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Eleonora Duse. Det senaste porträttet. "Ett par nattsvarta, out
grundliga ögon under lyftade ögonbryn —" 

ELEONORA DUSE! DET LIGGER ETT MAGISKT SK.1M-
mer kring hennes namn. Det ger visioner av ett par nattsvarta, 
outgrundliga ögon under lyftade ögonbryn, ett fascinerande le
ende, en spröd, förandligad, obeskrivligt uttrycksfull stämma; 
och så dessa underbara händer, som inspirerat d'Annunzio till 
epitetet: . 

»Duse dal 1 e b el 1 e m an i.» 
Det var längesedan Eleonora Duse steg fram inför publiken. 

Och när det skedde — för rätt koçt tid sedan — var del i Ibsens: 
Fruen fra Havet. Kritiken var ojämn. Själv var jag inte i till
fälle att se det. 

I söndags eftermiddag gavs som maliné Marco Pragas: La 
p o r t a  c h i u s a  ( d e n  s t ä n g d a  d ö r r e n ) ;  p å  t e a t r o  C o s t a  n z  i ,  
inför en väl fylld salong. 

För att vara på en italiensk scen var interiören välvårdad. 
Man är inte van, att .se en sidenklädd Louis XVI-möbel, har
moniska färger, friska blommor i vaserna, sidengardiner för 
fönsterna som ram kring ett italienskt skådespel. En blick in 
mot ett gröndunkelt biljardrum, och en annan genom en , träd
gårdsdörr ut över en månljus vit park, gjorde gott. 

Och där satt Eleonora Duse vid mittbordet i den lilla salon
gen. med en jättekorg, full av vita rosor på golvet bredvid sig; 
iklädd en lång,- havsblå klänning och en kort hermelins-kimono. 
Hennes hår är grått, nästan vitt, nu. Endast den anspråkslösa 
lilla nackknuten har behållit en mörkare ton. Hon är inte smin

kad, och den ojämna rodnaden i hennes magra ansikte tyder 
på nervositet. 

Hennes ögon äro de samma som förr, men rollen ger dem 
ett skimmer av ängslan. Ögonbrynen ligga högt Hågade i pan
nan, munnens halvt förgrämda leende är litet skevt, händerna 
magra. Men —, det är hon ! 

Det är inte många repliker hon har att säga i d e första sce
nerna. Några ångestfulla frågor till sin unge son - en tjugu
årig yngling, som hon följer med blickar och rörelser, som ett 
barn hon vill skydda för stötar. Giulio! Hennes ögonsten. 

Den unge Memo Benassi utförde sin svåra roll utmärkt. Det 
var intet italienskt feminint över hans utseende eller sätt. Röst, 
gester, känsla voro äkta, måttfulla och manliga. 

Eleonora Duse reser sig och går omkring; rör sig med sam
ma bundna gratie som för många år sedan, lever i pauserna, 
talar med själen. — Vad är det han vill, hennes unge son? 
Bort? Varför? Vart? Och varför så plötsligt? Mannen en 
antipatisk herre med utseende av förfäad vivör står på sonens 
sida. Herregud! Låt honom resa! Låt honom se världen! Låt 
pojken roa sig! 

Vännen i huset blir rådfrågad — ironiskt av mannen. 
Men inte heller han förstår förändringen. Prästen, don Ludo-
vico, som är på besök, kommer att nämna ett namn - en ung 
man, Giulios bästa vän, som rest ut på en expedition till Syd
amerika. Giulio glömmer sig och röjer sin längtan dit ut. 

Lämnad ensam med Decio, moderns vän, ger han iörkla-
ririgen. 
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J A G  Ä R  I C K E  H Ä R . . . .  
UR "DRÖM M ERS KA NS DAGBOK". 

Det var i den natt jag födde mitt barn, 

och jag då var nära att dö. 

De hade släppt mig från kampen lös, 

efter dagar au marter äntligen fri. 

Likt en mantel au mörker föll livet frän mig 

— ängslan och kärlek, smärta och hopp 

— världens yttersta udde försvann .. . 

Oändliga vingar upplyfte min själ 

genom gränslösa rymder av ljus. 

Jag var gränslösheten, och ljuset var jag, 

alla vidder, all stolthet min själ. 

Genom himlar ne flög jag jublande fram 

— lilla själ, (dt du kännt denna vidd! 

Då från mörkret jag glömt ljöd ett plötsligt rop 

— ett ömkligt och sprätt litet ljud. 

Och jag mindes allt, och jag vände om, 

gick leende lydigt tillbaka 

till ängslan och kärlek, smärta och hopp. 

— O, saliga vånda, välsignade liv! 

Ty den själ, som en gång kännt viddernas fröjd 

ser dem djupna kring allt, vet att heligt är allt, 

och kan icke älska det nog! 

— För en tid, sade jag, för den korta tid 

vi är här, o, barn i min famn . . . 

När det är smått kring mig och grått för mig, 

när fiender smäda och slå, 

jag drar mig till minnes den nattens vidd, 

och mitt hjärta blir stort, som då. 

Jag minnes rymden, som står kring allt, 

och den stora döden, som väntar oss små, 

och tänker på att jag icke är här. 

Mitt hjärta är där, min själ är där, 

jag älskar allt för dess skull. 

Jag vill tjäna lydigt och glatt min tid. 

Men när ont mig sker, när man hånfullt 1er 

ack, jag är icke här, jag är icke här . . . 

ANNA LEN A H ELGSTRÖM. 

»Jag vill b 1 i någonting,» säger Giulio 
m e d  b e d j a n d e ,  m e n  b e s t ä m d  r ö s t ,  » b l i  n å 
gon! Inte bara vegetera, mögla mellan 
fyra väggar ...» 

Decio försöker trösta honom, säger några, 
fumlande, kärleksfulla ord om den tillgiven
het han hyser för honom, avbryter sig, — 
söker igen, då Giulio plötsligt ser på honom 
och säger, långsamt, allvarligt: »Tack — 
min far!» Sanningen är där. Decio är 
hans far. Biancas enda kärlek. Illusionen 
efter äktenskapets fruktansvärda desillusion. 
G i u l i o  v e t  d e t .  H u r u ? . .  .  

Andra akten spelas i Decios sovrum i 
samma hus, — en omedelbar fortsättning-
av första akten. Decio och Giulio komma 
t rån fonddörren, fortsättande samtalet i s a
longen. 

Giulio har känt det; anat det. Ingen har 
sagt honom det. Det är därför han vill 
bort. Bort från insinuationer och skvaller, 
bort från skevheten i hemmet, från var
dagens tragedi. Han älskar sin mor. Han 
dömer henne inte. Han häller av Decio. 
Hon dömer inte heller honom. »Jag vill 
ingenting veta», säge r han avvärjande. »Jag 
förstår! — Jag förstår!» 

-Mitt i deras samtal ljuder Biancas rop 
på Giulio. Decio för honom in i rummet 
bredvid, då Bianca knackar och kommer in. 

Hon finner inte sin son! Hon har varit 
inne i hans rum för att se honom sova. 
Han var där inte! Var är han? 

Ångesten i hennes röst, blick, tonfall och 
rörelser äro den »gamla» Duse — Duse 
i rån den gyllene, oförgätliga tiden. Så 
kommer Giulio åter in i rummet, tvingad 
dit av hennes utbrott. Och nu följer styc
kets stora scen. Bianca förstår, att de två 
männen talat med varandra, att också 
Giulio vet, och hon sjunker samman för
intad av skam, instinktivt skyddande sitt 
ansikte som för ett slag, .kvider som ett 
sårat djur. 

Den scen, som utspelas mellan mor och 
son, griper starkt, ty den verkar genom 
sin sanning, och den gjordes mästerligt. 

Modern berättar allt vad som kan berättas 
— utan fördöljande. Hon låter också so
nen förstå, att mannen vet sanningen. Så 
hejdar hon sig plötsligt. 

Hon ser på Giulio, att han inte ändrat 
sitt beslut att resa. Och hon söker — 
söker i sitt minne; säger halvt för sig själv: 
»Kan jag inte finna något,... säga något, 
som kan röra honom, något som kan få ho
nom att förstå, — få honom att stanna!» ... 
Jo! Hon har det! Hon berättar en liten 
episod från Giulios barndom. Hur en enda 
blick från honom —, en blick av fasa, 
undran, sorg — på henne själv och man
nen, som gossen överraskat i e n dispyt, — 
kommit henne, att från den dagen avsäga 
sig rätten att vara kvinna, att leva, att 
älska — och offrat sig uteslutande som 
mor för sin son. 

Hon ser på honom bevekande, då hon 
slutat. 

»Jag var ung den gången», tillägger hon. 
»Men — naturligtvis -- du skall resa, min 
gosse! Naturligtvis skall du resa!» Hon 
menar det inte. Det är kärlekens »trick», 
detta, att säga något, som väntar en mot
sägelse; ett tillkämpat medgivande, som 
innerst inne ropar absolut det motsatta. 

Duse var storartad i s itt stilla, förnämt 
patetiska spel, utan många gester, med 
denna underbart rörande stämma, vars be
slöjade nasalklang sällan höjde sig över 
det vanliga talets styrka, men ändå träng
de rakt till hjärtat. Och hennes leende — 
ansträngt glatt, beklämmande, — kämpan
de för att vinna tillbaka det, som sakta 
och säkert glider ur hennes händer, dessa 
händer med sina innerliga, besjälade legato-
rörelser. Stor och nobel konst med enkla 
medel; mänskligt djup. Eleonora Duse le
ver åter! 

Sista akten är avskedet. 
Decio följer Giulio på expeditionen till 

Sydamerika som sällskap och skydd. Ty 
d e t  ä r  d i t  r e s a n  b ä r .  L a  po r t a  c h i u s a  
—- livets stängda dörr, har öppnat sig, och 
Giulio säger sin mor farväl. 

Ett underligt avsked, nästan inte något 
riktigt avsked, — just så, som det ofta går 
till i verkligheten. I sista stunden kretsar 
mannen kring de två, ger några flabbiga 
råd åt sin »son», yttrar några dumma an
märkningar. 

Bianca står ensam med Giulio, — hän
derna kring hans tinningar — och ser på 
honom; — ensam, som vore hon allena 
med honom på en obebodd ö. 'Mannens 
pladder rör henne inte mer än en surran
de fluga. 

När hon slutligen säger: 
»Det är inte det, a 11 du reser — men 

varför du reser!» och hon lägger sin 
hand på Giulios bröst, och det med en rö
relse, som om hon ville lyfta all livets 
sorg ifrån honom. 

»Nu börjar botgöringen för min synd», 
tillägger hon sakta. 

Men Guilio håller hennes båda händer, 
ser henne in i ögonen och säger — så 
innerligt och enkelt, att man absolut glöm
mer »spelet.» 

» M  a m m a ,  c a v a !  M  a m m a  b  e  1 1  a  !  
Mamma santa!»... Och han är borta. 

Automobilen ljuder. Hon är ensam. 
Giulios lilla kusin, som svärmat för ho

nom, gråter i en fönstersmyg. 
Bianca gråter inte. 
Hon kryper ihop i si g själv, som om 

hon ville försvinna. Så slår hon ut med 
armarna i e n stor, resignerad rörelse. 

»S o 1 oj» Det kommer med en kvävd, 
torr röst.* 

» S o l o ! »  D ö t t ,  t o n l ö s t . . .  E n  h å r d ,  g r å  
sanning. Verkligheten!... 

Ridån fälles och dragés åter åt sidan. 
Ett regn av rosor från radernas avant-

scener faller över Eleonora. Duses grå 
huvud, som hon böjer djupt — djupt för 
den »bravo-»ropande publiken. 

Men jag ser ännu hennes tragiska ögon 
och hör hennes övergivna: »Solo... 
S o 1 o!» 

Rom den 13 jan. 1922. 
ELLEN LUNDBERG-NYBLOM. 
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E N  K U R S  I  B A R N A V Å R D  
FÖR IDUN AV DR ARTHUR FÜRSTENBERG 

(Forts.) 

Moderns iakttagelse förmåga är av oskattbar t 
värde vid ett barns sjukdom. 

För läkaren är det av oskattbart värde 
att barnets moder eller sköterska har för
mågan att noga iakttaga barnets livsyttrin
gar i friskt och sjukt tillstånd och det spe
lar en av den stora allmänheten icke anad 
roll f ör den rätta diagnosens fastställande^ 
om läkaren får värdefulla upplysningar av 
barnets sköterska eller om han, som ty
värr ofta händer, får alldeles vilseledande. 
Barnets liv kan hänga härpå. 

Meningen med all barnavård är ju den 
att fostra ett andligen och kroppsligen 
friskt släkte. Det finnes ju framstående tän
kare, som hålla på den satsen, att det 
icke endast är av godo, att det födes så 
många barn till vä rlden och rädas för möj
ligheten av att vår jord inom en överskådlig 
tid blir överbefolkad. Men alla kunna vi 
väl vara överens om fördelen därav, att 
de barn, som födas till världen, också bliva 
så uppfödda och vårdade, att de väl 
kunna uthärda livets alla farligheter. Det 
är för ett folk ett livsintresse, att dess med
lemmar andligen och kroppsligen äga den 
själens och kroppens hälsa och spänstig
het, som nutidens liv ovillkorligen fordrar. 

I vårt land äger det förhållandet rum, 
att dödligheten och speciellt dödligheten 
bland barnen är mycket liten — endast 
Norge kan uppvisa ett något lägre dödlig
hetstal — men också att antalet födda per 
tusen levande är ovanligt lågt — av de 
större länderna är det endast Frankrike, 
som visar lägre födelsetal. 

Var och en som har den minsta kän
nedom om de sociala missförhållandena, 
bör kunna instämma i den meningen, att 
det icke skulle vara omöjligt att få ännu 
(flera av de födda att behålla livet, om 
allt gjordes för barnens näring och vård. 
Och det är också en värdig uppgift för lag
stiftaren och den socialt intresserade, att 
söka minska vådorna för de späda, att 
genom ekonomiska och andra föranstalt-
ningar bereda flertalet av de späda förmå
nen av naturlig uppfödning, varigenom de
ras motståndskraft, som bekant, avsevärt 
stärkes. En god barnavård är således ett 
fosterländskt önskemål av allra största be
tydelse och för detta önskemåls nående 
borde alla goda krafter kunna enas. 

Hur barnkammaren bör vara inredd. 

Efter denna inledning vill jag orda något 
om de förberedelser med avseende på rum 
och bohag, som den blivande modern har 
att vidtaga, innan det efterlängtade första 
barnet ser dagens ljus. 

Först då några ord om barnkammaren! 
Väl vet jag, att numera endast ett litet 
fåtal familjer har tillfälle hålla sig med 
verklig barnkammare, i de flesta hemmen 
få barnen dela sovrum med föräldrarne, 
ja, de allra flesta familjer torde i det hela 
endast hava ett rum till förfogande och i 
detta bo de alla. Men för dem, som ha 
tillfälle hålla sig med en verklig barnkam
mare, kan det vara av intresse få höra, 
hur en sådan bör se ut. Först av allt bör 
det vara ett rum, som vetter åt soligt väder

streck, d. v. s. aldrig rakt i norr. Alla 
barnkammare kunna ej ligga åt söder, men 
det är idealet; övriga soliga väderstreck, 
alltså åt öster och väster, gå också för 
sig. När man fordrar sol i b arnkammaren 
har man också därmed sagt, att den bör 
vara fuktfri, ty fuktiga rum åt solen bli 
snart uttorkade. Och fuktfrihet är ett av 
de allra viktigaste villkoren för att beteck
na ett rum lämpligt till barnkammare. En 
mångårig erfarenhet har lärt mig fuktens 
ödesdigra inverkan på barn och särskilt 
på späda barn. När vi alltså fått ett soligt 
och därmed fuktfritt rum, gäller det att 
i ö vrigt göra det lämpligt till bar nkammare. 
Det blir så, om det är och kan hållas 
rent; på golvet linoleummatta eller ock bör 
golvet målas eller fernissas, så att det dag
ligen utan olägenhet med fuktig trasa kan 
avtorkas. I rummet sparsamt med möbler 
och inga onödiga sådana samt inga mjukt 
stoppade möbler; med andra ord, intet bo
hag som lätt åstadkommer, att damm fly
ger i r ummet. Ej heller bör man fram
kalla fukt i r ummet genom att i detsam
ma torka de tvättade barnkläderna, vil
ket alltför ofta förekommer. Våta och ned
smutsade blöjor böra ej förvaras i barn
kammaren. Likaså böra nattkärlen alltid 
efter användande tömmas och rengöras. 

Uppvärmning och ventilation i barnkammaren. 

Det är emellertid icke nog, att rummet 
är bra och rent, det gäller även att ven
tilera detsamma och att uppvärma det och 
härvid syndas det så gott som överallt. 
De gamla hederliga svenska kakelugnarne 
komma ju mer och mer ur bruk, men där 
de finnas, böra de till fullo utnyttjas, vil
ket sällan är fallet. Hur ofta få icke vi 
läkare, som på alla dygnets timmar måste 
göra besök i hemmen, vara vittne till olämp
lig ventilation och uppvärmning av sovrum 
och barnkammare? Mitt i vintern öppnar 
man fönstren på vid gavel, låter dem stå 
öppna timtals och detta i de n tron, att 
rummet därigenom blir på bästa sätt ven
tilerat. Det enda, som därvidlag sker, är 
ju, att rummets temperatur blir avsevärt 
sänkt, en verklig ventilation lyckas man 
ej genomföra. Hur mycket bättre vore det 
ej, om den tjänande anden först gjorde 
upp eld i kakelugnen och, när denna ta
git verklig fart, öppnade fönstren ordentligt. 
Då suges luften från yttervärlden genom 
fönstren direkt mot brasan, blir där upp
värmd, stiger upp. efter kakelugnen och 
driver den förbrukade luften ut genom 
fönstren. En verklig ventilation åstadkom
mes, varvid samtidigt en stark avkylning av 
rummet undvikes, synnerligast som fönstren 
endast behöva stå en helt kort stund öpp
na, om eld är uppgjord i kakelugnen. Nu 
kommer emellertid ett svårt kapitel, att 
få den eldande att låta brasan brinna ut 
fullständigt, innan spjället stänges. »Man 
skall väl icke elda för kråkorna», blir sva
ret, när man gör anmärkning på för tidig-
stängning av spjället. Men kom ihåg, att 
kolos är så gott som luktlöst, att kolos är 
f a r l i g t  f ö r  f u l l v ä x t a  m e n  o f t a  l i v s f a r l i g t  f ö r  
barn och att ett för tidigt stängt spjäll 
måste åstadkomma kolos i rummet! Stäng 

därför aldrig spjället, förrän brasan är till 
fullo nedbrunnen och askan efter omröring 
synes utan glöd! Då kan spjället stängas, 
på det att kakelugnen måtte bli uppvärmd 
och behålla och sprida sin värme i rummet. 
Den ovan spjället befintliga ventilations
luckan kan emellertid hållas öppen och 
därigenom fylla sin uppgift. 

Vad den "torra'' värmen i värm el ed ning sr un i 
beror på. 

I moderna våningar äro kakelugnarne ut
bytta mot värmeledningar, numera av det 
slag, som benämnes varmvattensystem. Äro 
dessa värmeledningar kombinerade med 
effektiva utsugningssystem, arbeta de syn
nerligen väl och kunna till fullo jämnställas 
med kakelugnarne. När utsugningsventilen 
står öppen, suges luften in genom de öpp
nade fönstren eller genom fönsterspringor
na över värmeelementen, som stå vid 
fönstren, där den uppvärmes och sprides 
i rummet. Genom reglering av utsugnings
ventilerna och värineelementenas nycklar 
kan luftutsugningen och värmen ökas eller 
minskas. Allt beror således på utsugnin
gen, om luften i r ummet blir god eller 
icke, men jag måste säga, att man esom
oftast får se utsugningskanalerna tillstäng
da, dels beroende därpå, att familjen ej 
satt sig in uti värmeledningens teknik och 
således ej förstår ventilens uppgift, dels 
därpå, att kanalerni ej fungera ordentligt, 
så att herr och fru Pettersson genom kana
lerna ofta få del av lukten från herr och 
fru Janssons kålsoppa eller herr Janssons 
pipa och till sist därpå alt man fått för 
sig, att »det drar» genom ventilerna. — 
Innan jag slutar att orda om rummens 
ventilation, måste jag säga ett ord om nöd
vändigheten att ofta avtvätta värmeled
ningselementen med fuktig trasa. Den »tor
ra värme», som våra stora kolkaminer i 
tamburen åstadkomma, beror ju på att 
det å den varma kaminen fallna dam
met brännes och osar, vilket av oss upp
fattas såsom synnerligen »torr» värme. Sak 
samma, om varmvattenselementen få stå 
dammiga. Alltså daglig rengöring av de
samma! 

Temperaturen i barnkammaren bör vara 
17—18 grader. Att vänja barnet vid höga 
temperaturer i rummet är skadligt och 
åstadkommer lätt, att barnet blir »förkylt», 
när det går in i a ndra mindre uppvärmda 
rum eller ut i fri ska luften. 

I enkla bostäder, där särskild barnkam
mare ej kan åvägabringas, bör man i alla 
fall se till, att det rum, där barn och särskilt 
spädbarn vårdas, hålles mer rent än van
ligt och att damm ej onödigtvis uppröres i 
rummet. 

Hur barnets första bädd skall vara beskaffad. 

Barnkammarens viktigaste möbel är na
turligtvis barnets bädd. Härvid är först 
att iakttaga, att barnet ovillkorligen skall 
hava egen bädd, aldrig sova hos modern 
eller hos sköterskan. Det kan icke vara 
hälsosamt för barnet att inandas en vuxen 
persons utandningsluft eller utdunstning, 
oavsett den fara, barnet löper att i en full-
vuxens bädd under dennas sömn bliva 
klämd till döds. (Forts.) 

H. E. EKSTRÖMS JÄSTMJÖL 
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S V A R T A  S L Ö J A N  
F Ö R  I D U N  A V  M Ä  R  T  A  S  T  A R N B E R G  

NÅGONSTANS 1 VART LAND SITTER EN 

dam och syr på sin utstyrsel — för hon skall 

gifta sig, säger hon, och tror hon. Hon har suttit 
så nu i fyrtio år och sytt och sytt, och hon sitter 

där vid sitt fönster och syr ännu. 

Hon syr de finaste broderier, blomrankor med 

hål som små nålsuddar, muscher och hålsömmar. 

Hon syr daglinnen och nattlinnen, benkläder, korsett-
skyddare och underkjolar, hon syr lakan och örn-

gått och duktyg och handdukar, fållar dussin efter 
dussin av handdukar, syr vartenda stygn för hand, 

och vartenda stygn är så väl gjort, att det kunde 

prisbelönas. Packor av färdigsytt linne ha gått 

genom hennes händer och gå ännu. Det är bråttom. 

Hon, som sitter och syr på sin utstyrsel, har knap
past lid att se upp från sitt arbete, hon syr från 

morgon till kväll. Och om man ber henne att 

inte sy så flitigt, alt vila sig en liten slund, ser 

hon upp ett flyktigt ögonblick och 1er, det glim
mar till i hennes ögon som skenet från något 

dolt ljus, och det breder sig ett lycksaligt leende 
över hennes läppar: Hon har inte tid, hon må

ste skynda sig, det måste vara färdigt till i nästa 
vecka, hon skall gifta sig då. 

Så har det varit i fyrtio år. 1 nästa vecka 
skall det ske, hon skall gifta sig då — i nästa 
vecka genom fyrtio år. 

Då hon var nitton år, inträffade del, som blev 
anledning lill hennes livs förunderliga arbete och 
väntan. 

lion var en mycket vacker flicka, då hon var 
nitton år, förtjusande, ljuv och glad, säga de, 

som kände henne då. Hon var en begåvad flicka, 

hon hade fått en god uppfostran, man spådde 
henne en lysande framtid på musikens område. 

Då kom en ung mån i hennes väg, en officer. 

Han fängslades av hennes skönhet, av ljuvheten i 
hennes väsen, och han började uppvakta henne, 
säga henne artigheter, smickra henne, och slut

ligen viskade han i hennes öra, att han älskade 

henne. Han stal till sig hela hennes själ, band 

hennes hjärta, hennes unga sinne vid sig med 
band; som äro starkare än själva livet — kanske 

också starkare än döden. Hon älskade honom. 

Han blev hennes livs ljus. Det blev en tid i hen
nes liv, ett år, som ingen annan tid sedan kunde 
utplåna minnet av. Hon trodde honom. Som ber

get i sin orubblighet var hennes tillit till honom. 

Ett års tid lekte han den bedårande leken med 

ett människohjärta, med en människosjäl. Så 
gick han bort från henne, som han bundit vid 

sig med band, som äro starkare än själva livet 

och kanske starkare än döden. Ett par rader som 

sade, att det var slut med leken nu, och ett kort 

farväl, ett återsändande av ringen, som han fått 

som inseglet på hennes kärlek. Så gick han bort 

och gifte sig med en annan, som hade pengar att 

betala förbindelsen med. 

Det hade varit en afton i den ljusa, fagra mid
sommartiden, som deras vägar hade korsat var

andra, som de hade mött varandra och ingripit i 

varandras liv — till ansvar, till redovisning och 
till dom en gång. Det var en afton i den ljusa, 

fagra midsommartiden, som ringen och det lilla 

kortet med de förfärande orden om att allt var 

slut, kom. 

Hon var så glad och så lycklig som lärkan, 

som sjunger över sitt bo. Hon väntade honom. 

Han skulle komma i nästa vecka. De skulle be

stämma tiden för sitt bröllop. Hon skulle visa 

honom, vad hon sytt till deras bo. Hon hade 
nästan hela sin utstyrsel färdig. 

Tore Svennberg. 

VAR N ATI O.\ ELL. I• TALSCEN LIAR 

nu J à 11 ny chef, i det hr Tore Svennberg vid 

förra veckans regeringskonselj utsågs till den 

viktiga befattningen. Och efter allt att döma 

har ett lyckligare val ej kunnat göras. Lian 

är mannen med de stora konstnärliga vyerna, 

den praktiska erfarenheten, fackkunskapen 

och den personliga vederhäftigheten. Alltså 

har man rättighet att hoppas det bästa för vår 

sceniska konst. 

Det var förunderligt. Det var, som om solen 

hade mistat sitt sken, som om hon hade förlo

rat sina ögons ljus. Men det var hennes förstånds 

ljus som slocknade, som då man blåser ut ett 

ljus. Och kraften i hennes unga kropp försvann 

för ett ögonblick som för ett osynligt slag. Hon 

föll ned till marken, där hon stod, man hörde 
bara ett litet rop — ett enda ord : Gud. Och hon 

låg avsvimmad. 

När man så lyfte upp henne, och hon återfick 

medvetandet, log hon. Det var ett förunderligt, 

lycksaligt leende. Hon måste skynda sig med sitt 

arbete. I nästa vecka skulle han komma. Då skulle 
deras bröllop stå, sade hon. 

Då började hennes livstidsarbete, som nu pågått 
i fyrtio år. 

Hennes rop upp till Gud i den slund, då hen
nes livslycka ödelades av människovilja och av 

människomakt, nådde kanske fram, och så lade 

Gud in i hennes själ arbetels välsignade glädje 

som en bärkraft genom livet. Hon 1er ett lyck

saligt leende, och hon syr och syr. I nästa vecka 

skall han komma. I nästa vecka skall hennes 
bröllop stå. — 1 nästa vecka genom fyrtio år. 

Över tidernas lopp är som en svart slöja kastad, 

allt är som gömt,, som dolt för henne av en osyn

lig, skyddande hand. Det är bara två ljuspunkler 

sçm synliga och bevarade för henne : minnet av 
den lid som ingen annan tid kunde utplåna och 

hoppet på en ny tid — i nästa vecka. 

Först sydde hon färdigt det, som var bestämt 
för hennes egen utstyrsel, det, som var tillmätt 

och tillklippt. Och det lades, u ndan. Så måste man 

mäta upp nytt, klippa till annat, hon måste ha 

mera arbete, och så förde man till henne, för 
vilken allt ligger som dolt under en svart slöja, 

utstyrslar för andra brudar all sy och brodera. 

Och hon har sytt och hon syr från morgon till 

kväll utstyrsel på utstyrsel för andra brudar, tro
ende, att hon syr på sin egen utstyrsel. Hon syr 

in lycka och glädje och leende drömmar, och 

vartenda stygn är så väl gjort, atl det kunde 
prisbelönas. Och hon har fullt upp med arbete 

att fylla sin tid med. Nu är det en firma i Stock

holm, som genom hennes syster sänder henne 

brudutstyrsel på brudutstyrsel alt sy. Och hon har 
ett hems skydd genom privat vård, sedan hennes 

föräldrar dött. 

Arbetsglädje ligger som en välsignad Gudagåva 

gömd i hennes själ, och ingen kan beröva henne 
den gåvan. Och minnet och hoppet lyser upp hen

nes liv. Allt annat är som av en skyddande hand 

doll under en svart slöja. 

•" • M 
Witt -

33 iD 03; np. a 
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Det nya hospitalet i Strängnäs med plats för Soo patienter är nu färdigt. T. v. Överlä karbostaden, t. h. administrationsbyggnaden. 
C. E. Lindbom foto. 

g-, Fotografera med EN KODAK OCH KCODAK film 
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U R  E D D I N  A L A D D I N  O C H  N O  
EN MEDITATION ÖVER SKAPAREN OCH VERKET. 

SEDAN NÅGRA AR PASSERAR JAG 
för varje dag ett nybygge på väg till och 
från mitt arbete. Det är ett av stadens 
gentilaste byggen och sannolikt det dyraste, 
och det är ingen konst att gissa, vilket 
hus jag menar. Men jag lycker min mun 
med s ju insegel och nämner inga namn för 
att hålla saken icke vidkommande person
liga synpunkter fjärran. 

Det är ett mycket underligt bygge detta 
— på många sätt. För många år sedan 
tog ark itekten hela Sverige med storm, när 
han visade sin ritning. Det huset ville vi 
ha, och vi beställde det. Och allt vettigt 
folk i l andet gladde sig storligen och sade 
sins emellan : äntligen har Sverige fått en 
byggmästare — med betoning på »mästa
re» — som kan mäta sig med de store 
döde, ett geni, som tänker i sten, och vars 
tankar ta gestalt, såsom tonerna från Am-
fions lyra blevo till kvaderstenar i Thebes 
ringmur. Faiseurer räkna vi i tusental, och 
staden är fullproppad med gjorda hus. 
Nu skulle vi få ett skapa t, en byggnad 
lika självklar och nödvändig i sin orga
niska vuxenhet som Riddarhuset, Slottet 
och Westmans nya rådhus, 1900-talets en
da arkitektoniska konstverk i Sto ckholm. 

Men så blev det icke, till grämelse för 
alla dem, som framälskat detta verk. Ty 
nu är bygget snart icke något bygge längre. 
De sista ställningarna skola falla i år , och 
det finns ingen möjlighet att göra det gjor
da ogjort. Vi ha fått ett förmodligen myc
ket ändamålsenligt hus med många skick
ligt st uderade och lika skickligt applicerade 
d e t a l j e r .  M e n  d e t  ä r  i c k e  d e t  h u s ,  
som vi beställde. Vi ha fått ett i m in
sta vinkel utexperimenterat hus, men anden, 
som levandegör, snillet som formar sin tan
ke ur ett enda block, fattas. Geniet har 
krympt ihop till talang. Aladdin, solskens
barnet, som skapade liksom på lek, har för
vandlats till N oureddin, den beräknande och 
strävsamma begåvningen, som behöver år 
och dagar till att mödosamt tänka ut det 
geniet bygger på en enda natt — med ande-
hjälp förstås såsom i sagan. 

Men sagan har en mening. Jordens bygg
mästare måste räkna med realiteter: avlö
ningar, strejker, leveransförseningar o. d. 
Allt sådant är tidsbetonat. Men själva ska
pelseakten, konceptionen är ögonblicklig 
och tidlös borde i varje fall vara det. 

Men del är just geniernas, särskilt de sven
ska geniernas tragedi att så mycket av det 
bästa de skapat i hjärnans och hjärtats valv 
aldrig blir till o ch att det, som blir till, ofta 
är en svag avbild av idéen. Den tragiken 
har nästan ingén av mänsklighetens största 
förskonats ifrån. Jag behöver endast näm
na tre namn: Michelangelo, Goethe och 
Oehlenschläger som exempel. 

Oehlenschläger ja, Aladdins diktare, han 
förvandlades också rätt snart till en Noured
din, som gick omkring och sökte Lampan. 
Kanske är det föraningen om hans man
naålders snabba förtorkning, som gav det 
unga, framstormande diktarsnillet en så klar 
blick över problemet om motsättningen 
Aladdin-Noureddin. Skaldens utformning 
av dessa tankar är i varje fall av en 
sådan allmängiltighet, att den direkt och 
i detalj kan tillämpas på den byggnads
historia, som här är text för min betraktel
se. Hör bara: 

Trollkarlen Noureddin kommer till Ispa
han från Afrika, där han tillbragt ett helt 
liv med ätt genom punktering lista ut, hur 
han skall komma i besittning av den under
bara Lampan. Under tiden har »naturens 
muntre son» Aladdin, som med Lampan 
är i besittning av geniet, helt »naivt».— 
i oehlenschlägersk mening — erövrat sul
tanens dotter och på en enda natt byggt-
ett skimrande marmorpalats åt sin brud. 
Noureddin träffar på härberget en gammal 
köpman, vilken han utfrågar om ett och 
annat. Särskilt är han nyfiken att få höra 
något om Aladdin och hans underbara slott. 
Han vill veta, hur det »hänger samman». 
Och till slut får han den skämtsamme köp
mannen att tala allvar. Ty hela nyroman
tikens estetiska åskådning, dess uppfatt
ning av geniet och dikten, ligger förborgad 
i dessa till synes vårdslösa ord : 

Hver har sua sit eget Lune, seer I ! 
Heu bygger langsomt op og sammenskraber 
Materialier fra mange Kanter; 
naar det er gjort, saa gaaer det med en Muren ; 
men dog forhaslcr man sig ikke derfor; 
man spiser Frokost, Middags-, Aftensmad 
dog alt imellem og gaaer smukt tilsengs, 
til rette Tid, hver Nat, naar nian er s0vnig. 
Er noget muret alt for galt, saa rives 
det ned igien; og saadan fares fort, 
til ei det taaler meer at r0r.es ved — 
En anden lpierlig, naragtig Karl 
blier f0dt til Verden som en Spindcvaev, (här = 

spindel) 

AV DEN INBITNE 

lian lialer ailing af sig sel v og hviler 
ci, fjzfr den liele Bygning faerdig staaer; 
og det er giort, mens en förnuftig Mand 
Iaar taendt og r0get ud sin Morgeiïpibe. 
Det maa man aldrig ta'e fortrydéligt ; 
hver friger saa sin egen Siœls natur! 

Det är mig numera omöjligt att gå för
bi denna stads största kommunala bygge, 
utan att den persiske köpmannens ord rin
ga i m ina öron, så till punkt och pricka 
liknar Stockholm Ispahan — i detta hän
seende. Skillnaden är bara, att det stock
holmska byggnadsverket genomlupit b å d a 
faserna. Det var tänkt av Aladdin, men 
blev utfört av Noureddin. Murar ha rests 
och rivits n ed, gubbar ha hissats till väders 
och tagits ned igen, leksaksdekorationer, 
tilltalade av nyck och infall istället för ska
pelser av ingivelse, ha applicerats och fått 
stanna kvar, krönet har genomgått flera 
förvandlingar än havsguden Protevs, innan 
det fick sin innevarande olyckliga gestalt 
o. -s. v. Ja, det har provats och experimen
terats i d et oändliga, till dess anden flög 
sin kos för att aldrig återvända . 

Men kanske är allt detta bara omanlig 
klagan. Eftersom tiden har allt annat i 
mån av sin värdighet, så får han även 
de hus, han förtjänar. Det är menings
löst att sitta och vänta på arkitekter av 
Michelangelos mått, mästaren, som välvde 
Peterskyrkans kupol i sitt huvud genom 
en enda skaparakt och vars ande efter dö
den ledde verket — geniet, som satt nere 
i Rom och tänkte den härliga trappan till 
det Laurezianska biblioteket i F lorens 
skaparen av världens skönaste öppna plats, 
den kapitolinska piazzan i R om, självklar 
och nödvändig som Guds egen skapar-
lanke. 

Och även om tiden framkläckte ett dy
likt geni, så hade vi ingen användning för 
det, vi som för lid och evighet förstört 
Stockholm genom att snöra in dess fria 
skärgårdsgestalt i den lindhagenska stad's-
planetvångströjan, vi som opererat bort 
Brunkebergsåsen och förstört Söder, byggt 
husåbäken mitt i Str ömmen o. s. v. o. s. v. 
NTej, om del tilläventyrs någon gång ur 
tidens nöd skulle föclas någon Aladdin, 
så skola snart de små experimenterande 
noureddinsandarne ta hand om geniska
pelsen och förstöra den till oigenkännlig
het. Och vi äro precis lika slätstrukna 
som förut. 

Fr. v.: H os pit alslä karbostaden i Strängnäs. Utsikt frän staden över hospitalsanläggningarna. Kapellet (det första rid ett svenskt hos
pital). C. E. Lindbom foto. 
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L U C I A .  A V  M A T I L D E  S E R A O  
ÖVERSATT FRÂN ITALIENSKAN AV ERNST LUNDQUIST. 

' (Forts.) 

HON BERÄTTADE OM HENNES BE-
synnerliga svar, hennes fantastiska krior, 
som slogo kamraterna mecl häpnad, och 
hennes vidskepelse. Ibland steg Lucia upp 
om natten, gick f ram till Cater inas säng och 
grät tyst. 

»Varför grät hon?» frågade Andrea. 
»Emedan hon led. Några i sk olan kal

lade henne excentrisk, andra romantisk, an
dra fantastisk, läkaren sade, att hon var 
sjuk, och att alltsammans kom sig därav.» 

Hon talade om hennes besynnerliga smak; 
hon åt icke frukt på tisdagen — det var 
för själarna i sk ärselden — och drack icke 
vin om fredagarna för Kristi lidandes skull. 
Hon åt mycket sötsaker och drack stora glas 
vatten. 

»Det gör hon än», anmärkte Andrea, djupt 
intresserad. 

Småningom tröttnade berätterskans röst, 
blev otydligare, och han vågade icke väcka 
henne. Caterina somnade ett ögonblick, 
men började sedan åter i a vbrutna fraser. 

Till sist sade hon i s ömnen: 
»Stackars Lucia!» 
»Stackars Lucia!» upprepade Andrea me

kaniskt. 
Caterina sov, men han låg vaken, feber

aktig efter dessa berättelser och kämpade 
emot sitt begär att väcka sin hustru och 
säga : »Tala mera om henne.» 

Efterhand började han använda samma 
metod med Alberto. Då de gingo ut och 
promenerade tillsammans, förstod han alltid 
att skickligt föra talet på hans hustru. Det 
var en lätt sak, ty Alberto ville icke hö ra ta
las om annat. Lucia var hans ständiga 
tanke, hans favoritämne, liksom hon var 
Caterinas. Han hade så mycket att berätta 
om henne, att Andrea icke behövde göra 
honom några frågor; han sköt då och då 
in e n interjektion för att visa, a tt han hörde 
på och var intresserad. Alberto slutade al
drig att förtälja om, huru han blivit föräl
skad, huru Lucia talade, vad hon skrev 
till ho nom, huru hon klätt sig som ung flicka. 
Han kom särskilt ihåg vissa uttryck — Jag-
gernauts vagn, livets sorgespel, förståndskär
lek, hjärtats tystnad — och han upprepade 
dem med välbehag, som om han njutit av 
dem. Han beskrev de minsta såsaker, en 
blomma, som hon burit i h året den och 
den dagen, handskarna, som räckte henne 
upp till armbågen, sidenkjolen, som hade 
frasat så egendomligt under pälsen. Al
berto glömde ingenting: en dag hade han 
träffat på henne sängliggande, i fe ber, med 
en vit sidenduk bunden om huvudet, så 
att håret alldeles doldes, inbyltad som en 
nunna; en annan gång hade hon gjort kors
tecknet över hans bröst, för att skydda ho
nom mot allt ont. En annan dag hade hon 
sagt honom, att hon snart skulle dö, det 
anade hon, och att hon redan hade gjort sitt 

testamente; hon ville bli b alsamerad, ty hon 
var rädd för maskarna. Först skulle hen
nes kropp svepas i ett battistlakan, sedan 
i et t svart sidenskynke parfymerat med am
bra. Håret skulle flätas med pärlor och ett 
silverkrucifix läggas på hennes bröst. 

»Det var så man kunde gråta», fortfor 
Alberto, »och jag kunde inte få henne att 
tiga. Hon ville säga mig allt, allt. Slutligen 
gräto vi bägge två i v arandras armar, som 
om vi sku lle dö samma dag.» 

Men då Alberto Sanna blev alltför med
delsam i s in förtrolighet och fick röda fläc
kar på kinderna, led Andrea svartsjukans 
kval. När han hörde den andre tala om 
sin hustrus delikata skönhet, om hennes 
ömma kyssar, bleknade han, bet hårt sam
man tänderna om cigarren och kunde knap
past motstå begäret att kasta Alberto i diket. 
Men då han kastade en blick på honom 
och såg, huru träaktig han gick där med 
uppslagen vinterrockskrage och hatten ned
dragen över ögonen, blandades hans vrede 
med förakt, och han slängde våldsamt ci
garren mot en trädstam. Det var omöjligt 
att få Alberto att tiga. Med en förälskads 
hänsynslöshet skulle han kunnat tala om 
för hela världen, att Lucia begagnade 
strumpeband av blått siden, broderade med 
p e n s é e r  o c h  m o t t o t  :  H o n n y  s  o  i  t  q u i  
mal y pense. Och han frågade småle
ende : 

»Vad säger du om det? Är det inte sinn
rikt ?» 

Det, som skulle vara en tröst, blev en 
pina. Andrea såg dyster och allvarlig ut. 

IV. 
En dag kom Lucia in i salongen med 

en beslutsam, nästan utmanande min. Det 
såg ut, som om hennes skälvande näsborrar 
andats in krutlukt och hela hennes varelse 
varit redo till batalj. Med blicken riktad 
åt annat håll, medan Andrea räckte henne 
en kopp kaffe, lämnade hon honom helt 
lugnt en biljett. Han darrade i h ela krop
pen, men han förrådde sig icke. Så snart 
han kunde få en förevändning, gick han ner 
på gården och läste den. Det var endast 
några ord skrivna med blyerts. Hon sade, 
att hon älskade, älskade, älskade honom, att 
han var hennes Andrea, hennes starka kär
lek, att hon hade förlorat sin frid, att hon 
var lycklig, emedan hon älskade honom, 
olycklig, emedan man hindrade deras kär
lek, att de måste spela ett djärvt spel, att 
Alberto och Caterina — de stackars, stackars 
bedragna — inte hade någon misstanke, 
att han, Andrea, skulle ge noga akt på 
henne, Lucia, och söka förstå det hennes 
ögon sade honom, att hon var hans tillhö
r i g h e t ,  a t t  h o n  t i l l b a d  h o n o m ,  s i n  h e r r e . . .  

Alla de mörka tankarna voro borta. An
drea kände sig nästan kvävas av glädje; 
han gav sig till a tt tala högt med stalldrän

gen Matteo, ropade på hundarna Fox och 
Diana, som hoppade upp på honom, högg 
Diana i nackskinnet, lät Fox göra kolossala 
hopp, skrattade och väsnades, sade, att Mat
teo var barn på nytt, att hundarna voro klo
kare än han; men att han â andra sidan 
var en gammal hederspascha. Uppe i e tt 
av fönstren visade sig ett par kvinnohu
vud och bredvid dem ett huvud, som lik
nade en plockad fågels. Han ropade upp 
till dem, att han ville bjuda damerna på 
en lång promenad i vagn, i raskt trav. De 
skulle åka i landån som två prinsessor, han 
och Alberto i phaëtonen. 

»Men frukosten då?» jämrade Albertos 
tunna röst från fönstret. 

»Du har rätt», d undrade Andrea nedifrån 
gården, »låt oss äta först.» 

Och han tog trappan i några språng, 
sjungande och skakande sin lejonman. Då 
han kom upp, tog han Alberto om livet och 
tvingade honom att dansa ett varv yrande 
polka genom hela salongen. 

Lucia åsåg detta våldsamma glädjeutbrott 
utan att förändra en min. 

»Efter ni är så artig i dag», sade hon 
kallt, »kan ni ju bjuda mig armen, då vi 
gå ut till frukosten. > De t är en ridderlig 
vana, som ni inte har lärt er än.» 

»Jag är en tölp, signora Sanna. Vill ni 
göra mig den äran att ta min arm?» — 
och han bugade sig djupt. 

De bägge andra skrattade och följde dem 
utan att ta efter exemplet. I den skumma 
korridoren tryckte Lucia sig tätt intill An
drea; han prässade hennes arm så hårt, att 
det gjorde ont. Då de kommo in i matsalen, 
sågo de så högtidliga och stela ut, att Al
berto gjorde narr av dem. Caterina var lyck
lig, emedan hennes man hade kommit i gott 
humör igen. Vid bordet snuddade Lucias 
armbåge ett par tre gånger emot Andreas 
ärm ; då hon drack vin, betraktade hon ho
nom över glaset. Han var på sin vakt, sneg
lade på Alberto och Caterina, men de sågo 
ingenting, misstänkte ingenting. 

»Titt tack för den arm ni inte bjöd mig, 
skall ni få ett päron skalat av mig», sade hon 
iskallt. 

Hon räckte honom det på knivsudden, 
men på ena sidan hade den lilla häxan bitit 
i det med sina små vita, vassa tänder. Han 
blundade, medan han åt upp det. 

»Hurudant var det?» frågade hon nedlå
tande. 

»Jag beklagar — för min egen skull — 
men det var mycket dåligt», svarade han all
varligt och med en grimas. 

Alberto trodde, att han skulle dö av skratt. 
En sådan skälmaktig varelse, den Lucia, 
som på allvar gav Andrea ett päron, lik
som av tacksamhet och för att ge honom 
en angenäm present, och så var det i s tället 
ett dåligt päron! Vad hon var spirituell, 
den Lucia! 
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Damerna gingo och klädde sig till fär

den. Caterina blev först färdig. Hon var 
svartklädd med en liten hatt med stenkols
pärlor. Det dröjde tämligen länge, innan 
Lucia kom, men det lönade också mödan 
att vänta på henne, som Alberto sedan sade. 
Hon såg mindre ut än hon brukade i en ru
tig skotsk ylleklänning med gula och röda 
trådar här och där. Över denna bar hon 
en kofta av mörkblått kläde med uppslag 
som på en herrkavaj och ciselerade guld
knappar, uppstående engelsk krage och filt
hatt med mörkblå slöja lindad om huvudet. 
Hon var förtjusande i s in resdräkt; litet pu
der på kinderna till skydd mot den friska 
luften. 

Nere på gården höllo landån och phaëto-
nen förspända. Damerna stego upp och 
bredde tigerhuden över knäna; herrarna 
sprungo upp i phaëtonen och togo av sig 
hatten för damerna, som viftade med sina 
näsdukar, och sedan bar det av i carrière, 
Andrea körde. Därefter satte landån sig 
också i rörelse; men långsammare. 

Så fortgick det en stund. Herrarna sutto 
och vände sig om för att se på de bägge 
damerna, vilka samtalade småleende. An
drea hälsade och smällde med piskan. Det 
blåste en frisk vind. Alberto, som hade 
den mitt i ansiktet, satt alldeles ihopkrupen 
av rädsla att förkyla sig. 

»Känner du då inte, hur varmt det är?» 
utbrast Andrea. »Jag skulle kunna kasta 
av mig rocken och köra i s kjortärmarna.» 

Och han klatschade till Tetillo, s om föll in 
i galopp. 

»Vi förlora landån ur sikte, Andrea», sade 
Alberto i bönfallande ton; han tyckte inte 
om den snabba farten. 

De voro på via di San Nicola, som går 
från Caserta till Santamaria. Andrea steg 
av och väntade på vagnen, som kom strax 
därefter. Francesco, kusken, bibehöll sin 
värdighet som äkta napolitansk kusk, fa stän 
han hade piskat duktigt på sina mecklen
burgska travare. Andrea och Alberto lutade 
sig in över vagsndörren och pratade med 
damerna. 

»Är det roligt ?» 
»Det är härligt, rent av berusande att 

åka så fort», s ade Lucia. 
»Det är vackert väder», tillade Caterina. 
»Ja, men det blåser», mumlade Alberto 

och sträckte sig litet, trött av att ha suttit 
så ihopkrupen. 

»Vi fortsätta alltså?» frågade Andrea 
otåligt. 

»Jag skulle vilja göra ett förslag», sade Al
berto, »och vädjar till d amernas välvilja fö r 
att få det antaget.» 

»Så kom fram med det då, men fort?» 
»Hav medlidande med en stackars sjuk 

och låt mig få plats här i la ndån. Här 
är man skyddad för blåsten, och så har 
man den präktiga - tigerhuden över benen. 

»Då skulle ju Andrea bli ensam i den 
öppna vagnen?» anmärkte Caterina. 

»Det är sant», nade Alberto betänksamt. 
»Hur ska vi då bära oss åt? Om han satte 
sig här hos oss och vi åkte alla fyra i en 
vagn, vem skulle då köra hem phaëtonen? 
Är det ingen av damerna, som vill ta min 
plats ?» 

De sågo på varandra och nickade. Andrea 
blandade sig icke i samtalet, han stod och 
hörde på och sysslade med snärten på sin 
piska. 

»Vill ni, signora Caterina?» fortfor Al
berto, som nödvändigt ville åka i la ndån. 
»Nej, det passar inte, man och hustru tillsam

mans .. . då skulle folk skratta åt oss. Är 
du rädd att åka i den lilla vag nen, Lucia?» 

»Jag är inte rädd för något», sade hon 
tankspridd. 

»Gott, gör mig då den tjänsten och åk 
med Andrea. Vi ska be honom köra lång
samt, så att du inte blir nervös. Vill du 
göra det?» 

»Naturligtvis, käre Alberto. Jag hade det 
så bra här hos Caterina ,men om du är rädd 
att förkyla dig . ..» 

Andrea öppnade vagnsdörren, och hon 
hoppade lätt in. Alberto satte sig alldeles 
förtjust till rätta i e tt hörn av landån. 

»Man måste vara överseende mot sjuka, 
signora Caterina. Ni kan inbilla er, att ni 
är sjuksköterska.» 

Hon smålog mot honom med sitt snälla, 
tåliga leende. Andrea och Lucia gingo till 
phaëtonen utan att växla ett ord. Han 
hjälpte henne och steg sedan själv upp. 
Sedan vände de sig om och hälsade, och så 
bar det av i carrière. 

»O, min älskade, min älskade. ..» vis
kade Andrea och gav hästen nästan lösa 
tyglar. 

»För mig bort... bort...» viskade hon 
och såg upp på honom med sm äktande 
blickar. 

»Se inte på mig så där», sade Andrea 
häftigt. 

»Jag älskar dig.» 
»Än jag då?» Du kan inte fatta, huru 

jag älskar dig.» 
»Jag vet det. Varför skriver du inte till 

mig?» 
»Jag har skrivit till di g tjugu gånger, men 

rivit sönder breven. O, min Lucia, vad du 
är vacker, vad "du ar älsklig!» 

Hon såg verkligen älsklig ut ,där hon satt 
bredvid honom i s in tätt åtsittande dräkt, 
med korslagda fötter och med det lidelse
fulla uttrycket i si tt ansikte. Hon liknade ett 
förälskat barn; hennes haka var rosenröd, 
blåsten hade givit de fina kinderna litet 
färg, och det svarta håret böljade ner över 
pannan. 

»Nu släpp er jag tömmarna och omfamnar 
dig.» 

»Nej, nej, de se på oss.» 
»Då får du inte vara så söt och narra mig 

att förlora förståndet.» 
Hästen dansade framåt med krökt hals; 

landån kom efter på femtio stegs avstånd. 
»Jag har känt mig som en fördömd de 

här dagarna.» 
»Tala inte om det! Det höll på att ta 

livet av mig. Älskar du mig?» 
»Varför frågar du det ? Du vet de t, du vet 

det så väl, du vet allt.» 
»Nej, jag vet det inte», s ade Lucia sme

kande. 
»Lucia, du gör mig galen, om du talar 

till mig med den där rösten. Vill du, att 
jag skall ta dig och föra bort dig här mitt 
på stora landsvägen ?» 

»Ja, ja, ja; för bort mig. Det vill jag... 
för bort mig!» 

Hon hetsade upp honom med ögonen, 
med läpparna, med den lilla foten, som strök 
sig mot hans. 

»Hav medlidande med mig, min älskling. 
D u  s e r  j u ,  a t t  j a g  d ö r . . . ! »  

De tego en stund. Han såg rätt framför 
sig för att ej duka under för frestelsen och 
bet sig i lä pparna. Men snart såg han åter 
på henne; hon smålog emot honom med 
halvöppna läppar, så att tänderna syntes, 
ett feberaktigt, smekande leende. 

»Vad du är vacker! Varför skrattar du?» 

»Jag skrattar inte; jag småler.» 
»Ibland skrämmer du mig, Lucia.» 
»Varför det?» 
»Jag vet inte. Jag känner dig inte, och 

du har en sådan makt över mig, jag är din 
så fullkomligt, jag är din slav, det är det, 
som gör mig rädd.» 

»Sade du inte, att du var beredd till 
allt ?» 

»Jo, och allt säger jag ännu en gång.» 
»Gott. Du kommer att behöva ditt mod.» 
Hon hade blivit allvarlig, hennes panna 

hade ett djupt veck, ögonbrynen voro ryn
kade, ögonen mörka. 

»Säg inte så, plåga mig inte, var inte 
så där allvarlig. Småle som förut, småle, 
jag ber dig!» 

»Jag vill inte le», sade Lucia hårt. 
»Om du inte småler, vältar jag vagnen på 

den där stenhögen, så att vi dö», sade An
drea häftigt. 

Hon smålog sällsamt, grymt, och sade 
i vild ton: 

»Jag älskar dig. Du är en tok, du är ett 
barn. Jag tycker om dig.» 

Andrea drog instinktlikt till sig tö mmarna, 
så att farten saktades. 

»Lucia, du är en häxa.» 
»Det är sannt. Vem vet, kanske jag, har 

givit dig en kärleksdryck. Du blir aldrig 
frisk mera; jag är din sjukdom, din feber, 
ditt obotliga onda.» 

»Nej, v ar hellre min hälsa, min kraft!» 
»Eld ä r bättre än snö, kval mera raffinerat 

lycksaliga an glädje, sjukdom mera poe
tiskt än hälsa», sade Lucia skarpt och rä
tade upp sig med blixtrande ögon; hon be
härskade honom helt och hållet. 

Andrea böjde på huvudet, besegrad. — 
De vände om. I Santamaria hade bägge 

ekipagen stannat; landån hade hunnit upp 
den lilla vagnen. De hade pratat litet, från 
den ena vagnen till den andra. Alberto 
sade, att han mådde förträffligt; han hade 
av signora Caterina fått en noggrann beskriv
ning på sättet att koka mullbärssaft, som 
skall vara så hälsosam för bröstsjuka. Själv 
hade han berättat henne om en resa han 
gjort till P aris. Caterina nickade ; hon hade 
aldrig tråkigt. Sedan begåvo de sig av 
igen, phaëtonen först, landån efter. Solen 
var i n edgående. 

»Ä Gud», suckade Lucia melankoliskt, 
»vi fara hem, och nu är den här sköna dagen 
snart slut. Vem vet, om vi få flera så
dana!» 

»Sådana idéer! Fantisera inte, Lucia, låt 
inte skrämma dig av drömmar. Kom ihåg, 
att jag älskar dig. Det är verkligheten, den 
sköna verkligheten.» 

»Denna kärlek är ett brott», mumlade 
hon. 

»Var snäll nu, Lucia... säg inte sådana 
rysliga ord, som göra mig förtvivlad.» 

»Vi är o två stora brottslingar.» 
»Det säger du med flit, Lucia, för att 

förgifta denna glädjestund för mig.» 
»Vad är du för en man, som inte kan 

tåla smärtan? Vad är det för feghet? Är 
det bara dina muskler, som äro starka ? Jag 
har älskat dig, -emedan jag trodde, att du 
var stark.» 

»Jag är svag gentemot dig. Bara med din 
röst kan du göra mig glad eller bedrövad, 
ge mig styrka eller ta ifrån mig den. Miss
bruka inte din makt.» 

De hade nu kommit in på den senti
mentala diskussion, som hon förberett allt
sedan färdens början. 

(Forts. sid. 146.) 

• — 

(Jarl Oeter* 
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B Y G G A  O C H  B O  
V  À  R  A  H  U S  M Ö D R A R  A  N  M  O D A S  O  M  P  R  A  K  T I S  K  A  I D É E  R .  

Stadshuset, som byggmästarkursernas delta
gare komma all besöka pä rundturerna. 

DET ÄR ETT GLÄDJANDE TIDENS 
tecken att frågan om alt bygga och bo 
åter börjar bli aktuell efter de besvärliga 
kristidsåren, då man absolut inte byggde 
och då många knappast bodde heller — 
i vanlig mening. Redan förra våren hölls 
i Stockholm en serie byggmästarkurser i 
förening med en byggnadsutställning, vil
ken senare utförligt skildrades i Iduns 
spalter. Intresset bland deltagarna var då 
så stort, att man beslöt upprepa både kur
ser och utställning. Kurserna, avsedda för 
byggmästare i stadssamhällen, lantbygg-
mästare och kyrkobyggmästare, hållas 3— 
13 maj i år sju à åtta timmar dagligen 

och omfatta föreläsningar, studiebesök, bl. 
a. i St adshuset, Tekniska Högskolan etc., 
och demonstrationer. Och i s amband med 
dessa fackkurser anordnas en utställning 
i Liljev alchs konsthall »Bygge och bo» som 
öppnas 29 april och skall pågå till 15 maj. 
Denna utställning, som blir betydligt större 
och rikhaltigare än byggnadsutställningen 
i höstas på Konstakademien, kommer att 
omfatta alla slags byggnadsmaterial, ma
skiner för framställning av byggnadsma
terial, "besparingsanordningar vid byggna
ders uppförande, sanitära anordningar o. d., 
tekniska ting samt möbler och bohag, typ
modeller och ritningar och interiörer av 
smålägenheter. Anmälningar om deltagan
de i utställningen insändas under adress: 
B y g g n a d s u t s t ä l l n i n g e n s  k o m 
missariat, Stockholm, före 1 mars 
1922. Utställningskommissarie är Tekniske 
konsulenten i Kommerskollegium, ingeniör 
Petrus Vretblad, som även organiserar och 
leder kurserna. 

Då utställningen i sin om tid öppnas, kom
mer Idun, såsom de svenska hemmens egen 
tidning framför alla andra, att utförligt i 
text och bild skildra de nyheter och prak
tiska detaljer som visas på bostadens för 
alla så viktiga gebit. Detta nummer blir 
inte bara intressant att läsa just de dagar
na, det kan också gömmas tills ni själv, 
ärade läsare och läsarinna, vill bygga och 
bo, och det blir då en handledning vid 
uppförandet av villan eller lantegendomen. 
Redan nu har Idun velat lästa sina läsa
res uppmärksamhet på denna utställning, 

för att de bland läsekretsen, som ha några 
nya praktiska förslag, som de själva ut-
experimenterat, må kunna ställa dem till 
utställningens förfogande. Särskilt i frå ga 
om kökets praktiska inredning böra våra 
läsarinnor ha en hel del att säga och goda 
uppslag kunna genom denna utställning, 
som ordnas av fackmän för fackmän, lätt 
tränga igenom och bli realiserade på skilda 
håll, till husmödrarnas fromma. Alla för
slag angående förbättringar i bo stadsinred
ning, idéer till praktiska möbeltyper t. ex. 
för köket o. dyl., torde adresseras till kom
m i s s a r i e n ,  I n g e n j ö r  P e t r u s  V r e t 
b l a d ,  K o m m e r s k o l l e g i u m ,  S t o c k 
holm, som med tacksamhet förklarat sig 
motta dylika idétillskott från Iduns läse
krets. 

i  

Liljevalchs kcnslhall, där utställningen "Bygga 
och bo" skall hällas. 

M  E D  E N  U  T  L Ä N  N  I  N  G  S  Ö  G  O  N  
SVERIGE ÄR DET GODA GAMLA SÄLLSKAPSLIVETS LAND FRAMFÖR ANDRA. 

i SVERIGE HAR DET GAMLA HJÄRTLIGA 

sällskapslivet frän liden före kriget bibehållit sig 

båttre än i något , annat land — så säger en rysk 
aristokrat, vilken som militärattaché o s. v. levat 

i flera europeiska huvudstäder och nu sedan länge 

bor i Stockholm. Det är sant, tillägger han, ni ha 

här i Stockholm knappast någon, som håller ell 
mycket stort hus, men jämt och ständigt lia ni 
era många trevliga, mindre middagar. E11 liten 

speciellt svensk sed vid era middagar, som väcker 

utlänningens uppmärksamhet, är värdens traditio

nella välkomstskål för gästerna, — fortsätter den 
citerade utlänningen, greve C., — jag nämner det, 

därför att många svenskar nu vilja avskaffa den 

såsom "omodern", men gör inte det, den är så 

nätt och sympatisk. Skulle jag kritisera något i 
ort sällskapsliv, så' är det detsamma, som ni så 

ofta få höra klander för: er vana — eller ovana 

— att låta herrar och damer vara i sär efter 
t ex. en middag, där damerna ibland kunna få 

sitta en två, tre timmar med endast varandra och 

då ha det utomordentligt lustigt, eller hur?? 

Som sagt, ni hålla som kanske inga andra just 

nu fast vid sällskapslivet — det märks att ni inte 
gått genom våra lidanden. Jag var härom, dagen 

pa middag i en aristokratfamilj i Stockholm : all

deles samma resonnemang och vanor som för tio 

ar sedan ! A ven i ett annat avseende äro ni rätt 

enastående: jag tror inte, att i något annat land 

flirten spelar sa liten roll i sällskapslivet o. s. v. 

som här hos er. Jag vet inte hur det kommer 

sig. Kanske beror det pä alt den svenske mannen 

— 0111 man jämför med förhållandena i ändra 

länder — har en så privilegierad ställning i ert 

familje- och sällskapsliv: det är oftast han, som 
är huvudpersonen. 

I jämförelse med många nordbor framstår ryssen 
som en riktig kavaljer. Vet ni vad som t. ex. hände, 

när under kriget de ryska regementena drogos till

baka från. Finland? En hel skara kvinnliga va

relser följde efter dem, och ryska regeringen fick 
vidtaga särskilda åtgärder för att hålla dem till

baka från Petrograd. De goda damerna saknade 

förstås sina fantasi- och temperamentsfulla ryska 

kavaljerer: herrar finnar sitta helst med pipan i 

mun och tiga — och det blir ju bra litet konver

sation för en dam, inte sant? 

Men för att återgå till ert sällskapsliv: ifråga 
om de där många små middagarna familjerna emel

lan påminner Belgien om er. Men i Belgien har 
man redan infört enklare former. Mycket van

ligt är 1111, att man samlas på kvällen till endast 

ett enkelt te med sandwiches som intages på stå

ende fot. Kanske dansar man litet — trevligt har 
man det i varje fall. 

I det borgerliga Frankrike umgås man inte myc
ket i hemmen. Där förlägges sällskapslivet gärna 

utomhus: man bjuder ut sina vänner på restau

rang. Inom bourgeoisien är det kanske några gån
ger om året, man har någon släktmiddag hemma. 

Det sammanhänger kanske med den franska spar-

samheten, som präglar minsta detalj. En annan 

sak är det ju med den högsta aristokratien, som 

traditionsbunden som den är, håller sig för sig 

själv i St. Germain och ger sina stora mottag
ningar o. s. v. i sina hôtels. 

Jag vill i det här sammanhanget knappt tala om 
Ryssland. Där gick man till överdrift i sin säll

skaplighet. Inte 110g med de reguljära bjudnin

garna. Men gick någon i midnattsstunden förbi 

en bekants fönster och såg att där var upplyst — 

vips var man där uppe, och så satt man kanske 

och pratade till kl. 4, 5 på natten om själen — 
i Ryssland pratar man alltid om själen. (Inom 

parentes: svenskar, som varit i Ryssland, .berätta 

detsamma : efter middagar brukade det komma 
objudna gäster till y212, 12 på natten). 

Den diplomatiska kåren här och i andra länder? 

fortsätter greve C. Xi svenskar äro alla så vän

liga, artiga och naturliga, att de främmande diplo

mater, ni ha hos er, bli likadana i umgänget med 

er. I andra städer går det ofta mera ceremoniöst 

till. Jag minns t ex. från min attaché-tid i Belgien. 
E11 d ag hade man i diplomatkretsarna fått för sig, 

att nu skulle herrarna behålla bägge handskarna 

på vid mottagningarna. Det var bara jag, som 

alltjämt drog av mig högra handsken, därför att 

jag inte vill taga en dams hand med en handske 
med damm från gatan på. "Men bästa greve, ni 

gör er omöjlig", viskade man till mig. Jag gav 
mig inte. Då började man bearbeta min fru. — 

Xi ser, man hade viktiga saker att tänka på i 

sällskapslivet, på den tiden åtminstone. T. 

i6:o,coo st. Ä«sas i-"" IKir.ÄNMUWCkkUttäjä 
: feWtaSWÄ i PUMAåN IN II IN ELLER FÄRGAD HOS «13 
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OMKRING REPRESENTATIONSPLIKTERNA 
ETT APROPÅ TILL VÄRDINNESKIFTET I UTRIKESMINISTERPALATSET. AV G WEN. 

NÄR MAN KOMMER IN I DEN VAR-
ma fö rstugan i utrikesministerns hotell vid 
Blasieholmstorg, har man på vänster hand 
en stor tambur, lämpad att mottaga de 
hundratals ytterplaggen från gästerna vid 
de stora mottagningarna och festerna. Re
dan f örstugan och den med en röd matta 
belagda trappan tillhör alltså hemmet i den
na rep resentativa boning. Går man trappan 
upp, kommer man' åter till vänster in i ett 
litet förrum, och är man oviss om vägen 
och söker orientera sig, finns därinne den 
minsta av alla småsaker, som i ett slag 
gör situationen klar. 

Inne i själva dörrfodret står nämligen, 
upptagande två tredjedelar av den smala 
tröskelns bredd, ett par små, små gråa yt-
terkängor, pälsbrämade och varma. De ha 
krupit iho p, sedesamt och ordentligt, längst 
in i sjä lva vinkeln av dörrfodret, och där 
stå de övergivna, med de små nosarna 
naivt pèkande litet emot varandra. 

De stå där och vänta på fru Branting — 
hon har dem till tröst mot en kylig värld, 
när hon går ut. De vakta dörren till den 
del av excellensparets representativa bo
ning, som nu är makarna Brantings hem. 
Hur detta numera, tack vare konstförstån
diga h änder och god smak, gestaltar sig, är 
redan känt för Iduns läsarinnor. 

Men om det liv, som utspelas mot denna 
genom hela svenska pressens mellankomst 
kända bakgrund, vet den utomstående gan
ska litet — man har endast ett allmänt 
begrepp om att det är besvärligt nog. Till 
och med så besvärligt, att många kvinnor, 
som eljest väl kunna förstå den lockelse det 
innebär att sitta i centrum av livet, det 
vill säga på maktens höjder, vid tanke på 
de därmed förenade mödorna icke endast 
av en räv och rönnbärsdrift utbrista ett tack
samt: Detta har dock blivit mig besparat! 

Sannerligen — det kan behövas att den 
som fått uppdraget har sin egen person
lighet så given och klar, att inga omvälv
ningar i v ärlden kunna spola bort en säker 
plats för de personliga vanorna, för den 
egna hemvärmen — för allt det som sym
boliseras av fru Brantings miniatyrbottiner 
i d en stora högtidliga tamburen! 

Frågan om representationsplikternas tun
ga har mer än förr blivit aktuell vid det 
senaste excellensskiftet i utrikesministerho
tellet. Icke därför.att excellensen Brantings 
och hans frus intåg i det gamla huset i 
och för sig betecknar en ny tingens ordning 
och ett demokratiskt genombrott, utan där
för att mig veterligt är det första gången 
som värdinneskapet inom palatset utövas 
av en dam, som icke bakom sig har många 
årtiondens värdinnevana inom karriären, 
som det heter. 

Vid fru Brantings första måndagsmottag
ning i januari månad, den till vilken obli
gatoriskt alla de damer skola infinna sig, 
som det året av någon anledning skola 
»vara m ed», passerades hennes salonger av 
icke mindre än 250 personer. Det finns 
ingen husmor, som icke förstår vad det 
betyder. Lägg därtill att en del av dessa 
250 äro de unga flickor, som i å r av^ sina 
förkläden presenteras i stora världen, så för
stås det ännu bättre vilken apparat en stor 

Anna Branting. 

mottagning kan vara. Ty unga flickor skola 
dansa — och hos fru Branting få de det 
också, ty balsalen är vid dessa eftermid
dagsteer upplåten och musiken saknas hel
ler icke. 

För den värdinna som genom mångårigt 
umgänge inom ämbetsmannavärlden så 
småningom alldeles invant sig i d ess mån
ga olika kretsar, sker en sådan jättemottag
ning mer eller mindre automatiskt. Det är 
den gamla beteckningen om »stater och 
kårer» i m ondän och elegantast möjliga fe
minina översättning. Denna hjälp har icke 
fru Branting, den gästfrihet hon utövat i 
sitt eget vackra hem vid Norrtullsgatan har 
endast till en mycket ringa del berört den 
värld, som nu tar praktiskt taget hela hen
nes tid i a nspråk. 

Säkerligen ligger uppgiftens mest krä
vande del i detta faktum. Av de 250 
gästerna den första mottagningen voro mån
ga, kanske till och med de flesta, nya 
ansikten, och bland dem var det övervä
gande flertalet sådana, vilka självfallet hos 
den i v år politiska värld så hemmastadda 
socialistchefens maka skapade en hel rad 
associationer. Ty rätt utövat, blir ju ett 
värdinneskap aldrig en automatisk förrätt
ning, och efter vad det hittills sports, tri
vas alla de som veta något om saken, 
alldeles utomordentligt väl med den nya 
regimen i paläet. 

Nå — det f inns påtagliga orsaker för den 
populariteten. Härmed ett karaktäristiskt. 
Det har, som säkerligen många av våra läsa
rinnor väl veta, alltid varit brukligt att excel
lensparet givit officiell middag för diploma
tiska kåren nyårsdagen. Men bafa för her

rarna. De ha fått gå ifiån sina hem under 
nyårshelgen, och låtom oss hoppas att de 
istället roat sig bra med varandra. 

I år sköts det en dag på den middagen 
— och den blev dessutom två. Ty den 
nye excellensen har i s å måtto brutit med 
traditionerna, att han av den ena herrmid
dagen gjort två middagar för diplomatiska 
kåren med damer. Självfallet uppskattas 
en så fin artighet till sitt fulla värde av 
dem som få profitera av den. Det är näm
ligen så besynnerligt ställt, att utlänningar 
endast mycket sällan ha svenskars förkär
lek för middagar, där det icke finns några 
damer att få prata med! 

Fallet är, såvitt jag förstått det, typiskt 
för fru Brantings sätt att utöva sina re
presentativa värdinneplikter. 

Det innebär en förskjutning, tidstypisk 
också den, från det högtidliga officiella, från 
den blotta formen, och till en dess friare 
motsvarighet, som icke endast har en reell 
innebörd, men därtill också ett drag av per
sonlig älskvärdhet, som på ett angenämt 
sätt förbinder den yttre konvenansplikten 
med en tydlig avsikt att detta är icke bara 
gjort av nödtvång, detta är gjort därför att 
det är oss en ära och en glädje att visa 
att vi uppskatta de gäster, vår ställning 
för till vårt bord. 

Ett annat utslag av denna i sig själv 
mycket demokratiska ståndpunkt till ställ
ningens representativa förpliktelser, är ock
så att fru Branting icke kommer att ha 
några regelbundna måndagsmottagningar 
varje vecka. Hon kommer i st ället att ha 
tre »at homes», tre stora mottagningar, var
av den första gick av stapeln den mellersta 
måndagen i januari, den andra den sista 
måndagen och den tredje blir fjorton dagar 
senare. 

Då det är stor gala, så anlitas hotellets 
gamla beprövade stat av extra hjälpare, i bo
stadsvåningens matsal serveras te, en trap
pa högre upp är bufféer anordnade för de 
dansande, och då är det stora huset full
proppat med människor, vilka kommit för 
att göra sin skyldighet, vilka stannat för att 
träffa vänner och få trevligt, och vilka 
kanske först på hemvägen komma att tänka 
på, om de ha möjligheter att göra jäm
förelsen, att så gästfritt älskvärt går det 
icke till utomlands vid de officiella mot
tagningarna, där ingen människa drömmer 
att ens för en minut slå sig ned vid en te
kopp och de traditionella ledsamma »offi
ciella» torra kakorna. 

I' dessa tider, när yttre förhållanden mera 
än förut markera en för de av hjärtat över
tygande stugusittarna verkligt sorglig skill
nad mellan hemlivet och de av samhälle
liga orsaker betingade, mera högtidliga fest
ligheterna, är det ett glädjande tecken, att 
just den nya tiden i de n mest represen
tativa gästfrihet landet runt, givit en tyd
ligt skönjbar förskjutning i riktning mot 
det personliga, det av verkliga orsaker be
tingade, där sambandet mellan den gäst
frihet, ett hem bjuder på icke ^är al ldeles 
avskuret från den officiella ståten! 

I  V A R J E  H E M  B O R  F I N N A S  j Bomullstyger - fflöbeltyger ; Gardiner; 
I I r~N I I IV I \/C O K Q O VC •" Vachra. Ttarha, handvävda, ljus- och tv »ttaKta 
!  I  I  J  L J  I  I V  K m J  « v  L J  w  I X  ;  P r o v t r  i â n d a s .  P r t c i s e r a  g o d b e i s l u l l t  v a d ^  H i  ö n s k a r -
i  PRIS K R.  I O ; —  i  K o n s t f l i t e n s  f  ö r s å l j n i n g s m a q a s t n ,  G o t e b o r g  
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Adèle Wernau i kretsen av sina vänner. V ret a folkskola (grundad c.v Axel Oxen
stierna), där Adèle Wernau erbe tat i över 

40 är. T. h. hennes villa. DET FINNS MÄNNISKOR OM VILKAS 

hjässa åren virat en vacker silverkrans, men vars 

själ alltid förblir lika 1111g. I deras inre brinner 
den eld, som håller människan varm och ung långt 

in över de 70 åren; tron på det goda och en le
vande kärlek till människorna. 

I Svenska teaterns foyer i Åbo hänger en större 
oljemålning över cn dam med yppigt silvervitt hår 

men med kinder och ögon .av ungdomlig friskhet. 

Den charmanta tavlan, som är ovanligt vällyckad, 
återger bilden av en det svenska Finlands mest 

kända personligheter, författarinnan Adèle Weman. 

Stamfader för den wemanska ätten är den fin
sko språkforskaren och skalden Karl Gustav We

man, som föddes 1740 i Libclits socken i Karelen. 
Weman prästvigdes i Sverige 1774 oc h tjänstgjorde 

en tid som regementspastor, varunder prinsarna 
Karl och Fredrik Adolf av honom crhöllo under

visning i finska språket. Är 1776 blev han kyrko
herde i ICimito i sydvästra Finland. Här nedlade 

han bl. a. ett intresserat arbete för att höja den 
sockenskola, som redan Axel Oxenstierna grundat 

och som sålunda är den första i sitt slag i Finland. 
Hans sonsonsdotter är författarinnan Adèle We
man. 

Hon har i likhet med de flesta människor, som 
haft något att ge åt samtid och eftervärld vuxit 
upp i ett fattigt hem och under mindre gynn

samma omständigheter. Vid ett och ett halft års 
ålder upptogs hon som fosterdotter av sin faster 

Emilia Dahl, som ägde en villa på sin svågers 

Föreningshuset Vrethalla, en samlingsplats 
för svensk-finsk ungdom. 

i Åbo beslöt hon därför erbjuda landsbygden sina 

tjänster och inrättade i sin fasters hem en friskola 

lör ortens ungdom. Ehuru hennes varmaste livs
dröm varit att få anställning vid teatern, fick lik

väl denna längtan vika för denna mera praktiska 
livsuppgift, åt vilken hon sedan i mera än 40 år 

med aldrig svikande intresse ägnade sig. Efter 
att under en följd av år ha arbetat i den av henne 

själv startade skolan blev hon anställd vid den av 

Axel Oxenstierna grundade sockenskolan, där hon 

stannade tills hon för några år tog avsked från 
denna krävande livsuppgift. 

Sitt livs bästa krafter har hon således ägnat åt 
folkets barn. Detta folk, som hon älskar, och 

som hon i sina dikter tecknar med sådan utom
ordentligt fin förståelse. 

Länge hade hon insett, att vad 

— hon med hela sitt livs intresse 
plantat och sått i skolan, även 

B måste för att lämna gott resul

tat tas hand om efter slutad 

skoltid. År 1889 bildade hon d är-

Iför bland intresserade och från 
skolan utexaminerade lärjungar 

cn sluten krets, "Flickringen", 
som p:i  bestämda dagar sanrla-

B| des i hennes hem. Här s>'ss-

I ' :u 'c man mc( ' s: inS. uppläsning 
av landets litterära alster, upp-

BPPiFjjBgW förde små teaterstycken, som hon 

författat etc. Med åren blev be

hovet av cn större samlingssal 
allt mer trängande, och mccl 

ungdomens hela entusiasm sattes 

byggnadsplanen i verkställighet, 

av författarin- och inom ett år hade man det 
vackra föreningshuset Vrethalla 

Adèle II' e/nan i sitt arbetsrum. Adèle Wernaus "Kung Ivars dotter" instuderas 
nan och direktör Rönnaren 
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färdigt. Men ack, byggnaden drog större omkost

nader än man beräknat, 20,000 mark. För att få 

denna summa betalad har hon arbetat och strä

vat, så att man sagt att föreningshuset är byggt 

av hennes tårar. 
Sin första diktsamling, "Toner från bygden", 

som utkom 1898, såldes helt och hållet för bygg
nadskassans räkning. Men vad förslog det. Pcnr 

gar måste emellertid anskaffas. Återstod ingen
ting annat än att i Helsingfors, Åbo m. fl. platser 

uppsöka, som hon hoppades, intresserade kultur-

vänner, vilka hon bestormade med sina böner om 

bidrag i kontanter eller in natura. Hon berättar 
om en av dessa "tiggarfärdcr" att hon var så 
uppgiven och modlös en dag, att då hon kommit 

inom dörren hos en mera välsituerad familj, hon 

inte kunde säga ett ord utan endast brast ut i 

hcjdlös gråt. 

Om sig själv berättar hon i ett av sina brev: 
"Inträngd i en allt för trång krets förkvävdes un

der min ungdom den poetiska ådra, som nog ur

sprungligen fanns där, kanske ett arv frän min 

old far Jacob Irese, från vilken vår släkt tror sig 
härstamma. Mitt liv har från tidigaste ungdomsår 

varit ett hängivet atmete för folkbildningen. Jag 
hör till de naturer, som hejdlöst och utan måtta 

kasta sig över något och med seg ihärdighet hålla 

fast därvid. Detta kanske, vad mig själv beträf

far, icke så mycket av ädelmod utan mer för att 
glömma alldagligheten och — mig själv. Det finns 

för den yttre världen ingenting intressant i min 

tillvaro. Och då jag av konservativa anhöriga hin

drades att ingå vid teatern, har jag funnit livet 
tämligen värdelöst. Från barndomen mottaglig för 

allt komiskt har dock grundtonen i mitt väsen va
rit mörk Nu har jag arbetat mig trött. Nå

gon gång sprudlar det upp i själen, några glada 

toner klinga inom en, det känns som 70-åringen 

vore ung på nytt, men innan tanken kommer på 

papper, så kallar någon plikt, något arbete avbry
ter, som lägger sin prosaiska kyla över . inspiratio

nen, och det är väl lika gott — då man är gam

mal." 
I sin första diktsamling, "Toner från bygden", 

skildrar hon på ett mästerligt sätt den ena person

ligheten efter den andra; "Hjärteklämman", som 
lägger bygdens gossar för sina fötter men blir ett 

-troll, då hon fångat sin man, "Sprätten", som 
hragt alla flickor till förälskelse men blev en sup-

ut, då han satt fötterna under eget bord, Köksan, 

Sömmerskan, "Busan" och "Skvallertaskan" o. s. v. 
Och alla personligheter ställas här livs levande 

Vi återge' hör några av den nyligen avlidne 
norske skulptören Stephan Sindings mest be
kanta verk. T. v. konstnären vid sidan om 
sin "Två människor'". T. h. "Fången mo

der". Nederst "Tillbedjan". 

fram med så väl fel som förtjänster, deras var
dagsbestyr och helgdagsglädje, deras kärlekslycka 

och kärlekssorger. Hennes andra diktsamling he-

Till den 13~.de arbetsstugan i Norrbot
ten har nu genom Iduns insamling in
kommit 3,280:41 kronor. Förut redo
visade medel: Kr. 3,203: qi. S. S. 
Stocklund kr. 10; Några små skolbarn 
i Ulricehamns privatskola gn. Ingrid Se
lander kr. 11: 50; Dalgrens, Nelhammar 
kr. 5: —; Dispensärsköterskan Falken
berg kr. 10: ; Fru Maria Åberg, Kungs
backa kr. 25:—; Folkskolebarnen i As-
garns folkskola gn. Thérèse Collin, Jons
son, Fors st., kr. 10: —; C. B. A: F—v 

. kr. 5: —. Summa kr. 3,286: 41. 
Insamlingen hålles 'öppen. Adressen är 

endast Iduns Redaktion, Stockholm. 

ter "Giftcrmålsbyrån och andra dikter" med teck

ningar av Alex. Federley. Den första avdelningen 
utgör ett skådespel med saftig humor och tokroliga 

typer. År 1909 utkom från "Loft och logar" och 

1911 " Bylåtar och strängaspel". 

I det citerade brevet skriver förf.: "Nu har jag 

arbetat mig trött", men av tröttheten märks ingen

ting, utan det ser snarare ut, som om hennes dikt
ning på ålderdomen skulle uppleva en ny vår. 

Utom de nämnda dikterna har hon utgivit ett 

historiskt skådespel : "Kung Ivars dotter", som med 

stor framgång uppförts på svenska scenen i F inland, 
samt det genomroliga lustspelet "Läsförhörskalaset 

på Hult näs", som av publiken mottagits med stor

mande bifall. 1915 utkom diktsamlingen "Vinter-

drömmar" och 1919 "Aftonklockan". Hennes se
naste bok, "Förtroliga stunder", utkom förliden jul 

och är det enda prosaarbete hon utgivit. 

Fröken Weman har en blixtrande rimkonst och 
en smakfull versbehandling, som närmast påmin

ner om Lenngren eller Fröding. Lätt och ledigt 

välla rim och rytmer fram och man har, ej utan 
orsak påstått, alt rimmet är hennes naturliga språk, 
som hon måste använda, då hon skall berätta om 

gubbar och gummor, jäntor och gossar med deras 

upplevelser, egenheter och omgivning ofta präglad 
av en behaglig gammaldagsstämning. Icke mindre 

frisk är hennes diktning, då hon vill skildra hem

bygdens natur med dess solsken, fågelsång och 
skogssus. Över alla hennes arbeten vilar ett sol-

.skenslynne, som ovillkorligen gör läsaren glad. 

Fåordig och tillbakadragen äger frökeii Weman 

en underlig trollmakt att vinna människor, och 
den som en gång gjort hennes bekantskap, blir hen

nes vän för livet. Hennes lilla nätta hem Sagalund 

står öppet för alla, och en pratstund i hennes 
lilla förmak med de gammaldags vita möblerna 

lämnar ett outplånligt minne. Det är dessa för

troliga pratstunder med hennes många unga vän
ner, som givit upphovet till hennes senaste bok. 

Adèle Wernau är idealet i detta ords högsta be

märkelse, varmhjärtad men utan känslopjunk, en 

rätlinjig, helgjuten personlighet, som aldrig kom

promissat med sin övertygelse, — en bland de mest 

gedigna <5ch vackra levnadsmaximer, som kan 
uppställas. Det är därför hon blivit det svenska 

Finlands ideella ungdom så kär, och del ar en 
brist hos våra bokfirmor, att Sveriges ungdom ej 

blivit i tillfälle att göra hennes bekantskap. 

AND. LJUNG. 
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PHÄ! — <pp •_ 
Vid ingången till Klara kyrkogård. Foto \ "i 

Rosenberg. 

iî/îcfer pd strömmen. Foto C. G. Rosenberg. 

f / r  v i n t e r n s  s p o r t l i u :  f ö r s t a  p r i s -
ilÉ tagarinnan i skidtävlingarna på 

Lidingön den 22 jan., Nelly Jo
hansson. Foto Norberg. 

Ungdomen samlas till skidtävlingen. Foto Norberg. 

BHHIÜ s; »ss 

Strömmen \ 
i nallbelysning. Foto i 

tagel från Skeppsholmen. I : 
bakgrunden Strömparterren \ 

och Gustaf Adolfs torg. ; 
Foto Rosenberg. 

Nattstämning från Adolf Fredriks kyrkogård 
Foto Rosenberg. 

S  V I N T E R S A G A  

Ett vintermotiv frän Skeppsholmen: "Långa raden" i snö. 
C. G. Rosenberq. 

Foto Kungsträdgården med Molins fontän ligger tyst 
natten. Foto Rosenberg. 

och sovande i 

Nordiska 

Ett led i det besvärliga gaturenhållningsarbetet under 
snödagarna: snön skottas ner i Strömmen. Foto Ro-

o />r> It nm 

Inför spelen: det finska konståkarpdret Jakobsson tränar i 
Stadion. Foto B. Norberg. 

Snöflottning i Nybroviken. Foto Rosenberg. Haga ligger som en jättedriva. Pressfotobyrån. 
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VARMA SÖTA PUDDINGAR. 

(Eftertryck förbjudes). 

TITT OCH OFTA HÄNDER DET, ATT 
I duns hemkonsulent på arbetsrummet — eller 
t. o. m. privat — får påringningar angående ett 
eller annat önskemål. På senaste tiden har man 
begärt utförliga recept på goda efterrätter, som 
kunna göras i hemmet för en eller annan större 
eller mindre middagsbjudning. Och man har be
gärt många! — fina och enklare, kalla och varma, • 
billiga och mindre billiga efterrätter; men framför 
allt sådana, som aldrig misslyckas! 

(Detta sista önskemål är kanske det allra svå
raste att uppfylla, ty huru omtänksam den efter-
rättstillagande damen än. är, och huru korrekt ett 
recept än från början må vara, så kan det dock 
hända en malheur, som nu t. ex. i 11 :r 4 av Idun, 
där på hushållssidan en övermåttan frikostig per
son generöst satte del. socker, i stället för den 
mera blygsamma mängden av 2j4 del., som ur
sprungligen stod i det skrivna receptet för citron
pajen. Det är att hoppas, att ej många — om ens 
någon — följde den fatala missvisningen, utan i 
stället i tveksamma fall ringde upp Iduns rådfråg-
ningsbyrå, vilket just en del damer resolut gjorde 
förra tisdagen.) 

För att 1111 åt ervända till efterrätterna, så ha ett 
flertal husmödrar begärt att få recept på varma 
efterrätter, och olika sådana, som ej vid tillag
ningen erfordra allt för stor konstfärdighet. I 
allmänhet har man önskat efterrätterna i sådan 
storlek, alt de beräknas kunna räcka för 8—12 
personer, med möjlighet för respektive gäster att 
förse sig med en andra portion. Detta senare är 
för övrigt en mycket klok uträkning, enär vid 
de middagsbjudningar, som numera givas, ä r mesta
dels rätternas antal så strängt reducerat, att det 
är förståndigt — för att inte säga nödvändigt — 
att tillaga samtliga anrättningar litet drygare än 
som annars är eller har varit gängse bruk vid 
en middag. Och denna rundhändhet gäller ej minst 
efterrätten, av vilken flertalet gäster gärna* taga 
två gånger — 11. b. om den är god. 

Således till de varma efterrätterna, eller när
mare bestämt några finare och medel fina puddin
gar, lämpliga att stjälpa upp och sedan servera 
rykande varma med eller utan varm sås eller 
kompott ! 

—.(Kalla efterrätter, vilka på sätt och vis äro be
kvämare, i det att de kunna i förväg beredas, skola 
snart få sitt kapitel ; f. 11. förefaller det, som om 
just de varma skulle särskilt vara favoriserade.) 

Varma puddingar kokas vanligen i vattenbad, 
och deras basis utgöres merendels av en kokt smet 
bestående av smör, mjöl och en vätska grädde, 
mjölk, vatten — som sedan tillsattes med ägg, 
socker och det smakämne, varifrån puddingen fått 
sitt namn, som t. ex. ananas, aprikos, mandel, 
choklad m. m. Av stor vikt är att mjölet får 
koka väl, så det är fullt utsvällt; vidare att ägg
gulorna iröras var för sig; att vitorna vispas till 
hårt skum innan de tillsättas, samt att formen är 
vacker i form och tät samt har lock. Detta se
nare är emllertid ej alltid nödvändigt, enär ett dub
belt smörsmört papper kan bindas över formen i 
stället för lock. 

Puddingens kokning är också en viktig sak. Kok
ningen kan ske antingen i ugn eller på spisen, i 
alla händelser i s. k. vattenbad. För egen del före
drar jag att koka den på spisen, emedan jag då 
lättare kan hålla reda på när vattnet i kastrullen 
kokar in och kan ersätta detta med nytt. — När 
formen är smord och sockerströdd — eller smord 
och strödd med fint bröd eller kringvriden med 
karamellag fylles smeten i formen till drygt hälf
ten av dennas — formens — höjd, varefter till
hörande lock påsättes. (Locket bör för säkerhets 
skull även det vara smort invändigt). Har formen 
ej eget lock, överbindes den med smort papper, helst 
smör- eller pergamentspapper. Formen placeras 
sedan i en gryta med kokande vatten, vilket bör 
nå till 2/z av formens höjd. Vattnet får på inga 
villkor koka häftigt, utan skall endast sakta puttra; 
men lika viktigt är att kokningen ej avstannar. 
Allt efter som vattnet kokar in, påspädes nytt 
vatten, som givetvis måste vara kokande. Den van
liga kokningstiden för en medelstor pudding varie
rar mellan 1—2 tim. Vissa puddingar, t. ex äkta 
plumpudding kräver dock en tid av 6—8 timmars 
kokning, innan den kan anses färdig. 

Varni fin ananaspudding (för 12—14 pers.). 125 
gr. bästa smör, 175 gr . (3^ del.) bästa vetemjöl, 1 1. 

och i del. gräddmjölk, 9 ägg, 150 gr. socker (i l/2 

del.), i hel burk ananas. 
Smöret, mjölet, gräddmjölken. och sockret får 

koka upp till en jämn smet, som hela tiden vispas 
med en styf visp. När den kokat 7—8 min. efter 
uppkoket, avlyftes kastrullen, och smeten vispas 
tills den kallnat. Då iröras äggulorna en i sän
der och därefter de till hårt skum slagnq äggvi
torna samt drygt hälften av ananasen, skuren i 
fina tärningar, vilka väl fått rinna av från saf
ten. Smeten fylles till drygt hälften i två ganska 
höga pipformar, vilka smorts med smör och be-
strötts med strösocker. Formarna förses med lock 
eller överbindas med smort pergamentspapper. De 
nedsättas i ett kokkärl med kokande vatten, som 
når till drygt hälften av formâmes höjd, och pud-
dingarne få sedan mycket sakta koka omkr. 2 tim. 
Allt efter vattnet kokar in, påspädes nytt sådant, 
som måste vara kokande. (Ett för två formar sär
deles lämpligt kokkärl är en vanlig fiskkittel). 
Puddingarne uppstjälpas och serveras genast med 
följande sås : 

Ananassås: Saften av ananasen, 3 del. vatten och 
i del. vitt vin får koka upp med litet socker, och 
avredes med 1 msk. potatismjöl och 2 äggulor. 
Resten av ananasen, skuren i fina tärningar iläg-
ges, och såsen vispas kraftigt. Den avlyftes och 
tillsättes med 2 vispade äggvitor, och om så ön
skas i tsk. kirschwasser eller . maraschino. 

En något enklare, men god varm ananaspudding 
(för 8—9 pers.). 2 stora msk. smör, (70 gr.) 2./2 del. 
bästa vetemjöl, 6 del. gräddmjölk (cl. tunn grädde), 
3 msk. socker, 5 ägg, y2 burk ananas. — Till for
men;: 2 l/2 del. socker, 1 del. vatten. 

Sockret liigges i en stekpanna, omröres med 
träsked och när det så småningom smälter och 
bliver brunt, påspädes det kokande vattnet. En 
stor oCh tämligen hög, slät eller refflad form 
béklädes genast med karamellagen medan denna 
ännu är varm. 

Smöret, gräddmjölken, • m jölet och sockret få 
under .vispning koka till en blank och jämn smet. 
(5—7 min. efter uppkoket.) När smeten svalnat 
iröras äggulorna en i sänder och därefter de skum-
slagna vitorna. Sist ncdröras de fint skurna, väl 
avrunna ananastärningarna, varefter smeten hål
les i den sockcrglaccrade formen, som sedan be
handlas likt ovan lämnade anvisningar. Puddingen 
kokas i vattenbad på spisen omkr. 2 lim. Se förcg. 
recept! Den stjälpes upp och serveras med den 
sås, som bildats i formen, tillsatt med ananas-
saftcn. och saften av /2 citron samt avredd med 
i tsk. potatismjöl, 1—2 äggulor, och 1 skiva spa
rad finhackad ananas. Obs.! Såsen bör vara fullt 
förberedd innan puddingen stjälpes upp, så man 
blott har alt slå formens sockerlag i såsen. 

Varm aprikospudding (för 8—9 pers.). V/2 del. 
rismjöl, /2 lit. tunn grädde, 50 gr. smör, 6 ägg, 2 
hekto torkade aprikoser (bästa slag), vatten. 

Aprikoserna sköljas ytterst väl och få ligga 1— 
—15 lim. i omkr. 4 del. vatten, med sockret mellan 
varven. Därefter får alltsammans ett lätt uppkok, 
varefter lagen frånsilas, så aprikoserna komma att 
ligga torra. 

Smöret, rismjölet, grädden och hälften av apri-
koslagen få under vispning koka till en blank smet. 
Kastrullen avlyftes, smeten vispas tills den är 
nästan kall (placera kastrullen i en balja med kallt 
vatten så sker avsvalningen fortare!) Äggulorna 
iröras en i sänder och därefter de till hårt skum 
slagna vitorna. Drygt hälften av aprikoserna skä
ras fint och nedröras tillika med litet socker, om 
så är behövligt. Smeten slås i en smörsmord och 
sockerströdd ganska stor form, som blott får vara 
fylld till drygt hälften. Formen behandlas och 
puddingen kokas som i förcg. recept, men här 

V arm ananaspudding. 

torde i/ timmes kokning vara tillräcklig. Ser
veras uppstjälpt med en sås beredd av de återstå
ende aprikoserna som passeras, utröras med resten 
av aprikoslagen, 2—3 msk. vitt vin), citronsaft, 
vatten, socker samt avredes med 1 tsk. potatis
mjöl. Formen kan om så önskas glaceras med 
karamellag i st. f. smör och socker. 

Varm hasselnötspudding (för 8—9 pers.). 100 g r. 
nötkärnor, 8 bittermandlar, 6 ägg, 4 msk. socker, 
3]/2 del. grädde, msk. potatismjöl. — Till for
men: 2.y2 del. socker, I knapp del. kokande vatten. 

Sockret smältes i en stekpanna, och när det är 
ljusbrunt påspädes -vattnet, varefter en större form 
kringvrides med lagen. (E11 pipform bör helst an
vändas). — Nötterna skållas i hett vatten så gott 
sig göra låter, torkas i ugn och malas jämte bit
termandeln. I en kastrull röras äggulorna med 
sockret, och efter 10 min. påspädes den med po
tatismjölet uppkokta grädden. Krämen får under 
stark vispning sjuda över elden (ej koka!). Av
lyftes, varefter krämen vispas tills den är kall, 
då de malda nötterna tillsättas jämte de till hårt 
skum slagna vitorna. Krämen hålles i den förbe
redda formen och puddingen gräddas i vattenbad 
på spisen omkr. il/2 tim. Puddingen får stå 5 
—10 min. i formen innan den uppstjälpes. 

Varm choklad pudding (för 8—9 pers.). 2 msk. 
smör (60 gr.), i1/ del. vetemjöl (75 gr.), 6 del. 
gräddmjölk, 1 knapp del. socker (90 gr.), 50—75 
gr. riven, osockrad choklad (eller 2 rågade msk. 
fin kakao), 1 tsk. vaniljsocker, 5—6 ägg. — Till 
formen: 2 del. socker, 54 del. vatten. 

Smör och mjöl fräsas ett par min. och grädd
mjölken påspädes, socker och choklad iläggas och 
smeten får ett uppkok på 4—5 min., varefter kast
rullen avlyftes och smeten vispas tills den är av
svalnad. Då iblandas äggulorna en efter en un
der kraftig oinröring och därefter de till hårt skum 
slagna vitorna. Massan hålles i en större, soc-
kerglascrad form (se ovan!), och puddingen gräd
das i vattenbad —i l/2 tim. Uppstjälpes och ser
veras med varm vaniljsås. — Denna pudding är 
mäktig, varför den passar på en lättare fisk- kött-
eller fågelrätt. 

Varm ingefärs pudding. Samma smet och samma 
beredning som vid föregående pudding, utom att 
i stället för choklad tages Ya,—1 hekto syltad fint 
skuren ingefära, tillika med litet — 2—3 msk av 
dennas lag. 

* 

IDUNS KÖKSALMANACKA. 

DEN 5—11 FEBR. 1922. 

SÖNDAG. Frukost: Ägg på krutong med skink-
sås; smör, bröd, kaffe, vetekrans. — Middag: Ve
getarisk grönkålssoppa med äggstaiining; Stekta 
ripor (3 fåglar, beräknas för 5—6 per.) med hel
stekta potatisar, lingon eller- gelé; Kompott av 
blandad torr frukt i mördegssnäckor med vanilj-
sås eller vispad grädde. 

MÅNDAG. Frukost: Stekt sill med gräddsås, 
kokt potatis; smör, bröd, kaffe. — Middag: Kropp
kakor fyllda med fläsk- och brödtärningar; äppcl-
soppa med katrinplommon. 

TISDAG. Frukost: Uppstekta kroppkakor med 
lingon; smör, bröd, kaffe och skorpor. — Middag: 
Kokt bergtorsk med enkel hollandaisesås, potatis; 
mannagrynsbrulé. 

ONSDAG. Frukost: Stekt fläsk och potatis; 
smör, bröd, kaffe. — Middag: Sufflé på fågel 
(rester), stekt potatis, svamp- eller fågelsås; saft
kräm med gräddmjölk. 

TORSDAG. Frukost: Sillgratin, smör, bröd, ost, 
kaffe. — Middag: Ärter och fläsk; tunna lagg-
pannkakor och sylt. 

FREDAG. Frukost: Kokt falukorv med riven 
pepparrot och potatis; smör, bröd, kaffe. — Mid
dag: Stekta filéer av kolja på fat (se förcg. num
mer av Idun!) garnerad med vispad grädde. 

LÖRDAG. Frukost: Makaroni- och fisklåda med 
äggstaiining; smör, bröd, kaffe; skorpor. — Mid
dag: Köttbullar, potatis och saltgurka; Saftsoppa 
med klimp. 

RECEPT. 

(Eftertryck förbjudes). 

Ägg på krutong med skinksås (för 6 pers.). 6 
ägg, vatten, salt. — 6 skivor vitt bröd, 1 msk. smör. 
— Skinksås: \x/2 msk. smör, 4 msk. mjöl, y2 lit. 
god mjölk, salt, peppar, socker, ( l/2 tsk. fast kött
extrakt eller 1 tsk. madeira), omkr. 2 hekto rökt 
fläsk. — Brödskivorna, vilka ej få vara för små, 
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Ko tt b ull 
Svavelhärvattcn Svavelpomada 
förlänar en yppig hårväxt samt äro de effektivaste 
medel mot mjäll, hudutslag och vissa ekzem. 

"dra" mycket smör. Om Ni där

för skulle försöka med 

SVEA. VÄXT 

Bullarna bli lika delikata men 

kosta betydligt mindre 

Uppfinnaren av Watzins Svavelhårvatten och Watzins Svavel-
pomada med sin familj» varav sanningen om dessa preparaters 
goda verkningar bevisas. 

Att här av mig fotograferade personer tillhöra förenämnda 
familj samt att deras hår är äkta och naturligt intygas. 

Stockholm den 6 Dec. 1920. 

Fotograf, Barnhusgatan 6 

Symaskiner 
g. De en k/asfe — de ô äste/s. 

Kungl. Hovleverantör. 

Fyriorneis 

jg'1 Fiskbullar 

•B Kaviar 

»Sardiner 

R A D H E S  À N J O V I S  Mot blodbrist och nervositet. 
För åldringar, vuxna och barn. 

i ostronsös, Kryddsill, Maljcssill, Aplil-
bitar, Vingasill, Rensad aniovis i dill, 

bkinn- och benfri oslrononjovis. 
Levereras i bleckkörl. 

A.-B. Sveriges Förenade 
Konservfabriker 

GÖTEBORG Kungl. Hoflav. il 1111111111111111111111 r 11M11 • 111 • 111111111 • 111111111 • 

A X E L  H I N D E R S O N S  E F T R  
Hötorget 13 - STOCKHOLM 

är det bästa 

Java-Kaffe 

inom velociped- och motor-
velocipedbranchen ständigt på 

lager hos 

A/B NYMANS VERKSTÄDER 
UPPSALA A 

NDAST DE BÄSTA 
råvaror komma till an

vändning vid framställning 

av Thüle Cacao, som 

är oöverträffad i närings
värde, smak och dryghet. Vid sjukdomar i munhåla och svalg. 

Effektivt skydd mot smitta Vid 

epidemier. 

EHZ BE 53Z TSSM 
A. B PH AR MACIA ̂ TOCBÖQJ.M Blomsterfonden! 
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Varuhuset Vollmers-nHeeths 
GÖTEBORG 

minium min II un i m minim 

Jumper-Garn 
2-tr. helyllegarn för stickning och 
virkning ar Jumpers, Scarvers etc. 

Ett 40-tal moderna färger. 

Bunt à 100 gr Kr. 1: 75 
Docka à 10 gr » 0:18 

Färgprover pä begäran. 

Till landsorten mot post
förskott + porto. 

Ett  vacker t  ansik te!  
varje kvinnas plikt mot 
sig själv att hälla sin 
hud så mjuk, klar och 
ren, att hon redan vid 
första påseendet väcker 
beundran. Var och en 
är ansvarig för sin 
huds utseende, var och 
en kan, så att säga, 
välja sin hy sjä lv. Hu
den förändras för var
je dag, den gamla dör 
och ersättes med ny. 
Börja i dag vårda eder 
hud med 

Understundom när 
man går gatan fram
åt, möter man helt 
plötsligt ett ansikte, så 
fint och älskligt, att 
det outplånligt inristas 
i ens minne. Vad är 
det då, som framkallar 
denna oemotståndliga 
charm? 

Vad vi kalla "ras" 
och kultur, får sitt 
allra bästa uttryck i 
en fin, vacker hy. Den 
som har en dylik, kan 
aldrig verka frånstö
tande, simpel eller all-
daglig. 

Man bör aldrig låta 
huden bli blek, a skgrå, 
livlös, vanställd av por-
maskar — "ett vanpry
dande utslag". Det är 

Vid en tids behandling med SYSTER ELLAS 
salva kan man vara säker på en fulländad vacker, 
vit och fin hy. Pr burk kr. 2:-

Finnes hos a lla A potek, S jukvårds-, P arfym-, F ärg- oc h vä lsorterade S pecerihandlare. 

A.-B. PARFUMERI LOUISE, Stockholm. 

Syster Eilä 
*4 IVA 

FABRIK» */> 

G I S  L A V  C O  

—Jll/Lixl liJia. JrxiicJit ocA. ungdomlig 
-b. crdme amorsuse o Jdoù övriga 
shonhelsmacU/. ha e/i Joru/icU/dxg 

1/erÅéui*. 
Äwn. cLirjeAl JrAn. 

Praktiska, 
hygieniska, i mpregnerade dam
underkläder av olika model
ler för dag- o. nattbruk samt 
Dambindor, även i små rese-
förpackningar, i parti o. mi

nut billigast från 

Carl  S tangenberg,  
Hötorget 10, Stockholm. 

A. T. 28690. R. T. 7762. 

GUMMANS 
Tvättpulver 
- de &' 
öndå de 
bästa. 

Det g äller 
att spara! 

Låt därför icke råttorna ät 
upp det Ni har, utan utrota dessa 
skadedjur med "Råttut". Det bil
ligaste och mest effektiva med
let härför. 

Pris Kr. 1.25 pr pkt. 
BERNER & ZETTERSTRÖM, 

Göteborg D. 
Säljes i apotek, färg- och kemi-

kalieaffärcr samt speceriaffärer på 
landet. 

Begär oshssboih 

"P E L L  E R I N  W 

eng 
?br; kaPv 

Detta märke pä Tarje 
förpackning — en bor
gen för högsta kvalitet 

s ^ f ^ v N l d e ^ b ä s t å !  

Växtmargarin: 

"Extra Växt" 

OrSddmargarln: 

"Högsta märket" 

med kryddor varefter de till hårt skum vispade 
äggvitorna försiktigt iblandas. Massan hälles i en 
smord och brödbeströdd form, som blott fylles 
till /s, och formen förses med lämpligt lock, var
efter puddingen får koka i vattenbad ovanpå spi
sen omkr. 2 tim. Uppstjälpes och serveras med sås, 
beredd av fågelbuljongen, samt potatis eller le-
gymer. 

Kvällar på parkett. 
GÄSTSPELET AV MEDLEMMAR AV 

Konstnärliga teatern i Moskwa är nu förbi, men 
det starka intrycket lever kvar. Denna dramati
ska konst, vuxen, och fostrad i tsarernas och bol-
sjevismens sällsamma rike, avviker kanske ej så 
synnerligt i det yttre från tysk och skandinavisk 
skådespelarkonst i dess bästa form. Här finns 
också skicklighet, teknisk brio, genomgående kun
skap i yrket. Men det stora hos dessa ryssar och 
som vi här i västerlandet inte blivit bortskämda 
med är det absoluta uppgåendet i verket, respek
ten för själva dikten, det hängivna arbetet utan 
tanke på att det egna jaget skall lysa eller upp
märksammas. Teaterns gamla dammiga bräder, 
där så mycken förkonstling och fåfänga huserat 
genom tiderna, bli själva den mark vi trampa på 
och dess människor icke roll tramsägare med mer 
eller mindre recitatorisk skicklighet, utan lidande 
och jublande varelser, individer som i sina dygder 
och laster, sina dåd och drömmar, ge konstens 
förklaring åt livets eviga växling av ljus och 
skugga. 

Den ryska jordens must är icke uteslutande en 
geologisk egenskap, den återfinnes också i det ryska 
temperamentet, i intelligensen, i det konstnärliga 
skapandet. Att den ryska scenkonsten äger must 
och märg, det har det nu avslutade gästspelet på 
Dramatiska teatern ådagalagt. 

Maxim Gorkis "Natthärbärget", A. Tschechows 
"Onkel Vanja", Fjodor Dostojcvskis "Bröderna Ka-
ramosov" och A. Tschechows "Tre systrar" gåvo 
karaktäristiska prov på vad rysk dramatik är. 

Vad är den då? frågar den icke initierade.^ Jo, 
den är först och främst byggd på realism, på en 
omutlig sanningskärlek, den är vidare rik på grund
liga filosofiska och psykologiska utredningar, hand
lingen rör sig i långsamt tempo och över det hela 
vilar en tragisk skuggning som gör att även hu
morn, då den någon gång kommer till uttryck,' dar
rar av undertryckt smärta. 

Det för svensk publik -välbekanta Natthärberget 
— spelat förträffligt även av våra egna och av 
tyskarna — fick en delvis ny prägel av den äkt-
ryska miljön och av typerna, vilkas lumpiga om-
hölje ej kunde vara annat än ryska trasor i sista 
stadiet. 

En beundransvärd regikonst hade sammangjutit 
de många livsfragmenten till en helhetsbild av 
mänskligt elände, och i fråga om spelet — om 
denna natursanning i tal och mimik ens kunde 
kallas spel — stodo alla på samma höga konst
närliga nivå. Bland kvardröjande intryck av den 
starka människoframställningen står för anmälaren 
fru Tschechowas Wassilissa, härbärgets värdinna, 
lysten, vacker och brutal i sin kamp att vinna 
den unge arbetaren Wasjka Pepel, herr Baksche-
jezv, en häftig och passionerad natur, som av sin 
kärlek till Natascha, Wassilissas syster, drives till 
mord och fängelse, vidare den förkomne baronen, 
Nastja, flickan från gatan, pilgrimen Luka, vars 
fromhet och oreserverade människokärlek gör ho
nom till ett slags farbroderligt helgon bland härbär
gets skamfilade befolkning, den stackars skådespe
laren, som drömmer om aldrig nådda triumfer o. s. 
v. Deras spel överflödade dessutom av fina detal
jer, som gåvo åskådaren hela deras historia. 

I Tschechows "Onkel Vanja", liksom Gontscha-
rovs roman "Oblomov", cni dikt om den ryska vil-
jeslappheten och det ryska drömmarlynnet, glän
ste framför allt herr Katschalozv och fru Gcrma-
nova. Deras replikväxling i kärleksscenerna blev 
till en känslornas musik, ehuru man — tyvärr — 
ej förstod språket. 

Det är djärvt och på det hela taget out förbart 
att transponera om Dostojewskis mäktiga sede
skildring "Bröderna Karamasov" till ett drama för 
scenen. Det är som att plocka bitar av Michelan
gelos David eller något annat skulpturalt mäster
verk och räcka fram dem under föregivande att 
de utgöra verket självt. 

Har man romanens innehåll någorlunda bevarat 
i minnet blir den sceniska omgestaltningen blott ett 
antal fragment, där skildringens plastiska gjutning 
går till spillo. Men det måste erkännas att brott
styckena innesluta mycket som har livspuls och 
dramatisk kraft. Sådana scener som den gamle 
vällustingen Fjodor Karamasovs utläggningar om 
livsnjutningen, Dmitrijs förtvivlade självförsvar 
vid förhöret angående mordet, som han ej begått, 
och Gruschenkas förföriska mjukhet, då hon vill 
fånga den oskuldsrene Aljoscha, äro ovedersägli-
gen dramatik som står sig, allra helst med det 
fulländade spel ryssarne presterade. 

Av romansens myckna psykologi och upphöjda 
patos ger dramatiseringen som sagt föga, och ak
ternas tröttande längd plus språket, .som man inte 
begriper, bidrager att göra skådespelet Karamasov 

STEINmr&SONS 
•gg«i6fflg«BK8̂  
STORT UOER1 ENflAMAOtNTURSN: 
UJNDHOLMJS PIANOMAGASIN 
.STOCKHOLM • JAKOBJBER030ATAX3» 

f7à'r//amta märkeför 

vantar ocA-
strumpoiz 
Ŝ Tnnes i vazye 
vä/forferad ?xanu-
faÂtur-, tricot-oeâ 
/zortcarimffär: 

Ĵ ^DOPPYÄRMARE 

Den mest ekono= 
miska kokningen 

ilr det kraftigast aptitgi-
vande och mest stärkande 
av alla moderna organiska 
järnpreparat. Synnerligen 
lättsmält föredrages det av 
den ömtåligaste mage. Vid 
blodbrist och svaghet av 
största verkan. Dess a nge
näma smak gör att det med 
lätthet tages a v s åväl barn 
som vuxna. 

Tillverkas ft 
APOTEKET VASENS DROG-
HANDELS LABORATORIUM 

STOCKHOLM 
Otiginalflaskor om 500 gram. 

Fås å alla apotek. 

V I T R U M S  

F E R R O L  

slier med 

I D U N  
1 9 2 1  
i  r ö t t  k l o t b a n d  
m e d  gu l d t r y c k  

finnas nu att tillgå hos 

hrr Bokhandlare eller 

direkt f rån 

IDUNS EXPEDITION 
STOCKHOLM 

Gratis medföljer titelblad 

jämte register. 

Kr. 2:50 + porto 80 öre. 

Likvid i postanvisning. 
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FR.IT T E.FTEP. 
C H AXLE'S-JOSEPH NATOIRE 
C Lti TROIS GRUCEi") 

Fh PAULI o 
j y ? * ss 

j 

-Tablet-

Rcumatism 
Gikt 
Nervsmärtor 

terna 
verka 

snabbt o. 
säkert vid 

Huvudvärk 
Ischias 
Influensa 

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

till kr. 2:60. 

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

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

är en världsberömd kraftnä 
ring för barn och Klena personer 

Förordas av läkare. 
Köpes i apotek, speceri-

& cirogaffärer. 

Tilldragande 
är alltid clt friskt utseende ! Be

varas bäst genom dagligt'bruk av 

den balsamiska och välgörande 

Yvy.tvàlonm 
Yvy-tvålen säljes i varje affär 

landet runt. 

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

till en hårdknäckt nöt. Och ändå tror jag ej man 
velat undvara denna länk i programcykeln. Några 
av det ryska själslivets mera egendomliga sidor 
drogo förbi som i blixtljus, och det fick ersätta 
vad som däremellan var ett sövande mörker. 

"Tre systrar" av A. Tschechow är ett borger
ligt skådespel med motiv från en liten landsorts
stad, där tre döttrar av en gammal militärläkare 
tillbringa ett enformigt och för deras andliga 
hälsa förkvävande liv. Så kommer till staden den 
nye batterikommendantcn och inträder i de tre 
systrarnas krets som en frisk fläkt från yttervärl
den. Mascha, en av systrarna, som halvt förviss
nar i ett äktenskap med en torr ämbetsman, för
älskar sig efter hand i den vackre och intelli
gente kommendanten, men lyckan blir av kort var
aktighet, ty han måste lämna staden för att draga 
bort till en annan ort, och så börjar det gamla 
livet på nytt. 

"Tre systrar", är en av de små existensernas tra
gedi, evigt upprepad i alla tider, där det finns 
livshungriga människor, som leva i' bur och slå 
sig blodiga mot gallret. För övrigt : dela vi ej alla 
på ett eller annat sätt de tre systrarnas fången
skap? Gå vi ej som de samma kretsgång på nötta 
tiljor, ha vi ej strävat oss trötta efter ett vikande 
mål och ha vi ej sjunkit där vi trott oss kunna 
stiga? 

Skådespelets allmängiltighet ökar dess verkan, 
ehuru det tekniskt sett är godtyckligt byggt. Den 
ryska lokalfärgen liksom själva personskildringen 
verka naturligtvis övertygande. De första akternas 
familjeinteriörer med sina ömsom allvarliga ömsom 
burleska scener äro utan tvivel eu trogen spegelbild 
av, hur det går till i ett ryskt borgerligt hem, 
då husets yngsta dotter fyller år. Den livliga tav
lan vittnade för övrigt om en genialisk regi, fan
tasifull, tuktande och ledd av säker smak. 

Det blir därför en överflödsgärning att lovorda 
spelet. Helt kan jag dock ej undgå att tända be
römmets rökelse, nämligen för de tre systrarnas 
framställarinnor, fruarna Germanova, Tschechova 
och Krischaiioivskaja. En skiftningsrikare framställ
ningskonst, där vars och ens individualitet skarpt 
kom till synes, få vi väl näppeligen mera skåda på 
svensk scen. 

Avskedet i sista akten, då Mascha och batteri
kommendanten skiljas och systrarna efteråt stå 
lyssnande till musiken från det bortdragande re
gementet, blev aftonens dramatiska glanspunkt. 
Här behövdes ej språket, det mimiska spelet gav 
allt och det gav så mycket, att ^både de spelande 
och publiken knappt sågo för tårar. 

Var myckcf omhcfdcL 

'3/4 kg. £ysk" 

Choklad 

Konfekt 

Marmelad | p fier ask 

endast 

5 kr. 

till landsorten fraktfritt 5:80 kr. pr. ask r ekommendera*. 

PERCY f\ LUCK & Co. 

JAAWICA 

Vfflk 
IM EN DE MÂ5TE VARA MOGNA 

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

The Banana Company A.-B.  
Norrlandsgatan 16 - Stockholm. 
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STALRESARMADRASSEN IDEAL 
Hygienisk - Billig - Hållbar 
Prislista gratis och franko 
AKTIEBOLAGET RESÅR 

Tel. 780 Karlstad Tel. 780 

I FIMTVIANSU* 
•Srtteao 

msm-m 

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

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

miminmmiHnnmiiminnnwl 

t A MA/fGA/t/AfrA3Jf//f. sroc/r/rotAf 

Av SANGALLA the 
rekommendera vi 

våra kända märken 

"PEKOE SOUCHONG" 
" I M P E R I A L "  
"ORDINARY" 
l originalförpackningar. 

PERCY F. LUCK & Co. 

Må t le detta enastående gästspel lia efterlämnat 
någon lärdom till ga gn för vår egen sceniska konst ! 
Våra artister hade åtminstone talrikt infunnit sig 
för studiers skull. Och om de ej voro för mycket 
självupptagna, borde de observerat, att ryssarna 
visste vad konstnärligt allvar och omutlig disciplin 
ville säga. Att där härskade en vilja, som sam
mansvetsade alla till en konstnärlig enhet, att diva
nycker och artistfåfänga ej hade något svängrum, 
utan de gåvo sitt bästa, icke för att förhärliga 
sig själva eller låta sig förhärligas, utan för att 
lyfta dikten till högsta möjliga plan. 

Anton Tschechows dramatiska skämllynnc, som 
vi nyss bevittnat i "Tre systrar", uppenbarade sig 
på nytt i en bagatcllartad enaktare, "Ett frieri", 
som inledde premiären på Lilla Dramaten föregå
ende vecka. Men om denna grälduett roar ryssar, 
så roar den ej här. Man blev gladast då ridån föll, 
och av de spelandes ej alltid lyckade ansträngnin
gar att döma, tyckte nog även de alt slutscenen 
kom som en befrielse. 

Efterpjäsen "Den leende fru Madeleine", av 
Dcnys Amicl och André Obey är en fransk äkten
skapskomedi av ej alldeles vanlig läggning. Här 
är nämligen icke fråga om otrohet från någondera 
parternas sida, utan om en lymmel till äkta man 
som behandlar sin fina och intagande hustru med en 
brutalitet, som hoppas vi, ej har alltför många mot
svarigheter i verkligheten. Ett revolverskott, som 
förberedes på ett sinnrikt sätt, återställer harmo
nien — på scenen. T det verkliga livet skulle den 
mannen knappast låtit sig omvända så lättvindigt, 
om han även för ögonblicket slokade vingarna. 

Herr Hedqvist var fullkomligheten i sin. stupida 
grymhet, han gav den ondskefulla braekan. i sin 
prydno, och fröken Borgström som den torterade, 
fint kännande hustrun, lade i dagen det bästa av 
sin talang. 

ARIEL. 

Oscarsteatern nya program, "Prinsessan Olala", 
fyller uppgiften att underhålla, ja kanske rent av 
vissa stunder nå så till underhållningens högsta 
grad att det charmerar, med sitt skimrande fiirg-
och musikglitter (kompositör Jean Gilbert), sitt 
fyndiga uppslag och sina växlande scener, som 
ibland överraska med komiska effekter, ibland 
mera odelat vädja till sentimentaliteten. 

Naima Wifstrand hade en glänsande afton så
som den primadonna, som del skall till för alt 
uppbära allt detta glitter för att det — låt vara 
att det inte är alltigenom så-äkta — skall under 
några sorglösa timmar kunna ge åhörare och åskå
dare en glimt av feeriet från en annan värld än 
den vanliga borgerliga. Det är prinsar och prin
sessor, som röra sig i operetten, fastän lyckligtvis 
i en så pass pikant förklädnad, som operettens titel 
antyder. — Som prinsens (hr Schröders) guvernör 
visade hr Niska en ny och överraskande komisk 
sida av sin talang. 

E. 

IDUNS FOLJETONG. 

(Forts. fr. sid. 135.) 

»Kärleken är intet skämt, Andrea. Kom 
ihåg, att kärleken är ett sorgespel.» 

»Se inte på mig så där, Lucia. Småle som 
förut; nyss voro vi så lyckliga!» 

»Man kan inte alltid vara lycklig. Lyckan 
än en synd, lyckan måste man plikta för», 
sade hon i d ocerande ton. 

Han vände bort huvudet och teg, djupt 
bedrövad. Han piskade ej längre på hästen, 
och Télitto hade saktat farten. Lucia vände 
sig om och såg, att landån ej var långt 
bakom dem. Det blixtrade till i hennes 
ögon. 

»Piska på hästen, Andrea», sade hon, 
»fort!» 

Vagnen flög framåt som en pil. För 
att hålla sig upprätt stack hon in armen un-

oiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiimj 

\ Att virka en jumper är både roligt och \ 
\ nyttigt — ja d et kan rent av bli inkomst- i 
\ bringande, om Ni sänder in plagget före I 
I i april till I duns J umpertävling och får \ 
I pris för Er händighet. I dun har ut fäst a t Ï 
\ tre pris: 50, 25 och ij kronor för de \ 

Ë bäst gjorda jumpers. Närmare tävlings*• \ 
\ regler se I dun nr ./. All aupplysningar \ 
\ om tävlingen lämnas dessutom å i 

Ê Idnns Redaktion, Stockholm, A. T. 9S03. \ 

VIKINGABALK 

Titta noga 
på detta Troll 

L 

Storm må ryta, havets svarta vågor dåna, ^ 
skummet spruta löddrigt över stäven 4 
och ur ändlöst fjärran inga kuster blåna — 
dock med lugn mot färdens mål I sträven. 

Viking skokräm kannen aldrig l förglömma, 
ty dess rykte intet kan begränsa 
och i själva stormen älsken / att drömma / 
om hur Edra söndagsstövlar glänsa. 

'Ja. det är margarin, 
men garantimärkt!' 

Tbort 
med tuättbräda och rotborste vid tvät
ten. En enkel kokning med Tomtens 
Tvättpulver gör dem överflödiga, om 
Ni tvättar enligt bruksanvisningen. 

Det garantimärkta margarinet 

tål jämförelse med smör även pä 

bordet. Vilken fullkomligt onö

dig lyx är det icke då att använ

da smör, när det garantimärkta 

margarinet är så väsentligt myc

ket billigare. 

Sätt margarin på bordet redan 

idag, men se till att det är ga

rantimärkt ! 
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BEGÄR VAR K ATA LUG MS IV 

HUGO 5VEN550N & C9 
QOrEUORÛ 

ELEKTRISKA AKTIEBOLAGET VOLTA 
STOCKMOLM^^^ 

erre 
ar Hans Höghet FORDOMEN, som ännu 
idag hindrar många fruar från alt köpa, 
en utmärkt smörsort bara därför att den 
inte är tillverkad i ett mejeri på landet. 
Ock det är intet gratis nöje alt täta honom 
regera-det kostar hundratals kronor 
om året,om man låter tvinga sig att köpa 

mejerismör i stället för 

Bästa Järnmedel, 

utmärkt stärkande. 

Föreskrives av läkare. 
Erhålles å alla apotek. 

CH0K01ADER 
HM Qyergfådiqt delikata u. 

B A S T A - V A X T  
JGwtfcz 

vamsrcr 
41̂  ̂ccJt m/ta 

ofo- cvrftÅlari 

Men deras kärlek blev dristigare med 
tarje dag. Litande på de bägge andras 
säkerhet, vågade de allt vad älskandes fan
tasi kan tänka ut. De satte sig bredvid var
andra; Andrea lekte med Lucias solfjäder 
eller näsduk, räknade ringarna i hennes 
p o r t e b o n h e u r. Om de voro långt ifrån 
varandra, talade de om sin kärlek på ett 
särskilt språk, ett ordförråd syftande på det 
förflutnas händelser: en uppslagen parasoll, 
en sjö, en spetssjal, något uttryck, som en 
av dem hade begagnat då. Om Lucia såg, 
att Andrea var tankfull, förde hon plötsligt 
talet på lantbruksmötet och förklarade små
leende, att den dag, då blomsterutställningen 
hade sin premieutdelning, hade varit en av 
de skönaste i hennes liv — och Andrea fick 
tillfälle att infläta ordet häxa i sitt tal. 
De förstodo varandra på e'.t tonfall, en blick, 
en rörelse. Men en dag sade Lucia till An
drea, som stod i a ndra ändan av rummet: 

»Hör på, Andrea, jag har något att viska 
i ert öra, som ingen annan får höra.» 

»Inte jag en gång?» sade Alberto med 
en komisk förolämpad min. 

»Nej, varken du eller C aterina, som sitter 
och småler där borta. Kom hit, Andrea.» 

Han gick över rummet bort till henne; 
hon lade sin hand på hans axel för att få 
honom att böja sig och viskade: 

»Min Andrea, jag älskar dig.» 
Han tänkte sig om litet och sade sedan: 
»Nu skall ni få höra svaret. 
Och så viskade han i hennes öra: 
»Min älskade, min lilla häxa, jag älskar 

dig!» 
Han återvände till sin plats. Nu ville 

Alberto nödvändigt veta, vad de hade sagt, 
annars skulle han dö av nyfikenhet. Lucia 
låtsade ge efter och erkände, att hon hade 
sagt: »Alberto är nyfiken som en kvinna, 
låt oss retas litet med honom» — och att An
drea hade svarat : »Nej, vi ska inte plåga den 
stackars Alberto.» De hade mycket roligt 
åt detta påhitt, men de älskande gjorde al
drig om försöket. De hade andra utvägar. 
Han bjöd henne armen, då de gingo till 
bords, eller på terrassen och i trapporna, 
och då tryckte de varandras armar, snud
dade vid varandras händer. Ibland höllo de 
huvudena så nära tillsammans, att det såg ut, 
som om de kysstes. Då Caterina ej var 
inne och Alberto vände ryggen till, v äxlade 
de brännande, glödande ögonkast. Då de 
tillbringade aftnarna i sa longen, valde Lucia 
sin plats så sinnrikt, att hon kom att sitta i 
skuggan och kunde oavvänt se på Andrea 
bakom sin mans rygg, utan att någon märkte 
det. En hel kväll kunde Lucia sitta där 
nedstämd och fåordig, med smäktande min 
och matt röst. 

(Forts.) 

Detta kaffe rekommenderat 
särskilt för god och fyllig arom. 

PERCY E LUCK & Co 

På resa med småbarn 
Använd 

alltid är det moderns ständiga bekymmer: Varifrån 
skaffa mjölk? En praktisk, enkel utväg är att  
lia en burk Nestles barnmjöl till  hands. 
Harnmjölct är mycket lätt  att  tillreda, enär 
endast varmt vatten behöver tillsättas. DS 
ej någon svårighet är förbunden med till
lagningen, kan man således med lätthet ge 
barnet samma föda på resor, som när man 
är hemma. liarnmjölet håller sin färskt myc
ket länge och vållar inga svårigheter vid 

matsmältningen. 

Kalmar 
Risslärkelse 

ch Ni blir belåten med. /\ su Ha t 

Kalmar Ångkvarns A.-B 

/ TärnfinRfur 
i f i n n e s  i apoteken. Hl _ - Huvuddepil för Sverige: 

Apoteket Kronan, Kristianstad. Tet. 62 
Obs.l Varumärket håstskomagneienl i. 332. 

DuKtyger - HandduKar 

Vår nya 

ELEKTRISKA SPIS till fabriKspriser 

Almedahls Förs.-Magasin 
OBS.! 55 A'iingsgatai: 55. OBS ! 

G Ö T E B O R G  

n:r 7406 eller 7412 

Sr just det Ideal som 
föresvSvat varje hus

moder. 
S v e n s k t  a r b e t e .  
Svensk konstruktion. 
Särskilt lämpad efter 
svenska förhållanden. 

Säljes pä mycket förmän), 
avbetalningsvillkor. 

Tapetkompaniet 
levererar Eder 

till lägsta priser. Största sortering av 
in- och utländska kvalitéer. Rekvirera 
prover genast. Riks 99 05. Allin. 133 20. 
Katarinav. 7, Sthlm. (Vid Slussen.) 
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SoIidarEariut 
Rengöring av nybyggnader och av andra smutsiga arbeten. 

Ett hus, som handtverkarne lämnat, är visserligen färdigt, men hur se 
spåren av deras arbete ut! Och hur svårt är det icke att fä bort allt 

detta kalks och färgstänk från golv och väggar, för att nu inte 
fönstren. Härtill är emellertid »Solidar» som 

Med en varm »Solidar*lösning» besegras full» 
•tändigt a llt motstånd, som göres av smuts och 

fläckar. Det är en glädje att se hur raskt 
och grundligt alla efter byggnadsaln 

betet kvarlämnade smutsfläckar 

försvinna och hur fönstren 
skina spegel blanka 

och rena. 

„'V 

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

Äter 
Ni 
havregröt 
? Vet Ni 

huru den 
skall smaka 

? Har Ni 
provat 
A X A  
? 
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fl VARJE HEN BÖR FINNAS 1 

i MMMCK I.uiïs iöiiBoi ' 
lllllllllllllll 
AV E L I S A B E T H  Ö  S  T  M  A  N  - S U  N  D  S  T  R  A  N  D  =  

12:te uppl. 
Fullständigt omarbetad och utvidgad §| 

Pris Kronor 10m— | 

MVUCT. Anvisningaratt använda gasspis ellergasugn || 
IX T fill I • vid alla recept för stekning och bak ning. = 

i# 

LÄSARINNORNAS 
SPALT 

FRÅGOR. 

Skulle någon av Iduns läsare 
vilja skänka en obemedlad flicka 
några gamla läroböcker, som 
lämpa sig för studier på egen 
hand. 

Är synnerligt tacksam för ett 
latinskt lexikon. Adress lämnas 
av Iduns redaktion. 

M. L. 

Kan någon av Iduns läsarinnor 
av erfarenhet upplysa om något 
annat medel än rökning finnes 
för boklusens fullständiga utro
tande. Har hört något pulver 
skulle finnas? 

Bekymrad bokvän. 

SVAR. 

Svar till Orolig. Ni kan gärna 
fråga vilken läkare som helst. 
Svaret skall bli att antingen får 
Ni låta operera Er, eller ock kan 
ni inte alls opereras. Och i detta 
sista särskilda fall får Ni se tiden 
an. Ni kan i alla fall leva, även 
om Ni inte kan opereras. Jag 
läste en gång i en tidning, kanske 

(var det denna, en fråga liknande 
eder och då jag kände en ung 
flicka som hade struma, men inte 
kunde opereras, så frågade jag 
henne vad som var att göra ochi 
iakttaga för den som frågat i tid
ningen. Hon svarade : "Säg den 
frågande att hon skall blott leva 
livet och vara glad". Och det har 
hon, som svarade så, själv gjort 
sedan dess. 

Ebon. 

Svar till "Orolig". Sök för sim
man den kände läkaren, Doktor 
Vesterlund, Enköping. Han har 
ulan operation behandlat struma 
med gott resultat. 

En gotllänning. 

Svar till Mor. Behåll flickan 
hemma så länge och se tiden an. 
Sänd inte bort henne. 

Ebon. 

Svar till I:ru Eva. Bråka inte 
med er man om han nu inte vill 
ge er pengar pr vecka till hus
hållet. Har han 10,000 om året 
kan ni ju vara lugn. Ni får ju i 
alla fall pengar, fast i mindre 
poster. Bråk är det förfärligaste 
som finns och det kan leda till 
oanade ledsamheter, som inte all 
världens pengar kan bota. Och 
vad gossen beträffar så kan det 
ju inte skada alt han ser att pen
gar inte komma fram allt för 
lätt. Somliga barn få se motsat
sen, ofta till deras framtida 
skada. 

Ebon. 

Direkt Linie till Amerika. 

Skeppsbron 16, Stockholm. 
Tel. adr. Transatlantic R. T. 7890. 

»16157*5^ 

FABRIKEN 

SOL 
GÖTEBORG 

Gynna Iduns annonsörer!  

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

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

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

Fås överallt, eller skriv till 
THE OATINE COMPANY'S Generaldepôt, Kr. Bernikowsgade 1, Köpenhamn. London & Paris. 

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

En säker inkomst 
erhålla alla, som kö
pa vår patcntcradc 
automatiska snabb-

'«tickningsmaskin FA
VORIT. Maskinen 
kan tjänas in på två 
månader. Begär vill
kor och prospekt, 
som sändes mot ett 
20 öres frimärke. 
Redbara manliga och 
kvinnliga agenter an
tagas. På förekom
men anledning få vi 
fästa ärade speku
lanters uppmärksam
het på, att FAVO
RIT stickmaskiner ej 
äro att förväxla med 
andra mindervärdiga 
utländska rundstick-
ningsmaskiner. 

A.-B. HEMMASKINER 
Kungsgatan 7, Stockholm. Avd. 7. 

FRÅGOR_OCH SVAR 

Fråga. Jag är en 18 års musi
kaliskt begåvad elementarbildad 
flicka, vars högsta önskan vore 
att få ägna sig åt musikstudier. 
Finnes väl någon fond, som sätter 
mig, obemcdlad, i stånd att fort
sätta mina pianostudier? Har 
tänkt gå in på den merkantila 
banan, men fruktar jag att ej bli 
till freds med mitt arbete där, då 
min själ ligger i musiken. Tror 
Iduns läsare, att jag skulle kun
na leva och laga lektioner i 
Stockholm genom att själv giva 
lektioner? Vilket blir fördelak
tigare att studera vid någon 
musikskola eller vid Musikaliska 
akademien? Tacksam för många 
goda råd är 

Radvill la nd sorts fl icka. 

Svar. Ar ni själv elller even
tuellt edra anhöriga och bekanta 
fullt kompetenta alt bedöma huru
vida ni verkligen är så utpräglat 
musikaliskt begåvad att det är 
lönt alt på allvar tänka på att 

<Den "Dam 
son si t ur vJrCo p s 

O V2RÜ.1G7 F0KTT7.LASS 10 P*.vY* 
försu-nmar ej ou prtJvo 

Den no earfya frâar.ûllâ «v fiXtô bjoraojiop I o M Kâ Olo»dafl i ev OMO osowHjer 1 o nr. 
oer f ullatflu-idlfl Il lusion 

KATunuoA nusr^ 

f\NUl IUN DQVIM5 TEftfi FA 8Q VÄX JÖ 

ir alltid bist. 
I parti hos: 

Aktiebolaget AHLBERG & BRENNER 
Stockholm. 

I minut hos : 
Conrad Andrén, Hornsg. 44 B, Sthlrr. 
F. J. Kahn, Kornhamnstorg 61, Sthlir. 
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BABY VINOLIA |  
TALKPUDER /  

FÖR BARN /  

Den verklige känndren 
väljer Vinolia 

Ws..,.<N«NSsS 

Fråga, i) Kan någon gc en 
mor anvisning på något trevligt 
pensionat, helst på småländska 
höglandet eller i skogrik trakt, 
ej för långt från Stockholm, dit 
hon kunde skicka sin 17-åriga 
dotter, som är i behov av luft
ombyte. Helst dnr ungdom bru
kar finnas. 

2) Något välkänt trevligt min
dre hotell eller pensionat i S tock
holm, vore jag tacksam att få 
adress på. 

Laiidsortsfru. 

Svar. 1) Det är nog endast ett 
fåtal pensionat på det småländ
ska höglandet som hålla öppet 
under vintern. — Men varför ej 
låta den unga flickan komma till 
någon hushållsskola eller herr
gård där man tager emot elever 
eller inackorderingar; detta skulle 
såväl bliva både nyttigare och ro-

' ligare för flickan. Här ett par 
1 adresser : Överstinnan Hyltén-
I Cavallius, f. Frick, Burseryd, 
Småland ; Strängnäs Husmoder-

kola* Fru M Braune; Fru Lisa 

PRAKTVERKET 

SVENSKA KVINNAN 
GENOU SEKLEN" 
10 F ÄRGTRYCKPLANSCHER 

INBUNDEN MED AV KONSTNÄREN KOM

PONERAD PÄRM (BEGRÄNSAD UPPLAGA) 

KR.  5: 
5 = eller 
5 PORTOFRITT MOT INSÄND LIKVID I POSTANVISNING = såvä 
5 Eligai 
5 5' adre 

! /DUNS EXPEDITION - STOCKHOLM^ 

— 149 — 

välja musiken som yrke? Det^är 
sannerligen inte nog alt "hela ens 
själ ligger i musiken". Det for
dras både kraft, energi, tempera
ment — och pengar och återigen 
pengar att komma fram på den 
numera starkt överbefolkade mu
sikaliska banan, där både små, 
medelmåttiga och ej så sällan ock
så stora förmågor trängas om 
plats för att på något sätt göra 
sig gällande! — Ni skall inte alls 
kunna leva i Stockholm på lek
tioner för er egen utbildning! — 
Att komma in vid musikaliska 
akademien är mycket svårt och 
därtill fordras lysande avlagda 
prov; lättare är det vid de pri
vata musikinstituten — Richard 
Anderssons musikskola, Sigrid 
Carlheim-Gyllenskiölds musikin
stitut, Gerd von Sydows dito, m. 
fl — men vid dessa ställa sig 
givetvis undervisningen dyrbar, 
särskilt när eleven står på ett 
högre undervisningsplan. 

Fråga. Har en gång läst om 
en sorts reskudde med pappers-
fyllning, men kommer ej ihåg om 
man skulle klippa papperet i små 
bitar eller smala remsor. Jag un
drar om det inte är fördelak
tigt att också taga små tygbitar 
ibland. Mycket tacksam för svar. 

Ingrid c B. 

Svar. Ni menar antagligen en 
kudde, som förr i tiden var gan
ska allmänt i bruk. Se här be
skrivningen hur en sådan åstad
kommes : Av tvättbart, ganska 
stadigt tyg — hälst i kulört linne 
— sys ett kuddvar i lämplig stor
lek, t. ex. 35X40 cm., vilket hop
sys pä alla fyra sidorna så när 
som på ett litet stycke, jämt och 
nätt så stort alt handen kan föras 
in. Av papper, rent eller ock lukt-
fritt tidningspapper klippes 1 cm. 
smala och 30—40 cm. långa rem
sor, vilka lätt krusas och blandas 
om varandra. Härmed fvlles 
kuddvaret ganska tätt, varefter 
den öpna sidan hopkantas. — Man 
kan också förse öppningen med 
iryckknäppen, ty härvidlag är del 
ingen fara att något av innehål
let tränger ut. Vid behov för
nyas fyllningen. 

Fråga. Vore tacksam 0111 ni i 
nästa 11 :r av Idun, i brevlådan 
•lier å frågoavdelningen, ville 
lämna uppgift å namn och adress 
på i Tyskland eller Wien utgivna 
tidningar och tidskrifter om 
kroppskultur, konst etc. under 
signatur Konstintresserad Idun-
prenum. 

Svar. Vänd eder till någon 
större bokhandel där tidskriftska
taloger alltid brukar finnas. — 
För övrigt finnes å varje postkon
tor en större taxa med uppgift å 
så gott som alla Europas och 
Amerikas tidningar och tidskrif
ter. Om ni noga studerar den — 
varje lands tidningar etc. stå för 
sig — så bör ni 110g sj älv finna 
er till rätta. 

I KÖKET 
O C H  v ,  

PA MATBORDET 

Clrbog a 

U 
HU5MÖDPAPNAS 

kO 

TALK
PUDER 

/ .. \ 
/ UTSÖKT LENANDE 1 
f KYLANDE OCH UPP- î 

MJUKANDE FÖR HUDEN. ! 

/ sorterac/e doften I 

ÖPIECKERé 
&VN0KÄP6LAR 

stärka nerv- och muskelsystemet, skän
ka ungdomlig spänstighet, levnadsmod 
och energi, samtidigt som de undan
röja trötthet, sömnlöshet och svaghets
tillstånd. Finnas å alla apotek och 
drogaffärer eller expedieras efter rekvi
sition frän undertecknade, poriofritt. 

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

Ask om 20 kapslar (för 20 dagars 
bruk) kr. -1.25. 

Liten kur (S stora askar) kr. 20.—. 
Stor „ (10 „ „ ) kr. 38.50. 

Generalagenter för Skandinavien: 

Harald Westerberg & C:o, 
— Göteborg. — 

KINAMAGASINET 
specialaffär f ör Kinesiska varor: Hand
vävda Siden, vita och randiga Tvätt
siden, Råsiden 3 : — mir., Textilier, an
tikt porslin m. m. Obs. I Äkta varor 
extra låga priser. Regeringsgatan 43, 
t tr., Stockholm. Riks. 30 86. 

livra 'iT »j v* it t* i allt vad som t i 11 -nya varor hör hcmmct! 

Nya Priser cnsan,s£S ' hc,a 

Nv Kataln** för 1922 p* bc8äran ny naidiog gratis och fraktfl. itt-

STRALIN S PERSSON Korsnäs. 

Björkboms Maltextrakt 
är ett utmärkt kraftnäringsmedel för 

barn, sjuka och konvalescenter. 
Maltextrakt med kalk 

liar särskilt visat sig lämpligt som 
botemedel mot eng. sjukan. 

Maltextrakt med järn eller järn och 
kina är ett utmärkt medel vid blod
brist och allmänna svaghetstillstånd, 

då järn erfordras. 
Obs.! Detta järnmedel är ej stop
pande och ej skadligt för tänderna 
o. dessutom välsmakande o. hållbart. 

Fås på alla apotek. 
Nyhet: B jörkboms maltextraktkaramel-
Icr i askar à 1 : 25 kr. Synnerligen 

välsmakande ! 
Björkboms Maltextraktfabrik är flyt

tad till 
_ apo teket "LEJONET" i Malmö. 

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

Sagroidpiller. 
Det erkänt goda, säkert och utan 

olägenhet verkande avföringsmedlet 
äkta Sagroidpiller finns nu åter alt få 
på apoteken. 

£ i l i n i l l Z E E K B M M I I I I I I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l I M I I I I I I I I I I I I I I I l l l l l l l l £  

1  C A R L  L A R S S O N :  l  

o  t k y l a  
skyddas huden av 

SVENSKA M EDICINALVÄXTFÖRENINGENS 
torkade blåbär, lingon, spenat, dill, sopprötter m. m .  

Högsta kvalité. Billiga, hållbara, lätta att förvara ock 
enkla att anrätta Bären ge utmärkta soppor. Lingonen 
ge dessutom en god sylt Sopprötterna ge med obetydlig 
fettillsats en välsmakande buljong. Utförlig beskr ivning med 
följer varje kartong Finnas i varje välsorterad speceriaffär 

OBS.! Förekomma i minut endast i våra kartonger. 



Vårt klimat fordrar, 
för alt hyn skal! behålla sig frai che, 

smidig och mjuk en fet hudcreme. 
In gnid huden, i synnerhet alltid efter 

varje tvättning, med Oxygeno!fabri

kens Amarant-Cold-Cream. Efter

lämnar ingen fett glans. Lät ej 

påtvinga Eder ut.ändska fabrikat. 

Landegren, Domargården, Säfsjö. 
Vidare finnes Hemslöjdsskolan i 
Rättvik med inackordering; Hus
moders- och trädgårdsskolan, 
Hösterum, Söderköping, Fru S. 
Ekenstam, m. fl. 

2) Hotel Svecia, 6—8 Biblio
teksgatan, Hotel Excelsior, Bir
ger Jarlsgatan 35, Hotel Klara 
Larsson, Birger Jarlsgatan 23 ä ro 
välkända, s törre privathotell. Min
dre sådana, men dock omtyckta 
äro Selma Bergs pensionat & Fa
miljehotell, 20 Humlegårdsgatan, 
Stockholms Hospits, 10 Vasagat. 

Fråga. Bcdes härmed få infört 
följande fråga. Har ett par vita 
sidenskor, men önskar få dem 
svarta; hur skall jag göra? 

Tebe. 

Svar. Vi ha en gång sett en 
person som med utmärkt gott re
sultat färgade ett par solkiga v ita 
sidenskor med — svart tusch. 
Hon spädde ut den helt litet med 
vatten och tillsatte sedan en aning 
upplöst gummi, varefter lösningen 
hastigt ströks på sidenet med en 
pensel. 

Fråga. Frågas härmed 0111 nå
gon av Idunläsarne i Stockholm 
kunna giva mig upplysning om 
adressen till något institut för 
para finbehandling. 

G i na. 
Svar. Fru Maria Enquist, exa

minerad sjukgymnast, innehar ett 
Institut för skönhetsvård vid Bib
lioteksgatan 6—8. Här finnes 
även en avdelning för parafinbc-
handling. Men ni bör allt betän
ka er, innan ni underkastar er en 
sådan behandling. 

Fråga. Hur rengöres bäst en 
grå filthatt? A nia. 

Svar. Gör av bensin och pota
tismjöl en blandning i konsistens 
av en gröt och stryk denna raskt 
på hatten, varefter den genast in
lindas i rena, dubbla vita skyn
ken och får ligga till nästa dag. 
Då har bensinen avdunstat och i 
de flesta fall skall man finna att 
hatten är ren. — Den sista delen 
av arbetet — borstningen — bör 
om möjligt ske i fria luften, då 
givetvis potatismjölet ryker starkt 
omkring. 

Fråga. Kan någon av Iduns 
läsare giva mig adresser på några 
inackorderingsbyråer? 

Mångårig prenumeranI. 
Svar. Fru Signe Forsberg, 

Norra Inackorderingsbyrån, 68 
Drottninggatan ; Nya Inackorde
ringsbyrån, Jakobsbergsgatan 34; 
Stockholms Uthyrningsbyrå, Stn-
replan 6. 

Fråga. Undertecknade, kontors
flickor, till vilka ofta vid tele-
fonpåringningar till kontoret rik
tas frågan: "Vem är det, jag ta
lar med?", anhålla om upplys
ning, om denna fråga bör besva
ras med för- och efternamnet 
eller med efternamnet, föregån
get av "fröken"? 

Kontorsflickor. 
Vi tro att det lämpligaste sva

ret i ovan anförda fall är att 
svara "det är en av kontorister
na", "ett kontorsbiträde", "kas
sörskan" etc., beroende på den 
anställning, som man har. Ty i 
vanliga fall vill, eller rättare sagt 
behöver ej den soin frågar veta 

Sydöstra 

är ojämförligt Blekinge, Kronoberg- och södra 
Kalmar läns mest spridda dagliga tidning. Huvud
kontor : Karlskrona. Fasta filialkontor och redak
tioner i Kalmar, Växjö, Nybro, Karlshamn, Ron
neby och Sölvesborg, dessutom över 200 fasta kom

missionärer i Blekinge och sydöstra Småland. 

Upptaga 9.500 tördagar 10.000. Grfiänt snaööaste nyßefsorgan. 

Den affärsman, som för sin annonsering söker en 
vidsträckt läsekrets, annonserar i 

S y d ö s t r a  S v e r g e s  D a g ö f a d  

I D U N 
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G R A N S H O L M S  
F I N P A P P E R S B R U K  
ANLAGT 1803 - -  Q E M L A  - - ANLAGT 1803 

Specialbruk för finare papperssorter. 

OMBUD OCn PARTINEDERLAG I STOCKHOLM: 

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

namnet på den svarande, utan 
endast den anställning, hon på 
kontoret har att fylla eller svara 
för. Är däremot den telefone
rande en inom affären och även 
för personalen känd kund, som 
vederbörande ofta har att göra 
med, k an ju efternamnet föregån
get av titeln — fröken eller fru 
— uppgivas, men i de allra flesta 
är detta dock onödigt, enär den 
som telefonerar då merändels har 
reda därpå och känner igen rös
ten. Däremot skall inte förnam
net nämnas; detta hör privatlivet 
till. 

Fråga. Vore tacksam få veta, 
om det är nödvändigt att hava 
studentexamen för att kunna bli 
farmaceut. Har genomgått åtta-
klassigt läroverk. 

Harriet. 
Svar. För inträde på apoteka-

lebanan såsom elev å apotek for
dras betyg om alt ha undergått 
godkänd mogenhetsexamen. I bok-, 

I handeln finnes numera "Studie- ' 
handbok vid farmaceutiska insti
tutet". 

Fråga. Tilldelas prenumerant, 
gratis insändandet av frågor och 
svar? Tacksam för svar. 

S. O . 
Svar. Frågor av mera allmänt 

intresse införas gratis i Idun, li
kaväl som även svaret, som in
flyter i tidningen är kostnads
fritt. 

Fråga. Skulle någon av Iduns 
läsarinnor vilja ge mig ett gott 
råd. Jag vill näml. ha' ett litet 
nätt och trevligt skåp i ett rum 
som användes både som arbets
rum och matrum (ej bufféet). 
Har sett ett trevligt skåp i 2 av-
deln. på en hemslöjd, med reff-
lade dörrar och så att man på 
nedre avsatsen kunde sätta sina 
frukostkoppar etc., men det är 
så länge se'11 att jag ej kan få 
ritningen därifrån. Vore därför 
tacksam få ritning dels på ett 
hörnskåp och dels ett rakt något 
i stil med ovan beskrivna. Skall 
ej vara stort. 

"Hemtrevnad". 
2) Tänker virka eller sticka en 

lång halsduk av jumpergarn i 
"grälla" färger, hur bör jag sam
mansätta färgerna och hur män
ga färger bör jag ha? Har tänkt 
mig 3 à 4. 

"Grälla färger" 

Svar. 1) Tycker ni ej att det 
vore allra lämpligast och dessut
om bekvämast för er, om ni di
rekt vände eder till den Hem
slöjdsaffären där ni såg skåpet 
i fråga? Där får ni nog sådana 
råd alt ni blir både förstådd och 
hjälpt. 

3) Vi sågo nyligen en mycket 
trevlig jumper virkad i svart, cl-
fenbensgult, ljusbrunt och klar-
grönt vilken tog sig förträfflig ut. 
— E11 annan trevlig randning är 
mörkblått och klargrönt med en 
smal rand av djupt fuchsiarött. 

Fråga. Hur skall man "driva 
upp" hyacint- och tulpanlökar i 
krukor inne i boningsrum? 

Oerfaren. 
Svar. Ni är alldeles för sent 

ulc — eller för tidigt — ty driv

ning av lökarne i fråga har va
rit i gång sedan mer än en må
nad tillbaka. — Annars är re
geln den, att när krukorna i 
dec. tagas in för drivning, så 
vattnas de först, varefter de få 
slå på en ej för varm plats och 
med en pappersstrut över löken. 
Efter några dagar framffyttas 
krukorna närmare dagern, och 
efter ytterligare 3—4 dagar stäl
las de i fönstret, då givetvis 
pappersstruten läges bort. 

Fråga. Kan någon av Iduns lä
sarinnor giva en ung fru ett gott 
råd eller säga henne var felet 
kan ligga? Saken förhåller sig 
sålunda : Min man och jag kom-
mo som nygifta för ett par år 
sedan till en medelstor stad i 
södra Sverige där vi bosatte oss. 
Efter det vi kommit i ordning 
och gjort vårt hem inbjudande 
och trevligt gjorde vi visiter i en 
del familjer som vi ansågo lämp
liga att umgås med. De gjorde 
i sin tur återvisit hos oss och 
bjödo oss efter en tid på middag. 
Efter del vi varit på middag hos 
alla dem vi gjort visit hos bjödo 
vi i vår tur på middag som i 
mitt tycke var särdeles lyckad, 
men sedan avstannade umgänget 
helt och hållet. Ingen tog sedan 
någon notis om oss. Vad kan 1111 
detta bero på? Min man är en 
mycket fin och sympatisk man 
fast ej någon utpräglad sällskaps
människa. Jag själv är 1111g och 
glad, endast tjugu fyra år, men 
har inga sällskapliga talanger 
utan är en helt vanlig ung kvin
na. Jag är visserligen mycket 
hemkär, men i längden blir det 
bra enformigt för en 1111g fru 
att uteslutande ägna sig åt mat
lagning och skötseln av ett hem, 
i synnerhet som inga småttingar 
finnes. Jag är synnerligen road 
av ett angenämt umgängesliv, 
tycker om att se och träffa män
niskor, höra litet musik och var
för inte dansa ibland. Allt detta 
förvägras mig 1111 av en oförklar
lig anledning. Min man fäster 
.sig ej så mycket vid det, han 
har sitt arbete som till största 
delen upptar hans tid och för 
övrigt en man har ej samma krav 
på nöjen som en ung kvinna. In
nan jag gifte mig var jag myc
ket med ute i sällskapslivet och 
märkte aldrig att människor 
skydde 111ig. Min barndom och 
tidiga ungdom har jag tillbrin
gat i en av våra trevligaste norr-
landsstäder. Nu lider jag så av 
den tryckande ensamheten och 
fullständiga isoleringen från yt
tervärlden. Giv mig ett råd! 

Fru Irma S—». 
Svar. Ja, det här kan ju anses 

vara ett kinkigt kasus men, vet 
ni, det finnes ingetating att göra 
åt saken, åtminstone direkt. Och 
allra minst får man visa sig an
gelägen, sårad eller besviken, 
över alt ett under så till synes 
gynnsamma auspicer börjat um
gänge helt enkelt stannar av. 
Rannsaka och beskåda er själv, 
som om ni såge er själv med helt 
främmande ögon .— kanske är ni 
för levnadsfrisk och kanske blir 
ert sätt allt för ansträngt force
rat livligt när ni någon gång 
ändå synes i sällskapslivet, på 
teatern, på biograf e. d. Men gå 
inte och bär på någon sjuklig 
föreställning att ni är "skydd av 
människor!" — Vårt råd är att 
ni griper er till med någon sär
skild sysselsättning, "Röda-kors
arbete", syförening, en språk- el
ler sykurs etc., vilket allt sam
mans numera finnes till och med 
i den minsta småstad. Därigenom 
kommer ni tillsammans med en 
hel del olika personer, och så 
kanske ni till slut kan råka på 
sådana så att närmare bekantskap 
och till slut umgänge kan uppstå. 
Och så läs och förkovra er i 
vetande och bildning, men välj 
ej endast "roliga böcker". 

G o d  
inkomst 
i dessa svåra 
tider erhåller 
den som blir 
kommissionär 
för IDUN 1922 

T i l l s k r i v  
IDUNS EXPEDITION 
S T O C K H O L M  

Ytterligare prisned* 
sättning fr. / ja n. 1922 

L e d i g a  P l a t s e r  oc h  
P l a t s s ö k a n d e  

25 ore pr mm. 

LEDIGA PLATSER 

15 år s bättre flicka, 
frisk och villig, far god plats på herr
gård, att tillsammans med jämnårig 
flicka d eltaga i lättare liushållsgöromäl. 
Lön 20 kr. i månaden samt familje
medlem. Svar med foto till "Herr-
gårdshushåll", Iduns exp. f. v. b. 

Vikarie 
under ett år från och med den 1 mars 
1922 önskas för förcständcrskan av 
3 : d je grad vid Pitcä hospital och asyl; 
behöriga sökande äga att senast före 
klockan 12 den 20 februari 1922 till 
överläkaren ingiva sina till K ungl. Di
rektionen för Piteå hospital och asyl 
ställda, av behörige» styrkta merit-
o c h  t j ä n s t e f ö r t e c k n i n g a r  å t f ö l j d a  a n 
sökningar. 

Piteå i november 1921. 
Hospitalsdirektionen. 

Husjungfru. 
En snäll och villig flicka, som vill 

åtaga sig en husjungfrus sysslor och 
vara husmodern till verklig hjälp, er
håller genast väl avlönad plats i liten 
familj. Svar med betygsavskrifter och 
0111 möjligt fotografi till "Husjungfru", 
p. r. Alingsås. 

Husföreståndarinna. 
För bosättning i Stockholm önskar 

undertecknad en bildad, husliillskunni«: 
dam till husföreståndarinna. Svar med 
foto till Greve G. von Rosen, Sjötorp, 
Tutaryd. 

En stadgad flicka, 
med goda rekommendationer, som på 
egen hand kan åtaga sig sköta hem
met för en änkling, med en 4-årif£ 
gosse, kan få god plats omkring den 
1 mars. Hjälp till grövre sysslor kan 
påräknas. Liten våning, med alla be
kvämligheter. Svar till "Bättre hem 
— Box 308 —• Göteborg 5". 

Kvinnlig arbetskraft 
inom såväl hemmens som andra 

kvinnliga arbetsområden kan Ni 

med bästa resultat 
erhålla genom att sätta in en «q . 

nons i IDUN, specialorganet för 

kvinnliga platsannonser av alla 

slag. 

Insänd Eder annons till I d u n a  

Annonskontor, Stockholm, och nj 

erhåller omgående prisuppgift. 

— T SO — 



En icdigbliven kvinnlig assistcntbc-
fattning hos den under Stockholms 
stads hä lsovårdsnämnd lydande bostads, 
inspektionen kungöres härmed till an
sökan ledig; och äga hugade kompe
tenta sökande att senast fredagen den 
10 f ebruari 1922 klockan tolv på dagen 
j hälsovårdsnämndens expedition i hu
set n:r 11 vid Vasagatan ingiva sina 
iill n ämnden ställ da, *• tjänsteförteck-
ning åtf öljda ansöknin gar. 

Kompetensfordringarna äro : åttaklas-
sigt läroverk eller däremot svarande 
allmän utbildning, genomgångna spe
ciella utbildnings kurser i  bostadsinspek
tion samt författningskunskap rörande 
bostäder, om möjligt praktisk och teo-
r c,isk kunskap i bostadshygien och 
byggnadslära. 

Stockholm den 26 januari 1922. 
Hälsovårdsnämnden. 

DIVERSE 

^", l l t en  lyckoböna 
medfo jer varje beställning à en sats 
babykläder innehållande 7 st. delvis 
hajulsydda plagg av prima tyg 0 . mö-
dell Kr. 16:—. l',n sats babyklädet-
av fru f hams modell med s. k. en
gelsk blöja samma pris. I) :o nu-d här-
mantel Kr. 23:—. 

Till landsorU-n mot postförskott ' 
£ru ]?. LIDHACK, Valhallavägen 53 
Stockholm. Riks. 5g 26. 

B a b y  u t s t y r s l a r .  
välsydda och bra modeller av bästa 
tillbehör Kr. 10:—, med engelsk blö
ja och gördel samma pris. Bärmantel 
Kr. 4 : —. Dopklänning med mössa fr. 
10:50 till 15:—1 kr. Lakan och Örn
gott Kr. 8 : —. Mönster medf. Röda 
Korsets modeller å Habyutstyrslar äro 
utarbetade i min ateljé. 
Dagmar Jacobsons Vitvaru- o. Linne-

sömnadsaffär 
Borås. Rt. 1406. 

Lärarinna, 
kompetent att undervisa flicka i 7 :de 
klassens kurs sökes för innevarande 
virtennin. Musikalisk har företräde. 
Svar med betyg, löneanspråk och ref. 
till Kontraktsprosten A. X. Beckman, 
Pärgelanda. 

PLATSSÖKANDE 

Bättre, hushållskunnig flicka, 
ni. r calskolebildn., s om genomgått hus
hållskurs, önskar komma på större lant
gård el. herregård, som husmoders hjälp. 
Någon lön önskvä rd. Svar till "Duglig 
1922", Idu ns exp. f. v. b. 

I p rästgård 
el. gott lanth em önskas plats som hus-
hållshjälp mot fritt vivre. Svar till "32 
år", Box 23, Växjö. 

30 års flicka 
önskar plats som husföreståndarinna 
eller dyl. Fullt kunnig i ett hems 
skötsel, äve n sömnad. Svar till "Dug-
lig", Svenska Telegrambyrån, Örebro. 

Ressällskap till Tyrolen 
önskas i början av mars av yngre dam, 
som för vila och rekreation ämnar sig 
till Meran. Svar till "Våren i Tyro
len", Iduns exp. f. v. b. 

En bröstsjuk flicka 
utan hem undrar om någon bättre lot 
tad människa ville hjälpa henne med li 
tet pengar. Svar under signatur "Tack 
sam 1922", Iduns exp. f. v. b. 

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

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

Vägglöss 
Desinf. m. Amerik. Gassystem (ej 

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

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

Söker NI plats 
på något av den kvinnliga verk

samhetens olika områden? 

Kom då ihåg 
att ett beprövat och av tusentals 

kvinnliga platssökande med bästa 

resultat anv änt förfaringssätt är att 

annnonsera i Idun. 
annonsera i IDUN. Insänd Eder 

annons till Iduns Annonskontor, 

Stockholm, och Ni erhåller omgå 

ende prisupp gift. 

INACKORDERINGAR 

THYRA RINMANS 

Konvalescenthem 
för barn 

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

^ouindervisning. Kindergarten. Sär-
sktld spädbarnsavdelning. Prospekt. 

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

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

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

näringssalt. Erhålles på bleckburkar 
hos Frö-, Blomster-, Färg- och Kemi
kaliehandlare. 

Damer, hallå! 
10 st. moderna handarbetsmönster i 

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

A. Carlson, Atelier Svea, Falun. 

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

teter och funktionsrubbningar. 

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

Kungs g. 60; STOCKHOLM 
Behandling ar 

weumatisfta tkftomwnow*. 

MAMMOR!  
, GERDA von SYDOW S 

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

Nedsatta terminsavgifter. 

Göteborgs Enskilda 
Handels-Gymnasium 

östra Hamngatan 45. Tel. 96 80. 
Framstående lärarekrafter. 
Individuell undervisning. 

Begränsat elevantal. 
Begär prospekt 

och årsredogörelse. 
Inspektor Föreståndare 

Otto Nordenskjöld. Erjk Börner 
Professor. Direktör. 

Gyn nastikdirektörsexamen 
avlägges efter 2-årig kurs av kvinnliga 
elever vid 

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

Fräkencréme 

I C A  
Borttager fräknar, fin
nar, fnassel m. m. Pris 

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

I ska Parfymmagasinet, 
Hovleverantör, Drott

ninggatan 21, Sthlm. 

S:ta lirai 
innehåller s vavel i löslig for m, 
stärker hårväxten, förhindrar 

mj ill 1 bild ning. 

Parfymeris S : ta Birgitta, Stockholm. 

S:ta Birgittaskolan 
Regeringsgatan 19-21, Stockholm 

Rikstel. 141 08. Allm. tel. 51 90. 

Förnämsta läroanstalt % kvinnligt praktiskt handarbete. 
Undervisning i klädsöm, linnesöm, barnkläder, all slags konstbroderi i 

spetsar, monteringar etc. Anmälningar mottagas dagligen 10 5 
Elever mottagas 1 och 15 varje månad. Aftonkursen 2 gånger i veckan 

Lägre avgifter. EMMY KYLANDER 

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

H U S M Ö D R A R !  
Praktisk kurs i tillskärning och klädsömnad börjar den 20 febr Specialitc 

kappor och dräkter samt enklare klädningar. Under fru Harms personliga 
ledning. Mönster efter alla Modejournaler. 

A.-B. STOCKHOLMS TILLSKÄRARE-AKADEMI, 
Riks 308 10. Drottninggatan 71 a, 1 tr. Allm. 165 36 

Anmälan mellan 1—4. 

TRADGARDSKURS 
för kvinnliga elever vid Torshäll, Leksand 1 apr.—31 okt. — 15:dc kursen. 
Extra elever även på kortare tid. Vegetarisk kost. Ref., prosp. och vidare 
upplysningar på begäran. 

LILLIE LANDGREN. MÄRTA PHILIP. 

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

O  B  S . !  

Onnestads Trädgårdsskola 
för unga flickor. 

Ny kurs fr. 7 mars. Ungdom och målsmän anmodas rekvirera skolans 
nyutkomna rikt illustrerade prospekt. Sändes mot 40 öre i porto genom 
rektor Yngve Melander, önnestad. (Krist, län.) 

sJen bästa Sårsalvan^ 
är Syster Elias Sårsalva med Bu-
rows lösning. Pr burk kr. 2.50. 
Den minsta sårskada kan vid van
skötsel övergå i s vårare komplika
tioner, såsom blodförgiftning etc. 
Det enklaste och säkraste medlet 
att förhindra dylikt är att använ
da Syster Elias Sårsalva. 

Försäljes överallt. 

Onnestads 
i Krist:s län — 1868 grundade 

Folkhögskola 
börjar sina kvinnliga kurser den 20 april. Kurserna pågå 4 mån. 

Statsstip. Friplatser för obem. Tidsenlig organisation. Illustr. 
prosp. mot 40 öres porto gm. rektor Yngve Melander, Önnestad. 

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

Junge Schwedinnen 
finden sogleich in vornehmen Hause 
? l t  groszem Garten in Braunschweig 
«cundlichc Aufnahme. Beste Verpfle
gung, vollkommener Familicnanschlusz, 
Gelegenheit zur Erlernung des Haus
halts und Gartenbaues sowie Musik
unterricht. — Referenten bei Familie 
'  etterson-Odeen, Vestra Nygatan 26. 
,.0rrköping und Kapten Setterwall, 
»olkungagatan 6 c, Stockholm, 
"âu Kommerzienrat Dr . ing. J. Konegen 

Braunschweig, Gellerstrasse 24, 
- Deutschland. 

Herbas Fotkur 
är det förnämsta medel för fötternas 
vård. Verksamt mot ömma och svull
na fötter, liktornar, valkar, ledknölar, 
kylskador, nageltrång, fotsvett o. d. 
Pris pr sats Kr. 2: 50. Säljes pr post
förskott + porto från 

VARULAGRET WASA, 
Kemikalieavd. 
Stockholm 2. 

trevligt hem 
\ Vadstena finnes inackordering för 1 
?. 2 personer. 
Vadstena. 

Svar till "Box 18", 

Birgittas 
Äkta Citron-Crême. 

Ofelbart medel mot sträv och narig hy 
Bästa ansiktsmassagecrême. 

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

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

IIMIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIlir 

Ett utmärkt medel 
vid alla slag av nervsmärtor såsom 
huvudvärk, reumatism, neuralgi, för
kylnings- och febersymtom hava Dr. 
Stohrs Keplialdoltablctter snabb och 
säker verkan utan besvärliga svettnin-
gar och utan att skada hjärtat eller 
andra organ. Användes med glänsande 
resultat av de främsta kliniker och lä 
käre. Finnes å alla apotek. 

Beprövat medel mot grå tt hår. 
Ger hårrötterna näring och befordrar 

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

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

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

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

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

Sjuka. 
Besök eller skriv till Homöopatiska 

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

Hultkrantz, 
Homöopat. Läkare. STOCKHOLM. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiniiiii 

! Utmärkta organ I 
för 

annonsering i landsortens 
I Arvika: Arvika N yheter. 
i Avesta: 

Luleå: 

Lysekil : Lysekils-Posten. 
I Borlänge: Borlänge Tidning. Maimö; Skånska Aftonbladet. 
I Borås : Borås T idning. Mariestad : 

I Engeihoim: Engelholms Tidning. Mora: Mora Tidning. 
1 Eskilstuna: ftkilstuna-Kuriren. Norrköping: Norrköpings Tidningar. { 
I Falun: Falu-KiirirRn Nyköping: Södermanlands Nyheter, j 
I Gevie: Gefle-Posteo. Nässjö: Nässjö-Tidningen. 
I Halmstad: Hallandsposten. Skövde: Skaraborgs Läns Annonsblad f 
I Hedemora: Södra Dalarnes Tidning. Sollefteå: Sollefteå-Bladet. 
I Hudiksvall: Hudiksvalls-Tidningen Sundsvall: Sundsvalls-Posten. 
I Hälsingborg: Helsingborgs Dagblad säter: Säters Tidning. 
: Härnfiwnrt: Mn»nnp«iijp iinrjnn Söderhamn: Söderhamns Tidning. 1 

Trelleborg: Trelleborgs Allehanda, j 1 Höganäs: Höganäs Tidning. 
I H0rbv; Hörby D agblad. 
I Jönköping: Smålands Allehanda, 
i Kalmar: Barometern. 

Uddevalla: Bohusläningen. 
Umeå: yästerbottens-Kuriren. 
Upsaia: Tidningen U psala. 

I Karlskrona: Karlskrona-Tidningen. Vlsbv; Gotlänningen, 
i Karistadj Värmlands Läns Tidning. Västervik: Väslerviks-Tidningen. 
I Katrinehoim:Katrinfihn1ms-Hiirirfin Växiö: Nya V äxjöbladet. 
I Landskrona: Landskrona-Posten. örebro: Örebro Dagblad. 
I Linköping: Östgöten. 
I Ludvika: Ludvika Tidning. 

Örnsköldsvik: örnsköldsviks-Posten I 
Östersund: JämtlaildS-PöStßL 
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Hur uppvärmer Ni 
Eder villa eller våning? 

Tillvaratag överloppsvärmen i 

spiseln för de övriga rummen! 

Det är ett länge känt behov att kunna tillvarataga all 
den värme, som går förlorad i e n vanlig kokspis. — Den 
nya värmeledningsspiseln "MALCUS" kan, samtidigt 
som det kokas och bakas lämna värme för b ostäder upp 
till 18 rum samt dessutom varmt vatten till disk och bad. 
Värmeledningsspiseln "MALCUS" fungerar som en 
vanlig köksspis, kan skötas av vem som 
helst, eldas lika fördelaktigt med ved, torv. 
kol och koks, underhäller en jämn cirkula
tion ocli en behaglig värme samt är i alla 
avseenden driftbillig. Genom sin placering 
i köket kan eldningen lättare övervakas. 

Värmeledningsspiseln "MALCUS" 
är prydlig och fordrar ej mera utrymme ä n en vanlig kokspis. Offi-

att den är vida överlägsen tidigare 
konstruerade vär-
meledningsspisar. 

Skriv till o ss ; vi 
stå gärna till tjänst 
med katalog och 
upplysningar. 

Aterförsälj. o. in
stallationsfirmor in
bjudas till sam
arbete. 

ciella provningsresultat visa. 

iwnvyi» 

Aktiebolaget Malcus Holmquist 
l Telcfonanrop: MALCUS Halmstad. Tclcgramadr.: MAI.CUS 

VÄRMELEDNINGSPANNAN "MALCUS" för konlor,  samlings
salar,  butiker,  järnvägsstationer,  garager,  växthus m. fl .  Tillverkas 

i 3 typer,  12 storlekar.  

PlX-pojken på äventyr. 

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

Askar 50 örev påsar 25 öre. 

DEN CaWTA DKVCKEN XJte 

CLOETTX» 
GUSLE)-OiCA© 
^ I I)l<N'Vvl » FA yVENiKA FABRIKAT • 

BAR Di  N Sir Cil PARIS 
Poudre de Perles Fines. 

A 

a 
fie 

Bardins berömda pärlpuder 
vitt, r osa, hudfärg, rachel, gul, korall, r ubin, brunt etc. 

Föryngrar och försKönar 
Fås i alla parfym- och Kemittalieaffarer 
Ensamförsäljare för Skandinavien och Finland: 

Madsen & Wivel, Köpenhamn 

•>••1111,- — 
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