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Zaccarias Vopefii afsäed från sin fiemßygd ocfi siff 
forna sommar fi em Tflajniemi. 

I DESSA DAGAR ELLER NOGGRAN -
nare angifuet den 14 januari äro 100 år 
förflutna sedan Zacharias Topelius, Fin
lands store diktare och främst de finska 
och svenska barnens skald, föddes i Nijkar-
leby. Det blef Finland förunnadt att som 
själfständig stat få fira minnet af sin store 

SNART TVÅ DECENNIER HAR DEN 
älsklige skalden och varmhjärtade foster
landsvännen Z. Topelius hvilat i m ullen, men 
lika oförgätligt ung och frisk är hans dikt
ning än i dag och skall väl än i sekler så 
förblifva. Minnet af hans blida personlighet 
skall äfven lefva länge älskadt och aktadt, 
äfven om åsikterna om hans ståndpunkt 
särskildt i nationalitetsfrågan divergera 
bland vårt lands svenskar och finnar. Ty 
Topelius var ju, s om bekant, ingen partiman 
och hans hållning i e n hetsig tid ansågs där
för af bägge parterna ofta som vacklande 
och osäker. 

Ehuru tidigare varmt finskt sinnad, hvilket 
dock ej egentligt befiöfver vara och allra 
minst då för tiden var synonymt med fenno-
mansk, närde Topelius en den varmaste kär
lek och sympati för svensk kultur så i Sve
rige som i hemlandet, för sitt svenska mo
dersmål och för sin hembygd, det svenska 
Österbotten, särskildt för födelsestaden Ny-
karleby. Om man också där i se nare tider ej 
alltid gillade alla den beundrade skaldens, 
"Nykarlebys störste sons", åsikter och utta
landen, så var han dock, när helst han be
sökte dessa för honom så innerligt kära stäl
len, Kuddnäs, Alön, Majniemi, den mest ef
terlängtade, välkomna och firade hedersgäst 
man gärna kunde tänka sig. Och talrika 
voro äfven skaldens besök i hem bygden, sär
skildt så länge hans moder ännu lefde och 
ägde Kuddnäs gård, hans barndomshem, och 
äfven i senare tider, då hans enda syster, 
änkeprostinnan Schalin bodde i Nykarleby. 

Är 1897 besökte Topelius Nykarleby fö. 
sista gången. Detta blef hans afsked för a ll
tid, det kände och erkände han med djupaste 
rörelse. Anledningen var dock denna gång
en dubbel och kärkommen. Majniemi, hans 
och hans familjs älskade sommarhem, hade 
en tid varit försvunnet från sin forna plats. 
Nu hade det liksom genom elt trollslag åter
uppstått i fö ryngrad gestalt på samma fläck, 
där det stått i hans, som han själf sade, 
lyckligaste dagar. Härom och om hvad som 

Z. Topelius vid 25 å r. 

därmed sammanhängde vill jag nu relatera, 
såsom själf närvarande vid den för mig och 
alla de andra deltagarna oförgätliga af-
skedsfesten på Majniemi den 4:de augusti år 
1897. 

* 

Först må dock ingå en bit historik om 
Majniemi, denna enkla lilla skärgårdsstuga, 

!.. T opelius på 1860-talet. 

son, han som i likhet med Runeberg äg
nade hela sin diktning åt att stödja och 
elda finsk anda och finsk odling, sådan den 
vuxit ur svensk kulturgrund. — I dun hug
fäster det vackra skaldeminnet genom ne
danstående, varmt personliga skildring af 
cn finsk lektor, som stått diktaren nära. 

inom hvars väggar så mycken familjelycka 
blomstrat och så många oförgätligt sköna 
sånger diktats. 

Rådmannen i N ykarleby Carl Josef Collan-
der lät år 1846 uppföra på holmen Lill-
Alöns södra udde en skärgårdsstuga, som 
nio år därefter inköptes af Z. Topelii hustru, 
dåvarande professorskan M. E. Topelius, till 
fiskarstuga åt skalden, hvilken, såsom be
kant, var en ytterst ifrig, ja passionerad fis
kare. Stugan befann sig i ganska enkelt 
skick. Möblerna utgjordes af en stor, klum
pig väggfast "högsäng" och några andra 
lösa dylika af enklare slag. Under "krigs
sommaren" 1855 bodde herrskapet Topelius 
icke i stugan, hvilken skalden till si n makas 
ära gifvit namnet Majniemi efter fantasislottet 
i "Fältskärns berättelser". Under det pro
fessorn befann sig på en studieresa utom
lands, lät hans fru, honom ovetande, 
upputsa, måla och inreda den forna enkla 
fiskarstugan till ett litet trefligt sommar
hem. Detta blef vid skaldens hemkomst 
i a ugusti högtidligt invigdt med en enkel fest, 
tillställd af Nykarleby stadsbor, hvilka till 
hans ära prydt villan med blomsterkransar 
och guirlander och till och med diktat ett 
särskildt festpoem, som afsjöngs af en blan
dad kör af herrar och damer: 

"Välkommen till vår nord igen, 
Du kommer känd och kär!" 

Författaren var, enligt undertecknads an
tagande, skaldens gode vän, framlidne kon
suln och landtdagsmannen Carl Grundfeldt, 
hvilken älskade ibland försöka "fuska vän
nen Topelius i handtverket". I tolf somrar 
var Majniemi familjen Topelii lyckliga som
marhem. I den låga vindskammaren under 
takåsen med utsikt öfver Alörnsfjärden och 
Lodörn diktade skalden nu många af sina 
vackraste dikter, af hvilka han äfven signe
rat några "Majniemi". Det större rummet 
på nedre botten var professorskans och 
familjens mottagningsrum, skämtsamt be-
nämndt "salongen". 1 "lilla kammaren" bod-

...v--?»«»" • ?*r 
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de de ire "små flickorna" Aina, Toini och 
Eva. Hvarje sommar uppmätte pappa Tope-
lins sina "småpiors" kroppslängd på ett af 
foderbräderna, hvilket trofast bevarat dessa 
märken allt till v åra dagar. Ute på den rätt 
smala "verandan" spisades middag, dracks 
kaffe och mottogs "främmande"; där läste 
äfven skalden vid pipan och kaffekoppen 
"Kölnische Zeitungs" politiska revyer. — 
Strax invid stugan fanns den numera 
försvunna trädgårdstäppan och bakom den
samma stodo uthusen och köksbyggnaden 
med sin resliga flaggstång, som allt till år 
1914 i m er än sextio år bjudit a lla vindar och 
väder spetsen, som en äkta österbottnisk 
furustång höfves, tills den nyligen bräckts 
af höststormarna. I dess gamla väderflöjel 
af järnbleck lästes ännu namnet på Majnie* 
mis första ägare "C. J. C ollander". 

Släkt och vänner, ibland äfven besökande 
längre ifrån, gästade rätt ofta det enkla, men 
trefna och gästfria sommarhemmet, däi 
Zacharias Topelius, efter egen utsago, drack 
in skärgårdsluft, hälsa och arbetskraft för sitt 
då för tiden rätt ansträngande arbete såsom 
universitetslärare, tidningsman och författare. 
Äfven många dikter från dessa "lyckliga tolf Platsen dar Z. Topelius fick idén till sin saga 

"Björken och stjärnan". Björken, ehuru nu nära 
att dö ut, finnes ännu kvar på Ulföns hemmans

mark i Österbotten. 

kael Lybeck och författaren, häradshöfding 
P. V. Lybeck), på dennes villa Charlotten-
lund å Ålön. Majniemi fick stå obebodt och 
sörja sin korta glansperiod liksom dess 
namne i Bertelsköldarnes romantiska famil
jesaga. Slutligen såldes stugan åt en bekant 
bonde från Forsby i N ykarleby landsförsam
ling Jakob Forsbacka, som flyttade densam
ma till s tadens ulhamn "Andra Sjön". Där 
stod nu sångernas och sagornas forna som
marhem såsom en sörjande, fattig och öfver-
gifven änka i 1 8 långa år, bofällig och bort
glömd. . 

Hösten år 1895 företogo Nykarleby semi
nariums lärare och elever en utfärd till M aj-
niemis minnesrika tomtplats, hvilken af vän
liga händer omgärdats med en vacker run
del af planterade rönnar, för att sålunda ut
märka villans forna läge. Sedan några af 
skaldens Majniemi- och andra Alödikter af-
sjungits och deklamerats och seminariets 
dåvarande direktor, skaldens systerson Z. 
Schalin berättat om Majniemis öden, vakna
de hos ynglingarne tanken på att varaktigare 
hugfästa dess minnen och återupprätta dess 
fallna storhet. Man beslöt att återköpa stu
gan, flytta den till dess forna plats och där 
skapa ett slags Topeliihem i s mått. Semina-

Björkudden, Topelii hem utanför Helsingfors. 

l isterna och stadsborna tillställde nu soiréer 
och insamlade äfven genom anteckningslistor 
erforderliga medel. En annan stuga köptes 
som vederlag åt Forsbacka-bonden och 
vårvintern 1896 nedrefs gamla Majniemi, 
rubb och stubb, och stockarna öfverfördes 
till sin gamla plats på Ålön. Under somma
rens lopp uppfördes, återinreddes och nymå-
lades villan till st örsta möjliga likhet m ed sitt 
forna utseende. Följande sommar, sedan un
der vinterns lopp ytterligare erforderliga bi
drag för företagets slutliga fullbordan erhållits 
af Ekenäs seminarister, Nykarleby stadsbor 
och andra vänner till skaldens person och 
diktning, öfverlämnades Majniemis nycklar 
den 15 juli 18 97 åt Zacharias Topelius, som 
då för sista gången besökte sin födelsebygd. 
Äfven Majniemis forna möblemang lyckades 
man efter många ansträngningar och upp
offringar få ihopsamladt med undantag af 
Topeliuska familjens forna matbord. Men af 
en släkting och gammal vän och bekant till 
familjen lyckades man till sist få ett precis 
likadant. När sedan villan öfverlämnades åt 
skalden, gick han i sin glädje öfverallt 
omkring i sitt forna hem, vänligt hälsande 
med ett igenkännande leende liksom ett 

Topelius med ett af sina barnbarnsbarn. 

år" äro signerade med bl. a. "Alön, Alörns-
fjärden", där skalden sittande vid metspöet 
i sin lilla fiskarjulie diktade dem i 

"den spegelblanka kvällens frid, 
när solen somnat bakom sund 

och fjärdar." 

Härifrån stamma äfven flera 
af hans vackraste sagor 
och "berättelser för barn", an
knutna till olika platser i Ny
karleby vackra skärgård, så
som "Per Matts sten", "Fjä
derholmarna" *, "Den gamla 
stugan" och många andra. 

Efter sin moders, doktorin-
nan Topelii död år 1868 bodde 
"Z. T." icke mer någon som
mar på Majniemi, hvilket skal
den med sin familj dock ännu 
någon gång tillfälligtvis be
sökte. Men då tog han in hos 
sin svåger, rådman J. A. Ly
beck (fader åt skalden Mi-

* "Fjäderholmarna" har Tavast-
stjerna i si n dikt om Topelius trott 
vara belägna i nyländska skär
gården, hvilket är oriktigt. 

Topelius med ett af sina barnbarnsbarn. 

tacksamt barn, hvarje möbel i huset. Med 
bäfvan väntade de närvarande bland gif-
varne att han möjligen skulle upptäcka 

deras "pia fraus" med mat
bordet. Men till allas stora 
glädje anade skalden ej det 
minsta. "Se där," utbrast han 
glad, "ha vi ju ä fven det gam
la bordet! Tack, kära bord, 
fortfor han klappande den 
nötta bordskifvan, för hvar 
lycklig stund och hvar smaklig 
bit, som jag njutit vid dig, jag 
och mina kära!" På det ange
nämaste öfverraskad och djup! 
rörd tecknade skalden egen
händigt på första bladet af 
Majniemis enkom anskaffade 
minnesbok: "Min tack och min 
välönskan! Majniemi den 15 
juli 1897. Z. Topelius." Två 
veckor senare inskref han äf
ven i minnesboken följande 
vackra poem: 

"Ett sommarhem. Ett t omtebo 
för barnafröjd och ålders ro, 
förgånget re'n i tidens ström. 
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uppståndet som en ungdomsdröm 
och åter rest på Alöns strand 
af unge söner till vårt land. 

Här iysine dagens storm och strid 
i morgondagg och aftonfrid. 
Här bor ett älskadi minne blott 
af lif, som flytt, o ch tid, s om gått. 
Dröj, va ndrare, eho du är; 
var lugn, var god, var lycklig här! 

Den 8 Augusti 1897. —" 

Nykarleby stadsbor beslöio att för sista 
gången fira sin älskade skald och "farbror" 
Zacharias Topelius med en afskeds- och min
nesfest å Alön den 4:de augusti. Nyss cite
rade poem är också skrifvet fyra dagar efter 
festen och antagligen framsprunget ur de 
vid detta tillfälle åter hos skalden starkt 
framkallade stämningarna och minnet af den 
lyckliga Majniemitiden. 

Festbestyrelsen hade kommit på den kuri
ösa idén att icke tillåta några barn få med
tagas till barnavännen och sagoberältaren 
Topelii minnesfest. Undertecknad, som fått 
i uppdrag att hålla festtalet till skalden, 
protesterade, på det lifligaste och utverkade 
sist genom hotelse att annars ej hålla fest
talet till Topelius, att åtminstone mina tre 
småttingar skulle få bevista festen och så-

Provinsialläkaren Z. Topelius, skaldens fader. 

sådan idé," utbrast gubben. "1 morgon 
efterm i d d a g  v i l l  j a g  i  s t ä l l e t  f å  t a l a  m e d  a l l a  
Nykarleby barn ulan åtskillnad, kom ihåg 
det!" yttrade han bestämdt och nickade där
på med ett försonligt leende åt de brydde 
herrar kommitterade. Åt mig ytlrade han: 
"Tack, broder, att du förstod mig!" — "Nå, 
Rolf," sporde han därpå min gosse, som han 
tagit på sitt knä. "Du har kanske läst mina 
berättelser eller hur?" "Det har jag!" sva
rade min gosse och såg honom frimodigt i 
ögonen; ty alla barn kände sig genast från 
första stunden så "obeskrifligt bekanta", så
som mina småttingar uttryckte sig, med 
"Farbror Topelius". — "Det kunde jag näs
tan tro," myste gubben. "Men hvilken af dem 
tycker du då mest om?" — "Berättelsen om 
Sampo Lappelill," svarade min gosse. — "Ja 
— v ar det inte en duktig gosse, som tordes 
rida på mästervargens rygg?" 

Nu vände sig skalden med sitt vackra, 
goda leende till oss äldre: "Jag hade i våras," 
fortsatte han, "ett kärt besök på Björkudden 
af Snoilsky med sin grefvinna och två barn 
af ungefär samma ålder som det här unga 
herrskapet. Grefvinnan ville kantänka göra 
sig grön för gamla gubben och sade: "Min 

lunda bli i tillfälle att icke blott få se utan 
äfven höra "Farbror Topelius" och sålunda 
bevara ett outplånligt minne för lifvet. Fest
bestyrelsen leddes i sitt beslut naturligtvis af 
fruktan att "besvära den åldrige skalden", 
men, såsom det äfven af undertecknad sär-
skildt framhölls, kunde ett dylikt betraktel
sesätt härvidlag ej tillämpas, då det gällde 
en dylik barnens vän par préférence. Jag 
lofvade äfven, att om det förekom den rin
gaste anledning att tro, att barnen skulle 

falla skalden besvärliga, så skulle de genast 
aflägsnas. 

Stadsborna hade i mycket talrikt antal 
infunnit s ig till de n subskriberade festmidda
gen å Majniemis med flaggor, kransar och 
guirlander vackert dekorerade gårdsplan. 
Sedan hornmusiken spelat Collans vackra 
melodi till Topelii Vasa gymnasisters marsch: 
"I högan nord vår vagga stod", syntes den 
åldrige skalden komma vandrande på den 
kända stigen från Charlottenlund till sitt 
kära Majniemi, åtföljd af sina släktingar, fa
miljen Lybeck. lians första ord sedan han 
hälsat på de närvarande, bland hvilka ännu 
funnos några, ehuru ytterst få, af hans ung-
domsbekanta och vänner, men desto flere af 
deras barn och barnbarn voro: "Men hvar 
äro b a r n e n?" — G anska "generade" stodo 
festbestyrelsens medlemmar, men under
tecknad skyndade att hämta fram ur ett 
busksnår mina där dolda tre småttingar, en 
sjuårs pys och två små töser på respektive 
nio och fem vårar. "Förlåt, farbror," sade 
jag och ledde barnen fram till den älsklige 
skalden, som genast mottog dem med det 
vänligaste leende och famntag. "Festbesty
relsen trodde, att farbror skulle på något 
vis besväras af barnen och ville därför ej 
tillåta deras närvaro. Men jag kunde ej för
saka å deras vägnar ett för dem så dyrbart 
minne för lifvet, lyckan och glädjen alt få ha 
sett, hört och talat med Zacharias Topelius." 
"Hur kunde ni, käre vänner, ens falla på en 

Diktaren rullar cigaretter, medan han hör tid
ningarna föreläsas för sig. 

Carl, han tycker så ofantligt om farbrors 
berättelser och läser dem så gärna". — " Nå, 
det fägnar mig mycket, fru grefvinna," sva
rade jag och kallade gossen till mig. "Säg 
mig du, Carl," sporde jag, "hvilken af mina 
Bertelsköldar har du läst och tycker bäst 
om". — "Jag tycker inte om att läsa om 
något annat än om kung Karl den tolfte i 
Sveriges historia," — ljöd svaret. "Det gör 
du rält uti" — sade jag och klappade gos
sen på kinden. "Det var en duktig karl, en 

Topelii villa Majniemi å Alön. 

julafton på Rjörkudden. I f örgrunden Topelii måg, den svenske konstnären Acke. Vid dagens tidningar i biblioteket på ßjörkudden. 
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35̂  
äkta svensk, och jag tycker också bra om ho
nom." — "Ja, gossar äro alltid så minnes
slöa," sade nu grefvinnan brydd. "Helt an
nat är det med min lilla Ebba; hon minns 
i stället så många af farbrors förtjusande 
sagor". — Kom hit, min lilla vän," sade jag, 
och tog Ebba i famnen, liksom nyss lilla 
Gerda och Elsa. "Hvilken af farbror Topelii 
sagor har du senast läst och bäst tyckt om?" 
— "Jag tycker bara om Robinson Crusœ," 
svarade den lilla oskulden. Då kunde jag ej 
låta bli alt litet, bara litet retas med den stac
kars rodnande mamman-grefvinnan; jag kys
ste lilla E bba och sade: "Tack, min lil la, söta 
vän, att du ännu inte lärt dig att smickra nå
gon. Det skall du inte heller framdeles göra 
när du blir stor en gång". Och så skrattade 
Topelius så innerligt gladt och trohjärtadt, 
som endast han kunde skratta, och vi a lla in
stämde jublande i skrattet. 

Sedan middagen under en allt trefligare 
stämning "afäfits" under musik och glädtigt 
samspråk, kom turen till mig att hålla fest
talet. För att framhålla de känslor, som vid 
tillfället besjälade oss alla nykarlebybor och 
stämningen vid festen, må det här tillåtas 
mig att in extenso anföra detsamma. "Högt-
ärade Herr Statsråd! Då Nykarleby återigen 
fått röna ett af de många profven på den 
store skaldens och fosterlandsvännens aldrig 
svikande kärlek till hembygden med detta 
besök, hvarmed Ni ännu vid Er höga ålder, 
fyllda 78 år, hedrat och gladt detsamma, så 
anhåller jag att på de församlade stadsbor
nas vägnar med några enkla men uppriktigt 
menade ord få uttrycka vår innerliga tack
samhet och glädje. För ett så litet och un-
danskymdt samhälle som vårt måste ett dy
likt handlingssätt från Er sida framkalla hos 
oss alla känslor, hvilka jag vågar förlikna vid 
dem, som en älskande moder känner, då den 
son, som vuxit stor och ryktbar därute i v ärl
den, icke förgäter henne i sin ensamhet och 
ringhet, utan ända in i sin ålders sena höst 
fortfar att hedra henne på samma gång han 
hedrar sig själf genom en aldrig svikande 
sonlig tillgifvenhet och kärlek. Och vid så
dana tillfällen är det ju fö rlåtligt, om en så
dan moder med en berättigad naturlig stolt
het och glädje säger åt sig själf, säger äfven 
åt andra: Se, denne min son, som vuxit så 
stor därute, han är dock min egen! Här, vid 
denna barm har han närts, vid detta hjärta 
har han hvilat; här har han i sin späda barn
dom, i sin ungdom haft huld och hem. Och 
detta har han aldrig, aldrig förgätit i sin 
mannaålder, i s in lyckas och storhets dagar, 
ja, i cke ens då åren strött sin snö i hans loc
kar! Välsignad vare den tacksamme och 
minnesgode, som så rikt gäldar sin skuld och 
med sin tacksamhet framkallar en dylik ökad. 

M kunde kanske, Herr Statsråd, med den 
älskvärda anspråkslöshet, som varit och är 
grundådern i hela Er lifsåskådning och som 
så sympatiskt röjer sig i hela 
Er diktning och Ert författar
skap, härtill genmäla, att kär
leken till barndomsbygden är 
någonting allmänt mänskligt. 
Medgifvet, att så är, medgif-
vet, att denna vackra känsla 
bygger och bor i djupet af 
hvarje bröst, så vågar jag 
dock, så våga vi alla här 
tryggt påstå, att ingen af vår 
kulturs och vårt lands stormän 
lagt så ofta och så öppet den
samma i dagen. Ingen annan 
af våra stora svenska skalder 
har så innerligt varmt och så 
minnesgod besjungit sin hem
bygds enkla behag. Ingen an
nan har med så täta besök 

Björkudden från gårdssidan. 

hedrat och gladt densamma ända in i ål
derdomen. Se där redan en särskild anled
ning för oss, nykarlebybor, till glädje, till 
stolthet, till tacksamhet! 

Högtärade Herr Statsråd! 
Mångfaldiga gånger har för Eder framhål

lits vackrare, vältaligare än någon af oss, 
nykarlebybor, kunde göra det, Edra förtjän-

Kyrkan i Nykarleby och "Långa bron" med; "D ö-
belns gränd". 

ster om fosterlandet och dess framtidsarbete, 
framhållits Er betydelse såsom skald, för
fattare, forskare, uppfostrare och först och 
sist barnens bästa vän. Jag dristar ej att här 
trötta Er och andra med att ens försöka upp
repa allt detta som så fulländad! mången 
gång framburifs till Er såväl i fosterlandet 
som i d et gamla oförgätliga moderlandet där 
borta några timmars väg härifrån västerut 

Brunnsholmarna i Nykarlebyälf. 

Skalden sysslande med sina fisknät på Björkudden. 

från "Furuskärs-hällarna", detta älskade 
land, som äfven med glädje och stolthet ge
nom språk och bildning bördar Er som sin. 
Men är också Zacharias Topelius känd och 
kär i Finland, i S verige, i norden, ja öfverallt 
annanstädes, där nordiskt språk och kultur 
äro kända och kära, så är han dock, och det 
vet han bäst själf, utan att vi behöfde säga 
honom det, kändast och kärast här i den lilla 
staden 

"långt bort i n orr vid älfvens vatten," 

där, enligt hans egen lilla dotters af honom 
själf återgifna ord: 

"sol'n om sommarn går aldrig, aldrig ned, 
och som en dag är själfva natten." — 

Där står ju ännu kvar, om ock i andra hän
der 

"hans faders hydda, hans moders gård" — 

Där susa ännu asp och lind öfver de graf-
kullar, på hvilka han rest i s in diktning min
nesvårdar, dyrbarare än marmor, som al
drig skola vittra så länge ädla känslor Iefva 
r m änskobröst och vårt ädla, sköna svenska 
språk, på hvilket h an uttryckt desamma, ätte-
grafven för hans föräldrar och för honom som 

"så späd och ung, .  
en bruten blomma i tufvans ljung, 
en drömmens hjälte, en lekens kung" 

lånat åt skaldens sorg 

"sin ljufva barnaskrud, 
och sina drag, de vackra, ömma!" — 

Och här ute i skärgården, i alarnes lä, på 
denna minnesrika, i Finlands svenska sång 
oförgätliga fläck, där vi nu stå, där 

"den lilla röda stugan 
bland al och björk så bra syns här", — 

där "Z. T." så ofta förr i verkligheten och 
så ofta ännu i sina minnen kastar ankar 

"vid brinken nära holmens strand, 
i den stilla dal, j 

i den gröna sal, 
mellan rönn och al 
och häggar som blomma." 

Ja, här har han sett skördefolket, hans och 
vår egen hembygds folk, dansa om kvällen 
på ängen, 

"då inga moln den klara aftonsolen skymma"; 

Här har han, "fiskaren på hafvet" sjungit till 
sömns "våg i västanfjärdar"; här har han 
bedt sina oförgätliga "fridsböner i aftonens 
lugn," -

"att stilla somna de förgråtna kval, 
att glömda sjunka sorger utan fal ] 
och ro må hvarje hjärta få som lider." 

— Zacharias Topelius! — Du den siste af 
den hädangångna generationens stormän 
från seklets midt; du, som nu står för oss i 
aftonglansen af den tid, då den vaknande 
fosterlandskänslan slog ut i si n rikaste blom, 
ungdomshänförelsens, den politiska och litte
rära väckelsens, nydaningens tid, vi veta, ati 

du i d in storhet dock icke för
smår denna vår enkla, an
språkslösa hyllning, detta in
nerliga uttryck af hvad vi alla 
känna för dig; ja, vi veta, att 
det är dig lika kärt, kanhända 
kärare än många andra stor
artade utmärkelser som kom
mit dig till del, ty med den
samma förbindes med oemot
ståndlig makt dyrbara, heliga 
minnen 

från allt det ädlaste som lifvet 
lär, 

och allt det eviga som tid ej nöter'". 

Frid och välsignelse öfver 
dina silfverhår! Frid med den 
gångna tiden och dess stor
män, dina vänner och vapen-
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i arf, vi hade såsom vår lösen proklamera! 
Adolf Ivar Arvidssons bekanta ord — sven
skar ha vi varit o. s. v. — — —. Innan han 
jfslutat citatet gjorde Topelius en paus — en 
lång sådan. Vi stodo alla i de n störsla spän
ning. Skall han i d enna omgifning, bland 
så godt som idel represenlanter för en rent 
svensk bygd, fortsätta citatet till sl ut? Skal
den blickade omkring sig; det var en lång 
blick, som mönstrade nästan enhvar af de 
närvarande, sedan fortsatte han: — " Vi må
ste vara — — söner af vårt lan d!" — 
Situationen var räddad. Man drog ett djupt 
andetag. Den hos oss så ofta missförstådda, 
missbrukade och därför numera i d e v å r a s 
kretsar malplacerade kollektiva beämningen 
"finnar", den hade af den blide, förslående 
gamle skatden och nykarlebybon undvikits 
och — omsk rifvits. Tankegången var ju i al la 
fall densamma, sådan som säkerligen Ar
vidsson själf, sedermera den kunglige sven
ske biografen och utgifvaren af svenska folk
visor, skulle ha omformat densamma, ifall 
h a n  l e f v a l  i  v å r a  d a g a r .  S o m  s ö n e r  a f  
vårt land betrakta vi äfven oss, vi Fin
lands svenskar, som hålla på vårt svenska 
modersmål och vår svenska börd och bild
ning! — S edan skalden ytterligare talat var
ma, vackra ord om 1840—1860-talens fos
terländska kulturarbete, öfvergick han med 
djup rörelse till skildringen af sin lifslånga, 
"ända till sista andedraget" bestående kär
lek till sin hembygd, "denna fagra bygd, 
som vattnas af älfven därborta — " denna 
ä l f  s o m  h a r  r u n n i t  g e n o m  h e l a  
mitt Ii f!" Med klappande hjär!an och tå-
rade blickar stodo vi d är alla, åhörande med 
blottade hufvuden det gripande afskedstalet, 
framsagdt med den åldriges blida, af rörelse 
skälfvande stämma. 

Sedan undertecknad på anmodan fram
sagt Topelii gripande dikt: "Finlands namn" 
—, efter hvars slut skalden med några ord 
påminde oss, att han skrifvit poemet för att 
hugfästa minnet af det oförgätliga fosterländ
ska tillfället då "Vårt land" för första gån
gen kreerades med Paccii melodi, sjöngo vi 
alla unisont sång på sång af Topelii dikter, 
främst "Hvem är du fria,, du klara ton?" på 
den af honom själf komponerade melodin. 
Först när den dalande solen manade oss att 
länka på den åldriges ro efter all dagens 
rörelse, fattadt i d ubbel mening, bröto vi upp 
från Majniemis festplan. T långt tåg med 
Topelius i spetsen tågade vi alla till Char-
lottenlund, den Lybeckska villan, där vi för 
sista gången bjödo honom farväl. Sedan 
träffade vi, de allra flesta åtminstone, ho
nom aldrig mera, och icke långt därefter af-
led han, fjärran från sin barndomsbygd och 
sitt Majniemi, i sitt sista aftonhem, det väna 
Björkudden. Men det heter i våra förfäders 
Edda: 

"Väl dör den dådfulle 
tidigt eller sent på dagen, 
men idrotter lefva, 
dem man i lifvet öfvai!" 

Dagen efter festen på Majniemi samman
träffade Z. Topelius, såsom han lofvat, "med 
sin hembygds alla barn" vid en enkel men 
stämningsfull barnfest, besökt af hundratals 
barn från Nykarleby stad och landsförsam
ling, några äfven från Munsala och Jeppo, 
på den fagra, minnesrika "Brunnsholmen", 
belägen midt i Nykarleby älf. Tyvärr var 
undertecknad hindrad att besöka den, enligl 
utsago, ovanligt stämningsfulla festen, där 
skalden talade och barnen sjöngo och hur
rade för "Farbror Tupeljus", som det heter 
på oförfalskadt nykarlebymål. Så reparera
des på ett glänsande sätt festbestyrelsens 
visserligen välmenta men olämpliga censur
åtgärd med afseende på afskedsfesten å 
Majniemi. GÄNGE ROLF. 

(V. K. I -. WIGIMANN.) 

bröder i d e ädla strider, hvilka Finlands folk 
och Finlands häfd skola evigt bevara! Frid 
med dig, du fridens sångare, som för alla 
tider lärt oss i d itt lif, din odödliga sång och 
senast, skärast, skönast i dikten "Afton-
lugn", detta ditt politiska och litterära testa
mente åt oss, både Finlands svenskar och 
finnar för denna och för kommande lid: 

"Den heliga, den milda kärlek som 
här allt förson ar och som allt förklarar, 
som tror i hös ten på en vår ännu 
och själfva natten med sitt ljus förklarar!" — 

Skall ej denna frid, "den mäktiga, den höga", 
komma engång äfven till o ss, stridens gene
ration, barn af stormigare lider, spridda 
känslor, söndrade sinnen, och 

"släcka i sin glans den vilda stridens bloss, 
och lära oss välsigna, ej förbanna, 
ej låta oss med bittra hjärtan stå 
•i kvällens skönhet som hvar kulle kröner, 
ej låta hot från våra läppar gå" — 

men skänka oss alla — frid i fosterlandet, 
frid i hjärtat, 

"frid med alla dem, so m i d et korta lifvet 
arbeta, lida här en liten tid 
på branta vägar och med målet gifvet!" — 

Förvisso vore detta den ljufvaste lön som 
du tänkt dig för din och de store hädan-
gångnes lifsgärning. O, att du ännu själf 
finge upplefva, att vi* alla måtte få se 
"denna k ärleks lön, när vikit en gång har na tten!" 
Men äfven om detta icke skulle förunnas dig 
eller oss, lycklig du som kan på dig själf 

tillämpa, hvad du en gång sjöng om denna 
älf, på hvars stränder de slå våra anspråks
lösa men dock för oss så dyrbara hem: 

Säll den, lik dig förklarad 
med himlen i sitt sk ote 
och spegelns glans bevarad 
sitt ö de går till mö te 
och sjunker, ljus oc h blid 
i evighetens frid! —" 

Nykarlebybor! Ur djupet af tacksamma, 
rörda hjärtan ett varmt, ett kraftigt lefve för 
Zacharias Topelius!" — 

Den åldrige skalden, hvilken vid de i talet 
framdragna hågkomsterna om hans barn
domshem och kära aflidne, hade flera gån
ger fått skimrande pärlor i ögonen, höll nu 
ett det vackraste svarstal, hvilket jag, tyvärr 
ej, emedan ingen af oss kom sig för att un
der stundens hänförelse uppteckna detsam
ma, här kan anföra i sin helhet, utan endast 
i ett kort sammandrag ålergifva. Topelius 
frambar först sin varma tacksägelse till 
sin t hembygds närvarande festdeltagare, 
bland hvilka han rörd och tacksam sade sig 
igenkänna så många döttrar och söner till 
gamla, kära, tyvärr för längesedan afsom-
nade fränder och vänner. Särskildt kärt var 
äfven framkallandet af hågkomsterna från 
den gångna generation af fosterlandsvänner, 
som han ägt lyckan att en gång tillhöra. 
"Vi," yttrade han, "hvilka fått den första ge
nerationens efter skilsmässan 1809 uppgifter 

Carl Grabow 
DEN KÄNDE DEKO-
r a t i o n s m å l a r e n  C a r l  
Grabow har nyligen 
fyllt 70 år. Känd och 
värderad i vida kret
sar som människa och 
vän, blef Grabow på 
sin högtidsdag före
mål för en varm hyll
ning. Han firade da
gen i stillhet i sitt 
vackra hem vid Kar
lavägen, "den sista 
malmgården" som det 
brukar kallas och af 
hvilket vi här återge 
en bild, tagen i träd
gården. Till minne af 
70-årsdagen skänkte 
Grabow 5,000 kronor 
till den af Gustaf Fre
driksson stiftade fon
den för ett ålderdomshem för skådespelare. 

Som dekorationsmålare har Grabow sedan 
många år tillbaka ett ansedt namn. 1 likhet med 
en annan svensk dekorationsmålare, Emil Ro-

sjuitio år. ~ 
berg studerade Gra
bow vid den af Karl 
Gropius stiftade sko
lan för landskaps-
och prospektmåleri i 
Berlin. År 1874 börja
de han sin verksam
het som dekorations
målare i Stockholm. 
Det gick fort med 
framstegen, och re
dan fyra år senare 
hade han bytt ut sin 
vind på Kungsholmen 
mot den nuvarande 
byggnaden vid Karla
vägen. År 1890 blef 
han anställd vid Dra
matiska teatern, men 
kvarstår ej längre i 
denna egenskap, se
dan denna scen skaf

fat sig egen dekorationsmålare. Däremot äro 
han och hans medhjälpare i ateljén fortfarande 
verksamma för öfriga sceners räkning. 
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Ärkebiskopen och ärkebiskopinnan Söderblom i kretsen af sina barn vid julgranen. 
E. L:son Finn foto. 

Mot bottnen. 
Skiss af HUGO OBERG. 

HVILKEN TRIST NOVEMBERSONDAG, 
denna! Morgonen var ju ganska vacker, hus 
och parker siodo så lugna och uihvilade 
under den mulna himlen, och när jag kom 
utanför staden, såg jag buskar och träd litet 
frostluddiga efler den stilla natten. Ehuru 
jag alltid blir vemodig och känner mina 
krafter slappna den här tiden på året, älskar 
jag dock den fina gobelänglonen, som do
minerar i naturen strax innan snön kommer 
och lägger sig kvar. Mina näsborrar insupa 
med välbehag den fuktiga lukten af d et korta, 
gulgröna skogsgräset och de vissna löfmat-
torna, som ha gamla träinläggningars vackra 
brungula färg. Mina ögon glädja sig åt 
skogsensamheten, som icke stores af någon 
mänsklig varelse, de syssla uppe i g ranarnas 
spiror och på furornas grenar som ett par 
pigga grå entitor och sänka sig plötsligt ned 
på stigens kanter för att plocka bland aspar-
nas stora svartnade, i myllan nedtrampade 
järnmynt. Mina öron uppfatta minsta kvitter, 
som strilar från en talgoxe uppe på berget, 
minsta klatsch efter elf ekorrsprång borta i 
sänkan. • Och mina läppar trycka en mum
lande kyss på naturens barnsligt våta kind. 

Denna morgon blef promenaden nästan 
angenämare än vanligt, så stor var den 
drömlika och rena stillheten, att jag hvarje 
ögonblick väntade i en vägkrök möta novem
bers ande själf. Det gjorde jag emellertid 
icke, utan kom hem oförklarligt modstulen, 
om det nu berodde på missräkningen. Och 
allt efter som söndagen skred fram kände 
jag mig allt mera steril ända till en värkande 
olust. Vid middagsbordet stöter jag mig med 
min omgifning, ger allt förloradt och trampar 
ur rum i rum utan ro. Min goda november
ande har verkligen lämnat mig åt mitt öde. 

Slutligen går jag in i mitt arbetsrum och 
slänger igen om mig. Sätter mig blind vid 
skrifbordet framför mitt stora ateljéfönster 
med ansiktet i h änderna, ett rof för en oänd
lig tristesse. Men plötsligt, när jag rätar upp 
mig, ser jag igen, och där är ett alldeles nytt 
sceneri. Hela utsikten genom det stora fön
stret står öfversvämmad af en tät dimma. 
När kom den? I fonden skymtar som ett 

NORRLAND HAR ALLTID HAFT SINA "MOD-
rar" liksom det haft sina "fäder". Till dess a "möd
rar" af en senare tid kan man med fog räkna fru 
StinaRodenstam i Hudiksvall, som den 6 jan. 
fyllde 50 år. Fru Rodenstams energi och hänför
else ha icke blott räckt till för hennes hemstad 
Hudiksvall, hon har sträckt sin verksamhet öfver 
stora delar af landet genom föreläsningar och 
kurser. Hon har också utgifvit åtskilliga uppsat
ser i det ämne, som ligger henne mest om hjär
tat: hemslöjd. Och i detta är hon också ovanligt 
kunnig. 

Om man frågar fru Rodenstam, hvad som va
rit målet för hennes sträfvanden i alla deras skif
tande uttryck, skall hon svara, att hon helst af 
allt har velat göra något för den kvinnliga ung
domens praktiska fostran. Det är heller icke så 
litet hon åstadkommit i den vägen, och 50 år är 
ingen ålder för den som är fylld af hänförelse 
för sitt arbete. Så att långt ifrån att vi tala om 
något afslutadl och färdigt lifsverk, är det i stäl
let ett arbete i full gång, som vi en smula vilja 
syssla med. — 1 midte n på 1890-talet organisera
de fru Rodenstam undervisningen i huslig ekonomi 
vid H udiksvalls folkskola och är sedan 1894 sk ol-
köksinspektris där. Hon tog initiativet till u pprät-' 
tar.de af arbetsstuga i s taden. Det var också vid 
denna tid som hon började sitt viktiga värf att 
återupplifva hemslöjden i norra Hälsingland. 

Den Rodenstamska slöjd- och hushållsskolan 

slott på sjöbottnen den stora eleganta hyres
kasernen andra sidan planteringen. Det 
är mörkt i alla fönster på den mäktiga gul-
hv-ita fasaden, och mot den ljusa dimman 
står plåttaket svart med sina stora hörn
kupoler. Till höger en skärgårdsknalle med 
gråhvita urbergshällar lysande mellan moss
hudar och grästufvor. Till v änster spiran på 
en ensam gran, som reser sig spöklikt svart 
ur planteringen. Det är min vanliga utsikt, 
men alldeles olik sig ändå. Förvånad och 
betagen stirrar jag ut i  den mystiska akvarie
dagern. Allt står orörligt därute, dimman 
tätnar alltmera, från hvitt har den skiftat i 
grått, nu blånar den mörkt, det är öde som 
på djupt vatten, då skjuter plötsligt en svart 
fisk på stora fenor upp någonstädes från 

Fru Stina Rodenstam 50 år. 

bottnen, kàfvar till ett tag och stiger mot ytan, 
försvinner — jag ser nog i nästa nu, att det 
är en vanlig kråka, men silter som i trance 
och vet, att min goda novemberande uppen
barat sig till sist. Jag vet också hvad den 
velat mig: att jag skall skrifva ned historien 
om äfventyret i h afsbandet. Och medan mitt 
hus sjunker allt stadigare ned i bottnen på 
dimhafvet, tänder jag min skrifbordslampa 
med den varmgula kupan, hvars sken lockar 
till s ig minnenas ostadiga stim ur de svarta 
djupen... 

• 

Jag är 20 år yngre och rör mig på en 
västkuststrand med bårder af hvitnade 
manetrester, som den senaste stormen spolat 
upp på tångmattan. Efter en serie strålande 

grundlades 1897 och efter tio år utvidgade dess 
stiftarinna den att omfatta en seminariekurs för 
utbildande af lärarinnor i slöjd och huslig eko
nomi. Denna skola är numera känd icke blott i 
Norrland utan öfver hela landet. Otaliga äro de 
kurser i huslig ekonomi och hemslöjd, som fru 
Rodenstam ledt under årens lopp och där hen
nes förmåga af klar framställningskonst och or'-
ganisatorisk reda kommit till sin rätt. Hon är 
själen i hemslöjdsverksamhelen i Hälsingland och 
som ledarinna af Ofre Hälsinglands Iiemslöjdför-
cning har hon utfört ett godt stycke arbete. Då 
hälsingeslöjden framträdde som en enhet på ut
ställningen i Stockholm 1909, v ar det till s tor del 
fru Rodenstams förtjänst, att den fick ett så re
presentativt uttryck. Fru Rodenstam har en ingå
ende kännedom om svensk hemslöjd i dess olika 
former och har skrifvit en hel del i ämnet. 

Offentliga, utmärkelser ha kommit fru Roden
stam till de l. 1915 fick hon "Ulis guorum" och året 
därpå en hedersgåfva af Vitterhetsakademien. 

I sin egen stad, Hudiksvall, är fru Rodenstam 
en kraft, som man näppeligen skulle kunna und
vara och hennes insats i det kommunala lifvet 
har under många år varit synnerligen viktig. 

Hemligheten med fru Rodenstams stora fram
gång är — utom hennes enastående duglighet 
— d en brinnande hänförelse hon har för sitt verk 
och den oegennyttiga hängifvenhet hon ägnar ar
betet. 
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Gestalter och vyer 

1. Deltagarne i den 

kyrkliga konferen

sen i Uppsala. 1 

förgrunden de tre 

med + märkta: är

kebiskop Söder

blom, biskoparne 

Tandberg, Norge, 

och Ostenfeld, Dan

mark. 2. Skandina

viska Kredit-Àktie-

bolagets palats vid 

Gustaf Adolfs torg 

15—5. In teriörer fråi 

det nya bankpalat

set: Styrelserum

met, Stora bank

hallen och direk

tionsvåningen. 6. 

Bankbyggnadens 

arkitekt E. Joseph

son. 7 . Ur sagospe

let "Prinsessan som 

ej kunde skratta" 

på Oscarsteatern. 

i 



I 

ur da os krön i ka //. 

Prinsessan, fröken 

Bergman, och kun

gen hr Ringvall. 8. 

Skådespelaren 

Oscar Byström. 9. 

Elf bröllop i Åmål 

mellan bruksägaren 

Sigurd Strömberg 
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ETT BROLLOPSPAR. 
Fru Wanda Ungman, född Annäll och forsimäsiaren Olof Ungman. 

soldagar har det dragit upp en 
fin grå hinna på den väldiga 
himmelskupan, som annars hvälf-
ver öfver en labyrintisk arkipelag 
af röda skär med breda blå ka
naler emellan. Nu äro de brin
nande färgerna afdämpade, klip
porna resa litet dystert ur det 
grånade hafvet som bure de ka
noner maskerade på sina skrof-
liga krön. Det är söndag och allt 
står stilla som i en hägring. Jag 
har just dragit åt knuten på snöret 
i mina simbyxor och stiger för
siktigt ned från min skrefva i 
hällarna och ut till vattenkanten. 
Det ligger en massa snäckskal 
och småsten i fången, som gör ondt under 
fötterna. 

Mina kläder ligga på ena sidosluttningen 
af en bergkil, som skjuter ned till stranden 
genom en ängssänka med blommigt gräs 
och kaprifoliesnår. På andra sidan berget 
står ett gammal badhus ute i vattnet, och 
därinne vet jag att hon nu sysslar med sin 
smidiga, förföriska kropp. En bra stund har 
jag hört hennes prat med väninnorna och 
deras eggande skratt. Unga fru Vendia, nå
gra och tjugo år som jag själf och mor till 
en mörkhårig gosse på ett par år. Hennes 
man, som kom ut från staden på lördags
kvällen, är någonstans ute i labyrinten och 
fiskar, jag har ännu inte sett honom, men 
afundas med min ungdoms hela hänsynslös
het hans lycka att äga en kvinna som Vendia. 

Hon är en sjöjungfru, en föregångerska till 
senare somrars djärfva och själfmedvetna 
kvinnor, som på badstränderna med ännu 
mindre pryderi än i b alsalarna exponera sina 
behag för uppvaktande kavaljerer. Jag har 
sett hennes mörka hårkrona som ett sälhuf-
vud på vattnet, hennes skuldror glänsa som 
p.ygjuten brons, när vågorna spola öfver 
dem, ja, hon är en sjöjungfru. Jag har nu i 
tre veckors tid känt hur hon lockar och hur 
hon bränns. Vet, att hon är otroligt likgiltig 
för sin make och ger ögon åt andra män, 
sålunda en opålitlig varelse. Men jag har 
inte reda på, att hennes falskhet täflar med 
huldrans, att hon bringar olycka åt alla män, 
som röra vid henne. Min värld är ännu för 
grön och för röd, dessa komplementfärger 
sjuda ihop till e tt haf af solhvitt, i h vilket min 
själ hvarje dag badar sig blind. 

Badhuset på andra sidan bergudden hör 
till mina släktingars sommarnöje, där jag är 
gäst under min semester. Vendia, som bor 
i v illan bredvid, klär alltid af sig i badhuset, 
men låter väninnorna plaska i d en inslängda 
sumpen bland vilsekomna krabbor och ma
neter. Själf simmar hon ut på djupet, sjö
jungfrun. Jag har kommit sent till st randen i 
dag, mina envisa tankar på Vendia hålla mig 
vaken och brännande långt in på nätterna, 
och ibland måste jag ta igen skadan med en 
förmiddagsslummer. 

Jag tänker på allt detta, där jag står och 
tvekar om jag ännu skall gå i hafvet, som i 
dag ser så dystert ut under den ljusgrå him
len. Jag sträcker upp armarna och spänner 
ut min bröstkorg, njuter af min smärta spän
stighet, om bara Vendia kom nu och sade 
något till mig! Hon brukar inte genera sig 
för att titta öfver bergryggen, när det roar 
henne. 

Plötsligt spritter jag till, d et slår i b adhus-
dörren och kvinnoröster glamma fulltonigt. 
Jag lägger armarna i kors öfver bröstet som 
en staty och står och ser uppåt hällen. Men 
ingen Vendia synes till, och så småningom 
dö rösterna bort i sänkan på andra sidan 
knallen. 

En oemotståndlig impuls drifver mig alt gå 

inåt land igen och se efter damerna. Jag 
stiger, klifver och klättrar, kommer upp på 
bergryggen och skall just s tiga ned på andra 
sidan, då jag stöter på Vendia, som vändt 
om. Ett ögonblick stå vi f örvirrade, så säger 
hon litet flämtande: 

— Ja g glömde en sak i b adhuset, de andra 
gick upp och skulle lägga sig en stund. God 
dag! 

Jag bugar tafatt som man känner sig uppe 
i l and med simdräkt och säger något fånigt. 
Då blir hon i ett tag säkrare och forisätter: 

— Jag skulle så gärna vilja se dig simma 
långt, långt ut i hafvet. Till den där holmen 
längst därute. Och så stå där på krönet mot 
himlen, där högst uppe! Äh, gör det, så vän
tar jag här! De andra ska ju sofva, så det 
märks inte, om jag stannar. Äh, gör det! 

Jag darrar invärtes af förtjusning. Hon har 
sagt du till mig, är hon galen eller är jag? 

— Hvad får jag då? försöker jag spela 
djärf, blyg som jag står där och inte vet, 
hvar jag skall göra af mina händer. 

Till sv ar får jag en blick, så kokett, att jag 
med ett språng är framme och griper henne. 
Men när jag vill kyssa hennes mun, vrider 
hon sig undan, så att mina läppar blott 
snudda vid hennes bruna kind. 

En pressens gentleman. 

HÄROMDAGEN FYLLDE DEN INOM STOCK-
holms journalistvärld högt uppburne redaktör 
Gunnar Heegerstolpe 60 år. Sin tidnings-
mannabana började han i tidningen Tiden, utgif-
ven af K. P. Arnoldsson och Hjalmar Branting. 
Nu är han sedan många år knuten till Dagens 
Nyheters redaktion, där han utöfvar nattredak
törens kräfvande kall. Men han är tillika sedan 
långt tillbaka Publicistklubbens ständige sekre
terare och en af klubbens främsta stödjepelare 
samt bevararen af dess bästa traditioner. Ta
langfull som journalist, nobel och solid som ka
raktär anses han med rätta som en prydnad för 
den svenska publiciteten, något som de upprik
tigt menade och af sympati varma lyckönsk
ningarna på hans 60-årsdag till fullo bekräftade. 
Obruten till själ och kropp möter han sitt nya 
decennium, och sådan hoppas hans vänner ännu 
länge få se honom i arbetet och i samkvämet. 

— Nå, simma nu! manar hon 
på och ser sig förstulet omkring. 

Ett ögonblick har jag en känsla 
att hon vill bli af med mig, men i 
nästa nu släpper jag henne och 
tumlar i v äg mot stranden, rifvan-
de mina fötter till b lods på stenar 
och snäckskal. Och som en ap-
porterande hund kastar sig i 
efter en träklabb, som matmodern 
langat ut, dyker jag i hafvet och 
simmar utåt. Jag unge narr! 

Stolt som en indian klyfver jag 
emellertid hafsspegeln. Då och 
då ser jag mig om öfver axeln 
inåt land. Hon står där och vin
kar, jag 1er själfbelålet, som om 

jag redan ägde hennes ynnest. Så ägnar 
jag mig åter åt mitt förehafvande, som, jag 
börjar märka det nu först, verkligen kräfver 
sin man. 

Det gäller att ta saken lugnt, om jag skall 
stå ut. Jag saktar farten och börjar se mig 
omkring, åt sidorna, ned i djupet, framåt. 

Det är långt till la nd åt höger och vänster, 
mycket längre än jag trodde. Och inunder 
mig har vattnet antagit en dunkel, ödslig, 
hotfull afgrundston, som ett ögonblick gör 
mig beklämd. Men snedt framåt ränner en 
udde ut i nte allt för långt borta. Om jag viker 
en smula ur linjen, kan jag pausera där ett 
ögonblick. 

Jag får nytt mod och simmar på en kvart 
till . Kraflar mig upp på skäret och tittar 
efter Vendia. Jo, hon står där alltjämt, men 
otydlig att urskilja. Nå, jag har redan sum
mit ett godt stycke. Nästa bit, den blir lät
tare, ser jag, ty här på en fläck ligga skären 
litet tätare på sidorna om min väg till den 
yttersta holmen. Jag vinkar med båda ar
marna, tycker mig se en hälsning tillbaka, 
men är inte säker. Så störtar jag mig i på 

'  nytt. 
Nu har himlen mörknat ännu mera, och en 

svag vind kommer hafvet att krusa sig här 
och där i kanalerna. Jag börjar frysa en 
smula hvarje gång jag skall ur och i vattnet 
mellan landningsställena och erfar inte 
längre något af den svindlande nöjeskänslan 
vid starten. När jag försöker upptäcka 
Vendia, är hon försvunnen. Hon skall väl 
något ta sig för, medan hon väntar, går kan
ske och plockar blommor. 

Jag simmar och simmar, en lugn bröstsim, 
som blir mer och mer mekanisk. Hur länge 
jag hållit på, vet jag inte, men innan jag når 
det näst sista skäret, bakom hvilket en bred 
kanal öppnar sig, känner jag hjärtat bli tungt 
i bröstet. Mina armar börja styfna och jag 
ligger inte längre så högt på vattnet. När 
jag hasar mig upp på skäret, skakar jag i 
hela kroppen af köld. Skall jag afstå från 
den sista biten af vägen? Kan jag inte "af-
teckna mig" på krönet af den här holmen? 
Nej, det går inte, jag skulle inte synas, den 
här är ju platt som en flundra, jämförd med 
det höga skäret därute, mitt stolta mål! Jag 
skulle stå som en ynkrygg för Vendia, om 
jag nu droge mig. Med stela, iskalla händer 
försöker jag frottera mina armar och ben, så 
reser jag mig och går huttrande ned till 
stranden. 

Hvilken bredd dit öfver, jag söker stimu
lera mig med ett skämt och kallar detta vat-
ien för "engelska kanalen". Men skäret där 
ute reser sig så dystert och hotande, att mitl 
leende fryser bort på mina blå läppar. Hafs-
vatlnet har nu också antagit en alldeles bly
grå ton, allt efter som himlen mörknat. Böria 
vid skärets ena ända surra några ejdrar öfver 
vågor, som sista kvartens kårar börjat rifva 
upp. Ännu en gång öfverlägger jag om det 

inte vore bäst att ge sig. Men så rätar jag 
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pè mig, minnet af Vendias mörka blick svi
der till som en pisksnärt, och jag plumsar 
åter i som en väl dresserad hund. 

När jag summit i fem minuter, märker jag, 
att afståndet tvärs öfver är mycket längre 
än jag stående kunde bedöma. Jag funderar 
på att vända, men fortsätter mekaniskt. Tar 
mig för att blunda för att inte kunna mäta 
hur långt jag har kvar. Men plötsligt kom
mer jag åt en manet och bränner mig. Blir 
rädd och stannar, trampande vatten. Tittar 
ofrivilligt ned i djupet och grips af svindel. 
Hjärtat bultar fruktansvärdt, jag känner ån
gesten komma som ett vidunder ur afgrunden 
under för att dra ner mig. Blundar igen och 
simmar på utan besinning. Känner att det 
gäller lifvet, måste i land på skäret framför, 
om jag också inte kan komma därifrån igen. 
Alltjämt framåt, blindt, meningslöst. Hjärtat 
slår ursinnigt, jag är utpumpad. 

Plötsligt drar det i högra vaden, en ryslig 
smärta. Krampen! Jaså, jag är förlorad, skall 
drunkna här i d etta öde vatten, mellan dessa 
hemska klippor. Smärtan gör mig på en gång 
kallt lugn, blixtsnabbt överväger jag mina 
chanser. Jag måsle försöka uthärda, ligga 
stilla och flyta en stund, t ills det går öfver i 
vaden. Så ta mig fram till skäret, om jag 
inte kommer hem igen, så måste ju Vendia 
låta söka efter mig. Det blir en förkylning, 
men bättre det än mista lifvet och bli mat 
åt fiskarna. 

Jag försöker spjärna mot krampen och räta 
ut benet, men smärtan är så svår, att jag 
sjunker. Ny attack af ångest. Jag ropar, fast 
jag vet, att ingen kan höra mig. Får en kall-
si.p med kväfningshosta. Sjunker igen, flyter 
upp, kämpar, ryter. 

Då hör jag en stark stämma skalla öfver 
mitt arma hufvud: 

— Hå ll ut, jag kommer! Håll u t! 
Ångesten viker på en gång, det är en män

niska i närheten, hvar är jag, drömmer jag 
kanske, åh benet, hvad det gör ondt. Nå, 
ändtligen släpper odjuret i vaden, jag får 
hufvudet öfver vattnet fullt och ser en båt 
styra emot mig, rodd med väldig kraft af en 
stor karl. Inom en half minut hugger en hand 
mig om ena armen och håller mig uppe. 

— Jag orkar inte upp i båten! säger jag 
frustande. — Bogsera mig, jag ska till s kä
ret där, jag håller i relingen. 

Och mannen nickar lugnt. Om några mi
nuter tar båten törn, o ch roddaren halar upp 
mig på en häll, d är jag blir liggande som en 
flåsande sälhund. Så börjar min räddare 
trottera mina lemmar, som skaka af köld och 
trötthet. Frågar mig, hur jag kunnat ge mig 
ut ensam på en sådan simtur. Ett vad? Nej, 
bera för att behaga en kvinna! är jag nära 
att svara, men hejdar mig och mumlar: 

— En förflugen idé! 
— Det kunde ha blifvit er sista idé! säger 

den andre allvarligt. — För lång sträcka. 
Jag nickar svagt och betraktar honom mel

lan mina halfslutna ögonlock. En ovanligt 
ståtlig och vacker karl med ett öppet och 
godt uttryck. En gentleman. 

— Jag har varit ute och fiskat! fortsätter 
han så. — Tur för er att det började blåsa, 
så jag vände om tidigare. 

En aning slår ned som en blixt i min hjärna. 
När jag pustat ut en smula, så att jag kan 

stå upp, ber jag att få föreställa mig och 
tackar på samma gång för lifvet. Han bugar 
värdigt och säger sitt namn. Jag har gissat 
rätt, Vendias man! 

En ny sinnesrörelse återger mig mina kraf
ter, känslan af skam drifver mig ifrån den 
man, hvars hustru jag velat taga, och trots 
tians protester börjar jag klättra uppför skä
rets branter. Slutligen står jag uppe på krö
net och utåt ser jag öppna hafvet. Inåt land 

Frederis Nyår. 
HOR, MIDNATTSKLOCKAN I SYLVESTER-

natten, 
då minne med förhoppning sluter sitt förbund! 
Dess allvarston gör paus i fröjderna och skratten 
och manar till besinning för en kort sekund. 

En invalid i blodigt fältgrå trasor, 
en hemlös vålnad lik från krigets land och haf, 
det gamla år, ett år ännu af nöd och fasor, 
nu stapplar ned i tidens dunkeldjupa graf. 

Men i detsamma ljusnar det i öster, 
och mörkret flyr för nyårsdagens sol så blid, 
och som en lärksång, som en kör af änglaröster 
det ropet ljuder kring all världen: "Fred och frid!" 

Och födt i r osig sky det nya året sväfvar 
till jorden ned, ett älskligt barn med sol i blick, 

•och mänskligheten vid dess åsyn bäfvar 
ej mer, den hoppas åter för ett ögonblick. 

Ty i den lillas spår en ljus g estalt framskrider 
i sida kläder och med palmer i si n hand: 
Det Fredens höga gudom är, och lyckotider 
och sälla sabbatsår hon bådar alla land. 

O, Fridens Gud! Låt ej vårt hopp i spillror falla, 
låt ej det jämmerns rop, som upp till hi mlen går 
från miljoners blod, förgäfves skalla! 
Gif, hvad vi alla önska! Gif: Ett godt nytt år! 

UNO BRÄNDER. 

kan jag leta reda på min startplats, men där 
synes ingen människa. I alla fall lägger jag 
armarna i k ors öfver bröstet och står med en 
viss stolthet. Jag har ju s egrat till sist!...  

En timme senare stiga vi i land vid utgångs
punkten, jag i min räddares byxor och rock. 
Under färden hemåt har jag, halfliggande i 
aktern, lagt ut sammanhanget på ett lämp
ligt sätt, så att intet oförutsedt skall behöfva 
störa harmonin mellan oss. För säkerhets 
skull är jag dock den förste på bergryggen, 
medan han sysslar vid båten. 

Jag klättrar försiktigt uppför på mina bara 
fötter. Då, uppkommen, så att jag kan se ned 
i sänkan på andra sidan, upptäcker jag bak
om ett kaprifoliesnår Vendia i en mans ar
mar, båda tydligen blinda och döfva af 
passion. Det var alltså därför hon skickade 
ut mig till hafs på långtur! 

I nästa nu hör jag hennes mans steg nere 
i stranden, och med en varnande harkling 
får jag på ett ögonblick isär de båda nere i 
snåret. Älskaren slinker som en skrämd hare 
bort mellan buskarna. Men jag vänder mig 
om och ropar högt, så alt Vendia skall förstå 
faran, som hotar henne: 

— Er fru kommer just här för att möta er! 
Med återvunnen fattning stiger fru Vendia 

uppför branten, flämtande till mannen: 
— Âh, hvad jag har vänlat på dig! Så länge 

du dröjde! 
Och utan en skugga af förlägenhet öfver 

sitt vackra, solbrända ansikte ser hon både 
honom och mig i ö gonen... 

* 

Ännu är det tid 
att prenumerera på 

IDUN 191Ö. 
Genom att skaffa Er denna utmärkta famil-
jeiidning tillförsäkrar Ni Eder hvarje vecka 

en värdefull intellektuell förströelse. 
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Nu har dimhafvet sjunkit undan, och män
skoarken, jag bor i, höjer sig åter i den nyktra, 
grå dagern från en novembermåndag. Min 
lampa med den orangegula kupan, hvars 
sken lockade fram minnenas ostadiga stim ur 
de dunkla djupen, slår släckt och kall. Min
nena själfva ligga formlösa som slemmiga 
manetrester, uppspolade på mitt lifs strand 
efter slormarna. Änden är långt borta igen. 

Så långt, att jag måste fråga mig: hvarför 
skref jag egentligen ned detta? 

Var det för den svarta kråkan, som likt 
en fisk kafvade upp genom den blå akvarie
dimman utanför mitt fönster? 

Änden vet det, jag inte. 

Från scenen och estraden. 
DEN SARSKILDT INOM STOCKHOLMS TEATER-

älskande kretsar uppskattade skådespelaren och 
teaterledaren Oscar Byström fyllde syl-
vesteraftonen 60 å r. Man tillhör den äldre stam af 
utmärkta sceniska artister, som under 1880- och 
90-talen, främst å Dramatiska teatern, odlade en 
människoframställning, där en mejslad och klar re-
plikföring och en säker karaktärisering, vunnen ge
nom traditionsburen skolning, var det känneteck
nande. Oscar Byströms första steg på de vansk
liga scentiljorna logos på den gamla Dramatiska 
teatern, därefter kom han till S tora teatern i Gö
teborg, hvarest Lorentz Lundgren var chef, för att 
sedan på nytt ingå i Dramatiska teaterns artist
ensemble. Men Albert Ranft, som alltid varit en 
vaken samlare af goda sceniska krafter, engage
rade honom 1893, och hos honom har han tagits 
i anspråk ej blott som utöfvande artist utan jäm
väl som souschef för Vasateatern, en befattning, 
som han alltfort innehar och fyller med vakenhet 
och smak. Mans fina, spirituella skådespelarta-
lang har manifesterat sig såväl i sal ongskomedien 
som i lusts pelet och farsen. Hans maniiga och ele
ganta yltre gjorde honom i u nga år till e n utmärkt 
förste älskare, hans behärskade komik, som han 
nu ofta visar prof på i Vasateaterns glada re
pertoar, ställer honom i de angenäma farsörer-
nas led. Oscar Byströms konstområde är icke 
stort, men genomkultiveradt och hans personliga 
älskvärdhet förfelar aldrig att ge färg åt hans 
spel. 

Hvad de 60 åren beträffar, synas de icke tyn
ga honom nämnvärdt. Han äger påtagligen något 
af det äldre gardets oförbränneliga ungdom 
både som konstnär och människa. 

• 

. Det är icke uteslutet att detta årsskiftes re
vyer rönt inverkan af de många restriktionerna 
och näringsransoneringarna. När köttets lust — 
detta taget ur födoämnessynpunkt — icke får 
tillfredsställas, händer det att andens lust också 
strejkai. Emil Norlanders femtionde revy "Tok-
stollar", som fått sig anvisad tummelplatsen på 
Södra teatern, tycks ha tillkommit under gan
ska olika sinnesstämningar hos författaren. 1 
första akten har han letat efter sitt goda humör, 
hvilket förmodligen blivit beslagtaget af någon 
af kommissionerna, men i andra akten är han 
åter dess rättmätige ägare och vitzar och klat-
schar som förr. Utelifskommissionen är en verk
l i g t  b r a  s a f i r  p å  F .  H .  K . - e l ä n d e t  o c h  h e r r  L i n d 
holms briljant sjungna kupletter om Bränsle
kommissionen samt roliga Rolfimitation utgöra re
vyns bästa nummer. Ögonfägnad saknas heller 
icke. Elektroliibalelten och Klockbaletlen göra 
sig utmärkt. På Folkteatern har det välkända 
märket Otton skapat en ganska munter revy, 
"Lyckans gulascher", som till på köpet kan be
römma sig af ett fyndigt uppslag. Att kristiden 
är ett svårt tema för en revyförfattare märks 
nog äfven här, men somt af anspelningar och 
kupletter har gått bra i lås — och då så... 

Sagospelet "Prinsessan som inte kunde skratta" 
af Helge Malmberg har varit ett gifvande mali-
néprogram på Oscarsteatern under helgen. För
fattarens behandling af den näpna sagan har 
slagit ganska väl ut, e huru det dramatiska stoffet 
i de båda första bilderna bort vara något fylli
gare. Barn älska som vi veta, mycken handling. 
Den tredje bilden är emellertid förträfflig och 
verkligt rolig för unga sinnen. Den söta prin
sessan i fröken Bergmans gestalt gör sig 
mycket bra och herr R i n g v a 11 som sagans 
godmodige och raljerande kung framkallar ett 
kvittrande skratt från den unga publiken. Han 
är barnens favorit redan från första ögonblicket, 
och det är med minnet af denne rolige farbror 
de lämna teatern. 

ARIEL. 



tioneii och massagen, hvarför jag 
skulle vara tacksam för anvisning 
pä. n ågot medel som tar bort aptiten 
eller på annat sätt verkar afmag-
rande. — 2) Hur skall jag få långa 
ögonhår och ögonfransar? 

Tjockis. 
1) Om ni ej kan ta den erforder

liga motionen, så stig upp 10 minuter 
tidigare hvarje morgon och utför 
en serie gymnastiska rörelser, men 
gör det hvarje dag, om det 
skall ha någon verkan. Ni behöfver 
inte föra någon särskild diet, blott 
undvika fettbildande födoämnen, så
som för feta såser och soppor, ba
kelser, sötsaker, med ett ord allt, 
som ni säkert tycker är utmärkt 
godt. Det är hårdt, men om man 
vill vinna något resultat är det 
nödvändigt. Att tillgripa något 
starkt afförande medel eller en af-
magringskur kan vara riskabelt för 
hälsan. Har ni tillfälle till cykling, 
skid -eller skridskoåkning, så gör 
det så ofta ni kan. — 2) Se svaret 
på frågan 312 1). 

N :r 316. Finnes något effektivt 
medel mot armsvett? E. 

Se svaret på frågan 300 i n:r 50. 
N :r 317. Finnes något medel, som 

är ofarligt och absolut hjälper 
mot röd näsa? Kan man använda 
samma medel för kylskador, eller 
om näsrodnaden är beroende på andra 
orsaker, och hvilka kan det i så 
fall vara? Är vätesuperoxid skad
ligt? Ytterst tacksam för svar är 

Alva 0. 
_ Se svaret på frågan 273 i n :r 42. 

Undvik vätesuperoxid i detta fall. 
N:r 318. 1) Jag har en alldeles 

för tjock och klumpig näsa, hur få 
den med oskadligt medel tunn och 
smal? — 2) Trots att jag för öfrigt 
alls inte är mager i ansiktet har 
jag hålor i kinderna. Hur få bort 
dem utan att bli tjockare i ansik
tet? Hjälper massage? Vågar jag 
be om ett bra recept på crème 
till ansiktsmassage? — 3) Kan man 
själf tillaga mandelkli? 

Hann i 20 år. 
1) Att plastiskt omändra en redan, 

formad näsa är nog ganska svårt. 
Vill ni underkasta er att om nät
terna ligga med en klämmare på 
näsan (t. ex. en sådan som använ
des då man hänger våta kläder), 
så kanske er näsa så småningom 
blir tunnare. Anbringa då under 
klämmaren en kompress doppad i 
en lösning af kamfer och tannin. 
Massera på morgonen med någon 
salva eller någon lenande huderème, 
t. ex. Crôme Simon, från näsryg
gen mot kinderna och sedan upp
åt desamma, så utjämnas hålighe-
terna, i kinderna om ni är ihärdig. 
Något puder bör användas efter mas
sagen, men aftorkas det mesta sedan 
med sämskskinn. — 2) Mandelkli 
köpes färdigt på apotek, i färg- eller 
parfymhandeln men ställer sig tro
ligen ganska dyrt nu när mandeln 
är så svåranskafflig. 

N:r 319. Bästa fru Skönhetsdok
torn! Var vänlig gif mig upplysning 
om hur jag bör förfara för att få 
fylligare bröst och hals. Var förut 
något fetare men är nu till ytterlig
het mager på bröstet. Läste i ett 
nummer att en dam försökt med 
djupandning, livilket gifvit glänsande 
resultat, som hon uttryckte sig. Skall 
det i så fall företagas framför öppet 
fönster? Tacksam för beskrifning på 
detsamma. 30-årig fru. 

Se svaret på frågan 304 i n:r 50. 
N :r 320. Finns något verkligt me

d e l  f ö r  h a n d s v e t t ?  
En som försökt många medel. 

Se svaret på frågan 290 i n:r 46. 
N:r -321. Jag måste, trots alla 

»näsvisa» frågor, bedja fru Skön
hetsdoktorn råda bot för min kalla 
nästipp. Redan förra året, då hösten 
kom med kyla och sedan hela vin
tern led jag af att min näsa var 
alldeles iskall, från morgon till kväll, 
oafsedt om det var varmt eller kallt 
i rummen. Fram på natten blef den 
varm, så att jag kunde somna, men 
blef åter lika kall genast på mor
gonen när jag stigit upp. Nu i 
höst har det blifvit alldeles lika-
dant. Det känns som det vore en 
isbit i st. f. näsal 

59-årig fru. 
Beror troligen på någon sjuklighet. 

Rådfråga läkare ! 
N:r 322. Mina händer äro så rys

ligt ömtåliga. Så fort det börjar 
blifva kallt får jag utslag, som 
jag ej kan få bort. Det börjar 
som små röda vattenblåsor och spri
der sig öfver hela handen. Har för
sökt att smörja med allt möjligt 
men till ingen nytta. Tvättar mig 
ej mer än alldeles nödvändigt, ty 
vatten skall väl ej vara bra. 

Rådvill. 
Allt som stöter på utslag faller 

ej inom undertecknads gebit. Vänd 
er till någon hudläkare. 

N:r 323. 1) Vore mycket tack
sam få ett råd hur jag skall sköta 
mina sedan många år röd blå hän
der, så att de åter blifva hvita. 
Huden på dem är ock mycket käns
lig och spricker sönder vid minsta 
beröring med vatten, särskildt kring 
nagelrötterna. Har sedan ett år till
baka på ett par af tårna mycket 
ömma knölar. Hur skall jag bli 
dem kvitt? — 2) Hvad skall jag 
göra att förhindra hårets affallande? 

J—a. 
(Forts. A sid . 37.) 

IDUNS SKÖNHETS-
INSTITUT. 

N :r 310. Jag har alltid haft 
ondt af finnar i ansiktet; på senare 
åren också på näsan, där de visa 
sig på så sätt att huden blir röd 
och inflammerad, och efter några 
dagar framträder en hvit prick, som 
ibland bulnar, ibland försvinner af 
sig själf. Har försökt åtskilligt men 
utan resultat, endast det att näsan 
blifvit röd och med stora öppna 
porer. Är det något jag kan göra 
för att bli kvitt dessa ständigit 
återkommande fettsamlingar och äf-
ven få porerna något mindre? För
söker ibland klämma ut de hvita 
prickarna men tror att huden där-
af blir ändå sämre. Tacksam för 
ett godt råd är 18-åring. 

Ni behöfver tydligen ta in något 
blodrenande medel. Därtill taga 
duktig kroppsrörelse, så att blodet 
cirkulerar ordentligt, samt föra en 
förståndig diet. Under tiden bör 
n i  a n v ä n d a  f ö l j a n d e  t i n k t u r  f ö r  
finnar och pormaskar: Ut-
fäUd svafvel 3 gr., glycerin 3 gr., 
kamfertinktur 3 gr., rosenvatten 110 
gr. Något af detta utliälles i en 

liten skål och de angripna ställena l 
tvättas därmed några gånger da«-1 
ligen med renad vadd. För öfrigt 
skall huden hållas väl och grund
ligt ren. Tvätta ansiktet därför 
hvarje afton med tvål och varmt 
vatten; då behöfver ni ej befara 
några fettanhopningar. Var försik
tig med de s. k. pormaskarna. Då 
ni klämmer ut dem skall ni gå till
väga på följande sätt: Tvätta "por-
maskarna med i sprit eller eau de 
cologne doppad renad vadd, tryck 
därpå ut den svarta pricken med 
vadd doppad i sprit. Skulle por
maskarna visa sig alltför envisa, 
bestrykas de med lika delar vaselin 
och salicylsyra, som får sitta på 
en stund, hvarefter prickarna lät
tare tryckas ut. * 

N:r 311.. Hvad skall man göra mot 
stora ansiktsporer? De ha antag
ligen utvidgats genom att jag klämt 
ut pormaskar. Är gurkmjölk bra 
för detta? Hur blifva af med por
maskar? „ 

Se föregående svar. — Gurkmjölk 
har en sammandragande verkan på 
utvidgade porer. 

N:r 312. 1) Sista gången med
delade fru Skönhetsdoktorn att re
cept för att stärka växten af ögon
fransar. Jag skulle vara mycket 
tacksam få veta, om detta medel 

i verkar effektivt efter kort använd-
I ning, om ej ögonhåren falla af se
dan och om man får rödkantade ögon 
däraf. 2) Jag har så magra un
derarmar, finnes intet annat effek
tivt medel än husligt arbete? 

Inackorderad kontorist. 
1) Om ni anbringar medlet på 

ögonhåren, så gör det med den stör
sta försiktighet. Men som det tro
ligen inte fås utan läkarrecept, är 
det kanske inte alldeles ofarligt. 
Ett annat stimulerande me
d e l  f ö r  ö g on b r y n  o c h  ö g o n -
1» å r, som verkar med ihärdighet 
på längden är: Lavendelättika 75 
gr., glycerin 37 gr., extrakt på ja-
borandiblad 7 gr. Ingredienserna 
skakas samman tills de äro blandade. 
Anbringas på ögonbrynen och på 
ögonhåren med en fin pensel, som 
afskakas innan den användes på 
ögonhåren, så att intet af vätskan 
kommer åt öaat. — 2) Det bästa 
är husligt arbete eller motsvarande 
armrörelser, men är läggningen på 
underarmarna mager och ni annars 
är lagom fet, blir kanske förbätt
ringen inte så stor. Se för öfrigt 
om massagesalva för ma
gerhet i svaret på frågan 2 6 8 
i n :r 42. 

N :r 313. Hvad göra för sköra nag
lar? Jag bryter ständigt af mina 

naglar och de blifva så korta och 
fula. Finnes något medel som gör 
att de växa fast äfven ytterst i 
fingerspetsarna? 2) Hvad göra för 
stora, öppna ansiktsporer? 

Nyblifven prenumerant. 
Ni skall undvika att skrapa era 

naglai med en knif eller annat livasst 
instrument utan borsta dem i stäl
let noga, när ni tvättar händerna. 
Att gnida fingrarna med en citron
klyfta bidrar till att göra dera 
starka, äfven att fila klippytan med 
ett sandpapperspån (finns i parfym-
handeln) efter klippningen. För att 
få naglarna ku piga kan ni nypa 
till fingerspetsarna flera gånger dag
ligen. — 2) Se svaret på frågan 310. 

N :r 314. Skulle vara tacksam för 
ett råd. Var kan man erhålla sat
sen: »Stimulerande medel för ögon
bryn o. ögonhår,» som Fru Skön-
hetsdoktorn skrifvit om? På apote
ken svaras det att den ej kan er
hållas utan läkares påskrift. Finns 
ingen annan utväg frågar Svea. 

Se svaret på frågan 312 1). 
N :r 315. Bästa fru Skönhetsdoktor, 

får jag bedja er om ett effektivt 
af mat; rings medel. Jag är endast 1,56 
m. lång samt Väger c:a 68 kg., alltså 
10 kg. för mycket. Jag har sådan 
sysselsättning att jag ej kan föra 
diet eller taga den erforderliga mo-

S M Å T T I N G A R N A  
låta gärna borsta sina tänder med 

STOMATOL TAND-CRÈME 
på grund af den härliga, uppfriskande smaken. 

Enligt läkares och tandläkares samstämmiga 
uttalanden förhindrar STOMATOL TÀND-CRÈME 
tandröta och är 

ABSOLUT OSKADLIGT 
för barnens tänder och slemhinnor. 
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3:DJE 
DRAGNINGEN! 
Fjorton vinster mellan 

11,000—1,000 kr onor. 
Etthundrafemton vin
ster mellan 1,100—100 

kronor. 

SÏ MUSIKERFÖRBUNDETS LOTTERI 
Lottpris 

Besök utställningen Birger Jarlsgatan 18. 
1. "Avanceplogen", för höstploi-
ninqen, vôibrukci, såsom harvning 
sladdning, kulliv. m. in., lör drivning 
av tiöskverk, kva rn, sèg, slolter skör-, 
dcmaskincr m. m„ såsom sialvgAcnde 
loUomobil. för bog scring. hnuniv-r-

?,Än kronor 11,000 

5,000 Vinster. 

Kronor 

ulan like 
2. Ett komfortabelt hem, möb
ler till 3 samt köksupps., best. 

•.av: Matsalsmöbel av inö'k ek. 
Herrumsmöbel i ljus ek, Säng
kammarmöbel i flammig björk. 
Komplett kr. 9,000 

3. Skärgårdskryssare 30 kvm. 
Segelyacht kr. 7,600 

4. Herrumsmöbel av ek. klädd 
med skinn kr. 5,000 

5. Matsalsmöbel av mahoqv. 
kladd med skinn kr. 3,650 

6. Salongsmöbel, förgylld, kladd 

9. Pianino av mahogn^ kr. 1,650 

10. Juvelgarnityr kr. 1,600 

11. Matsilver i schalull, kontrolle
rat silvei kr. 1,500 

12. Gustaviansk Byrå med inl. 
kr. 1,200 

13. Bad- och Brunnskur för 2 

7. Skinnmöbel kr. 2,000 

8. Salongsflygel "Mignon" av 

9. Pianino av mahogn^ kr. 1,650 

10. Juvelgarnityr kr. 1,600 

11. Matsilver i schalull, kontrolle
rat silvei kr. 1,500 

12. Gustaviansk Byrå med inl. 
kr. 1,200 

13. Bad- och Brunnskur för 2 

7. Skinnmöbel kr. 2,000 

8. Salongsflygel "Mignon" av 14. Damrumsmöbel i flammig 

Ingen vinst under 5 kronor. 
Lotter à 2 kr. säljas hos våra 400 

kolleklörer. 

Lotter à 2 kr. p'us 45 öre till porto 
och dragningslisla sändes på 
rekvisition (h< -lst å brevkort) mot 
po^för>kott direkt från lotteriets 
expedition. Stora Nygatan 36, 
Stockholm 2. 

Dragningslis'an sändes till vå ra rek-
virenler c: a t månad efter verk
ställd dragning. 

Dragningen sker omedelbart 
som lotterna slutsålts. 

115,000 KR. 
OBS.! Inget lotteri hnr 
haft sä mänga och 
dyrbara vinste«- i pris-
lUgen mellan 11,000 o. 

100 i-ro nor. 

Lottpris 

Kronor 

Bästa 
Hjälpgumman 

vid allt stök är N ordstjernans 

M e t a l l - ,  K n i v - ,  Z i n k - ,  S  p  i -

s  e  1 - ,  S i l v e r -  o c h  F ö n s t e r 

puts. Säljas överallt och mottagas 

med förtjusning. Skriv till A.-B. 

T. F. Nordstjernan, Söderhamn, och 

bliv försäljare! 

r 
I alla väder 

ar 

Gahns 
Maniol 

det bästa 
för huden. 

KÖKSALMANACK 
Redigerad af 

ELISABETH ÖSTMAN-SUNDSTRAND 
Inneh. af Elisabeth Ostmans Hus

moderskurs i Stockholm. 
FORSLAG TILL MATORDNING FOR 

Veckan 13—19 jan. 1917. 
SÖNDAG. Frukost: Smör; bröd; 

ost; bitfstek med potatis; kaffe eller 
te. Middag: Grönkål med ägg-
royal; rosthammel med kokta mo
rötter och potatis; citronkräm med 
spritskransai. 

MANDAG. Frukost: Bröd; ipar-
melad; liafregrynsgröt med mjölk; 
stekt, salt sill med potatis; kaffe 
eller te. Middag: Jämtska kot
letter (buljongsköttet frän söndag) 
med stufvade makaroner; saftsoppa 
med rågskorpor. 

TISDAG. Frukost: Bröd ; kar 
viar; stekt stångkorf med potatis; 
kaffe eller te. Middag: Kokt 
torsk med senapssâs och potatis; 
ölsupa. 

ONSDAG. Frukost: Bröd; mar
melad; hafregrynsgröt med mjölk; 
gratinerad fiskstufning (rester frän 
tisdag) med potatis; kaffe eller te. 
Middag: Kött och rötter; hafre-
soppa (pä rester af liafregrynsgröten). 

TORSDAG. Frukost: Bröd ; ka
viar; pytt i panna; kaffe eller te. 
Middag: Brynt hvitkâîssoppa med 
frikadeller; potatisvåfflor med lingon
sylt. 

FREDAG. Frukost: Bröd ; mar
melad; liafregrynsgröt med fruktkom-
pott; jordärtskocksgratin ; kaffe eller 
te. Middag (vegetarisk) : Linsbul
lar med stekt lök och potatis; nypon
soppa med grädde. 

LÖRDAG. Frukost: Bröd; mar
melad; uppstekta linsbullar; kaffe 
eller te. Middag: Sillbullar med 
sötsur sås och potatis; kärnmjölks-
soppa. 

RECEPT: 
R o s t h a m m e l  (f .  6  p e r s . ) .  1  

kg. fransyska, 1 tsk. salt (5 gr.), 
V« tsk. hvitpeppar, 1 liten knippa 
persilja, 1 '/» msk. smör (30 gr.), 
1 morot, 1 chalottenlök, 2 del. vat
ten eller buljong. 

B e r e d n i n g :  K ö t t e t ,  s o m  . b ö r  
liafva hängt, sä att det är mört, 
bultas med en fuktig klubba, torkas 
med en duk, urvriden i hett vatten, 
ingnides med en blandning af saltet 
och pepparn och bestrykes med per-
siljesmör, hvilket beredes pä föl
jande sätt: persiljan rensas, sköl-
jes, vrides hårdt i en duk, hackas 
groft och inarbetas i hälften af 
smöret. I en liten långpanna eller 
stekpanna läggas resten af smöret, 
den skrapade och i skifvor skurna 
moroten samt den skalade och i 
klyftor skurna löken. Steken läg-
ges i och stekes i mycket het ugn 
omkr. 1 tim., hvarunder den öses 
flitigt med smöret 'i pannan, så. att 
den ej torkar och b'.ir bränd. En 

B e r e d n i n g :  C i t r o n e n  s k ö l j e s  
väl och torkas, skalet afrifves mot 
sockret, som därefter lägges i en 
blankskurad kastrull. Citronsaften 
pressas ut och blandas med sockret. 
Vinet, vattnet och äggulorna till
sättas, och blandningen vispas, tills 
sockret smält. Kastrullen flyttas då 
öfver elden, och krämen får under 
kraftig vispning sjuda, tills den är 
tjock och pösig. Krämen upphälles 
och vispas tills den är kall. Om 
så önskas, tillsättes därefter den till 
hårdt skum slagna grädden. Ser
veras i kompottskål med bakelser. 

Halfva satseD räcker till fyllning 
i en stor tårta. Grädden bör då 
uteslutas. 

P o t a t i s v å f f l o r  ( f .  6  p e r s . ) .  
4 hg. kokt potatis, i hg. hvetemjöl, 
8—9 del. mjölk; Vs tsk. salt. 

T i l l  j ä rn e t :  30 gr. smör eller 
flottyr. 

B e r e d n i n g :  P o t a t i s e n  b o r s t a s  
ren, kokas, skalas, pressas genom 
purépress, väges, och får kallna. 
Mjölet utröres med mjölken, litet 
1 sänder till en jämn smet, som 
blandas med potatisen samt saltet, 
och får stå att svälla omkr. 2 tim. 
— Våffeljärnet uppvärmes så små
ningom på båda sidor och smörjes 
mycket väl." Af smeten gräddas våff-
lor, som serveras mycket varma med 
sylt eller socker. 

L i n s b u x l a r  ( f .  6  p e r s . ) .  1  de l .  
linser, 4 del. vatten, 1 del. risgryn 
(omkr. 1 hg.), -t d el. kokande vatten, 
2 msk. grädde, 75 gr. portug. lök, 
1 msk. smör (20 gr.), 1 ägg, 2 del. 
stötta skorpor, 4 msk. japansk soja, 
tomatpuré, salt, närsalt. 

T i l l  s t e k n i n g :  l ' / s  m s k .  s m ö r  
(30 gr.). 

B e  r e d n i n g :  L i n s e r n a  s k ö l j a s  
och läggas kvällen förut .i det vat
ten, hvari de skola kokas. De få 
sedan koka 2 '/s—3 tim., eller tills 
de kännas mjuka; vid slutet af kok
ningen tillsättes grädden. Risgry-ucu ej tuiiwn wh u.ii umim. xiii ningen tillsattes graaaen. lusgry-

kvart innan den är färdig tillsättes Inen sköljas, påsättas i kokande vat-
den kokande buljongen. I ten och få koka mjuka. Löken ska-

Lägges upp på varmt fat • och ias, hackas och brynes i smöret til-
skäres för vid bordet. Serveras med 1 üka med de stötta skorponia. Detta 
grönsaker och köttskyn, som silats 
och skummats eller ock med afredd 
sås. 

C i t r o n k r ä m  ( f .  8 — 1 0  p e r s . ) .  
Skal och saft af 1 liten citron, 2 del. 
krossooker (190 gr.), 1 del. franskt 
vin, 1 del. vatten, 5 äggulor, 2 del. 
tjock grädde. 

NYA 
WERMLANDS-TIDNINGEN 
Etabl. 1850 Karlstad Etabl. 1850 
Rikstelefon namnanrop Länstidningen 
Vfirmlands e*d« d«?llc» tidning. 

Vid sju kdomar i munhåla och svalg. 
Effektivt skydd mot smitta Vid 
epidemier, FIASKO» OMSOST. KR f.so 

SÄLJAS ÖVERALLT 
A.B. PHARMACIA .STOCKHOLM 
rtonlrollont:  PROFESSOR A .VESTERBERG. 

H *
c  

STEINmY&SONS 
STORT UGER. I ENSAMAGENTUREN 
I/TJNDHOLMjS PIANOMAOASIN 
STOCKHOLM • JAKOIV>öER.G.SGATAN3» 

W&k 

Sydsvenska Kredit A ktiebolagets 
ställning den 31 December 1917. 

Tillgångar: 
Kassabehållning 8, 
Obligationer IT, 
Fastigli. o. inventarier 5 
Reverser mot säkerhet 108. 
Växlar 60. 
Kreditiv- och löpande 

räkningar 
Hos inhemska banker 

» utländska banker 
A andra räkningar ... 

22-

434,010: 
,262,725 : 
,240,113: 
,576,127: 
,352,829 : 

845,795: 
207,185: 
619,914: 
735,599: 

Kronor 244,304,600:89-

Skulder: 
Aktiekapital 
Reservfond 
Dispositionsfond 
Pensionsfond 
Depositions- och Kapi

talräkningar 
Sparkasseräkning 
Giro o. löpande räkn. 
Postremissväxelräkn. 
Till inhemska banker 

» utländska banker 
Af uti. banker insatta 
Å andra räkningar ... 

24,000,000 : — 
9,300,000: — 

500,000 : — 
321,852: 21 

84,723,222: 27 
55,174,808: 90 
29,978,716: 14 
8,832,688:01 
3,721,C86: 37 
2,069,158: 43 
4,750,461:40 

20,632,304:16 

Kronor 244,304,600: 89 

blandas med de kokta linserna och 
riset, hvarefter alltsammans males 
genom köttkvarn. Massan uppblan
das därefter med det uppvispade 
ägget och smaksättes med soja, to
matpuré, salt och närsalt. Är sme
ten för lös, tillsättes mera stötta 
skorpor; i motsatt fall utspädes den 
med grädde. Färsen formas till 
runda bullar, som vändas i stötta 
skorpor och stekas vackert gulbruna 
i smöret. Uppläggas på varmt ser-
veriugstat, garneras med stekt lök, 
brynt potatis samt persilja och ser
veras med afredd sås. 

IDUNS SKÖNHETSINSTITUT 
(Forts. fr. sid. 36 ) 

1) Se svaret på frågan 308 i n:r 
51. — 2) Regelbundna hårtvättnin
gar bruka i regel hjälpa. Hur dessa 
skola utföras ser _ ni i svaret på 
f r å g a j i  2 5 7  i  n: r  3 7 .  R e e .  p å  s t i 
mulerande h år v ätten finnes 
i svaret på frågan 275 2) i n:r 42. 

N :r 321. Var god ge mig ett råd. 
Jag är endast 27 år och börjar 
redan få svarta skuggor under ögo
nen, för ett ordentligt lefnadssätt. 
men på de sista åren sofver jag 
ganska illa om nätterna. Ada. 

Do mörka skuggorna kunna an
tingen »ligga i släkten» eller också 
komma de af klenhet och er dåliga 
sömn. De kunna ej försvinna med 
några yttre medel utan ni måste 
aflägsna orsakerna till er sömnlös
het, och om det är sjukdom tala 
vid läkare. 

N:r 325. livad är att göra mot 
livita fläckar som uppstå på nag
larna? Tacksam. 

En pasta göres af lika delar 
renadt beck, terpentin och 
myrrha, som strykes på naglarna 
om aftonen. Tages bort på morgonen 
med litet matolja. 

F r u  S kö n h e t s d o k t o r n .  

FERROL 
är det kraftigast aptitgif-
vande och mest stärkande | 
af alla moderna organiska 
järnpreparat. Synnerligen 
lättsmält fördrages det af 
den ömtåligaste mage. Vid 
blodbrist och svaghet af 
största verkan. Dess ange- | 
näma smak gör att det med 1 
lätthet tages af såväl barn 
som vuxna. 

Tillverkas & 
P POTEKET VASEN« DROG-
HANDELS LABORATORIUM 

STOCKHOLM 
Originélflaskor om 500 
gram, Pris Kronor 3.50 

BILLIGT I - Finnes å alla apotek - BILL GTI 

Elegant 
kemiskt tvättad o. präs 
sad blir Eder kostym, 
klänning, kappa eller 
överrock, om densam
ma insändes till 

firgryte Kemiska 
Tvätt- a Fårgeri-A.-B. 

Göteborg. 
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Sveriges elegantaste bio

grafteater. 

2 föreställningar dagligen 

kl. 7-9, 9-11 e. m. v  > 

HEAAETS S^V\SKIN 

Lägg i kokboken 
eller anslå, i köket »Några 
beprövade recept för bak-
ni ng af tårtor m. m. med 
G o o d a - J ä s t m j ö l .  

Det är de bästa recepten 
för det finaste jästmjölet. 

Burkar à 15, 25 och 
50 öre. 

Handelsaktiebolaoet Sten Sj ogreo 4 Qa. 

pOTfi 
S p ecccda^pxr-.föl 

)AMUI5TyRSJ 
17 Hamngata 

*.43 Drottningc 

^TOCKHOl* 

REDAN 
i dag bör Ni prenumerera på 

Idun, de svenska hemmens tid

ning! Ju förr Ni prenumererar, 

desto tidigare komma de första 

numren af Idun för 1918 Eder till

handa. Verkställ därför prenu

merationen redan 

I  D A G !  



rtinnmirniinnii ifnT r 

= En stor besparing gör den husmor, som själf för- m 
g färdigar sina barns kläder med hjälp af H 

I BMRNGMRDEROBEN | 
jg illustrerad månadstidning för barnkläders förfär- Hl 
^ digande. Dubbelsidig mönsterbilaga medföljer =' 
fH hvarje n:r. Prenumerera på posten eller i Eder 11 

^ bokhandel. Pris för helår Kr. 4: —. 

Iduns Expedition, Stockholm. H-

FRÅGOR 
(Forts.) 

N :r 20. Jag har arbetat för andra 
i mänga är och ej haft något hem. 
Skulle nu önska mig ett sådant 
på landet för att där drifva träd
gårdsskötsel o. d. men har endast 
ertt mindre kapital att förfoga öfver. 
Kanske någon af Iduns varmhjärtade 
läsarinnor kunde gifva anvisning på| 

en god kompanjon med samma läng
tan eller gifva mig uppslag till 
någon annan själfständig sysselsätt
ning för att erhålla ett eget hem. 

Hemlös medsyster. 

N:r 21. Undertecknad är 17 år 
och tänker att vid 19 års ålder söka 
inträde vid ett skolköksseminarium, 
hvartill ja« under dessa två år tän
ker praktiskt förl>ereda mig antingen 
i ett privat hem eller i en hus
hålls- eller husmoderskola. Hvilket 

är lämpligast? Kan någon möjli
gen gifva mig ett råd och rekom
mendera någon plats? X. Y. Z. 

N:r 22. En vetgirig, som ej har 
råd köpa böcker, frågar, om möj
lighet finnes att få låna litteratur 
rörande Pensionsförsäkringens sjuk
vårdande verksamhet samt Sv. Fat
tigvårdsförbundets kalender exempel-
via 1913. Landsortsbo. 

N :r 23. livar kan jag få köpa 
en reproduktion efter Gustaf Lund
bergs ofullbordade pastell »Assessor
skan Schröder». Originalet finns å 
Fria konsternas akademi, Stockholm. 
För flera år sedan såg jag en re
produktion i förtjusande läckra fär
ger af den i en tafvelaffär i Göte
borg ; storlek 35 X 25 eller något 
större. Har nu hört efter i nämnda 
affär jämte otaliga andra men har 
inte lyckats få tag i den. S. V. H. 

N:r 24. Jag är en ung flicka, för-
lofvad med en änkling. Jag har 
varit förlofvad i 4 år och vi ha 2 
barn. Under denna tid har jag lärt 
känna hans karaktär, och jag vill 
för intet pris binda mig genom äk
tenskap, då han ej visat sig som 
en tar för mina små. Goda vänner 
ha allt från deras födelse klädt 
dem, fastän fadern står i mycket 
goda ekonomiska omständigheter. Jag 
är så olycklig se mina små um
bära det viktigaste af hvad som 
behöfves för dem. Själf är jag en 
skugga af hvad jag varit; mitt fel 
kan ej sägas det är. Jag har ar
betat, all.t hvad jag kunnat inorn-
som utomhus, försakat, lidit. Följden 
af aUt detta är, att mitt sinne och 
hela lifsmod i högsta grad nedsatts. 
Jag har nu försökt att komma till 
klarhet om att detta måste sluta. 
Kan jag i så faU få någon ersätt
ning för de 6 år jag varit här? 
Kan han taga barnen ifrån mig 
och förpliktas han att betala upp-
fostringshjälp? Jag är ung, arbet
sam, ej rädd för att ta i, har goda 
kunskaper från genomgången hus
moderskola, äfven någon kunskap i 
musik, glad åt barn I Jag har tänkt 
möjligen få hemlösa barn som in
ackorderingar och på så sätt kunna 
skapa ett hem, enkelt men frid
fullt. Ilar tänkt annonsera och för
söka finna en dylik olycklig kvinna 
och på så sätt få en kamrat, men 
är det svårt att kunna få något 
uppgjordt med mina barns far. Till 
h vem skall jag vända mig? 

En olycklig 27-årig flicka. 
N:r 25. Finnes någon af Iduns 

läsarinnor som vill hjälpa en ung 

Kläderna b li 
ännu d yrare 

friges största o ledande firma 
rekvirera firman « stora, eleganta hu-
vud-catalog N o 47, soin upptager 
över 1 2,000 kuranta artiklar. Sändes 
gratis, ej fraktfritt, 

Åhlén & Holm, Stockholm. 

fru i Stockholm med att ge henne 
hemarbete med märkning af linne-
hvitbroderi? Har försökt hos ett 
par större firmor utan resultat. 

Man måste lefva. 

BREFLÅDA 

REDAKTIONENS BREFLADA. 

Ambjörn. Antages för de smala 
spalterna. 

P r e n u m e r a n t .  V i s s e r l i g e n  ä r  
det ett »fatalt misstag», men icke 
från vår utan från Eder sida, högt 
ärade. Om Ni slår upp i Runebergs 
Samlade skrifter, skall Ni där finna 
poemet i fråga. Runeberg har näm
ligen, utom det epos Ni syftar på, 
skrifvit äfven en kortare dikt med 
precis samma titel, och det är ur 
den stroferna i Idun hämtats. 

år 1 918! 

Hvit drar och vinner. 

T-lefon 1>0 00 

Crème Lais 
gifver bysten form och fasthet, 
innehåller inga för kroppen 
skadliga ämnen. Massagebeökrif-
ning medföljer. Pris 10 kr. 
Försändes diskret. 
M  a r i a  E n q u i s t ,  

Exam. Sjukgymnast. 
Institut för skönhetsvård & Plas

tiska Operationer. 
Stockholm, Biblioteksgatan 6—8. 

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

^ J 

Nedanstående parti är hämtat ur den 
nyligen afslutade turneringen i Scheve
ningen (Holland). De svarta pjäsernas fö
rare blef turneringens förste pristagare. 

Wienerparti. 

v. Linschoten. G. S. Fontein. 

1. e2—e4 e7—e5 
2. Sbl—c3 Sb8—c6 
3. g2—g3 Lf8—c5 
4. Lfl—g2 a7—a6 
5. Sg1~e2 d7—d6 
6. 0-0 Sg8—f6 
7. d2—d3 0-0 
8. Sc3-d5 Lc8—g4 

Svart afser med sitt sista drag en pa
rad på Lcl—g5. 

Härpå skulle nu följa Sc6—d4 

9. c2—c3 Sf6Xd5 
10. e4Xd5 Sc6—e7 
11. Kgl—hl 

Här skulle h2—h3 spelats. Löparen 
kunde då ha behållits och dessutom får 
kungen fältet h2 till sin disposition. 

11 . Dd8~d7 
12. f2—f3 Lg4—h3 
13. D.dl—b3 Lh3Xg2t 
14. KhlXg2 c7-c6 
15. d5Xc6 Dd7Xc6 
16. d3-d4 

En felaktig uträckning. Svart behöfver ju 
icke slå. 1 stället skulle Lcl— g5 spelas 
eventuellt åtföljt af Tal—el. 

16. - - - Lc5-a7 

Amerikanska s. k. Prima Hen 

Ankar-Ur. Lentilefaçon. 

Eljin-Ur 
Fem års garanti. Säljes så långt 

förrådet räcker till endast kr. 6: 6< 
per st. Två stycken endast kr. 12 : — 
f r a k t f r i t f c .  O m  e j  t i l l  b e l å t e n h e t  f è  
desamma returneras. Skrif i dag 
och rekvirera direkt från importören 

VARUAFFÄREN 
N  o r r k ö p i n g .  

/§\ Prima ny 

Ister-fetsill 
i kaggar om cirka 6 kg. netlo till 
Kr. 11: — pe r kagge fiftn 

IVSmhdeis 
HANDEL. "ôttTEBoî 

17. Lcl—g5' Tf8-e8 

18. d4Xe5 Se7—f5! 
19. Se2-d4 La7Xd4 
20. c3Xd4 Sf5Xd4 
21. Db3-d3 d6Xe5 
22. Tal—cl Db6—g6 
23. Dd3Xg6 h7Xg6 
24. Lg5—e3 Ta8—c8 
25. Kg2-f2 Sd4-e6 
26. Tfl-dl Tc8—cl 
27. TdIXcl Te8-d8 
28. Kf2-e2 f7—f6 
29. Tel—dl Td8Xdl 
30. Ke2Xdl Kg8-f7 
31. Kdl —d2 Kf7—e7 
32. Kd2—c3 Ke7-d6 
33. Kc3—c4 Kd6—c6 
34. a2—a4 b7—b5t 
35. a4Xb5 a6Xb5+ 
36. Kc4—b4 

Med Kc4—d3 hade hvit undgått förlusten 
af en bonde. Draget kan dock ej rädda 
det hvita spelet. 

36 . Se6-d4! 
37. Le3-f2 Sd4Xf3 

och svart vinner. 

Med detta och nästa nummer fortsätta 
vi och afsluta den afbrutna lösningstäf-
lingen. 

Täflingen omfattar i al lt 1 0 st . studier och 
n:r 9 och 10 publiceras i nästa nummer. 
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Lösningarna skola sändas till Iduns 
schackafdelning, Stockholm 6, före den 15 
Februari 1918. 

Schackredakionen. 

7. 

Hvit drar och vinner. 

8. 

Meddelanden rörande schackspalten 
sändas till " Iduns Schackafdelning", Stock
holm VI. 

Frimärken 
i faksimil. Rep. af ska 
dade märken. Inköp 

försäljning, byte. 
Priskurant gratis oel 
franko. Profsltndning 
F. Fournier's Eftr. 
GENF B Schweiz. 



LEDIGA PLATSER 

Clnd aldrig originalbetyg 
utan endast bestyrkta 

mvmkrlftmr när NI svarar på 
«nnona om ledig plats. 

BILDAD, anspråkslös, helst ensam-
stående meddellös ung dam, ej under 
20 år, representabel och frisinnad, 
får genast bekymmersfritt godt och 
stadigt hem hos barnlös läroverks
lärare i storstad för att efter vissa 
förstudier i vår privata specialskola 
biträda vid undervisningen och ex
peditionen och äfven g& frun till 
handa. Säkerhet i modersmålets be
handling och anlag för matematik. 
Familjemedlem och lön efter förtjänst 
utan småaktighet. Utförliga svar 
ang. familjeförh., skolunderbyggn'. 
(betyg), föreg. syssels., anspråkslösa 
ref. och helst foto till »Stadigt 
hem», Nord. Annonsb., Göteborg. 

HUSHÅLLERSKA 
erhåller plats att förestå mindre hus
håll å landtgård i närheten af 
Sköfde; jungfru finnes. Svar med 
uppgift om ålder och löneanspråk 
åtiöljdt af foto och betygsafskrifter 
till »Landtbrukare», Västervik p. r. 

KOKERSKA, 
som genomgått praktisk yrkeskurs 
(helst fackskola eller hushållsskola) 
och är försedd med goda rek., er
håller plats vid Upplands Art.-Reg:s 
matinrättning 1 febr. 1918. Löne
förmåner: 60 kr. i mån., möblerad 
bostad, värme, lyse och tvätt. Endast 
fullt lämpliga personer göre sig be
svär. Ansökan ställes till Regements-
intendenten, Artillerikasernen, Upp-
sala, före 15 jan. 1918. 

EN BÄTTRE FLICKA får plats i 
prästhem nu genast. Jungfru finnes. 
Utförligt svar till »1918», Borås p. r. 

VERKSAMHET PA LANDET 
kan beredas såväl dam, som mot 
billig inackordering vill deltaga i 
lättare landtgöromål, som för en i 
landtbruk utlärd, livilken mot lön 
vill sköta ett mindre sådant inkl. 
mjölkning och plöjning. Vidare ge
nom brefväxling med Fröken Ida 
Bäckman, Himmer, Asker. 

FLICKA från godt och aktadt hem 
erhåller plats att tillsammans med 
duglig husmoder sköta hemmet (3 
pers.). Lust och fallenhet för husl. 
göromål förutsättes. Medl. af fam. 
Lön erh. Jungfru finnes ej. Svar 
till »Tandläkarefamilj», Iduns exp. 
Foto önskvärdt och return, omg. 

SOM SÄLLSKAP och lärarinna (1. 
kl. kurs) åt 10-årig gosse, finnes 
plats för bildad och omdömesgill, 
barnkär och helst något sjukvårds-
bildad person, äfven villig att bi
träda vid i hemmet förekommande 
göromål. Svar med referenser och 
betyg samt helst fotografi till Fru 
Kapten Virgin. Eskilstuna. 

UNG bättre flicka får god plats 
den 1 mars hos ensam dam att 
sköta hemmet. Svar till »Vintern 
1918», Lund p. r. 

HUSHALLS- O. BARNFRÖKNAR med 
goda bet. få fina platser. Palmqvist 
&s:o, 17 Malmskiilnadsg., Stockholm. 

PLATS FINNES för liushållskunnig 
ung dam, som äfven är kunnig i enk
lare bokföring, att å landtgård i 
läkarfamilj biträda matmodern vid 
hushållets ledning och föra de pri
mära anteckningarna till gårdens 
bokföring jämte registrering af ve
rifikationer. Tillträde af platsen sna
rast. Lön efter kvalifikationer. Svar 
med åldersuppgift, betyg från före
gående verksamhet och utbildning i 
a f s k r i f t, helst äfven foto, som 
återsändes, och lönepret. till doktor 
Paul E. Sjöquist, Lundsholm pr Edane. 
UNG BÅTTRE BLICKA :få?"?od~ plats 
hos ensam fru att sköta hemmet. 
Svar »Vintern 1918», Lund p .r. 
EN PROPER och duktig tysk barn
jungfru eller enklare barnfröken, van 
att sköta småbarn och villig om
besörja en baby's tvätt samt något 
kunnig i sömnad, sökes till 1 febr. 
d. å. Svar emotses under adr. Dir. 
J. Weibull, Villa Fridhem, Lands-
krona. 
SMÅSKOLLÄRARINNA med realsko
leexamen energisk och undervisnings
van önskas till privat samskola. 
Undervisn. i sång nödvändig. Svar 
med betyg, referenser o. löneanspråk 
till Lycksele_Samskola. 

Barnmorskebefattningen 
i Barkarö är ledig. Ansöknings
handlingar ingivas före 1 febr. 1918 
t i l l  k o m m u n a i o r d f . ,  F u l l e r ö ,  V ä s 
terås. Fri host. 1 rum o. kök 
med bra trädgårdstäppan 6 kbm. ved 
till vedbrand, kont. '100 kr. samt 
ersättning för förrättning enl, taxa. 

BlgniUa 
får nu genast plats å Linköpings 
lasarett. Begynnelselön 600 kr. med 
3 ålderstillägg à 100 kr. efter 3, 
6 och 9 år. Semesterbidrag 45 kr. 
under 1 månads semester. Fritt 
vivre. Ansökan torde jämte betyg, 
äfven skolbetyg, och foto insändas 
till Ofverläkaren före d. 15 jan. 1918. 

Uti större glas- po* och 
bosättningsaffär 

i Norrland finnes plats ledig för kom
petent kvinnligt biträde. Den sö
kande skall vara fullkomligt hemma
stadd i branschen, vara god säljer-
ska, hafva sympatiskt och vinnande 
sätt, skall deltaga i inköp och pris
sättningar. Platsen skall tillträdas 
senast den 1 april. Lön 1,800 kr. 
Svar med foto, betygsafskrifter och 
referenser insändas till »Kompetent— 
Norrland», S. Gumœlii Annonsbyrå, 
Sthlm, f. v. b. 

Guvernant 
sökes för en flicka, uppflyttad i 
fjärde klass. Svar med betyg, foto 
och anspråk märkt »Januari— event, 
juli 1918», Stockholm I p. r. 

PLATSSÖKANDE 

SJUKGYMNAST 
önskar plats på nyåret. Svar till 
»Anspråkslös», Skottes annonskontor, 
Odengatan 63, Stockholm. 

ENKEL, BÄTTRE LANDTBRUKARE-
dotter kunnig i väfnad, handarbete, 
något matlagning och husl. arbeten, 
önskar plats i fam. att med husmo
ders hjälp sköta hemmet. Svar till 
»22 år», B e t t n a p. r. 

19-ARIG FÖRLOFVAD FLICKA ön
skar från den 1 febr. plats som säll
skap och hjälp i bildad familj. Svar 
till »Förlofvad 19-åring», Ulricehamn. 

BÄTTRE FLICKA önskar komma i 
familj att som husmors hjälp delt. 
i förek. göromål. Något kunnig i 
matlagn. samt sömnad och liandarb. 
Svar till »Familjemedlem», Kiosken, 
Gust. Adolfs torg, Malmö. 

20-ARIG FLICKA önskar lära hus
håll i troende familj på landet, helst 
å större bondgård eller mindre herr
gård. Någon liten lön önskvärd 
Svar till »Mars—juli» under adress 
S. Gumailii Annonsb., Stockholm. 

23-ARIG SMALANDSKA önskar plats 
i familj i Stockholm eller dess näu 
het till den 1 febr. att vara be
hjälplig med inomhus förek. göromål 
(ej grofsysslor), har genomgått folk
högskola och dess högre årskurs, 
är kunnig i enkel matlagn. och kläd-
sömnad samt i tre år förestått landt-
hushåll. Ett par timmars ledighet 
om dagen önskas vid tillfälle." På 
godt bemötande göres anspråk. Svar 
till »Stockholmsvistelse för röntgen-
behandling», Säfsjöström p. r. 

LANDTBRUKAREDOTTER 
från Västergötland önskar från den 
15 jan. eller 1 febr. plats i bättre 
familj (gärna där barn finnas) s&-
som husmoderns hjälp eller också 
att förestå hemmet för ensam herre. 
Kunnig i sömnad och i ett hem fö
rekommande göromål. Betyg finnas. 
Svar till »25 år», Iduns exp. f. v. b. 

UNG FLICKA önskar plats i präst
gård eller i bättre familj på landet. 
Någon lön önskas. Tacksam för svar 
snarast möjligt under adr. »15 jan. 
eller 1 febr.», Iduns exp. f. v. b . 

UNG, BÅTTRE FLICKA 
från godt hem önskar plats som 
sällskap och hjälp hos ensam dam 
eller familj, äfven där barn finnas. 
Sykunnig, äfven finare handarbeten. 
Svar med lönevillkor till »Nyttig 
familjemedlem T. B.», Iduns exp. 
BÄTTRE FLICKA önskar plats som 
hjälp och sällskap åt ensam dam 
eller liten familj, helst i Stockholm 
eller dess närhet. Tacksam för svar 
märkt »Januari 1918», Sthlm 14 p. r. 
BÄTTRE FLICKA, van vid husliga 
sysslor önskar plats att gå frun 
till handa, helst där tillfälle gifves 
till matlagning. Svar till »Ester 
1918», Sydsvenska Dagbladets kon
tor, östergatan, Malmö. 
ENKEL, 19 ARS BARNKÅR FLICKA 
önskar plats att sköta barn. Kunnig 
i enklare sömnad samt matlagning. 
Svar till »Familjemedlem», Filipstad.. 
PLATS ÖNSKAS af sjukvårdskunnig 
och språkkunnig flicka helst i fa-
milj eller hos lierre eller dam. Ar 
villig deltaga i inom hus förekom
mande göromål. Svar till »Karin», 
Iduns exp. f. v. b. 
EX. BARNSKÖTERSKOR kunna er
hållas på längre eller kortare tid 
g e n .  S v e n s k a  S j u k s k ö t e r 
skebyrån, Vasagatan 11, Göte-
borg. Tel. 14135. 
29-ARIG flicka kunnig i enklare mat
lagning o. bakning önskar plats som 
kokerska å pensionat eller herrgård 
där hushållsfröken finnes. (Helst 
Dalarne.) Svar märkt »Vintern 1918», 
Iduns exp. f. v. b. 
1'NG FLICKA som genomgått ettårig 
kurs i sjukvård och äger de bästa 
rekommendationer önskar plats i 
Stockholm på sjukhem, i läkaremot
tagning eller privat hos äldre per
son. Svar med det snaraste till 
»22 år», Iduns exp. f. v. b. 

UNG FOLKSKOLLÄRARINNA önskar 
komma i familj (helst herrgård) föi 
att lära hushåll. Svar emotses 
tacksamt till »Västgötska 1918», 
Iduns exp. f. v. b. 
25-AK1G kvinnlig sjukgymnast som 
genomgått ett halft års sjukvårds
kurs vid större lasarett önskar plats. 
Musikalisk och liushållskunnig. Svar 
till »Sjukgymnast», Iduns exp. f. v. b. 
BÄTTRE FLICKA önskar plats i 
väl bärgad t, godt liem på landet 
(herrgård eller större egendom) nu 
genast. År kunnig i livarjehanda 
husliga göromål, äfven musikalisk. 
Lön önskvärd. Svar inom 8 dagar till 
»Vänligt bemötande», Grästorp p. r. 

UNG FLICKA 
med egen bostad önskar plats i fa
milj eller hos ens. dam. Är kunnig i 

,massage och något sjukvård, van vid 
nattvak. Svar till I. Gabrielson, 
Brännkyrkagatan 91 III, Stockholm. 
UNG FLICKA med realskoleexamen 
söker plats att i hem läsa med 
barn, deltaga i skrivgöromål o. d. 
Tacksam för svar, är »Familjemedr 
lem», Gällivare p. r. 
MÅLARINNA önskar för blomster
studier komma i hem på landet eller 
stad där tillgång på blommor finns. 
Fritt vivre, fria resor emot lektio
ner. Mångårig undervisningsvana i 
läder- och porslinsarbeten m. m. Stu
dier i Tyskland och Frankrike. Svar 
till »Målarinna» Depeschbyrån G. A. 
Torg, Malmö. 
I GODT IIEM där jungfru finnes 
gärna stad, önskar enkel och an
språkslös flicka plats som husmors 
hjälp eller som barnfröken. Genom
gått husmoderskola, folkhögskola, 
kunnig j sömnad. Vid lön fästes 
intet afseende. Svar tiH »25 år», 
Borlänge p. r. 
HEMKAR FLICKA intresserad af ett 
hems skötande önskar plats. Svar 
tiU »E. J.» Källstorps prästgård, 
K 1 a g s t o r p. 
BILDAD, MUSIKALISK FLICKA ön
skar plats i prästgård eller bättre 
laudtbrukarhem som husmors hjälp 
och sällskap. Svar till »Huslig 19», 
Vasa postkontor, Göteborg. 
TVENNE bättre norrländskor önskar 
plats på herrgård, prästgård, eller 
större landtegendom mot lön. Har 
genomgått Karlskoga pr. skola i hus
lig ekonomi, väfnad, kläd- och linne
sömnad samt slöjdafdelningen. Fri 
resa önskvärd. Svar till »Magda o. 
Karin», Iduns exp. f. v. b. 
UTEXAMIN1! HAD hafidarbe i slärarin-
na söker plats nu genast eller 1 febr. 
i skola eller hem. Komp. till högre 
flickskola. Svar till »Utexaminerad 
1917», Idnns exp. 
ALLVARLIG pålitlig, bättre flicka 
önskar plats som barnsköterska eller 
som snäll husmoders hjälp där jung
fru finnes. Svar ined uppgift om lön 
till »Bamkär», Borås p. r. 
UNG FLICKA önskar komma omkr. 
den 1 febr. tiU herrgård eller annat 
bättre hem, helst i Jämtland eller 
Dalarne, som hushållselev eller in
ackordering. Gärna där ungdom fin-
nes. Sv. t. "Skånska 23», Iduns exp. 

Prästdotter, 
van att biträda å pastorsexp. och 
äfven villig till hushållsgörom. sök. 
dyl. arbete. Sv. t. »Enkel och an-
språkslös», Iduns exp. 

2ci-års fiicka 
från landet önskar komma i snäU 
familj som fruns hjälp och sällskap. 
Deltager gärna i livarjehanda inom
hus förek. göromål. Kunnig i hand
arbeten samt äger god handstil. 
Svar till »Genast», Hillerstnrp p. r. 

Engeibrekis Förm-Byrå. 
R. 17181. A. tel. 24113. 

Valhallavägen 115, II. 
Ansk. Värdinnor, Lärarinnor, Säll-

ekaps-, Hushålls- och Barnfröknar 
samt bättre tjänarinnor. 

Bättre Hicka 
önskar plats i familj, villig hjälpa 
till med förekommande göromål, ej 
grofsysslor (helst där jungfru fin
nes). Betyg samt rek. finnas. Svar 
till »Familjemedlem 22 år» , Kalix p. r. 

Ig, bildad musikalisk fiicka 
önskar plats i familj att sköta barn 
eller gå frun till handa. Svar till 
»18 år », Kalix p. r. 

23-årig flicka, 
som genomgått 10 mån. kurs i sjuk-
och barnavård (4 års praktik), äfven 
intresserad af husliga göromål, ön
skar plats i familj. Svar till »Skö
terska.», Eskilstuna p. r. 

Ung  mus  ka l i s k  o ch  s p råk 
kunn ig  f l i cka  

af god familj, söker plats genast i 
liten fin familj, gärna på landet, 
är van vid huslicra göromål och har 
nyligen genomgått husmoderssktila. 
Svar till »Fin familj», Gumailii An-
nonsbyrå, Malmö. 

Iii, mycket bamkär flicka 
som tagit realskolexamen, önskar 
plats i familj_ som barnfröken. Svar 
under sign. »Våren 1918», Iduns exp. 

Förlofvad flicka 
önskar komma i bättre hem, helst 
prästgård, för att lära hushåll. 
Svar med pris pr månad till Box 19, 
M j ö h u 11. 

- 39 -

Ung flicka 
med realskolexamen, något musika
lisk, önskar komma i god familj för 
att mot fritt vivre lära matlagn. och 
vara husmor till hjälp. Familjemedl. 
Svar tiU »Ingeborg», Box 30, Säfsjö. 

KartrifersKa 
äfven kunnig i maskinskrifning, med 
rask stil, önskar anst. ev. som skrif-
biträde. Sv. t. »God kraft», Iduns exp. 

Utexaminerad skolköks- och 

handarbetslärarinna 
med goda betyg önskar plats i 
s k o l a  el l e r  h e m ,  d ä r  h us m o r  
saknas. Svar till »Energisk 22», 
S. Gumœlii Annonsb., Stockholm. 

önskar plats i god familj som hus
moderns hjälp och sällskap, är något 
kunnig i m atlagning och handarbeten. 
Sv. t. ^Familjemedlem 11.», Id uns exp. 

Plats i 
familj 

på landet helst i prästgård att gå 
frun tillhanda önskar 19-årig stads
flicka med god skolunderbyggnad. 
Någon liten lön önskvärd. Svar »M.» 
pr Norrköping 2. 

Som husmoders hjälp 
önskar 22-årig, bildad flicka plats 
på landtegendom. Har genomgått 
barnavårds- och sömnadskurs och är 
kunnig i alla husliga göromål. Svar 
till »Sigrid N.», Iduns exp. 

INACKORDERINGAR 

UNG, musikalisk, bildad dam af 
god familj, som vistas i Stockholm 
för sångstudier, önskar helinackor
dering snarast möjligt i förnäm mu
sikintresserad äldre, barnlös familj, 
svensk eller utländsk, eller hos äldre 
förmögen oberoende dam. Läge helst 
Östermalm samt godt bord. Eventu
ellt an-es som familjemedlem samt 
ett vänligt bemötande. Är äfvei» 
villig vara som sällskap på lediga 
stunder. Svar till »S:i»^ och Musik», 
före den 15 jan. till Iduns exp. f. v. b. 
Dohtorlnnan Vilma Erikssons 

Hvllohem, 
beläget 15 min. skogsväg från Ar
vika. Adr. Högåsen, Arvika. Bröst-
klena mottagas ej. 

Ung flicka 
af aktad familj önskar mot moderat 
ersättning inack. i familj, helst där 
ungdom finnes, i stad eller större 
brukssamhälle. Ar villig delt. i alla 
inom familjen förek. sysslor. Biljett 

.märkt »23 år, 1 januari 1918», Sv. 
'Telegrambyrån, Örebro. 

BENNO BECKEMÀNS 
FOTOGRAFISKA MACASIM 

15 DROTTHlHGGATAtt 15 
STOCKHOLM. 

FRAMKALLAR- KOPIERAR- FÖRSTÖRAR 

S M Å L A N D S P O S T E N  
med söndagsbilagan HEMBYGDEN är Småländingames egen och Små
lands mest lästa tidning, och kostar pr år, inberäknadt postarvodet, 

endast 5 kr. 

ALLT mer har Smålandsposten intagit den plats och betydelse, 
att den numera kan betraktas som småländingarnes egen tidning 

par préférence. Tidningens postupplaga har i år uppgått till öfver 
14,000 postprenumeranter och är ökad med öfver 2,000 ex. 

Dess halfveckoupplaga 
Smålandspostens Veckoblad 

kostar endast kr. 3 för helår. — Bästa annonsorgan i Småland. 

EN gemensamhetsannons i Smålandspostens båda upplagor träffar 
omkring 30,000 abonnenter och en läsekrets af minst 

150,000 personer. — Annons beordrad att ingå jämväl i Små
landspostens Veckoblad (mot billigt tilläggsarvode), får omkring 5 
gånger så stor spridning som annan spridd småländsk tidning kan 
erbjuda. 

O b s . I  S m å l a n d s p o s t e n  u t g ö r  e t t  a f  d e  m e s t  a n l i t a d e  p l a t s f ö r m e d -
lingsannonsorganen i Sverige, läst som den är af hela Smålands be
folkning i alla samhällsklasser. Egendomsförmedlingsaffärer och olika 
sorters auktioner annonseras ock mycket fördelaktigt och med bästa 
resultat i Smålandspostens båda upplagor. 

VVexiö i december 1917. REDAKTIONEN. 

Utmärkta organ 
för 

annonsering i landsorten 
äro följande tidningar: 

! Arvika: Arvika Tidning. 

I Avest3: Avesta-Poslen. 

j Borlänge: Borlänge Tidning. 

I Borås: Borås Tidning. 

: EfcsJö Eksjö-Tidningen. 
: Engeihoim: EngelholmsTidning. 
i  Eskilstuna: 
• ——— — 

:  Falun: 
• ————— 

Î Gefle: 
• 

j  Halmstad: Hallandsposten. 

: Hedemora: Södra Dalarnes Tidning, 
j Hälsingborg iHeisjnnfaorpsDagblad. 
i Härnösand 
f 
i 

: 

: 

Höganäs: Höganäs Tidning. 

jö-köping: Smålands Allehanda. 
Kalmar: Barometern. 
Karlskrona: Karlskrona-Tidningen. 

Karlstad: Karlstads-Tidningen. 

Katrinehoim:Katrineholms-Kuriren. 

Kristireh?mn: An spii-Posten. 

Landskrona Landskrona-Posten. 

Linköping: Östgöten. 

Luleå 

Malmö Skånska Aftonbladet. 

Mariestad : T idning för Skaraborgs län. 
M°ra: Mora Tidning. 
Norrköping: Östergötlands Dagblad. 

Nyköping: Södermanlands Nyheter. 
Nässjö: 

Oskarshamn Oskarshamns Tidningen. 

Sköfae: Skaraborgs Läns Annonsblad. 
Sundsvall: 

Trelleborg Trelleborgs Allehanda. 

Uddevalla: Bohusläningen. 
Umeå; Uästerbottens-Kuriren. 
Uppsala: Tidningen Upsala. 
Visbv Gotlänningen. 
Västerås: Vestmanlands Läns Tidning. \ 

l Växiö: ,  

Ystad Södra Skåne. 
örebro: Örebro Dagblad. 
Örnsköldsvik :  

Östersund: Jämtlands-Posten. 

östhammar: östhammars Tidning. 



Professor Cederschiöld 
behandlar med egna massage-
metoder mag-, tarm-, reumatiska- och 
nervåkommor m. m. Obs. ! Nässvalg-
katarr (kronisk snufva) behandlas 
med instrument" smärtfritt. IIvarda-
»rar 10—12 o. 2—5. Grefturegatan 15. 

A. T. 184 51. 

Doktor Hell man 
Kungsportspl. 2," Göteborg. 

Tel. 45 46. 
Elektrisk behandling 

(för nervsjukdomar och reumatiska, 
åkommor). 

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

Kungsgatan 60, STOCKHOLM. 
Behandling at 

reumatiska åkommor* 

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

Sydsvenska Gymnastik-Institutet. 
Ny kurs börjar den 14 sept. 

Proap. gen. Kapten J. Thulin, LUND. 

Göteborgs 
Gymnastiska Institut 

Fullständigaste ettåriga kurs i 
Sjukgymnastik o ch M assage 
Nästa årskurs börjar i Jan. 

Begär utförligt prospekt! 

S:ta Birqittaskolan 
REGERINGSGATAN 19—21, STOC KHOLM 

AUm teUton, JU 90 Rikst»l«to041 08 
Förnämsta läroanstalt*^kvinnligt bandarbete 

Undervisning i: Kläd söm, Fransk 
linnesöm, barnkläder, Konstbroderi, 
Spetssöm, Filet ancien. 

Föreläsningar : Comtesse G. och 
Fru Ellen Nordenstreng. 

Anmälningar dagligen 10—5. 
Prospekt på begäran. 

Nv kurs böriar 15 januari. 
6 frieever mo- tagas. 

Emmy Kylandet*. 

Êlsa Pliiiips Husmodersskola, 
Stockholm, KarlavSgen 25 (f. d. 1 A), 

börjar sin 20:de termin för bildade unga flickor den 28:e jan. 1918. U nder
visning i enklare och finare matlagning, bakning, konservering och in-
lilggn. af bär, frukt, grönsaker, fisk ooh kött; vegetarisk matlagning, sjnk-
matlagning, nppköp, födo&mneslära, hushållets ekonomi m. m. Olika kur
ser. Examinerade lärarinnor. Förbereder Inträde till lärarinnekurser I 
huslig ekonomi. Prospekt, ref. och närmare applysn. pä begäran. 

ELSA PHILIP, Stockholm 
Tel. fts'm. IS 10. Karlavulen 26. 

Strängnäs Husmoderskola. 
13:de arbetsåret. Vårterminen börjar den 25 januari. Grundlig och prak
tisk undervisning. Prospekt och referenser gen. Fru M. Braune, 
Strängnäs. Allm. tel. 98. 

H 
H 

'»nnoovtralt oöfverträff ligt och 
ClllldCAlldM oBkadllgt hårfärg-
ningsmedel 1 alla nyanser. Pris Kr. 
1:10 + Porto. Diskret försändelse. 

ennapulver lpaket. 
Prie Kr. 2.50, 8. — och 4. h porto. 

Franska Parfym magasinet, 
Hofleverantör 

SI7Drottninggatan. Stockholm. 

^ jöWca/i édsna/7/}A 

idéale-<ylèm& 

Örebro Kindergartenseminarium. 
Grundliga teor. prakt, kurser. Utbildning f ör kindergarten, hem. 

barnhem, barnkrubbor o. d. Ooda platser anskaffas. Vårterminen 
börjar omkring 30 Januari. 

Prospekt och upplysningar mot porto. Mar/a  Kje l lmark, 

E. Hults Kvinnliga Utbildningsskola och 

Flickpension i Djursholm 
emottager elever den 1 Februari på 3—i månader. I Husmoderskursen 
ingår Matlagning, Sömnad, Handarbeten, Målning, Konstslöjd samt före
läsningar i Konst och Litteraturhistoria, jämte besök i Stockholms Mu-
séer under sakkunnig ledning. Som valfria ämnen ingår Sång, Musik 
och Språk. Begär prospekt, livari referenser från föräldrar äro intagna 
Adr.: E. Hults Utbildningsskola, Djursholm. Tel. Ailm 
och Riks endast Villa Hult. 

dagligen använd gör an-
Biktshuden mjuk och sam
metslen och är säkert me-
del mot nariga, röda och 

v spruckna händer. Pris2,60. 
1 P arfym- och KemikalieaffBrer. 

Husmödrar! 
Köp torkade rönnbär till 

marmelader, geléer, bakverk m. m. 
för vinterbehof. 

Tjäders Fröhandel, 
Stora Nygatan och 7 Oxtorgsgatan, 

S t o c k h o l m  2.  

Under l i vs l idande  
ooh dylikt undgå» bäat genom 
brak af lifmoderspruta. Pris 
10, 12, 14 kr., med båda rören 
16, 18, 20 kr. Vid köp reoept 
på lämpliga lösningar samt 
anatomisk bild. Nolibarpalver 
3 kr. pr ask. Lifmoderspeglar 

10 ö 
porto. 
2:60. Prislista mot 

CARL G. SCHRÖDER, 
Mölleråncfleatan 53 b, Malmö 

Göteborgs nya Husmoder ssftola 
Södra Tlllëgatan 2 n - Ttifist. 106 24 

Husmodar&kurs pà 1 termin för unga bildade flickor börjar d. 31 jan. 1958 
Prospekt och upplysningar pfl begäran. Elvira Friberg. H ildegard Friberg 

Torshälls kvinnl. trädgårdsskola, Leksand 
ll:te korsen den 1 apr.—31 okt. 1918. Ett par stipendier utdelas. Prospekt 

och ref. pA begäran JGitlta Hantlgjvan. JMSwta Pftlffp. 

Birg i t t a -Sko lan  
Beridarebansgatan 17, 

börjar den 15 januari sin 16:de termin i klädsömnad, linnesöra, barn
kläder, konstbroderi, knyppling etc. 

Praktisk och teoretisk kurs i väfning med början den 1 februari. 
Betyg efter genomgångna fullständ ga kurser. 3 frielevplatser. 
Prospekt på begäran. 
Riks 180 63. Allm. 4148. 

Elisabeth M. Glantzbeng. 

Lektioner» i Linnesömnad, 
Kurser på 2, 4 eller 8 veckor. Enstaka lektioner efter öfverens-

koinmelse. 
Karin Egnér, Sibyllegatan 36 Stockholm. 

R. T. 35 30. A. f. Alv u4 Eventuellt R T. «jorrviken 12. 

Husmoderskolan i Karlstad 
börjar sin 2 2 :a termin den 2 4  januari 1 9 1 8  med följande kurser: 

1-årskursen omf. matlagning, bakning, konservering, linne• och kläd- ! 
sömnad, konstsöm (alla slag), barnavård (teoretisk och praktisk) m. m. 

Halfårskursen omf. matlagning, bakning och sömnad m. m. 
6-VeckOrSkursen omf. matlagning oth bakning. 
Helinackordering erhålles inom skolan. Tidsenliga lokaler. Värmeledning, 

elektriskt ljus, badrum. Stor trädgård och par k. Prospekt p? begäran. 
Telefon 8 1 2 .  Nancy Enwall-Gandellm 

Sjätte prakt, hushâllskursen Ä 
Undervisning i matlagning, bakning, konservering, väfnad, linnesöm, hand
arbeten. Frisk hälsosam trakt. Gladt och trefligt liemlif. Förfrågning 
gar ställes till Lyckeho, Sjömarken. 

Sara Samuelssons 
kurser i linne- och klädsömnad, barnkläder, knyppling och konstsöm
nad taga åter sin början tisdagen den 15 jan. Förmid. o. aftonlektioner. 

Prospekt på begäran. Anmälningar dagligen 10—2. 
N. Fogel borgsgatan 4, Göteborg. Riks. Tel. 85 74. 

Hem- & husmoderskolan, 
Kommendörsgatan 28, Stockholm, 

börjar sin andra termin den 28 Jan. för eit fåtal bildade tinga 
flickor, som mottagas i helinackordering. Undervisning i matlagning, 
bakning, konservering, uppköp, servering m. m. Födoämneslära och 
hemmets hygien, barnavård och linnesömnad. Förfrågningar besvaras. 

Maria Bovin 
ex. Lärarinna i llusl. ekon. A. T. ö. 172. 

Husmoderskursen 
v i d  PR A K T I S K A  H U S H A L L S S K O L A N  I  L U N D  

börjar ny kurs 20 jan. 1918. Inträdesfordringarna äro att hafva genom
gått minst 6 klasser i läroverk eller äga motsvarande utbildning. 
Undervisning meddelas i enklare och finare matlagning, bakning af 
hushållsbröd och finare bakverk, födoämneslära m. m. 

Prospekt och upplysningar mot dubbelt porto lämnas af skolans 
föreståndarinna fröken NANNY LUNDSTRÖM. 

Ill US 

Norrlandsgatan 16, Stockholm 
Allm. tel. 98 15. 

Ny termin med såväl förmiddags-
som aftonlektioner börjar 15 jan 

K1 ä d s ö m (äfven mönsterritning 
ooh tiUskärning efter erkändt bästa 
m e t o d ) ,  l i n n e s ö m ,  b a r n k l ä 
d e r ,  k o n s t b r o d e r i ,  k n y p p 
l i n g  m .  m .  

Anmälningar mottagas i skolan 
hvarje dag 1—3 e. m. samt andra 
tider pr allin. tel. Råsunda 266. 

Prospekt på begäran. 
E L S A  W A L L N A R K ,  

Lärarinna i S:ta Birgittaskolan 
1911—1917. 

Grundad är 1902. 

Kursen för unga, bildade flickor, som omfa ttar 3  V, mån. 
börjar torsdagen den 2 4  jan. 1 9 1 8  kl. 1 2  midd. 

Prospekt och närmare upplysningar på begäran. 

ELISABETH ÖSTMAN-SUNDSTRAND, 
Stockholm, Klarabergsgatan 40, 5 tr., hiss. 

Rikstelefon 2 0 3 5 .  Stockholmstelefon 9 3 0 2 .  

Södrci K. F. U. K:s 
Yrkesskola för utbildning i h usliga sysslor 

(.enl. av Kungl. Maj :fc fastställd plan), 
Ostgötagatan 24, Stockholm, 

tager sin början den 20 Januari 1918 med en 11 månaders kurs. 
P r a k t i s k  u n d e r v i s n i n g  i  m a t l a g n i n g ,  b a k n i n g  m .  f l .  h e m 

mets sysslor, sömnad av linne, barnutstyrsel, något kladsömnad, lapp
ning m. m. . .1 ; i I H 

T e o r e t i s k  u n d e r v i s n i n g  1  nä r i n g s -  o c h  f ö d o ä m n e s l ä r a ,  e n k e l  
bokföring, liälso- och sjukvårdslära, spädbamsvård, medborgarkunskap. 

Kursavgift 50 kr. Även frielever emottagas. Statens stipendier på 
10 och 5 kr. i mån. kunna sökas. Formulär erhålles vid skolan. 
Sökanden bör helst vara fylld 16 år. 

Jämsides med yrkesskolan fortgå kortare kurser i huslig ekonomi, 
vårkursen börjar den 1 Febr. 1918. Förfrågningar besvaras av förest, kl. 
10—12 f. m. 

A. T. 310 01, R. T. Söder 12. 

Köp i tide! 
30ol. krigsmärken kr. 1,-
50 „ . « 3.-
150 n - .20.-
100 tyska kolonim. »20.-

(dessa m. stiga enormt). 
Kat.gratls. Alla m. köpas. 

500alla olika 4.00, 1000-10, 2000-33 kr. 

Frimärksbopsen, 
KÖPENHAMN. KLOSTERSTRÄDE 9. 

HEM-
U S H Å L L S S K O L A  

Undervisning meddelas af från fackskolan utexam. skolkökslärarinna 
i enklare och finare matlagning, bakning, syltning o. konser
vering, konfektkokning, dukning och servering, uppköp 
af matvaror, enkel hushållsbokföring o. födoämnesiära samt 
rengörning, tvätt och strykning, vården af linne o. säng
kläder m m. I husmoderskursen ingår füllst, undervisning i klåd-
och linnesömnad för hand och på maskin, tillklippning, lag
ning, märkning etc. samt moderna handarbeten äfvensom 
Samaritkurs. Som skolan afser att ej blott meddela 
eleverna praktisk o. grundlig undervisning i en husmoders arbete och 
plikter utan äfven samtidigt kunna bereda de unga flickorna den till
syn och trefnad, som endast ett hem kan gifva, bo alla elever inom 
skolan och endast ett begränsadt antal (6 à 8 st.) mottagas. Ref.: 
Myntdirektör K. A. Wallroth m. fru; Professorn vid Tekn. Högsk. 
Valfrid Petersson m. fru. Vårterminen börjar 20 jan. 1918. Förfråg
ningar besvaras omgående af skolans föreståndarinna 

Fru Emma Kjellström, Storgatan 38, Stockholm. 
ALLM. TEL. 242 08. 

Stockholms Borgarskolas 
Språklinje. 

M o d e r n t  s p r å k l ä r o v e r k .  V å r t e r m i n e n  b ö r j a r  t i s d a g e n  d e n  1 5  
Januari. Lägre och högre kurser, fördelade på ett flertal olika sta
d i e r ,  i  s v e n s k a ,  d a n s k a ,  n o r sk a ,  t y s k a ,  e n g e l s k a ,  f r a i t -
ska och ryska. Konversationscirklar (även slutna) uiv-
der.ledning av infödda lärare. Små klasser, särskilt på högre sta
d i e r  o c h  i  t a l k u r s e r n a .  F ö r e l ä s n i n g a r  p å  t y s k a ,  e n g e l s k a  
och franska i litterära, historiska och geografiska ämnen. Ut
landslitteratur till hemlån. Lokaler: skolhusen 56 och 58 Malmskillnads-
gatan, 13 Brunnsgatan och 10 Eriksbergsgatan. 

P r i v a t k u r s e r  i  s p a n s k a ,  i t a l i e n s k i t ,  f i n s k a  o c h  ö s t a s i a t i s k a  s p r å k .  
Språklinjens arbetsordning och kursplan utlämnas kostnadsfritt i varje 

större bokhandel inom huvudstaden samt i Kungsholms pappsrshandel, 
14 Kungsholnisgatan. 

Närmare meddelas å skolans rektorsexpedition, 13 Brunnsgatan, kl. 
11 f. m.—2 e. ra. Telefoner: Allm. 55 31, Riks 8211. 

Stockholm i Januari 1918. 
UN DKRV ISN INGSNÄ MNDEN. 

ioner 
gifvas. Amatörverktyg och målade 
papper till salu. Förfr. 10—1. Gref-
gatan 6, 1 tr. Allm. ö. 406 98. Rikst. 
102 73. Anna Ericsson. 

Högre Lärarinneseminariet 

vid Stiftelsen Kjellbergska 

flickskolan i Göteborg 
omfattar 3 ett-åriga afdelningar och 
medde'ar högre kompetens. 

Ansökningar till såväl afdeln. I 
som avdeln. II, åtföljda af betygs-
afskrifter, frejde- och läkarebetyg» 
mottagas av seminariets förestånda^ 
rinna, fröken Thyra Kullgren, som 
äfven besvarar förfrågningar. 

Prospekt på begäran. 
Göteborg i Januari 1918. 

S t y r e l s e n .  

FREJAMI - PASTtLL&WA 
skänka lindring och bot \mJ hala 

och vönfatftommar 

Idun utgifvcs denna reo Mm 

/ A och B. 

- 40 - Wilhelmssons Boktr. A.-B., Stockholm 1-918. 


