNDAG. Frukost. 

bord; franska kotletter med stekt 
p o t a t i s ;  m j ö l k ;  k a f f e  e l l e r  t e .  M i d 
dag. Soppa à la Hedin ; fiskfärs 
med räksås och potatis; savarin med 
vaniljkräm och maräng. 

MÅNDAG. Frukost: Smörgås-
tfåsbord ; hiafremj öls välling med frukt-
fruktkompott, makaronigratin; kaffe 
aller te. It i d d a g : (Vegetarisk) 
uötbullar med potatis, ärter och 
glaserade morötter ; sviskonsoppa 
med grädde och skorpor. 

TISDAJG. (Fettisdag-) Frukost: 
Smörgåsbord ; ris mjölsgröt med 
mjölk; sillsås med potatis; kaffe 
eller te. Middag: Stekt fläsk 
med potatismos; semlor möd mjölk. 

ONSDAG. Frukost: Smörgås
bord ; stekt bräckkorf med potatis ; 
m j ö l k  ;  k af f e  e l l e r  t e .  M i d d a g :  
Grönsoppa med mjölk; färserad färsk 
sill med potatis. 

TORSDAG. Frukost: Smörgås
bord; havregrynsgröt med mjölk; kall 
färsk sill med ättiksås (rester från 
onsdag) med nykokt potatis; kaffe 
eller te. Middag: Ärter med 
fläsk ; plättar med sylt. 

FREDAG. Frukost: Smörgås
bord; stekt hafregrynsgröt med mjölk, 
uppstekt pannkaka ; kaffe eller te. 
Middag: Biffstek med potatis 
kokt fruktpudding. 

LÖRDAG. Frukost: Smörgås
bord; stekta ägg på h vetebröd; kaffe 
eller te. Middag: Kokt fläsk-
rygg med rotmos ; mannagryns väl
ling. 

RECEPT: 
S o p p a à  l a  H ed i n  ( f .  6  pe r s . )  

• Se Iduns kokbok N :r 236. 

I  S a v a r i n  m e d  v a n i l j k r ä m  
(f. 8 pers.). Se Iduns kokbok N :r 
907. 

Största vinstmöjligheter- Cedigna vinster. I 

Jämfslöjds-bofferiBf 
Jämfslöjds, förening får kulturella mål, Östersund 

permanenta 
varulotteri med 4,000 vinster årligen 

12 f örsta vinsterna valfria. 

X Dragning 15 flßar s. 

1;sta vinsten à 
2.000 Kr. 

a) Vardagsrumsmöbei 
med mattor,gardiner, 
dukar m. m. 

b) Motorbåt av furu, 
stänkbord, av ek kra-
vellbyggd, spant av 
ek med 4 hkr. Alek-
tomotor. 

c) Häst och åkdon. 

3:cSfe vinsten à 
500 kr. 

_ boftpris 
• Z kr. 

2sdra vinsten à 
1,000 kr. 

a) Pianino N 

b) 2 kor och 1 gris. 
c) Tébord av mahogny 

med hamrad koppar
bricka jämte servis, 
skedar o. sockertång 
av gammalt silver 
samt 1 duss. tékoppar 
av äkta porslin. 

d) Köksmöbel med upp
sättning av vad till 
ett välordnat kök hö-
rer i såväl koppar, 
servis, träsaker m. m 

Övriga vinster i prislägen 500 à 5 kr. 

Cottsedlar bos lotteriets J0 I 
hollehtörer samt bas'jfSmtslöjds- .. . 
Kotteriets expedition i Östersund. 11X1311! 

a) Livsförnödenheter fr. 
närmaste lifsmedels- i 
kommission eller | 
handlande efter upp
görelse med Jämt-
slöjdslotteriets vinst- I 
avdelning. 

b) Äkta bordsilver. 
c) L inneutstyrsel, bestå- | 

ende av lakan, örn-
gått, duktyg i damast | 
och dräll samt hand
dukar. 

N ö t b u l l a r  ( f .  6  pe r s . ) .  1 2 5  g r .  
skalade nötter, 130 gr. hvitt bröd, 
3 del. mjölk, 50 gr. smör, 1—2 ägg, 
salt. 

T i l l  p a ne r i n g :  1  de l .  s t ö t t a  
skorpor. 

T i l l  s  t  e  k  n  i  n  g  :  5 0  g r .  s m ö r .  
B e r e d n i n g :  B r ö d e t  u p p m j u k a s  

i mjölken, urkramas, passeras och 
brynes i smöret. Nötterna rostas 
svagt i ugn, gnuggas hårdt i en 
duk, så att skalen lossna, samt maf
ias. De blandas med det brynta 
brödet och de uppvispade äggen. 
Massan afsmakas med salt, formas 
till runda bullar, som vändas i 
stötta skorpor och stekas vackert 
gulbruna i smöret. De uppläggas 
på varmt serveringsfat, garneras med 
persilja och serveras med potatis, 
ärter, glaserade morötter och hari
cots-verts. ' 

F ä r s e r a d  f ä r s k  s i l l  ( f .  6  
pers.). 6—8 färska sillar, 1 msk. 
salt (15 gr.). 

F ä r s :  2  t v å ö r e s  m a n d e l b r ö d ,  
1 Vj del. mjölk, 4 ansjovisar, 1 
msk. ansjovissås, 2 tsk. finhackad 
persilja, V* tsk. hvitpeppar. 

T i l l  p a n e r i n g  o c h  s t e k -
ning: 1 del. mjölk, 1 msk. vete
mjöl, 1 del. groft rågmjöl, V2 msk. 
salt (7 gr.) 60 gr. smör. 

B e r e d n i n g :  S i l l e n  r e n s a s ,  h u f -
vudet, ryggbenet och alla småben 
borttagas utan att fisken fläkes. 
De sköljas mycket väl, torkas, in-
gnidas med saltet och få ligga 2 (tim. 
Mandelbröden blötas i mjölken, an
sjovisen rensas, hackas fint och blan
das med brödet, tillika med ansjo^ 
vissåsen, persiljan och pepparn. Fär
sen arbetas väl, är den för lös 
tillsättes litet stötta skorpor, i mot
satt fall litet mjölk. Sillarna tor
kas ånyo, fyllas med färsen och 
hopvikas, hvarefter de doppas i 
mjölken samt vändas i en blandning 
af mjölet och saltet.. Smöret bry
nes i en liten långpanna, sillarna 
iläggas och få steka i mycket varm 
ugiu, 8 min. på den ena sidan, hvar
efter de vändas och få steka ytter
ligare 7 min. på den andra sidan. 
Uppläggas på varmt fat och smöret 
1 pannan hällas öfver. 

K o k t  f r u k t p u d d i n g  ( f .  6  
pers.). 50 gr. ringäpplen, 1 hg. 
aprikoser, 1 V2 hg. katrinplommon, 
4 del. vatten, 1 V2 del. krossooker 
(143 gr.), 2 ägg, V2 msk. vete
mjöl, 3 del. mjölk. 

T i l l  f o r m e n :  ty g  m s k  s m ö r  ( 1 0  
gr.), 2 msk. stötta skorpor. 

B e r e d n i n g :  F r u k t e n  s k ö l j e s  
ytterst väl i flera ljumma vatten 
och får ligga i det kalla vattnet öf
ver natten. Af detta vatten och 
sockret kokas en klar lag; däri 
kokas först äpplena, därefter apri
koserna och sist plommonen, sedan 
de urkärnats. Lagen kokas ihop 
tills den är simmig och hälles öfver 
frukten. En form smörjes och bröd-
beströs. När frukten är kall lägges 
den hvarftals i for men. Äggen, mjö
let och mjölken vispas tillsammans 
och hälles öfver frukten. Puddin
gen gräddas i vattenbad i ugn 
omkr. 1 tim. eller tills ägg bland
ningen är stannad. Den uttages och 
serveras afsvalnad, om så önskas, 
med vispad grädde. 

M a n n a g r y n s v ä l l i n g  ( f .  6  
pers.). 2 del. vatten, 1,8 lit, mjölk, 
1 del. mannagryn (76 gr.), 2 tsk. 
socker (10 gr.), 1—2 tsk. salt (5—10 
gram). 

B e r e d n i n g :  S m ö r e t  l ä g g e s  i  
en kastrull; när det är smält, till
sättes mjölken och får koka upp. 
Grynen vispas i och vällingen får 
koka sakta med lock omkr. tim. 
under det den ofta röres om. Den j 
afsmakas med kryddorna och ser- ! 
veras, om så önskas med kanel. 

Använd intet annat afförings-
medel än Apoteket Vasens Laxér-
marmelad, så undvikes ' till följd af 

dess behagliga smak allt bråk vid 
intagandet. På alla apotek. 

D. B. C. 
Flytande Putskräm 

för metaller. 
Profva den och Ni använder al

drig någon annan. Fas öfverallt 

Fabrikanter: Oorch, B äcksin & C :os A.-B. 
GÖTEBORG. 

_JS0Cfrl 
ÄTÜRO FFN TEKN FFTBRIK 

EKSTRÖns 

w\mlöjj 
toUJWQ Htn nw fWBUiv 

år bästa kraftnåring för 
svaga, klena barn i alla Åldrar. 
Bok om barns uppfödning gratis 

och franko från Metlins 
Food Depèt, Malmö. 

Bydrozon-
Salva 

för särrad erm. m. 

I \ >id sjukdomar i munhåla och svalg I 
I Effektivt skydd mot smitta \>id 
epidemier flaskor om 50 st hr 1.2s \ 

VHMH30B1 

Husmödrar 
som önska tjänare o oh 

Tjänare 
som söka platser träffa säkrast sin 
publik genom att annonsera i dag

liga aftontidningen 

Eskilstuna-Knriren 
hvilken läses i nästan alla ihem J 
stad och på .landet inom Norra 
Södermanland och Västra Västman

land. 

Uppl. cirka 13,000 ©X« 

FR&WI - PASTILWWSA 
skänka lindring och bof vid hals 

och brâsfâhommar 

A a. PHARMACIA .STOCKHOLM 
RIOFLTROILENT: PROFESSOR A VESTERBERG 

Moderata dagbladet 

Jämtlands-Posten 
i Östersund är ett utmärkt annons
organ för den som vill träffa den 
burgna publiken vid Inlandsbanans 
omsättningskraftiga område. Begär 
direkt prisuppgift från 

A.-B. J ämtlands-Postens T ryckeri, Ö stersund. 
Rikstelefon 66. 

Prima Engelska 
Antracit, 

Hushållskol och 
Koks 

ständigt på lager till 
lägsta dagspri&er. 

LA K0WOIIH.-1. 
Tel Allm. orh Riks 

ytananrop: lavens Kolimport, v * 

FRÅGOR 
ENHVAR LÄSARE AF IDUN ÄGER 
rätt att i denna avdelning framställa 
förfrågningar rörande husliga eller 
andra angelägenheter till besvarande 
af läsekretsen. Dock förbehåller sig 
redaktionen oinskränkt befogenhet att 
utesluta de frågor, hvtlka anses sakna 
mera alllmänt intresse. Hvarje publi
cerad fråga kommer att besvaras, och 
utbetalas för det bästa svaret, å någon 
af här nedan införda frågor, som in
sändas till redaktionen senast 6 dagar 
efter detta nummers dato ett py is af 10 
kronor. 

N :r 82. Hvad skall jag göra för 
att få min lil-le gosse på nio månader 
att sofva bättre på nätterna? Han 
vaknar oupphörligt och är då så oro
lig; somnar ibland om fort nog 
för att vakna om några minuter 
igen, men är också ofta vaken långa 
stunder. Får mat en—två gånger 
under natten. Han tycks vara all
deles frisk och ser blomstrande ut 
samt är i godt hull. — Jag har 
själf god sömn och hade det äfven 
innan han föddes. 

Mamma. 
N :r 83. Undertecknad, som i fle-

I ra år lidit af svår gallstenskolik, 
frågar, om någon af Iduns läsare 
eller läsarinnor möjligen pröfvat el-
lier v et om olivolja är råd!igt att an
vända? Medlet stod infört i Iduns 
hjälpredas Julihäfte 1915. 

j N :r 84. Jag önskar blifva skild 
från min man på grund af hans bru
talitet och tilltagande spritmissbruk. 

I Är tacksam få veta omrjag i så fall 

-  1 0 1  -

- Nu har utkommit 

Ingeborg Schauers 
Bakrecept 

med tillsats af 
Potatis eller Potatisflingor, Ris, 

H af re, Korn eller Majs. 
3:e utökade upplagan. 

Piis 50 öre. 

Stockholm, F ahlcrantz & C:o. 

Det bör ej vara 
damerna obekant 
att man med Gooda-
Jästmjöl når det 
bästa resultatet vid små-
bak. 

Säljes i burkar à 15, 25 
och 50 öre. 

Handelsaktiebolaget Sten S jögren & C D 

Höjden 
A F  T E K N I S K  
FULLANDNING 

OCH 

H Å L L B A R H E T  

Svenskt fabrikat 

$pU0fltJama 

'rH 

iiKwfc>h 
«îpeciaCo^ôr fö 

IDAMÜT5TYR5IARI 
17 HAMNGATAN! 

•5 DROTTNINGGATAN'^ 

LHOLM 

Sydsvenska Kredit A ktiebolagets 
ställning den 28 Februari 1917. 

TiUeångar: 
Kassabehållning 4,699,173:22 
Obligationer ..14,747,096:50 
Kastigh. o. inventarier 5,226,257: 27 
Reverser mot säkerhet 86,015,694: 12 
Växlar 49,992,967: 76 
Kreditiv och löpande 

räkningar 16,097,556:25 
Hos inhemska banker 4,458,449:03 

» utländska banker 13,488,427 : 99 
Å andra räkningar 3,797,167 : 87 

Kronor 198,522,790:01 

Skulder: 
Aktiekapital 20. 
Reservfond 7, 
Pensionsfond * 
Deposit, o. Kapitalr. ... 70, 
Sparkasseräkning 44; 
Giro o. löpande räkn. 27: 
Postremissväxelräkning 3; 
Till inhemska banker... 4. 

» utländska banker 
Af uti. banker insatta 1. 
Å andra räkningar 16, 

,000,000: — 
,250,000: — 
271,852: 21 
,994,959:45 
,764,256: 59 
,724,233:68 
,410,671:8i 
,771,643: 45 
838,083: 4$ 
,990,777: U 
,506,312: 31 

Kronor 198,522,790:01 



En svensk läkares omdöme om Sasol-Tvålen: 
Undertecknad, som dagligen an-

Tänder Sasol -Två l ,  får härmed intyga, 
att nämnda tvål har en behaglig, aro

matisk lukt samt äger en synnerligen 

uppmjukande och lenande inverkan på 

huden, fullt jämförlig med de bästa 
t 

franska tvålars. Särskildt utmärkt 

har jag funnit D'Sasol -Tvâlen,  h var -
för jag anser mig kunna förorda den

samma till bruk af läkare, tand

läkare, sjuksköterskor och alla dem, 

som i följd af sin sysselsättning äro 

nödsakade att många gånger om dagen 

aftvätta sina händer. 

Stockholm den 15 November 1916. 

KARL MALMSTEN. 

Med. Doktor. 

får inågot af boet? Huru det ställer 
sig med våra två barn? Får jag 
båda? Samt om barnen och jag få 
underhåll af mannen, och huru myc
ket. Äfven tacksam få veta om det 
finnes något lämpligt inkomstbrin
gande arbete en 46-årig fru kan 
taga sig till? 

Bekymrad fru. 
N" :r 85. Min moder är änka ef

ter en statens tjänsteman och har 
300 kr. i årlig pension. Då hon icke 
äger några andra medel och genom 
sin höga ålder oförmögen att själv 
bidraga till sitt uppehälle, frågas 
hiärmed, om hon kunde ha utsikt att 
få något bidrag från folkpensione
ringen, och i så fall till h ve m an
sökan skall ställas och huru den 
bör af fat tas. Tacksam för svar vore 

Hennes döttrar. 
N :r 86. Vill någon erfaren husmoder 

säga mig hur man under dessa socker
regleringens tider bör fördela sockret 
i ett hushåll på 4 personer; däraf 
två tjänare? Huru mycket sockei 
bör beräknas och eventuellt utvä
gas till de senares kaffe under en 
månad, då hushållet i sin helhet 
disponerar 4 kg.? 

Oerfaren. 
N" :r 87. Finns i bokhandeln nå

gon mindre beskrifning om odling af 
tobak, eller kanske någon kan lämna 
upplysning dels om hvilken sorts to
baks planta lämpligast användes för 
varans afyttring till en fabrik, dels 
om växtens skötsel och skörd samt 
dels om skördens behandling innan 
dess afyttring. Några ungdomar, 
som erhållit jord äro intresserade 
för att därigenom bereda sig in
komst, blifva särdeles tacksamma 
för lett svar i Idun. 

Gustaf m. fl. 
N" :r 88 Vill någon af Iduns läsarin

nor ge uppgift på någon bra zigenar-
pjä,s, som skulle passa för skolung
dom att uppföra. Det skulle helst 
vara en pjäs, ej för lång, där sång 
och dans förekommer. En på samma 
gång enkel och tacksaiß pjäé. 

Skolungdom, 
N.± 89. Kan ùàgon af Iduns väl

villiga läsare ge ea ölycklig ett god t 
råd i. ep. ©ifitålig situation. Min 
mor äJr änka, jag är enda barnet, 
och sedan jag för några år sedan 
fick anställning vid folkskola i ett 
mindre samhälle, har hon delat mitt 
hem. Hon har alltid haft ett nerv
öst och ombytligt lynne, det onda 
har på senare tid tilltagit och tid
tals varit av den art, att fråga va
rit om att sända henne på vårdan
stalt. Emellanåt är hon ju alldeles 
bra. Oron för henne jämte träget 
arbete har nog tagit på mina ner
ver, och framtiden ter sig mörk. 
Som jag har ett tycke, har jag 
tänkt på att gifta mig för att 
få något annat att lefva för än 
endast a-bete och oro. Men min 
mor blir så nervöst upphetsad vid 
blotta talet därom, att jag tvekar 
dra in en oskyldig i ett sådant 
elände. Så är det den ekonomiska 
sidan, min mor har endast 150 kr. 
om året, antingen måste hon ha 
sitt hem hos oss eller ock får jag 
ge hjenne årligt understöd. Men det 
senare vill hon ej, ty jag kan ju ej 
avstå mer än ett par hundra av min 
lilla lön. Hur göra? Försaka all 
lyçka för egen del? Endast sträva 
för mor och dock ej ha eti glad dag 
till lön? Mler bryta med henne, ty 
godvilligt ger hon sig aldrig. Djupt 
tacksam för svar O. W. 

N :r 90. Är född utom äktenskap, 
fullt erkänd och har fått uppfostran 
av min far, dock ej efter hans för
mögenhetsvillkor. Hela försörj
ningsplikten av min mor vilar dock 
på mig, och som hon är sjuklig och 
mina inkomster små, är det rätt 
svårt. Min far är död för några 
år sedan och efterlämnade en myc
ket stor förmögenhet. Om den nya 
lagen går igenom, kan då ej något 
fås för mig, som dock är älsta bar
net? Jag menar ej att få dela 
lika, några tusen skulle vara väl
stånd för mig, under det de äkta 
arvingarna fått hundratusentals kro
nor. 

Karin. 
N :r 91. Hvilka betingelser fordras 

för att vinna inträde i undervis
ningsanstalt "för Gymnastiklärarinnor 
och vilka äro instituten. S'var till 

Rut. 
N":r 92. 1 ) Finnes i vårt land något 

kaninslakteri som mottager såväl 
kött som skinn till försäljning? 2). 
H vad är af giften för att få gå med 
i likförbränningsföreningen. och fin
nes mer än en sådan i Sverige? 

Intresserad. 
N:r 93. Kan någon gifva ett re

cept på god Marie- och Albortkex, 
så vore man här tacksam därför. 

Triest 10 febr. 1917. 
N rr 94. Finnes något stipendium 

eller dylikt som kunde erhållas af 
en bildad obemedlad flicka med platå 
på kontor, så att hon kunde få vis
tas en tid i sommar vid en rekrea
tionsort. 

Höggradig blodbrist. 
N :r 95. Hur ska två fattiglappar, 

min hjärtanskär och jag, ordna det 
för oss, när vi vill sätta bo i dessa 
dyrtider? Har tänkt oss två rum, 
men hur möblera dessa trefligast? 
Tacksam för svar är Karin. 

N :r 96. Ar det orätt att gifta sig 
med en man som har framtiden för 
sig (vi h^lla mycket av h varandra), 
när man själf är en obetydlig liten 
stackare 1 

Marie-Anne. 
N:r. Jag är 24 år, har t genomgått 

8-klassigt läroverk, har lätt för att 
fatta och god smak, påstås det. 
Detta är förutsättningarna, och nu 
följa hindren för att kunna, fylla 
»min» lifsuppgift. Är klen och sjuk
lig (ej lungsiktig) och har sedan en 
svår hjärnliiimeinflamation i barna
åren, mycket dåliga ögon. Säg, 
finns någon lämplig sysselsättning 
ett par timmar dagligen för mig? 
Behöver så väl förtjäna litet och ett 
bestämt, må vara lätt och anspråks
löst, arbete skulle ge livet ett helt 
annat och rikare innehåll. Hjälp 
mig, om ni kan. Margareta. 

N :r 98. Jag är en ung huslig 
flicka som alltid gått under hus
moders ledning, men har nu tröttnat 
vid detta, o ch önskar en mera själf-
ständig syssla. Har funderat på 
skolkökslärarinna men har blifvit af-
rådd enär det skall var ont om dy
lika platser, och kursen ställer sig 
ganska dyr. Jag vill nu bedja någon 
af Iduns många läsare eller läsa
rinnor gifva mig upplysning om nå
got yrke som skulle lämpa sig för 
en huslig och praktisk flicka. 

Tacksam för råd. 
»Jag är ung maskinskrifverska med 

elementarbildning. För närvarande 
har jag plats på kontor som korre
spondent, men skulle jag gärna vilja 
komma in i något af statens verk 
eller något stort försäkringsbolag. 

då en sådan plats ju är så mycket 
säkrare. Nu vet jag emellertid inte 
hur man skall gå till väga. Det 
finns ju Kvinnligt yrkesregister, men 
där står ju inte hur man skall af-
fatta ansökningar och vid sådana 
fästes ju stort af seende i synnerhet 
i statens verk, samt inte heller vad 
som skall följa ansökningen. Det 
fordras ju så många slags handlin
gar och i nte lika till alla verk. 
Finnes någon bok där man kunde få 
veta om allt detta. Kan man skr if-
va till försäkringsbolag och anmäla 
sig såsom sökande, när det möj
ligen blir någon ledig plats. Det 
är så svårt för en flicka som inte 
kan få personliga rekommendationer 
in i något verk eller bolag. Jag 
har mycket bra betyg och rekommen
dationer likaså, men det gör ju i 
alla fall inte så bra verkan som när 
man har någon som för ens talan. 
Jag vore innerligt tacksam om någon 
af Iduns läsarinnor ville ge råd 
och anvisningar i denna angelägen
het och på så sätt hjälpa inte bara 
mig utan många av mina likar till 
bättre platser och drägligare lef-
nadsomständigheter. Jag har också 
tänkt _ på att försöka komma 
ut till Tyskland för att jag 
skulle kunna behärska åtminstone 
detta språk. Kunde man möjligen 
få en plats där och på så sätt lära 
sig tyskan på samma gång? Natur
ligtvis bara med ringa lön finge man 
väl beräkna, men i alla fall så det 
bleve litet hjälp. 

En framåtsträvande. 
N :r 100. Vid vilken skola, på vil

ken kortaste tid och till vilk t bil
ligaste pris får man lära utbilda 
sig till slöjdlärarinna och huru ställa 
sig utsikterna beträffande erhållan
det av plats efter genomgången kurs 
frågar 

»Prenumerant på Idun.» 
N :r 101. Vore tacksam om någon 

af Iduns läsare ville gifva mig ett 
godt råd hur jag skulle kunna er
hålla en, för mina kunskaper lämp
lig plats? Jag är 23 år, af god 
familj, kunnig i såväl finare som 
enklare, matlagning, bakning etc. 
sömnad och väfnad, har nu genom
gått handelsskola varför jag gärna 
önskar en kombinerad kontors-hus
hållsplats, men var finna den? Har 
tänkt resa till Kristiania men hur få 
anvisning på någon plats där? 

»Arbetsglädje». 
N :r 102. Jag är gift och skulle 

gärna vilja hjälpa till att förtjäna 
litet till hemmet, utan att behöfva 
ta plats borta. Jag har anlag för 
teckning,_ skulle det vara någon idé 
att gå igenom någon kortare kurs 
för att lära annonsteckning, till mo
dejournaler eller dylikt och j så 
fall vilken skola, som ej är för dyr, 
är äfven kunnig i kontorsarbete o. 
matlagning. Tacksam för svar vore 

24-årig fru. 
N :r 103. Finnes det någon af 

Iduns ärade läsarinnor, som kan 
gifva mig anvisning på någon plats 
i Norrland, där det kunde löna sig 
att hålla slöjdkwrs, eventuellt också 
väfvar, samt i vilken tidning det 
är fördelaktigast att annonsera? 
Tacksam för svar till Energisk. 

N :r 104. _ Frågar härmed om någon 
af Iduns_ läsare eller läsarinnor vill 
gifva mig några upplysningar ©ch 
råd. Jag har en 20-årig dotter, som 
är synnerligen intresserad af dans. 
Nu undrar jag hur hon skall kunna 
komma in vid operans balettskola, 
hur stora kostnaderna äro, samt om 
det kan vara någon framtid. Kan 
man vinna inträde när sum helst 
och hur lång är elevtiden? 

Moder. 
N :r 105. _ Skulle någon af Iduns 

läsare möjligen kunna lämna upp
lysning om någon ort, där en leg. 
gymnast, som äfven är språklära
rinna, kan slå sig ned? Förutom 
mångårig och utländsk praktik i yr
ket har jag äfven i flera år med
delat språkundervisning samt dessli
kes innehaft plats som guvernant. 
Mycket tacksam för svar vore 

Språkkunnig gymnast. 
N:r 106. Vill någon säga mig hur 

jag skall kunna skaffa mig renskrif-
ningsarbete. Jag bor på landet och 
som jag ändå dagligen är bunden 
vid skrifar be te skulle jag gärna 
vilja ha någon extra sysselsättning. 
På annonser får man sällan svar 
därför vill jag nu fråga om någon 
kan gifva mig ett råd var jag skall 
kunna erhålla sådant arbete. 

Else. 
N :r 107. Undertecknad har genom

gått en 6 mån. kurs i sjukvård, ta
git barnsköterskeexamen och deltagit 
vid förlossningar. Har nu en tid 
varit i Ryssland och studerat språ
ket, för att efter nyåret åter resa 
dit och arbeta i sjukvård, nu har 
någon sagt mig, att jag ej skall 
slita ut mig i ett främmande land 
och vore jag nu tacksam få upplys
ning om hvart jag skall vända mig 
för att få plats i sjukvård på sjuk
hus eller privat, eller passa läkare
mottagningar, vad fordras för att 
blifva privatsekreterare och var söka 
en sådan plats ? Har flera gånger 
annonserat och besvarat annonser 
både i sjukvård och barnavård men 
utan önskat resultat. Gör jag kanske 
dumt i att stanna i Sverige? 

Käck 21-årig. 
N rr 108. Det är en bror och 

två systrar som tillsammans bruka 
en egendom. Brodern är skrifven för 
det hela, men det är sagt att en 
tredjedel däraf skall tillhöra syst-
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Flytande: pr flaska 1.85 f Erhôlles genom alla apotek, 
Med kalk (puiver) pr burk 3.50 | sjukv&rdsaffarer och droghand-

Förordas av läkare. f lare samt direkt från 

AKTIEBOLAGET GIGANTOS 
- STOCKHOLM K. - Rt. 141 14 -

rarna. Eftersom systrarna nu ämna 
uppföra en byggnad å sin del ville 
de gärna hava något skriftligt på att 
jorden är deras tillhörighet. Hur 
kunna de nu på enklaste sätt bli 
säkerställda med avseende på sin 
tillhörighet. Tacksam för råd vore 

Greta 
N :r 109. Hur skall jag lära mig 

blindskrift? Kan jag förtjäna på 
att öfversätta till blindskrift eller 
att undervisa blinda? A:— 

N :r 110. På vad sätt skall en 
äldre enkefru, som disponerar över 
hela dagen, kunna förtjäna några 
kronor i veckan genom något slags 
inomlrasarbete i sitt hem? Kan 
man genom någon hemslöjdsförening 
erhålla passande arbete samt vart 
skall man i så fall vända sig. Finns 
det något ställe där man kan sälja 
sticktäcken som man själf stickar 
i hemmet. Bleve tacksam för någon 
adress. A. M. 

N :r 117. Vem kan ge en på erfa
renhet grundad rekommendation av 
en bra tvättmaskin? Tacksam föi 
råd blir Husmoder. 

N :r 112. Kan någon af Iduns 
läsare säga, _ hva rthän ung, bildad 
flicka, som önskar blifva filmskåde
spelerska, skall vända sig? Finns 
någon skola för utbildande av detta 
yrke och ^ i så fall var ? Tacksam, 
för svar är Intresserad. 

N :r 113. Är det någon af Iduns 
läsare som kunna gifva ett råd i 
mitt stora bekymmer? Det gäller 
vår son, som vi märkt börjat dricka. 
Är det någon som vet något ofarligt 
medel så han får avsmak för allt 
dylikt? Finns det måhända någon 
läk&re som kan råda bot i detta 
fall? 

N.T 114. Vöré mycket tacksam för 
ett råd mot en af läkare kallad 
ondartad ringorm som sprider sig 
öfver knäna och armarna från arm
bågen mot handleden och kliar olid
ligt, har haft den åtta månader och 
sökt läkare utan resultat. Kanske 
svensk läkare vill gifva mig något 
recept. Tacksam norsk abonent. 

N :r 114. a) Jag är på väg att 
bli blind, och ville då gärna veta 
lite om hem för blinda, som ju lära 
finnas. . Ni, som vet något om dem 
tala om för mig hvad ni vet och vill
koren för att där få tillbringa sin 
ålderdom. Och jag tackar er på 
förhand för det svar ni vill ge 
mig. 62-årig kvinna. 

b) Ge mig anvisning på något ar

bete (handarbete) som kan lampa 
si£ för en sådan halvblind stackare. 
Har stickat strumpor för att öda ti
den om vinterkvällarna, men dä/ 
skall »tagas m» och formas häl, och 
ögon behöfvas allt därtill en smula. 
Och jag får ej anstränga den smula 
synförmåga som fins kvar. Kära» 
råd mej I D. S. 

BREFLÅDA 

J—n J—n. Återfås mot insändande 
af porto. 

N i l s  S t a r e .  D e n  g o d a  a f  s i k 
ten har sitt värde, men framställ
ningens briste», göra att vi måste 
af böj a. 

E .  A n .  A l l d e l e s  u t a n  f ö r t j " . a s t e r  
äro edra minnesblad icke, men vi 
tro ej att de skulle intressera en 
större läsekrets. 

G. D. Afböjes. 
O  l ä r d .  V e r s e r n a  d u g a  i c k e  f ö r  

offentligheten. Men om det gi Ide-r
eder själf att syssla med författare-
skap i tysta nattimmar så har ju. 
ändå skrifveriet ett ändamål. 

II n i a. Om ni håller af våren 
så skräm den ej på flykten med 
skrala vers. 

C e l l o .  D u g e r  i o k e .  
P ä 11 e r. Befunna omöjliga. 
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LEDIGA P LATSER 
Sänd aldrig original betyg 

utan endast bestyrkta 
avskrifter nä r Ni svarar på 
annons om ledig plats. 

En UNG, UNDERVISNINGSVAN lä
rarinna, önskas till hem i en al 
mellersta Norrlands städer att läsa 
med 2 gossar. Den äldre i klass I~VI 
skall ha hjälp med sina läxor, den 
yngre är nybörjare och skall läsa 
hemma. Platsen får tillträdas ge
nast. Sv. med referenser ocli löne
pretentioner till »Ung lärarinna», 
S. Gumaslii Annonsbyrå, Stockholm 
f. v. b. 

I GODT HEM på landet i närheten 
af Sthlm, får bättre, hushållsvan 
flicka kunnig i matl. o. s. v., plats. 
Medlem. Jungfru finnes. Vid. Nya 
Inack.-byrån, Jakobsg. 34, Sthlm. 

SNÄLL OCH DUKTIG hushållsvan 
flicka kunnig i enkel matl. får god 
plats den 1 april i tre personers 
hushåll. Sv. med lönepret. och de 
bästa rek. till »God plats», Lerum, 
Postfack 18. 
ENKEL, ANSPRÅKSLÖS FLICKA, 
gärna la,ndtbrukaredotter, önskas att 
mot fritt vivre, tillsammans med 
egen dotter sköta hemmet, dar hus
moder saknas. Sv. m. foto till 
»Prästgård i mellersta Sverige», Id uns 
exp. f. v.- b. 
BILDAD i<LlCi\A med praktiska an
lag från ett ordningsfullt hem tål
modig, barnavän och hemma i enkl. 
sömnad, erhåller genast plats i fa
milj där jungfru finnes, såsom med
lem och hjälp med förefallande göro-
mål. Svar med rekommendationer, 
löneanspråk och foto. insändes till 
»Köpmanshe m», Box 83, Sunds
vall. 
ELEMENTARBILD AD FLICKA, vil-
lig att läsa vanliga skolämnen samt 
tyska och därjämte undervisa ny
börjare i musik, får plats genast 
på egendom i närheten af Kalmar, 
att läsa med två barn i ålder 11 
och 13 år. Svar med löneanspråk 
insändes till »19», Ljung byholin, pos
te restante. 

KOKERSKA med fina rek. och godt 
sätt, van att handhafva tjänare får 
plats 1 juni i godt, hem. Sv. till 
Pensionat Göta Borens berg (östergöt-
land). 

ENKEL, ANSPRÅKSLÖS FLICKA på
litlig snäll o. barnkär, fullt kunnig 
i enklare matlagning, erhåller god 
plats 1 april i 3 personers hus
håll i Stockholm. Sv. till »Ordent-
lig», Iduns exp. 

MOT FRITT VIVRE erhåller bättre, 
frisk, barnkär och ordentlig flickt, 
plats hos tjänstemannafamilj på lan
det, att deltaga i förekommande gö-
romål, helst äfven skrifning, sna
rast möjligt. Jungfrur finnes. Sv. 
till »Familjemedlem E. W.» Iduns 
exp. 
DEUTSCHES KINDERFRÄULEIN, 
das etwas schwedisch spricht und in 
besseren Familien in Stellung war, 
zu 2 Kindern i deutsche Familie ge
sucht. Gefl. Antwort unten »R. I. S», 
an Iduns exp. 

_< JS Jü ER ViöN Iis GdV AN lärarinna, 
frisk, kompetent att undervisa vanl. 
•ikolämn., språk, musik, för gosse 
9 år, flicka 8 år, Aug. 1917. Svar 
nom 14 dagar med betyg, foto. 
<amt löneanspr. till Lantgård, Kristi-
tnstad p. r. 
_j.ARARINNA ön skas för 7-årig flicka. 
Småskolelärarinna, som är villig nå-
:
rot deltaga i inom hemmet före
fallande göromål har företräde. Fr. 

Otterström, Lovene. 
\UKERSKA helst troende, fullt kun-
aig i allt som förekommer i ett 
.andthushåll får plats nu genast. 
Svar till Lundholmens egendom pr 
v^rigstad. 

Elever i Gobelinväfnad 
emottagas hos Ameli Fjasstad 
Arvika, Racksta. 

ENSAMJUNGFRU 25 år, frisk, snäll, 
ordentlig, väl kunnig i matl., ön
skas i litet hushåll 1 maj. Sv. till 
»E. W.», Norrköping 2 p. r. 
TVA RASKA, ordentliga flickor få 
platser till litet hushåll med nutida 
bekvämligheter, en för köket, något 
hemma i matlagning, en som stä
derska, villiga att hjälpa till med 
höns o. trädgård. Sv. till »Större 
gård», Halmstad p. r. 
FRISK, BARNKÄR FLICKA, ordent
lig och plikttrogen, helst sykunnig, 
erhåller plats i läkarefamilj att skö
ta 3 barn, 3—8 år. Sv. .med betyg, 
foto och löneanlspr. t. »Våren 1917», 
Karlskrona p. r. 
LÄRARINNEPLATS vid landthus-
hålls- och kvinnliga folkhögskof-
lan i Tumleberg är ledig till an
sökan före den 15 mars. Under
visningsskyldighet i hälsolära, bar
navård, praktiska öfningar i träd
gårdsskötsel, husdjursskötsel, sömnad 
och eventuellt gymnastik. Lön 400 
kr. jämte möbl. rum för tiden 16 
april—14 juli 

Tumleberg i Januari 1917. 
S t y r e l s e n .  

ATT PÄ EGEN IIAND sköta hus
hållet i Iii en familj önskas nu ge
nast en kunnig, vid ordning och 
sparsamhet van flicka. Sv. med ref. 
o. löneanspr. till »Smålandsstad», 
Iduns exp. 
ÖNSKAS SiAiXi. all v. frunt. till 
hjälp åt sjuklig dam. Sv. jämte 
anspr. event, förf råg. Fru A. Björ-
nander, Asaka prästgård, A sa ka. 
ENKEL, BÄTTRK FLICKA, 
år, van vid landthushåll, ej rädd 
för arbete, får plats i jungfrus ställe 
i prästgård i Dalarna den lo april. 
Familjemedlem. Barnfröken finnes. 
Lön 25 kr. pr månad. Sv. till 
Prästgården, R u n n v i k a . 
ORDENTLIG HUSA eller bildad barn-
kär flicka, som är villig utföra en 
husas sysslor får plats hos disponent
familj. Svar till »Ordentlig husa», 
med fotografi och uppgift om löne
villkor insändes und. adr. S. Gurmelii 
Annonsbyrå, Stockholm f. v. b. 

Hushålls fröken 
bildad och sympatisk, villig att före
stå hushållet under en tid, då hus
modern ej har krafter härtill, sökes 
till 15 mars. Husmodern sköter bar
nen (3 st. 2V2—7 år) och husfrö
ken ^skulle omnänderhafva hushål
let jämte 2 tjänare. Svar m. foto. 
och löneanspråk under märke »Lä
karefamilj i Karlstad» sändes till 
Iduns exp. Sthlm f. v. b. 

Daglig, Mil stenograf 
med god skolunder byggnad och 
m i net 1 års praktik, kunnig i ma-
skinskrifning erhåller anställning 
omedelbart i Norrköping. Svar med 
betygsafskrifter och foto. till »B. R. 
N.» denna tidning f. v. b. 

S juksköter ska 
t i - i  Köpinge kommun 

För examinerad sjuksköterska med 
goda betyg och rekommendationer 
finns plats att tillträda den 15 
instundande april. Lön 600 kronor 
jämte fri bostad och eldbrand. An
sökningar, åtföljda af utbildnings-
och tjänstebetyg, torde inlämnas till 
Fru Bertha N. Olsson, Gringelstad, 
före den 1 april 1917. 

Sjuksköterske
platsen 

vid Älghults fattiggård är 
till ansökan ledig att tillträdas 
den 1 april 1917. Lön 450 kr. 
pr år och fritt vivre. 

Ansökan jämte betygsafskrifter tor
de insändas före 15 mars till 

Fattigvårdsstyrelsens o rdförande, 
Älghult. 

kan en 17-åring erhålla en livförsäkrinc 
t  '  / ,  i BALDER â 

"TCO Oùd> 2,500 kronor 

» att utbetalas vid dödslallcllerens.k. blan-
C771 Cc&Cy@7Vdaa 11 v- och käpiialförsakrmg å inemot 

U 2,000 kronor 

att utbetalas vid uppnådda 60 ôr eller 
dödsfall dessför innan. 

För en 42-ånng blir dagliga avsätt
ningen förscinmia försäkringssummor, 
resp. nara 30 öre . 

Drag sålunda in åtminstone 10 öre 
om dagen på de onödiga småulgifterno 
och teckna en försäkring i 

Livförsäkringsbolaget BALDER 
- ÖMSESIDIGT -

Huvudkontoret: STUREGATAN 8. STOCKHOLM. — Begär prospekt. 

Föreståndare för 
matservering 

Yi . söka lämplig man, att förestå 
vår matservering för ogifta arbetare 
här på Wallvik. Sökanden bör helst 
vara gift och hustrun vara villig 
deltaga i arbetet. De, som förut 
innehaft liknande befattning hafva 
företräde. Platsen tillträdes den 15 
mars 1917. _ An sökningar åtföljda af 
betygsafskrifter, referenser, lönean
språk och uppgift om ålder, insän-

i das till 

Sulfitaktiebolaget L jusnan, 
postadr. Wallvik, telefon Ljusne 26. 

Till Präst- t'm Herrgård 
samt till andra goda hem söka bild. 
flickor pl. Mot fritt vivre, ev. 
ingen lön. Palmquist C:o Malm-
skillnadsg. 17, Stockholm. 

Husmoder - Öfversköterske-platsen 
vid Västerås Epidemisjukhus ledig. 
Begynnelselön 600 kr. plus 3 ål-
dertetillägg à 100 kr., pension, fritt 
vivre. Fordringar: bestyrkt förmåga 
att leda ett hushåll samt sköterske
examen och erfarenhet spec, i epidemi
sjukvård. Ansökan, som skall vara 
åtföljd af åldersuppgift, afskrift af 
skol- och sköterske betyg, insändes 
till 1 :sta stadsläkaren Carl Thun-
ström, Västerås. 

Husförestån
darinna 

kunnig i trädgårdsskötsel och van 
att själfständigt förestå landthus
håll erhåller anställning till våren 
i södra Sverige å landtegendom 
hvarest ägaren blott vistas halfva 
året. Svar med ref. och toto till 
Dr Alfred Ekström, Hemsjö Kraft
aktiebolag, Karlshamn. 

Söker Ni plats 
på. något af den kvinnliga verk
samhetens olika områden? 

Kom dd iftäg 
att ett bepröfvadt och ai tusen
t a l s  k v i n n l i g a  p l a t s s ö k a n d e  m e d  
bästa resultat användt för
faringssätt är att sätta in en 
liten annons i IDÜN. En 
platsannons — 10 mm. stor — 
kostar endast 2 kr. 50 öre. Be
loppet insändes i postanvisning, 
hvarvid texten lämpligen Skrif
ts«»« & pn«t»nv|<JTUT»8r'aM»rik,#»t+.A'n 

och 1 :sta lärarinne-befattningen vid 
Södermani. läns Landstings småskole
lärarinneseminarium i Malmköping 
kungören härmed till ansökan ledig 
att tillträdas d. 1 nästk. juli. Kom
petensfordringar: minst mycket god 
folkskollärare nneexamen helst äfven 
med d:o småsk. lär. examen. Lön: 
1,600 kr. med 2:ne ålderstillägg à 
200 kr. efter 5 och 10 års väl vits
ordad tjänstgöring 300 kr. såsom 
föreståndarinna och 300 kr. i ersätt
ning för husrum och vedbrand, allt 

•årligen. 
Ansökningar, ställda till semina

riets styrelse, insändas före den 1 
maj 1917 till Kontraktsprosten J. A. 
Hedendahl, Dunker. 

ELEMENTARBILDAD 17 års flicka 
från godt hem önskar plats i familj, 
helst där jungfru finnes, att vara 
husmodern behjälplig med alla inom 
ett hem förekommande göromål. Nå
got kunnig i matl. o. bakn. Barn
kär, musik. Någon lön önskvärd. 
Sv. motses ta.cks. till »Astrid», box 
35, Jönköping. 

UNG. BILDAD FLICKA önskar plats 
i liten familj att tillsammans med 
husmodern sköta alla inom ett hem 
förek. sysslor. Sv. till »Huslig», 
Iduns exp. 

IVÅ BÄTTRE, musikaliska flickor 
önska plats å större herrgård för att 
lära hushall. Svar till »lam i 1 jp m p.d. 
lemmar 15 april», Filipstad p. 

SJUKGYMNAST, genomgått 8-kl. lä
roverk, husmodersk. m. m., fina bet. 
o. ref., önskar för längre eller kor
tare tid plats i bildad familj att 
event, delt. i husliga göromål. Sv. 
till »Familjemedlem 23 år», Eskils
tuna p. r. 

U.NG BILDAD flicka, -folkskollära-
rinna, önskar mot fritt vivre syssel
sättning under ferierna med under
visning för barn eller som hjälp 
och sällskap i hem på landet. Svar 
till »Greta» Iduns exp. f. v. b. 

SOM SÄLLSKAPSDAM hos dam eller 
i familj söker tysk 31-årig fröken 
plats. Kunnig i tyska, ryska ev. 
franska. ftesvan. Van vid piano
undervisning. Stockholm, Postbox 
40. 

UNG, BÄTTRE FLICKA, frisk och 
stark, söker nu genast plats i familj 
där jungfru finnes, för att under 
husmoders vänliga ledning deltaga 
i hemmets sysslor. Har genomgått 
hushållsskola och förut innehaft pl. 
Sv. till »Huslig», Iduns exp. f. v. b. 

24-ÅRIG FLICKA kunnig i matlagn. 
linnesömn. o. handarb. önsk. plats 
som husmoders hjälp i godt hem. 
Betyg finnes. Lön önskas. Sv. till 
»Cecilia L!5», Iduns exp. f. v. b. 

UNG FLICKA af god familj önskar 
plats i familj, något kunnig i sjuk
vård o. f. ö. villig att delt. i 
alla husl. göromål. Någon lön ön-
skas. Siv, t ill »Maja 19 år», Iduns exp. 

Hvem vill l ära mig hushåll? 
Annonsören, som är 18 år med re-

alskoleex., önsk. komma till herrgåiid 
eller bruk. Är van vid arb. o. ej. 
rädd för att »ta i». önsk. avises 
som familjemedl. och ev. vara be
hjälplig med skrifgöromål. Tacks, 
för sv. till »Fritt vivre», Iduns exp. 

MUSIKALISK 20-åring af god familj 
önskar komma till landet å större 
egendom för att mot fritt vivre delt. 
i alla hushållsgöromål samt vara till 
hjälp och sällskap. Är mycket in
tresserad af husl. sysslor och önsk. 
för vinnande af meriter, vidare ut-
bildning. Sv. till »Ruth», Iduns exp. 
UNG FLICKA, som genomgått 8-kl. 
läroverk, kunnig i maskinskrifning o. 
något stenografi samt för öfrigt van 
vid kontorsgöromål, önskar plats å 
större herrgård, där event, kontors
arbete förekommer eller för att läsa 
läxorna med barnen. Sv. till »Skån
ska», Iduns exp. f. v. b. 

PLATSSÖKANDE 
Utbildade barnsköterskor 

s pep. fran Sällskapet Barnavård, an
skaffas af Stockholms Stads Arbets
förmedling, Regeringsgt. 107. Riks- o. 
Allm. tel. 4047. Kl. 9 f. m..—4 e. m. 
( l ö r d .  9 — 2 ) .  O b s . !  S ä r s k i l d  
a v d e l n i n g  f ör  b a r n s k ö t e  r -
s k o r !  S am a r b e t e  m e d  s ä l l 
s k a p e t  B a r n a v å r d !  

29-A RIG LANDTBRUKAREDOTTER 
önskar plats i bättre hem, som hus
moders hjälp. Svar till »H. K.», 
Strängnäs poste restante. 
UNG SMÅLÄNDSKA, kunnig i matl. 
o. andra inom ett hushåll förek. 
göromål, önskar nu genast mot fritt 
vivre plats i bättre familj, helst 
uppåt landet. Sv. under signatur: 
»Familjemedlem», Iduns exp. f. v. b. 
ENKEL, BÄTTRE FLICKA" önskar 
plats i vänligt hem nu genast ev. 
senare. Är kunnig i husliga sysslor 
och handarbeten. Tacks, för sv. till 
»Hjälp o. sällskap», Trollhättan p. r. 

ORDEN 1 LIG FLICKA önskar plats 
i bättre familj, att tillsamman med 
husmoder sköta i ett hem förek. 
göromål. Är kunnig i matl., linne
sömnad samt något klädsömnad. Sv. 
till »Familjemedlem», Hishult p. r. 
PAi.lLLIG SJUKSKÖTERSKA önskar 
anställning att sköta klen person i 
hemmet eller medfölja till rekrea
tionsort. Ref. lämnas. Event, sv. 
åtföljt af uppl. ang. arbete o. för
måner emotses tacksamt af »Syster 
11.», Karlstad p. r. 

INACKORDERINGAR 

KONFIRMANDER mottagas i Juni i 
Västergötland. Vacker trakt. Nära 
station. Bad. Rikstel. Piano. Kam
rater finnas. Pris 150 kr. i ett för 
allt. Komministergården, Moholm. 
KÖN FIRMATIO NSÜNDE Li V. önskas 
under sommaren, för flicka, i godt 
hem och vacker trakt helst i Små
land eller Skåne. Sv. med uppg. 
på pris o. tid m. m. till »Fru A.»,. 
Box 35 Ramlösa Brunn. 
SYSTER LISAS HEM mottager bli-
vande mödrar som önska trygg vis
telse och vård. Svar till »Verm-
landsnatur» Iduns exp. f. v. b. 
Doktorinnen Vilma Erikssons 

Hvilohem, 
beläget 15 min. skogsväg från Ax-
vika. Adr. Högåsen, Arvika. Bröst-
klpna, m "t tagas ej. 

UNG FLICKA som genomgått sjuk
vårdskurs _ i1 lasarett samt är exa
minerad sinnessjuksköterska med go
da betyg önskar plats att vårda 
sjukl. herre eller dam, eller såsom 
frielev på något lasarett eller sana
torium. Sv. till »Mars 17», Iduns 
exp. f. v. b. 
i>A i i lt±< t? i-loivA önskar plats i 
familj. Är villig deltaga i alla förek. 
göromål. Sv. till »R. H.», Alvesta 
poste restante. 
UNG VÄJ.1 LÄRARINNA, utex. från 
Handarbetets Vänner, önskar plats 
på Folkhögskola eller i familj. Är 
villig hjälpa till i hushållet. Svar 
märkt »Vävlärarinna» Iduns exp. f. 
v. b. 

UNG FLICKA som älskar landet, men 
som är boende i en rökig stad i 
Sverige, önskar komma till en vac
kert belägen landtegendom och där 
deltaga i hushållet dock belst un
der husmoders ledning. Tacks, för 
svar är »Godt humör», Iduns exp. 

för den ny föd do m 
Komplett utstyrsel 3 o m g. 1 8 

p l a g g .  V ä l s y d t  a f  u t e s l .  b ä s t a  
material. Särd. praktisk. Förord, 
af läk. Pr kartong extra elegant 
12 kr. Presentkartonger 14 kr. 
Sänglinne 6 3b*. p r omg. Allt först
klassigt. 
Fru Caspersson, 3 Järntorgsg., Orebr». 

Babykorgen! 
(Mont, skär eller blå.) 

Kr. 20: -
Baby låd or från Kr. 10:00—15:00» iDr 
nehållande hel utstyrsel, välsytt oci 
av bästa kvalité. Sändes mot efter-
kraf. 

Helsingborgs L inneutstyrselaffär, lltlmfi. 
Rik»t~l •* vi 

Fullständig utstyrsel -»• 
for hemglftar. 

Fardigsydt dam- och barnlinnc. Egen 
syaielier. Profver sändas på begäran. 

I. C. Crsnnmst t Son. Malmi. R iks i K. 

Sveriges Författareförenings Lotteri. 
Pris per lott 2 kronor. 

Andra dragningen.  
hu f vudv ins te r :  

Ett färdigt hem för nygifta,'En salongsmotorbåt, 
Vinsten består af trifsamma möbler 
till sängkammare, kombineradt mat
sal och b vardagsrum samt kök äf-
vensom fuils-tändig uppsättning af 
mattor och gardiner, linne, silfver, 
kristall, glas, porslin och köksupp
sättning samt öfriga till ett välord-
nadt hem börande föremål. 

— 9,000 kronor — 

motorbåt, konstruerad af Ing. C. 
G. Petterson, byggd helt och hållet 
af Honduras-mahogny på galvani-
serade stålspant i elegantaste och 
solidaste utförande vid A. B. Stock
holms Motorbåtsvarf. Båten förses 
med 10—12 Hkrs 4-cyl. 4-takts »Ilen-
riksson»-motor typ 1917, som fram-
drifver båten i en fart af c :a 9 knop. 

— 8,000 kronor — 

Lotter säljas hos de vanliga kollektörerna. 

bibliotek m . g ed. b blioteksmöbel.lEn flock~rödtrokig Svensk! ..D?sfutom ,mycket Ptort antal 
Biblioteket innehåller c:a 600 band I |y -• „t i i.< Ä_I särdeles värdefulla vinster, hvaraf 

klassisk och nn-dern skönlitteratur, 
arbeten i filosofi, historia och re
ligion, äfvensom de förnämsta upp
slagsverk. Alla böcker i goda band. 
Till biblioteket hör en biblioteks
möbel från Carl Ekelunds Skinnmö
belaffär, Nybrogat. 11 a, Stockholm 
bestående af bokhylla, skrifbord, rök
bord, soffa och två fåtöljer (klädda 
med antifchud) samt 4 stolar. 

— 7,000 kronor — 
- 183 -

•skåp, bestående af 1 tjur V i år 
gammal, 3 unça kor, anting^ 

en i kalfställning eller nykalfvade 
samt 2 betäckta kvigor, födda efter 
stamboksförda ^föräldrar. Samtliga 
djur äro inköpta från framstående, 
reaktionsfri, rikt mjölkafkastande be
sättning i Södermanland. 

— 6,000 kronor — 

en del utställas i lotteriets utställ
ningslokal, Regeringsgatan 9, Sthlm,. 

Lotter till landsorten kunna re
kvireras utan förskottslikvid, helst, 
å bref kort, hos lotteriets expedition,. 
Adr. Svenska Teaterförbundet, Ny
brogatan 11, Stqpkholm 5, då 35 
öre till porto och dragningslista till
kommer. 



.TELEFONER 

lamnanrop: 

Olaus Olssons' 

MARKET MARKATTA! 
GÖR TENN BLANKT SOM SILVER 

OCH KOPPAR ' SOM ' GULt>*|| 

EN BOK I DYRTID, 75 recept, alla 
sorters bröd, tårtor, efterrätter (ban
ning på Primus) mot postförskott à 
60 öre, eller i frimärken, från fru 
Elin Nyström, Pensionat Strandhem, 
B å s t a d. 

Frostskador 
färska såväl som mångåriga, botas 
med Bores Frostbalsam, väl
känd sedan 50 år tillbaka. Säljes 
à kr. 2 :—• fr. fabr. E. & L. N i 1 s-
son, Sjötorp. I Stockholm hos 
C. F. Dufvas Parf. Handel och E. 
Moreau, Birgerjarlsgatan 18. 

Tinktur Alabaster. 
Säkert medel för Pormaskar och Fin
nar, gör huden ren och klar. Pris 
3 ~kr .pr fl -f- porto. Försände« 
diskr. Ebba Beckmans Hygieniska 
Salong Grefture^atan 3. Stockholm. 
Allm Telef. 401 00 Rikstel. 706 53. 

Billigare Kaffe. 
Ett mindre parti Mockablandning säl
jes så långt lagret räcker till kr, 
2:20 pr kg. mot postförskott eller 
efterkraf från Nordiska Kortvarulag-
r e t ,  Ö s t e r s u n d .  

Mi »sprydando hårväxt ut
rotas mod Trlanonpasta 

utan efterlämnande av märken 
eller rodnad i huden. Absolut 
ofarligt luktfritt medel — icke 
pulver. Bättre än elektrolytisk 
beh. Anv. dagl. med osviklig 
framgång i min praktik för akön-
hetsvård vid behandling såväl 
i ansiktet som å kroppen. Pris 
5 kr. Till landsorten mot post-
försk. utan ang. av inneh. Maria 
Enquist, Institut för Skönhets
vård o. Plastiska Operationer, 
Biblioteksgat. 6—8, Sthlm. 

V R. 160 68. A. T. 226 62. 

Nornans Jästpulver 
Jäskraftlgt och hållbart. 

Säljes i välsorterade affärer. 

Mottager bildade flickor till prak
tisk utbildning i hushållet. God'fc 
hem. Billig afg. Skolan innehar 
Guldmedalj och hederispris. En plats 
ledig nu. Prospekt gen fru Alfh!. 
Rystedt. 

Tvätt! 
Tvättning och mangling af privat 

kläder utföres på ett i al lo förstklas

sigt sätt i Mäiarebadets Tvätt 
£ Strykinrättning till ett pn> 

af 45 öre pr kg. för tvättposte-

öfverstigande 25 kg. Afgiftsfri af 

hämtning och hemsändning. 

Vilm. 9344. Riks 3815. 

Härnösand 

Upplaga öfver 11,500 ex. 
spridda inom Västernorrlands, 

Västerbottens och ftorr-
bottens län. 

Utmärkt annonsorgan. 
Hög rabatt vid större annon

sering. 

6:te Frukt- S Trädgårdskursen für damer 
på Heidan, Ystad 

15 April—15 Okt. Prosp. på begäran. 
LOUISE FLYGARE 

!Tlakning 

711. Zadig:s 
ßarßerin 
en njutning (&> 

fidsBesparande 

711. Zadig, TRafmö. 
Ti. fl! T toiuvgens Ttoffeveranför. 

/dun utgifves denna vecka 
I i A och B. 

Wilhelmssons Boktr. A.-B., Stockholm 1917. 

Qymnastikdirektörsexamen 
aflägges efter 2-årig kurs af kvinn
liga elever vid 

Sytansla Cpastik-listltntet. 
N'y kurs börjar den 14 sept. 

frosp. gen. Kapten J. Thulin, LUND 

• GoMDorgs ! 
I Gymnastiska Institut 

t
Füllst mdîgastc ettåriga kur» f 

Sjukgymnastik o ch M assags 
Nästa årskurs börj. 12 Jan. | 

Begär utförligt prospekt' 

Doktor A. K jellbergs 
kurs i massage o ch sjukgymnastik. 

Begär prospekt ! 
Stockholm. : : Holländaresratan 3. 

!̂ 53 

o 
För PassionstidenT oooooooooooooo 

OOOOOOOOOOOOOO 

På EVXNG. FOSTERLANDS-STIFTELSENS FÖPL * GSEXPEDITlON, 
Stockholm 3, hava utkommit och finnas att tillgå följande böcker, lämp
liga för passionstiden. ^ -

KORSEN PÄ GOLGATA. Lång
fredagspredikan av Kyrkoherde 
Wilh Beck. Iläft. 15 öre. 

VARA HÖGTIDER. Av Emil 
Frommel. Tredje uppl. Häft. 
1:50, klotb. 2:50. 

FÖRSONINGEN, KRISTENDO
MENS GRUNDVAL. Av New
man Hall. Häft. 1 kr., kart. 
1:25, klotb. 1:50. 

MÖRKER OCH LJUS PÅ GOL
GATAS DAG. Långfredagspre
dikan av H.B.Hammar. Häft 25 öre. 

SMÄRTORNAS MAN. Passions
betraktelse över Esaias 53 kap. 
av Prosten Fr. Sandberg. Andra 
uppl. Häft. 30 öre. 

MÄNNISKOSONEN—MEDLAREN. 
Bibelstudium av Pastor K. J. 
Montelius. Häft. 35 öre. 

DET ÄR FULLKOMNAT! Av T. 
H. S,. Fjärde uppl. Häft 75 
öre, bundet 1 kr. 

VID KORSET OCH GRAVEN. 
Korta pass ions betraktelser för 
var dag i fastan, samlade i 
flera framstående lärares skrif
ter, såsom Arndts, Beskows, 
Emanuelssons, Krummachlers, 
Langbeins, Luthers, Rosenii m. 
fl. Andra uppl. Häft. 50 öre, 
kart. 75 öre, klotb. 1:25. 

DEN KORSFÄSTE. Passionspre-
n. av Hovpredikant G. E. 
Beskow. Tredje uppl. Häft. 
2:— kr., välskt band 2:50, klot
band 3 :—. 

UNDER KORSETS SKUGGA. Pas
sionsbetraktelser av Hovpredi
kanten F. Ii. Hammarsten. Häft. 
2:50, v. b. 3:50, klotb. 3:50. 

JESU AVSKEDSTAL. Betraktel
ser över Joh. evang. 13—17 
kap. av W. Fr. Gess. över
sättning efter tyska originalets 
tredje uppl. av Kyrkoherde Karl 
Hult. Andra granskade uppl. 

' Häft 1: 50, v. b. 2 kr., klotb. 2- 50. 
DEN LIDANDE KRISTUS av F. 

W. KruinmacV.er. Tredje uppl., 
ny öfversättning. Häft. 4 kr. 
v. b. 5 kr., halvfranskt band 
5:50. 

PASSIONSBETRAKTELSER efter 
C. O. Rosenius. Minnen från 
Betlehemskyrkan i Stockholm 
passionstiden 1861 och 1862. 
Andra uppl. Inb. i välskt 
band 2 kr., klotb. 2:25. 

KRISTI KORS i profetia och 
uppfyllelse. En utläggning av 
Dav. 22 Ps. och Jes. 53 kap. 
av Pastor Paul Ebert. Häft. 
1 kr., klotb. 1:50. 

O EVANG FO*5TBRLANDS-<?TIFTP.LSBNS FÖRLAGSEXPEDITION, O 
O O ooooooooooooooooooouoooooooo STOCKHOLM 3. oooooooooooooooooooooooooooo Q O 

Professor Cederschiöld 
behandlar med egna massage-
metoder imiag-, ta rm-, reumatiska/- och 
aerväkommor m. m. Obs. I Näs-
svalgkatarr (kronisk snufva) behandr 
las med instrument smärtfritt. Ilvar-
dagar 10—12 o. 2—5. Grefturegatan 
15. A. T. 184 51. 

D:r Hattmans 
BLBCTROMBDICINSKA INSTITUT. 

NBRVSJUKDOMAR och REUMATISKA 
ÅKOMMOR. 

Kungsportsplatsen 2, Göteborg. 
Tel. 45 46. 

Zandersha Gymnastiken, 
Birgerjarlsgatan 23. 

Q - y m n a s t i k ,  Ma s s a g e ,  E le k 
trisk Hetluft. Damafd. kl. 
11—1. Snedbeh.-af d. kl. x/2 3— 

Vt 5. 

V Å R D A  H Å R E T  
om det är sjukt eller friskt, och använd 

• ZIWERTS' EXTRAIT VEGETAL. • 
Sësîo hårkonserveringsmedel. Finnes till salu 
los frisörer och i parfymaffärer samt hos 

Kungl* HofleverantSr 
»WERTS EFTR.f GÖTEBORG. 

Återförsäljare rab att. 

Kylsalva. 
L5-årig frostskada botad 1 Absolut 
•farlig. Lämplig för såväl ansikte 
lom händer. Insänd rekvisition 
ftfördröjligen till »Enastående resul
tat» Iduns exp. f. v. b. så sändes 
du sats omgående belagd med post
förskott å kr. 3:75 plus porto. 

Î är världens förnämsta Hår- 5 
5 medel o ch öfverträffas icke af i 
S något annai liknande preparat S 

Pris pr fl. 2.SO. 
S Erhôlles hos alla l:sta klass Parfymeri-, S 

Drog- och Coiffyraffärer. 

Birgitta-Skolan 
Beridarebansgatan 17, 

STOCKHOLM 
Utbildningskurser i klädsömnad, barnkläder, linnesöm, konstbroderi m.m. 
Praktisk och teoretisk kurs i vätning. 
Betyg efter genomgången fullständig kurs. 
Anmälningar mottagas dagligen. Prospekt på begäran. 

Elisabeth M. Glantxberg. 
Telefoner: Allm. 4148. Riks 108 68. 

Uè 

Varma kläder åt barnen! j 

Prenumerera, nu genast pä 

"BARNGARDEROBEN" 1 
Illustrerad månadstidning för g 
barnkläders förfärdigande. Stor 1§ 
dubbelsidig mönsterbilaga med- g| 

följer gratis. | 
"Barngarderoben" kostar för j 

helår Kr. 3: — , kvartal 90 öre. gg 

Sist utk. nummer erhålles mot 30 jS 
öre i frimärken från 

Iduns Exp., Stockholm. |g 

Kin 1 massans ecfi Sinkgymnastik 
STOCKHOLMS 

MLA8SAGB- A GYMNASTIK-INSTITUT 
Biblioteksgatan 28 

Begär prospekt I 

Afmagringstvål, 
— absolut verkande — oskadlig. — 
Pris kr. 4:50 -f- porto. Förs. diskr. 

Franska Parfymmagasinet, ^ x. 
Hofleverantör 

21 Drottninggatan 21. 

H 
ennaextrakt oöfverträflligt och 

oskadligt hårfäTg-
ningsmedel i alla nyanser. Pris Kr. 
7:60 + Porto. 

•»amomillextrakt iTwonÄ' 
. Pris Kr. 3:50 porto. 
Franska Parfymmagasinet, 

Hofleverantör 
21 Drottninggatan, Stockholm. 

Sunhsfht Såptvél Akrfeboi 
&öfebon<£~* • 

Kurs i Trädgårdsskötsel 
gives å Rosentäppan pr Stehag 15 april—15 ofet. Frukt-, grönsaks- och blomstei-
odling. Skötsel av drivbänkar och vinkast. Konservering. Begär prospekt. 

Gertrud Östergren. Maria Lindskog.' 

£e£ttioner* i Linnesömnad, 
Ovan Mßiz&saw», tzndovftfolar», spopfsft/ortor oc/t bawnMSdmw 

Elever mottagas dagligen 12 sept—1« dec.. 10 jan.—10 juni. 
Karin Egnér. Eva Egnér. 

R. T. 35 30. Sibyllegatan 36, Stockholm. A. T. 210 04 

Torshälls kvinnl. trädgårdsskola, Leksand 
10:de kursen den 1 »pr.—31 okt. 1917. Ett par stipendier utdelas. Prospekt 

och ref. på begäran. Eiffl« Hmtdtgnnm. JWSvla PAfflp. 

Vid Slagsta s eminarium 
(Seminariet för utbildande av sinnesslötärarinnor) 

börjar ny kors den J September d. å. Ansökan om inträde sändes senast 
den 15 maj undnr adr. Föreståndarinnan, Slagsta, Fittja. Kursen är två-
årig ooh kostnadsfri. 

Cirkulär med närmare npplvsnir-gar lämn*»* på begäran. 
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