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(d66̂ S Tl fßer t  T lanf f  s ex t io  år .  

DIREKTOR ALBERT RANFT MED FAMIL). 
Stående i midten fru Lisa Ranft, vidare fröken Sarqit Ranft och herr Nils Ranft. — Foto for 

Idun af O. Ellqvist. 

OM ÄN DEN NÄRVARANDE TIDEN E) 
erkänner några själfhärskare, torde en re
gent som Albert Ranft icke befara att ut
sättas för revolutionära stormlöpningar från 
det folk öfver hvilket han för spiran. Sty
relseformen, söm tillämpas inom hans rike, 
är byggd på ömsesidigt förtroende, och när 
en författningsrevision påkallas där, blir de n 
genomförd utan nämnvärda slitningar. 

I dagarna fyller Alb ert Ranft 60 år, hvar-
ken mer eller mindre, förmodligen till stor 
öfverraskning för den allmänna meningen, 
som hittills inte kunnat finna några ålder
domsdrag hos Nordens mäktigaste tea

terchef. Men han har alltid utgjort en öfver
raskning för sina medmänniskor. Hams sceni
ska debut, som skedde vid Magda von Dol-
ckes sällskap, då i Örebro, hvarvid han ut
förde Jockums roll i "En söndag på Ama-
ger", var en behaglig öfverraskning, därför 
att ynglingen såg bra ut och visade goda 
dramatiska anlag. Som teaterchef öfver-
raskar han genom sin ovanliga förmåga att 
kunna leda ett halft dussin scener, vara ar-
betsgifvare åt flera hundra människor — 
och drifva det stora företaget lika flott i 
med- som motvind. Men den största öfver
raskning han beredt publiken var väl när 

han ett år eller två tog hand om vår kung
liga opera. Afundsjukan, som är stor i 
detta lilla land, sparde inte på utfall mot den 
djärfve, som tycktes vilja sl å under sig huf-
vudstadens hela teaterverksamhet. Man 
spådde honom ofärd, och man gnuggade sina 
händer, när man fick rätt i sin förmodan, 
att han lika litet som någon annan skulle 
kunna få operans finanser att gå ihop. Men 
i e tt afseende hade man likafullt missräknat 
sig: Albert Ranft tog oturen med samma 
jämnmod som han tar medgången, och när 
det stora skuldkontot skulle göras upp, gäl
dade han beloppet utan att blinka, och så 
dro,g han ett streck öfver den parentesen i 
sitt lif. Ja, han är i sannin g en överrasknin
garnas man. 

När teaterhistorien en gång skall befatta 
sig med hans gärning, blir del tvifvelsutan 
en hel afdeln ing, som kommer att bära hans 
namn. Alla dramatikens arter odlar han på 
sina scener, från den högsta konst till det 
lägsta revygyckel, och så godt som hela den 
nuvarande skådespelargenerationen har tjä
nat sina riddarsporrar under hans direktör
skap. 

Då detta skrifves har ännu ingen enguête, 
riktad till de svenska teaterförfattarne an
gående deras mening om Albert Ranft, varit 
synlig. Skulle den uppenbara sig, blir den 
sannolikt ett kuriosum af sarkasmer och lof-
tal. Äfven dem kommer han att taga lugnt, 
ty hans spellistor kunna vittna för honom, 
att han icke varit njugg mot den svenska 
dramatiken. Visserligen påstås det att hans 
arkiv lär gömma många ospelade svenska 
stycken. Men däri ligger knappast något klan-
dervärdt. Den svenska dramatikens skördar 
äro oberäkneliga, och skulle det uppstå miss
växt, vill Albert Ranft, god hushållare som 
han är, ha samlat i ladorna för de magTa 
åren. Tydningen är kanske icke fullt ex akt 
— nu stå r den emellertid där af artighet mot 
de ospelade författarne. 

När den nyvordne 60-åringen blickar till
baka på sin omfattande gärning inom svensk 
scenisk konst, kan han utan själfberöm säga 
sig, att han icke skytt någon möda för att 
främja den svenska teatern. Han har sina 
svagheter,, han som hvarje annan af kvinna 
född, men hans förtjänster äro i ögonen 
fallande och uilan dem hade han icke nått 
dif han nu hunnit. , 

Albert Ranft har ett lättflytande blod, en 
vidsynt blick, praktisk sans och förmåga att 
vara au courant med tiden. All ensidighet, 
all slentrian ligger honom fjärran och däraf 
följer hans oaflåtliga sträfvan att tillgodose 
publikens mest extrema smakriktningar. Och 
han har kunnat det, emedan hans många sce
ner tillåtit honom en uppdelning af de dra-
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Signe Tîe66es memoarer. 
16. Zelia Trebelli. 

(Forts.). 

I SIGNE HEBBES SALONG SITTER 
snedt emot den vackra kopian af Magnus' 
porträtt af Jenny Lind ett stort, synnerligen 
tilltalande porträtt af madame Zelia Trebelli, 
och i Signe Hebbes minnesbok återfinnes 
följande improviserade hyllning till den be
undrade vännen och kamraten. 

Hos dig det skönas harmoni 
Ej blott i sång sig uppenbarar: 
Du gudagåfvan med ett ädelt sinne parar, 
Din ande, hög och fri 
Oss konstens helighet bevarar, 
Haf tack därför, Zelie! 
Ej blott din stämmas under, 
Men främst ditt ädla hjärtelag 
Reundrar, älskar jag. 

— D et var vid madame Trebellis glänsan
de gästspel på stora operan i Stoc kholm som 
de båda artisterna gjorde hvarandras be
kantskap. Den världsberömda sångerskans 
uppträdande var ett evenemang inom Stock
holms musikvärld. Signe Hebbe sjöng till
sammans med henne i Hugenotterna samt i 
Lucrezia Borgia, hvari Trebelli som Orsino 
var glänsande liksom hon var det i Hugenot
terna som pågen Urbain. 

"En älskvärdare, rättvisare, trefligare kam
rat än Trebelli, kan ej tänkas. Som sånger
ska var hon excellent — Jenny Lind beundrade 
henne mycket. F ödd fransyska förenade hon 
den italienska tonbildningen med fransk 
smak." 

Trebelli hade ett utomordentligt starkt na
tursinne. Under sitt gästspel här sökte hon 
sig så snart hennes tid det tillät, ut i S tock
holms omgifningar. Hon körde alltid själf 
sin släde — d et var kändt, att hon i London 
körde sin cab som den säkraste London
kusk. 

Trebelli var synnerligen jämn till humöret 
— hon var stor nog att kunna undvara det 
plus till r yktbarheten många eftersträfva med 
sina capricer — därtill var hon mycket hu
moristisk. Atmosfären var alltid lätt om
kring henne — lätt och ren. 

Det var två goda vänner som skildes åt, 
då Trebelli efter slutadt gästspel lämnade 
Stockholm och återvände till L ondon. 

matiska värdena, utan att det ena inkräktat 
på det andra. 

Till allt detta kommer att han är idealist, 
ehuru hans vedersakare påstå motsatsen. 
Men som han är en handlingens idealist, icke 
blott en frasens, måste hans rike äfven vara 
af denna världen, ty det kostar som bekant 
pengar att fylla de idèala krafven. 

Som människa är han älskvärd, impulsiv 
fri fr ån höga later och icke så litet originell. 
Han har med åren vuxit ut till en -man för 
sig och en af de mest framträdande gestal
terna i det moderna stookholmslifvef. Och 
vid de nu uppnådda 60 åren omgifves han af 
en hel familj af teatermänniskor: hans hustru, 
fru Lisa Ranft, döttrarna, fröknarna Kajsa 
och Sargit och sonen, hr Nils Ranft, alla ha 
de gifvit Thalia sin ,trohetsed. Själf ingår 
han i sitt nya decennium med bibehållen en
tusiasm för Thaliatjänsten, och alla vänner af 
scenisk konst säga honom ett uppriktigt 
tack för hvad han redan gjort och ett varmt 
lycka till i det framtida arbetet. . 

ERNST HÖGMAN. 

Zelia Trebelli. 

Intet bevis på Trebellis minnesgodhet och 
uppskattning kunde vara Signe Hebbe kä
rare än då hon vårvintern 81 mottog det loc
kande anbudet att medfölja Trebelli på en 
längre turné i N orge. 

Turnén startade i Kristiania. Den lilla 
truppen bestod af Trebelli, Hebbe, bassisten 
Ghilberti (skotte), Musin (belgare), utmärkt 
violonist, Bisaccia, pianist, m:lle Trebelli, hen
nes guvernant, Trebellis kammarjungfru, samt 
en kvinnlig italiensk arrangör. De sex vec
korna, under hvilka truppen besökte de flesta 
af Norges större städer, tillhöra Signe Heb
bes soligaste minnen. Att hvarje dag få 
höra och sjunga tillsammans med en så full
ändad sångerska som Trebelli var naturligt
vis för henne en oskattbar njutning. Där
till kom det osedvanligt behagliga kamrat
skapet inom truppen. Trebelli själf alltid 
glad, Ghilberthi och Musin outtröttliga i u pp
tåg som nästan gjorde garçonerna i ho-
tellerna yra i hufvudet. Och så framgångarna, 
det öfverallt stormande bifallet, blommorna 
och serenaderna. I Trondhjem gåfvos sex 
föreställningar för fulla hus, detsamma blef 
förhållandet i K ristiania. Efter en föreställ
ning i sistnämnda stad skref en kritiker: 

Den modne Kunst beseirer og dölger 
med svulmende Liv Konturen; 
Den er som Saeden, der gylden böiger 
og skjuter Dig-Agerfuren. 

Disse linjer af den begavede Digter, randt 
mig ihu i Lördags under Forestillningen i 
Theatret. Den, der har Sands, for at se ud 
over Livets daglige Krav og Syssler til no get, 
der udvikler og haever Sindet fra Gruset, 
hvortil vi alle mer eller mindre ere bundne, 
glaedes ved ethvert Tillöb til d et, som beerer 
höjere, ethvert Tillöb til Kunst, Musik och 
Poesi, disse herlige Gaver, der har Naturen 
og Skönheten till Moder og som fylder sine 
Indehavere med Fryd - — hvor m eget mere 
Glœde maate man föle ved den fuldmodne 
Kunstnydelse, der igaar bödes det taknemme-

lohannes 5run. 

'På grundvafen af konstnärinnans 
munttiga ßerättefser nedskrifna af 
Tiitdur T)ixefius-Brettner. 

lige Publikum. Harmoni og Skönhed, — Sk ön
hed i Costume, i Stillinger i Toner — S ang 
og Musik! De tvende Damer og Bassisten 
fyldte Huset med sin Sang, og man hengav 
sig til Drömme om Valkyrier og Sköldmöer 
ved de kraftige Stemmer der fuldstaendig 
fyldte rummet. Det var som et Féeventyr, 
som en Duft fra den Verden, hvor Kastel
lerne ere af Luft og Taarnene rœkke till 
Himmelen, disse Slotte som, "ingen Forstand 
kan bygge." 

Signe Hebbes och Trebellis vänskap, som 
under dessa veckor ytterligare befästes, va
rade sedan till Trebel lis död. Vid sina besök 
i L ondon var Signe Hebbe flere gånger Tre
bellis gäst. Hon erhöll genom henne fri
biljetter till teatrarna, och Trebellis vänlig
het utsträckte sig äfven till fru Anna Norrie, 
hvilken, då hon presenterade sig som Signe 
Hebbes elev, blef varmt mottagen af den 
stora sångerskan och anmodad att sjunga 
på en konsert tillsammans med Trebelli. 

Minder fra Norge. 
Til kvadfuldt Stevne ved Vintertid 
En Sangerflok os nu har gjœstet; % 

For Tonescenen den kom herhid 
og sangens /£re den grundfaesied. 
Du fulgfe skaren, men vi hörte nok, 
at Du var Nattergalen i den Flok. 

Din fagre Sang 
Var Sölverklang, 

Dens Ekko bor i vore Sjœle. 

Saa kort var Stunden, du dvaslte her. 
Du vene Fugl fra Sangerlandet. 
Du kom som Vaaren og blef os kjœr; 
Men Fryd med Vemod jo er blandet 
Din S ang var Glaeden i en festlig Stund, 
Som straaler, blusser for at slukkes kun. 

Men eet vi ved: 
1 Mindets Fred 

Skal Sympathiens Aander mödes. 

1 Kunstens Tempel Dit Billed da 
af Blomster kranset skal forblive; 
Og om du feerdes langt herifra, 
skal det Erstatning dog os give: 
Din Valentine og din Margaret, 
Din Folkevise med sin friske Let 

Ere de Baand 
Der Haand i Haand 

Forener os for alle Tider. 

Så hyllades Signe Hebbe vid den fest som 
efter hennes afskedskonsert i Kristiania, ef
ter hennes gästspel därstädes vintern 76 hölls 
för henne af en skara vänner och beundra
re af hennes konstnärskap. 

Jämte Signe Hebbe hade en del andra 
svenska artister, bland dem Fritz Arlberg 
under detta spelår varit-  knutna till National
teatern och blifvit mycket uppskattade af 
publik och press. 

Bland de varmaste beundrarne af de sven
ska artisterna var den store komiske skå
despelaren Johannes Brun. Signe Hebbe 
erinrar sig lifligt huru han efter en repre
sentation af Traviata kom upp och tackade 
med tårar i ögonen Hebbe-Violetta och Arl-
berg-Germont för duetten: "Dette er ikke 
Spil, det er Virkelighed". 

Så lockade också Johannes Brun, hvilken 
Signe Hebbe alltjämt sätter som Skandina
viens störste komiske skådespelare, jäm
förlig endast med Lars Hjortsberg och C. 
Rosenkilde, genom s i n konst tårar i Signe 
Hebbes ögon. Särskildt oförgätlig har han 
blifvit henne som Jeppe paa Bjerget. I sitt 
yttre hade han de yppersta betingelser för 
rollen. Ögonen små, men lifliga, näsan, li
tet upåtvänd, och en "bouche en coeur", 
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Tiösfmefodi. Tlf Dan îJndersson. 
JAG ÄR ENSAM i mina minnens hus, med dei gamla går jag till dom, 
och mitt hjärtas gård är en bräddad säng med ångestens mörka blom. 
Som man väntar ett vårregn så väntar jag den svala och stränga tid, 
som skall bädda min un gdoms gula blad i snöns barmhärtiga frid. 

En sommarens ungmö hon dröjer väl än med en kärlekens visa från 
förr, 

och står som en tiggerska bedjande kvar vid min ungdoms stängda 
dörr. 

Som flyttande fåglar försvinna de år som gjorde mitt h järta gladt, 
och dagens saga och kvällens sång de ropa: vi g å — god natt! 

Så faren, 1 fåglar från barnets land, jag gläds ej längre åt er! 
Här kommer en djupens och mörkrets örn och slår vid mitt läg er ner. 

Han har natt kring hvilande vingar och hans hufvud är grått af år, 
men det är som om långt in i brinnande ögon jag såg ett hopp om vår. 

Kanhända hans vingar och rygg ha makt föra mig bort en gång, 
till an dra land och till a ndra haf att lära en sommarens sång. 
Kanhända han bär mig med glädje bort fill en strand af en sällsam 

sjö, 
med vägor som orgelbrus bärande mig till en drömmens blommande o. 

Och där skall min g ård vara full af träd och af storm som psalmers 
brus, 

och min själ bli en harpa som sjunger högt i vårens lågande ljus. 
En harpa som brister och smältes ihop med Det Eviga, det som ä r, 
och som i sin ändlösa famn af frid den namnlösa tystnaden bär. 

gaf åt hans fysionomi något oemotståndligt 
komiskt; ansiktsformen var rund och lär han 
ofta i tableaux vivants ha representerat må
nen, därvid excellerande i framställandet af 
denna himlakropps upp- och nedgång. Hans 
fina humor, som han lät komma till sin fulla 
rätt i karaktärens alla olika skiftningar, ad
lade hans framställning till en konstnjut
ning af allra högsta värde. 

Hur väl minnes ej Signe Hebbe Johannes 
Brun just aftonen för hennes afskedskon-
sert i Kristiania. Brun hade, trots att han 
själf den aftonen spelade på teatern — 
Dovregubbens roll i Peer Gynt — bered
villigt lofvat sin medverkan. Äfven Claussen, 
som uppburit Peer Gynts roll kom upp och 
illustrerade festen med sin konst, så ock fr» 
Gundersen. 

Bland andra norska artister af hvilka Sig
ne Hebbe mottog bevis på sympati och varm 
förståelse nämner hon fru Reimers, Johan 
Svendsen och kapellmästar Hennum, Ole 
Bulls vän. 

17. Afsked från scenen. 

"I flock det gäller krypa eller truga 
Och flocken ville lära granen buga, 
Den gran, som står på fjället fri o ch stark. 
Men som står ensam och bereder mark." 

Jane Gernandt-Claine till Signe Hebbe sedan 
denna dragit sig tillbaka från scenen. 

Det var vintern 1878 S igne Hebbe sista 
gången sjöng vid Operan i Stockholm. 

Under s ina olika engagement och gästspel 
därstädes hade hon förutom Margaretha, Ju
lia, Afrikanskan, Lalla Rookh, Chérubin, 
Mignon, Regementets dotter, Fidelio och 
Valentine äfven sjungit Pagen i Figaro, samt 
Clytemnestra i Glucks opera Iphigenia i Auli-
den. Om sistnämnda parti säger hon, att det 
i dr amatiskt hänseende passade henne bätt
re än många af dem hon förut sjungit, men 
rösten räckte ej till för denna mäktiga mu
sik så som hon kände, att hon med större 
vokala medel kunnat göra den. Då och 
många gånger både förr och senare ång
rade hon bittert att hon icke ägnat sig åt 
talscenen i stäl let för operan, så mycket mer 
som hennes talorgan var klart och rätt starkt. 
"Hade pantomimen varit modern på den ti
den, vore jag nu rik." 

Samtidigt med att Signe Hebbe för alltid 
lämnade Stockholmsscenen inträffade en 
händelse som plötsligt gjorde slut på hen
nes funderingar att fortsätta sin karriär utom
lands. Den älskade modern träffades af en 
svår sjukdom, som band henne vid sjukbäd
den under ett helt år och sedan vid länsto-
ien under tjugufem år. 

Den erfarenhet om sig själf Signe Hebbe 
gjorde vid systern Tecklas död, att männi-

Björnstjerne Björnson. 

skan inom henne var starkare än konstnär-
innan, hade väl aldrig visat sin halt och 
sanning tydligare än nu. Hon satte sig ge
nast in uti att hennes egentliga konstnärs
bana nu var afslutad. I Sveri ge behöfde man 
henne ej, att lämna modern för en karriär 
utomlands var henne otänkbart, liksom möj
ligheten att föra den älskade gamla med sig 
var utesluten. Att det dock kostade på Sig
ne Hebbe att ännu i besittning af sina me
del och i fulla kraften af sitt konstnärsskap 
behöfva draga sig tillbaka från scenen, där 
hon ännu i flere år kunnat verka som ut-
öfvande konstnärinna, var ju själfklart. Hen
nes känslor delades af en stor skara vän
ner och beundrare af hennes konstnärsskap. 
Bl. a. gaf moderns mångårige och trofaste 
vän Björnstjerne Björnson uttryck däråt i et t 
bref till Vendela Hebbe. Brefvet föranled
des närmast af några verser som Signe 
Hebbes syster fru Fanny Vedel skrifvit till 
systern och som Vendela Hebbe sändt skal
den. Björnson skrifver. 

Käre fru Hebbe! 
Jeg takker for det vakre digt; en virkelig 

digter har skrefvet det, ser jeg. Ja, det er 
sannt: ikke halvdelen av fröken Signe Heb
bes kraefter har kommit i brug; hvorledes 
dette fra först og sist har gått for s ig er mig 
en gåte. Men jeg tror, at der er yderligt få 
mennesker, som har nådd frem til at bruge 
alle sine krœfter, yderligt få. Og av dem 
som har nådd så långt er de så begavede, 
at vi föl er glœde ved det? Vi s pör uvilkår-
lig: hvorfor netop de? 

Det som utgör min lykke i livet er hvad 
som har mit hjeerte; fra morgen til kvaeld e r 

jeg i uro for noget, jeg holder av. Jeg har 
ikke tid til at göre mig sorger og spörsmål 
således som de kristne og de meget morali
ske. Jeg har visst en hel hoben fejl o g syn
der, men nej gu om jeg kan ge mig tid med 
det; jeg ha r vikfigere ting at göre. Min kœr-
lighet er min herre og en meget nidkaer 
herre, som hver dag lägger bordet fullt 
föran mig med opdrag, som ikke kan op-
saattes; thi jeg begynner at dra op i årerne 
og har på langt nœr ikke gjort hvad jeg k un
de. Alltså: en avant! 'Men jeg må römme 
hjemmefra; for ellers blir jeg enepige; jeg 
skal slås med praester og politikere både til 
höjre og til venstre og jeg har större ling 
före, som jeg i kke lör opsaette. Alltså afsted 
igen til "rue Faraday 15, Paris". 

Dette som svar på deres venlige spörs
mål. Jeg håber de fik et exemplar af "Kon-
gen", som jeg s asndte dem ved min forlaeg-
ger. De skal ogsaa, hvis jeg får lof til det 
bli bebyrdet med min nye bog när den om 
et års tid er fasrdig; jeg siger "bebyrdet" 
fordi det som deri behandles neppe har de
res intéressé; men jeg vill nok gerne ha De~ 
res dom for det. I vinterns löb sender jeg 
min omarbejdede Handske till teatret. 

Lev vel, gode gamle vän! Spinn og vœv 
laenge på Deres troldgarn til at fange maen-
neskesjaele i! Min aerbö dige hilsen til frö ken 
Signe. 

B j ö r n s  t .  B j ö r n s o n .  

Den dikt af statsrådinnan Vedel, som i så 
hög grad vann skaldens erkännande, var af 
följande lydelse. 

Till Kaprifoliiran ken i H ornbaeksplantagen og 
Signe Hebbe. 

Se, solen skinner på Trasdens Toppe 
Der er saa luftigt og lyst deroppe! 
Hvor let al klaefre fra Oren til Gren, 
Hvor tungt at kravle fra Sten till Sten. 

Og Driften siger: Du skal dig slynge 
Kring ranke stammer og muntert gynge 
Dit Blomsterflor i den friske Vind, 
Mens solen farver din biege Kind! 

Et Bud er Driftens, et andet Lovens 
Og Du blev sat Iii at pynte Skovens 
Den nögne Bund mellem Mos og l.a\ 
I kjölig Skumring, ved salten Hav. \1, 

Du kunde klœtret i Traedens Toppe,. t 
Du kunde gunget i Lys deroppe, 
Ömsat till Duft i solvarm Luft 
hvad hist i Skuggen du gier som Duff. 

Men Duft og Farver og Toner skaere 
1 and re Former kun Eet de ere 
Og slort og skjönt og alt godt paa lord 
Det er jo Eet, fast i andre Ord. 

(Forts.). 

IDUNS KOKBOK 
Al 

ELISABETH ÖSTMAN. 

är den bästa kokbok för det 
svenska hemmet. - - -
8 :de upplagan nu utkommen. 
Pris kr. 7: — inbunden. -

Ronstfliten 
- ! fcrsäljninoslcfcaler: 

förening for hemslöjd | 

ocb KonstbandtvtrkJ 
* 
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Tlågra minnesßfad från Sefma ßagerföfs ungdomstid. 
DEN 20 NOVEMBER FYLL-

<le Selma Lagerlöf 60 år. Iäuns 
hyllningsgärd till den frejdade 
författarinnan har denna gång 
tagit form i nedanstående min

nesblad af en hennes väninna 
från ungdomsåren. 1 öfrigt hän
visa vi till det stora Selma La
gerlöf-numret, Idun n:o 46, 1908. 

SELMA LAGERLÖFS BETY-
delsefulla debut skedde i "Idun" 
1890, där hennes "Gösta Ber-
lings saga" som bekant vann 
första priset. 

Emellertid hade hon uppträdt 
tidigare, nämligen hösten 1889, 
men scenen var då inte i Iduns 
spalter utan i ett litet lusthus i en 
liten trädgård, tillhörig ett oan
senligt, närmare 200 år gammalt 
korsvirkeshus vid en liten gata i 
den goda staden Landskrona. Det 
var en af dessa härliga augusti
kvällar, då det tycks, som om 
själfva naturen sot etter en tryc
kande dag. Endast månen vaka
de med sitt silfverklara öga, hvitket dock 
esomoftast doldes af mer eller mindre t unga, 
grå molnfläckar för att strax därefter så myc
ket härligare framträda ur "sönderbrusten 
sky", låtande sina strålar breda "silfvertäcke 
öfver jorden". 1 ofvannämnda lusthus var 
samladt ett (litet sällskap, bestående af 5 
"unga" damer, af hvilka tre räknade 30 vårar 
— de öfriga voro kanske äldre. "Ungdomar, 
utropa mina yngsta läsarinnor o ch rynka på 
näsan. Jag försäkrar dock, att det var så
dana, betonande, att det icke var fråga om 
den ungdom, som ni måhända tänker er, 
hvilken räknar blott med ett par decennier; 
nej, det gällde personer, som kände det ungt 
i hjärtat och sinnet samt trodde på det stora, 
sköna, sanna, ädla och goda här i lifvet. 
Hvad gör det en sådan ungdom, om locken 
börjar blifva grå, kinden fårad och gestal
ten böjd! Den ungdomen är af evighetsna
tur o ch såsom sådan trotsar den tiden. 

Sällskapet hade sedan ett par år tillbaka 
bildat klubb, och 
alla medlemmarne 
voro lärarinnor vid 

Landskrona Ele
mentarläroverk för 
flickor. Från bör
jan h ade detta säll
skap kallat sig "mu
sikklubb", ty inom 
detsamma idkades 
mycket musik, i det 
4 af medlemmarne 
presterade både 
många och långa 
musiknummer. Det 
varade dock ej 
länge, förrän säll

skapsprogrammet 
fick en annan ge
stalt, och namnet 
ändrades då. Den 

femte personen, 
som icke kunde 

skryta imed någon 
vidare musikalisk 
begåfning och för

denskull såsom 
passiv föreställde 
publik, måste ock
så komma med bi
drag. Det hjälpte ej 
med hennes invänd-

Den Schuwertska gården i Landskrona, där klubben samlades. 
\ 

ning "jag kan infe", hon tvangs att ge vika 
för de många bönerna: "Ah, bara en saga, 
en enda liten saga" — o ch så kom sagan 
såsom skakad ur ärmen. Ja, det blef många 
sagor, och musiken i sällskapet knappades 
in Häraf kom det sig, a tt detta blef litterärt 
och dess namn afpassadt därefter. 

Men nu återvän
da vi till lusthuset. 

„ Mötesplatsen ha-

§de i regel blifvit för
lagd till de t där 

gamla korsvirkes
huset; där var så 
lugnt och hemhult. 
Man fick vara sig 
själf, kunde musi
cera, skratta, jubla 
och gråta så myc
ket man ville samt 

Ungdomsporträtt af 9e 'uft « si"a skif; 
Selma Lagerlöf. tände känslor och 

Selma Lage rlöf X med kamrate r vid Landskrona lärov erk för flic kor. 

stämningar långt hän mot mid
natt utan att störa någon annan 
och utan att själf blifva störd. 
Man afbröfs blott understundom 
af en gam-mal, rar fru, hvilken 
kom in till sällskapet endast för 
att "hälsa", såsom hon uttryckte 
sig, en vänlighet, som särskildt 
poinferades af en kaffebricka 
med nödigt tillbehör. 

En afton hade man förflyttat 
sig ned d det omnämnda, lilla 
lusthuset i trädgården, där man 
fann platsen särdeles lämplig för 
sagodebutanten. Här i omedel
bar närhet af det gamla, 100-
åriga päronträdet och den rang

liga björken samt fläder-, rosen- och jasmin-
buskarne kunde man låta sin fantasi fritt 
leka; men fantasi måste man ha för att 
kunna framlocka för sig en äkta nordisk vin
terstämning med tindrande himlabloss, gnist
rande före och vargalåt midt i en tung, kval
migt tryckande augustikväll. Det var ej så 
svårt, som läsaren möjligen föreställer sig, 
ty Selma Lagerlöf var med i sällskapskret
sen. 

Så tändes en lampa, en svagt lysande så
dan. Vid dess sken drogs Gösta Berling fram 
ur ett svårläst manuskript, hvilket do ck Sel
ma förstod att déchiffrera. Här blef prästen 
presenterad, just då anden kom öfver ho
nom samt inspirationens eld tändes i hans 
hjärna, och med den «Iden predikade han 
bort sina ovänner och domare. "Den där är 
utan synd han kaste första stenen", hördes 
den hvita björken sucka; sen kom tiggarn, 
som längtade efter "de stora eviga skogar
nes fred". Men tyst, h vad är detta? Vi känna 

kalla kårar öfver 
ryggen. Hör var
garnes blodtörstiga 
tjut! Vi s e "en lång, 
grå linje" stryka 
fram längs utmed 
trädgårdsgången; 

den närmar sig lust
huset; hu, hvad det 

i kännes kusligt! "Vi 
sågo de hvita tän
derna blänka i vid 
öppna gap", och 
vi stirrade ut i 
mörkret med åter
hållen andedräkt. 
"Ah, det var endast 
en katt", hördes en 
bäfvande men nå
got lugnad kvinno
röst hviska... Och 
så kom "min bleke 
vän döden, befri
arn; kom i augusti, 
då nätterna voro 
bleka af månsken." 
"Och min fattiga, 

oroliga själ blir 
upptagen i din vagn 
och får sitta vid 
din sida, ärad som 
en drottning (det Kr 

i tand Fdra m Tuppens Zephyr I ' JQ [[ LU Q ^ar m" m ' ren9Öras snabbt och omsorgsfullt hos I y*' I a J j 
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Ferdinand Ugglas mor, som så ta
lar); sedan åka vi genom rym
den förbi de skimrande världar
ne, och då vi komma nära dessa 
himlens gårdar och de bli allt 
härligare och härligare, då frågar 
jag, som ej bättre förstår: Skola 
vi ej stanna här, eller här. Men 
du skrattar tyst för dig själf och 
eggar fågelspannet. Ändtligen 
komma vi till de n minsta af värl
darne, men den skönaste af alla 
jag sett, och där stanna vi utan
för ett gyllene slott, och du låter 
mig träda in i glädjens eviga 
henv. Och där äro visthusen fyll
da och bokskåpen. Granskogen 
står ej där som här på Berga och 
skymmer bort den sköna värl
den, utan jag ser ut öfver vida 
haf och soliga slätter, och tu
sen år äro som en dag. 

Så dog Ferdinand Uggla, 
tjusad af ljusa syner, leende 
mot framtidens härlighet." Sä
kert var det moderns varma 
böner, som banade hans ljusa 
väg. 

— M en klockan i Sofia Al
bertinas gamla kyrka i Lands
krona slog midnattstimmens 12 
slag; det var själaringningen 
öfver "en god son, som aldrig 
gjort sina föräldrar någon 
sorg." 

Detta var debuten i Gösta 
Berlings saga, en debut inom 
den förtroliga vänkretsen. 

Aret därpå i n ovember brag-
te telegrafen åt Selma Lager
löf "jublande lyckönskningar." 
Det var trenne af Selma La
gerlöfs seminariekamrater, som 
först fingo frambära det glada 
budskapet, att Selma Lager
löf vunnit Iduns första pris. 

Under de år, som sedan dess 
förflutit, har hon riktat vår lit
teratur med alster af form
fulländade och fantasirik teck
ning samt fullödigt innehåll. 
Ur hennes penna hafva flutit 
"Osynliga länkar", "Ett äfven-
tyr i V ineta", "S:t Annas klos
ter", det sistnämnda ett dra
ma i t vå akter, hvilket år 189!) 
uppfördes i K öpenhamn; vida
re "Anitikrists mirakler", "En 
herrgårdssägen", "Drottningar 
i Kungshälla" samt "Jerusa
lem", hvars första del utkom 
julen 1901. Denna litterära kle
nod, inför hvilken kritiken ställt 
sig enstämmigt lofordande, har inbragt åt 
henne ej blott berömmelse och ryktbarhet; 
den har äfven skänkt åt henne en inte ringa 
del af den materiella valuta, som satt henne i 
stånd att, befriad från näringsomsorgernas 
tryck, låta fantasien odeladt taga hand om 
hennes tankevärld och söka sig uttryck i 
ständigt nya, genialiska litteraturskapelser. 

Men genom sitt arbete, "Nils Holger
sons underbara resa genom Sverige" har 
hon i de svenska barnens och därmed ock
så i hela det svenska folkets odelade be
undran, kärlek och tacksamhet förvärfvat sig 
en skatt, som icke kan af rost eller mal för-
därfvas. Detta nationella tack fick ett syn
nerligt stämningsfullt uttryck vid den dok-
torspromotion, som i anledning af Linnéjubi

III 
i l l  aï-®! 

HBIHBH 
Drottninggatan i Landskrona, vid hvilken Selma Lagerlöf bodde i det 

med + märkta huset. 
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Dr Selma Lagerlöf i Mårbacka trädgård. Anna Backlund foto. 

leet anställdes i Uppsala domkyrka den 24 
maj 1907. Selma Lagerlöf kröntes då af 
promotor, professor T. Tullberg, till doktor 

Strandpromenaden i Landskrona, där Selma La
gerlöf ofta plägade gå, försänkt i d iktardrömmar. 

"honoris causa", en utmärkelse, 
som för första gången inom vårt 
land kommit en kvinna tit) det. 

Ofver hennes intellektuella be-
gåfning står dock hennes varma, 
rika hjärta, som ömmar särskildt 
för dessa "minsta mina bröder", 
hvarjämte ej är att förglömma 
hennes djupa religiositet och 
hennes stora ödmjukhet. "Das 
ewig weibliche" är också hennes 
paroll. Se här ett kvinnoideal! Jag 
skulle hafva velat ställa det fram
för min dotter, ifall jag ägt nå
gon, och säga: Se, här ett kvin
noideal för din sfräfvan. 

Jag skulle här vilja teckna Sel
ma Lagerlöfs själsporträtt, så

dant det framträdt för oss, 
hennes kamrater och vänner 
under ungdomstidens ljufliga 
sommardagar. Dessa själs
drag äro framställda genom 
några få svar på till henne 
framburna frågor. Så här ter 
sig i denna form hennes själf-
porträft. 

Er favoritdygd? Barmhärtighet. 
Er favoritegenskap hos man

nen? Allvar och djup. 
Er favoritegenskap hos kvin

nan? Detsamma. 
Er favoritsysselsättning? Att 

studera karaktärer. 
Hvad anser Ni för den största 

lycka? Att tro på sig själf. 
Hvad anser Ni för den största 

olycka? Att såra någons känslor. 
Er favoritfärg? Solnedgångens. 
Er favoritförfattare? En gryen

de talang. 
Ert valspråk? Vanitas vanita-

tum vanitas. 

Den hyllningssång, hvarmed vi 
vilja afslut a detta lilla minnesblad,' 
är en tillfällighetsdikt af "skol-
mostern" i Landskrona. Afven 
den ihar sin historia. Skolans 
alumner tänkte uppvakta sin 
älskade och värderade förestån
darinna |. A. med anledning af 
en dennas födelsedag. Så vän
de man sig till Selm a. Hon måste 
skrifva något, exempelvis en hyll
ningsdikt. Tonsättningen till en 
sådan var redan färdig. "På hvil
ken meter skall den affattas?" 
"lo, på samma meter som psal
men 328 CO, du härlighetens 
sken'), ty den har lekt mig i hå
gen; den behöfde en gladare me
lodi." 

Så sadlade Selma Lagerlöf sin 
pegas, och resultatet blef denna 
lilla sån g. "Men vet du, hvem som 
skänkt oss den angifna psalmen 
i Svenska psalmoken?" "Nej det 
vet jag visst icke." ")o, det är 
min stamfader Petrus Lagerlöf." 

Detta var en händelse som såg 
ut som en tanke. 

Och så må då vår hyllning till henne i dag 
utformas med hennes egna ord i den omnämnda 
hyllningsdikten: 

Blommor växa vid hvar stig, 
Städs stå stjärnor i d et höga, 
Men de icke röja sig 
Lör hvart hjärta, för 'hvart ögo. 
Dem gafs lifvets bästa gåfva, 
Som dess skönhet se och lofva. 

Du, som kan det, du må ge 
Mycket af Ditt hjärtas gåfvor! 
Låt oss alltid mera se 
Af Din andes rika håfvoc, 
Fast vår kärlek måste blifva 
All d en lön, vi kunna gifva. 

H-A H-G-N-D. 

F Ö R S Ä K R I N G S - A K T I E B O L A G E T  
Ansvars-. Garanti-, Glas-, Inbrotts-, Maskin-, Resgocfs-, Olycks

fall-, Sjuk-, Rån- och Vattenlednlngsskade-försäkrlngar. 
Huvudkontor: Smålandsgalan 4. Namnanrop: ' 
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"Barben ßuffra. ® Tlf Off o ßundß. 
I. 

FOR BARA EN TJUGO ÄRS TID SEDAN 
hade Vikstads samhälle varit en hemvist för 
duktiga segelskeppare, men så hade det 
kommit en förnedringsperiod, under hvilken 
folk antingen blifvit landkrabbor eller tagil 
tjänst som slafvar på de usla ångbåtarna, 
som jagas åstad genom väder och sjö af 
tyranniska rederier och äro piskade att vara 
på hvarje ort och ställe på utsatt dag och 
timme, om de inte vill ha huden full med 
ovett. Ja, det hade gått så långt, att väldiga, 
arga skeppare som Nels Torssen till exem
pel, hvilka dansat kring kompassen, på alla 
världens haf i många Herrans år, gått och satt 
sig fast på landbacken som krämare. Ja, s e 
det var ju mycket mot hans egen önskan, men 
hans kvinna kunde inte lida att han gick på 
sjön; hon ställde jämt och samt till et t fasligt 
tomej med gråt och tandagnisslan, för hvar 
gång han skulle iväg, bara på en liten seglats 
mellan Malmö och Lysekil. Hon gick och 
grämde sig för att han skulle drunkna, så 
hon inte fick en blund i ögat alla de r.äiter, 
han var borta, och så hon blef som ett lakan 
i ansiktet; ja, ännu se'n glyttarna blifvit 
många, och stora nog för att förstå att trösta 
henne, var' det lika när. Torssen som var 
svag för sin kvinna, fast han var en brum-
björn annars, bjöd till at t göra så få och så 
korta resor som möjligt, men det blef det ju 
inte mycket af till att sutenera huset på. Där
för så tog han då också slutligen och brände 
sina skepp, d. v. s. han köpte Lars Ols' 
däcksbåt Oleandria och gick 
fill Simrishamn med. Kom 
hem med båten tungt lastad, 
med mjölsäckar och socker
toppar och kaffebalar och silla
tunnor, hvilket allt ställdes upp 
i salen på gafveln; där Frans 
snickare samma dag satt upp 
en disk, och så började skep
par Torssen väga snus och 
kaffebönor åt folk, hvilket han 
höll i med en hel hop år, ända 
tills kv innan gick i jorden. På 
sjön kom han inte oftare än 
när han hade ärende till stan 
för att hämta nya varor. Det 
hade han ju nog rätt ofta för
stås, och han brukade gärna 
passa på, när det blåste rik
tigt friskt, så han kunde få sig 
en salt stänk öfver oljerocken 
och känna, att han var på sjön 
än en gång, likaväl. Och då 
hade hans kvinna ju ingen ro 
på sig igen, utan sprang an
tingen som en tosa nere vid 
stranden och stirrade utåt sjön 
eller låg i sängen och jämra
de sig, så hon faktiskt var rik
tigt rejält sjuk när mannen 
kom hem med varorna. Men 
det gjorde ju inte så mycket, 
se'n äldste pojken blifvit stor 
nog för att sköta kommersen, 
medan fadern var borta. Så 
blef det ju järnbana i orten, 
och Torssen hade inte så ofta 
skäl att företaga någon seg
lats, men då gick äldste poj
ken på allvar till sjöss i stäl
let, och så blef det samma 
jämmer på kvinnan, och till 
sist så brast hennes hjärta, 
som efter min tro var bräck
ligare än en sjömanshustrus 
får lof att vara. 

Men gubben Torssen, som 

nog egentligen alltid äcklats vid disken, tog 
och arrenderade ut lådan till Tuve Henriks' 
Sebastian som gått i handlarelära i Ystad. 
Oleandria låg och ruttnade på hamnbacken, 
men Torssen köpte sig i stället en liten 
kosler af Hågen fiskare. Han lade ut en li
ten brygga i en krok af hamnen och förtöjde 
båten vid, hissade en flagg på stång invid 
den, satte en bänk därintill och satt och sof 
på den eller i kostern och väntade på bad
gäster, som ville ut och segla för femti ö re i 
timmen. Kom d är ingen, så gick gubben själf 
ut en lof, när "han" började blåsa upp lag
om, och var lika glad. Så hade han nu hållit 
på i ett par somrar. Barnen voro utflugna 
allesammans och äldsta dottern gift med den 
störste handlaren i sta'n, som tillika slagit 
sig på rederi och låtit det gamla rejäla seg
landet komma till heders igen. Så snart 
där var en skuta af den riktiga sorten, som 
gått vrak på denna kusten i no rr eller söder, 
vare sig han var utländare eller inföding, 
så var Riggnér, det var mågen, alltid fram
me och köpte den och riggade upp den och 
satte den i frakt som en dans igen, så det 
var kanske inte så dumt, när Ola Ål, som 
alltid vill vara kvick, sa, att han tyckte han 
skulle heta Riggopp i stället för det rätta 
namnet han bar. 

En dag när Torssen satt och sof i k ostern, 
kom där ett skickebud från telefonstationen, 
om han nödvändigt ville komma upp genast, 
för svärsonen ville tala med honom. 

Ja, Torssen maisade sig ju upp och fick 

ETT NYGIFT PAR. 
Författaren Henning Berger och fru Vibeke Berger, född 

deras vigsel å Köpenhamns rådhus.. H. Damgaard 

fatt i telefonluren och satte munstycket för 
örat, för han hade aldrig befattat sig med 
den nymodigheten förr. Nå, det blef ju rät-
tadt, och Torssen förvånade sig inte så litet 
öfver att få höra sin mågs naturliga röst i 
tratten. 

"Vill fa r ut och upplifva gamla minnen ett 
tag?" sa' han. "För jag har köpt en bark 
och riggat upp, en engländare, som gått på 
vid S andhammaren, och den kunde jag sätta 
bra in f ör en frakt från Hälsinborg till Hern-
ösand och därifrån med trä till Lyb eck. Men 
far får själf mönstra besältning, för här i 
sta'n finns inte en enda sjöman hemma." 

Torssen hade väl inte varit den han var, 
om han svarat nej. Han var egentligen glad 
som en speleman för att än en gång få göra 
en ordentlig resa och vädra sig i riktig hafs-
luft. Alltså gjorde han sig inte vidare mot-
slräfvig. 

Först när han gick från telefonstationen 
och hade lofvat komma med besättningen 
om tre dar, tänkte han: "Hvem fan ska' jag 
få till besättning?" 

Men ett par timmar senare kom han bort 
till So ne skomakares och hostade. Sone satt 
vid lästen och pliggade, så hans beckiga 
panna dröp af svett. Han hade råkat för
länga frimåndan ett par dar, och golfvet 
var fullt med klacklösa pjäxor. Men när nu 
Torssen upprepade mågens fråga till honom 
själf, som han tyckte var så väl formulerad, 
då tappade Sone på en gång glasögonen 
och skolmästarens pjäxa med lästen i, ner 

bland alla sylarna och beck-
bitarna. 

Sone tittade förskrämdt mot 
köksdörren och sade därpå 
med en min, i hvilken förtjus
ningen kämpade med oro och 
skräck: 

"Torssen vill väl inte drifva 
med mej? Men är det allvar, 
så vet Gud jag vill, men jag 
törs aldrig i lifvet för kä
ringen." 

Men när Torssen gick hade 
han med en femkrona, hvar-
med Sone snart därpå smög 
sig in i Åstrands bierstuga, 
samt med ett kraftigt hand
slag, fästat Sone som besätt
ningsman. Hur han skulle kla
ra sig för käringen var en se
nare angelägenhet, som Tors
sen lofvat honom vara behjälp
lig med. 

Hans Bändare, som i sin a ti
digare år gått med Torssen 
både som jungman och styr
man, gick och målade Sven 
Ugglas husgafvel. Han hade 
satt penseln på en lång stake, 
som han ej utan besvär dop
pade i färgpytsen och därpå 
med ännu större möda hissa
de upp i gafvelspetsen igen. 
Det mesta af färgen rann ner 
på näfvarna igen under tiden. 

"Hvarför i hälsike sätter du 
inte upp en Stege i stället?" 
dundrade den med sin nyss 
återfångna myndighet och den 
äfvenledes nyss vunna segern 
på nytt synnerligen myndig 
vordne skeppar Torssen, så att 
Hans Bändare förskräckt ding-

Elsass efter 'a^e me^ staken och stänk
foto! fe en stor klick af den äck-
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liga gulgråa färgen, som nu skulle vara fint, 
pè Torssens röda näsa. 

"Ack, jag tål rent inte vid att klifva på 
stegar, jag blir så svimlig i skallen numera, 
så," jämrade sig Hans. 

Torssen grinade och torkade af klicken. 
"Du som var den flinkaste i topp och rå på 
Alexandria" brummade han. "Men strunt i 
det; du behöfver inte gå i topp mera, men 
till rörs kan du säkert stå utan att bli s vim
lig, i skal len." 

När Sven Uggla efter en stund tittade ut 
för att se, hur det gick med målningen, såg 
han ingen målare, men penselstaken stod 
nästan fastklibbad af solen uppåt väggen, 
och en led strimma färg af den fina gulgråa, 
hvaråt Sven gladt sig så mycket, hade runnit 
ner på glasfönstret och torkat i. 

Hans hade gått med Torssen för att riktigt 
talas vid om saken. Midtför Rasmus Friares 
stuga gjorde kaptenen halt och öppnade 
grinden. 

"Kom med in och hjälp mig att värfva 
Rasmus Friare till Stewart!" sade han. "Det 
är ju inte det minst viktiga med kosten för 
en sjöman." 

Rasmus var sysselsatt med att i knäbö-
jande ställning plocka hallon i en hörna af 
sin trädgård. En badgästfru stod öfver ho
nom och dividerade, så att gubbarna satte 
sig på bänken vid hans dörr och spottade, 
men så tog det ju o ckså en ände, och man 
fick Rasmus i tal. 

"Ack, jag har ju skorst enen full med böck-
ling, som jag håller på att röka", gnällde 
Rasmus. "Hur skulle jag f å tid att sälja den, 
om jag skulle ge mig af på lördag." 

"Du behöfver inte sälja den, Rasmus," af~ 
gjorde Torssen. "Du tar den med dig; jag 
köper den som proviant. Och har du några 
skinkor och potatis och sylt och så'nt, så ta' 
hela rasket med i ki stan; jag ska' betala det 
ärligt." 

Rasmus sken upp. Han hade löftet fullt 
med både fjorgamla och äldre skinkor, som 
det gåftt trögt att afytira till de småsnåla 
badgästerna. Och han hade syltat in både 
det ena och det andra från frukthösten i 
fjor, s om nog kunde vara godt att ha. Den 
lille bes käftige mannen med en gammal rök
mössa på nacken — han rökade ju också 
sill — ville enständigt ha gubbarna in i sitt 
putsade dockskåp till stuga och förevisa 
sina burkar, men Torssen befästade blott 
kort och godt, att han skulle vara resklar på 
lördagsmorningen och ha allt ätbart med 
sig i kistan. 

Ännu ett par stycken gubbar återvunnos 

Linnéminnen i det Odmanska 

denna och följande dag åt sin gamla svikna 
ungdomskärlek, under det bekantskapen 
mer eller mindre direkt och grundligt upp
sades med ett par obotfärdiga, som till på 
köpet försökt göra sig lustiga öfver Tors-
sens nya œra på sjön. 

II. 

En nyss uppgången morgonsol belyste 
Vikstads samhälle, där plommonen redan 
blånade i h agarna och den daggiga spindel-
väfven glänste på häckarne. På samhällets 
enda kullerstensgata trafvade en grupp 
manspersoner fram, ackompagnerade af tup
parnas gälla morgonhymner. På litet af-
stånd från en halmtäckt, röd liten stuga 
stannade de, och endast en af dem fortsatte 
med smygande fjät, hvilka han sökte göra så 
ljudlösa som möjligt fram till stugan. Han 
öppnade försiktigt trädgårdsgrinden och 
skubbade inåt husets baksida, hvarest han 
uppstämde en konstbesynnerlig, dämpad 
hvissling. Till svar öppnades fönstret på 
glänt, och ett väldigt bylte sköts sakta och 
mödosamt ut. Därpå blef Sone skomakares 
rödnosiga anlete synligt och strax därpå 
hade han med större vighet än han själf 
egentligen trodde sig om förflyttat hela sin 
lekamen ner på trädgårdsgången. Han kom 
nu tillsammans med den utsände luffande 
fram mot de väntande kumpanerna, och 
hela sällskapet anträdde en ganska skynd
sam reträtt. I åtminstone den enes ådror 
blef blodet strax därpå så kallt som is, ty 
borta från det röda husets trädgårdssida 
hördes en ej alltför vänlig kvinnostämma 
med ljudlig r öst nämna hans namn. Han dök 
pilsnabbt in i en liten sidogränd och de an
dra följde honom samma väg för säkerhets 
skull. 

—Du skref väl ingen lapp, hvart du tagit 
vägen, flåsade kapten Torssen ängsligt. 

— Ih, fan ock; då hade hon varit efter 
mej på fläcken, hväste Sone. 

Snart därpå satt hela besättningen, inklu
sive styrman Gummesons något dumme påg, 
som skulle vara jungman, i vagnen, som i 
god fart förde sjömännen och deras gepäck 
mot järnbanestationen. Och utan vidare äf-
ventvr anlände de så till sta den och embar-
kerade på barken, som befanns vara en 
ganska näpen skuta med splitter ny rigg och 
nymålad öfver det hela. Men där stod inget 
namn på henne. 

— Nä, hon hade nå't konstigt skotskt 
namn förut, sa' redaren, men jag tänkte, att 
eftersom far ska' föra henne, skulle far döpa 
henne också. 

Skepparen ref sig 
i hufvudet och 
iänkte skarpt, me
dan de tärde en li~ 

v ten grogg. Han 
hade nog hufvudet 
füllt med en massa 
skeppsnamn, men 
alla eller- åtminsto
ne de flesta voro 
förknippade med 
ganska sorgliga 
minnen, och så 
Skulle man väl 
kunna hitta på nå
got själf. 

"Luffra", sade 
han slutligen. Hvar 
han fick det ifrån 
förblef hans hem
lighet, men mågen 
skickade genast ut 

4 en målarpojke att 
sätta dit namnet, 

hemmet. Följande dag re-

Ett par Linnéäiilingar och 
deras minnen. 

FRÖKNARNA ANNA OCH GERDA ODMAN, 
döttrar till den bekante lektor N. P. Odman och 
hans maka, född Linnéa Tullberg, höra genom sin 
mor till den store Linnés släkt. Deras mormor 
var en dofter till den svenske blomsterkonungen, 
och många släktminnen och traditioner binda dem 
till hans minne. Som arfvegods ha de också mot
tagit bland annat ett stort 1700-tals skåp och en 
del af Linnés berömda servis med linneamotivet, 
därjämte en gammal buktig byrå, och några 
andra smärre saker. Men nu skall det upprättas 
ett Linnémuseum i Uppsala, dit alla minnen skola 
samlas, och fröknarna Odman ha uppoffrat sina 
egna intressen och lämnat ifrån sig släktreliker
na. I en här nedan offentliggjord dikt, har frö
ken Gerda Odman skildrat sina minnen af det 
gamla skåpet, som nu icke längre utgör som en 
samlande medelpunkt i deras hem. 

Det gamla skåpet. 
(vid dess flyttning till Linnémuseet.) 

Du gamle väktare från svunna tider, 
du föijt oss troget in i sena år. 
Och fast du trotsat tvenne seklers skiften, 
du oberörd af tidens stormar står. 
Meij dock det är, som hade du ett hjärta 
och kunde dela med oss fröjd och smärta. 

Så långt jag minns, jag sett dig stå i salen. 
Du växte fast med barnets fantasi. 
Du hörde till oss, blef som en ibland oss, 
du blef en del i hemmets harmoni, 
ett stilla vittne till de lyckans dagar, 
då sol i hemmet hvarje moln förjagar. 

När dig jag ser, ser jag i tanken tydligt, 
hur mor med flitig hand framför dig står 
och ordnar linnet, såsom mormor gjorde 
och hennes mor en gång i flydda år. 
Så kan jag vid din anblick nuet glömma, 
mig in i gamla goda tider drömma. 

Då tänker jag: Ack, kunde du berätta! 
Hur gärna ville jag ej lyssna då 
till allt det sköna från din lefnads saga, 
allt hvad du sett och hört i sekler två, 
om huru mänskor fröjdats, hoppats, stridit, 
om hur d e älskat ha och hur de lidit! 

Och kring dig dväljs ännu en fläkt från honom, 
som Numen adest öfver dörren skref, 
som ordnade naturens spridda riken 
och alla blommors krönte konung blef. — 
Men du står tyst, ty ej du vill förråda 
hvad du i forna dagar har fått skåda. 

Du gamle väktare från svunna tider, 
haf tack för trogen vakt i år, som flytt! 
Vi se med vemod, att du nu oss lämnar 
och att för dig en annan tid har grytt, 
då du på annan plats ett minne vaktar, 
som Sveriges folk bland sina största aktar. 

GERDA ODMAN. 
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Europeiska regenffamifjer 

1, 2. Kejsar Wilhelm II och kejsarinnan 

Augusta Victoria. 3, 4. D et tyska kronprins

paret. 5, 6. Kejsarinnan Alexandra af Ryss

land med sina fyra döttrar. Tsar Nikolaus II 

af Ryssland. 7, 8. Kejsar Karl I oc h kejsarin

nan Zita af Österrike-Ungern. 9, 10. Konung 

Ludwig och drottning Maria Theresia af 

Bayern. 11, 12. Konung Wilhelm II och drott

ning Charlotta af Würtemberg. 13, 14. Ko

nung Peter I af Serbien samt Serbiens kron

prins. 15, 16. Konung Ferdinand och drott

ning Eleonora af Bulgarien. 17, 18. Konung 

Ferdinand I och drottning Maria af Ru

mänien. 19, 20. Storhertigparet af Baden. 
' V  



ufan fron ocß krona 

21, 22. Konung Konstantin och drottning Sofia 

af Grekland. 23, 24. Storherfig Friedrich 

Franz II och storhertiginnan Alexandra af 

Mecklenburg-Schwerin. 25, 26. Ko nung Niko

laus och drottning Milena af Montenegro. 

27, 28. Hertigen och hertiginnan af Braun

schweig. 29, 30. Storhertig Wilhelm Ernst och 

storhertiginnan Feodora af Sachsen-Weimar. 

31, 33. Storhertig August och storhertiginnan 

Elisabeth af Oldenburg med döttrar. 32. Ko-

ning Fredrik III af Sachsen. 34. Kronprins Ca

rol af Rumänien. 35. Storhertig Ernst Ludwig 

och storhertiginnan Eleonora af Hessen med 

söner. 



dan styrde Luffra f ör förlig vind upp 
i Sundet mot Hälsingborg. Gubbarna kla
rade hvar för sig sina don bättre än 
de hade väntat, och Torssen rörde sig 
med sjökort, l ogg och kompass, som om det 
varit i går han sist gått fram här. Men 
han svor fult öfver den massa ångare, de 
hade att passera, och som bl. a. skvalpade 
opp en så'n massa kölvatten. Mot besätt
ningen var han däremot rent af oroväckan
de len och vänlig, ty i hvarje fall de som 
tidigare haft med honom att göra visste, att 

-en sådan början med Torssen betydde steg
rad retlighet för hvarje dag, under det att när 
han tornerade i början, blef han rätt snart 
riktigt hygglig och vänlig som en vanlig män
niska. 

Snart var man lastad i Hälsingborg och 
styrde åter mot Östersjön. Vädret var vac
kert och vinden så bra, att man kunde följa 
den svenska kusten med halfrefvade segel 
och ändå vara framme i Hernösand på fem 
fräsande dygn. Men Torssen var likväl så 
miserabel i hum öret, att hans besättning tac
kade Gud, att det gått så fort som det gick. 

Nå, i Härnösand fick man naturligtvis ligga 
och vänta en rundlig lid, innan de hann 
masa sig ut m ed timret f rån sågen. Det bör
jade redan bli böst och stormigt och mörka 
nätter, innan man lyfte ankar för att gå sö
derut igen. Först nedom Sundsvall fick man 
känning med andra seglare, som gjorde den 
sista höstresan. Ett par af skepparna voro 
gamla bekanta och tyckte det var tusan så 
lustigt i roparen, att ännu en gång få säll
skap med den gamle björnen. Han var för 
öfrigt första dagen redan i sitt v ärsta humör, 
men när han träffade de bekanta, hade han 
redan mojnat af. De seglade i s ällskap med 
ett par stycken jämnspelta en dag. På 

Om Iduns insamling för 
spanska sjukans offer 

erinras vördsamt. 
Gåfvor i penningar, äfven de minsta, mot

tagas med största tacksamhet å 
Iduns expedition, Mästersamuelsgatan 45, 

Stockholm. 

Beloppen kunna bekvämast insändas i 
postanvisning och torde godhetsfullt förses 
med påskrift 

"Till S panska sjukans offer". 
Redovisning kommer att ske i tidningen. 

De insamlade medlen komma att förde
las öfver 

hela landet 
genpm pastorsexpeditionerna och genom för
samlingssystrar och diakonissor i städerna. 

natten kom Torssen bort till jungmannen, 
som stod på utkik, för det var rätt svart 
och blåste hårdt, och sa' med sin lenaste 
röst och soligaste min: "Ja, kan du nu kika 
bra, så vi inte förlorar känningen med de 
andra ösfersjöingarna i natt." Då närmade 
man sig Ålands haf, och Torssen gick ner 
och knöt sig i hytten. 

Men på morgonen var inte Luffra ute ur 
Ålands haf ännu och det blåste en fräsande 
motvind, så att skutan länsade undan för 
bottenrefvade segel. Inte en prick syntes 
af de andra skutorna. Torssen endast vände 
på bussen och sade godmodigt: "Eja, vi har 
inte så brådt. Här ä' ju rum sjö." Därpå 
gaf han order att refva det hela, lät skutan 
drifva och gick ner i hytten och läste för 

sjuttionde gången sin älsklingsbok "Den 
siste mohikanen." . 

Iiur Ålands haf ändtligen passerades och 
hur man låg och länsade och ankrade i 
Östersjön, därom skulle vara rätt roligt att 
kunna lämna mera utförligt besked. Alltnog, 
det gick en rundlig tid, utan att man hörde 
ett lifstecken af Luffra. De kaptener som 
passerat Torssen hade varit hemma länge 
och väl och talat om, att de lämnat Luffra 
bakom sig i Kvarken och att en stickande 
sydväst blåst upp, så snart de hunnit ut i 
Ålands haf, så Luffra hade nog blifvit i Kvar
ken. Och mågen hade redan börjat under
handla om försäkringens utbekommande, 
och Sone skomakares kvinna hade lagt sig 
upp med en svart klänning och började se 
ganska uppmuntrande ut gentemot Sven 
Uggla, som var änkman, där han gick utan
för sitt ny målade hus, när ändtligen på 47:de 
dygnet ett telegram anlände ifrån Allinge 
på Bornholm. Där stod "Köper bröd här i 
dag. Torssen." 

Sedan blef det ånyo tyst en rundlig tid. 
Men en vacker dag spreds ryktet i Vikstad, 
att styrman Gummesons påg kommit hem. 
Luffra hade ränt på nånstans utanför Tysk
land; hvar kunde jungmannen, hvilken ju så 
som vi upplyst icke var synnerligen klyftig, 
inte lämna något vidare klart besked om. 
Han hade emellertid drifvit i land fastsurrad 
vid en maststump, mellan händerna oskadd 
bärande med sig en målning inom glas och 
ram föreställande barken Luffra, ehuru det 
under bilden stod något annat på ett obe
gripligt språk. Konsuln i Stettin hade skickat 
hem honom. 

Taflan med en ny lapp påklistrad, hvarå 
verkligen läses "Luffra", hänger ännu i denna 
dag å redarens kontor. 

Anna Molin. 

dagskrönikan. 
konstnärer, som arbeta med lif 
och lust för att göra de svenska 
tidningsannonserna mindre torra 
och stereotypa. 

Hennes ansträngningar ha re
dan till en viss grad krönts med 
framgång, och den lilla utställ
ningen af fyndiga och ofta .gra
ciösa teckningar har blifvit upp
märksammad både i pressen och 
af allmänheten. 

Vi ge här ett prof på en annonsteckning, som 
Halcks byrå utarbetat för en firma, som säljer 
barnvagnar. 

Den 16 nov. fyllde fröken Anna Molin på 
Eckersholms gård, Bratteborg, 50 år. 

Fröken Molin är en kvinna med stora och 
många intressen, en god och hjälpsam vän. Frö
ken Molin är dotter till godsägare Molin, Gäss-
hult, Misterhult. Omkring 1910 och 1912 försåg 
fröken Molin hela sin hembygds sockens gum
mor med väfnadsarbete, själf hjälpte fröken Mo-

byrå. ijn gummorna med uppsättningen af konstväfna-
derna och försålde arbetena. 

För några år sedan inköpte frö
ken Molin den natursköna egen
domen Eckersholm vid Lagan, 

i Fröken Molin är en duktig landt-
brukare, därom vittnar hennes 
välskötta egendom. 

Till fröken Anna Molin gå nu 
på hennes 50-årsdag många hjärt
liga tankar från när och fjärran, 
och tack för många angenäma 
minnen från hennes gästfria hem. 

UNDER NÅGRA DAGAR HAR 
hos Licium pågått en synnerligen 
intressant utställning af gamla 
spetsar, från spetskonstens klang-
och jubeldagar. 

Bland praktstyckena på denna 
utställning lade man märke till 
en italiensk spets från 1600-talet 
i ytterst väl utförd Milanoteknik 
med ett rikt mönster, där figurer Agnes Branting. 
af människor och hundar voro in
komponerade. Fröken Agnes Branting, Liciums 
förfarna ledarinna, fattade särskildt intresse för 
denna gamla spets och vid närmare studium fann 
hon, att den med all säkerhet tillhört släkten 
Carrara, i hvars vapen dylika motiv ingå. Den
na historiska spets, som är öfver fyra meter 
lång, men tydligen är afklippt i b åda ändar har nu 
inköpts af Nationalmuseum. Enligt fröken Bran
ting har spetsen utgjort kant till någon prakt
duk, sådana vi se på gamla italienska målningar 
af renässansmästare. 

För ett par år sedan kom en ung dam till St ock
holm försedd med en brinnande energi, men för 
öfrigt utan rekommendationer, 
utan kapital och utan bekantska
per. 1 

Men hon hade hufvudet fullt af 
idéer, hur h on skulle slå sig fram. 
Det var fru Lisa von Halck, som 
nu i dagarna anordnar en utställ
ning hos A. B. Affärssystem vid 
Drottninggatan af reklamtecknin
gar för annonser, som hon för
medlat genom sin annonsbyrå. 

Fru Halck har med sig asso
cierat ett par unga svenska 

Lisa von Halck. 

Konstnärlig annons som utgått från Halcks 

Carraraspets från 1600-talet. 
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En diktarbragd. 
SOM ETT APROPOS TILL DEN UNIKA TILL-

dragelse, då jag vid Gustaf-Adolfsfesten i Öster
malms kyrka den 6 november (för att citera 
Nalle H alidéns ord, när han anmäler mig på Rolfs 
cabaret om kvällarne) "slog världsrekordet så
som den förste skådespelaren på predikstolen", 
erinrar jag mig en episod från min gymnasisttid, 
som är förknippad med tillkomsten af den dikt, 
"Liitzen-advent", af Erland Lagerlöf, som jag vid 
nämnda tillfälle föredrog. 

Västerås läroverk hade år 1905 blifvit utökadt 
med en annexbyggnad, som skulle invigas den 5 
november, alltså dagen före Liitzendagen. Lek
torn i geografi hade af någon anledning anmo
dats hålla högtidstalet, något som mycket för
tröt lektorn i svenska, skalden Erland Lagerlöf. 
Rätteligen hade ju detta bort tillkomma honom, 
men då vederbörande kände sina pappenheima-
re och med skäl kunde frukta, att Lagerlöf, som 
med en skalds företräden också förenade skal
dens bohèmelyni^e och oberäknelighet, inte s kulle 
bli f ärdig med talet i tid, utan i sista stund för
orsaka mässfall, så proponerade man honom att 
i stället författa en prolog, som han själf kunde 
föredraga, allt med den hemliga baktanken, att 
man, för den händelse prologen skulle torka in, 
i värsta fall skulle kunna reda sig ändå. 

Tiden gick och dagen för festligheten närmade 
sig. Lagerlöf hade ännu inte börjat med sitt ar
bete. På eftermiddagen den 5 november hade 
han skrifvit fyra strofer. De andra lärarna ruska
de på hufvudet, och man tog för gifvet, att La
gerlöf helt enkelt skulle uteblifva från högtid
ligheten samt beslöt inrätta sig därefter. Men 
man hade missräknat sig. På utsatt tid infann 
sig den gode lektorn "snygg och anständigt 
klädd" (för att begagna ett af skollagens många 
bevingade uttryck) i oklanderlig frack, ehuru 
något röd i ansiktet ooh betydligt tankspridd. 
Allmän undran, ihur detta skulle aflöpa. Man 
började redan skönja skandalen i f järran. 

Emellertid började festen, skolkören sjöng 
"Hjältar som bedjen", och därpå klef Lagerlöf 
upp i talarstolen. Med fumliga händer fick han 
fram ett hopskrynkladt papper ur innerfickan på 
sin frack, och så började han med ganska osäker 
stämma mödosamt tolka de syn- och hörbar-
ligen mycket svårtydda hieroglyfer, som utgjorde 
dc fyra färdiga stroferna: 

Liksom en dotter i sin lyckas timma 
då lifvets fullhet låter sig förnimma, 
inför sin hulde fader träder fram, 
på en gång hjärteglad och allvarsam, 
i blyg förväntan, att ock han sig gläder 
och har sitt sinne klädt i högtidskläder. 

Och fadern forskar då i dotterns drag 
att återfinna där sitt eget jag 
hos denna kära, som han lifvet skänkte, 
och glädes, om hon blifvit den han tänkte. 

Så ställer sig i dag vår skola fram, 
på en gång hjärteglad och allvarsam, 
med tacksamhet och bäfvan i sitt sinne 
inför den store Gustaf Adolfs minne. . 

Hon känner pröfvande på sig hans blick, 
om hon förvaltat pundet, som hon fick, 
om hon är värd att kallas för hans dotter, 
bland lärdomsskolorna en förstfödd dotter. — 

Här tystnade han, slöt ögonen och for med 
handen öfver pannan. Eforus, rektor och öfriga 
honoratiores flyttade sig oroligt af och an på sto
larna, och stämningen blef alltmer panikartad. 
Då, med ens, sågs mannen i katedern räta upp 
sig, han slängde undan det skrynkliga manuskrip
tet, och utan att sväfva på målet började han 
med lugn, klar stämma improvisera fortsätt
ningen af dikten: 

Den store kungen gästar denna stund 
i våra salar och gör där sin rund, 
och vid hans åsyn våra blickar hänga, 
och vemodstankarna hvarandra tränga. 

I dag är dagen före Lützens dag, 
på denna afton gick han fram till sl ag, 
men nalt föll på och afbröt stridens möte. — 
Hvad bringar morgondagen i sitt sköte? — 

Där råder Gud! Det komme som det vill, 
han ryggar ej, han med sin här blir still. 
De svenske hvila på den frusna jorden, 
och många drömmar sväfva hem till Norden. 

Men mången utan drömmar slumrar trött — 
och tyngre nästa kväll, när han förblödt, 
då äfven han, guldkonungen från Norden, 
låg i sitt blod med ansiktet mot jorden. 

Lif af vårt lif, 
själ af vår själ, 
ädlaste blod ur Sveriges hjärta I 
An är du vår, 
vi äro dina, 
du, vår konung för alla sekler! 

Glad såsom han, 
god såsom han, 
så skall du vara, du svenske gosse! 
Ljus skall du älska, 
ditt lif skall du gladt 
offra som han för ditt land! 

Och du skall stolt 
räta dig upp! 
Lämna åt andra att krypa och slafva, 
till s vensk och till man 
du föddes som han, 
och det blod, som häfver ditt hjärta, 
är det samma svenskmannablodet, 
som flödde i hans. 

Hvad är vårt korta dagsländelif 
mot ett minne som ditt, 
du store! 
Men du lade din storhet till fotapall 
för den Eviges makt, som vara skall, 
och tryggt förtrodde åt Honom 
ditt lif och ditt älskade land. 

Det torde vara öfverflödigt att tillägga, att det 
ovationsartade bifall, som brusade honom till mö 
tes, då han nedsteg från den kateder, som för 
några korta minuter varit hans parnass, var lika 
uppriktigt som välförtjänt. Det var en skalde
bragd, s om endast den borne skalden kan utföra, 
och en sådan var Erland Lagerlöf, ehuru en del 
tragiska moment i hans lif bidrogo till att ned
bryta den sökande anden och klippa vingarna 
på hans eldiga pegasus. 

Författaren till de ssa rader, som hade den lyc
kan att stå honom ganska nära under de år han. 
som lärare verkade i Västerås, har med hans 
medgifvande bearbetat dikten, som från början 
såsom ofvan synes var formad med tanke på 
Västerås' gymnasium och dess förhållande till 
Gustaf Adolfsminnet (Gustaf II Adolf har som be
kant grundat Västerås gymnasium, det första i 
Sverige) så att den i sitt nuvarande skick rik
tar sig till sv enska folket i dess helhet och följ
aktligen kan komma till anv ändning mera gene
rellt än i det särfall för hvilket den diktades. 

Det har varit mig kärt att i d etta sammanhang 
få binda en enkel minneskrans åt den hänsofne 
skalden och hans vackra diktarbragd. 

UNO BRÄNDER. 

Porslinsägget. 
— En barnslig historia om döden. — 

Af HENRIK ULLMAN. 
(Forts.). 

MEN FARBROR BORGMÄSTAREN SAG 
för en gång inte alls farlig ut; han föreföll 
tvärtom riktigt hygglig, tyckte Kurt vid när
mare eftertanke. Och så räckte han honom 
utan vidare ett stort, väl ombundet paket. 

— S e här, min gosse, sade han blott; det 
är från fröken Stårkenfeltz, i enlighet med 
hennes testamentariska dispositioner. — Till 
unge Kurt Brandel öfverlämnas på grund 
af löfte under min lifstid — • — , står det. — 
Slit'et me' hälsan men var rädd om' et, pojke, 
för de' är dyrbart nog, ska ja' sä ja. 

Kurt, som alltför väl gissade, hvad det in
nehöll, hade all möda att återhålla ett rop 

af förtjusning, när han blossande af ifver mot
tog det tunga paketet; och han tyckte, att 
han i g engäld kunde ge farbror b orgmästarn 
samma löfte som sin far häromdagen — nu 
när det inte längre var något farligt. 

— Tack, snälla farbror, s tammade han; ja' 
lofvar att allri mer åka snålskjuts på tant 
Stårkenfeltz' likvagn. 

Borgmästarn såg förbryllad ut och tittade 
fundersamt i taket. Hvad i all fridens namn 
kom åt pojken? — Men så gick det plötsligt 
upp ett ljus för honom; det var ju den dar 
pojken, som —. Det ryckte i mungiporna af 
återhållet skratt. 

— Nå, nå; de' var då ett storartadt löfte, 
som nog inte blir svårt att hålla, tänker ja'. 
Nej, min gosse, tids nog får du ändå åka på 
den vagnen; de' blir kanske lagom roligt, ska' 
du se. Så gör inte om'et. — Adjö me' dej 
och hälsa pappa. 

Och därmed gick han. — 
Nu var alltså ändtligen tant Stårkenfeltz' 

underbara porslinsägg Kurts; nu kunde han 
få leka med det så ofta och så mycket han 
ville, låta speldosan ljuda och kika på paren, 
när de långsamt och sirligt rörde sig efter 
musiken öfver det blanka golfvet. Kurt var 
i sjunde himlen och hade icke tanke för något 
annat än sitt ägg. Men hans glädje och till
fredsställelse ökades högst betydligt däraf, 
att han ensam rådde om det, så att Malla 
uteslutande var hänvisad till hans ädel
mod, om hon skulle få något med däraf. 

Hela eftermiddagen sutto de båda sysko
nen i bästa sämja midt emot hvarandra i 
barnkammaren, läto ägget gå emellan sig 
och lekte turvis med det. Men när Kurt till 
sist tyckte, att Malla började visa hans pors
linsägg alltför stort intresse, nästan som om 
det vore hennes, och till och med vågade 
föreslå, att de skulle ha det tillsammans, an
såg han det vara på tid att häfda sin en
samrätt och låste utan vidare in klenoden i 
sin byrålåda. — H ans ägg, somt tant Står
kenfeltz skänkt honom alldeles ensam; — nej 
tack, det ville han allt behålla för sig själf! 

Malla bad först så bevékande att åtmin
stone få titta bara en enda gång till. Men 
Kurt var obeveklig, och när ingenting annat 
hjälpte, tog hon till lipen. Mamma kom in 
och Malla klagade. 

— Kurt ä r så stygg så; Malla får inte titta 
mer i honoms ägg. — Men mamma medlade 
och sökte trösta. 

— Ä gget är Kurts, vet ju Malla; oc h i mo r
gon får lilla Malla leka mer me' det. 

Och så leddes den alltjämt gr åtande Malla 
i s äng. Men Kurt var icke alls belåten med 
denna lättköpta seger och allra minst nöjd 
med, att han fått medhåll af sin mor. Hans 
samvete slog honom och det var icke långt 
ifrån, att han själf tagit till gråten. Ty han 
höll i själfva verket så förfärligt mycket af 
sin lilla s yster och det grämde honom öfver-
måttan, att han gjort henne ledsen. 

Han låg länge vaken i sin säng den kväl
len och funderade hit o ch dit, hur han skulle 
få lilla syster nöjd igen. Till sist fann han 
det. Han skulle göra offret; hur det än 
kostade på, skulle Malla ändå få hälften i 
ägget med fika mycket rätt till det som han. 
Och glad öfver denna lyckliga lösning, som
nade han slutligen med lugnt samvete. — 

Men Döden, som alltjämt gick tyst och 
obeveklig, ofta barmhärtig, ibland också 
grym, från hus till hus i Ostervik, hade just 
denna eftermiddag hunnit till östra tullen 
och stannat utanför barnkammarfönstret hos 
kapten Brandels. När han så stod där och 
funderade, tveksam om han skulle vända om 
in mot staden eller ge sig af och lämna 
Osterviksborna en tids andrum, råkade han 
se in genom gardinspringan och bli vittne 
till bafnens gnabb. Då log Döden ett bistert 
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leende och tänkte: — Nej, in te går jag ännu 
härifrån. Hittills har jag nöjt mig med de 
gamla och skonat de unga; nu skola också 
de, som ännu ej veta något om mig, få göra 
min b ekantskap. Han, gossen där, som dref 
gäck med mig — af okunnighet, vill jag hop
pas — ska ll jag skona till lifvet, för att han 
så mycket bittrare må känna svedan af 
mina slag och lära sig respekt för mig; — 
men hon, den lilla, skall därvid bli mitt v erk-
tyg. 

Därmed steg Döden inom dörren till kap
ten Brandels... 

Följande morgon var hela huset i upp
ståndelse. Malla var illa sjuk och doktorn 
blef efterskickad. 

— N å, tänkte Kurt, när han tog sin kälke 
och ensam sprang bort till Kvarnbacken, ja' 
väntar väl, tills hon blir frisk igen, så får 
ja' ha ägget för mej själf så mycke' längre. 
En -del af kvällens beslutsamhet och ädel
mod var redan bortblåst och han började 
åter vackla inför tanken på delning. Han 
var ju s å kär i p orslinsägget; hans e g et, 
f i n a  p o r s l i n s ä g g !  

Men Malla blef icke bättre. Hon blef 
tvärtom sämre för hvar dag och doktron såg 
alltmer bekymrad ut för hvar gång han kom 
på besök. 

Kurt b örjade bli be tänksam, när .han märk
te sin mors förgråtna ögon och fars allvar
liga uppsyn och hörde doktorns ord, som 
han. visserligen icke till fullo förstod, men 
hvilkas innebörd han likväl dunkelt anade. 
— Skull e Malla — ; nej, inte skulle väl Malla 
dö? Hon var väl alldeles för liten ännu — 
hade ju knappast lefvat något att tala om. 
Det var nog bara så'na där riktigt gamla ena 
som tant Stårkenfeltz och fattigsfu'gummor-
na, som kunde dö.— Men om — o m nu i 
alla fall... Det skar till i bröstet på honom 
och kändes upp i halsen som skulle han 
kväfvas. 

— M alla! — Porslinsägget.., 
Han drog ut sin byrålåda. Där låg ägget 

i all si n p rakt, hans vackra, underbara ägg; 
— hans och M a 11 a s; nej, bara Mallas; 
—  i n t e  ha n s  m e r a ;  —  h a n  v i l l e  i n t e  v e t a  
af det längre, det otäcka, gamla fula pors
linsägget. Malla kunde gärna få ta det all
deles ensam för sig; sedan kunde han kanske 
någon gång få titta i d et, när Malla tillät. — 
Beslutsamt fog han upp ägget och slog in det 
i ett stycke tidningspapper. Hvad Malla 
s k u l l e  b l i  g l a d  i  a l l a  f a l l . . .  

I sängkammardörren mötte han sin far; 
han hade nu också sådana där röda ögon 
som mamma. Kurt blef rädd och försökte 

b ö r  e j  f ö r v ä x l a s  m e d  p u d e r .  H y l i n s  p a r f y m  i  p u l v e r  ä r  n ä m l i g e n  k  o  n  c  e  n  t r e-

rad parfym i pulverform framställd enligt af oss uppfunnet förfaringssätt. En 

a s k  a f  d e l t a  p u l v e r  i n n e h å l l e r  m e r a  k o n c e n t r e r a d  p a r f y m  än  e n  f l a s k a  

f l y t a n d e  p a r f y m  t i l l  s a m m a  p r i s .  

H y l i n s  p a r f y m  i  p u l v e r  m ö j l i g g ö r  ä f v e n  i  m o t s a t s  t i l l  f l y t a n d e  p a r f y m  e n  

g e n o m g å e n d e  d i s k r e t  p a r f y m e r i n g  a f  k l ä d e r ,  h u d  o c h  h å r .  A l l t  

kan parfymeras med "Gloire" parfym i pulver. Lämnar inga fläckar å ömtå

liga väfnader. 

" G l o i r e "  p a r f y m  i  p u l v e r  ( o d e u r  " L a  C o u r o n n e " ,  L i l j e k o n v a l j  o c h  S y r é n )  u t m ä r 

ker sig för en utsökt fin och varaktig doft och är den eleganta världens parfym 
par préférence. 

TiH s alu i alla parfymaffärer. Pris Kronor 3: — per ask. 

H y l i n  &  C  ;  o  s  F  a  b  r  i  k s  -  A  k  t  i  e  b  o  1  a  g ,  S t o c k h o l m .  

göra sig så liten och osynlig som möjligt 
för att komma förbi. Men hans far lyfte 
upp honom på armen och bar ut honom. 

— Du får inte gå dit'in och störa, Kurt; 
inte nu, min gosse. Lilla-syster är mycket 
sjuk och går kanske ifrån oss. 

— Då går ja' me', för ja' har nå't att ge 
Malla. 

Fadern såg på det runda paketet och gis
sade sig till, hvad det innehöll. Hans röst 
skalf plötsligt till. 

— Ja, om du är en snäll och lydig gosse, 
får du kanske en gång följa lilla Malla. 
Men inte ännu; du vill väl icke också gå 
från far och mor och syskonen? 

Nej, det ville inte Kurt; men ändå grämde 
det honom i hjärtat, att han icke fick träffa 
lilla-syster just nu, när han ville göra henne 
så glad. Han tog sitt ägg och gick åter in 
i barnkammaren. Där föll han på knä vid 
Mallas dockvagn, borrade hufvudet i täcket 
och grät fö:rtvifladt... 

Nu började han ana dödens närhet och 
förstå, att äfven flickor sådana som Malla 
icke voro för små att dö. — 
'Natten därpå dog Malla. Och på morgo

nen, fick Kurt komma in och se henne. Det 
var halfskumt i rummet denna grå vinter
morgon och luktade doktor, så Kurt blef 
plötsligt mycket högtidligt stämd. Vid sängen 
brunno med stilla låga ljus i de höga arm
stakarne och det var som i kyrkan en jul
dagsmorgon, tyckte han. 

— Nu är lilla Malla i himmel en, sade mam
ma med underligt främmande röst. 

Kurt såg undrande upp i hennes ansikte 
för att kontrollera, om hon menade allvar. 
Hela hans inre fylldes af motsägelse och 
tvifvel. 

— M en mamma, hviskade han för att ej 
väcka Malla, inte ä r hon i himlen, inte. 
Malla ligger ju här i sin säng alldeles som 
förut; gör hon inte, säj mamma? 

— Jo visst; men Kurt lille, h ennes själ är 
hos Gud i himlen; det vet du väl? 

(Forts.). 

Från Göteborgs horisont. 
GOTEBORG HAR I D ESSA DAGAR FÅTT ETT 

nytt tillskott i den uppfinningsrikedom, där ofta 
visats, dä det gällt anskaffa trefliga medel att 
locka folk till frikostighet i välgörenhetens tjänst. 
I Lorensbergs gamla välkända festivitetssal har, 
på initiativ af grosshandlare G. Mankell, öpp
nats en cabaret — efter alla konstens reg
ler anordnad — bä rande det karaktäristiska nam
net "Guldregnet", och ämnad att bli en källa 
till hjälp och glädje för de betungade fram emot 
julhelgen. Guldet, som man hoppas hvarje kväll 
skall ur publikens fickor "regna" ned i den för 
öfrigt smakfullt dekorerade salen, där gullregns-
klasar öfverallt möta ögat, är afsedd att i för
sta rummet lämna bistånd åt pauvres honteux, 
de, som icke öppet klaga sin nöd på torg och 
gator, men lida i tysthet och icke mindre känn
bart för det. 

Första klassens krafter ha engagerats, Emma 
Meissner och Signe Widell invigde bland andra 
första aftonens prestationer och togo publiken 
med storm —. vi äro numera icke bortskämda 
med att få njuta särskildt den förstnämndas 
charm — oc h det är att hoppas att företaget, som 
är ämnadl att uppehållas åtminstone två, tre vec
kor framåt, hvarje kväll måtte få den tillslutning 
det sannerligen förtjänar! 

Med all säkerhet kommer så att ske. Skall man 
nu njuta en förstklassig cabaret, offrar man na
turligtvis lika gärna pengarna i välgörenhetens 
tjänst och gör en god samhällsgärning, så är 
åtminstone göteborgarnas omdöme beräknadt att 
bli! Och att döma af första aftonens-resultat 
tycks man ej ha räknat miste. 

Exemplet med en under en tid permanent väl-
görenhetscabaret är kanske efterföljansvärdt — 
hvad säger Stockholm? 

G. P. 

Fellahdräkten, den så mycket efterfrågade, kom
mer i n ästa nummer att utförligt beskrifvas of fri
herrinnan Lucie Lagerbielke, (Vitus). 
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DAMSKO-AVD. 

BOTTENVÅN. 

7B N ORDISKA KOMPANIET 

Bästa 
Hjälpgumman 

vid allt stök är N o r d s t j e r-

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

S p i s e l - ;  S i l v e r - ,  o .  F ö n s t e r 

puts. Säljas överallt ocli mottagas 

ined förtjusning. Skriv till A.-B. T. 

¥'. Nordstjernan, Söderhamn, och bliv 

försäljare ! 
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I alla väder 
är 

; GaEins 
Maniol 

i det bästa • 
• för huden. 

KÖKSALMANACK 
Redigerad af 

EL1SABETÊI OSTMAN-SUNDSTRAND 
Inneh. at Elisabeth Ostmans Hus

moderskurs i Stockholm. 
FÖRSLAG TILL MATORDNING FOR 

VECKAN 24—30 NOV. 1918. 
SÖNDAG. Frukost: Bröd ; smör ; 

kokt omelett med stufvade socker
rötter och stekt potatis; kaffe eller 
te. Middag: Surstek med potatis ; 
glaserade morötter; lingon och lök; 
fyllda äpplen med enkel vaniljsås. 

MÅNDAG. Frukost: Bröd ; mar
melad ; lappsko (rester från söndag) ; 
kaffe eller te. Middag: "Vegetal-
risk puré af sockerrötter med ost och 
bröd ; stekt småtorsk med pressaxl 
potatis. 

TISDAG. Frukost: Bröd ; mar
melad; kryddsill med potatis; kaffe 
eller te. Middag: Pudding af kött
färs och hvitkål ; soppa på. slånbär 
med rågskorpor. 

ONSDAG. Irukost: Bröd; mar
melad; vegatarisk pytt i panna; kaffe 
eller te. Middag: Vegetarisk korn-

I grynskaka med lingon; äppelsoppa. 

I en punkt 

jaro alla, 
husmödrar 

ense : 

SKULTUNA KOKKÄRL 
åro bast! 

PASTILLER 
FÖRORDAS AV LÄKARE 
vid sjukdomar i munhåla och svalg. 

Effektivt skydd mot smitta 
vid epidemier, 

Flaskor om 50 st. Kr. 1:73. 
SÄLJAS ÖV ERALLT 

^°000000000 aoooooeooouuo*o»«eooooooooo« oOooooooooooouoto•oooooooooooco oooooooo 

(  Kl ä d  b a b y n  s ö t t  ti l l  ju l e n l  }  
|) i en förtjusande rar klädning som sys lätt efter vårt mön- @ 
° sterbrev "Baby". Kr. Ii 10 mot postförskott, Jtr-*.« i 
I Förlaget Practica Göteborg T. 
^o°ooooooooooooooooooo.00000000000000oOOOOooooo>*o..oo.ooooooooooofBooooooooao0o(^ 

s-—-, c\får jul&aialog 

„ J)e ßäsia ßöcfierna 
' som uikomvier i 6ör/an av 1)ecem£er 
\ sändes på öegäran gratis och franco 

JVtedéns (-Bokhandel 
ö^te Bor^Cf 

Qbsi- ocA. ielegrrafadr^ess ^Jv(e<iéns' ^öéeborcfî  

TORSDAG. F r u k o • t : Bröd ; mar
melad; uppstekt korngrynskaka; kaffe 
eller te. Middag: Köttsoppa ; pota-
tisvåiflor med sylt. 

FREDAG. Frukost: Bröd; mar
melad ; bräckkorf med potatis ; kaffe 
eller te. Middag: Kokt färsk sill 
i rulader med dillsås; jästmunkar. 

LÖRDAG. Frukost: Bröd ; mar-
me.ad; studentsill med kokt potatis; 
kaffe eller te. Middag: Stekt kalf-
lefver med potatis ; blåbärskompott. 

RECEPT: 

F y l l d a  ä p p l e n  ( f .  6  p e r s . ) .  
12 st. äpplen, 20 gr. smör V2 del. 
finstötta skorpor, 25 gr. socker. 

T i l l  f y l ln i n g :  10  g r .  s ö t m a n 
del, 40 gr. socker, 1 del. stötta skor
por, 1—2 msk. vatten. 

T i l l  p a nn a n :  5  g r .  s m ö r .  
B e r e d n i n g :  M a n d e l m a s s a n  b e -

redes först. Mandeln skållas, torkas 
1 ugnen, drifves genom kvarn och stö-
tes tillsammans med sockret och de 
stötta skorporna till en fin massa, 
vattnet tillsättes och massan stö tes 
tills den är jämn och smidig. Äpple
na skojas och torkas, skalas jämnt, 
och kärnhusen borttagas med bleck
rör. Mandejnassan delas i tolf delar 
som rullas ut och fyllas i äpplena, 
hvilka därefter doppas i det smälta 
smöret och rullas i en blandning af 
skorporna och sockret. En liten lång
panna smörjes med kallt smör äpple
na läggas däri, insättas i varm ugn 
och stekas vackert gulbruna och lösa. 
Uppläggas då de äro kalla, på tårt-
skål och serveras med vaniljsås eller 
vispad grädde. 

V e g e t a r i s k  p u r e  a f  s o c 
kerrötter (f. G pers.). 1 bunt soc
kerrötter (omkr. V| kg.), 1 litet rot
selleri, 1 purjolök, 2 lit. vatten, 2 
tsk. salt (10 gr.), 3 msk. mjöl (30 
gr.), socker, livitpeppar. 

B e r e d n i n g :  S o c k e r r ö t t e r n a  s k ö l 
jas, skrapas, sköljas ånyo och påsät
tas i vattnet tLl.ka med rotselleriet 
skaladt och skuret i tärningar, samt 
den skö.jda och sönderskurna purjo
löken. Saltet tillsättes och rötterna 
få koka fullkomligt mjuka, då de 
passeras. Soppan får ånyo koka upp, 
hvare.ter den afredes med mjölet ut-
rördt i 1 del. vatten. Soppan får 
koka 5 min. och afsmakas med soc
ker, peppar och mera salt om så be
ll öfves. 

P u d d i n g  a f  k ö t t f ä r s  o c h  
hvitkål (f. G p ers.). 1 hvitkåls-
hufvud (omkr. 1 V2 kg.), vatten och 
salt till förvällning. 

K ö t t f ä r s :  7 5  g r .  p o t a t i s f l i n g o r ,  
2 dci. kokande vatten, 3 hg. ox-
färs, 1 ägg, 3 tsk. potatismjöl (15 
gr.), 2 tsk. salt (10 gr.), V* tsk. 
h vitpeppar. 

B e r e d n i n g :  K å l l i u f v u d e t s  y t t r e  
gröna blad borttagas hvarefter kålen 
skares i grofva strimlor, och fön-
väl les sedan i kokande saltad t vatten 
utan lock omkr. 10 min. Den lägges 
upp i durkslag och får rinna af väl. 

T i l l  k ö tt f ä r s e n  u p p l ö s e s  f l i n 
gorna i det kokande vattnet och få 
kallna. Ägget vispas upp och inar
betas i kötttärsen tillika med flingor
na, potatismjö et och kryddorna. Fär
sen röres kraftigt omkr. V2 tim. och 
spädes med mera vatten eller ett 
par msk. grädde om så behöfves', 
hvarefter den afsmakas noga. I en 
bleckform eller helst en eldfast form 
lägges hvarfvis kålen och köttfärsen. 
Första och sista hvarfvet bör vara 
kål. Tre del. af kålspadet som bör 
vara väl afsmakat, spädes på. Formen 
öfverbindes med s. k. smörpapper 
och puddingen får koka i vattenbad 
ofvanpå spisen omkr. 3 tim. eller 
i ugnen omkr. 2 V* tim. Serveras 
ur formen. 

K o r n g r y n s k a k a  ( f .  3  p e r s . ) .  
4 del. krossgryn (omkr. 235 gr.), 2V2 
del. vatten, 3/4 lit. mjölk (30 "gr. 
torrmjölk, 8/4 lit. vatten), V2 msk. 
smör (10 gr.), 3 msk. finhackad por-
tug. lök, 1 ägg, 1/g tsk. mejram, 
Va del. sirap eller brun farin,. (30 gr. 
russin) V2 msk. soja, salt, jjeppar. 

T i l l  f o r m e n :  5  g r .  s m ö r ,  2  ms k .  
mjöl eller stötta skorpor.. 

B e r e d n i n g :  G r y n e n  s k ö l j a s  
och läggas i vattnet 12 tim. innan 
de skola kokas. Mjölken kokas upp, 
grynen iröras och få koka omkr. V2 
tim. Grytan insätte3 i koklåda och 
får stå några tim. e.ler öfver natten. 
Gröten bör vara mycket fast och gry
nen mjuka. Är den för lös får den 
under rörning koka ihop. Den i 
smöret frästa löken iblandas jämte 
ägget och sirapen samt, om så ön
skas, de väl sköljda russinen. Mas
san afsmakas noga med soja och 
kryddor. Fylles i smord och 'mjö
lad eller brödbeströdd stekpanna eller 
form och grliddas i varm ugn omkr. 
V4 tim. Serveras med lingonsylt och 
och om så önskas, med litet smält 

Ol/// 
TÄCKEN 

Dubbelt hållbara mot 
vaddtäcken. 

Högsta komfort. 

J. S VENSSON S BODRGHARDT 

Täftfaiirik ocb F jäderreoserl 

VINSLÖF. % 

SINGES 
HEnnao sütamon 

Lägg i kokboken 
eller anslå i köket »Några 
bepröfvade recept för bak-
ni ng af tårtor m. m. med 
Good a-J ä s b m j ö 1. Det 
är de bä^fea recepten för 
det finaste jästmjölet. 

Burkar à 15, 25 o. 50 
öre. 

HandslsiktiBbolioBt Stan Sjögrifl i Cl 
Söker Ni förbindelse 

med Värmland • 
bör Ni annonsera uti Värmlands 
äldsta och enda dagliga tidning 

N y a  W e r mi a n d s - T i d n i n g e - n ,  K a rl s t a d  
Gründl. 18#6. - Nuv. namn sedan 1850. 

£ pactes 

Julgransljus 
säljes så långt lagret räcker till Kr. 
2:— pr pkt plus porto. Högst 5 pkt 
till hvarje kund. Rekv. genast från 

H. SCHOLANDER, Växjö. 

sr  e  i  
Cnsamagenfur: S ttlnwavt & Son» ' 
Cunùfjolms ptattotnasasln 
JaMjbiberasjalan 39.Stockholm. ULV5UNDA PR. STOCKHOLM .V-

ii UTSTÄILN BIRQERJARLSG. 21 •: 

g På A.-B- Hasse W. Tullbergs förlag har utkommit: 

I SVENSKA' TANKAR 
I  O M  D E T  A N G E L Ä G N A S T E  F Ö R  S V E R I G E  N U  O C H  

F O R  D E S S  F R A M T I D  S A M L A D E  O .  U T G I V N A  A V  
IV. J. WELINDER. 

^ Pris inbundet ex. kr. lO: —. 

111 ii 1111 m 11111111 II 111111 amwiiiiiiiiiiig 

SVAR 
(Forts.) 

FÖR DAMER! 
i i i i • i i i i i i i i i i • i i i i i i i i i i i i i i t • i i i i i i i i i i i i i i i m i i i inn 111 ni mim < 111 un i nu 1111 iTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

Promenad-Kappor 
& 

Dräkter 
samt 

ULSTRAR. 

P A L S - K A P P O R  
& 

Skinn-garnityr. 

Damkonfektion 1 trappa. 

PAUL U.  B ERGSTRÖMS 
74 DROTTNINGGATAN 74 

A/B 
N :r 270. Ni har börjat i fel ända. 

Vet ni inte att »vägen till mannens 
hjärta går genom hans mage.» Ni 
har nog ensidigt sökt vinna er mans 
»vänskap och förtroende». Förtroende 
skall komma af sig själf. Såsom 
när blommans kalk stilla öppnar si« fi||||H||||lililiiiiiiniimi i Illllll  
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ERNST NORÉES LOTTERIER Vinster utlottade för över Î2.000.000 kronor 

: c i i  

Lotteriets föreståndare : Ernst Norée. Lotteriets kontrollant: Landssekreteraren i 
Gevleborgs län, Oscar Rydin. Anordnat av Sveriges Landstormsföreningars Centralfö bund 

OBS.! Enligt särskilt nådigt medgivande äro de tre högsta vinsterna VALFRIA! 
H nvudvlnster : 

Valfri jordegendom 15,000 1er. 
Lotteriet inköper en egendom för ovanstående belopp i av vinnaren anvisad trakt. 

Bostadshus, uppfört på valfr. ställe . . 12,<X)0 ler*. 
Lotteriet bestrider intill ett belopp av 12,000 kr. kostnaderna för uppförandet av ett bostads

hus enligt vinnarens önskan på av vinnaren anvisad ort. 

Valfri jordegengom 12,000 1er. 
Lotteriet inköper en egendom för ovanstående belopp i av vinnaren anvisad trakt. 

Bosättning för nygifta 10,000 1er. 
Lotteriet inköper för ett belopp av 10.000 kr., möbler och andra inventarier till ett hem. 
Dessutom 10,000 andra praktiska och värdefulla vinster. LOTTEN KOSTAR 1«*. 2: lO. 

Lotter à kr. 2: 10 tillhandahållas hos Lotteribestyrelsens samtliga kommissionärer samt exp. till landsorten, på rekvisition, helst å brevkort, 
varvid kostnaden för porton och dragningslista tillkommer. Lotteriets adress: LO TTERIBESTYRELSEN, Riddaregatan 12, Po stadr. Stockholm ö. 

Djup. VACKER 

FAX!NPULVER| 
>

PotÉR.-SlpUTSpUL,VEP', 

P* *0Pf»AJi MESS I NC. .TEN" Biß* 

rêr-

TEKNISKA I 

GAON0A0 *8 '® 

Kr. 557:50 till d uktiga husmödrar! 
Vi söka 50 nya, ur den praktiska 

erfarenheten framgångna, hittills icke 
offentliggjorda tillredningsrecept för 
enkla rätter, vilka i varje kök kuiL-
na framstäJlas och vid vilkas tillre
dande vårt Kraftoxextrakt kan göra 
fullt gällande sina förbättrande egenr 
s ka per (sma k för bättring, ökad emält-
barhet, stimulans). 

För de 50 bäste recepten betalas 
kr. 10:— för varje. För de 5 av 
dessa, som anses allra bäst, dessutom 
extra pris av resp. kr. 20:—, 15:—, 
10:—, 7:50 och 5:—. Recepten of
fentliggöras med angivande av för
fattarenamnen i en kokbok, som blir 
vår fjärde. 

Pris bedömningen sker under ledning 
av Fröken Ttiora Holm. 

Svar med påskrift »Kokrecept* be
hagade före den 15 Dec. d. å. insän
das till 

STOCKHOLM I 

m i 

— AB FÖRENADE= 
PIANO-& ORGELFABRIKER 

GÖTEBORG. 

Försälja 

Pianinon - Orgiar 

Elll SIM 
att nu kunna köpa goda 
varor billigt är att rek
virera vå? stora huvud
katalog för hösten och 
vintern 1918—1019. Den 
sändes gratis, ej fraktfritt 
till alla, som önska er
hålla densamma. 

Åhlén & Holm, Stockholm. 

NQRMAS FRUKTGELÉPULVER 
C:a 35 gram erelèpulver giver c:a 
650 gram delikat Apelsin-, Ci
tron-, Hallon- eller Körsbärsgelé. 
Finnes i alla välsorterade affärer. 

AKTIEBOLAGET NORMA 
KEM. TFKN. FABRIK» 

—yr* STOCKHOLM I. 

för solens milda strålar. Mitt råd 
är detta. Var plikttrogen. Gör alla 
e d r a  p l i k t e r .  M e n  m ä r k ,  m e d  g l ä d 
je och fröjd. Se till att där 
ligger ett ljust ansiktsuttryck öfver 
edra drag, att er blick är mild, edra 
ögon varma och att hela ert väseD 

a n d a s  k ä r l e k .  M e n  s e  o c k s å  t i l l  a t t  
kärleken finns i ert hjärta. Eljest 
duger det ej. Intet pock. Näckrosen 
öppnar aldrig sina sköna blommor, 
utan när solen värmer och lyser. 
Nu skall ni dock vara vid godt mod. 
Är n i inte mera än 28 år och kan det 
aldrig bli skilsmässa, så har ni ju 
tiden framför er. Ni kan återvinna 
er m an, om ni är förståndig. Med 
edra egenskaper. Vinnlägg er 
om dessa. Plikttrogenhet med glädje 
och fröjd. Öfver en huslig kvinna, 
som med glädje lagar maten och skö
ter hus och hem, ligger där alltid 
ett visst något, ett skimmer, en 
strålglans, som inte kan beskrifvas. 
Det är hemmets genius, som 
ger henne den glansen till tack för 
arbetet i kärlek, för arbetet i hem
met. Lyser den glansen omkring er 
och bor kärleken i ert hjärta, tron 
och hoppet i er själ, så skall er man 
i  s i no m  t i d  sj ä l f  å t e r k o m 
ma till er, om han är en man, 
som är värd en kvinnas kärlek. Så 
än en sak. Ni skall gå ut i Guds 
fria nat*r dagligen, följa naturen i 
alla dess skiftningar, inte allenast 
med uppmärksamhet, utan 
med kärleksfullt sinne. Till 
tack ger er naturens studium glans i 
ögat, ros på kinden och spänstig
het åt både kropp och själ. Och än 
mer, de orden, som en skald sagt 
b e s a n n a s  n ä m l i g e n :  » I n v i d  n a t u 
r e n s  h j ä r t a  v å r t  e g e t  f i n 
ner r o.» Sist är en sak att iakt
taga. Se till att Gud bor i ert hjärta. 
Lägg på Honom alla edra bördor. 
L ä g g  a l l t  m e d  f ö r t r o e n d e  o c h  
tillit i Guds hand, så skall 
Han nog styra allt till det bästa. 
Den tid, som nu är för er är kanske 
blott en pröfvotid. Jag vet en man 
som skilde sig från sin hustru för 
att gifta sig med en förtrollande 
kvinna, hvilken han emellertid snart 
tröttnade på. Han återvände till sin 
första hustru. Ja, mod nu bara! 

Ebon. 

Nt 274. 3) Viking anses vara en 
kar, men den eldas företrädesvis med 
kar, men den e'.das företrädesvis med 
antracitkol. Det finns emellertid nu 
flera slags besparingskaminer, hvilka 
kunna eldas med snart sagdt hvad 
som helst — vänd eder till närmaste 
järnhandel, där sådana alltid föras 
på lager. 

N :r 275. Centralförbundet för so
cialt arbete, Lästmakaregat. 6, Stock
holm, anordnar hvarje år kurser för 
utbildning af bl. a. barnavårdsinspek-
triser. Angående fordringar m. m. 
vänd eder personligen, skriftligt eJler 
mundtligt till förbundets byrå. Före
träde lämnas åt den ßökande, som 
äger föregående praktisk utbildning 
af t. ex. det slag som ni i eder 
fråga nämner. Tror dock att kursen 
begynte redan den 1 okt., men det kan 
ju hända att ni ännu kan komma med. 

Stockholmska i Småland. 

NJ 276. 1) I privat gymnastik
institut kan ni alltid vinna inträde 
(Sydsvenska gymnastikinstitutet, 
Lund, dr. A. Kjellbergs, Mästersamu-
elsgatan 70, Sthlm, Dr. E. Kleens, 
Regeringsgat. 35, Sthlm m. fl.) och 
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äfven i folkskollärarinneseminarium. 
Kostnaderna tror jag komma på ett 
ut, ty den senare kursen är flerårig 
och erfordras således att tii längre tid 
uppehåller eder på annan ort. 3) 
Som folkskollärarinna torde ni ha 
bästa framtidsutsikter, därtill kommer 
senare fördelen af pension. Det andra 
yrket är mer beroende på konjunkturer 
och konkurrensen liflig, för så vidt ni 
ej vill resa till Amerika, där svenska 
gymnaster ännu kunna slå sig fram. 
4) I Lund; Stockholm, Göteborg. 

Stockholmska i Småland. 
N :r 277. Har ni en kontorsplats 

med 200 kr. månatlig lön, då råder 
jag eder behålla denna plats framför 
det osäkra som öfversättningsarbete 
k a n  g e .  K a n  n i  l y c k a s  e r h å l l a  f a s t  
engagement hos något förnämligt bok
förlag, ja då må så vara, eljes är det 
allt för ojämnt och litet inbringande, 
helst konkurrensen är stor. 

Stockholmska i Småland. 
(Forts.) 

BREFLÅDA 

EXP. BREI LADA. 

»Karin 21 år». Annonsen kostar kr. 
4,90. 

»Tora 1919». Annonsen kostar kr. 
4,20. 

Likvid torde insändas i postanvis
ning. 

Iduns Pristäfling N:o 24. 

SJU BERÖMDA NAMN. 

B N 
B N 
B N 
B N 
B N 
B N 
B N 

Meiall 
puispulver-

efterfrågas mer och mer. 

Alla miste pröva Hobby! 
Fås överallt i burkar à 

30 öre. 

Inom vidstående figur skola insättas 
7 namn på berömda personer hvilka 
alla börja med B och slutar med N. 

Ofriga bokstafver utgöras af : 
11 a, 2 b, 1 c, 4 d, 9 e, 2 f, 

5 g, 2 h, 7 i, 1 j, 1 k 10 1, 3 
m, 10 n, 6 o. 1 p, 8 r, 6 s, 4 t, 
5 u, 2 v. 1 å. 

L. B. 

Lösning märkt pristäfling n:r 24 och 
helst frankerad med landstormsmärke 
insändes till Iduns redaktion senast 
den 7 dec. 1918. De tre första rätta 
lösningarna, som vid granskningen på
träffas, erhålla hvardera 5 kr. i pris. 

LÖSNING ULL PRISTÄFLING 
N:R 22. 

Hedemora —1459 ; Ängelholm 1516; 
Ronneby 1879; Norrtälje 1622; örn-
sköldsvik 1894 ; Sala 1624 ; Arvika 
1911; Nora 1634; Djursholm 1914. 
B e g y n n e l s e b o k s t . :  H e r n ö s a n d .  

De tre första rätta lösningarna, som 
vid granskningen påträffats ha läm
nats af D. Johansson, Stockholm, 
Signe Larsson, Norrköping och Anna 
Elfgren, Molnlycke, hvilka sålunda er
hålla 5 kr. hvardera i pris. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

och en synnerligen värde
full sådan säger Frigga 
Carlberg i en längre be
römmande anmälan i Gö
teborgs Handelstidning 

om 

De Stumma 
Legionerna 

av 

GURLI BEOTZIIHU 
I samma anmälan heter 
det bl. a.: " tecknad 
med en slyrka och en 
intensitet i känsla, som 
gör den oändligt gri
pande — — — — 
"Boken är i sin helhet en 
fredsmaning, genoman-
dad av varmaste mänsk-
lighettkänsla i en synner
ligt tilltalande, omsorgs
fullt vårdad och harmo
nisk form — — — — 
"Den som följt Gurli 

Herlzmann-Cricsons för

fattarskap måste lyckön

ska henne och hennes 

läsekrets till detta nya 

arbete som ett av de 

medel, vilka bringa den 

nya tidens idéer närmare 

de länkandes medve 

lande." 

Åhlén & Åkerlund. 



LEDIGA PLATSER 
HJÄRTEGOD, helst troende flicka, nå
got van vid sjukvård samt villig att 
handhafva ccli sysselsätta 6 årig flicka 
erhåller genast plats. Svar med rek. 
och prêt, till »Sjuk fru på landet», 
Iduns exp. f. v. b. 
BARN! RÖKEN enkel och anspråkslös 
sökes för skötsel af tre barn i ålder 
2, 4 och 7 år, samt att gå frun till
handa. Svar med löneanspråk, ål
der, rek. somt foto. sändas. Box 6, 
Nyland. 
DUGLIG HUSFÖRESTÅNDARINNA, 
som kan förestå bättre hem erhåller 
genast plats. Liten familj. Svar sna
rast till »Duglig, Svenska Telegram^ 
byrån, Malmö. 
VID ST ÖRREINDUSTRIELLT V ERK 
i södra Sverige finnes förmånlig plats 
ledig för en skolad SJUKSKÖTERSKA. 
Sökanden bör äga sjukhuspraktik samt 
erfarenhet om behandling vid olycks
fall. Ansökningar åtföljda av betygs-
afskrifter samt uppgift å ålder, ti
digaste tillträdestermin samt lönepre
tentioner torde lienäget insändas un
der signatur »Skolad sjuksköterska» 
till S. Gumaelii Annonsbyrå, Malmö 
f. v. b. 

Bättre, barnkär 
och enkel flicka erhåller genast plats 
i tjänstemannafamilj på landet i nor
ra Södermanland ti 11 hj älp åt husmo
dern att sköta tvenne små barn samt 
deltaga i öfriga hushålLsgöromål. Rek. 
önskas. Lön enligt öfverenskommelse. 
Jungfru finnes. Svar till »Tjänste
man» , adr. Valsberga. 

Inom Västernorrlands län skall en
ligt landstingets beslut, jämte de 
tvenne redan förefintliga, ytterligare 
anställas en tredje 

länssjuksköterska 
med station tills vidare i Örnskölds
vik samt med skyldighet att företrä
desvis handhafva epidemivård och 
därvid tjänstgöra å af förste provin
sialläkaren anvisade platser inom 
länet. 

Aflöningen till länssjuksköterska, 
som antages och entledigas af förste 
provinsialläkaren, utgår med 1,200 
kronor pr. år, jämte tvenne ålders
tillägg på 100 kronor h vartdera efter 
tre och sex års oförvitlig tjänstgöring, 
h vart i 11 k ommer af landstinget bevil
jat dyrtidstillägg, hvilket för inne
varande år utgått med en tredjedel af 
lönen jämte grundplåt af 365 kronor, 
Vid tjänstgöring a annan plats, än 
där sköterskan är stationerad, äger 
hon uppbära resekostnadsersättning 
samt 2 kronor pr dag, hvarjämte hit
tills under sådan tjänstgöring lämnats 
fri bostad och kost, hvilka förmåner 
äfven framdeles under liknande för
hållanden torde kunna påräknas. 

Ansökan till denna befattning bör 
ingifvas till förste provinsialläkaren, 
adr. Härnösand, senast den 15 dec. 
1918. 

Studera språkÎ 
Språkkurserna vid vårt korrespondens-

institut äro utarbetade med största omsorg 
enligtden s. k. naturmetoden av akade
miskt bildade språkmän och genomsedda 
avjnfodda språklärare. 

Ämnar Ni därför lära Er tyska, engelska, 
-yska o franska språken, bör Ni vända Er 
ill vårt korrespondensinstitut, s.är detäld-
•ta, största och förnämsta i Norcfen. Våra 
curser ha av fackmän och elever erhållit 
de amplaste lovord. Vårt tç-ariga, fram
gångsrika arbete på korrespondensunder
visningens område bär vittne o m det stora 
förtroende, som komm it oss till del. Vi ha 
undervisat över r22,ooo elever. Blavddes
sa ha flera, sedan de studerat språk ute
slutande efter var metod, avlagt real

em m .. B _ skoleex. och studentex. i dessa'ämnen. 
• •©13 världen Skriv i dag genom att ifylla bredvid-

• *#inn» ÄnnAn' SXm. stående kupong, och sänd den till oss ligger öppen »or öppet kuv
p
ert>

gfrankerat mcd 4 8re. 
Er om Ni är kunnig i språk. 

HMDS Korre^pondensinstitut 
Slottsg 53 B. Dir. M.S. Hermod. Malmö. 

Sänd inie gr atis och utan f rbindelse 
å min sida Ert illustrerade prospekt for 
det yrke eller den kurs, framfor vilken 
jag markerat ett kors ( x ). 

Affärsman 
Bokforare 
Kontorist 
Kassör 
Stenograf 
Korrespondent 
Byggmästare 
Elektrisk montör 
Klektrisk maskinist 
Àngmaskinist 
Angpanneskötare 
Lantbruksbokhåll. 
Ladugårdsförest. 

Lantb-uksinspektor 
Förvaltare 
Tecknare 
Konstmålare 
Folkhögskolekurs 
Lantbi uk.skurser 
Rea skolekurser 
Mud^ntkurser 
Tyska sptåket 
Engelska sp råket 
Franska språket 
Hyska språket 

Namn 

Adress 

Idun ab i 24|ii i8 

Examinerad barnsköterska 
verkligt barnkär och pålitlig, får plate 
genast eller den 1 december å vackei 
mindre landtgård i Östergötland. Sö
kanden, som skall sköta och tillse en 
duktig och rar nära 2-årig gosse, bör 
vara frisk och stark samt hafva ett 
gladt och vänligt #ätt. God lön 
och ett vänligt bemötande utlofvas. 
Ansökningar åtföljda af betyg, löne
pretentioner oeh foto. gärna amatör, 
som återsändes, torde ställas till »God 
plats i Östergötland», Iduns exp. 
Stockholm f. v. b. 

Båttre, 
ung elementarbildad landtbrukaredot-
ter önskar till nyåret plats i familj 
att läsa med mindre barn eller som 
föreläsorska åt gammal dam. Är äf
ven villig Tieltaga i husliga sysslor. 
Svar till »K. familjemedlem», Iduns 
exp. f. v. b. 

SK1 

Husmodersbefattningen 
vid Länslasarettet i Skellefteå är till 
ansökan ledig med tillträde den 1 
januari 1919 och äga kompetenta sö
kande med sjuksköterskeutbildning 
att senast den 30 nästkommande no
vember inkomma med sina ansöknings
handlingar. Lön: 700 kr. med ett ål
derstillägg å 100 kr. samt 30 proc. 
dyrtidstillägg. 

Skellefteå den 25 okt. 1918. 
L a s a r e t t s d i r e k t i o n e n .  

Anspråkslös, bältre flicka, 
snäll och ordentlig, som tillsammans 
med husmoders hjälp vill sköta ett 
hem i Sthlm finnes plats. Alla nu
tida bekväm.ighe.er, hjälp till gröfre 
sysslor, eget rum. Svar med löne-
pret. till »Familjemedlem», Allm. tidn. 
kont., Gust. Ad. torg, Stockholm. 

En epidem sj^kskötersketjän.t inom 
Västmanlands län 

kungöres härmed ledig att tillträdas 
den 1 februari 1919. Aflöningsförmå-
ner utgöra grundlön 600 kronor med 
två ålders tillägg om h varde ra 50 kro
nor efter fem och tio år, bidrag till 
pensionering i Svenska Sjuksköter
skornas pensionsförening, semesterpen
gar 60 kronor samt dagaflöning 1 
krona vid tjänstgöring å epidemisjuk
stugor samt 2 kronor 50 öre vid re
sor, då kost ej erhålles, hvartill 
kommer dyrtidshjälp för 1919 med 
dels 200 kronor, dels 1 krona för 
hvarje dag då tjänstgöring icke äger 
rum. Blir station förlagd till stad, 
utgår Iiy res bid rag med 150 kronor. 

Ansökningar torde ingifvas till ord
föranden i landstingets epidemi-
nämnd, förste provinsialläkaren G. 
IL Fjellander, Västerås, senast den 
15 deceml>er 1918. 

E p i d e m i n ä m n d e n .  

finnes nu genast plats ledig för en 
bättre flicka att sköta ett mindre 
skolhushåll i Upsala. Svar med upp
gift om ålder o. löneanspr. till »Skol
hushåll», Nya Tidn.-kont., Upsala. 

helst till kommissionärs befattning, 
kompetent, erhåller förmånlig plats 
hos häradshövdingen i Västerbottens 
södra domsaga, adr. Umeå. 

PLATSSÖKANDE 
SOM FÖRESTÅNDARINNA vid skol
hushåll önskar bildad landtbrukare-
dotter till vårterminen plats. Är kun
nig i matl., bakn., sömnad o. s. v. 
Rek. finnas. Tacksam för svar till 
.»Småländskan, Iduns exp. f. v. b. 
23-ARIG flicka Önskar plats. Har 
genomgått s^öjd- och husmoderskola 
samt linne- och klädsömnadslsurs. 
Rek. från innehafd plats. Svar till 
»Verklig hjälp 1919», Iduns exp. 
MOT FRITT VIVRE önskas under fe
rierna 15 dec.—1 febr plats i fa^-
milj på landet för att deltaga i hus
liga sysslor eller undervisa barn i 
läsning och musik. Svar till »llemr-
trefnad», Stråisnäs p. r. 
FLICKA som innenar husjungfrup^ats 
önskar på nyåret ombyte, ev. hos 
tandläkare att lära teknikeryrket. 
Svar till »23 år» , Göteborg, Vasa p. r. 

Sjuksyster, 
hvilken tröttnat på arbetet som öfver-
sköterska på lasarett, önskar erhålla 
plats i aktad fam. där tillfälle gifves 
att lära ett hems skötsel. Annonsö
ren önskar att blifva betraktad »om 
familjemedlem. Sv. sänd. till »Ombyte, 
nytta och nöje», Iduns exp. f. r. b. 

INACKORDERINGAR 

I GODT, ljust skånshem på landet 
önskar lärarinna tillbringa två, tre 
veckor af julferierna. Språkkunnig. 
Van vid högläsning. Svar till »Fritt 
vivre, 20 dec.», Smedstorp p. r. 

För nervsjuka. 
Lugnt hem i vacker trakt af Småland. 
God vård. Moderata priser. Josefina 
Göransson, Ex. sjuksköterska, Ryssby-

FOR ATT LÄRA matlagning önskar 
bättre flicka komma till större landt
gård eller prästgård. Tacksam för 
svar till »Familjemedlem», p. r . Högar
näs. 

Bildad Dam 
skicklig i finare handarbete, erhåller 
genast god plats som hjälp och säll
skap åt frun i direktörsfamilj i Göte
borg. Svar med rek., foto. m. m. 
till »Musikalisk», Annonsbyrån Hugo 
Krantz, Göteborg. 

UNG FLICKA från bättre hem, ön
skar komma i godt och gudfruktigt 
prästhem, att lära hushåll och som 
hjälp åt husjnoder. Kunnig i enk
lare linnesöm, samt duktig till att 
handarbeta. Svar till »Familjemed
lem», p. r. Höganäs. 

Garnsköterskor. 
Stor efterfrågan råder å alla dem 

som kunna sköta barn. Ett 50-tal 
pJatser lediga. Insänd foto. o. betyg 
till Palmquist C:o, 17 Malmskilnadsg., 
Stockholm. 

UNG, bättre flicka, villig att hjälpa 
till med hvarjehande göromål, önskar 

' plats nu genast, eller efter jul. Helst 
där tillfälle kan bli att lära matlag
ning. Vid lön fästes icke så stort af-
seende, men mera på ett godt hem. 
Svar till »familjemedlem», Box 41, 
Brå landa. 

Sjuksköterska 
Vikarie till årets slut önskas ge

nast å Malugns sjukstuga. Hän
vändelse till Prov.-läkare Efr. Marti-
nell, Malung. 

17 ARS FLICKA, storväxt och kraf
tig med håg för hushållsgöromål, 
lust att arbeta och lära söker plats 
att vara duglig husmors stöd. Anlag 
och förkunskaper finnas. Fordringar: 
Familjemedlemskap och nigon lön. 
Svar bedes till förmyndaren Disponent 
E. KLussinann, adr. Malmö Metallvaru-
fabriks-a.-b., Malmö. 

Barn
sköterska 

fullt pålitlig, helst sykunnig, erhåller 

god af lönad plats 1 eller 15 dec. 

Svar till »Nära Gefle», p. r. Valbo. 

18-ÄRIG elementarbildad flicka ön
skar plats i familj att gå frun till
handa. Är sykunnig. Familjemedlem. 
Någon lön önskvärd. Svar till »20 
nov. 1918», Nord. Annonsbyrån, Gö
teborg^ 
UTEXAMINERAD kvinnlig sjuk
gymnast med någon praktik söker 
anställning. Svar till »Gymnastikdi
rektör», Sv. Teiegramb. Annonsafd., 
Helsingborg. 
I BÄTTRE familj önskar elementarbil
dad flicka plats såsom sällskap och 

l hjälp inom hushållet förekommande 
göromål. Svar till »Gladt humör», 
Iduns exp. 

Husmoder. 
Nyinrättade husmodersplatsen vid 

Garnisionssjukhuset i Boden förkla
ras härmed till ansökan ledig. Till
träde den 1 januari 1919. Aflönings-
förmåner: förutom fri bostad med 
möbler, eldning och belysning samt 
kost och tvätt ett arfvode af 800 kr. 
med två ålderstillägg å 200 kr. 
efter resp. 5 och 10 å rs väl vitsordad 
tjänstgöring. A arfvodet utgår dess
utom kristidstillägg i likhet med 
till öfriga statstjänare. Ansökan åt
följd af frejde- och läkarebetyg samt 
öfriga handlingar hvarmed sökanden 
vill styrka sin kompetens, insändes 
före den 1 december till underteck
nad som äfven meddelar upplysningar 
angående tjänstgöring och öfriga an
ställningsvillkor. 

Garnisionssjukhuset i Boden den 4 
nov. 1918. 

G U S T A F  A N DE R S S O N .  
C h e f l ä k a r e .  

16 ARS FLICKA af god familj önskar 
plats på herrgård. Svar till »Hus
lig», Allm. tidn. kont., Gust. Ad. 
torg, Stockholm. 
VAR FINNES litet kärleksfullt hem 
där ensamstående flicka får komma 
som verklig familjemedlem, har ge
nomgått folkhögskola och hushålls
skola. Helst i Norrland. Svar till 
»Familjemedlem», Föne, Tallåsen. 
I GODT HEM, där jungfru finnes, 
önskar elementarbildad flicka plats 
att under husmoders ledning lära 
husliga sysslor. Biträder gärna med 
skrifgöromål. Har föret innehaft 
plats å häradsskrifvarekontor. Svar 
till »28 år», Iduns exp. f. v. b. 

Som hushållselev 
önskar bättre flicka plats å herr
gård eller större landtgard. Svar till 
»II. M.», pr. r. Nyhamnsiläge. 

Medelålders 
allvarlig ensamstående flicka fullt 
kunnig i all slags sömnad, skrifning, 
räkning, önskar plats. Svar märkt 
»Asta», Iduns exp. 

af bättre familj söker plats i god 
familj där jungfru finnes eller hos 
resp. ungherre eller änkeman. Fullt 
kunnig i ett hems skötande. Ut-
märkta rek. finnes. Svar emotses till 
»Fullt kunnig», Borås p. r. 
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Frisk Göteborgsfamilj 
med 3 pojkar i ålder 6—10 år och 
husjungfru önskar från nyår under 
cirka 11 dagars tid verkligt förstklas
sig inackordering på landet i Berg
slagen, helst på större herrgård eller 
bruk där tillfalle till vintersport fin
nes. Svar till »Vinterstämn-ing», S. 
Gumzelii Annonsbyrå, Göteborg. 

Hvar finnes 
det verkligt goda hem som till vård 
och uppfostran vill taga en liten rar 
2-årig gosse. Lille Lasse som är af 
bättre föräldrar och hvars mamma ej 
är i tillfälle att gifva honom den 
goda uppfostran hon vill ge sin lille 
gosse, frågar härmed om någon af 
Iduns ärade läsare mot god månads
betalning vill åtaga sig lille Lasses 
uppfostran. Lämnas ej som egen. 
Emotser tacksamt svar märkt »Lasse 
liten», p. r. Landskrona. 

Uti 

SPARK0KARE 
ir bränntorf det förmånligaste brän
slet, hvarför vi uppmana enhvar, som 
ir innehafvare af en dylik apparat; 
att från oss rekvirera en hektoliter 
som prof, då därigenom erhållea det 
mest idealiska bränsle såväl i fråga 
om prisbillighet som bekvämhet. 

Bränntorf lämpar sig dessutom till 
spisar, galler och insatser i kakel
ugnar, äfvensom till olika kaminer, 
såsom Mikado, Viking m. fl. samt 
värmeledningspannor o. dyl. 

Förse Eder därför genast med prima 
maskinpressad bränntorf från Olaus 
Olssons kolimport aktiebolag. Tele
foner: Namnanrop »Olaus Olssons». 

Levnadstolkningar 
utarbetas af erkänt skicklig astrolog. 
Uppgif födelsedag och år; födelseort,-
namn och _ fullständig adress, samt 
bifoga 30 öre i frimärken. Åberopa 
denna tidning. 
AbtrologWilh. Leidner, 

Strömgatan 10, Kalmar. 

För» hushållen. 
Afor*Öttcr* 

à 40 öre pr kg. 
Rödbetor* 

à 35 öre pr kg. 
Palstewnackov* 

à 60 öre pr kg. 
exp. i lådor om 200 kg. banfritt 
Stockholm pr efterkraf. 

MÖCEERVDS G&M> 
pr V. Wånga. 

Skandinavisk K onstslojd-Färsäljning 
77 Drottninggatan, Stockholm. 

Riks Tel. 802 4 >. Allm. Tel. 7 4S 
Försäljer: 

Handarbeten 
jämte alla handarbetsma-
terialier. 

Nationaldräkter 
Träslöjdsarbeten, 

skurna, målade o. trävita. 

DIVERSE 
FÖR SNÀLL och villig yngling ön
skas lättare plats till landet. Mycket 
tacksam för svar till »Djurvänlig», 
Iduns exp. 

H igt betald Steno raf 
kan bild., helst språkk. flicka, som 
själf vill sköta sitt hushåll, på c:a 
10. veckor utbildas till genom privat, 
förstkl. undervisning i maskinskr., 
stenografi och handelskorrespondens 
f. sv. o. fram. språk. Bostad med 
tillg. till kök och husgeråd finnes. 
Kursafgift c: a 300 kr. beroende på 
kunskaper. Svar till »Utrikesbankkor-
respondent», Box 54, Djursholms-
Danderyd. 

För den nyfödde 
Komplett utstyrsel, stora präktiga 

plagg välsydt af allra bästa tyger. 
Pr kartong E xtra elegant 12,50. 
Filtar 10 kr. Bärmantlar 6 kr. Fru 
Caspersson, Järntorgsgatan 3, Örebro. 

Lämpligaste p resent u tan ko rt! 

Äkta Damgalosclier, 
mindre parti, af fredskvalité, 
med låga klackar samt af nummer 
3 och 5, säljas till direkta förbrukare 
à 13^ kr. per par. Expedieras per 
postförskott mot angifvande af önskad 
storlek. Enastående tillfälle att er
hålla denna vara. 

Svar till »Akta damgalosclier», Södra 
tidn.-kont., Södermalmstorg 7, Stock
holm. 

hållande mellan 60 å 70 proc. soc
ker, i originallådor om c:a 10 kg. 
à kr. 5,10 per kg. Bästa ersättning 
för såväl socker som smör. Order till 
landsorten exp. mot efterkraf. 

Wingren & Forsgren, 
Axkaden, Göteborg. 

Telegrafadress: Wifors. 

ISLAND 

MKÖD i tide! 
JOol. kricwnirkCT kr. I,— 
50 . . . 3.-
150. . .20.-
100 tysk* kalonlm. . 20.— 

(dessa m. stig* enormt). 
KaLfrati*. Allât .kapa*. 

»-M kr. 500*11« olik* 4 .00, 1000-10, 2000-

Frimärksböpsen, 
KäPfNNAMN niOCTlOSTRXDC 9 

ilip Holmqvists 
Handelsinstitut 

N. Allégat. 7, 1 & 2 tr., Göteborg. 
Orundat 1885. Rt. 21 27 & 91 60. Främsta 
och största enskilda handelsläroverk i 
landets främsta handelsstad. Egen läro-

I verksbyegnad. 

34 läsåret. Vårterminen börjar 
den 13 jan. 1919. 33 akade
miskt och praktiskt utbildade 
lärare. Över 700 elever årligen. 

Studentku'S. Gymnasial
kurs. Korrespondenskurs. 
Bankkurs. Högre och lägre 
avd. för folkskolebildade. 
Platsförmedlingsavdelning 
med vidsträckta förbindelser. 
Begär vårt 40 sid, illustr. prosp. 

ITvl SmmtJU frntrOmL 

Stark, bopr*vad 
LIM,behaf4if fåag.stor kastégfcat 

^rwMaklifi avl»cUlaii>6STil!k*r. 



« 

Professor PATRIK HAGLUNDS 
frifliitlsk-Ortopedisk-Kirurgiski Privatklinik. 
R. T. 7025. Sturcg 62, Stockholm.. S T.Ô301 
Tör behandling af s tödie- oehrörelseorga-
•ens skador, siukdomar.defo rmiteter och 

f!inkttnn*riiKhnino«r 

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

Kungsgatan 60, STOCKHOLM. 
Behandling at 

neumatisha åfiownmow 

DoktorJ. Arvedsons tors 
i Sjukçymnaktik, Massage 
och Pedagogisk Gymnastik 

medför enligt kungl. maj : ts medgif-
vande samma komp. och rättigheter 
som en kurs vid Gymnastiska Central
institutet. 

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

Arvedson, adr. Odengat. 1, Stockholm. 

Gymnastikdirektörsexamen 
»flügges efter 2-årig kurs at kvinn
liga elever vid 

tldnmika Gyinastik-lnstltutet. 
Ny kurs börjar i sept. 
Crosp. Major J.  Q. Thul in .  L r 7ND. 

.. Vid 
GÖTEBORGS 

GYMNASTISKA INSTITUT 
Gruudat 191] 

börjar ny kurs i  
MASSAGE o.  SJUKGYMNASTIK 

i medio av januari 
I olikhet mot föregående år 

kommer kursens andra termin, 
som eljest brukat följa under 
hösten, att taga sin början ome
delbart efter vårterminens slut, 
varigenom kursen i sin helhet kan 
göras fullständigare och avslutas 
under medio av juli månad. 

Begränsat antal kursdeltagare, 
gedigen och fullständig utbildning. 

Framstående lärarekrafter. 
Begär illustrerat prosj»ekt. M 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • G  

På grund af alltjämt ökade pappers-, re
daktions-, kliché- och expeditions

kostnader ha undertecknade tidningar sett 

sig nödsakade att fr. o. m. den 1 december 
1918 höja lösnummerpriset: 

för Hvar 8 Dag, upplaga A, ti l 30 öre 
„ Idun, upplaga A, till 30 öre 

„ Vecko-Journalen, nationalupplagan, 
till 30 öre 

Stockholm och Göteborg 

den 1 november 1918 

HVAR 8 DAG IDUN 

VECKO-JOURNALEN 

•  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
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Doktor A . Kjellbergs 
Kurs i m assage o ch 

Begär prospekt I 
Stockholm. HolländarAcratan 3 

Missprydande hårväxt, 
vårtor, födelsemärken, aflägsnas för 
a l l t i d  m e d e l s t  e l e k t r o l y s b e -
handling. Rådfråga läkare ang. 
metodens tillförlitl. Mottagn 10—3. 
Birger Jarlsg. 58, invid Tegnérg. R. 
öst. 19 56. A. 96 06. Karin Mårtensson. 

Olycksfall- och sjuk-
Skadestånds-
Automohil-
Motorcy kel-

Glas- o. Vattenskade-

försäkring, j 
pöesäkrings A. B. NORNAN, Göteborg. | 

Pormaskar 
ooh svarta punkter försvinna fullstän
digt om man använder Eau Détersive. 
Pris kr. 11:50 -f- porto. Franska Par
fymmagasinet, Hofleverantör, 21 Drott-
nlnggatan, Stockholm. 

U n d e r l i v s l i d a n d e  
• och dylikt undgås bäst genom 

bruk af lifmoderspruta. Pris 
15, 19, 23 kr., med båda rören 
20, 25, 30 kr. Lämpligaste 
lösning är Noliberpulver 5 kr. 
pr ask. Lifmoderspeglar 10 kr. 
Äfven andra sjukvårdsartiklar. 
Prislista mot 12 öre porto. 

CARL G. SCHRÖDER, 
Möllevånestiatan 53 b, Malmö. 

Creme^&eale 
:"s förlänar ansiklsQuden 
Sä ungdomlig cßarme gör 
äjjs ßuden mjuk ocO smidig ^ 
SK saml röda Oänder vita. 

FLÄTOR förfärdigas af Eden 
afk«mmade här, föi 
endast 6 kr. pr st. 

F ö r s t k l a s s i g t  a r b e t e  g a r a n t e r a s  
A .  J o h a n s s o n .  R on S m .  M o r a .  

Känd och välkänd 
sedan gammalt i Örebro län och hela Mellansverige är 

NERIKES ALLEHANDA 
såsom pigg och vaken nyhetstidning med frisinnad lägg
ning samt 

utmärkt annonsorgan. 

Jämnt spridd och inarbe.'ad i alla samhällsklasser, både 
i stad och på landet. 

I  

vid Fackskolan för huslig ekonomi i 

Uppsala börjar den 21 jan. 1919. När

mare upplysningar i Fackskolans pro

gram 27. Anmälan helst före 15 

dec. Program gratis och franko. 

» . . .  f ö r u t s ä t t n i n g a r  
att stå sig gott i konkurrensen», säger 
Dagens Nyheter om 

P H M K T J S K  K OK B O K  
av Anna Olsson. 4 e uppl. 20 e tusendet 
Kloti».  8  kr.  1 bokhandeln.  LINDBLA DS 
FÖRLAG, UPPSALA. 

Ung. barnlös tiänstemannafamilj 
i landsortsstad önskar snarast foster
barn, ej öfver ett år, gärna födt utom 
äktenskap, men af bevisligen friska 
föräldrar. Någon summa för barnets 
uppfostran önsk'.ig. Med absolut di
skretion behandlas detaljerade svar 
till »Nyår 1919», Iduns exp. f. v. b. 

m • ••••••••M* , SJ 

Utmärkta organ 
för 

annonsering i landsorten: 
ft rvika Anika Tidning. 
Avesta; Avesta Posten. 
Borlänge: 

Borâs: Borås Tidning. 
Eksjö: Eksjö-Tidningen. 
Engelholm: Engelholms Tidning. 
Esknstuna: Eskilstuna-Kuriren. 
Falun: Falu-Kuriren. 
Gefle: Eelle-Posten. 
Halmstad: Hallandsposten. 
Hedemora: Södra Dalarnes Tidning. 
Hälsingborg: Helsingborgs Dagblad. 
Härnösand: Hernösands-Posten. 
Höganäs: 

Luleà: Norrbottens-Kuriren. 
Malmö Skånska Aftonbladet. 
Mariestad : T idning lör Skaraborgs län. 
Mora: Mora 
Norrköping: Norrköpings Tidningar. 
Nyköping: Södermanlands Nyheter. 
Nässjö: Nässjö-Tidningen. 
Oskarshamn: Qscarshamns-Posten. 
Sköfde: Skaraborgs Läns Annonsblad. 
Sundsvall. S undsvalls-Posten. 
Säter: Säters 

Jönköping. Smålands Allehanda. 
Kalmar: Barometern. 
Karlskrona: Karlskrona-Tidningen. 
Karlstad : K atlstads-Tidningen. 
Katrinehoim :Katrineholms-Kiiriren, 
Kristinehamn: Ansgarii-Posten. 
Landskrona Landskrona-Posten. 
Linköping: 

Ludvika: Ludvika Tidning. 

Trelleborg Trelleborgs Allehanda. 
Uddevalla: Bohusläningen. 
Uppsala: Tidningen lipsata. 
Umeâ: Ilästerbottens-Kuriren. 
Visby 

Västerås: Vestmanlands Läns Tidning. 
Väx'a! Smålands-Posten. 
Ystad Södra Skåne. 
Örebro: 

Örnsköldsvik: Qrnsköldsviks-Posten. j 
Östersund: Jämtlands-Posten, 
östhammar: Östhammars 

'•••••••••••' 

Arbetarnes Semeslerhems Lotteri ; 
Anordnat till förmån för Arbetarnes Semesterhemsförening, Stockholm. 

l'A  v in t f* L a n t" o c h  trädgårdsegendomen Hag-
l.a villM. backen Södermanlands län. Mangårds-
byggnad med 5 rum och köf, ladugård, loge, höns- och 
svin» us, källare och vedbod allt av timmer och under 
tegeltak.  Över 2 00 st .  fruktträd, 200 st .  bärbuskar,  
ett 5 -tal körsbärs- och plommonträd. 7 tun ni. ftker-
och trädgftidsjord, husbehovsskog, björk- och körsbärs
hagar.  Avkasta.  av trädgården gav år  1918 över 5,000 kr. ,  
därav fruk'skörden ensamt 3,000 V/qtHp HÖH 1sr 
kr. Till träde i  mars mån. 1919. »dlUC IJ,UUU Kl.  

• O vin^f V  , | a e 9 endomen Hennyhill  i Tung»*lsta 
.a Yiiis i .  Västerhaninge socken,  bestående av 9 500 

kvm. (omkr. 1 tunnl.) prima uppodlad jord, omkr. 20 
sr. fruktt äd, 303 b ärbuskar Villan innehållande 4 rum 
och kok jämte veranda. Vatten, avlopp, elektriskt ljus. 
Tvättstuga, höns- och svinhus, cementerad källare, ved
b o d  m .  m .  A l l t  i  g o t t  s k i c k .  V o r r l o  1 ) 0 0 : 1  I s r  
Til träde 1 april 1919. • dlUC U,UUH Kr. 

2 

: Lotteriets kontrollant: Notarien i överståt- : 
hållareämbetet QEORO HENNINO. ; 

I Lotteriets förest.: HELGE ÂKERBERO. ; 

? . p  vin^f* L a n t 9^rden Eneby belägen i Stockholms 
J.C VIIIM. j timmes *e>a från Uppcala, bestående 
av 11 tunnl. åker, 10 tunnl. äng och 33 tunnl. skog. 
Mangårds byggnad med 2 rum och kök, ladugård, höns-
o. svinhus m. m., allt av timmer o. VärH •» 10 000 Ir 
igodt skick. Tilltr. i mars mån. 1919. "*J,UUU M* 

vil lat* möblemang t»ll  3  rum, sal, 
4-.UC VIIIM. henum, sängkammare. Utställer hos 1.11-
verkaren A. P. Andersons Möblerings-A.-B. Barnhus-
gatan 1 (hörnet av Drottning- VärHp 10 000 Ir 
gatan),  Stockholm. V dfUc IU,UUU Kr. 

k In stitutet för kvinnl ga läkare
assistenter 

Nytorgsgatan 23 A, Stockholm, 
börjar nya kurser den 15 januari 
1919, nämligen: 

DELS fyra månaders grundlig ut
bildningskurs för läkareassistenter (af
gift 400 kr.). 

DELS ettårig utbildningskurs för 
sjukgymnaster (afgift 700 kr.). 

DELS ettårig fullständig teoretisk 
och praktisk utbildningskurs i sjuk
vård (afgift 1Ô00 kr.). 

DELS kompletteringskurser för gym
nastikdirektörer, sjuksköterskor och 
sjukgymnaster i assistentkursen. 

B e g  ä  r  p r o s p e k t .  

Dag ens  u tan  j äm fö re l s e  bästa och förmånligaste lotteri. • 
Större antal högre vinster än något lotteri tidigare.l 

t Vinster å 15,000, 12,000, 10,000, 10,000, 7,000 
6,000, 5,000, 5,000, 4.000, 2,0 00, 1,000, 900 o. s. v. 

Sammanlagda vinstvärdet överstiger 115,000 kronor. 
Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllll IIIIIIIII Hill lllllllll 

Toilettvåt prima öfverfettad, gamla 
sorten Kr. 2.— pr st. 

Dl am an t tv ii t tv åt Kr. 5.— pr st. 
Tvätt-pulver» i lös vikt Kr. 3.— p r kg. 
Såpa, hvit, Kr. 3.50 p r kg. 
Såpa, grön. gammal tillverkning Kr. 

10.— pr kg. 
Skur*bor*sta** prima rot, gammal 

tillverkning Kr. 2.— pr st. 

Såp- & Tvålaffaren 
Roslagsgatan 16, 18 & 20 

STOCKHOLM » ' Im Tel  58  «7.  

En bok med kollossal e fterfrågan. 
Konsten att uppträda. 

Innehåll: Hvad en modern människa 
måste veta. Hur man blir en ange
näm sällskapsmänniska. Hur man 
med framgång uppträder i herr- och j 
damsällskap. Iluru blyghet, försagd-
het o. dyl. bortarbe-tas. Pris kr. 2:50 
mot postförskott eller frimärken från. 

Köp lott i dag! * Lotter finnas överallt! * Dragning inom kort! ; 
Sol och rekreation åt städernas arbe'are! I 

AKTIEBOLAGET 

Gynna arbetarnes semesterverksamhet! 
Köp och. sprid lotter•/ ::::::::: 

Rekvirera frftn lotteriets exp. Hornserat. 45, V, Sthlm 17, 
Rikstel. 2*9 57. Allm. Tel. Söder 99 99. 

Återförsäljare erhålla 20 ö re pr lott i p-ovision. 
OBS, I "Prlstiivlan för* atew>för*sälßar»e. 

Ha 

IDUN 

B o k k o m p a n i e t ,  p o s t f a c k  2 6 2 ,  
Stockholm l. 

Pris 
Kronor :10 

Beställningssedel ; 
Urklippes och insändes till 

ArbefarnesSemes!erhemsLoiferf,Sfhlinl7 i 
Ilä-med rekvireras, aft sändas mot postförskott st. • 
lottsedlar ft kr. 2:10 pr st. (vid rekvisition om minst 10 • 
st. lotter erhållas dessa till ett pris av 1. 90 pr st.) 

ARSENALS G. 9 Ü 
nuAix* ' „ 

|3ÖDO»MALM5T0RG fi 
STUREGATAN 32 

Säljes överallt 

• • • • • 

i affärer 
platser. 

och på arbets-
• Namn: 

•  • • • • • • • :  
Postadress : . 

EGNA FONDER: 

35,000,000 

i a un utgnves denna vecka 
I A och B. 

760 - Svenska Tryckeriaktiebolaget, Stockholm 1918. 


