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INGENTING ÄR NYTT UNDER SO- 
len men när man på en bild från faraonernas 
land möter en uppsättning av 'bensparkande 
Tiller girls blir man ändå överraskad av att 
i denna högst modärna form1 se sanningen 
därav bevisad. De unga damerna som mied all 
önskvärd samtidighet lyfta sina väl formade 
fortkomstledamöter mot solguden Ra ses i 
Grimbergs nya världshistoria som det är en 
angenäm plikt att förorda i Er benägna åtan
ke. Den första delen av arbetet som nu ut
kommit är en liten behändig volym, berättan
de om forna tider då man spådde i lever, en 
konst som var högt utvecklad hos babylonierna 
men som märkvärdigt nog tycks ha blivit 
bortglömd av vår tids skrock. Annars var 
konsten så högt utvecklad att det fanns le
vermodeller av lera — helst fårlever — där 
kroppsdelen indelats i ett 50-tal rutor med var 
sin inskrift som angav kommande ting. Ni 
skakar medlidsamt på huvudet men är det 
egentligen annat än några, tusen år som skiljer 
den sortens vidskepelse från det modäma 
springet till kvacksalvare med nya namn men 
mycket gamla metoder ?

Vår tids damer hotas väl inte med så kraf
tig vidräkning som när profetens röst varnar: 
”Eftersom Sions döttrar äro så högmodiga 
och gå med rak hals och spela med ögonen 
och gå där och trippa och pingla med sina fot- 
ringar därför skall Herren låta Sions döttrars 
hjässor bliva fulla med skorv. •— Och där 
skall vara skalligt huvud istället för krusat 
hår.” — Våra shiinglade damer frukta inte så 
kusliga påföljder av sina besök hos perukma
karen. Som ni ser röra vi oss här på gammal
testamentlig mark: före tillkomsten av Männi
skosonen — viken titel ursprungligen bars av 
varje fri man och hade samma betydelse som 
det hos oss förr brukliga ”välboren”. En slav 
fick nämligen aldrig räkna en son som1 sin, 
det var endast de fria förbehållet att kalla sig 
son av någon. Det var på den tiden ett aristo- 
kratmärke att heta Anders son och Petters son. 
Tiderna förändras.

Det kan man också säga om arbetarsånger- 
na. På vilket jordagods får man höra stataren 
glatt sjunga så här medan han plöjer sin höge 
husbondes tegar:

En härlig dag!
Luften är sval,
Oxarna draga,
Himlen är efter vår önskan —
Låt oss arbeta för fursten.

Texten läses i hieroglyfer på en egyptisk 
vägg. Inte alltid låter det dock lika förnöj
samt. Här är t. ex. bärarnas sång då de släpa 
ombord tunga säckar med säd. Det är så att 
en medlem av hamnarbetarefackföreningen 
skulle kunna instämma:

Skola vi hela dagen lång 
. Bära korn och vitt vete?

Skeppen äro fulla
Och kornet flödar över
Och dock driver man oss att gå på —
I sanning, våra hjärtan äro av koppar.
För att riktigt belysa hur allt går igen skild

rar d :r Grimberg också en strejk av stenhug
gare i Babylonien och om ett fall av barnför
lamning för 3000 år sedan. Han berättar att 
Salomos ordspråk i vissa delar äro en över
sättning av en egyptisk vishetsbok, sådant gick 
tydligen för sig när det inte var lika kinkigt 
med den litterära eganderätten som nu.

Så vandrar man i författarens sällskap mel

lan pyramider och propyleer och bekantar sig 
med dem som en gång voro jordens mäktige 
fastän deras namn numera blott är skuggan 
av ett eko. Men ur glömskans djup förtjänar 
ändå räddas den intressantaste av alla farao
ner Echnaton, den förste härskare i världs
historien som predikade humanitet mot andra 
folk, idealisten på tronen, som sådde tanke
frön gående vida utöver hans samtids hori
sont. I det fallet sticker han bjärt av mot 
Egyptens övriga faraoner, t. ex. den om
umiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiimii 11111111111 ■inni ni iiiiimiiiimiiiiimmmiiiimiiiim

Iduns pristävlan för februari.
Vår januaripristävlan har glädjande nog rönt 
synnerligen stort intresse och många förträff
liga inlägg ha gjorts ifråga om familjebjud- 
ningar och deras rätta anordnande i ntodärn 
tid. Ämnet för nästa månadspristävlan hop
pas vi även lockar till talrikt deltagande. Det 

gäller att i en uppsats besvara frågan 
Hur bör idealskolan se ut?

För att begränsa uppgiften koncentrera vi 
den till de allmänna läroverkens högre klasser. 
Varje målsman som med uppmärksamhet följt 
barnens undervisning kan förmodligen kom
ma med påpekanden av stort värde beträffan
de val av läroämnen, hemarbete, kroppslig hy
gien m, m. Välkomna alltså med en uppsats 
som märkt ”Februaritävlan” bör vara inläm
nad till Iduns redaktion före februari månads 
utgång. Etthimdra kronor i pris tilldelas den 
uppsats som av redaktionen anses vara den 

bästa.

vilken israeliterna knorrande sade sitt fy 
Farao. Ech-n-Aton hade tagit sitt namn ef
ter solguden Aton och har också skrivit en 
Sång till Solen visserligen inte så formfull- 
ländad som Tegnérs men ändå anslående nog 
såsom framgår av följande stickprov:
Då du går ned i västra horisonten
Blir världen försänkt i mörker som vore hon död.
Alla lejon komma fram ur sina hålor,
Alla ormar stinga ;
Mörkret regerar 
Jorden ligger i tystnad.
Han som skapade den, har gått till vila i sin horisont.

Echnaton var även konstnärligt intresserad 
och införde också där .sina frihetsidéer med 
påföljd att man från hans tid har målningar 
som en nutida konstnär inte skulle ha något 
att invända emot.

Men hur gick det att uppträda som djärv 
nyskapare och oförskräckt omstörtare? Illa 
naturligtvis. Drömmaren i kungapalatset 
gjorde sig alltmer hatad i synnerhet som, hans 
fred skärlek tog sig farliga uttryck. Medan 
de icke fullt lika fredskära och förfinade 
grannarna blevo mer pockande lät han för
svaret förfalla till förfång för riket. Fredens 
gud som Echnaton kallade ”den ende” stod 
inte i så hög kurs då, och vem undrar på det 
när han har så svårt att se sitt altare ombonat 
ännu i denna dag.

Att det var en tid av förfinade seder ser 
man på den bild där farao spelar schack med 
en haremsdam som i hand håller en välluk
tande lotus. Den var i Egyptens sällskapsliv 
en motsvarighet till våra cigaretter. Tag skulle 
vilja se gästernas min i ett bolmigt kafé i fall 
vaktmästarna kom bärande med lotusblommor 
på cigarettbrickan. CELESTIN.
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Goda råd i influensatider.
1. Undvik att fara i spårvagn där ”flunsa”- 

bacillerna dansa charleston på vartenda kvitto !
2. Skicka, återbud till alla bjudningar!
3. Nys och hosta i näsduk eller helst i en påse!

4. Sky biografer och andra samlingslokaler.
5. Klä Er som Amundsen vid nordpolen !
6. Sist och viktigast : laga att Ni trots all för

siktighet ändå inte blir sängliggande !

Kodak Fi un

Både kameran 
och filmen 
bör vara 
av märket

«KODAK
EASTMAN KODAK COMP.

Alla fotografiska artiklar, 
framkallning # kopiering genom
HASSELBLADS FOTOOR. A.-BV
Göteborg - Malmö - Stockholm
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Ar svenskan slav under modet?

I**,*

L il

Hon är mera “parisisk“ än parisiskan och följer modelagarna utan fantasi och självständighet — konstateras i 
de flesta svaren till Idun. — Mågra bekanta svenska damer uttala sig i frågan.

Svenskans toalett saknar självständighet. 
EN HÖGT UPPSATT DAM, SOM SETT 

sig mycket om i världen, utrikesministerns 
maka fru Mia L e c h e-L ö f g r e n sparar 
inte på hårda ord för svenskans modesla
veri även om hon till slut utdelar några 
komplimanger :

— Det är sant att parisiskan numera full
ständigt avviker från det begrepp vi av 
tradition förknippa med ordet »parisisk». 
Hon är framför allt praktisk, rationell och 
sparsam och hon har det intelligensföre
träde som heter självständighet. Det 
är denna sista egenskap svenskan så full
ständigt saknar när det gäller kläder, och 
det är denna brist som gör henne till ett 
sådant tacksamt offer för modespekulan
ternas profitbegär. Om en kapphandlare, 
försedd med ett rikligt lager av en viss 
kappmodell, försäkrar att »denna säsong 
vilja kunderna endast ha kimonoärmar», 
eller om en modist bedyrar att »denna 
vinter kan man inte bära annat än hårfilts- 
hattar», så skulle det aldrig falla den sven
ska kunden in att mobilisera det moraliska 
mod som fordras för att anskaffa en sam- 
metshatt eller ett ytterplagg med isydd ärm. 
Svenskan saknar fantasi både när det gäller 
kläder, mat, kärlek, litteratur och politisk 
åskådning. Men hon har dock, åtminstone 
när det gäller den yttre utrustningen, åt
skilligt på sin kreditsida. Hon är, genom
snittligt talat, så oändligt mycket mera väl
vårdad, fräsch och prydlig än exempelvis 
fransyskan. Var ser man väl på gatorna så 
välchausserade kvinnor som i Stockholm — 
det är sannerligen en merit som inte får 
underskattas om man besinnar vilken 
renhållning vi ha! Och ett sådant väl
skött hår, en sådan precision och korrekt
het från hjässan till fotabjället!

Det är bara skada att svenskan, som sagt, 
saknar fantasi och att hon inte har fran
syskans självständighet att även i det yttre 
hävda sin individualitet. För den som vill 
vara elak ligger det nära till hands att för
moda att de svenskor, som intressera sig 
för kläder inte ha någon särskilt utpräglad 
individualitet...

Stockhohn är Europas landsort och hudfär
gade strumpor är inte alltid vackert.

En annan excellensfru, som också sett 
sig om i världen och vars personliga kläd
smak alltid varit föremål för beundran och 
sensation, fru Anna Branting har en 
salva tillreds för svenskornas klädselsätt :

_giiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii3iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiimimiiiiiii'

; l en dagstidning har en författarinna utslun- \ 
: gat en anklagelse mot de svenska damerna att \ 
\ de alltför ängsligt och beredvilligt anam- \ 
I ma modelagarna från Paris, ja, i mycket | 
: högre grad försöka klä sig parisiskt än pari- Ï 
I siskorna själva. Idun har fört frågan vidare | 
I till några bekanta och beresta damer i Stock- : 
1 holm för att höra hur de uppta beskyllningen, i 
: Men det blev ingen indignerad dementi, utan ï 
: de flesta instämma med all kraft i anklagelsen f 
1 — ett par svar stå över till nästa n:r. \ 
I Bästa stockholmska och svenska damer, här j 
= är bäst att se opp!
rmiiiiiiimiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimimiiimiiiimmiK

■— Svenskan, enkannerligen stockholm
skan, har varken mod eller fantasi eller 
självständighet då det är fråga om klä
der. Ve den som vågar sig på en indi
viduell uppfattning av det mod som ma
dame de Paris för tillfället behagar före
skriva, men som hon själv ingalunda alltid 
slaviskt följer. Förmodligen kom väl modet 
med ljusa strumpor också på sin tid från 
Paris. För all del, det håller ju i sig ännu. 
Den beklämmande synen av hudfärgade 
strumpor i hällregn och vinterkyla möter 
en ju överallt och jag har läst nånstans att 
svarta strumpor skulle vara ett ålderdoms- 
tecken. Vid tillfället jag tänker på, ' för 
några år sen i Genève, buro också alla da
mer pliktskyldigast ljusa strumpor, alla 
utom en och det var en fransyska. När 
jag frågade henne varför svarade hon : »Där
för att jag tycker det är vackert till den 
här dräkten.» Gud vet om en svenska 
skulle ha visat så stort moraliskt mod.

En annan gång var jag i Italien där da
merna gingo med en sorts böljande 
slöjor på sina hattar. Det där vackra slöj- 
modet var italienskornas eget och när jag 
sedan kom till Paris och mötte en dam i 
slöja befanns det att det var en italienska 
som inte drog sig för att bli reserverat be
handlad i modemetropolen. För parisiskan 
är nu en gång sådan att hon helst ger 
sådana direktiv själv.

Även norskan och danskan för att nu 
inte tala om. engelskan, äro mycket modi
gare än vi svenskor. Och jag håller fast 
vid vad jag en gång sade fast det togs 
illa upp på sina håll: Stockholm är ännu 
i somliga avseenden Europas landsort.

Svenskan slösar med klädpengar.
En mycket berest och i bästa mening 

mondän stockholmska, fru Elsa Thulin, 
ger sina landsmaninnor en del att tänka på :

— I ett avseende har inte svenskan ta
git efter parisiskan, nämligen vad klädpeng

arna beträffar. Fransyskan äger den oskatt
bara förmågan att vara modern med små, 
ibland ytterligt små, medel, medan svenskan 
mycket sällan förstår att vara chic och 
modern med minimal klädkassa.

Vidare känner fransyskan rent intuitivt 
vad hennes typ och ras kräva och hellre än 
att strida mot dessa faktorer underkastar 
hon modet en liten individuell modifika
tion. Följaktligen får hon aldrig det skim
mer av löje över sig som svenskan sorgligt 
att säga får så ofta hon glömmer sin ål
der, sin typ och sin nordiska ras.

Till slut har parisiskan, millionärskan så
väl som midinetten, en liten svaghet, som 
hon aldrig prutar av på och som hjälper 
henne att alltid se chic och nätt ut: hon 
lägger stor vikt vid oklanderliga handskar 
och oklanderliga skor.

Den enda av alla de nationers kvinnor 
jag träffat samman med som samtidigt kan 
tävla med fransyskan i grace och charme 
och med engelskan i sober elegans utan att 
förlora något av sin egen rase’s naturliga 
behagfullhet, är argentinskan. D, v. s. den 
bildade kultiverade argentinska kvinnan. 
Hon är för övrigt ett under i flera av
seenden än det här berörda.

Ett tröstens ord.
Cirkusprinsessan, fru Margit Rosen

gren, som själv kan konsten att klä sig 
väl, är snäll mot stockholmskan:

— Genomsnittskvinnan i Stock
holm är bättre klädd än damerna i alla an
dra europeiska städer — Paris inberäknat 
— som jag besökt.

Klädkulturen har inte gått svenskcm i blodet 
ännu.

En som har utmärkt erfarenhet av de 
svenska damernas klädsmak är grevinnan 
Astri Douglas, förut anställd å N. K:s 
franska damskrädderi, nu en av ledarinnor- 
norna av Femina. Hon säger:

-— Ja, svenskorna klä sig nog lite oper
sonligt och modeslaviskt, även om de all
tid är ytterligt propert och korrekt klädda. 
Men jag tror att det beror på att den 
nya livliga i ständig Pariskontakt stående 
modemarknaden är för ny för svenskan, 
hon blir alldeles rusig av allt detta över
flöd. Och då inträder genast osäkerhets- 
känslan, nervositeten vid valet, rädslan att 
inte vara tiptop nog och ivern att för all 
del följa med i tiden och modegaloppen.

(Forts. sid. 145.)

BARN FÖRSÄKRINGAR STUDIEFÖRSÄKRINGAR

HUVUDKONTOR.: GÖTEBORG, V. HAMNGAT 3.
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TYSTA OCH FÖRTRYCKTA KVINNOR VERKA 
NU DÄR SKÖNA HELENA STRÅLADE 

OCH HÄRSKADE

iiiHiiiiiiimiiiiiiiiiiiHiiiuiiiiiiimiiiiiiii.iiiimiiiiimiiiiimiiimiiiiiiiiiiiii .........iiiiiiMiiiiiiiimiiiiiiiimiiiimiiiiii*

1 Vi få här med en vetenskaplig expedition göra en intres- \ 
\ sant och roande visit på Kreta i byn Kamares, som ligger 1 
i vid foten av det mångbesjnngna Idaberget, där Helena en gång jj 
Ï tilldelades skönhet spris et av herden Paris. \
rmiimiMiiiiiMiimiiiimiimmmimiiiiiimiiimiiiiimiiiiimniiiiimiuMmmiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiimiiimit

Kamares och i fonden Ida-berget.

VEM HAR VÄL INTE LÄST OM KA- 
mares och hela den kultur — Kamares-kultu- 
ren — som fått sitt namn efter denna lilla by 
på sluttningen av Idaberget på Kreta? Sedan 
Kamares-grottan utgrävts och fynd från den
na märkliga kulturepok omkr. 2000 år f. Kr. 
för första gången påvisats har emellertid byn 
som sådan helt råkat i glömska. Turisten, som 
”gör Kreta” nöjer sig vanligen med de stor
slagna utgrävningarna nere på den, underbara 
Messarå-slätten, såsom de minoiska palatsen 
vid Faistos och Hagia Triada, men han kan 
inte undgå att därifrån beundra den väldiga 
bergryggen i norr med Ida-berget, som brant 
reser sig över 2400 m.

Huru sällan en europé vefkligen har sina vä
gar åt detta hållet förstod jag då endast ett 
par tre karlar i en by nere på slätten kunde 

vägen upp till Kamares, den sista av en 
vackra små byar upp mot bergsluttnin- 
Mitt ressällskap var en ung tysk arkeo- 

Efter några timmars ritt voro vi emeller-

visa
rad
gen.
log.
tid där och funno efter en stund en man, som 
trodde sig känna vägar till resans egentliga 
mål : en grotta på nordsidan av Ida rätt nära 
toppen, där enligt sagorna Zevs föddes av. 
Rhea. Här är inte plats att berätta om allt 
det underbara en sådan bestigning erbjuder 
med hela det bergiga Kreta utbrett under fot
terna och utsikter över havet både i norr och 
söder.

Efter en ansträngande dag komrno vi först 
efter mörkrets inbrott åter tillbaka till Ka
mares, och intågade i kaféet, där större delen 
av byns manliga befolkning med stor iver 
väntade oss. Redan i dörren hälsades vi av 
höga välkomstrop, och hastigt ordnades en 
festmåltid till vår ära. Mat och vin sattes 
fram i stora massor och tillsammans med ett 
10-tal av byns främste bänkade vi oss vid ett 
stort bord och åto ur samma fat med fing
rarna eller eljest på lämpligaste sätt.

Den kvällen skall jag aldrig glömma! Det 
talades, skålades och spelades, och genom 
Adonis och Manoli och många andra fram
fördes hela byns lyckönskningar till vår fram
gångsrika färd till Z ev s-grottan,, och deras 
glädje över att vi stannat i deras by kände 
inga gränser. En mängd trevliga karlar i till 
.hälften turkiska kläder tävlade om att få våra 
namn och adresser uppskrivna och klumpigt 
smicker utbyttes på äkta grekiskt vis.

För att vara artig 
framhöll jag att Ka
mares var en förträff
lig by och att nästan 
alla människor i Eu
ropa kände namnet på 

den, vilket de egendomligt nog ansågo själv
klart. ”Kyrios Alber” (Halbhen, en. österri
kisk-italiensk arkeolog, som, haft utgrävningar 
på Messaråslätten) hade ju varit där och se
dan naturligtvis berättat om sitt besök när 
han kom hem!

Vid ett tillfälle som detta, vid en bullrande 
fest på krogen är det sed, att ingen kvinna 
får vara med, men här fanns det en. In
stängd liksom i en sorts bur av spjälor, i en 
avbalkning i rummet sysslade hon med disk
ning av glas och skålar, som ständigt måste 
byta ägare ute vid festen. Det var frun i hu
set, hustrun till kafévärden. Allt måste vara 
till hands i rätta ögonblicket och ständigt spe
jade hennes ögon ut i rummet för att se, vad 
som behövdes, utan att hon med en min. vå
gade förråda, att hon uppfattade något, av 
vad som försiggick därute, och till synes apa
tisk för de hårda ord, som hon mången gång 
fick höra från sin kraftfulle man. Hela hen
nes böjda hållning och blicken i de dunkla 
ögonen visade att på detta sätt hade hennes 
liv förflutit årtionden igenom1, ett liv utan 
glädje, utan uppmuntran, ett liv vars hela 
innehåll består i att tjäna den herre och man, 
som velat gifta sig med henne, utan en tanke 
på att det skulle kunna vara annorlunda.

Den bullrande festen fortsatte emellertid, 
och först då massan 
av nyfikna kretenser 
vilka kommit för att 
höra om de sällsynta 
gästerna kunde tala, 
äta och dricka som 
andra, börjat tunna 
av gjorde vi min att 
dra oss tillbaka. Kafé
värden förde oss ge
nast till rummet på 
övre botten, där allt 
redan var i ordning 
för oss. Efter en 
stund kom hans fru 
upp med tre glas ba- 
nanlikör, och värden, 
som förut varit upp
tagen med utskänk- 
ningen, hälsade oss nu 
och omtalade, att han 
var den främste i byn, 
och att han gjort allt

för att ta emot oss på bästa sätt. Alltid skulle 
vi vara välkomna till hans hus liksom alla våra 
vänner i Athén.. Därefter sade han till sin 
fru att visa familjens dyrbarheter! Fortfa
rande utan att säga ett ord plockade hon 
fram vävnader och högtidsdräkter. Väldiga 
broderier med gammalkretensiska motiv be
undrades, och med stolthet omtalade man
nen, att allt detta hade hans fru gjort eller 
fört med sig till huset, och att han var den 
rikaste i byn.

Slutligen lämnades vi efter många vän- 
skapsförsäkringar ensamma. I ett hörn av 
rummet stod bredvid vävstolen en väldig säng 
bäddad för två med det finaste linne och de 
praktfullaste täcken —de äkta makarnas säng, 
som de avstått åt två okända utlänningar! 
Själva sovo de den natten i den smutsiga kro
gen därnere ! Huru underbart är det inte att 
få erfara en sådan gästfrihet, där människor
na kunna försaka allt t. o. m. sin sovplats för 
en främling. Åter förnam1 jag denna egen
domliga känsla av underlägsenhet, som icke 
är sällsynt vid samvaron med primitiva män
niskor, och medan jag somnade såg jag allt 
klarare bilden av detta par, den stolta men 
vänlige mannen och hans fru med det orör
liga ansiktet och de spejande ögonen.. Egent
ligen uttryckte de ju intet annat än, samma hi
storia, som nästan alla andra grekiska bond
hustrur skulle kunna berätta, om man kunde 
förmå dem att öppna sig så mycket.

ALFIROS.
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1 JUBILEUMS-ARTIKLAK

OM DET I ETT SÄLLSKAP, DÄR 
även de mest olikartade åskådningar vore 
representerade, skulle gälla att finna ett 
motto för livet av i dag, torde alla utan vi
dare kunna enas om det gamla ordet: All
ting flyter. Som aldrig tillförne pressa sig 
vågorna in även i undangömda vikar, och 
hårt hotas i sanning individualiteten att 
varje ögonblick spolas bort och förintas.

Till de åskådligaste uttrycken för denna 
process inom kvinnornas värld höra dräkten 
och moderna, som revolutionerande satt i 
gång en ståndscirkulation, vilken är full
ständig. Skillnaden mellan arbetande och 
parasit, mellan societet och demimonde har 
aldrig varit mindre skönjbar, vad yttre attri
buter angår, för att ej nämna de av
skrivningar på skillnaden mellan könen, som 
ge tidningarnas insändarespalter så mycket 
indignerat stoff !

Emellertid — bäst som man orienterat 
sig i vissheten om att medmänniskan blivit 
till en dussinartikel, som överallt kan brukas 
enligt samma instruktion, stöter man plöts
ligt huvudet i vägg, och upptäcker att under 
nivelleringens släta yta finnes åtskilligt av 
både berg och dalar. En av dessa skilj
aktigheter, vilka stundom som murar kunna 
resa sig mellan arbetsgivaren och arbetaren, 
mellan prästen och församlingen, , befälet 
och den värnpliktige, är den, som ligger i 
namnen stadsbo och landsbo.

Icke så att parterna själva alltid dekla
rera den, alltför ofta se vi i stället landsbon 
göra rörande ansträngningar att skugglikt 
tillägna sig sommarherrskapets olater. Men 
djupast inne ligger i umgänget mellan dem 
båda föraktet och misstron på pass mitt 
emot varandra och hindra därmed det vär
defullaste i allt mänskligt samliv: det ome
delbara, att räcka fram handen. Lands
bygdens kvinnor contra stadens 'äf där äro 
vi nu framme, och där skola vi stanna.

Låt oss då först av allt göra oss en 
realitetsbild av det liv, som landsbygdens 
kvinnor ha att leva!

Det mesta av forna tiders slaveri har na
turligtvis upphört, och vad husmoderns un
derordnade ställning gentemot mannen an
går, så har den nog i åtskilliga bondehem 
varit en veritabel skenbild. Ty då det gällt 
det slutliga bestämmandet har mången på 
stämmor och sammanträden högst myndig 
och högröstad hemmansägare med ganska 
darrande knän fått gå »in i kammarn te 
mor» för att hämta det avgörande ordet.

Under normala, lyckliga förhållanden kan 
man heller inte med rättvisa giva bond
hustrun någon martyrkrona, jämförd med 
exempelvis stadens fabriksarbeterska. Om 
också hennes arbetsdag från morgonens ti
diga mjölkning till kvällsysslorna är till tim
antalet det dubbla mot arbeterskans, så ar-

Landsbygdens kvinnor och 
stadens.
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Landsbygd och stad — två motsatser och § 
ofta motståndare, mellan vilka förståelsen § 
borde vara bättre och vilka kunde ha mycket | 
av nyttigt utbyte utom handelsprodukter att 5 
ge varandra. Detta är ämnet för författarin- \ 
nan Elisabeth Högström-Löfbergs intressanta = 

jubileumsartikel till Idun. =
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betar hon i en så mycket sundare omgiv
ning, och med så mycket mera liv och om
växling under sina händer, att det borde 
komma på ett ut.

Genom arbetslivet tränga vi oss så fram 
till själva kärnan, moderskapet. Kvantita
tivt står landsbygdens kvinna där i allmän
het framom, — utrymmet är icke så be
gränsat, levnadsomkostnaderna för en fa
miljemedlem mer eller mindre inte så känn
bara och överlämnandet åt vår Herre av 
de rashygieniska problemen en gång för 
alla fastslaget. Kvalitativt, ja, där kunna 
säkert aldrig gränser dragas. Jag har sett 
utsläpade statarhustrur med ett myller av 
slitvargar omkring sig få ett verkligt öm- 
hetsskälvande Maria-leende kring tandlösa 
munnar, när den tionde lagts vid deras 
bröst, och jag har också hört hur en näm- 
demanshustru — av de yngre och fackhög- 
skolebildad — hade samma isiga tonfall mot 
såväl mannen, som de två små gossarna, 
men sparade sin mildaste stämma för göd
kalven, som bevisligen gav sparbanksboken 
igen för omvårdnaden!

Vad kan sedan nöjeslivet representera för 
bondeklassens kvinna ? Inga frestelser i 
i form av realisationer, konditoribesök och 
biofluga, och vanligtvis allt för ont om tid 
för att sakna dem. Men det finns ju en 
almanacka, och namnsdagar och födelse
dagar firas, från kafferep till mer och min
dre magnifika kalaser. Att då komma och 
predika enkelhet i mat och dryck vill jag 
inte tillråda någon, och förresten varför ? 
Låt oss ej glömma att detta rågade bord 
kanske för större delen av .gästerna repre
senterar hela tillvarons färg och rikedom, 
och är ett verkligt uttryck för värdfolkets 
välmening. Stadsfrun skall heller inte före
ställa sig att rätterna bestå enbart av feta 
stekar och ostkakor, där finnas numera både 
omeletter och krustader, och ute på går
den stå långt flera bilar än trillor uppradade. 
När bonden tycker sig ha råd finns ju

intet skäl varför han inte skulle skaffa sig 
en bil, man kan bara någon gång för
undra sig över att en annan bekvämlig
het på samma bokstav så sällan anses efter
strävansvärd, nämligen ett badkar ! 1

Svärmisk och erotisk är landsbygdens 
kvinna nog i allmänhet icke, och saknar 
i stort sett all motsvarighet till Ekman- 
Yalentino-kult. Såvida inte någon välta
lig och välvuxen pastorsadjunkt skulle mis- 
siveras till församlingen och läsa högt på 
syföreningarna, eller kanske i bönehuset nå
gon syndasömnens väckare spelar hårdare 
på samma strängar. Döttrarna och tjänst
flickorna läsa ortstidningens följetong och 
»Allers» sida upp och ned — i landskommu
nernas folkbibliotek äro blott en försvin
nande procent av låntagarna kvinnliga.

Allt som allt är det ett annat liv än 
stadens, enformigare, men tryggare, vilket 
där det en gång riktats in, följer sin fåra 
och om det också krymper i sin intellektu
ella begränsning, är det dock en tapper och 
oförfuskad gärning, som har rätt till all 
respekt.

Varför skall det då vara så omöjligt att 
förtroendefullt byta gåvor med varandra, 
få stadens större vakenhet, bättre hygien 
och rörlighet i intressen in i bondgården, 
och i gengäld smida den förnöjsamma ut
hållighet och koncentration som en stål- 
ring kring stadskvinnans sönderplockade 
existens ? Båda skulle ha så mycket att 
vinna, det unga släktet skulle inte längre 
återvända hem från kurser och tjänster i 
staden med idel axelryckningar för det lant
liga, och den, som ville slita sig loss ur 
industrialismens gastkramning skulle kunna 
förvärva sig en jordbit mitt uppe ibland 
bönder, och hälsas välkommen där.

Det är givet att allt vad jag här sagt 
om landsbygdens kvinnor är menat som 
ett tvärsnitt, vilket jag — i bemödandet 
att icke vara partisk! — tagit snarare ne
danför medellinien än över. Därutom skulle 
man kunna skriva en den ståtligaste krö
nika över de kulturbragder präst- och kloc
karefruar, lärarinnor och barnmorskor, samt 
på senare tid distriktssköterskorna utfört 
och utföra. Varifrån de än från början 
stamma räkna de sig med glädje och sam
hörighet till landsbygdens folk.

Som ljuscentraler ligga folkhögskolorna 
också spridda över landet, och hemslöjdsrö- 
relsens nitiska apostlar ha utan tvivel siktat 
rätt. Läget är således hoppfullt nog, men det 
viktigaste, det avgörande är dock och för
blir: Vad skall bringa stadens och lands
bygdens individer till full avväpning 
gentemot varandra ?

Som solen skiner över asfalt och klö
veräng, så borde ju det mänskliga överallt 
vara detsamma.

SBom-Jom benämnes CAJP § omtyckta, med de bästa utländska 
chokladmärken tävlande, ffialtnersy.- och Sflföift,-choklader i 
småbitar, förpackade i askarom 80 gr. till SO öre, å170gr.tiH 1kr.

Begär ej endast ofylld choklad utan &brn-3imi, röd eller 
blå i CÄP originalaskar. — Ej dyrare än i lösvikt.
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‘VÅR TIDS FLICKOR“
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Fru Gerd Tingsten. — Där kinesiska lackarbeten imiteras — fru Agneta Fjœstad-Lindgren ses vid 
bordet i fabrikslokalen. — Fru Agneta Fjœstad-Lindgren enligt U. S. A. foto.

NÄR-EN UNG MAN AV GOD FAMILJ OCH 
bildning förr i världen gav sig ut till Amerika — 
och nu med förresten — fick man alltid höra att 
han började sin karriär som skoputsare, mjölkbud, 
sandwichnisse eller något i samma enklare väg. 
Man förvånades, ryste och beundrade. Utan att 
kanske göra sig djupare reda för varför man ryste 
och beundrade. Alltnog i U. S. A. fingo våra ung
domar lära sig ta i med grovtag och man kände en 
fläkt av demokratiens respekt för allt slags arbete, 
som inte fanns här hemma, svepa emot en.

Den här gången är det icke någon ny manlig sko- 
putsarbedrift, som ska dras fram i ljuset. Nej, 
det vore för vanligt. Men vad sägs om två 
svenska familjeflickor, som följa pojkarnas 
exempel? Det är väl värt ett påpekande och 
en erinran om jämlikhetens segertåg.

Vivi Laurent for en gång omkring i Ame
rika som hembiträde, barnjungfru och vad 
det var allt, men hennes bedrift var mera ett 
utslag av glad äventyrslusta och en studietripp 
för hennes roliga succésbok ”Vivis resa”. Men 
när fröken Agneta Fjœstad, dotter till konst
nären Gustaf Fjæstad i Arvika, för nära två 
år sedan for ut till Amerika var det för att 
möta livet på blodigaste allvar. Hon skulle 
nämligen gifta sig . . . Men som varken hen
nes hjärtans kär eller hon själv hade något 
överflöd av dollars, så blev det att ta i. Vis
serligen hade hon sin studentexamen, men de 
intellektuella platserna växa icke på trä’n för 
en utländska. Och så hamnade fröken Fjæ
stad på en lampskärmsfabrik i Chicago. Här 
fick hon visserligen inte göra något som helst 
bruk av sin medfödda konstnärlighet och 
praktiska händighet, utan främst hade hon 
visst att dag ut och dag in sätta krusiga rem
sor på hiskeligt fula lampskärmar. Och hon, 
som en gång ställt ut konstnärliga batikarbe
ten nere hos Gummeson på Strandvägen, ri
tade med galghumoristiskt vemod i sitt sinne 
av några amerikanska lampskärmar i sina 
brev hem och de buro sannerligen syn för sä
gen. Men avancemang i arbetet hör ju till 
varje riktigt amerikaöde. Och nu är fru 
Fjæstad-Lindgren redan ”boss” på en fabrik

1 Äkta amerikanskt är det arbete, som två 1 
: svenska flickor käckt prövat på i U. S. A. \

för kinesiska möbelimitationer. Så nu tycker hon sig 
ha det utmärkt, jämfört med på den första fabriken, 
fastän arbetet ar både knogigt och andefattigt. Men 
om man börjar från början kanske den dagen kom
mer, då man får göra bruk ayj, sin värmländska indi
vidualitet och konstnärsådra — så resonerar fru 
Fjæstad-Lindgren käckt och gläder sig under tiden

Ett förtjusande porträtt, målat av Winterhalter, av den nyligen 
avlidna exkejsarinnan Charlotte av Mexiko då hon var barn och 

prinsessa av Belgien.

åt att med sitt arbete ha bidragit till realiserandet 
av sitt hem.

Nästa Amerikaberättelse har liknande romantiska 
drag. För att kunna få följa med sin man, som skulle 
göra stipendieresa till Amerika, måste även fru Gerd 
Ting sten tänka på att tjäna sitt dagliga bröd på re
san. Vistelsen skulle endast räcka ett halft år, så 
varje tanke på en, vad många skulle anse, mera ”fa- 
miljeflicksfähig” plats måste avvisas redan på den
na grund. Helt resolut sökte fru Tingsten först en 
kockplats på en mindre restaurang och blev antagen. 
Inte var hon särskilt slängd i matlagning, men det var 

icke heller nödvändigt. Man visade vad hon 
skulle göra och det var inte lite det.Det befanns 
att kokerskan skulle ungefär göra allt, laga 
mat, baka, diska, skura. I ett par veckor 
stannade fru Tingsten på denna plats, men 
då voro hennes armar och ben så uppsvällda 
av allt ovant grovgöra och traskande hela da
gen på stengolv att hon inte kunde stå ut 
längre. Förresten var också smutsen out- 

ii härdlig.
Il I nästa anställning se vi fru Tingsten som

”buss-girl”. Därmed menas inte, en omnibus- 
konduktör, utan en uppasserska på självserve- 
rande restaurang — hon ska ta bort alla tall
rikar och rester från borden efter måltiden. 
Det var en restaurang för 5000 personer i 
Boston och de svarta glasbordsskivorna fingo 
inte ha en fläck. Så renligheten kunde man 
inte klaga på.

Från Boston ställdes kosan till New-York 
och sedan fru Tingsten nu hade vanan inne 
så att hon med betydligt lättare samvete 
vid platsens sökande kunde säga sig ha 
”experience” fortsatte hon i facket. Denna 
gång anställdes hon på en mindre lunchrestau
rang, där förtjänsten rörde sig om inte mindre 
än 30 dollars i veckan, men för arbete från 11 
fm. till 8 em.' Och det hade inte varit tillråd
ligt att visa någon ovana vid inbärandet av tio 
olika karotter och tallrikar på fem fingrar.

”Vår tids flickor” — vi citera med ganska 
stort skäl denna aktuella filmrubrik för en 
käck verklighetsfilm av två tilltagsna och duk
tiga svenskor. —e.

■ yV '/ses; esters

JOFUROL Osvikligaste medel är värt Jofttrol-bad 
i förpackningar frän 75 öre pr styck.TEKN. FABRIKEN JOFUR, Postbox 227, Stockholm.
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HÅRPRYDNADEN ÄR VIKTIG I MASKERADTIDER.

Maskeradsäsongen stundar och många ay Evas döttrar gå i maskeraid- 
dräktsbekymmer. En utomordentligt viktig detalj i dräkten är hmmd- 
prydnaden — här ges några förslag från Paris, som äro värda att'

En originell och rolig peruk av silverband.

En hätta av blommor med 
av chiffon gör en graciös

atsHennes hjältars konterfej ha fått 
— den utvaldes plats är

En enkel men effektfull härprydnad av silver- 
lamé, diamante och pärlor.

DAMERNAS DISKUSSIONSKLUBB
Skola rashygieniska skäl hindra giftermålet?

En högst allvarlig fråga, sona vi väl förstå 
att insändarinnan grubblar över, framföres 
här till diskussion. Det gäller giftermål eller 
icke med en man, som kan tänkas vara ärft
ligt belastad, trots att han själv är en dugande 
och frisk man:

Skulle någon av Iduns läsarinnor med erfarenhet 
från ett liknande fall vilja giva mig ett råd.

För fem år sedan gjorde jag bekantskap med en 
man som jag kom att sätta stort värde på. Då han 
emellertid är bosatt i norra och jag själv i södra 
delen av landet, har vår bekantskap nästan uteslu
tande bestått i brevväxling. Det dröjde icke länge 
innan jag förstod, att det var mer än vänskap från 
hans sida och att jag snart måste välja. Mannen 
har aldrig nämnt något om sina familjeförhållanden 
och det kom därför som en fullkomlig överraskning 
när jag nyligen av en slump fick veta följande. 
Mannen som själv är god och i allo aktningsvärd, 
tillhör en släkt inom' vilken han själv är det enda 
friska skottet. Alla hans närmaste äro rena prole
tärtyper och ytterligt motbjudande. Ett fall av med
född blindhet finnes inom släkten. Samtliga släk
tingar sakna både vilja och förmåga att sköta sig 
och äro följaktligen ytterligt fattiga.

Själv tillhör jag en ansedd ämbetsmannasläkt och 
har de bästa arvsfaktorer. Hur skall jag handla? 
Avbryta bekantskapen eller taga honom trots allt? 
Min tvekan härrör sig givetvis icke blott från mot
vilja för hans släkt utan även från hänsyn till event, 
barn i äktenskapet. Är det troligt, att hans släkts 
dåliga egenskaper skola gå i arv? Han själv är icke 
blott rikt begåvad utan även en mycket god man 
med både vilja och energi. Grubblande.

Gifta sig för pengar?' p

Det är många giftasproblem som Diskus
sionsklubben sysslar med. ”En bekymirad”, 
som tvekade inför giftermålet med en förmö
gen man, som hon bara håller innerligt av, 
har fått många intresserade vänner — dagli
gen komma svar till henne och nästan alla 
råda henne att gifta sig med mannen i fråga. 
Här uttalar sig en som haft erfarenhet av 
just ett liknande endast något mera kompli
cerat fall och även det avlöpte lyckligt:

Ni skall ej grubbla eller tveka mer, utan försök 
att våga, är han den mannen som ni säger kommer 
ni nog att kunna älska honom både varmt och in
nerligt.

Jag kan med nedanstående giva eder ett exp. 
dock ej under så lysande förutsättning, som synes 
för Eder, ty förmögenhet giver i alla fall styrka.

Jag gifte mig själv med en man som jag ej älskade 
med den lidelse jag hade velat visa_den mannen 
som jag skulle dela mitt liv med, men för övrigt 
motsvarade han mitt ideal av man och vi harmonie
rade på många områden.

Det var en kamp innan jag tog det steget, eme
dan jag älskade en annan man just såsom jag ville 
älska och som besvarade mina känslor fullkomligt, 
men då han redan var bunden och ingen av oss 
kunde tro på en lycka, som skulle förorsaka maka 
och barn en sorg större än att genom döden bliva 
skilj da från en god make och far. Ty det var 
han, äktenskapet och familjelivet var fullt harmo
niskt, fast han saknade just det han mötte hos mig. 
Vi beslöto oss dock för att försöka betvinga denna 
känsla, han ville ej jag skulle försaka att få bliva

maka och mor, och vår föresats var att försöka 
göra livet så lyckligt som möjligt för oss alla.

Det har gått, och blivit bättre år för år, lyckan 
har varit god, en baby kom också som sprider sol
sken och glädje, gör samhörighetskänslan större och 
starkare.

Den stora tysta kärleken har blivit en god och 
kamratlik vänskap, och stör ej min äktenskapliga 
lycka.

Jag vill ej ha min frihet åter, är glad för de för
sta åren som gått, känner att jag har behov av att 
göra min make lycklig, han är fortfarande lika god, 
hänsynsfull och omtänksam, och jag känner mig 
nöjd med att ej ha grumlat hans lycka med att för
tälja detta föregående.

Skulle ni så möta en större kärlek, så försök att 
låta förståndet och plikten vara starkare än lidel
sen, den kan betvingas.

Friskt mod och lycka till från
En som vågade och fann lyckan.

En annan rådgivarinna, sign. E. D., råder 
också En bekymrad att gifta sig och säger 
att ”kärleken ensamt är ingen garanti för äk
tenskaplig lycka”. Aktning och innerlig vän
skap till en präktig man kan många gånger 
vara bättre, det har man sett otaliga exempel 
på. De flesta äktenskap grundade på dessa 
känslor mellan två gedigna människor bruka 
bli de lyckligaste, medan ”kärleksäktenskapen” 
ofta ge alltför många desillusioner.

E. D:s svar kan förresten av ”En bekym
rad” avhämtas å Red.

4&UÉ alla bahpuh>eA man Åett
ÅägÅ VbrntenÅ ua/ia num/uy ett
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Släkten är värst
Släktbjudningarna äro inga roliga 

tillställningar

Ett bidrag till Iduns månadstävlan
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I Släktbjudningarna äro värst om man får döma av Kerstin | 
\ Udds livligt målande skildring, som hon sänt in som bidrag till | 
\ Iduns jamtari-tävlan om uppsatser i ämnet familjebjudningar. I 
1 Prisnämnden är nu i arbete med att läsa bidragen och i ett se- \ 
i nare n:r meddelas domslutet. \
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”ATT SLIPPA GÅ PÅ NÅGRA SLÄKT- 
bjudningar”, skrev min förhoppningsfulle 
unge broder en gång med stora, feta bokstä
ver överst på en önskelista till jul. Naturligt
vis blev inte denna fromma önskan beviljad, 
fast det ju onekligen blivit en både billig och 
praktisk julklapp. Den stackars ynglingen 
fick minsann vackert släpa med till en massa 
s. k. familjemiddagar, den ena tråkigare än 
den andra och fick till yttermera visso en or
dentlig skrapa av sina dagars upphov. Men 
om jag inte misstar mig, såg jag dock allra 
längst in i fars ögon en glimt av djup för
ståelse med den brottslige. Förlåt mig, min 
stränge fader, men jag vågar påstå, att du 
lika gärna som din son, och även din dotter, 
ville slippa ifrån de där tillställningarna.

För det är det märkvärdiga med dessa 
familjebjudningar, att de nästan undan
tagslöst äro ohyggligt tråkiga. Kanske 
har möjligen under tidernas lopp någon 
enstaka gång en rolig släktmiddag ägt 
rum, men den borde verkligen ha upp
tecknats för eftervärldens räkning och 
inrangerats bland världens underverk, 
alltså det åttonde. För nog tycker jag, 
att den middagen borde vara minst lika 
underbar som t. ex. Babylons murar 
eller Alexandrias fyrtorn, Men vad vet 
jag,, stackare, som aldrig sett varken de 
babyloniska murarna eller något av de 
andra sju underverken annat än i fan
tasien.

Vad jag däremot med egna ögon, i 
rena rama verkligheten sett, är de sky
höga torn av förargelse och de ogenom
trängliga murar av missnöje, söm upp
stått just genom dessa tråkiga familje
middagar. Och ska’ vi vara. riktigt upp
riktiga, mina damer och mina herrar, så 
få vi nog erkänna, att vi helst allesam
mans överst på. våra önskelistor skulle 
vilja sätta just de där ödesdigra orden, 
som min företagsamme broder en gång 
skrev.

Kanske träffas kära släkten inte en 
enda gäng på hela året, varför i all rim
lighets namn ska' vi då ovillkorligen fö
sas samman just vid jultiden? Vi ha 
faktiskt ingenting att säga varandra. Vi 
sitta där stela och uppstaplade, och stäm
ningen blir tryckt. Och för oss damer 
spelar också den viktiga klädfrågan en 
icke obetydlig roll. Den lilla småskollära
rinnan från St. Mellösa, på tillfälligt be
sök i Stockholm, har rakt inte råd att

skaffa sig en lika elegant klädning som kusi
nen, bankdirektörens unga fru. Och naturligt
vis vill inte fru bankdirektörskan underlåta att 
klä sig i gala av hänsyn till en kusin från lan
det. Tvärtom är det ju så rysligt roligt att im
ponera litet på en fattig släkting. Och sysslin- 
gen, den unge löjtnanten, man kan ju inte be
gära, att han skall bevärdiga en ung flicka, 
som i lantlig enkelhet sticker av från sällska
pet, med en blick, ännu mindre jazza med 
henne. Själv är han ju grann och utstyrd som 
en julgran. Alltså blir det småskollärarinnan 
från St. Mellösa, som för sina små besparin
gar köper den eleganta klädning, hon sedan 
med en suck får hänga in i garderoben till in
gen nytta, Och gamla moster Amalia, som 
varje år försöker piffa upp sin gamla taft-

sidenklädning en smula, ack, så fattig och 
olycklig hon känner sig. Och lika illa beställt 
är det med tant Desideria, som förläget lägger 
händerna över de mest trådslitna ställena på 
kjolen och förgäves försöker dölja sina gam
malmodiga skor.

— Det är rena nonsens, hör jag ett mummel 
från någon skapelsens, herre, ynkliga frun
timmer, som inte kunna sätta sig över sådana 
småsaker.

Nej pass, min herre, för oss kvinnor äro 
våra kläder inga bagateller, (och minsann inte 
för er heller, har ni kanske någonsin älskat 
en illa klädd kvinna?). Ingen Eva, av kvinna 
född och fostrad, vill vara sämst. Ingen kvin
na i världen kan uthärda förödmjukelsen att 
till en släktmiddag komma i en enkel ylle- 

klädning, då andra komma i stor toalett. 
Har jag inte rätt, mina damer, finns det 
inte hos oss alla, vi må vara gamla eller 
unga, en obotlig fruktan att på något sätt 
”sticka av”, d. v. s. ofördelaktigt, — an
nars sticka vi så gärna, så alltför gär
na av.

Men nu vill jag dra fram några andra 
synpunkter. Släktingarna äro naturligt
vis bra och trevliga människor, var och 
en på sitt sätt, och man kan ha stort nöje 
av att träffas någon gång på tumanhand, 
men så här samlade i klump bli vi alle
sammans odrägliga. Vi ha faktiskt, som 
jag redan förut nämnt, ingenting att säga 
varandra. Vad i all världen skall t. ex. 
löjtnantén hitta på att säga till moster 
Amalia? Och den unga shinglade och 
knäkjolade bankfröken, vad i fridens 
namn skall hon säga sin köttslige kusin, 
lantbrukseleven från Möklinta? Littera
turdoktorn lägger faktiskt sin panna i 
djupa veck för att finna ett passande äm
ne att diskutera med sin morbror, korvfa
brikanten. Och de båda svägerskorna, som 
i vardagslag hata varandra som pesten, 
driva nu sin förställningskonst till det 
yttersta, farbror Axel och morbror Sven, 
som aldrig i levande livet kunnat 
tåla varandra, dunka här inför allas 
åsyn varandra i ryggen, medan de 
vämjas invärtes vid blotta åsynen av var
andra. LTnga kandidaten, som då och då 
fått sina skulder betalta av den rika fas
ter Beata, känner sig ytterst obehagligt 
berörd då dennes argusblickar genom
borra hans syndiga själ. Och i ett an
fall av desperation börjar den unge 

(Forts. sid. 144.)
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Anders de Wahl som Per Gynt på Kungliga Operan. 
(Hovfoto: Jœger.)
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“ALLAS VAR SYSTER...“
TILL ALMA PETRIS MINNE AV HENNES SYSTER.

Alma Petri.

MINA BARNDOMS DJUPASTE IN- 
tryck äro förbundna med min syster Almas 
ögon. Det hårdaste straff, som kunde 
drabba mig, var en förebrående blick från 
henne åtföljd av orden: »stygg flicka!» I 
elva- tolvårs-ålders hade jag virkmani, och 
bl. a. virkade jag spetsar till ett linne åt 
henne. Jag framkastade om de ej kunde 
vara värda tjugufem öre i arbetslön. Hon 
gav mig en förkrossande blick och sade: 
»Jaså du vill ha betalt för vad du gör.» 
Jag blev skamsen som en hund.

Hon var åtta år äldre än jag, men ko
rade mig till sin vän. Då hon vid nitton 
år reste till Stockholm för att genomgå 
Kungl. seminariet, beseglade vi vårt för
bund med överenskommelsen att på ett 
visst klockslag på kvällen stämma möte

jj Två märkeskvinnor i svenskt kulturliv ha i 1 
§ dessa dagar ryckts bort av döden. Frälsnings- z 
1 arméns största namn och en av svenskt so- = 
= cialt arbetes märkligaste, hängivnaste och nyt- § 
5 tigaste tjänarinnor, Alma Petri, har tagits från 1 
I en brinnande verksamhet, där hon ända intill : 
= helt nyligen var i fullt arbete och där ännu : 
1 många uppgifter hägrade för henne. Hennes = 
: minne ägnas här en gripande hyllning av hen- z 
: nes syster, d:r Laura Petri. Författarinnan = 
I Hilma Angered-Strandberg, en av våra finaste = 
Ë och exklusivaste författarinnor, har i en ålder 1 
jj av 71 år stilla och i främmande land fått läm- \ 
\ na ett av gedigna framgångar men ock av = 
1 många lidanden fyllt liv. §

med våra blickar på en liten stjärna vid 
sidan av en av de stora stjärnorna i Karla
vagnen. I blicken på stjärnan skulle våra 
själar mötas.

Att hon bar på en hemlighet, visste jag. 
Att denna hemlighet stod i något samband 
med Gud, förstod jag. En liten gloria av 
helighet kringsvävade henne, och det gjorde 
henne en smula skrämmande, men ännu 
mer tjusande i mina ögon. Så en dag kom 
ett brev från henne, som pappa och mamma 
stängde sig inne för att läsa, och ingen 
av oss skulle få höra på. Men lille bror 
Ragnar kröp plötsligt fram under borddu
ken och kilade ut till oss andra och ro
pade: »Jag hörde allt vad det var. Alma 
skriver att hon vill gå in i Frälsningsarmén.»

Å, så det kändes. Det var första stöten 
i min lilla världsbyggnad, som skalv i sina 
grundvalar. Men det blev åter stilla för 
en tid. Alma kom till Ystad som välbeställd

lärarinna. För roskull följde jag med 
henne dit för att få vara hennes elev och 
gick sista terminen i 7 : de klass i Ystad. 
Så roligt vi hade! »Det bor en och en halv 
lärarinna hos Winters», sade skolflickorna 
om oss. De svärmade för Alma, och jag 
fick min släng av sleven. Alma var strå
lande glad och njöt sitt unga liv i fulla 
drag. Men vid en söndagspromenad i 
Sandskogen kunde hon plötsligt tvärstanna 
och säga:

»Nej, jag måste vända om. Men stanna 
du här.»

Hon nämnde ej vart hon skulle gå, men 
jag kom underfund med att hon gick till 
Frälsningsarmén på helgelsemöte. Åter fick 
jag ett sting i hjärtat, och marken gungade 
under mig.

Vid min konfirmation skrev hon till mig: 
»Du begriper inte nu vad Gud betyder 
för en människa, men kanske skall du en 
dag förstå.» Året därpå anförtrodde hon 
mig i all hemlighet att hon tagit tjänstledig
het för höstterminen och tänkte sig till 
England för att studera Frälsningsarmén. 
Vi bodde den sommaren i samma rum, men 
hon tyckte ej om att jag steg upp kl. halv 
sex om morgnarna, varför jag flyttade ifrån 
henne. Då grät hon och sade att det var 
bara därför att hon skulle till Frälsningsar
mén, som jag övergav henne. Jag förstod 
henne ej riktigt, ty jag visste ej då, hur 
rädd hon själv var för Frälsningsarmén, fast
än hon kände sig piskad dit.

(Forts. sid. 143.)

. . . OCH EN FÖRFATTARINNA
TILL HILMA ANGERED-STRANDBERGS MINNE.

STRID MED SIN MUSA OCH STRID 
med livets prosa kännetecknar i stora drag 
Hilma Angered-Strandbergs liv. Båda ha 
samverkat till att hon aldrig lyste och blän
dade för den stora massan i’ sin samtids 
litteratur. Hon var den kräsna konstnären, 
som i vånda brottades med varje uppgift 
och som aldrig släppte ifrån sig något 
som inte en inre nödvändighet tvingat fram. 
Men därför kommer också hennes namn 
att leva med större bärkraft i vår litte
raturhistoria än månget mera känt och lätt- 
tillgängligt. Inte heller i den stora värl
dens konstnärliga sällskapsliv syntes Hilma 
Angered-Strandberg, hennes yttre levnads
villkor och kanske även hennes exklusiva 
väsen hänvisade henne till undangömdhet.

Dotter i ett förnämt ämbetsmannahem 
tillbragte hon sina första år efter föräld
rarnas död som sällskapsdam, men snart 
blev den stugan för trång och hon avlade 
telegrafistexamen och fick anställning på 
Västkusten. Vid denna tid började hen
nes första litterära bidrag synas i tid
ningar och i en första bok novellsam
lingen »Västerut». Men den litterära verk
samheten avbröts nu för många år av gifter
mål och en längre vistelse i Amerika, som 
dock fick den största betydelse för Hilma 
Angered-Strandbergs litterära gärning.

Svenskens öde 1 doharlandet gav nämligen 
ämnet för hennes stora genombrottsböcker 
»Den nya världen», »På prärien» m. fl. där 
hon med realistisk skärpa och ett intensivt 
temperament skildrade okända och intresse
väckande amerikanska förhållanden. Än 
längre och djupare i sitt kall nådde emeller
tid Hilma Angered-Strandberg med sin 
bok »Hemma», där svensk-amerikanens 
återkomst till fosterlandet får sin hymn. 
Hilma Angered-Strandberg framträder här 
icke endast som den skarpa och är
liga och lyriskt målande konstnären, »Hem
ma” bäres av en idé om det innersta 
livet hos människan själv, av en strävan 
till en livsåskådning, som man gripen stan
nar inför. Hilma Angered-Strandberg me
nade också att »Hemma» var hennes första 
egentliga bok. En sista bok »Barbarens 
son», med vilken författarinnan för något 
år sedan efter lång tystnad överraskade, 
visade att hon ännu i ålderns höst och sjuk
dom kunnat frambringa ett verk av oför
minskad vitalitet. Man förnimmer i denna 
intensiva medeltidsskildring något av hennes 
egen andes strid, hennes kamp för sannfär
dighetens och idealens seger.

Under ett hårt liv och sjukdom fick Hilma 
Angered-Strandberg aldrig infria de rika 
löften hennes debut gjorde. Hennes diktar-

Hilma Angered-Strandberg. (Efter Goodwin.)

öde kvävdes i striderna. Men vl ha i Hilma 
Angered-Strandberg haft en stolt och högt 
syftande författargestalt, vars 'förnäma in- 
tellektualitet beredde hennes läsare lika stor 
njutning som hennes glödande skönhetsli- 
delse, starka temperament och kompromiss
fria ärlighet verkade betvingande. Med ve
mod tänker man tillbaka på hennes hårda 
och strävsamma liv, men som en ljusstråle 
lever minnet av en människa, som i själva 
sin längtan fann försoningen. Man skulle 
kunna om henne citera, hennes egna vackra 
och djupa ord: »Det beror inte på att 
man lyckas, utan hur man lyckas.»

A3 I

En verklig njutningsdryck får Ni av

Kobbs Maryana Thé
(uttalas: SARJANA)
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Veckans novell:

RÖD P E L A R G
AV LOUISE HEILGERS.

O N I O R
DE VÄXTE I STELA, RÖDA RADER 

utmed hela grusgången, och deras tomma, 
röda ansikten stirrade fredligt upp mot som
marhimlen. De flammade nästan alltför skryt
samt och fördunklade alla andra färger i träd
gården. Till och med solskenet, som låg i 
breda gyllene band över gräset, bleknade i 
jämförelse med det röda skenet. Det smällde 
till i grinden och en man och en kvinna strö
vade makligt in i trädgården. Kvinnan var 
klädd i vitt, mannen i flanellkostym med en 
halmhatt på nacken. Deras min av lugn lik
giltighet förrådde, att de voro gifta.

De stannade och sågo på pelargoniema. 
Briggs är verkligen för tråkig. — Damen 
lät retlig. Jag tror uppriktigt sagt, att de enda 
blommor han tycker det lönar att plantera är 
pelargonior. Hon lutade sig ned med de 
vackra ögonbrynen rynkade, plockade en kvist, 
och såg ned på de skarlakansröda blombladen. 

■— Jag bryr mig inte så mycket om dem för 
min egen del, instämde mannen makligt. De 
ha ingen doft, och alldeles för mycket färg. 
Men jag minns en tid, då du var tokig i dem. 
Du var aldrig lycklig, om du inte hade en 
knippa fastsatt någonstans. Vi brukade kalla 
dig ”flickan med pelargoniorna”. Jag minns 
det, sade hon långsamt. Rösten var tonlös. 
Det var Dick, som först kallade mig så. — 
Stackars gosse, jag undrar, hur det gick med 
honom, sedan han försvann. — Mannen ta
lade med obesvärad sympati. — Det vet jag 
inte, sade hon osäkert. — Han reste till 
Afrika, tror jag.

— Den modärna avstjälpningsplatsen för 
krossade hjärtan och adelsfamiljers yngre sö
ner, replikerade mannen jovialiskt. Ja, när jag 
nu tänker efter, slöt han sig till en forsknings
expedition. Det hade varit bättre, om han 
stannat hemma och gift sig med dig. — Hans 
högljudda skratt skrämde en sparv, som satt 
och dåsade på gräsmattan. En svag rodnad 
steg upp på hustruns bleka ansikte. Du har

^'iimuiiiiiimmimmiiimi in ni iiiiiiiim min in in mm immiiiiiMmi in imuiiip£

i De små händelsernas ödesdigra slump avgör = 
§ ofta — såsom i denna berättelse — ett helt tiv. \
rinn..... .................................

ingen rätt att säga så där, protesterade hon. 
Nå, i alla händelser kan du inte förneka, att 
'han var vansinnigt kär i dig, fortfor mannen 
godmodigt. Kors, det var vådligt nära, att 
jag blivit svartsjuk på honom ibland. Jag 
minns en kväll, strax innan han reste, då du 
och han hade suttit på verandan tillsammans 
i timtal och flirtat skamlöst. Jag trodde verk
ligen, att allt hopp var alldeles ute för mig. 
Du hade på dig en vit klänning, något luftigt 
mjukt, som blottade dina axlar, och du hade
l■l■■■ll■IIIlII■III■■llll■l■■■■lll■ll■lllll■ml■■■■■III■■l■■■IIIIIH■II■llll■■ll■l■l■■■l■l■■■ll■l■•ll

Dagens bibelord.
Utvalda för Idun av prinsessan 

Ebba Bernadotte.
Icke många som voro visa efter köttet, blevo kal

lade, icke många mäktiga, icke många av förnämlig 
släkt. I Kor. br. i : 26.

Men det som för världen var dåraktigt, det ut
valde Gud för att Han skulle låta de visa komma 
på skam, I Kor. br. 1:27.

Och det som i världen var svagt, det utvalde Gud 
för att Han skulle låta det starka komma på skam.

I Kor. br. 1: 28.
En människa ser på det, som är för ögonen, men 

Herren ser till hjärtat, I Sam. 16: 17.
Saliga äro de som hungra och törsta efter rätt

färdighet, ty de skola bliva mättade.
Matteus Ev. 5 : 6,

Böjen edra öron hit och kommen till Mig, hören 
så får eder själ leva. Jesaja 55:3.

Ty i Kristus finnes visdomens och kunskapens 
skatter fördolda. Kolosser br. 2: 3.

Blott där längtan finnes, kan ock längtan stillas 
Blott den själ, som hungrar salig mättnad får 
Icke många visa, icke många starka 
Vända in på vägen, som till korset går 
Andarnas värld ej ses med skumma ögon 
Bländade av syndens bedårande ljus;
En röst allena, underbar mäktig
Kan tränga genom rösternas bedövande brus.

en pelargonia instucken i håret. Du minns 
väl, att han hade djärvheten be dig om den, 
och du vägrade ge honom, den.

■— Jag minns det, sade hustrun. Och sedan 
efteråt, fortfor mannen småleende, då du 
hade gått in, såg jag, att den låg på verandan 
och tog upp den. Jag var dåraktig nog att 
tro, att du kanske tappat den med avsikt, i 
händelse Dick skulle komma dit igen, och det 
gjorde han mycket riktigt, och jag sade, att 
det var du, som givit mig blomman. Herre 
Gud, du skulle ha sett hans ansikte !

Hans hustru stirrade rätt framför sig. 
Hennes ansikte var uttryckslöst. Men handen 
slöt sig krampaktigt om, blomman. Och jag, 
som trodde att han inte brydde sig om mig, 
sade hon bittert till sig själv, jag trodde han 
inte brydde sig om mig. Och så hade allt 
varit ett dåraktigt misstag. Han hade rest 
utan ett ord, emedan han trott, att hon lekt 
med honom, för att vinna mannen, som nu 
gick vid hennes sida. Han var hennes man, 
men hur bittert hatade hon honom i detta 
ögonblick ! Å Dick, käraste, käraste ! snyftade 
hon i sitt hjärta.

Den kvällen somnade hon med pelargonian 
instucken under huvudkudden och drömde, 
att hon såg honom ligga besynnerligt stilla på 
en remsa guldfärgad sand. Runt omkring ho
nom glödde öknen, ovanför honom glödde en 
bister blå himmel. Svävande i den azurblå 
rymden, högt över hans obetäckta huvud, vän
tade två svarta fläckar, orörliga, obevekliga. 
Han låg döende, hon såg det alldeles tydligt 
i drömmen. Men han smålog ändå, ty på hans 
bröst låg en kvist av röda pelargonior.

Ett häftigt skrik bröt fram ur hennes stru
pe, hon vaknade och fann en ny sommardags 
värme och ljus strömma in i rummet. Dröm
mens fasa bleknade långsamt bort, men då 
hon strax efteråt letade under kudden efter 
den röda pelargonian, fann hon icke något 
spår av den. . . .
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Måndagen den 3 januari sammanvigdes i Sunds
vall kontorschefen Gösta Tigerman och fröken 
Maggie Wickberg, dotter till konsul Knut Wickberg, 
Sundsvall, och hans maka, född Hjelm.

Nyårsdagen sammanvigdes i Förlösa kyrka fält
flygaren, löjtnanten vid Kungl. Kalmar regemente 
Helge Palmblad och fröken Gudrun de Neergaard. 
dotter till domänintendenten Joh. de Neergaard och 
hans maka. (Foto : Winell, Kalmar.)

I Jakobs kyrka i Stockholm sammanvigdes fre
dagen den 21 januari direktören Sten H. Löfberg 
och fröken Dagmar Söderberg, dotter till general
konsul Olof Söderberg och hans maka, född Herzog.. 
(Foto: Lamm.)
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A.-B.NYA BLÅ HAND
Söder 334 26. Postadress : Liljeholmen. Liljeh. 23.

GULDSMEDS A. -B. I STOCKHOLM - BUTIKER : Holländaregatan 13. Tel. Norr 4633 ; Birger Jarlsgatan 7, ;
Fabrik grundad 1867. — Ingen egen butik. ■ Tel. Norr 125 09, Riks Tel. 53 73; Brännkyrkagatan 2. Tel. Sö. 334 39; >

Våra fabrikat finnas hos varje guldsmed. " . Hornsgatan 170, Tel. Sö. 301 35; Anna Walhjalt, Skolvägen, Älfsjö. ■
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DE SJUKA HA SKYLDIGHETER
RÅD I INFLUENSATIDER.

DET ÄR LITET STILLA JUST NU. 
Man gör upp att träffas, men så kommer 
ett återbud. Man vill se ett par vänner, 
så böl jar' barnet nysa och hosta och man 
håller tyst med sin åstundan om främmande. 
Lever man annars ett lugnt och tämligen 
arbetsamt liv var för sig, kommer av sig 
själv med jämna mellantider ett behov av 
att ha en pratstund, inledd med en liten 
»vardagsmiddag i all enkelhet» 'med några 
av dem, som tänka lika med en själv eller 
åtminstone tänka olika på ett vänligt sätt. 
Just nu har allt det där saktat av litet, 
vi hålla oss lugna och ta dagen som den 
kommer.

Häromdagen var jag hos doktorn. Jag 
kan inte neka till, att jag tyckte det var 
intressant och spännande. Man ställer sig 
avvaktande: Vad är det nu med mig egent
ligen ? ijUldeles som hos fotografen : hur 
ser jag nu egentligen ut sedan sist för sex 
år sen ? I det senare fallet blir man van
ligen förödmjukad, man hade ändå inte 
tänkt att det var så svårt. Men hos dok
torn ?

Känner ni inte som jag, att ni aldrig 
är så »välklädd» som när ni varit hos dok
torn? Kommer jag färdig, från tandläkaren 
känner jag mig så vårdad, att jag kan gå 
på ett te direkt från arbetet i arbetskosty- 
rnen och bland alla de andra galaklädda 
vara lika ovanpå som de — fast te annars 
är den otrevligaste och mest kylslagna form 
för umgänge som finns.

Kommer jag från en riktig doktor -— 
förlåt! — då känner jag mig som en verk
ligt hygglig människa, nästan en kultur
personlighet, för att använda ett i våra da
gar älskat ord.

Det ligger, allvarsamt sagt, något i det. 
Det är icke fint, icke värdigt, icke rätt att 
vara sjuk. Blir man sjuk måste man ge
nast råda bot för det, med alla medel,

'„'iiniiii mi 111111111111111 min ii ii 111111 inni ■mm iiaiiiiaiiiiiii ni nu um n un n nu ii ik

\ Några förståndiga ord om plikten att vara = 
= frisk framföres hår. ;

så gott man kan. Och det märkliga är, 
att vill man bara, så kan man oerhört myc
ket och själv.

Det visas bäst av, att läkaren numera 
vanligen icke ger en medicin, han föreskri
ver en regim. Medicinen, lugnande eller 
livande medel, är för tillfället. Regimen 
är för att man skall bli bra. Bli en, jag 
skulle vilja säga, snygg och anständig män
niska igen. Att sköta sig är en social plikt, 
en medborgerlig och en familjeskyldighet. 
Sedan får man inte varken ha bacillskräck 
eller kela med sitt jag, båda dessa fel är 
man f. ö. mera benägen för om man icke 
sköter sig.

Nu är emellertid uppfattningen hos 
många sådan, att de anse det som något 
duktigt att inte gå till läkaren och få för- 
hållningsorder om ett system, som man 
sedan själv ärligt följer. Det ligger kanske 
bara rädsla bakom, när allt kommer om
kring —- män äro här räddare än kvinnorna. 
Kvinnor gå inte till läkare för att de så 
sällan ha egna pengar, de dra sig för kost
naden och det besvär en tids sängliggande 
skulle vålla familjen, de ha generationers 
vana att sätta sig själva i sista rummet 
och få hemma icke den uppmuntran de 
behöva.

En man däremot har egna pengar och 
egen tid — relativt — och har på alla sätt 
lättare att ringa upp en läkare och få sina 
förhållmngsorder. Han röker kanske för 
mycket. Slutligen är han verkligt sjuk, han 
mår illa, det blir allt värre, han blir innerst 
orolig, vettskrämd, nervös, argsint och blir 
slutligen en människa, som sprider olust 
omkring sig på arbetsplatsen och tryckt van

trevnad i hemmet. Det talas om att vår 
tid saknar arbetsglädje. Om alla stora eller 
små chefer, som dundra mot sina under
ordnades bristande arbetsglädje, bara visste, 
att det är just de själva, som äro första 
hindret för trevnad i arbetet!

Och detta för att mäktig chef inte vågar 
gå till doktorn.

Han fnyser i stället åt dem som göra 
det, sådant är pjåsk. Se på mig, inte är jag 
sjuk? Men han är »sjuk» i den meningen, 
att han för ett olämpligt levnadssätt, äter 
för mycket, går för litet, stelnar i alla leder 
och känner hemliga obehag, som han sö
ker döva med mera tobak och med att ryta 
och domdera, liksom för att intala sig själv 
mod. Hur många förvildade ungdomar ha 
icke fått sin förvildning grundlagd i ett hem 
som är sådant, att man inte står ut att vara 
i det? Om jag finge se en blek pojke 
med cigarretten i mun på en biljard (om 
sådana finns nu för tiden) eller en ung 
flicka dansa charleston offentligt, så skulle 
jag fråga, mig själv: »Hur mår barnas 
pappa ?»

För somliga av oss blir det begynnande 
medvetandet att vi kört fast, att vår fy
sik behöver rättas till, en tagg, som dri
ver oss till doktorn för att vi skola bli 
människovärdiga igen och det snart, innan 
felet blir svårbotligare. För andra däremot 
är tanken på att ta itu med sig själv något 
skräckfyllt, man gör vad som helst för att 
slippa. Och som det fysiska och det psy
kiska är för alltid inflätat i vartannat blir 
en sådan människa snart en börda för an
dra, hon får till råga på allt dras rped våra 
i hög grad minskade sympatier. Det är oso
cialt och så långt ifrån duktigt, att en 
dylik självförnekelse, så olik den verkliga, 
den som lever för andra, synes mig som en 
rest av barbari.

VERA v. KR. EM ER.

BLAND LANDSMÄN I KINA JUST NU
FÖRFÖLJELSEN MOT DE KRISTNA OCH »DE UTLÄNDSKA HUNDARNA» BEDRIVES MED ALLA MEDEL. j

------ VI VETA EJ DAG FRÅN DAG
vad som kan hända nästa stund. Kommu
nisterna ha helt makten här i Hunan nu och 
göra alldeles vad de vilja för tillfället. De ha 
sannerligen fått samhället i gungning efter 
känt recept från grannen i väster. Vårt 
eget College i Yi-yong har måst stängas, 
studenterna, som förblevo trogna sin skola 
och sin kristna tro hotades med sådant 
våld och sådan smälek av de icke-kristna, 
att de själva bådo att fakulteten skulle 
hastigt stänga skolan, och så reste de hals 
över huvud, innan deras fiender fingo nys 
därom. De norska skolorna, också semina
riet, där Ruth Nathorst är, ha måst stängas. 
Dr. Westman och rektor Bugge väntas hit 
idag, de skola söka att se myndigheterna, 
och höra om de vilja garantera trygga ar
betsförhållanden för missionsskolorna för 
1927. I annat fall är det ej mödan lönt 
söka öppna några missionsskolor igen. Het
sen är sa stark, att ungdomarna ej kunna 
stå emot en sådan påfrestning. De lämnas 
ingen frid eller arbetsro, men hetsas med 
hot, förföljelse och all slags skamligt för
tal i tidningar, vid offentliga möten och i 
skådespel, där man driver blodigt gäck med 
dem och sprider de värsta lögner om för-
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I Från missionären fröken Ingeborg Wikander jj 
: i Changsha, Kina, har i januari hitkommit ett : 
i brev, som tydligt visar under vilka siråra, för \ 
I att icke säga farliga förhållanden de våra för | 
1 närvarande leva därute bland de fientligt \ 
: stämda kineserna sont med ovilja se edit ut- \ 
I ländskt. Ur brevet tillåta vi oss göra några | 
= utdrag. \
pmiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiitiiiiiiiimiiiiiimuiiiimiiiiuiimiiiiiiiiiiiiiit ’

hållandena i missionsskolorna. Över hela vår 
provins rasar förföljelsen mot de kristna nu.

I Changsha äro förhållandena ock under
liga. De flesta kristna skolor ha tvingats att 
strejka. Några lärare och ledare ha måst 
fly då de hotades av' »studenterna», d. v. s. 
förvildade skolpojkar, med stryk och att 
föras i procession genom gatorna med en 
stor »narrhatt» av bleck på huvudet och 
påskriften »utländsk slav» eller »hund» i 
stor skrift på kroppen. Detta straff ha de 
nu påfunnit och redan brukat mot ett par 
personer. Kineserna äro mera rädda för en 
sådan skymf än för döden.

Det värsta i Changsha just nu är att vårt 
stora fina sjukhus, Yale-sjukhus, ej tycks 
kunna finna någon utväg ur den förföljelse, 
som ock börjats där, än att stänga sjuk
huset, medicinska skolan, sjuksköterskesko-

lan och allt. En del utländska läkare ha 
redan packat och äro färdiga att resa när 
som helst. Det var de manliga sjukvårdarna 
och sköterskeeleverna, som började bråket 
(eggade utifrån). De ha varit ute och de
monstrerat på gatorna i tre, fyra dar i pro
cession med musikkår och skrikande alla 
slags »slå ned» det ena och det andra, 
tyranni, »utländskt förtryck» etc. De ha 
även fyllt sjukhusets väggar ini byggnaden 
med skrivna och tryckta personliga smä- 
delser mot sina ledare och läkarna. De ha 
vägrat lyda några order, gå och komma 
som de själva vilja, lämnande endast några 
på vakt i sjukhuset. De äro ohövliga nästan 
intill handgripligheter mot sina utländska 
översköterskor och läkare. Man har måst 
sända hem de flesta patienterna, då det är 
omöjligt uppehålla någon ordning under så
dana förhållanden. Det är ett martyrium 
för denna enastående skickliga, hängivna 
och uppoffrande läkarekår, som Yale äger. 
Det var Kinas andra sjukhus i rang näst 
efter Rockefellersjukhuset i Peking. Och 
de kinesiska läkarna fingo en utbildning, 
som i allt gjort dem jämnställda med ut
ländska läkare, de hade samma diplom och

(Forts. sid. 144.)
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KULTURHÄ RD AR SOM HOTAS MED FÖRSTÖRELSE

Några snapshot från svenskt missionsarbete i det oroliga Kina ses har i anslutning till fro- 
Ingeborg Wikanders brev å föregående sida.

Kinesiska pojkar öva svensk gymnastik 
Pucheng.

Två gamla kineskvinnor som gå på bibellektioner

t ; m

Grevinnan Elsa Bernadotte pa besok 
i Changsha hos fröken Wikander, om 
vars arbete hon inom kort kommer 
att hålla föredrag i Iduns kvinnoklubb

Fröken Ingeborg wikander, K. F. U. 
K:s energiska och entusiastiska 
missionär, som i vår lämnar Kina, ses 

här framför ett kinesiskt tempel.

mmm

Två svenska missionärer ta sig en kaffetår i ett kinesiskt 
värdshus.

Kinesbarnen 
i Changshas 
svenska skola 
tycks inte be
höva frysa 
när de leka 
på rasterna

Hur missionå 
rerna få färdas 
omkring i byg 

derna.
Familjeidyll — kinesisk mandarinfamilj, som övergått till 

kristendomen,



En k o n s t n ä r s b o r g
Borgeby, där Ernst Norlind målar, musicerar, skriver 

böcker och gör guldsmedsarbeten

FASTÄN KRINGSKURET AV LANDS- 
vägar liggjer Borgeby gamla slott så väl 
dolt för dens ögon, som färdas vägarna 
fram, att den, som har ärende dit, får leta 
länge, innan han hittar rätta leden in på 
den forna borggården och genom portval
vet in i en park från vilken huvudentrén 
numera för in i slottet.

På trappan står Ernst Norlind, målare 
och författare, skald, musiker och borg
herre, sprudlande livlig, översvallande hjärt
lig och brinnande av begär att visa och 
berätta.

Vi gå genom parken först, och min 
värd berättar om Borgeby, Lundabispar- 
nas fasta borg, deras utpost mot havet 
ett stycke från Löddeåns utlopp. Borta 
i parken reser sig alldeles fristående ett 
torn, som kallas Börjes torn, vilket 1870 
»förskönades» som det heter i en inskrip
tion, genom att övergjutas med cement och 
i möjligaste mån förvanskas. Tornet är 
liksom borgen uppfört år 1500 av ärke
biskop Birger Gunnarsson. Men långt ti
digare tillhörde Borgeby Lunds ärkebiskops- 
stift, och redan på 1300-talet nämnes det 
som en befästad borg. I den gamla ärke
biskopsborgen levdes samma liv som i på
vens Vatikan. Man dyrkade vin och kvin
nor och bestämde själv jordagodsets gränser 
med makten av sin väl rustade här.

Med reformationstiden blev Borgeby dan
ska statens egendom och under 1600- och 
1700-talen vandrade Borgeby i och ur flera 
olika svenska släkters ägo. Fram på 1860- 
talet ägdes Borgeby av utrikesministern 
greve Carl Wachtmeister och hans son sålde 
det till fru Norlinds far. Redan som ung 
flicka blev fru Hanna Larsdotter Norlind 
ägarinna av Borgeby, som hon helt skötte 
under mer än 10 år. Fru Norlind gör 
ett starkt personligt intryck. Vilja och klok
het utmärka henne och hennes gärning, 
och hemmet på Borgeby bär synliga spår 
av hennes kultiverade smak. Som värdinna 
för en stor del av vårt lands konstnärliga 
och litterära värld har hon också varit ena
stående.

Nu har modern tid hållit sitt intåg på

HimimimimiiiiiiiiiimiUMiiiiiiiiiiiiis;

Ett av vårt lands ori-1 
ginellaste och intres- Ï 
santaste konstnärshem jj 
är Borgeby i Skåne, | 
där Ernst Norlind och = 
hans maka résidera. A | 
propos den stundande \ 
Norlindutställningen i \ 
Liljevalchs konsthall i 
har Iduns korrespon-1 
dent gjort ett givande | 
besök ■i det vackra i 
hemmet hos den mång- ; 

sidige konstnären. i
■■■■■■i mimiiiM

Borgeby. I matsalen 
har fm Norlind med 
en mörk möbel på 
ett synnerligen ef
fektfullt sätt lyckats 
förena borgstämning 
och ny tids smak. 
Och vita salongens 
hemtrevliga möbel i 
allmogerokoko tar 
sig förtjusande ut,

Ernst Norlind spelar för sin Axel Törneman.

Nor-

Konstnären vid staffliet.

i all 
gröna

den praktfulla 
täcker golvet,

Detalj av Borgeby.

synnerhet mot 
flossamattan, som 

komponerad av herr Norlind, vävd av 
hans. hustru. Törnemans stora, präktiga 
porträtt av fru Norlind med Borgeby i bak
grunden, blickar ner från en vägg, men 
f. ö. är det herr Norlind själv, som är 
mästare till de många dukar, som överallt 
pryda väggarna. Ernst Norlind är kanske 
den mest personliga, ursprungliga och 
mångsidiga talang jag råkat, och som per
sonlighet är han en av vår tids märkligaste 
och originellaste. Och det är en upple
velse att se och höra honom här i denna 
hans icke mindre märkliga miljö. Hans 
böcker — de uppgå till över halvtjoget — 
künna ju ej undgå att bli uppmärksam
made. Och han är konstnär icke blott 
på duken och som musiker utan även som 
— guldsmed. Jag får se en del förtjusande 
prov på hans förmåga att driva i guld och 
silver. Med sin fiol — och sin fascine
rande berättaretalang — har han hjälpt 
»Spel-Olle från Åhus», att göra svensk folk
musik känd både inom och utom vårt land.

Som målare är det väl dock Ernst 
lind är mest känd, och det är med en viss 
spänning jagjlöljer honom genom vindlande 
borgtrappor tipp till hans ateljé. Man står 
häpen inför denna vitalitet och produkti
vitet som utmärker Ernst Norlind. Konst
närens mångsidiga talang'driver honom till 
en arbetsamhet, för vilken tid och. vila ej 
finns. Han är uppe. med solen »och , står 
rastlöst vid sitt staffli. Här finns en hel 
del av hans gamla stämningssaker, fåglar 
och landskap i mjuka, diskreta färger, men 
den nya genre, som nu tagit honom helt, 
dominerar, och jag finner övervägande fi
gurmålning i en helt ny färgbehandling.

Borgeby, det gamla medeltidsfästet med 
dess nya inslag av intensivt konstnärligt liv 
gör ett mycket starkt och egenartat intryck 
på besökaren. Borgherrn är en renaissans- 
typ av det mest bestickande kynne, och 
man förstår, att Borgeby med detta värd
folk blivit den samlingsplats för det intel
lektuella Sverige, som det under decennier 
varit, där glada, improviserade fester hållits 
och där plats funnits för hur många som 
helst.

Jag bläddrar i besöksboken, den har 
ofantligt mycket alt berätta. Där fattas inte 
många av våra mest kända namn inom 
de sköna konsterna. Där är Ellen Key och 
Per Hallström, Hjalmar Bergman, Henning 
Berger och Anders Österling, Fr. Böök, 
Elin Wägner, John Landqvist och Bengt 
Berg. Där är prins Eugen, Bruno Lilje
fors och Axel Ebbe, och där är Alice Teg
nér, Anna Behle, Anna Norrie, Thorild 
Wulff och många, många fler. Och ännu 
mer värdefull är kanske »Konstnärernas 
bok», där var och en efter sin förmåga 
ritat eller skrivit. Törneman har illustre
rat ett helt, längre besök, där t. ex. »Borge- 
bys modell» framställts som en stork med 
anteckning »3 grodor i timmen». Där har 
långa, vackra och personliga hyllningar till 
Borgeby nedskrivits på vers och prosa av 
sådana som Hans Larsson, Paul Rosenius, 
Henning Berger, Nils Wilhelm Lundh. Och 
Ellen Key lämnar kanske det allra vack
raste bidraget. En mening därur vill jag 
citera » — ——— Så såg jag då Borgeby 
med ögonen och med själen. Det liv, som 
där levdes, liknade det, som jag såg utom-
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WILHELMINA GOLD- 
KUHL.

F. Mörtstedt, Mörby, Stock
sund. Änka efter rådmannen 

G. A. Goldkuhl, Hjo.
85 år den 30 januari,

MARTINA BJÖRN- 
STJERNA.

F. Ankarcrona, Stockholm. 
Änka efter generalmajoren 

Roger Björnstjerna.
75 år den 3 februari.

AGNES SKÄRMAN.
F, Swedenborg, Råsunda. Än
ka efter trafikchefen m. m, 

E. M. K. Skärman,
70 år den 2 februari.

FANNY TULLBERG.
F. Hågglöf, Stockholm. Än
ka efter professorn Tycho 

Tullberg, Uppsala.
70 år den 6 februari.

ALMA NORMELLI.
F. Ståhlbom, Strängnäs. Än
ka efter landsfiskalen Gustaf 

Normelli, Tjällmo.
70 år den 7 februari.
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ANNA NEIGLICK.
F. Olofsson, Hälsingborg. Än
ka efter grosshandlaren Nils 

G. A. Neiglick.
60 år den 27 januari.

OLGA WOLFFRAM.

Fru, Stockholm. Änka efter 
rektorn Frithiof Wolf fram. 

60 år den 4 februari.

EVA BÖRJESON.
F. Sandberg, Stenungsund. 
Maka till landsfiskalen L. E. 

Bör je son.
55 år den .3 februari.

ALI CA VALLI.
F. Skånberg, Malmö. Maka 
till navigationsskole före stån
daren Gustaf O. J, Cavalli. 

55 år den 3 februari.

ELIN PEHRSSON.
F. Rodhe, Göteborg. Maka till 
kyrkoherden och riksdags

mannen teol. d:r Per 
Pehrsson.

55 år den 3 februari.
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ANNA FRÖDING.
F. Sjöström, Norrköping. 
Maka till lektorn m. m., fil. 

d:r O. Herman Fröding.
55 år den 4 februari.

ANNA LJUNGKVIST. 
Fröken, Karlstad. Folkskol
lärarinna i Karlstad sedan 
1897, f. d. led, av stadsfull

mäktige m. m.
55 år den 4 februari.

.INGEBORG LEWEN- 
HAUPT.

F. Nordenfeldt, Aske. Maka 
till hov jägmästaren, greve G. 

C:son Lewenhaupt.
55 år den 5 februari.

ANNA WALLDIN.
F. Vult von Steijern, Råsun
da. Maka till kyrkoherde 

emeritus Axel Walldin.
55 år den 7 februari.

ELIN CLASON.
F. Sebardt, Stockholm. Änka 
efter riksarkivarien m. m. fil.

d:r Sam. Clason.
«

55 år den ç februari.
•£»»»»>>

ELIN SAHLMAN.
F. Håkansson, Köping. Ma
ka till postmästaren i Köping 

A. Sahlman,
50 år den 28 januari.

ANNA ALMQVIST.
F. Skoug, Strängnäs. Maka 

till godsägaren Knut 
Almqvist.

50 år den 4 februari.

MARY CARLBORG t- 
F. Kock, Stockholm. Änka ef
ter häradshövding en och riks
dagsmannen F. D. Carlborg. 
* j853, t den 9 december.

INGRID EGERSTRÖM t- 
F. Ekeman, Linköping. Änka 
efter överstelöjtnanten Folke 

Egerström.
* 1854, t den 12 december.

CARIN MEISTER f.
F. Taube, Smedslätten. Ma

ka till översten Axel 
Meister.

* 1869, f den 28 december.

fg§ Högsta kvalitet — billigt pris — kraftigt 

— pålitligt! Intet bakpulver är som
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TEINWAY

DO

ENSAMASENTOR!
tVNDHOUfS PIANOMAGASIN
STOCKHOLM °JAKOaSBERQ.3GATANi39.

Badinrättningen
Telefon So. 3î

Telefon

Marta-sfyon
är den idealiska inneskon 10. ( 
för alla damer. Kronor <£• ’

Lxp. poÿtofritt från Oscaria- 
affärerna eller direkt från

Skofabriks A.-B. Oscaria, 
Örebro

......... .......

Advokaten Eva Aidén
Ledamot av Sveriges Advokatsamfund. 
Lilla Vattugatan 14 - STOCKHOLM.

Tel. 7576, N. 18336. 
Specialitet: Familje- och arvssaker,^Bo- 
utredningar och testamenten. Även 

skriftliga förfrågningar.________

i en eller annan form 
intages ofta som stär

kande medel.

Den nya kombinationen

PHOSPHO-ENERGON-
PILLER MED JÄRN
är i sådana fall av utom
ordentligt god verkan. In
nehåller förutom järn i 
för organismen lämpligaste 
mängd och form även 
Phospho-Energon. Härige
nom kompletteras järnets 
kända stärkande och aptit
befordrande egenskaper på 
ett lyckligt sätt med Phos- 
pho-Energonets speciellt 
nervstärkande och energi- 
givande verkningar. 
Phospho-Energonpiller med 

järn fås på alla apotek i
burkar à ioo o. 300 st.

Kontrollant :
Prof. Thor Ekecrantz.

Sfe

Allas vår syster . . .
(Forts. fr. sid. 137.)
Så kom julen 1897, och Alma skrev att 

hon fattat sitt orubbliga beslut. Hon vitt
nade:

”Jag har tagit upp mitt kors.
Aldrig lägger jag det ner, 
förrän han i glans och ära 
mig den gyllne kronan ger.”

Julafton iförde hon sig i Stockholm Fräls
ningsarméns uniform. Min värld ramlade. 
Tag tittade hatfullt på min nya ljusröda 
julklädning, och jag tänkte: »Nej, aldrig 
mer vill jag köpa en grann klädning, då 
Alma går i frälsningsdräkt.»

Bomben om Almas inträde i Frälsnings
armén kreverade på juldagens släktmiddag.

»Hon kommer aldrig mer inom mina dör
rar», utbrast gamla mormor.

»Mamma lilla, lugna sig», sade morbror 
Oscar. »Alma kan bli hedrad och dyrkad 
liksom jungfru Maria.»

Jag har ofta tänkt på hans profetia. Inte 
har Alma precis blivit en jungfru Maria, 
men en Alma Mater har hon blivit, en 
tillflykt och en borg för många botfärdiga 
synderskor. Tag sände i dag bud till en 
f. d. Magdalena, nu duktig sömmerska, med 
förfrågan om hon skulle vilja sy mig en 
svart klädning.

»Stina blev väl glad att få sy en kläd
ning till mig?» frågade jag min budbärare.

»Det blev hon nog», svarades det mig, 
»men hon bara grät. Alla människor kunde 
få dö, tyckte hon, blott översten hade fått 
leva.»

Hedrad blev hon som få kvinnor. Hon 
var ju »den högsta i världen», som en gam
mal undersåte i slummens fattiga värld ti
tulerade slummens överste. Hedrad med 
människors kärlek och förtroende blev hon. 
De rika anförtrodde henne sin rikedom, 
och de fattiga anförtrodde henne sin fattig
dom. Både rika och fattiga anförtrodde 
henne sina sorger. Vid hennes dödsläger 
(stodo två blomstergåvor, den ena en dyrbar 
bukett, sänd från en av denna världens rika 
,med tack för den livsgärning, som gjorts 
»till allas vårt gagn», den andra en ensam 
liljekonvalje, som en fattig kvinna räckt 
en slumsyster med orden : »Giy den åt 
henne.» Vilken »henne» fann kvinnan över
flödigt att nämna. »Jag kände henne icke», 
fortsatte kvinnan, »men jag har hört så 
mycket om henne.» Den ensamma konval
jen var åtföljd av ett kort till »Käraste lilla 
syster, allas vår syster.»

Hon var en gyllene länk mellan rika och 
fattiga, en förmedlare mellan den övre och 
,den undre världen. För själarna kände 
hon ansvar, om de nu bodde i rikemans 
eller fattigmans kropp. En av hennes sista 
hälsningar gällde en rik dams själ.

»Säg henne», sade hon, »att jag skulle
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Ni ar >er
Ni vet det med Er, ty hudens matta vithet och sammetslena 
mjukhet och den fräscha, ungdomliga hyn skaffa Er 
överallt beundrare. Men Ni vet också, att det är

Faréna-Crêmen
-— den milda, välgörande 
skönhetscrémen som gjort Er 
till vad Ni är : ett levande 
exempel på strålande ung

domsfägring.

Upsala
Kungl. Hovleverantör.

En påfyllning
är tillräcklig för att giva en 
jämn och behaglig värme under 
ett helt dygn. Bolinders vånings- 
kaminer äro ekonomiska, lätt- 
skötta o. alltigenom solitt byggda.

KAMINER

MUGN 1ER
(uttalas Mynjé)

Apéritif, särdeles välsmakande, stärkande och stimulerande• 
Rekommenderas av läkare vid kraftnedsättning och konvalescens. Ett 
glas avkylt före måltiderna föredrages' av damer framför 
genever och är ett suveränt medel att öka såväl matlusten som 
den rätta livsenergien. Denna apéritif är tack vare sina farmaceutiska 
egenskaper lika aptitgivande och stimulerande som akvavit, cognac eller 
whisky. Erhålles genom alla systembolag i landet, t. v. utan inskränk

ning av övrig spirituosatilldelning.
Pris 1er. 4.SO pr liter.

9 diplômes d’honneur 56 guld- och silvermedaljer.

Praktiska
Nyheter!

SLOTTSSENAP
på hushållsglas i 3 

storlekar.

KUNGS-ÄTTIKA
K UNGS-V IN ÄTTIKA

på karaffer.

Äro marknadens för
nämsta fabrikater.

Guldmedalj 1924.
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Dåsighet och Olust
Är enligt vetenskapen bevis på dåligt blod och otjän
liga ämnen i kroppen, gifter som måste rensas bort 

Fruktsalt-Samarin renar effektivt blodet, befriar 
magen och tarmarna från osunda samlingar, utdriver 
den skadliga urinsyran från kroppen, är välgörande 
för levern och njurarna. Fruktsalt-Samarin utför en 
grundlig invärtes rengöring vilket sätter kroppen i 
god form, därför är aet hälsobringande att dagligen 
dricka Fruktsalt-Samarin. Pris pr fl. kr. 2.50 säljes 
å apotek hos Drog- och Färghandlare m. fl.
CEDERROTHS TEKN. FABRIK - STOCKHOLM

MGANJUSB
DAMUNDERKIÄDER

äro eleganta, lättskötta, kvalitetshöga, 
oumbärliga och erhålles hos Eder leve
rantör för fina underkläder. Observera 
ovanstående insydda varumärke. Tillver
kas endast av Trikå A.-B. ELKO, Sthlm.

Svaghetstillstånd, rekonvalescens
efter operationer och många andra åkommor måste hava sin tid. Men

Styrke- och nervnäringsmedlet

påskyndar välbefinnandet, därför att det skapar nytt blod, nerv
substans och muskler. Över 24,000 skriftliga uttalanden 
från kända läkare bevisa Sanatogens tillförlitlighet och be
stående verkan; sammansättningen är vetenskapligt prövad, det 
är ytterst lättsmält och upptages fullständigt av organismen.

En känd läkare skriver : ”Jag har använt Sanatogen vid fall av rekonvalescens och 
nervösa svaghetstillstånd. Det visade sig, att aptit, sömn, humör, kort sagt, hela 
allmänbefinnandet förbättrades raskt och i påfallande hög grad.”

Fås på alla apotek samt i 
färg- & kemikalieaffärer från 

Kr. 1: 75.
Priserna äro nu betydligt 

nedsatta !
Önskas ytterligare upplysningar, 

använd bifogade kupong.
A/B SANATOGEN 

Kungsgatan 59, 
Stockholm.

Sänd mig gratis och franko : 
Sanatogenprov och broschyr.

Namn :

Titel: .

A Iress: .. . J

,talat med henne mera om hennes själ, men 
jag var rädd att hon skulle tro att jag bara 
var efter hennes pengar.»

Damen ifråga tackade för hälsningen och 
hälsade tillbaka att översten ej skulle vara 
orolig för hennes själ. Det vore väl beställt.

Slumarbetet i Sverige var åtta är gam
malt, då Alma Petri i fast visshet om att 
vara sänd av Gud kom och satte sin hand 
till plogen. En tjugunioärig arbetsdag på 
Slummens fält blev henne beskärd. Trött 
på mödan blev hon aldrig. Men den lilla 
fina handens fasta grepp lossnade. Hennes 
sista namnteckning på en orderblankett gäll
de en slumsysters förflyttning från Lands
krona. »Alma Petri», det fasta, starka nam
net, blev en skälvande liten barnaskrift.

»Jag vill vara ett litet barn», sade hon 
ock några dagar före sin död, då hon kände 
livskraften svinna. »Jag vill vara ett litet 

J'barn. Jag tycker inte om världen.»
! Och som ett barn såg hon ut. Alla 
rynkor kring ögon och mun plånades ut, 
och ögqnen strålade oskyldiga och barna
rena. Hon hade genomvandrat den stora 
bedrövelsen, och alla sorgerna hade svun
nit. O besmittad av världen lämnade slum
mens överste vår stora mörka slumvärld och 
återvände till barnens ljusa himmelrike. Som 
slummens lilla stjärnöga skall hon stråla 
i många hjärtan. I blicken på stjärnan skola 
vi alltid kunna möta allas vår syster.

LAURA PETRI.

Släkten är värst.
(Forts. fr. sid. 136.)

konstnären berätta ”osedliga” historier från 
Paris för den anständige och pedantiske folk
skolläraren. Ack ja! Rent ut sagt, dessa 
släktbjudningar försiggå faktiskt ofta så att 
säga på en vulkan. Och det är aldrig roligt 
med vulkaner, även om de inte precis äro i 
utbrott.

Men, hur ska’ vi kunna avskaffa de 
obligatoriska familj ebjudningama? Omöj
ligt, omöjligt. Så länge världen finns, finnas 
också de. Tyvärr. Men låt oss åtminstone 
väsentligt reformera dem. Låt oss, för att in
gen skall känna sig underlägsen eller rent av 
överflödig, med urskillning och takt samla de 
släktingar, som någorlunda gå i stil med var
andra. Således inte fösa ihop allesammans på 
en enda gång för att lindrigast bli av med 
eländet. Och framför allt, låt de där familje
festerna bli mindre stela, mindre högtidliga. 
Låt oss samlas under enklare, gladare och 
mera gemytliga former.

KERSTIN UDD.

Bland landsmän i Kina jast nu.
(Forts. fr. sid. 139.)

rättigheter nu, som de bästa amerikanska 
medicinska skolor ge och voro fullt erkända 
av de amerikanska universiteten. Skall allt 
detta nu brytas ned ? Vi gå igenom en 
lidandets och påfrestningens tid här ute nu, 
det är visst.

Dock vi äro ej modlösa. Andan är god 
och stark nu i missionärskåren. Vi se och 
förstå, att vad vi ha att utstå dock är ett 
intet mot vad många av våra kinesiska 
kristna vänner få gå igenom. Vi kunna ju 
resa hem till våra egna länder igen och 
finna arbete där. Men vart ska dessa kine
siska kristna ledare fly ? Vi ha ej heller för
kastats av vårt eget folk. Detta är det 
tyngsta för dessa kinesiska kristna, som 
själva äro varma patrioter och mestadels 
gilla denna nationalistiska rörelses mål •— 
Kinas frigörelse och demokratisk styrelse — 
att de avhånas och förföljas av sina miss
ledda motståndare. Ty de äro i »utländsk 
tjänst» och utlänningarna betraktas just nu 
som fiender, tills Kina vunnit frihet från

ASPIRINa
äro och förbliva 

oöverträffade som 
smärtstillande medel. 

Endast dessa garantera 
hasta verkan och fullsiän-

dig oskadlighet.

BAYEi

Priset är nedsatt till 90 öre pr glas.

Har Ni liktornar
ömma fötter, fotsvett el
ler andra fotkrämpor, bör 
Ni utan dröjsmål taga 
Radox-fotbad. Radox av
lägsnar liktornar med roten 
utan smärta eller plåster 
och efterlämnar en känsla 
i fotterna av välbehag och 
friskhet.

Allt som erfordras är blott 
c:a 4 liter varmt vatten, till
satt med en rågad matsked 
Radox, varefter Ni tvålar in 
fotterna och håller dem i Ra- 
doxlösningen c:a timme.

Försök Radox idag — Ni 
blir storbelåten med hjälpen.

radox
P (Utvecklar syre) ^

säljes å apotek, parfym-, ke
mikalie- och speceriaffärer. 
Kr. 2:50 per pkt. Skulle 
Eder handl. ej ha Radox, så 

rekvirera direkt från
Eneqvist, Holme & Co A.-B.
Vasagatan 15—17, Stockholm.

Flyglar - Pianinon

^Wi&iKhondel

B e chstein 
Aug. Förster 
Aug. Roth 
Lauberger i Gloss

Billigaste priser och bästa avb.-villkor.
Edert gamla tages i byte. 

Illustrationer o. pris gratis pä begäran.
A.-B. J. A. Fogelqvists Musikhandel 

Norrköping.

DAMERNAS EGEN
leverantör av ANTRA- 
C I T, KOKS, HUS- 
HALLSKOL & BRIKET
TER heter alltjämt

”OLAUS OLSSONS”
(Namnanrop)
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utländskt beroende och fått likställighet oeh 
självbestämningsrätt bland nationerna. Del
vis måste jag säga, att missionen fört en 
alltför slö och långsam politik här ute. 
Kineserna ha så länge begärt möjlighet till 
mera självstyre och oberoende. De ha så 
länge opponerat mot denna splittring i en 
mängd olika missionskyrkor och begärt få 
ena sig till en »Jesu Kristi kyrka» de för
stå ej varför de ej kunna få vara ett, 
så som de ville vara. Men missionärerna 
ha hållit emot i de flesta fall, eller velat 
gå så ytterligt långsamt och försiktigt. Nu 
är krisen och förföljelsen över dem. Nu ha 
kristna här i Changsha haft ett möte och 
beslutat bilda »De kinesiska kristnas för
bund» i Changsha, där alla kristna kunna 
vara medlemmar utan avseende på vad 
kyrka de tillhöra. Det är en fröjd se kvin
norna ta del i allt arbete och ansvar här 
ute! Det är ofta helt unga krafter, men 
de växa under ansvaret på märkligt vis.

Ni skola nu ej tro, att det är någon 
fara för oss utlänningar personligen. Vi 
ha det braL det är de kinesiska kristna det 
gäller långt mer än oss nu.

En konstnär sborg.
(Forts. fr. sid. 141.)

kring mig, och det finnes ingen skönare 
syn i livet än när den inre tillvaron står 
i samklang med den yttre, när den senare 
ledsagar den förre såsom det utsagda det
outsägliga, såsom orden melodien----------- -»

Och likäså synas mig följande verser ur 
Anders Österlings vackra, för honom själv 
och Skåneland så innerligt typiska dikt i 
denna högst anmärkningsvärda bok vara 
den bästa avslutning jag kan ge denna 
skildring från ett besök hos den mång
sidige och charmerande konstnären på Lun- 
dabisparnas gamla borg:

Mycket minns jag vänskapsvarma 
stilla stunders lä och ly, 
medan parkens råkor larma 
tusenvis kring Borgeby.

Klockans sirligt vemodsglada 
vals i skymmande gemak, 
medan guldgrå toner bada 
någon väggens Norlinds-sak.

Och de blickar, ord och miner, 
där mjig Skånes tankevärld 
långvä^sfrån i möte skiner 
med ett sken av hem och härd.”

A. F—k.

År svenskan slav under modet?
(Fors. fr. sid. 131.)

Fransyskan har klädkulturen i blodet och 
hon förlorar inte huvudet så lätt, även om 
än all världens härlighet utbreder sig för 
hennes blickar.

Alla Europas damer gå lika klädda.
Fru O 1 g a Raphael-Linden tycker 

inte att svenskan är mera modeslav än nå
gon annan europeisk nations kvinnor:

—-För en åtta, nio år sedan sade en 
blerest tysk skådespelerska till mig att me
delklasskvinnan i Sverige var bättre klädd 
än i något annat land hon sett. Hon såg 
så snygg och proper och ordentlig ut, utan 
att därför vara omodernt klädd. Men nu 
ha förhållandena ändrats så mycket och för 
min del skulle jag vilja säga att man knappt 
längre kan skilja på olika nationella typers 
klädsel, fjlla flickor och damer gå ju acku- 
rat likadant klädda i hela Europa — så 
jag kan inte säga att svenskan är »apigare» 
just än varken balkanflickan eller engelskan.

[JÜEMJOLK

CV'
— ofta fiender till Er hy

Finnes även överfet (blå etikett) för 
mycket torr hud och vid sträng kyla.

I dag kallt — i morgon töväder; ena 
dagen regn, rusk och snöglopp och den 
andra bistert med rå luft. Huden blir 
ofta härigenom spröd, spricker sönder 
samt blir narig, om ej en skyddande 
hudcreme användes.

F. Pauli’s äkta
Liljemjölk-Créme
upptages i själva huden, där den erbjuder 
effektivt skydd. Den ligger aldrig utanpå 
och gör huden blank utan ger den genast 
ett förnämt, matt, friskt och ungdomligt 
utseende.

LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET

BALD R
GRUNDAT 1887

Nytillslutning under år 1926 c:a 20,000,000 kr. 
Ansvarssumma vid slutet av år 1926 c:a 140,000,000 kr.

Från och med 1927 nytt prospekt med

sänkta premier
Begår premieuppgift! Jämför!

Begär alltid Vitrums tillverkningar:
Maltextrakt Vitrum, bästa näringsmedel.

Maltextrakt Vitrum med fiskolja, bästa 
vitaminpreparat.

Mineralvattensalter Vitrum.

Laxérmarmelad Vitrum, bästa avförings- 
medel.

FERROL Vitrum, det kraftigaste aptit- 
givande och mest stärkande av alla 
moderna organiska järnpreparat. Syn
nerligen lättsmält, fördrages det av 
den ömtåligaste mage. Vid blodbrist 
och svaghet av största verkan. Dess 
angenäma smak gör att det med lätt
het tages av såväl barn som vuxna.

Tillverkas å
Apoteket Vasens Apoteksvarucentrals 

Laboratorium, Stockholm.
Samtliga preparat finnas på alla apotek.

EN

TRYOCERI.
ÅBCTIEBOLAGET

STOCKHOLM

Huvudaffären : Klarabergsgatan 54 
Tel. : 21 23, 40 61. Norr 93 o. 993

Filialen: Riddaregatan 17 
Telefoner: 72565. N. 6 47

Utför alla slags
Oofc-* Tidnings-, 
Illustrations- och 

Accidenslryck

PM Kl av Havudvärk
och fciiriii Smärtor?
Då bör Ni ej experimentera med 

tvivelaktiga medel utan med ens 
tillgripa de beprövade och av så 
många läkare vitsordade TOGAL- 
tabletterna. Dessa stilla ej blott 
omedelbart de olidligaste smärtor 
utan äro dessutom ofarliga för 
hjärta och mage. De utskilja dess
utom starkt den skadliga urinsy
ran — roten till de flesta smärtor 
— ur kroppen, den enda väg som 
för till verkligt varaktig hjälp mot 
det onda.

TOGAL-tabletterna finnas, utan 
recept, å alla apotek till Kr. 2: 40 
och 0 : 90. Se till att Ni får äkta 
Togal och ej efterapningar !

O' i

arine
ETT LÄTTARE OCH NATURLIGARE SÄTT ÄR OATINEBEHANDLING
varje dag, ty dels får ansiktet det skydd, som kräves, och dels undgår Ni, att 
smutsen samlar sig i PORERNA, och kvarstannar där, änskönt Ni använder tvål 
och vatten. Massera OATINE in i huden och avtorka cremen åter, och långt 
mjukare, klarare och vackrare kan Ni bevara ANSIKTET. Begär uttryckligen 
OATINE ”Vit creme — grönt lock” och tillbakavisa alla efterapningar. Oatine 
fås överallt i tub eller burk à Kr. 2: 50 samt i stor burk med tredubbelt innehåll 
à Kr. 5 : —.

mild och välgörande, uppsuges ögonblickligen av huden vid lätt ingnidning; den är mycket 
dryg och välluktande samt bevarar huden mjuk, klar och vacker. Fås i burkar à Kr. 2: 50 
och Kr. 5 : —.

Tillerkänd II Grand Prix & Guldmedaljer.
London. THE OATINE COMPANY Paris.

Köpenhamn._____________________________________________ Nederlag i Malmö. ©



Ressällskap.

Ung, bildad flicka önskar i bör
jan på mars med språkkunnig dam 
ressällskap till London.

iç år.

Iduns korrespondensklubb

Vem är den varmhjärtade dam, 
som skulle vilja skänka sympatiens 
stöd åt en 45-årig man, som; för 
ett självtaget diakonarbete har 
förglömt sig själv och blivit en
sam. E-moll.

Hemtrevnadsråd besvaras av arki
tekt Eduard Rasch i arkitektfir

man David Blomberg.

M öbleringsråd.
Fråga: 1) Finns det event, nå

gon bok med förslag till möble
ringar av rum (i detta fall flick
rum) ?

2) Vilken sorts bokhylla tillrå- 
des? Finns möjligen att köpa nå
gon sort som- det går att öka ut 
om så skulle behövas? — Undrar 
om det i ett rum med påtänkt 
övervägande vit möbel i rokoko
stil går an att ha bokhylla eller 
annan möbel i annan färg (event, 
vilken?). Jag är rädd att det 
kommer att verka för stelt med 
endast vitt.

3) Hurudan skrivbordsmatta 
passar bäst till ett vitlackerat 
damskrivbord? Bör man ha skriv- 
bordsglas på mattan?

4) Ramar å tavlor kunna väl 
variera i samma rum?

5) Är ottoman eller soffa mo
dernast? Prenumerant.

Svar: 1) Goda råd i heminred
ning givas av Carl Malmsten i 
”Skönhet och trevnad i hemmet” 
och av Gustav Strengell i ”Hem
met som konstverk”.

2) Åtvidabergs s. k. idealbok- 
hvllor äro de enda bokhyllor, som 
erhållas färdiga i handeln. Man 
har möjlighet sammansätta huru 
många hyllor som helst. De fin
nas i ek eller mahogny, men läm
pa sig bäst för kontor.

Trevligast i ett flickrum är en 
hylla c:a iioxiio cm. Man kan 
sedermera utöka den med ännu en 
av samma mått.

I ett rum med vit möbel an
passar man med fördel några 
mahognypjäser t. ex. bokhylla, 
byrå eller bord. Det gör rummet

Nervklen?
Sömnlös?

Nervsvaghet och sömnlöshet hö
ra till tidens oftast förekommande 
sjukdomar. Bekämpas de inte i 
tid, kunna de verka nedbrytande 
för återstoden av livet. Miradium 
är genom sitt innehåll av äkta ra
dium det naturliga medlet mot 
dessa sjukdomar. Nerverna lugnas 
och stärkas, det skapas så att säga 
ny nervkraft. Sömnlösheten botas, 
och sjukdomens obehagliga symp
tom försvinna fort. Miradium-salt 
och -pastiller fås på apotek à kr. 
6.50 pr glas. Gratis sändes boken 
om radiums verkningar. Skriv till 
Miradium-Officinen A/H, Apote
ket Vasens Apoteksvarucentral, 
Vitrum, Stockholm.

Solidarisât

En viktig sak, Syster, är att använda Solidar 
till sjuktvätten. Glöm ej, att Solidar desin* 

ficierarl
Solidar innehåller c:a 38 % tvål och är därför det 
förmånligaste o. billigaste tvätts o. rengöringsmedlet.

>/l paket 58 öre. */2 paket 30 öre

både intressantare och hemtrev- 
ligare.

3) Som skrivbordsmatta före
slås en kinesisk löpare i färger 
återkommande i gardiner, matta 
eller dylikt. Glas avrådes.

4) Ramar böra alltid anpassas 
efter tavlans karaktär, undvik 
för mycken brokighet.

5) Med hänsyn till trångbodd
heten i en modern våning är otto
man att rekommendera.

Eduard Rasch.

Rättelse: I svaret till ”Sirod” 
i föregående n:r hade ett fel in
smugit sig i första meningen : 
”Genom blandning av terra och 
lilas får man fram en vacker 
gråbrun pastellfärg, som kan tän
kas för väggen.” Gråbrun bör 
där utbytas mot gräbrunrose.

OFRAtOR OCH SVÄRJ
Några läkarråd.

1) Jag är ofta besvärad av obe
hagliga frysningar utefter ryg
gen. Förekommer endast vid 
stillasittande, ej när jag är i rö
relse. Har normal temperatur 
och känner mig för övrigt ej nå
got sjuk. Bör jag ändå rådfråga 
läkare? Eller kanske Idun kan 
ge mig något gott råd, huru jag 
skall övervinna detta?

2) Har upphöjningar i ansiktet, 
som se ut somi vårtor, men vid 
närmare betraktande likna de ej 
vårtor. Kan det vara s. k. fett- 
knölar? Är ej så stora, men de 
misspryda likväl. Vad kan göras 
för deras bortskaffande? Finns 
det något ofarligt radikalmiedel 
därför?

3) Har stora anlag för fetma. 
Till min stora sorg ökar jag i 

|vikt oupphörligen. Mäter 171 cm.

och väger 81 kgr. För att nu 
"mota Olle i grind”, har jag fun
derat på, att varje morgon innan 
jag börjar mitt arbete för dagen, 
företaga en promenad i det' fria. 
Huru lång bör promenaden vara, 
för att det skall bli effektivt?

4) Är det bra med kalla av
rivningar morgon och afton. 
Huru böra de företagas för att 
förebygga förkylning? Är det 
farligt att börja med dem, denna 
årstid, allrahelst när man inte är 
härdad. Bör man taga avrivnin
gen före eller efter promenaden* 1 2 3? 
Har också hört att frukt skall 
vara bra. Vilken frukt i så fall? 
Och huru mycket åt gången? 
Skall den ätas rå eller kokt?

Den oinvigde.

Bär ligger något under,
att

PARADISMADRASSERNA
vunnit en så stor framgång. Förkla
ringen är den att allt stoppmaterial sor
teras, renas och decinficeras å egna mo
derna specialfabriker.

Paradismärket står därför i en klass 
för sig.

Tillverkas et:

J. Svensson ® Bourghardt
GÖTEBORG.

Fjäderrenseri, Tagelspinneri, Täckfabrik. 
Erh. i varje möbel- & sängklädersaffär.

Svar: Frysningarna torde ha 
nervöst ursprung. Säkrast är att 
rådfråga läkare som samtidigt 
kan ge er upplysning i alla de sa
ker, ni frågar om.

Svårt att säga om det är vår
tor eller något annat. Radikal- 
medel mot vårtor är operation.

3) Beror alldeles på, hur fort 
ni går. Ni skall ta det lugnt så 
att ni inte känner er andfådd 
eller på annat sätt överansträngd.

4) Avrivningen tages efter pro
menaden. Göres så fort som möj
ligt, börja med armar och ben, 
bålen sist. Är magen bra, betyder 
det intet, huruvida frukten täres 
rå eller kokt, ej heller vilken 
sorts frukt, man äter.

Stela fingrar.
Kan Iduns läkare säga mig vad 

det beror på att mina fingrar bör
jat bli så stela och kännas så 
fumliga vid handarbete och fin
gertopparna tycks vara tjockare 
än förr och köttet går en bit 
utanför nageln, även sover hän
derna ofta om nätterna. Finns 
något som heter nagelsvamp? 
Det känns som det sutte en hin
na på undersidan ay naglarna, och 
det är nästan omöjligt hålla dem 
rena. Så fort det blir kallt fry
ser j ag om vissa partier av krop
pen, såsom händerna, knäna och 
partierna över och under och har 
svårt att hålla mig varm för öv
rigt, kan till och med sitta i god 
rumsvärme och frysa. Är något 
över 50 år. Stina.

Svar: Fumligheten och stelhe
ten i fingrarna kan bero på för
ändringar i lederna, s. k. led
gångsreumatism. Att ni fryser 
kan ha sin grund i blodbrist. Na
gelsvamp är en infektionssjuk
dom, som ger sig till känna där
igenom att nageln blir ojämn, 
skrumpen, samt lossnar från sin 
bädd. Svamparna, sjukdomens 
orsak, äro belägna under nageln 
och te sig som små gula skivor, 
som skimra genom nageln.
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Adress.
Fråga: Vore tacksam att få 

författarinnan fröken Auda Alms 
adress.

En som älskar hennes sagor.
Svar: Adressen är Rosenvik, 

Djurgården.

Elektro terapi.
Fråga: Var kan utländska i 

Stockholm få genomgå fullständig 
kurs i elektroterapi. Vad kostar 
den och hur lång tid tar den?

Finsk sjuksyster.
Svar: Den enda anstalt i Sve

rige, som utbildar elever i denna 
väg torde vara Zanderinstitutet i 
Malmö. — Möjligen kunde ni 
höra efter hos Dir. E. Falk, 
Elektromedicinska Specialinititu- 
tet, Birger Jarlsgatan 37, Stock
holm.

Middagsbjudning.
Fråga: 1) Har man kuvertbröd 

vid en finare middag och i så 
fall vad?

2) När värdinnan efter väl
komstskålen sedermera skall 
dricka med gästerna kan detta 
ske parvis eller varje gäst för sig?

3) Bör värdinnan dricka med 
herrarna först?

4) Anses det oartigt om värdin
nan vid middagsbordet inte rö
ker då alla de andra damerna 
göra det?

5) Brukar man vid kort visit — 
10, högst 15 min. — bjuda på nå
got? Tacksam1 för upplysning.

Svar: 1) Om middagen inledes 
med små bredda smörgåsar vid 
vart kuvert, blir det nästan för 
mycket att även lägga fram bröd, 
men nog för att man kan göra 
det; i så fall en liten skiva vitt 
bröd och en bit knäckebröd.

2) Hon kan ej dricka parvis 
med sina gäster annat än med 
personer hon umgås ganska in
timt med.

3) Helst med damerna först.
4) Därvidlag har hon sin fri

het.
5) Nej.

Äkta pärla.
Fråga: Jag har en norrlands- 

pärla, som jag tycker börjar att 
mörkna. Mörkna alla sådana pär
lor med tiden, eller om icke, 
varpå kan det bero att somliga 
göra det. Finns något medel att 
förebygga detta. I.

Svar: Det enda sättet att före
bygga pärlors mörknande är att

SKÖNHETSVÅRD.

Vackra ”goda” fötter.

Vid Hygieniska Veckan i Stock
holm betonade danskonstnärinnan 
fröken Jeanne Falk betydelsen 
av rationell fotvård, ty för att 
kunna hålla kroppen i form och 
kanske framför allt att hålla 
fetman borta, måste man dagli
gen gymnastisera och promene
ra och hur skall man det utan 
”goda” fötter. En nätt fot gör 
dessutom mycket till att förhöja 
det goda helhetsintrycket, men 
hur många försumma ej fo
tens vård. Fotens vård är enkel 
och ger ögonblickligen belöning. 
Två eller flere gånger i veckan 
bör man taga ett längre fotbad i 
varmt vatten vari man upplöst 
Nogibol-Fotsalt. Dagligen pudrar 
man fotterna med Boreol-Puder. 
Man kommer bli förvånad över 
resultatet. Hur mycket fotterna 
värkt förut så försvinner snabbt 
trötthetskänslan, de bli åter mjuka 
och smidiga och kännas svala och 
friska. Förhårdnader och liktor- 
nar uppmjukas efter Nogibol-ba- 
det till den grad att de kunna 
behandlas med gnidning av grov 
handduk eller pimpsten och så 
småningom försvinna. (Nogibol o. 
Boreol ordineras ofta av läkare 
och säljes å Apotek, Drog- och 
Parfymaffärer.)
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Ett nytt
Köttextrakt.
liknande ”L i e b i g” har kom
mit i handeln under namnet 
”Libox”.
L i b o x är ett lätt kryddat 
köttextrakt, som lämpar sig 
förträffligt att förbättra sva
ga soppor och såser samt an
dra rätter med.
Libox kostar endast kr. 1.25 
för en burk innehållande % 
lb. Begär ”Libox” hos Eder 
leverantör när Ni gör Edra 
övriga inköp.

"En Liebig Produkt”.
Representant i Sverige :

Aktiebolaget O». Annerstedt
Stockholm.

3Cryddat köttextrakt

Att magra smärtfritt och 
utan försakelse

bör vara idealet för den fete, som upp
skattar ett gott bords njutningar. Han 
behöver ej häller neka sig dessa njut
ningar och knappast några av bordets 
delikatesser, om han följer de föreskrif
ter och lever i enlighet med de kokre
cept som meddelas i boken FETMA 
OCH AVMAGRINK av med. d:r Erik 
E. Eaber, överläkare vid kuranstalten 
Montebello, Helsingör. Det danska ori
ginalet har på kort tid sålts i flera stora 
upplagor och varit till sälsignelse för 
tusentals korpulenta. Pris 5 kr. Wahl
ström & Widstrands bokförlag, Stock
holm.

Yllestrumpor
och liknande yllesaker skola tvättas med 
Havoline i kallt vatten, även sköljas i 
kallt vatten. De bliva rena, mjuka och 
dubbelt varaktiga samt krympa icke. 
Vid en större statlig inrättning har 
strumpförbrukningen nedgått till hälften 
sedan Havoline börjat användas till 
tvätten.

Finnes hos alla välsorterade färg- 
och kemikalieaffärer.

Hovmanicuristen
JEANNE BOMANS
myrrhatinktur, crèmer och puder till
fredsställa de högsta anspråk.
Anv. av H. K. H. Prinsessan Ingeborg

Stockholms Nya Järnsängsfabrik
rekommenderar sina tillverkningar a* 
Järnsängar, Sängkläder, Ottomaner, 
Comfortsoffor, Täcken, Kuddar såson 
varande de bästa i handeln förekom
mande. Kontor & Utställning: Norr
landsgatan 16, Stockholm. Telefoner: 
7856, 12992. Norr 7181.

De små krypen håller man på 
lämpligt avstånd med Kammer
jäger, det bästa medlet för utro
tande av loppor, löss, mal, flu
gor, kackerlackor och skäktor. 
Till salu i alla kemikalieaffärer. 
Pr ask o : 50 och 1 : —.

Bensintvätta
överrocken hos Saltsjöbadens Kem. 

Tvätt. Sthlm.

Giv henne ett Drott-ur!

Vad varje kvinna vet
är att Drott är garantimärket på elegan
ta, välgjorda och billiga armbandsur. 
Ankarverk, 15 rubiner, 14 och 18 karat, 
mångfaldiga boettformar, konstnärligt ci
selerade, fr. kr. 59 : —. Drottarmbands- 
uren finnas också i guldbelagda boetter, 
10 års garanti, moaré eller fjädrande arm

band från kr. 39 : —.
Bese prov hos urmakare!

arusler

ass

ständigt bära dem, då värmen 
från huden håller dem ljusa. Om 
gamla pärlor blivit smutsiga, läg
gas de ned i kall mjölk tillsatt 
med litet tvål, som sakta och för
siktigt upphettas en stund. (Få 
naturligtvis ej koka.) Pärlorna 
få sedan ligga kvar i mjölken 
tills den kallnat. De tagas upp, 
läggas ett ögonblick i ättika och 
sköljas sedan i kallt vatten.

Placering av hedersgäster.
Fråga: Vore tacksam för upp

lysning hur vid middagsbjudning 
det är sed att placera hedersgäs
terna? Mannen vid värdinnans 
vänstra sida och hans fru vid 
värdens högra, ty man sätter väl 
ej det äkta par som man vill ho
norera, mitt emot varandra?

Ugn fru från landsorten.
Svar: Ett gift par, som är he

dersgäster, placeras, mannen på 
värdinnans vänstra sida, hans 
maka på värdens högra sida. Om 
värd och värdinna sitta mitt emot 
varandra vid bordet, komma allt
så hedersgästerna även mitt emot 
varandra.

Badorter.
Fråga: Var god upplys om 

några enkla badorter —• ej isole
rade — där sandstrand finnes. 
Helst i Bohus län.

Mormor och barnbarn.
Svar: Hällevikstrand, Nösund, 

Svanesund, Ljungskile, Lyckorna, 
Brännö (n. om Styrsö). Alla i 
Bohuslän och med badstrand.

Gymnastikinstitut.
Fråga: Skulle Idun vilja upp

lysa mig om vad som fordras för 
att komma in vid ett gymnastik- 
institut? Räcker det med 8-klas- 
sig flickskola? Hur lång är kur
sen? Var vänlig upplys om nå
got institut i Stockholm. Erhålla 
gymnastikdirektörer bra lön? For
dras det särskilt fint betyg i 
gymnastik för att komma in? 
Lönar det sig att gå denna bana? 
Tacksam för svar är Bengtson.

Svar: Fordringarna äro, god 
hälsa, avgångsbetyg från 8-klas- 
sigt läroverk och ålder 20—29 år. 
Detta vid Gymnastiska Central
institutet i Stockholm, där kur
sen är 2-årig och kostnadsfri.

Så är det Dr. Arvedssons kurs 
i sjukgymnastik och massage 
m. in.. Ödengatan 1, Stockholm. 
— Samma fordringar och utbild
ningstid, men kursavgiften I :sta 
året 1400 kr. + 150 kr. för ana
tomikurs, andra året 1300 kr. + 
73 kr. för anatomikurs.

Om en gymnastikdirektör får 
fast plats, är lönen god och pen
sion vid statens läroverk. Men 
tyvärr är det betydligt flera sö
kande än platser på detta område. 
De flesta få ägna sig åt enskild 
praktik.

Rekreationshem.
Fråga: Vill härmed bedja den 

snälla och människovänliga Idun 
om anvisning på något passande 
rekreationshem. Jag frågar för 
en god vän, tjänsteman 34 år, 
vars uttröttade hjärna behövde 
vilas. Han har tänkt sig en le
dighet av tre månader, från 15 
febr. räknat, om han kunde finna 
någon lämplig plats för vistelsen.

Han är inte sjuk i egentlig me- 
ning och vill fördenskull ej till 
något vilohem, där man bara är 
ett nummer, utan ville han känna 
sig som en samhällsnyttig med
borgare i vila. Tror att det är 
det enda, som skulle kunna för
hindra honom att bli riktigt sjuk, 
och är detta läkarens råd till 
honomi.

Litet sällskap och om möjligt 
tillgång till någon sysselsättning, 
ex. vedhuggning, vatten,uppford- 
ring el. dyl. för att ej känna sig 
onyttig. Intellektuell sysselsätt
ning kunde han ev. ha med sig 
eller själv skaffa sig.

Det finge ej vara fashionabelt 
eller för dyrbart, inte i omedel
bar närhet av stad och inte ha

Med YvY-Tvål försvinner 
en grov och skrovlig hy, 
och därigenom vinner 
man en fullkomligt ny. — 
Låt YvY-Tvålen bliva dig 
en vän på livets stig.

YvY-Tvålen såljes landet runt à t kr.

Etektr. Belysningsarmatur 
B e l y s n i ngsglas 
H us h à l Isglas 
Pryd nadsglas 
**P uk ex** ugnsformar av 

eldfast glas

BÖHLMARKS
STOCKHOLM SÖ.

Högbergsgatan 19—25 Norrmalmstorg 4

Även blommor behöva näring!
Bästa och billigaste växtnäringsmedel är 
Nutrigén. Förpackn. fr. 75 öre pr st. Säljes 
hos alla välsorterade färg- & kemikaliehandl.

Tekn. Fabriken Jofur, Stockholm.

LÄMPLIG PRESENT

CARL LARSSONS PRAKTVERK

”SVENSKA KVINNAN III SEKLEN”
10 FARGTRYCKSPLANSCHER 

INBUNDEN MED AV KONSTNÄREN KOM
PONERAD PARM (BEGRÄNSAD UPPLAGA)

Kr». St —

PORTOFRITT MOT INSÄND LIKVID I POSTANVISNING
IDUNS EXPEDITION - STOCKHOLM

Förr i tiden var rengöring av parkettgolv en 
arbetsam och dyrbar procedur, nu är det en 
lek, tack vare Unos. UNOS säljes överallt.

Engros: JOHN HAUSCHILDT, Sthlm.
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l>dt alltiå
Prins av Parma

■ i

smeka Edra kinder
med sin björkbalsamiska över
fettade ! sammetslena Björk
tvål, innehållande naturens 
förnämsta skönhetsmedel med 
björkens friskhet och rosens 
doft.
Erhålles i alla tvålförande 

affärer till
75 öre

INTYG: Härmed får jag intyga, 
att Björktvål Prins av Parma en
das innehåller för hyn välgörande 
beståndsdelar och att sammansätt
ning och tillverkning äro av för

nämsta slag.
HÅKAN SANDQVIST 

Professor i Kemi vid Kungl. Far- 
maceutiska Inst., Stockholm. 

Kontrollant vid Fabriksbolaget 
Parma, Stockholm.

FABRIKSBOLAGET PARMA - STOCKHOLM

Fyrtornets Konserver
För säsongen inlagda

GRÖN SAKSKONSERVER

såsom Nässelkål, Spenat, Blomkål, Brysselkål 
samt Ärter i högfina kvaliteter rekommenderas.
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Ungdom
och skön
het med en
hud och
hy, mjuk och
uv som ro-

kron-
Omkring 

de 30.
Allt jämn t

vacker. Hen
nes hår kan
ske icke fullt

hennes ögon
kanske
så livliga och
strålande
men hennes

lika mjuk
och klar och
fast utan lin

rynkot

grå- 
2n med

. mera 
lick, 
eendet

en allt

hud och 
nappast 
•år av 
gång.

Aren skola
ICKE BERÖVA

EDER

SKÖNHET
Två tredjedelar av en kvinnas charme 
beror på hennes hud och hennes hy. 
Ögon, anletsdrag och hår kunna för
ändras, men hyn kan dock ständigt 
förbli densamma, behållande sin ung
domliga mjukhet långt efter det den 
första ungdomen är borta, såvida den 
erhåller den nödiga vården — en tvätt
ning, varje kväll med Pond’s Cold 
Cream och penslingar varje dag med 
Pond’s Vanishing Cream.

Smörj in Pond’s Cold Cream 
på ansikte, hals och händer 
varje afton, innan Ni går 
till sängs, eller vid lämpligt 
tillfälle på dagen efter varje 
längre vistelse i fria luften. 
Den tager bort alla förore
ningar och gör huden frisk, 
klar och föryngrad. För att 
skydda huden mot skadlig 
inverkan av väder och vind, 
skall Ni använda Pond’s 
Vanishing Cream om da
gen. Den är lätt, icke fet 
samt är behagligt uppfri
skande med sin doft av 
Jacqueminot-Rose.

Ponds Vanishing Cream 
och Ponds Cold Cream
fås överallt i burkar à Kr. 
2:50 och 5K)0 samt i tuber à 

Kr. 1:00 och Kr. 200.

GRA TIS Mot insändande av 20 öre i fri- 
PPOVF1? märken till porto och emballage 
rJ\KJ v £j£\ sända vi Eder gratis provtuber 
av både Cold Cream och Vanishing Cream.

Gäller i en vecka räknat från d. g/2 27.

POND’s Generalagentur, Pilestr. 19—25, Köpenhamn K.

Ponds
Vanishing &Cb\å
Creams
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för många gäster samt beläget 
helst i norra Sverige.

Har vänt mig till Idun, därför 
att jag tror och hoppas att Idun' 
kan hjälpa. Idunvän.

Svar: Något av följande pen
sionat torde vara lämpligt.

Gysinge rekreationshem vid 
Dalälven, adress Gysinge.

Anneborgs herrgård, adr. Sunne. 
Furutorps pensionat, adr. Ängels- 
berg.

Alla dessa ha moderata priser 
och vackert läge.

Rekreationsorterna i Jämtland 
hållas ej öppna under vintermå
naderna.

Se vidare i Sv. Turistför. väg
visare för Vilo- och Kurorter i 
Sverige.

Vänner i huset.
Översättning från tyskan.

En gyllene krans av vissna löv 
låg runt kring dammen. Liselotte 
gick utmed det bruna vattnet. 
Spegelbilden av hennes lila kläd- 
ning gled efter henne på dam
mens bronsfärgade yta. Hon- gick 
med sänkt huvud.

Borta från gården hörde hon 
sin man ropa ut en kort befallning 
— Christians röst skar skarpt ge
nom tunna luften och överröstade 
vagnsbullret — de båda stövarnas 
skall följde husbondens stämma 
som ett eko ut över fälten. Nu 
tystnade vagnsbullret. Där borta 
gled jaktvagnen fram som på sam
met.

Liselotte stannade och lade han
den över ögonen. Inte se, tänkte 
hon — men såg genom de utspär
rade fingrarna hur vagnen stanna
de vid inhägnaden. Såg sin man 
hoppa ur och sträcka ut armarna 
mot — Maria.

Maria tvekade ett ögonblick in
nan hon hoppade ned; den fina 
flickgestalten i den mörka res
dräkten avtecknade sig liljesmal 
mot himlens blå. — Så hoppade 
hon graciöst ner och låg vid Chris
tians bröst.

För länge, tänkte Liselotte, allt
för länge.

När hon tog bort händerna från 
ögonen stodo de båda vid inhäg
naden. Hästarna kommo i trav 
över ängen och sträckte fram hu
vudena över staketet.

Maria strök dem allesammans 
över de smala nosarna och lade 
sedan armarna kring halsen på 
den svarta och lutade huvudet mot 
den glänsande manen. Christian 
stod med bortvänt huvud.

Maria vände huvudet mot ho
nom och sade någonting — Lise
lotte tyckte sig höra hennes vack
ra, metallklara stämma — så läm
nade hon hästen och gick med till- 
bakakastat huvud rak och slank 
tillbaka mot vagnen.

Bakom henne gick Christian 
bort till den svarta hästen och 
smekte honom, där hennes kind 
hade vilat. Hästen stod ännu orör
lig och såg efter den unga flic
kan. Men vid Christians smek
ning gnäggade den högt och ga
lopperade bort över heden.

Alla — alla — endast för dig,; 
tänkte Liselotte.

Christian tog av mössan och 
gick efter Maria. Han lyfte hen
ne upp i vagnen och svingade sig' 
vigt upp vid hennes sida. Piskan 
ven. Stoet stegrade sig vid hans, 
hårda tygelgrepp. Hundarna skäll
de och hoppade. Färden tycktes 
i flygande fart gå över höjderna 
rakt in i aftonrodnaden. — Lise
lotte vände in mot den skumma 
porten.

*

På fälten lågo kvinnorna på; 
knä i långa rader. De höllo huvu
dena djupt nerböjda, som om de 
tillbådo den hårda bruna jorden. 
Stora potatissäckar stodo grå och 
klumpiga mellan dem. Men kedjan 
rörde sig helt långsamt framåt, 

i Jorden var hård, frosten hade 
I överraskat natten förut.
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Några Tulo 1 en kopp 
med k°khet mjölk gör 
susen, när man känner 
sig förkyld och hes 
och matt och frusen.

”,Den lille hals- 
läkaren."

GEFLE MANUFAKTUR AKTIEBOLAG
STRÔMSBRO

----- Oblekta, Blekta och Färgade

(mfrjfa) Vävnader
Tillse att Ni alltid erhåller märket

»SVANEN >
Kommissionslagrens telefonnummer :

Stockholm 9646 - Växiö 500 - Örebro 20 63 - Hudiksvall 514 
Sundsvall 30 03 - Umeå 141.
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Vaseline KamteMs

(il

är den bästa hjälp mot frostskador, 
sträva och spruckna läppar. Begär 
uttryckligen Chesebroughs Vaseline 
Kamfer-Is. Fås i tuber eller bläck
askar på apoteken och hos de flesta 

handlande. Provtub sän
des mot 60 öre i frimärken.

Chesebrough Mfg. Co. 
Skandinaviska Avd. 

Aarhusgade 88. 
Köpenhamn ö.
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He mbiträde sfrågan
är ofta aktuell i många hem. Den bästa 
överblicken över möjligheterna att från 
Skåne, som är känt för sina duktiga och 
plikttrogna tjänsteflickor, erhålla hjälp 
till hemmet, erbjuda annonsspalterna i

SKÅNSKA DAGBLADET
— Den största platsförmedlaren i södra Sverige. -

Inregistrerat handelsmärke : 25176

Plåster
EAGLE BRAND

Världens mest 
betydande utoärtes 

läkemedel.

Hosta, förkylningar, klena lungor. 
Allcock’* Plåster verkar såväl förebyg
gande som läkande. Förhindrtur sviter 

av förkylningar.

Reumatism i skuldrorna undvikes 
genom användande av Allcock’s Plåster. 
Atleter använda detsamma som medel 
mot styvhet och ömhet i musklerna.

Allcock's är ett absolut äkta, poröst plåster. Det är ett univer
salmedel, som säljes å alla apotek över hela den civiliserade 

världen. Kan påläggas varhelst smärta uppstår.

Kr NI i behov av ett piller, Rent
vegetabiliska.Brandreth’s Piller &m. 1752)1

Inregistrerat handelsmärke: 26622.
Användes mot förstoppning, gallsjuka, huvudvärk, svindel, dålig matsmältning etc.

Till salu å alla apotek.
745 ALLCOCK MANUFACTURING CO., BIRKENHEAD, ENGLAND.



”Låt mig säga dig, lilla syster----------------------- ”

Hon var bara 18 år, en liten söt, naturlig och modärn ung flicka, 
som tillsammans med sin familj bodde på badhotellet.

lifter middagen bad alla de unga herrarna hon kände, om en dans 
— men ingen bad henne om en andra dans. Hon var olycklig, gick 
upp på sitt rum och grät, men så sökte hennes bror, den unge läka
ren, upp henne.

”Låt mig säga dig en sak, lilla syster — — —
Ingenting förefaller oss män så obehagligt som armtranspiration. 

Använd icke parfym, det förvärrar, bara saken. Använd^ det 
kända medlet ”Odo-Ro-No” ett par gånger i veckan, så är 
du kvitt detta obehag.”

aggj™ä Kanske lider Ni också av transpiration under armarna
J utan att själv märka det? På andra verkar det däremot

åå
 ytterst obehagligt.

{ Insänd nedanstående kupong så får Ni ett gratisprov

av Odo-Ro-No, som sändes Er mot insändande av 20 öre i 
frimärken.

Madsen & Wivel, östergade 26, Köpenhamn, K. 
Gratisprov av Odo-Ro-No önskas.

Namn : ........................... ..................................................... .

Adress :

LUNDS DAGBLAD
är den enda tidningen i denna burgna 
stad med sina bortåt 30,000 invånare.

Rik landsbygd.

Följaktligen en av landsortens bästa annonstidningar

äro de enda absolut tillförlitliga.
I hemmet äro de en oumbärlig hjälp vid kontroll av gjorda inköp, vid 
matlagning etc. Lindelis hushållsvägar äro utan fjädrar och' kuggrö- 
rélse, och de enda vågar vars utslag äro beroende av varans placering 
på skålen. Se till att den våg Ni köper är prydlig, hållbar och tillför

litlig, se till att Ni får en från

LINDELLS VÅGFABRIKS A.-B., Jönköping.
Kunna erhållas i varje välsorterad järn- och bosättningsaffär.

Kbmbtncracf 
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Hushållsvägar

Christian red genom fruktallén 
och såg tankspridd ut över åkern. 
De båda hundarna smögO' med 
hängande öron efter hästens bleka 
skugga.

Christian såg med tom blick ut 
över de knäböjande kvinnorna. In
spektoren kom. tvärs över åkern 
fram till honom och tog av sig 
mössan. Christian höjde slappt 
handen. Han hörde inte på vad 
den andre sade. Otåligt slog han 
ridspöt mot stövelskaftet och lät 
mannen gå bredvid sig.

När han skymtade en lila kläd- 
ning borta i parken vände han 
häftigt och red tillbaka över höj
den. ”Liselotte — nu? — Nej — 
nej.”

Han styrde kosan mot stathu
sen.

* r

Alfred Tornow hade kommit 
över från Fredenhagen.

Han träffade Liselotte under 
den stora bladboken. Hon såg 
honom ej. Hennes ansikte tycktes 
honom smalare och blekare än i 
somras — och munnen var trött 
och bitter. Han hade inte träffat 
henne på en vecka — och för för
sta gången såg han att hon var 
gammal. När han kom närmare 
över den lätt prasslande lövmat
tan, flög en svag rodnad över hen
nes kinder och gjorde henne åter 
ung. ”Alfred — ni?” |

Han böjde sig över hennes 
hand. ”Jag kommer för att säga 
farväl”

Rodnaden försvann från hennes 
ansikte. ”Också ni?”

”Också jag”, sade han hårt och 
släppte hennes hand.

De tego båda och gingo vidare 
bredvid varandra. Hans blick 
smekte hennes profil. Hon såg 
rakt framför sig.

”När for Maria?” frågade han 
utan att vända på huvudet.

”1 går afton.”
”Och Christian?”
”Jag har inte sett honom ännu. 

Han har varit ute hela natten — 
med sina hundar.”

”Jag såg honom vid sälgdam- 
men.”

”Det var Marias älsklingsprome- 
nad.”

”Jag gick förbi honom — men 
han såg mig ej.”

”Nattfrosten . . . potatisen . . . 
och rovorna . . . kanske hade 
han . . .”

”Nej” — Alfred tog hennes 
hand och tvang henne att stanna. 
— Hon såg rakt förbi honom — 
hennes bruna ögon fingo ett an
klagande uttryck. Men hon teg.

Ett gult blad föll ner på hen
nes hår. Hon log. — ”Det är 
höst.”

Han tog det varsamt och stop
pade det i fickan.

Då såg hon rakt in i hans unga, 
solbrända ansikte. ”Ni går till 
Maria?”

Hans drag blevo skarpa och av
värjande.

”Nej — nej!”
Och då hon inte lämnade honom 

med blicken, vände han huvudet 
åt sidan. ”Jag går . . . som Ma
ria .. . för er skull . . . Liselotte.”

”Ni” . . . hon blev ännu blekare 
t— hon såg iden djupa rynkan vid 
hans mun . . . och orden ville inte 
ram . . . ”och — för min skull.. .” 

Stelt rätade hon upp sig.
”Förlåt.” Hans röst darrade, 

men hans ansikte var åter lugnt. 
Djupt nedböjd kysste han hennes 
hand.

*

Dag efter dag for vinden skrat
tande runt kring herrgården. Och 
skrattet gick över i ett vilt tjut — 
och tjutet i stilla gråt.

Christian satt sysslolös framför 
brasan med hundarna vid sina fot
ter. Han satt och stirrade in i 
glöden, men då och då darrade 
han, som om han frös.

Liselotte satt med ett handarbe
te i knät. Skenet från den öppna 
brasan göt guldglans över hennes 
bruna hår. Hon satt tyst med

r

\ Tarje kvinna blir föryngrad genom användande av Leichner- 
* puder. E)n ask Leichners puder på Edert toilettbord gör 

varje annat puder överflödigt. Leichners fettpuder, sedan gene
rationer omtyckt av vackra kvinnor, har undergått filtrering 
genom det finaste silke, och det på vetenskapliga rön grundade 
preparatet innehåller blott de allra finaste ingredienser. — Vid 
dans, sport och på resor, överallt där annat puder icke sitter kvar 
erhåller Eder teint genom Leichners puder just den fina mjuka 
färgtonen. Ln lätt beröring med detta puder borttager rodnad 
och blankhet och verkar dessutom uppfriskande och välgörande 
på huden.

ÇParfymôv
BERLIN, Schützenstrasse 31 

Wien - Paris - London

\

Mot insändande av 40 öre; 
eller ännu bättre och for
tare : gå genast till Eder 
leverantör och begär den 
för Lder lämpliga färg

schatteringen på Leichners 
fettpuder.

'DT*"

T HERMO GENE- alstrar värme och 
motverkar rygg- 

® * skott,reumatism,
V/aUUILIN hosta, heshet etc.

5 Pr paket Kr. 1.25.

DET ÄR VIKTIGT, 
MER ÄN MAN TROR.
Vad då? Jo, att vid valet av föda tillse, att den är rén 
och absolut obesmittad av bakterier. Att bananer haft 
så stor framgång beror på att de äro av skalet skyd
dade mot förorening. Ingen frukt har av naturen fått 
en bättre förpackning.

Ännu finns recept 
att få.

Posta kupongen 
nedan och insänd 
den till

A.-B. BANAN
KOMPANIET

SE. SA ENKELT 
DET ÅR ATT LAGA 
EN BANANRÄTT.!

Nya recept från 

k- B. BANAN-KOMPANI Et

V. g. posta denna 
kupong omedelbart.
A/B Banan-Kom
paniet, Stockholm.

Sänd mig gratis 
I ex. av Eder nya 
illustrerade recept
samling : ”Se, så 
enkelt det är . ..”

Namn :

Adress :
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Vintervädret
och hyn

Snöyra, blåst och kyla samverka till hudens för
därv, om man ingenting gör för att skydda den.

Det är viktigt att på vintern lägga sig särskilt 
vinn om hyns vårdande, sedan en lång period av 
milt väder gjort den dubbelt ömtålig.

Använd för ansikte och händer på kvällen

Syster Elias Salva
(Hudcréme)

vilken både grundligt rengör hudporerna och samtidigt till
för huden ett verkligt näringsämne, vilket föryngrar och 
förskönar, samtidigt som det skyddar mot vårt växlande 
klimats skadliga inflytelser på hyn.

För bibehållande av en vacker hy och mjuka, vita händer 
är Syster Filas hudcréme lika oumbärlig som en god toalett
tvål. Detta är en sanning som tusentals regelbundna för
brukare kommit till insikt om.

Om dagen då man behöver en nära nog ögonblickligt 
torkande hudcréme bör man använda

Syster Elias Dag-crême
Dessa två crêmer göra underverk.

övertyga Fr själv genom att redan i dag i närmaste affär 
köpa en burk eller tub Syster Elias hudcréme och dagcréme.

Pris pr burk 2 &•> PT tub 90 öre.

Tillverkare:

FABRIKS A.-B. ELLAS
STOCKHOLM

Ensamförsäljare för Finland: O/Y T ek a A.-B., RühimäkL

Vad är Ni skyldig
Fr själv först och främst? Jo, att bevara och vårda de gåvor, Ni av naturen blivit utrustad 
med. Nästan alla människor ha ursprungligen begåvats med vackert, yppigt hår. Om detta 
sedan mister sin skönhet och blir glanslöst, tovigt eller i förtid förtunnat, ar orsaken härtill att 
söka i bristfällig vård. Det första villkoret för rationell och verksam vård av håret är regel
bundna champoneringar med

SYSTER ELLAS SCHAMPONERINGSPULVER
som upplöser och avlägsnar ur håret alla föroreningar, renar hårbottnen och gör håret vågigt och 
luftigt samt framkallar de för varje hår karakteristiska, skiftande färgnyanserna och glansdagrarna.

Ni skall snart märka och glädjas över Fdert hårs förändrade utseende, om Ni bestämmer Er 
för att en viss dag varje vecka champonera det med

SYSTER ELLAS SCHAMPONERINGSPULVER

hopknäppta händer och såg pä sin 
man. Den gamla pendylens tick- 
tack lät som ett trött hjärtas slag.

Plötsligt ryckte Christian till. 
”Nu sjunger Maria i Berlin.” 
Hans händer darrade. ”Hon sjun
ger . . . kanske densamma sån
gen . . . som. . . .” En vindpust 
kom elden att flamma till. Det 
blev ljust i rummet. — Hundarna 
morrade.

Liselotte såg Christians böjda 
huvud, hans lätt grånande hår. 
Hon reste sig ljudlöst och ställde 
sig bakom hans stol. Sakta drog 
hon hans huvud intill sig och 
strök ömt över hans hår.

”Christel”, sade hon, och kysste 
varsamt hans slutna ögonlock. 
”Christel — du har ju grått hår.” 
Och hon skrattade vekt och för
tröstansfullt — tog hans huvud 
mellan sina händer och kysste hans 
grå hår.

En lång stund stod hon så — 
böjd över honom.

Då tog han häftigt hennes hän
der och tryckte dem mot sina 
ögon. ”Lisilo — min Lisilo.”

Och hon kände sina fingrar 
fuktas av hans tårar.

Garibaldis äktenskap med 
markisinnan di Raimondi, 
som varade knappt en dag.

Vid tiden för Italiens 50-års- 
jubileum 1910, där naturligtvis 
Garibaldis namn framstod i pa
triotiska färger, sände en tidning 
i Milano en reporter till den än
nu då levande markisinnan de 
Raimondi, med anhållan att hon 
skulle låta sina landsmän veta 
det sanna förhållandet om hen
nes äktenskap med Garibaldi och 
varför han lämnade henne redan 
bröllopsdagen.

Under första tiden av Italiens 
krig med Österrike 1859, med 
Frankiike som bundsförvant, för
beredde dessa senare en march på 
Mincio. Samtidigt var Garibaldi 
sysselsatt med guerilla-krig i när
heten av sjöarna i norra Italien, 
där han lyckats lägga beslag på 
än ett fäste, än en mindre trupp
styrka av österrikiska arméen. 
Garibaldi sökte förgäves taga den 
befästade stadenVarese, vilket var 
nödvändigt för att rädda den ho
tade staden Como att falla i ös
terrikarnas händer. Como var 
försvarslöst, om ej någon kom 
det till undsättning. Som fien
dens trupper helt omringat sta
den, var det omöjligt att meddela 
sig med Garibaldi. Av en hän
delse ankom till den hotade staden 
en dam, markisinnan di Raimondi.

Damen i fråga var väl känd 
både för patriotism och mod. Om 
en spion skulle kunna passera de 
fientliga linjerna, så var det den
na unga, vackra och aristokratis
ka dam, som ensam hade utsikt 
att lyckas. Man vände sig då till 
henne och med förtjusning an
tog hon förslaget att nå Garibal
di. Hon åkte ut ur den belägrade 
staden, som låg vid den natur
sköna Comosjön. När hon nal
kades de fientliga linjerna, ut
bytte hon vagnen mot en häst, på 
vilken hon red på små vägar 
längs alperna, sedan fortsatte hon 
till fots, lämnande hästen efter 
sig.

Daggryningen var just i annal
kande, då Garibaldi kom från en 
rekognocering. Han stannade vid 
vägen att dricka en kopp kaffe, 
då en av hans officerare pekade 
på en kvinna, som kom på vägen 
i sällskap med en präst och sade: 
österrikarna begagna sig av be
synnerliga spioner. Markisinnan 
hörde detta och bad om ett sam
tal med Garibaldi. De begåvo sig 
till ett hotell, där hon överlämna
de de ”depecher”, som. anförtrotts 
henne i Como. Dessa förklarade 
för Garibaldi så i detalj fiendens 
ställning och styrka, att han ej 
tvekade att försäkra staden Como, 
att om den kunde hålla ut i tolv

8ENERANDE HÅRVÄXT
Det som är ett religiöst bruk och som 
påbjudes för Österns kvinnor kräves nu 
av samhällslivet över hela världen. En 
missprydande och generande hårväxt 
tolereras icke längre. Millioner damer 
och flickor hava funnit att Veet erbjude 
den idealiska metoden för avlägs
nande av dylikt hår. I motsats _ till 
rakapparater stimulerar det icke 
hårväxten och saknar alla de obe
hagliga egenskaperna, som vidlåda 
depilatorer. Ni stryker endast på 
den parfymerade, sammetslena crè- 
men direkt 
från tuben, 
väntar några 
minuter, sköljer 
av, och huden är 
mjuk och len och ' 
utan ett enda hårstrå.
Belåtenhet garanteras,
Veet kostar kr. 1:75 
och kr. 3:25 per tub.
Att tillgå hos alla hår
frisörskor, parfymaf
färer, kemikaliehand- [ 
lare, apotek etc. Ene- \ 
qvist, Holme & Co.
A/B, Vasagatan 15—17,
Stockholm. Veet är 
originalcrèmen för bort
tagande av hår. Skydda 
Eder för efterajmingar 
och dåliga ersättningar.

Hushållsboken visar
att något måste 
göras för att ned
bringa utgifterna. 
Anlita därför oss 
vid Edra inköp 
av manufakturer, 
korta varor m. m.
Vi föra tusentals 

artiklar i lager och vår affärsprincip är : 
goda kvalitéer, genomgående billiga pri
ser. — Vår stora huvudkatalog n:r 92 
erhålles på begäran gratis och portofritt. 
Åhlén & Holm, Stockholm.
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utan att först ha besökt |

» LJUNGGRENS j 
I Möbelaffärer 1

Femtio möblemang utställda. f 
§ IS Malmskilinaäsg. 15, Stockholm. | 
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”MATTE REAL”
BRASILIANSKT

(H erva eller 
Yerba, Sydame- 
rikanames Na

tionaldryck).

Bästa kända stimuleringsmedel 
utan skadliga biverkningar. Regle
rar magsaftavsöndringen. Under
lättar njurarnas funktion. År 
blodrenande. Bringar jämnvikt. 
Befordrar sömnen. Höjer arbets

förmågan.
Drick ”MATTE REAL” varje 

dag.
1 originalförpackningar om 14 kg. 
à Kr. 6 : ■—. 4 paket portofritt.

HANDELSFIRMAN BRASIL
Skåneg. 31 Göteborg Tel. 61575

Sänd mot postförskott ...........  pkt
”Matte Real”
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KARAMELLE
RADE

valnötter, man- 
del, jockeymöa- 
sor m. m. i V% 
kgs. vackra de
korerade bleck

burkar.
Kr. 2.— 

fraktfr. kr. 2.60

PERCY E LOCK & Co.

Bevara Edra lackskor vackra 
genom att från första stund 
vårda dem med Lacking

RJap på den säkra
sidan vid valet av närings
medlet för Ditt barn och välj ge
nast det världsberyktade Mellin’s 
Food, som är den bästa möjliga 
ersättning för modersmjölken 
och skänker Dig den största 
tryggheten för att barnet skall 
få en stark och kraftig organism.

Mellin's Food
Den föda, som ger krafter. 
Förordas av läkare. Pris kr.
2:75 pr burk.
Mellin’s Food Biscuits rek•
vid övergången till fast föda samt 
för svaga personer av alla åldrar.
Pris kr. 2:75 pr ask• Finnes på 
apoteken och i Drogaffärerna.
Prov och broschyrer gratis från 
Mellin’s Food Depot, Malmö.

Lingonsylt
som hemkokt!

A.-B. Th. Winborg & C:o, Sthlm.

Norrköpings Tapetfabrik

Ett trevligt hem
erh&lles med en 

vacker tapet 
från

Bensintvätta
kostymer vid Saltsjöbadens Kem. Tvätt.

Filtar och Schalar
absolut största sortering och billigaste 
priser i Arvika Spinneri Affär, Oxtorgs- 
gatan 9 A, Stockholm. Tel. 163.

• Edra rumsväxter, giv 
dem ”Plantagén”, ett 
på vetenskaplig grund 
sammansatt koncen
trerat växtnärings- 
salt. Garanteras äk

ta endast på originalburkar. Erh. hos 
Kemikalie-, Frö- & Blomsterhandl.

timmar, kunde den räddas. Detta 
svar skyndade markisinnan att 
återbringa till Como. Att hör
samma Garibaldis order var det 
enda de kunde göra och gjorde 
och inom den utlovade tiden var 
han där och staden räddad.

Den tappra markisinnan var 
naturligtvis dagens hjälte, en an
nan ”Jeanne d’Arc”, då man hör
de, vad hon gjort och hur hon 
tvenne gånger passerat fiendens 
linjer.

En naturlig följd härav var att 
Garibaldi, skulle falla offer för 
hennes charme. En åtrå grep ho
nom att göra henne till sin maka. 
Han frågade hennes fader, som 
gillade förslaget och så vigdes 
de i hans hus, då kriget ej tillät 
några överflöds-ceremonier.

Bröllopet stod den 24 januari. 
Samma natt lämnade Garibaldi 
sin brud och såg henne aldrig 
mer. Under krigets många skift
ningar glömde man bort saken. 
Slagen vid Solferino och Magen- 
ta utkämpades kort därpå.

Sedan fred sluits och Garibaldi 
fått skilsmässa från markisinnan, 
skrev baronessa Brandt, som var 
vän med ”den röde hjälten” : Ga
ribaldi kunde ej göra annorlunda.

Men detta klarade ej förhål
landet.

Det sades, att sex månader före 
den tidpunkt, som markisinnan 
mötte Garibaldi, hade hon ingått 
förlovning med en italiensk offi
cer, en löjtnant Caiseli, men hade 
ej nämnt ett ord därom eller om 
sin korrespondens med löjtnanten. 
Breven fortskaffades på ett mys
tiskt sätt.

Dagen före bröllopet grälade 
markisinnan med sin broder. Som 
denne visste av både förlovningen 
och korrespondensen, sökte han 
få tag i brev, som växlats dem 
emellan, fann ett, stoppade det i 
fickan och ämnade giva det till 
Garibaldi. Men olyckligtvis fick 
denne det ej förrän efter vigseln. 
Baronessan Brandt omtalar, att 
Garibaldi höll brevet framför sin 
hustru och sade : ”Skrev du det
ta?” Som bruden genom sin för
lägenhet förrådde sig och ej sva
rade, utropade Garibaldi : ”Jag 

(Forts, i B-n :r.)
1 nu ni 1111111111 in mi mu 111111 m i 11 min

Rosa Blomqvist som 
provisor.

Ur led är tiden, ve att jag är den
som ska stå här och bota den igen
och se en karavan av patienter.
Det knappt går en minut förr’n 

dörrn på glänt är.
Man hostar, harklar, nyser och 

man fräser
och ber om råd för man så rys

ligt hes är.
Och i vårt kök det röres hop en 

soppa
där Iduns kokfru ske’n ej ville 

doppa.
Ack arma krakar mycket ej be

vänt är
med Er som stoppar i Er ”mek- 

lamenter”.
Men, tänker jag uti mitt stilla 

sinn
vad gör ni väl den dag jag trillar 

utav pin»?
Då råder jag er till, ni ej i mörk

ret famle
nej sök herr Ane upp, som även 

nämns den gamle.
Han reder soppa till med hand 

som inte spiller
Ni aldrig mera sen behöver ens 

ett piller.

Friska barn och sjuka barn,
alla behöva de vitaminer, både dem, som lie fordra växten, och dem som 
skydda mot engelska sjukan. Vid Peter Möller A/S etablissement i Lo
foten produceras av utvald, ren torsklever, under de bästa klimatiska 
förhållanden, enligt speciell, hydroxylfri framställningsmetod den ädla 
vitaminrika vara, som åt apoteken tillhandahålles under namn av

Hydroxylfri Torskleverolja
från Peter Möller A/S, Oslo.

Den har icke den vanliga fiskleveroljans obehagliga smak och lukt utan 
tages lätt även av personer som icke gärna taga den sistnämnda. 
Småbarn bli förtjusta i den. Oersättlig för barn, sjuka och rekon- 
valescenter, utomordentlig mot förkylning, skrofler, bronchitis och 
blodbrist.

Obs. ! Vår Ey dr oxyl fria TorsTcleverolja levereras på 
originalflaslcor, tappade hos oss, Vi garantera inne
hållet, endast när flaslcan är försedd med vidstående 
garantimärlce. 22 Guldmedaljer och 2 Grand Prix.

Vitaminhxmtrolleraä.
Fås på apoteken.

Garantimärke.

Det bästa mor hade
Holmaduken — lade hon pa bor 

det. Holma dukar ha beundransvärt 
vacker och glänsande yta, diskreta, fina 
mönster och hållbarhet i årtionden.

HOLMA
DUKTYGER, SERVIETTER, 
HANDDUKAR, LAKANSLÄRFT,

"RIDDAREN I GRÖNT FÄLT
HOLMA-HELSINGLANDS LINSPINNERI & VÄVERI A.-B., MADÄNGSHOLM. ^
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Viking är skokrämen för alla och framför 
alla. Svensk vara av allra högsta kvalitet! 
Intet skoputsningsmedel giver så djup och
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varaktig glans som Viking Skokräm.
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Jästmjöl till baket
kommer alltmer till användning i hemmen. Jästmjölet 
verkar snabbare och säkrare än jästen och lämnar ett utom

ordentligt poröst, lättsmält och smakligt bröd. <

Baka med 5

EKSTRÖMS JÄSTMJÖL
Sedan 50 år det ledande märket.
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Vid sylar och raspar och pliggar och läst 
går arbetet lustigt och lätt.
Han stoppar i mun för vart tionde näst 
en läskände Pix<tablett.
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152 Svenska Tryckeriaktiebolaget, Stockholm 1927


