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Tidningen med nr. 12 gavs ut 1924 och kostade 25 öre.
Text och bilder är kopierade från tidningen.

Läs reportaget på sidorna 2 – 4

Husmodern tar emot ansökningar
till sitt vilohem
»Mors minne» på Dalarö rustar för invigningen.

hem tillhörande villorna

En av de Husmoderns vilo-

sov- och sällskapsrum tillverkas vackra och
Den femtonde maj i år blir en bemärkeländamålsenliga möbler. Utom de
sedag i tidningen Husmoderns historia.
här nämnda båda villorna har vilohemmet
Då slår Husmoderns vilohem, »Mors mindispositionsrätt också till en tredje, där
ne», på Dalarö för första gången upp
hemmets egen läkare får sitt mottagnings
sina portar, och tidningen har glädjen
- och behandlingsrum och där en präkatt som sina gäster hälsa en första skara
tig lokal med apparater för den hälsotrötta, utarbetade husmödrar, och bjuda
bringande ljusbehandlingen inredes. Medem en väl behövlig vila och rekreation.
dicinska bad, och olika sorters varmbad
I samband med de första vårtecknen ha
komma att serveras på Dalarö badanstalt.
redan en hel del omändrings- och restauHusmoderns läkare, doktor L. Turitz
reringsarbeten satts i gång ute på den
från Göteborg, sedan fem år badläkare i
vackra skärgårsdsön, och inga besvärLyckorna, blir, som redan omtalats, också
ligheter ha skytts när det gällt att ställa
allt så praktiskt och hemtrevligt som Vilohemmets föreståndarrinna, Syster husläkare på »Mors Minne». Till föreJenny Asplund
ståndarinna och husmor har tidningen
möjligt för tidningens gäster.
lyckats förvärva en för den ansvarsfyllda
»Mors minne» har till sin uteslutande
disposition icke mindre än två präktiga villor, båda be- uppgiften särskilt lämplig och kompetent person, nämlägna inom samma vackra, terrasserade trädgårdsområ- ligen Röda Kors-systern fröken Jenny Asplund, sedan
de, och med utsikt över havet. Den ena av egendomarna ett flertal år en avhållen och populär husmoder på ett av
är en trevlig, modern sommarvilla, den andra en förtju- våra stora sanatorier. Ovanstående är ungefär vad som
för närvarande finnes att säga om »Mors minne», och
sande envåningsbyggnad —låg men ända till takåsen
helt säkert ger det upphov till frågan: vilka skola nu
fylld av gammaldags trevnad o c h c h a r m. I b å d a
v i l l o r n a ä r o n u f ö r a r b e t e n a t i l l gästernas motta- komma i åtnjutande av de förmåner som hemmet vill
gande i full gång. Nya väggar sättas upp och andra rivas skänka? På den frågan kunna vi svara att några särskilned, då utrymmet så fordrar, spisar ersättas med kakel- da kvalifikationer ej erfordras. Huvudsaken är här det
verkliga behovet.
ugnar ibland, det målas och tapetseras och för både
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Forts. på sidan 3

Att Husmoderns vilohem är avsett uteslutande för
Husmoderns prenumeranter, ligger ju i sakens natur
— tack vare dem har hemmet kunnat komma till
stånd. För övrigt är det avsett för klena och trötta
men ej direkt sjuka husmödrar —förnämligast sådana
med stora familjer och många barn — som äro i trängande behov av en tids lantvistelse och rekreation men
ej hava råd att bekosta en sådan, eller på andra sätt
kunna komma i åtnjutande därav. Samhällsställning
el. dyl. är härvidlag av ingen betydelse, huvudvillkoret att ett verkligt behov föreligger, och att den sökande ej har någon annan möjlighet att få det fyllt.
Hemmet är öppet under tiden 15 maj, - 15 oktober.
Varje grupp husmödrar gästar hemmet en månad —
den första sålunda 15 maj -15 juni. Å ansökningarna, som mottagas från hela landet, bör angivas
vilken tid som önskas, dock med olika alternativ,
likaså uppgivas om annan tid ej kan tagas, om så
blir nödvändigt.
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Ansökningarna som böra innehålla noggranna uppgifter om den sökandes familjeförhållanden och ekonomiska ställning, böra, åtföljda av intyg som styrker
behovet av lantvistelse och rekreation, och intygar frånvaron av direkt sjukdom, vara oss tillhanda med
påskrift »Mors minne» under adress Husmoderns
redaktion, Sveavä-gen 51, 2 tr., fö re 15 april. Observera no ga att hemmet är ett vilohem för trötta
husmödrar — icke sjukhem. Till ansökningen bör
biläggas ett bevittnat intyg eller rekommendationer som
sökande till stöd för sin ansökan vill åberopa, exempelvis läkare, husmodersföreningar, pastor, eller
annan känd person. De insända ansökningarna komma att granskas av Husmoderns redaktion i samråd
med doktor Turitz och så fort valet bland dessa efter
ansökningstidens utgång är träffat kommer resultatet
att meddelas i Husmoderns spalter.
”Mors minne” fanns på Baldervägen 47

