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EMILIA BROOMÉ, FÖDD LOTHI- 
GIUS.

■

Å EN KRAFTIG FOLKVILJA mot 
kriget och för freden är villkoret 
för fredssträfvandets framgång, lig

ger det i öppen dag, att kvinnans inflytande 
för fredsrörelsen är af högsta vikt, ja, rent af 
oumbärligt. ’Folkviljans första daning sker på 
mödrarnas knän’, och om kvinnorna med hela 
makten af sitt inflytande såsom mödrar stödja 
fredens sak, är dess seger därför viss. Med 
sin medfödda afsky för våldsdåd, sin natur
liga medkänsla för allt, som lider, är också 
kvinnan framför mannen skickad att väcka, 
vårda och värna fredstanken hos folken. Hon 
skulle därigenom ock på det värdigaste sätt 
fullfölja den kulturuppgift, som specielt är 
hennes, den att göra mildhet, godhet och kär
lek till ledande makter inom mänskligheten.»

Med dessa ord inledde fru Emilia Broomé 
kapitlet om hvad kvinnorna kunna göra för 
fredssaken i det af pressen återgifna upprop, 
genom hvilket hon på våren 1897, under in
stämmande från ett femtiotal kvinnliga me
ningsfränder — de flesta framstående repre
sentanter för ideella sträfvanden — varmt och

vältaligt manade Sveriges kvinnor att göra 
sin insats i det internationella fredsarbetet.

Uppropet, som förvandlade så många förut 
i frågan likgiltiga eller kalla till varma freds- 
vänner, verkade på andra håll som brandpilar. 
En tidningspolemik uppflammade, under hvilken 
såväl redaktioner som föreningar och enskilde 
uttalade sig för eller emot fredssaken. Genom 
striden klargjordes med önskvärd tydlighet å 
ena sidan försvars-, å den andra fredsvänner- 
nas syften, eller med andra ord den vid fäderne- 
torfvan och det närvarande fjättrade försvars
tanken samt de, jämte fosterlandet och nuet, 
framtiden och all världen famnande freds- 
idéerna.

I januari 1898 höll fru Broomé i Stock- 
holmsföreningen »Studenter och arbetare» in- 
ledningsföredraget till en diskussion om »Kvin
nan och fredssaken». I öfverensstämmelse 
med de under meningsutbytet häfdade åsik
terna, att fredsarbetet kräfver kvinnohjälp och 
att de svenska kvinnorna alltför länge dröjt 
att lägga hand vid fredsverket, grundades få 
dagar efter diskussionen på fru Broomés initia
tiv Sveriges kvinnliga fredsförening.

Denna förening, som står öppen för hvarje 
oförvitlig kvinna och består af dels aktiva, 
dels passiva medlemmar — de förra i fråga 
om sin verksamhet hänvisade till någon af 
föreningens fyra sektioner: den pedagogiska 
och den skönlitterära samt press- och ekono
misektionerna — af ser att »främja en inter
nationell folkopinion mot krig och fredlig lös- 
ning af mellanfolkliga konflikter». Lämnande 
andra samhällsfrågor å sido, vill föreningen 
sålunda i sin mån »bidraga till det stora in
ternationella kulturarbete, som har till mål att 
befria mänskligheten från en af dess mest 
fruktansvärda hemsökelser och en af dess mest 
tryckande bördor — kriget och den beväp
nade freden». Att föreningen emellertid inga
lunda intager någon »försvarsnihilistisk» stånd
punkt, framgår af den punkt i föreningens 
program, där det heter: »Intill dess sträfvan- 
det efter ett framtida varaktigt fredstillstånd 
nått sitt syfte, ser föreningen i ett ändamåls
enligt försvar ett skydd för den närvarande 
freden och ett yttersta värn för frihet och själf- 
ständighet. »

Genom att samverka med fredsbyrån i Bern 
har Sveriges kvinnliga fredsförening, som under 
sin korta tillvaro visat sig synnerligen lifs- 
kraftig, fått säte och stämma i de årliga världs- 
fredskongresserna. Såsom medlem af »Sven
ska kvinnornas nationalförbund» — en gren 
af »The international council of women» — 
äger föreningen att låta sig representeras vid 
den kongress, som af nämnda internationella 
kvinnoförbund instundande sommar anordnas

i London och som har skiljedomsfrågan främst 
på sitt program. På uppmaning af sin franska 
allierade, »Ligue des femmes pour le désar
mement international», satte sig föreningen, 
som kändt, i spetsen för en insamling af 
namnunderskrifter å den svenska adressen till 
nationernas representanter vid fredskonferen- 
sen — en insamling, som, bedrifven på det 
mest praktiska, energiska och oförtrutna sätt, 
uppvisar det vackra resultatet af närmare 
228,000 namn, insamlade på den korta tiden 
af två månader. Erinras må äfven om den 
af föreningens pedagogiska sektion i november 
månad förlidet år anordnade, talrikt besökta, 
lifliga och sakrika diskussionen öfver ämnet 
»Hvilka principer böra ligga till grund för en 
modern historieundervisning på skolans sta
dium?», under hvilken diskussion framstående 
pedagoger enade sig i yrkandet på en — för 
fredssträfvandena gynnsam — reform i kultur
historisk riktning af de historiska läroböckerna 
och den på dessa baserade undervisningen. 
Af den serie broschyrer i fredsfrågan, som 
föreningen beslutit utgifva, hafva de tre första 
häftena — »Fredssaken och kvinnan» af 
Emilia Broomé, »Fredstanken» af Ellen Key 
och »Fredsutopier» af Frédéric Passy — under 
varens lopp utkommit på Albert Bonniers 
förlag.

*

Själen i Sveriges kvinnliga fredsförening är 
dess stiftarinna och ordförande, fru Emilia 
Broomé. Född i Jönköping år 1866, dotter 
till hofrättsrådet I. Lothigius och hans maka, 
Emilia Stridbeck, inträdde hon vid 15 års ål
der uti Wallinska skolan i Stockholm, där hon 
två år senare aflade maturitetsexamen. I af- 
sikt att blifva läkare studerade fru Broomé 
sedermera i Upsala, där hon, 1884, tog me- 
dikofllen. De allvarliga studierna, det friska 
och utvecklade kamratlifvet, genombrusadt af 
alla 80-talets sjudande tanke- och känsloström- 
ningar, tilltalade henne mäktigt. Det var där
för med vemodsfull saknad hon redan efter 
tre terminer lämnade studiebanan för att åter
vända hem och fylla sina dotterliga plikter 
vid familjehärden.

Som lärarinna vid Jönköpings elementar
läroverk för flickor gjorde fru Broomé sin kär
lek till naturvetenskaperna och sina hygieni
ska insikter fruktbärande, specielt genom att 
utarbeta kurser i hälsolära såväl för elemen
tar- som för folkskolan, såiunda banande vä
gen för det senare ämnet till undervisnings- 
schemat. I samma anda verkade hon seder
mera framgångsrikt äfven i Norrköping, där 
hon liksom förut i sin födelsestad undervisade 
uti hälsolära i folkskolan, hvarjämte hon längre
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fram i Jönköping höll föreläsningar i hälso
vård för arbeterskor.

Äfven på ett annat område ntöfvade fru 
Broomé i sin hemort en banbrytande verk
samhet: Jönköpings första skollofskoloni var 
en skapelse af henne. Hon uppgjorde planen, 
insamlade penningarna, lade ända in i minsta 
detaljer hand vid de praktiska förberedelserna, 
hyrde landtstället, såg ut barnen och skötte 
koloniens ekonomi. Sedan dess, år 1894, ha 
i Jönköping skollofskolonier årligen anordnats 
af frn Broomé, så länge hon därstädes hade 
sitt hemvist.

Stilla och organiskt har frn Broomés freds- 
verksamhet utvecklat sig. Första gången hon 
offentligen yttrade sig i frågan var under en 
i Jönköpings fredsförening hållen diskussion 
om betydelsen af kvinnans andel i fredsarbe
tet. Från ord öfvergick frn Broomé till hand
ling, då hon antog sekreterarebefattningen i 
nämnda förening. Denna uppgift föranledde 
henne i sin ordning att grundligt studera den 
organiserade fredsrörelsen. Följde så från en 
af fredssakens mest framstående målsmän i 
vårt land maning till henne att minna de 
svenska kvinnorna om deras värnplikt under 
fredsbaneret. Och medan hon i detta syfte 
försvenskade utländska fredspublikationer, vak
nade inom henne behofvet att med egna ord 
föra fredssakens talan inför sina medsystrar. 
Om hennes upprop, om verkan af detta och 
om hennes därpå följande framgångsrika orga
nisatoriska fredsverksamhet hafva vi redan 
erinrat.

* .

År 1891 ingick Emilia Lothigius äktenskap 
med ingeniör Erik Broomé. Då döden två år 
därefter upplöste denna förening, flyttade fru 
Broomé med sin lilla dotter hem till sin fader, 
hvars hus hon alltsedan förestått. Från hösten 
1897 bosatt i Stockholm, undervisar hon äfven 
i naturkunnighet och hälsolära uti Stockholms 
nya samskola samt leder, som förut påpekats, 
Sveriges kvinnliga fredsförening, af hvars press
sektion hon dessutom är medlem. Rikt be- 
gåfvad, mångsidigt utvecklad, full af initiativ 
och energi, af handlingskraft och målmedve
tenhet, fyller fru Broomé sin plats som freds
sakens främsta kvinnliga representant i vårt 
land på ett sällsynt harmoniskt och verknings
fullt sätt, med kvinnlig själfullhet och takt.

Tora Kjellberg.

HAN ÄR KOMMEN SOM FÖRLOS
SAR . ..

HAN ÄR KOMMEN, som förlossar, 
vårens unge hjältedrott!

Och hans käcka, blåa gossar 
segergladt mot vintern gått.
Blåa sippor drifvan tvingat, 
blåa böljor isen bräckt, 
blåa skyn hvart köldmoln bringat 
hän på flykt för sunnans fläkt.

Bäcken porlar, safven sjuder, 
knoppen sprängs och puppan bräcks. 
Fågelkvittret åter ljuder, 
insektsuri'et åter väcks.

Allting vidgas, värms och strålar.
Bort flyr dödens dystra färg.
Brodden härligt mullen målar, 
bladet träd och mossan berg.
Allt i frihet skönt sig formar, 
allt i ljus får stolt sin gång, 
och i hvarje fiber stormar 
fulla lifvets segersång ...

Briste dogmer, knoppar lika!
Konstens pupptvång falle snart!
Då får tron sin blomning rika 
och det sköna vingefart.
Granna frasers stela hölje 
smälte bort i frusen håg, 
och den djupa känslan bölje 
fritt som insjöns lösta våg!

Han är kommen, som förlossar, 
vårens unge hjältedrott!
Och hans käcka dådlust blossar 
i allt äkta nordiskt blått.
Där de blåa fanor bölja, 
vika våldets vinterdar.
Och en pingstskyns makt skall följa 
ädelt blåa ögonpar.

Harald Jacobson.

KVINNOFRÅGORNA VID ÅRETS 
RIKSDAG.

I JÄMFÖRELSE med det lifliga lagstiftnings
arbetet på kvinnofrågornas område vid 1898 

års riksdag når innevarande års riksdag ej 
synnerligt långt upp, men åtskilligt af bety
delse och intresse finnes dock att anteckna 
från dess verksamhet i detta hänseende, och 
Idun vill därför ej underlåta att nu — sedan 
riksdagsarbetet föreligger fullt afslutadt — 
lämna sin sedvanliga öfversikt öföer »Kvinno
frågorna vid årets riksdag».

Mest omdebatterad och ganska märklig ge
nom sin betydelse, ej allenast för de af den
samma direkt intresserade, utan fast mer genom 
sina konsekvenser för flere grupper af kvinnliga 
statstjänare, var frågan om de kvinnliga post- 
expeditörerna. Förhållandet var, att k. m:t vid 
uppgörandet af ny aflöningsstat för postverket 
föreslagit inrättandet af en tredje lönegrad, 
hufvudsakligen afsedd för kvinnlig personal. 
Härom var ju intet i och för sig att säga, men 
tyvärr hade k. m:t satt lönerna för denna 
tjänsteklass så låga, att ändringen innebar en 
högst väsentlig försämring i den vid postver
ket anställda kvinnliga tjänstepersonalens ställ
ning. Redan statsutskottet, som dock ej är 
kändt för någon frikostighet mot tjänstemän, 
fann lönerna vara allt för knappt tillmätta 
och bättrade på dem en smula. Några reser
vanter från andra kammaren gingo ändå längre 
och framlade ett förslag, hvilket skulle bereda 
de kvinnliga postexpeditörerna åtminstone nå
gorlunda skälig ersättning för deras ansvars
fulla arbete och möjliggöra för dem att efter 
långt arbete komma till någorlunda god eko
nomisk ställning. -Reservanternas förslag god
kändes utan vidare af andra kammaren, men 
afslogs af första, hufvudsakligen emedan man 
fruktade konsekvenserna däraf vid andra sta
tens verk, där kvinnliga arbetskrafter använ

das, särskildt telegrafverket, för hvars lågt af- 
lönade kvinnliga biträden man då ej längre 
kunde uppskjuta en löneförbättring. I den 
gemensamma omröstningen segrade emellertid 
reservanternas förslag, hvadan riksdagen be
redt en liten ljusning i ekonomiskt hänseende 
för de kvinnliga postbiträdena och gifvit på 
handen, att en dylik äfven bör beredas andra 
kvinnliga statstjänare. Genom detta beslut 
komma vid postverket att inrättas två nya, 
hufvudsakligen för kvinnliga expeditörer af- 
sedda lönegrader, den ena (den fjärde) med 
1,200 kr. begynnelselön och två ålderstillägg, 
hvartdera à 150 kr., samt rätt därjämte till 
andel i uppbörds- och frimärkesprovision enligt 
nu gällande grunder (omkring 350 kr.), samt 
den andra (den tredje) med 1,400 kr. begyn
nelselön jämte två ålderstillägg å 150 kr. och 
andel i provision. Antalet af postexpeditions- 
tjänster i båda dessa lönegrader skall vara 40, 
och häri ligger reformens egentliga praktiska 
värde, ty de kvinnliga postbiträden, som hit
tills efter 13 à 15 års tjänstgöring lyckats 
blifva t. f. postexpeditörer af nuvarande andra 
lönegraden, ha redan nu bättre lönevillkor än 
de nu för de nya lönegraderna stadgade, 
men antalet af dessa platser har varit så ringa, 
att flertalet kvinnliga postexpeditörer hittills 
aldrig hunnit längre än till extra biträden, 
hvilkas lön de första tre åren är endast 750 
kr. och först efter 12 år kan stiga till 1,350 
kr. Tilläggas bör kanske, att äfven hädan
efter kunna kvinnliga postbiträden uppflyttas 
i andra lönegraden, men »i regeln» skall denna 
numera vara förbehållen för manliga tjänste
män.

De kvinnliga postexpeditörerna hafva, enär 
de endast erhålla förordnande på sina platser, 
ej någon rätt till pension i motsats till sina 
manliga kamrater. I andra kammaren väck
tes visserligen motion om rättelse i detta miss
förhållande, men denna ledde ej till något 
resultat. Det var nog många, som varmt be- 
hjärtade denna sak, men af hänsyn till den 
viktigare lönereformen vågade de ej nu hålla 
för strängt på pensionsfrågan, utan nöjde sig 
med hoppet att vid den definitiva regleringen 
af postverkets organisation, som torde före
tagas redan nästa riksdag, kunna tillse, att 
det sörjes för de kvinnliga postexpeditörerna 
på deras ålderdom.

På tal om pension bör här nämnas, att 
k. m:t i sitt stora lagförslag till ordnande af 
det civila pensionsväsendet uteglömt flere kvinn
liga statstjänare såsom t. ex. lärarinnorna vid 
folkskoleseminarierna och de kvinnliga ritarne 
vid rikets allmänna kartverk, hvilken försum
melse emellertid enskilde motionärer skyndade 
sig att godtgöra. Af det hela vardt dock 
denna gång intet, då riksdagen ville, att stats
tjänare skola lämna bidrag till sin egen pen
sionering och därför afslog lagen.

Åt kvinnans arbete på skolans område har 
riksdagen i år på flerehanda sätt gifvit sitt 
erkännande och vidtagit en del anordningar, 
på det att kvinnliga arbetskrafter måtte i än 
högre grad, än hittills varit fallet, komma till 
användning i skolans tjänst. I de båda skån
ska länen finnes, som bekant, ej något lärarin
neseminarium. Härigenom har det ofta in
träffat och inträffar alltjämt, att unga kvinnor 
med afgjord håg och fallenhet för lärarinne- 
kallet nödgas afstå från sin önskan att utbilda 
sig härför allenast af den orsak, att genom
gåendet af ett seminarium på aflägsen ort är 
förbundet med afsevärdt högre kostnader, än 
fallet skulle vara, om en sådan bildningsan
stalt för kvinnliga elever funnits att tillgå på 
närmare håll. Riksdagen har behjärtat detta 
förhållande och i skrifvelse till k. m:t uttalat 
sig för inrättandet af ett nytt seminarium för

Gyllne blomster ängen kröna, 
silfverstim i vågen gå. 
Fjärillek på tufvan gröna, 
måsars krets på bölja blå.

Bland nu befintliga Cacaosorter 
intages säkert förnämsta platsen af HULTMANS CACAO GrUlcimecialj

vid 1897 års Konst- och Industriutställning 
Stockholm.
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utbildande af folkskollärarinnor. För att ytter
ligare af hjälpa den brist på lärarinnor, som 
särskildt i landsorten gör sig mycket kännbar, 
bar riksdagen beviljat anslag för anordnande 
af en kvinnlig parallelklass vid ett af rikets 
folkskollärareseminarier.

Undervisningen vid våra småskolor ocb min
dre folkskolor handhafves mestadels af kvinn
liga lärare, hvilka härför åtnjuta en ringa lön, 
som väl räcker till ett anspråkslöst uppehälle 
under hälsans dagar, men ej lämnar något 
öfver till hjälp, då sjukdom faller på och hela 
lönen måste af stås åt den, som uppehåller 
tjänsten. Det rättvisa och billiga i, att staten 
härvidlag träder hjälpande emellan, ligger i 
öppen dag, och riksdagen har nu tagit första 
steget till uppfyllande af detta trängande ön
skemål, i det den i skrifvelse till k. m:t hem
ställt om utredning i hvad mån statsbidrag åt 
vikarie för sjuka småskollärarinnor och med 
dem likställda lärarinnor må kunna lämnas. 
Äfven har riksdagen uttalat sig för en del 
lindringar i villkoren för erhållande af stats
bidrag till undervisning i kvinnlig slöjd, hvil- 
ken undervisning till största delen bestrides af 
småskollärarinnor. Slutligen har riksdagen för 
första gången i år anslagit 4,000 kr. till rese
stipendier åt folkskollärare och folkskollärarin
nor.

Som man finner, har riksdagen i det hela 
taget ställt sig ganska välvilligt mot sträfvan- 
dena att bereda kvinnan en skälig och väl
förtjänt ersättning för hennes arbete på olika 
verksamhetsområden. Och i tacksamt erkän
nande häraf torde nog alla våra läsarinnor 
öfverse med den lilla kitslighet farbröderna 
tillåtit sig, då de i de fosterländska näringar
nas intresse lagt tull på planschetter.

Vår nu gällande lag om äktenskapsskillnad 
är, som bekant, mycket föråldrad och lider af 
en oklarhet, som vid tillämpningen vållat ej 
ringa svårigheter både för kyrkans och statens 
myndigheter. Lagstiftningen har därför ock 
blifvit mycket godtycklig, i en del fall har 
den knappast varit förenlig med äktenskapets 
helgd, och i andra har den upptornat nästan 
oöfvervinneliga hinder, äfven där en skillnad 
varit synnerligen berättigad. Det torde ock 
icke råda mer än en mening om behofvet och 
vikten af att erhålla ett för alla makar, oaf- 
sedt deras sociala ställning, användbart för
farande för äktenskapsskillnad på grund af 
oenighet. Eegeringen har ock nu begärt för
slag till ny lagstiftning om äktenskapsskillnad, 
och afsluta vi denna redogörelse med att ut
tala samma förhoppning som en af motionärerna, 
att vederbörande vid affattandet af denna lag 
må besinna, att ett rätt förstånd på en lagstift
ningsfråga i främsta rummet förutsätter hjärta 
för de förhållanden, öfver hvilka man sitter 
till doms.

SVERIGES ÄLDSTA INNEVÅNA- 
RINNA.

F
eån fåkösund
skrifves till Idun: 
Förliden Kristi 

himmelsfärdsdag afled 
Gotlands och Fåröns, 
ja, helt visst hela vårt 
lands äldsta innevåna- 
rinna, änkan Gertrud 
Löfgren i den höga ål
dern af 104 år 5 mån. 
21 dag. Hon hade va
rit gift tvänne gånger 
och sörjes af barn och 
barnbarn, flere af dem 
bosatta i Amerika.

»Farmor», som hon 
kallades, bodde på Ha- 
mars gård på Fårö och 

GERTRUD LÖFGREN. var de sista åren blind,

men trots detta kunde man ofta nog få se den kära 
gamla i sin ensamhet gå omkring och med nog
grannhet städa sitt lilla rum, då barnen voro sys
selsatta på annat håll. Många glädjestunder hade 
jag hos den kära gamla, som talade med glädje och 
lust om sina ungdomsminnen och som med samma 
intresse deltog i de dagliga bestyren, dem hvar och 
en af familjen skulle uträtta. Intressant och hjärt
lig i sitt tal om allt och alla var den gamla, och 
det är med saknad och djup tacksamhet jag nu går 
att binda en enkel krans till hennes graf.

Öfvertj'gad som jag är om att Iduns läsare gärna 
vilja se den hundraårigas bild, sänder jag den här
med, beklagande att hennes vackra hår, som hon 
var särdeles glad åt, likväl täckes af den vanliga 
hufvudduken. Ömt och hjärtligt har hon vårdats 
af barn och barnbarn, och ett älskadt och vördadt 
minne lämnar hon efter sig på vår lilla, ensamma 
ö, där hon tillbragt hela sitt lif.

—CE.

ETT UPPVAKNANDE. UTDRAG UR 
ETT BREF. AF MIMI TDH.

— — —■ — •— O, Jelena, nu ändtligen kan och 
vill jag berätta för dig den lilla historien angående 
min bekantskap med »den genialiska och vackra 
professor Gavrelius», som du i ditt bref kallar honom.

Du förvånade dig öfver, att jag blef likasom all
deles förstenad, då jag plötsligen stod ansikte mot 
ansikte med denne man på ångbåten, som förde 
oss till Helsingfors i våras, när jag följde med dig 
ditöfver på några veckors besök i ditt trefliga hem.

Och ändå, fastän jag bleknade, darrade och för
stummades som en brottsling, den där konfronteras 
med sitt offer, kände jag honom ej. Du måste pre
sentera oss för hvarandra, och jag tror, att det var 
detta, som mest förvånade dig.

Ja, Jelena, det var verkligen första gången, jag 
hörde hans namn och han mitt. Och ändå, kan du 
väl tro det, har ingen man på jorden stått mig så 
nära som denne främling.

Jag har många gånger varit färdig att skrifva 
och tala om alltsammans för dig — du, min bästa 
och käraste vän. Men något, jag vet ej hvad, har 
hållit mig tillbaka i sista stunden, då bläcket redan 
fyllde min penna och det rena pappersarket vän
tande låg framför mig på bordet. En doft, ett skim
mer, persikans fina fjun, stoftet på fjärilens vingar
— något sådant var det — något, som man är rädd 
att beröra för att ej förstöra, vanhelga.

Förstår du mig? Jag tror du gör det, Jelena!
Hvarför berättar jag det nu? Därför att ?tu,nu, 

nu får jag riktigt taga fram det i ljuset, detta, som 
legat doldt i mitt inre under långliga tider, som jag 
omsorgsfullt gömt och bevarat som en helig skatt, 
och blott i mina tystaste, ensligaste stunder vågat 
betrakta med en underbar undran, med ett leende 
och en tår, med frågor utan svar. Och det skänkte 
mig en själens frihet, hvaruti jag mognade till ett 
själfständigt väsen, och likväl var det mig ett bin
dande band.

Jag talar i gåtor, tycker du? Nå väl, Jelena, 
raduaja maja (minns du den lilla kosackflickan, du 
tog till kammarjungfru, som alltid kallade dig så?), 
nu vill jag gifva dig lösningen på gåtan.

Det var en vårdag. Strålande, sjungande, jub
lande vår. Hela världen tycktes mig vara en lyc
kans och glädjens hemvist, ett paradis utan ormar, 
ett rosenfält utan törnen.

Själf var jag en ganska lycklig representant för 
våren — aderton år — ja, nu kan du själf räkna 
ut, att det är sex år sedan.

Mitt hjärta klappade af intensiv lifsglädje, bar
men häfdes, och läpparna insöpo i fulla drag vårens 
milda ångor och lifvets varma strömdrag. Det var 
ingen vanlig vårdag heller, ser du. Det var fest 
för det Skandinaviska studentmötet den dagen på 
Hasselbacken, denna hufvudstadens vackra lilla för
lustelsepärla, där under långliga tider våren hälsats 
i skummande champagne, med små fanfarer af ung
domligt skratt och fyrverkeri af gnistrande ögon, 
rosenskimrande kinder och glänsande hvita tänder 
bakom röda läppar. O, du, hvad jag kände mig 
mig den dagen. Suset i trädens vajande grenar, de 
nyutspruckna bladens fina vårdoft, molnens skif
tande färgspel, fåglarnas outtröttliga sång och drillar
— allt detta innehöll för mig ej den ringaste my
stik. Jag förstod det, var ett därmed.

Du minnes, att jag redan bar den gyllene bojan 
på vänstra handens ringfinger. Jag var förlofvad, 
men hvad visste jag om kärlek?

Jag trodde, förstås, att jag älskade. Yid den 
åldern är man så rik och slösaktig. Man måste 
gifva ut med fulla händer af sin rikedom. Och så 
stickar man och sömmar kläder af silke och guld, 
pryder dem med rosenröda drömmar, kantar med 
pärlor och ädla stenar, och så står man där vid

vägen och väntar och längtar, att någon skall gå 
förbi, på hvilken man kan kasta den gyllene man
teln och sedan falla ned och tillbedja.

Jag var en konstfärdig ung jungfru att sömma 
dylikt. Och jag gaf bort min mantel — den var 
kostbar och skön och hade förmåga att skyla myc
ken skröplighet.

Denna vårdag var det någon, som lärde mig, att 
mig själf hade jag likväl ännu ej gifvit bort.

Hasselbacken vimlade af hvita och svarta stu
dentmössor, ljusa damhattar och vårparasoller.

Själf bar jag en halmfärgad råsidenklädning och 
en svart Eembrandtshatt med långa plymer. Kläd- 
ningsärmarna nådde till armbågen, och ett par långa, 
svarta gants de Suède voro . uppdragna öfver ar
mens nedre del. Militärmusik, tal, skålar och sång, 
omväxlade och blandades med skratt, prat, klingan
det af glas och champagnekorkarnas smatter.

Allas ögon strålade, allas läppar logo. Glädjen, 
ungdomen och friheten smittade i nästan oroväckan
de grad.

Arm i arm med glada studenter gingo gummor, 
medelålders damer, unga flickor, bekanta och obe
kanta om hvarandra, titulerande hvarandra med 
det eljes ej med förkärlek använda lilla tilltalsordet 
»ni». Det var ju omöjligt att komma ihåg en mängd 
namn, och med presentationen var ej heller så noga,

Den gamla, tråkiga konventionalismen knuffades 
undan i en vrå, där han fick stå obeaktad, belastad 
med en mängd bindlar och band, från hvilka man 
i dag hade frigjort sig.

Du kan förstå, hvilka smittosamma frihetsbaciller, 
som vimlade omkring i den af vårdoft och ungdoms
glädje mättade luften, då man kunde få se en så 
allvarlig och sträng dam som rektorskan B. arm i 
arm med en norsk student vandra i afsides gångar 
och slutligen med honom slinka in uti skuggan af 
en undangömd berså! Och ändå var allt detta så 
rent, så friskt och naturligt, och alla voro så snälla 
den dagen, De välsignade små bacillerna kommo 
»förståelse» åstad, och det är just, hvad vi männi
skor behöfva gent emot hvarandra.

Om vi ändå kunde odla dem! Hur annorlunda 
skulle ej umgänget människor emellan då blifva! 
Jag hade blifvit skild från mitt sällskap, min onkel 
och tant och två kvinnliga kusiner, i hvilkas hägn 
jag besökte festen.

En känd, kvick Lundaprofessor med den hvita 
mössan på gråa lockar stod på talarestolen och kom 
den packade åhörareskaran att tidt och ofta utbri
sta i skallande skrattsalfvor och bravorop.

Därifrån jag stod, kunde jag ej höra allt, hvad 
han sade. Jag försökte tränga mig närmare.

Jag kom att stå tätt intill en finsk student, så 
nära, att röken från hans fina ryska cigarett gene
rade mig och kom mig att hosta.

Han kastade cigaretten till marken, trampade 
på den, lyfte på mössan och sade »förlåt». Jag 
mönstrade hans ansikte ett ögonblick.

Det var särdeles vackert och distingueradt, och 
isynnerhet ögonen — de voro helt enkelt underbara.

»Tack,» sade jag sakta.
»Tag min arm, fröken, så skola vi försöka kom

ma närmare; härifrån höra vi illa,» sade han så 
ogeneradt och förtroligt, som om vi hade varit be
kanta minst ett år.

Jag tog hans arm lika förtroligt, och så armbå- 
gade vi oss ett stycke längre in i trängseln.

Och nu hörde vi allt, hvad talaren sade, och 
ännu med min arm i hans stod jag där och lyssna
de och glömde alldeles bort honom och allt annat 
för det gnistrande, kvicka talet, hvaråt jag skratta
de, så att tårarne kommo mig i ögonen.

Om han var lika intresserad och uppmärksam 
som jag och omedveten om min närvaro, fick jag 
aldrig veta.

En sakta tryckning af hans arm väckte mig till 
medvetande om honom, som jag så där stod fast- 
länkad vid, och med djup och behaglig stämma 
frågade han:

»Vill ni promenera med mig, talaren tycks snart 
ha slutat?»

»Ja, hvarför inte. Här är verkligen outhärdligt 
varmt i trängseln, och jag kan rakt inte få reda på 
mitt sällskap.»

Vi trängde oss ut igen och slogo in på en af 
gångarna, där, likasom vi, folk promenerade parvis 
arm i arm under lifligt samtal och förtroligt me
ningsutbyte.

Återigen kom denna öfversvallande lefnadslust 
öfver mig, denna känsla af ungdom och vår, af 
styrka och skönhet, af samhörighet med naturens 
vaknande lif.

Jag tyckte, att jag kunde göra allt, hvad som 
föll mig in.

Och så stannade jag plötsligt, tryckte min följe
slagares arm och — ja, jag är ej säker på, om jag 
icke också lutade mig en smula intill honom — 
och utropade:

»O, hur härligt det är att lefva, att vara ung,
att det är vår — att vara fri ------------ » men här
hejdade jag mig. Jag kom att tänka på min frihets
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gyllene flatter, där under den svarta handskens vän
stra ringfinger.

Nu rodnade jag ända upp till hårfästet.
Min följeslagare sâg pä mig med en blick full 

af undran och beundran, och på samma gång såg 
han road ut — det syntes i ögonvinklarna och på 
de fina läpparnas krusning.

Jag försökte lösgöra min arm ur hans, men han 
lade sin hand öfver min och höll den kvar.

»Tror ni, jag släpper er så lätt,» sade han och 
böjde sig ned öfver mig för att åter fånga min 
blick, hvilken jag slagit till marken.

»Då vi båda, som ni säger, äro fria, så låt oss 
för ett ögonblick binda glädjen och lyckan vid vår 
ungdoms blomsteremyckade char. Det är en undan- 
tagsdag i dag, ser ni, och då skall man passa på 
att gripa lyckan i vingarna.»

Hans röst lät så smittande munter, så entusias
tiskt varm, så jag kunde ej låta bli att åter se 
upp till min riddare för dagen, och min förlägen
het försvann.

I-Ivarför var det omöjligt att låta honom förstå, 
att jag var förlofvad? Hvarför ljög jag för denne 
främling och gaf honom rättighet att betrakta mig 
och tala till mig, som om jag ännu tilhört blott 
mig själf? Hvilken dårskap fattade mig? Han var 
så vacker och distinguerad, hans ögon och stämma 
bundo och tjusade mig.

»Ja så låt oss spänna för då,» svarade jag skrat
tande, och så fortsatte vi vår väg, pratande och 
skämtande — en blandning af geniala tankar, non
sens, vishet, humor, dumhet och kvickhet — allt 
möjligt, som stundens stämning, full af sprudlande 
lifslust, ipgaf oss.

Vi promenerade länge och hamnade slutligen i 
samma berså, där lektorskan B. och hennes norske 
student förut haft sin tête à tête.

En kypare hejdades i förbifarten, och vi fingo in 
en flaska iskyld champagne.

»Min fröken, tillåter ni, att vi dricka en skål för 
ungdom, skönhet, lycka och frihet — den dricka vi 
i botten.» Han tog af sig mössan och klingade med 
mig, och så tömde vi den skummande, svala dryc
ken. Med ens tycktes han erinra sig något.

Han tog fram ett visitkort ur sin plånbok och 
räckte mig det. Jag vägrade att läsa därpå.

»Nej, nej,» sade jag, »jag vill ej veta, hvem ni 
är. Ni är ingen viss person för mig. Ni är en fin 
och nobel representant för manlighet, en mänsklig 
broder, som tillsammans med mig druckit ur ung
domens renaste, friskaste källa, druckit af frihetens 
ädla vin — med ett ord lefvat, om ock blott ett 
enda ögonblick, utan att känna trycket af konven- 
tionalismens trånga band. Och ni skall ej heller 
veta hvem jag är. I morgon skall ni kanske ej 
ens känna igen mig, om ni möter mig på gatan —» 

»Jag glömmer er aldrig,» inföll han med ett all
var i rösten och en förändring i väsendet, som kom 
mig att darra, ty jag kände, att det var allvar. »Det 
finns människor, som likna klara, kristallrena källor, 
och det finns andra med törstande läppar, som tycka 
sig skola kunna dö af sällhet, om det förunnas dem 
att släcka sin törst med detta vatten. Det fina örat 
hör, hur det porlar fram ur markens sand, den fina 
blicken ser, hur det glindrar där nere i djupet af
bubblande vattenpärlor, som släcka törst —------ »

Jag reste mig upp och ville gå. Hans ord stäm
de om hela mitt inre. Jag skall aldrig kunna säga

dig, hvad jag kände i detta ögonblick. Om jag 
skulle försöka, så ville jag likna det vid en kejsa
rinnas stolthet och en tiggerskas uselhet.

Och där stod nu också konventionalismen bred
vid oss med sina band och bindlar, färdig att lägga 
dem på oss igen.

»Nu är det kanske tid på, att vi gifva lyckans 
och glädjens flyktiga genier fria igen,» hviskade 
jag med darrande läppar, under det att jag drog af 
mina handskar.

Ringen glänste på mitt finger. Han stod allde
les tyst en lång stund. Jag vågade ej se på honom. 
Med nedslagna ögon väntade jag på, att han skulle 
tala.

Med ens kände jag mig sluten i hans armar, och 
hans läppar trycktes hårdt emot mina.

Förskräckt ville jag fly ur hans fasta grepp, men 
han höll mig kvar, under det att han med en all
deles förändrad röst hviskade till mig så nära, att 
jag kände hans andedräkt på min kind:

»Så har jag ändå druckit en droppe ur den källan 
— om jag så ock har grumlat henne — ni ljög för 
mig — -—»

Och så flydde jag lik en dåre, som vaknar till 
besinning och finner sig stå nära en afgrund.

Kort därefter bröt jag min förlofning. Någon 
annan man har sedan dess ej kysst- mina läppar.

Jag återsåg honom ej förrän den dagen, då du 
var vittne till vårt möte------------—---------— —

Och nu, Jelena — är det slut, tror du?
Nej, i går återkom min riddare till Sverige och 

frågade mig, om jag ville blifva hans maka. Därför 
fick du nu veta allt.
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atelier ett par dagar före hans död och utgör så
lunda hans konstnärstestamente till fosterlandet.

Sverige har genom Ingel Fallstedts bortgång för
lorat en framstående artist, och hans anhöriga och 
konstnärskolleger sörja i honom förlusten af en 
hjärtevarm människa och en under hälsans dagar 
oemotståndligt gladlynt kamrat.

Frid öfver hans minne 1

Tj^TT KUNGLIGT PRAKTTÄLT. Hufvudstadens
Artillerimuseum, som bevarar åtskilligt krigs

byte af troféer och vapen från våra förfäders fält
tåg i främmande land, har i dessa dagar med sina 
samlingar fått införlifvadt och uppstäldt ett sär
deles praktfullt och väl bibehållet tält, som tillhört 
konung August den starke af Polen och af sven- 
skarne eröfrades i slaget vid Klissow den 9 juli 1702.

Tältet, som hittills varit inrymdt i den kungliga 
lifrustkammaren, från- 
räknadt ett par somrar, 
då konung Carl XV be
gagnade detsamma för 
sin räkning under fält- 
tjänsteöfningarna â Ax
valls hed, har nu af ko
nung Oscar skänkts till 
Artillerimuseum, där det 
torde blifva ett af denna 
samlings unikaste num
mer.

Tältet är ett utsökt 
fint orientaliskt broderi
arbete i de rikaste och 
originellaste mönster och 
säges hafva förärats ko
nung August af sulta
nen i Konstantinopel.
De en gång skimrande 
färgerna hafva naturligt
vis förbleknat något un
der de gångna seklen, 
men det förminskar ej 
intresset hos betrakta
ren, som ovilkorligen 
tycker sig förnimma luk
ten af krutrök och höra 
stridsbullret öfver Polens 
slätter, när han träder 
in i tältet. Måhända 
hafva dessa väggar en 
gång bevittnat öfverlägg- 
ningar mellan konung 
August och Aurora Kö
nigsmark, då den sist
nämnda af monarken 
mottog sina instruktio
ner för att därefter som 
ambassadris, med styr
kan af sin skönhet och 

öfvertalningsförmåga, 
söka inverka på Sveri
ges fruktade och oböj- - 
lige konung.

På den bild af täl
tets inre, som här med
delas, kunna våra lä
sare få ett begrepp om 
de rika broderimön
stren rundt tak och A- Blombers is
väggar. De i tältet pla- DET kungl. prakttältet på artillerimuseum.

cerade kanonerna, hvilka endast ställts dit för 
att fylla den stora golf y tan, äro från 1708, hvar- 
emot de s. k. slädlavetterna, hvarpå de apterats, 
tillhöra ett något tidigare skede och hafva begag
nats under Carl XII: s vinterfälttåg i Ryssland och 
Polen. Längst i fonden synas modeller till fält- 
slangor, hvilka, enligt sägnen, af Carl XII såsom 
barn användts att leka med.

Vår andra bild återger tältingången. Till höger 
om densamma synes en figur i svensk infanteri
uniform från 1600-talet, och till vänster en dylik i 
uniform från Carl XII:s tid, begagnad af frih. A. 
Rålamb under hans vistelse i Turkiet 1709—1713.

Det intressanta museet, som hållits stängdt under 
den tid tältet varit under uppsättning, öppnas åter 
söndagen den 21 maj och skall tvifvelsutan genom 
denna tillökning i sina sevärdheter locka talrika 
besök.

#

W VACKER KONSTNÄRSBANA bröts plötsligt 
genom den svenske bildhuggaren Ingel Fallstedts 

• under djupt beklagansvärda omständigheter timade 
frånfälle i Köpenhamn fredagen den 12 dennes.

Ingel Fallstedt var 
stockholmsbarn och 
född 1848. Han stude
rade till en början vid 
Konstakademien, hvar- 
efter han styrde kosan 
till München och Paris, 
i hvilken sistnämnda 
stad han stannade åt
skilliga år och under 
hängifvet arbete tilläg
nade sig den nobla 
franska formgifningoch 
skälmska esprit, som 
torde kunna betecknas 
som det centrala i de 

ingel fallstedt. talrika skulpturporträt
ten af hans mejsel. Ty 

Fallstedt var i främsta rummet porträttskulptör, 
och en sällsynt fin sådan. Med åsidosättande af 
de akademiska porträttbysternas konventionella hög
tidlighet, förstod han att gjuta lifvets intagande 
charme öfver sina verk, och beundransvärd var 
hans förmåga att få marmorn att le så smittande 
muntert, att man totalt glömde det hårda materielet.

Hans produktivitet har varit ofantlig. Förutom 
medlemmar af Sveriges och Danmarks furstefamil
jer, hvilka han återgifvit i marmor, har han bland 
annat utfört porträttbyster af ett stort antal sven
ska konstnärer, hvaribland G. v. Rosen, Hagborg, 
Cederström och Salmson, samt af åtskilliga fram
stående personer inom Göteborgs samhälle, där 
konstnären under många år varit bosatt.

Hans sista arbete, den för Göteborg afsedda 
John Ericsson-stoden, utgick fullt färdigt från hans

O.REFVE EDVARD TAUBE, kommendanten för 
^ Stockholms garnison, afled härstädes i söndags 
afton i den höga åldern af 81 år.

Grefve Taube har 
bakom sig en lång 
och vacker militärbana, 
hvars första märkes
sten utgjordes af hans 
deltagande i danska 
kriget 1849, då han som 
officer i dansk tjänst, 
under befäl af general 
Rye, gjorde fälttåget i 
Schleswig och Jylland.

Efter sin återkomst 
från kriget inkallades 
grefve Taube'i general
staben, avancerade ef
ter hand från den ena 
rangen till den andra 
och utnämndes slutli
gen 1868 till kommen
dant för hufvudstadens 
garnison.

edvard TAUBE. Grefve Taube till
hörde Stockholms po
puläraste personlighe

ter, och hans raka, spänstiga gestalt, iförd öfver- 
steuniformen och med kommendantstafven i han
den, var en af de mest sedda typerna i folkvimlet 
på våra offentliga platser.

Den aflidne efterlämnar minnet af en i allo rätt
skaffens man, med ett flärdlöst och hjärtevarmt 
sinnelag.
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TjhRAN DE STOEA LAWNTENNISTAFLINGARNA,
hvilka utkämpades i hufvudstadens vackra Idrotts

park under veckan 7—14 maj, bjuder Idun i dag 
några bilder. Som bekant var det »Kronprinsens 
lawntennisklubb», som anordnade dessa täflingar, 
till hvilka samlades de skickligaste utöfvare af det 
nobla spelet, som Sverige och Danmark ha att upp
ställa, icke allenast inom det manliga könet, utan 
äfven inom det kvinnliga, och kronprinsen själf, 
känd som en af vårt lands allra skickligaste tennis
spelare, deltog med stor framgång i de många olika 
täflin garna.

Öfverst bland våra bilder se vi den vackra tennis
paviljongen, utanför hvilken ett parti just håller på 
att utkämpas. Det är från söndagen den 14 maj, 
då en uppvisning i det fria hölls, till hvilken all
mänheten hade tillträde. Därunder ses en afbild- 
ning från den skarpa strid, som stod på tisdagen 
mellan kronprinsen och ingeniör P. Qvarnström å 
ena sidan samt notarien K. Nordenson och hofrätts- 
notarien E. O. Treffenberg å den andra. Att åskå
dareläktaren under dessa mondäna täflingsdagar 
städse var tätt besatt af en ytterst distinguerad 
publik, är klart, och vår tecknare bjuder äfven på 
en liffull bild från densamma.

Bland de smärre bilderna framställer en kron
prinsen, under en paus samtalande med några af 
de närvarande damerna; därunder ses fru Märta 
Adlerstråhle, som särskildt utmärkte sig bland de del
tagande damerna. Till vänster se vi flere af de 
manliga deltagarne, såsom dr Folmer Hansen och 
kandidat Erik Larsen från Köpenhamn, hr Gunnar 
Zettervall m. fl.

sekel, och den lilla amatörfotografi, som togs vid 
tillfället och hvilken vi med benäget tillstånd åter- 
gifva, bjuder på en hel revy af det kvinnliga mo
dets växlingar från år 1800 till år 1875.

rRAN IDUNS

EN NY KINDERGARTEN.

lunds, n:r 25 Kommendörsgatan. Angående fröken 
Troilis verksamhet i denna branch kan man ej till- 
lämpa ordspråket: »alla barn i början». På detta 
område är fröken Troili snarare en banbryterska 
än en efterföljerska, fastän hennes verksamhetsfält 
har varit förlagdt till Karlstad, där hon under tio 
år arbetat med både skicklighet och framgång, och 
hvarifrån hon medför de amplaste loford och det 
omdöme, att hon »besitter en mindre vanlig förmåga 
att intressera äfven de minsta för deras arbeten.» 
Yid olika utställningar i Karlstad har fröken Troili 
för egna och skolans arbeten erhållit tvänne silfver- 
och en bronsmedalj jämte diplom. I anledning här- 
af hoppas vi, att fröken Troilis arbete äfven här i 
hufvudstaden skall krönas med framgång.

— E —

TZ VINNLIGA IDUN -— det kända konstnärliga och 
litterära förbundet i hufvudstaden — firade här

omdagen sitt majsamkväm med en kostymföreställ
ning, vid hvilken »århundradets dräkter» utgjorde 
ledmotivet. Deltagarinnorna voro därvid iförda toa
letter från olika skeden af vårt snart tilländalupna

LARDET KINDERGARTEN har numera blifvit så 
^ införlifvadt med vårt språk och kommer, när 
det nämnes, ögon bruna, ögon blå att le och stråla 
så, som endast barnaögon kunna det. Och frågar 
man en liten en om fyra eller sju år, om han eller 
hon går i skolan, så svara de med en säkerhet och 
en tonvikt på orden, som vore de minst »i sjunde 
öfre» : »Ja, i Kindergarten», och är man vän i hu
set, så tillägga de: »Snälla tant, kom och hälsa på 
oss!» Deras mottagningsrum, det faller af sig själft, 
är Kindergarten. Och säkert är, att den visiten gör 
man gärna.

I ett af Iduns nummer för i år har Tora Kjell
berg med sin lekande penna beskrifvit för oss detta 
barnens Eldorado och genom den kommit oss äl
dre att nästan önska: »Ack, den som vore liten 1» — 
så lockande har det förefallit. För närvarande finnes 
det alltför få dylika i vår hufvudstad, och för att i 
någon mån afhjälpa denna brist öppnar fröken Hilda 
Troili i höst en Kindergarten i n:r 24 Uplandsgatan, 
och därigenom får Vasastaden sin egen tomteskola, 
som säkert kommer att hälsas med glädje af både 
mammor och småttingar. Den kommer att inrättas 
efter samma utmärkta metod som fröken Anna Ek

NOTISBOKEN

TNTERNATIONELLA KVINNOKONGRESSEN I 
-*- LONDON. Vid Svenska kvinnornas nationalför
bunds senaste sammanträde valdes till delegerade 
för förbundet vid internationella kvinnokongressen 
i London innevarande sommar fru Anna Hierta- 
Retzius, förbundets ordförande, fröken Ellen Whit
lock, förbundets sekreterare, samt fröken Gertrud 
Adelborg.

DÖDENS SKÖRD. Förliden vecka afled å Sofia- 
hemmet efter en längre tids plågsam sjukdom 

fru Hanna Theorett, född Hultman, änka efter den 
berömde vetenskapsmannen, docenten Axel Gabriel 
Theorell. Med den aflidna bortgick ur tiden en 
ädel och varmhjärtad människovän. Hvar helst 
det var henne möjligt att hjälpa en lidande eller

Hofjuvelerare ^

_ ' 1 Jakobstorg

STOCKHOLM,

éfclncUaÅau
Drottning-g-atan 68, Stockholm.

TANDLAKARE

G. G:son Hård af Segerstad, 
Ålma Hård af Segerstad.

Birger Jarlsgatan 13, 1 tr.
Rikstel. 20 48. Allm. tel. 86 46.

^ihcn
är det

Begär profver på våra nyheter i svart, hvitt eller 
kulört från 55 öre till 15 kr. pr meter.

Specialitet: Nyaste siden-foulard, randigt- och 
chiné-siden till klädningar och blusar, 52 cm. bredt, från 
90 öre till 5 kr. pr meter.

De utvalda sidentygerna sändas till Sverige endast di
rekt till privatpersoner tull- och fraktfritt till 
hemmet.

Schweizer k Co., Luzern (Schweitz).
Sidentygs-Export. (A)

Kurs i Sjukgymnastik 
och Massage

frän 15 Okt. 1899 till Mai 1900. 
Upplysningar och prospekt erhallas genom
Doktor Ö. Wide, Stockholm.

(G. 80975)

Tandläkare Wibom,
Östermalmstorg 1.

Mottagningstid 10-12, 6-7. (S.T.A.60178)

Tandläkare G. W.Widfond
Drottningg. 74. — Rikstel. 2754 

OBS.! Garanti för hållbarhet.

J urist
lämnar åt kvinnor (äfven utom förbundet) 
råd och upplysningar (muntl. el. skriftligen) 
i juridiska och ekonomiska angelägenheter.

Träffas å förbundets byrå, Drottninggatan 
54, 1 tr., onsdagar kl. —11 f. m.

Issltåp
(patenterade)

Stor isoleringsförmåga, 50 % lättare än de 
vanliga. Vackra och hållbara från

Tranås Snickerifabrik, Tranås
Begär katalog. Rikstelefon n:r 16.

SLUTFORSALJNINGEN 
i modehandeln 54 Vesterlånggatan fortgår 
till den 30 juni. Högaktningsfullt

Anna Högman.

MISS H. TILLSONS EFTR.,
2 Lästmakaregatan n. b.

(vid Stureplan).
Hygienisk ansiktsbehandling* med

ånga och massage. (Behandling och bort- 
tagning af finnar, fräknar, pormaskar, frost, 
rodnad, rynkor, generande hårväxt 
m. ra.) Pedicure. (Behandling af frost
skador, inväxta naglar, liktornar m. m.) 
Manicure. (Handens och naglarnes sköt
sel och försköning.) Personlig mottagning 
kl. 10—12. Ofriga tider efter tillsägelse 
pr Tel. Brunkeberg 6 02. Elever mottagas.

frenutnerera pà’Jdun

Moderna Paletåtyger. — Moderna Promenaddräktstyger iör Damer.
Klädeshandlare, 

j Norrbro.ERNST HEURLIN
Inteckningsbolaget.

— Stockholms Intecknings-Garantl-Aktiebolag. — 
Hufvudkontor : Malmtorg sgatan n:r 1, 

öppet 10—3.
Afdelningskontor : Biblioteksgatan n:r 13, 

öppet kl. V2IO—3.
Depositionsränta ......................... 5 proc.
Upp- och Afskrifningsränta......  3 »
Sparkasseräkning(vid Afd.-kont.) 4V2 »

På kapital räkning å 6 mån uppsägning 
godtgöres Bankens högsta depositionsränta 
och tillämpas vid inträffande ränteförändring 
den nya räntesatsen omedelbart utan före
gående uppsägning. (S. T. A. 55187).

41

41 Drottningatan 41

Frisértänger, Hårkrusare, Hårreno= 
vatorer, Hårvatten, Liktornsmedel, Lilje= 

mjölk, Salubrin, Smink, Sätherolja, Tandborstar, 
Tandpasta, Tandpulver, Tvålar, m. m.

hos

C. P. DUFVA,
41 Drottninggatan 41

(Etablerad 1849).

41

41

F. Uhnér & O
22 Fredsgatan 22,

sälja alla sorters Mattor, Möbel- & Gardintyger, Portierer, Borddukar, Filtar, 
Orientaliska väfnader m. m. Obs. Reelt och billigt. Profver till landsorten.

Öregrunds Hafskur- och Badanstalt
öppnas den 15 juni. Utförliga prospekt erhållas franko genom

BADKAMRERKONTORET.

Källvik.
Hälsobrunn, Badanstalt samt Hafsbad.

Säsong: 8 juni—21 augusti.
Naturskönt beläget vid Östersjöns strand, 21 km. norr om Vestervik. Mild, stärkande 

barrskogs- och hafsluft. Utmärkta tallbarrs- och gyttjebad. Rekreationsort par préférence. 
Billigt. Intendent D:r WALD. ZANDER, Stockholm. Begär prospekt.

Källviks Badkontor, adress Loftahammar. (G. 81650)

Läkare :
Prof. ROSENDAHL. 
Säsong: Maj—Sept. Rindö Prospekt i Sandbergs 

bokhandel. Rums- 
beställn. pr Allm. tel.

Östermalm 1112, Vax
holm 23 o Riks- Rindö 8

Brunn, Bad och Sanatorium.
Härligt, fuktfritt läge. Yppersta järnvatten. Första klassens varm- och kallbadhus 

Lämplig kurort för fall af blodbrist, mag- och tarmsjukdomar, konvalescens m. m. Vid 
sträckta promenader. Utmärkta lawn-tennisplaner. Bästa lägenhet för hjulsport och seg 
ling. Enkelrum och dubletter, alla med verandor, i det naturskönt belägna sanatorie 
Tallhöjden. Restauranten öppnas den 20 maj. Ny restauratris. Ny stor ser 
veringspaviljong med härlig utsikt ät segelleden. Lätta kommunikationer me< 
Vaxholmsbåtarna. (S. T. A. 60250)

Meddelanden.
Härmed tillkännagifves att undertecknad i dag 

öppnat välsorterad Sybehörs-, Hvit- ocli Kortvaru 
atfär i 6 Jakobsbergsgatan 6, och rekommendera) 
mig i den ärade allmänhetens benägna hågkomst.

Vördsamt JLugusta Danielsson.
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nödställd nästa, där var hon också redo af fullaste 
hjärta. I ett af våra närmaste nummer ämna vi 
med porträtt och utförligare biografi återkomma till 
den förtjänta hädangångna.

EN INTERNATIONELL KVINNODEMONSTRA- 
TION FÖR FREDEN. På uppslag från kvinnor i 

Tyskland höllos den 15 dennes kvinnomöten i nästan 
alla europeiska länder, i många städer i Amerika, Ja
pan, Egypten m. fl. länder, afsedda att åstadkomma 
samfällda uttalanden i den viktiga, kulturella fråga, 
som nu för första gången kommer att göras till föremål 
för öfverläggning mellan regeringarnas befulimäkti- 
gade ombud å fredskonferensen i Haag. För Sve
riges del var ett sådant möte anordnadt å Nya hus
hållsskolans lokal i Stockholm. Inbjudare var Sve
riges kvinnliga fredsförening, och inbjudna voro 
kvinnor, tillhörande flere olika föreningar inom huf- 
vudstaden. Mötet, som var besökt af omkring 200 
kvinnor, valde till ordförande fru Emilia Broomé 
samt antog följande resolution:

»Svenska kvinnor, som lifligt intressera sig för 
de frågor, hvilka komma att behandlas på diplo
matkonferensen i Haag, gifva härmed uttryck åt 
sin öfvertygelse, att rättens och moralens bud böra 
blifva bestämmande grundsatser inom statslifvet. 
På grund af denna sin öfvertygelse önska de, att 
ett allvarligt arbete måtte under konferensen ägnas 
åt frågan, hur de i yttre makt underlägsna natio
naliteternas rättigheter bäst skola kunna skyddas 
mot öfvergrepp af starkare makter, såväl som åt 
anordnandet af fasta rättsinstitutioner, till hvilkas 
afgörande internationella tvistefrågor kunna hän- 
skjutas.»

Till mötet infann sig en deputation, representer
ande en del härvarande norska damer, som samti
digt voro samlade i ministerhotellet i anledning af 
fredssaken, samt framförde genom sin ordförande, 
fru Blehr, en med stor entusiasm mottagen häls
ning samt en önskan om ett växande samförstånd 
mellan Sveriges och Norges kvinnor. Sedan den 
norska deputationen aflägsnat sig, valde mötet tolf

svenska kvinnor, som till de i norska ministerho
tellet församlade norska damerna framförde mötets 
svarshälsning, uttryckande den förhoppningen, att 
kvinnorna i Sverige och i Norge »må med allvar 
vinnlägga sig om att bruka den makt och det in
flytande de hafva såsom kvinnor i fredens tjänst 
för brödrafolkens väl.»

Till föreståndarinna för åhlinska
SKOLAN efter fröken Karin Åhlin, som i följd 

af sin sjukdom och sin höga ålder frånträdt denna 
plats, har utsetts fröken Hedda Åhlin, mångårig 
lärarinna vid läroverket.

SKANDINAVIENS ERKÄNDT FÖRNÄMSTA MO- 
DEBLAD ÄR IDUNS MODETIDNING, som för 

helt år kostar endast 5 kr. för planschupplagan, 3 kr. 
för den vanliga upplagan. Prenumerera på prof från 
det nya kvartalet!

TEater f Joch! l Ausik.
mmM

a VENSKA TEATERNS senaste nyhet »Helgon- 
snidaren», ett sydtyskt folklustspel af L. Gang- 

hnfer och H. Neuert, i svensk bearbetning af Harald 
Molander, är en mycket oförarglig och mycket enkel 
dramatisk produkt, med några präktiga scener och 
många longörer; den obetydliga kärlekshandlingen 
skulle mycket godt kunnat utvecklas i tre akter i 
stället för fem, hvilka nu till stor del utfylldes af 
en mängd upptåg, som hos framställarne hade be- 
höft en barlast af sydtyskt gemyt för att bli roande. 

Emellertid funnos, som sagdt, några scener af

Hylin & C
Ï FABRIKSAKTIEBOLAC Î
l -----= KONGL. HOFLEVERANTÖR. =----- ;

Î UTSTÄLLNINÖSTVÅLAR: [
l Viol, Hyacinthe, Héliotrope, Syrën m. fl. ë 

j THEA-ROS-PARFYM M. fl. Ê
ï prisbelönta vid i8çj drs utställning med \
\ GULDMEDALJ E

E F'àrs'àljcs i våra butiker E
E 8 ï^eg-ering-sgf&tan — 'Vreeterlâ.ngfgfata.ii 10. = 
E A. T. 64 69. A. T. 24 97. E
z samt hos alla finare parfymhandlare i riket. E

god verkan, hvilka af hrr de Wahl och Biego samt 
fröken Gottschalk — hufvudrollernas innehafvare — 
fingo ett därtill svarande godt återgifvande. Styc
ket var för öfrigt vackert uppsatt; men beträffande 
de hyggliga borgarnes dans kunde på densamma 
tillämpas Tegnérs definition på franska språket, att 
det var som en dans af döfve: »fotterna rörde de 
nog, men takten förnummo de ej.»

fflLL VÅR ÄRADE LÄSEKRETS rikta vi en vörd
sam uppmaning att ihågkomma Idun med in

sändande af fotografier och teckningar, 'som kunna 
vara af intresse för vår illustrationsafdelning. Alla 
hafda kostnader ersätta vi naturligtvis tacksam
mast.

NNNNN

Bankaktiebolaget
Stockholm—Öfre Norrland,

Drottninggatan 6. »
Hushållsräkning 5 %.
Kassafack till 15, 20, 25 kronor.

Bländande hvit 
REN LUKTFRI 
Alldeles oskadad
erhålles genom att begagna

M.Zadigs Tvättpulver.
Garanteradt utan klor eller andra skadliga 

ämnen. Fås i alla bättre minutaffärer.
Försök en gång

och Ni ångrar Er icke.

Doktor F. Lendgiels’
äkta patenterade

Denna balsam borttager finnar, fräknar, 
lefverfläckar, solbränna, näsrodnad, por
maskar ocb andra budåkommor.

Bestrykes t. ex. om aftonen ansiktet eller 
andra budställen med denna björkbalsam, 
så afskilja sig följande morgon nästan omärk
liga fjäll af huden, hvilken därigenom blif- 
ver bländande bvit ocb mycket fin.

Ett krus balsam kostar 3: 50. Den där
till hörande Opo-pomada ocb Benzoes-tvål 
säljes à 1 kr. pr st. eller 5: 50 satsen..

Med hvarje krus följer bruksanvisning 
jämte flere intyg af kände, framstående lä
kare om dess utmärkta och välgörande egen
skaper. Försälj es i Stockholm bos

Ivar L. Bohman,
53 Drottningfgatan 53.

Obs. ! Sändes till landsorten mot insänd 
likvid, postförskott eller efterkraf.

Skura icke
kokkärl med sand ocb aska, ty däraf slites 
kärlen ocb förtenningen ut!

Det bästa ocb angenämaste skur- ocb ren
göringsmedel är Lagermans Kraft-Skur- 
Pulver Säljes hos alla minutbandlare i 
riket. Ende tillverkare Kraft-Tvål-Fabri- 
ken, Jönköping.

Asthmahommg,
gammalt, välkändt medel mot asthma. I 
burkar om Vs liter. Pris för burk kr. 3,50. 
Sändes mot postförskott eller efterkraf. Be- 
redes af Fru I. W. LUNDBLAD, Lilla 
Vattugatan 24. Allm. Tel. 7668, Stockholm. 
Rikstel. 2286. (G 79738)

Fristående automatiska
Barn-och Turisttält.

Dessa tält kunna på en mi
nut uppsättas och nedtagas. 
Beböfva ej fastgöras i marken. 
Oberoende af blåst, varaktiga 
och solida. Då tälten kunna 
uppsättas så väl vid sjösträn
der som ock å hvilken annan 
plats som helst i det fria, äro 
de lika lämpliga till såväl lek
stugor för barn som bad- 
och turisttält.

Tältets vikt IIV2 kg. Höj
den 190 cm. Tältduken af 
prima vattentät, rödrandig 
markisväf.

Tältet tillerkändes diplom 
för hedersomnämnande vid all
männa konst- ocb industriut
ställningen i Stockholm 1897.

Pris 18 kr. st. Allt mot för- 
skottslikvid eller efterkraf.

Ingående rekvisitioner expe
dieras samma dag, de anlända.
Gustaf Wiséns Bokhandel,

Östersund.

Kärringöns Hafsbad,
Bohuslän.

Beläget V2 mil till bafs utanför Oroust mellan Lysekil ocb Marstrand. Ypperlig 
rekreationsort. Hafsluft. Segling. Fiske. Salta bad. Luftbad. Gyttjebad. _ Massage. 
Sjukgymnastik. Elektricitet. Utförliga prospekt sändas på begäran. Medicinska för
frågningar besvaras af Badläkaren FREDRIK LINDSKOG, adress till 1 juni Stock - 
holm, Klara Östra Kyrkogata 8. Rikstelef. 4711. (G. 81233)
Bluslif, Hattar•,

Skärp, Damasker,
Kragar, Parasoller,

Manschetter, Paraplyer,
Halsdukar m. m. Schalar m. m.

nyinkommet lager till ytterst billiga men bestämda priser.

K. FORSBERG & C:o,
Nya Operahuset,

Säsong1 1 juni—1 oktober.
Alla slags bad, såsom Gyttjemassagebad, Nauheimer- ocb Kreuznacberbad m. m., 

brunns- 0. dietkurer etc. Läkare: Badintendenten D:r J. Bauman, D:r O. Sandberg 
efter 20 juni, specialitet mag- 0. tarmsjukdomar, D:r E. Enblad: massage 0. sjukgymna
stik. Badkamrer : Hr K. Ramberg. Restaurant er : Alphyddan, Stadshotellet samt 
Turisthotellets pensionat. Musik: fullständig orkester under anf. af dir. W. Neumann. 
Rumbeställningar genom Badkontoret.

Köp alltid radiatorsmör!

T[> F-?; tsj nrpv ^ 77

1J .X V> å~x ;x

i ett halft dricksglas vatten gifver 
det behagligaste, mest uppfriskan
de och välsmakande men dock 
starkast antiseptiska munvatten. 
Koncentrerad pr flaska kr. 1: 50. Ut
spädd pr flaska kr. 1: 00.

Af följande jämförande 
tabell framgår, att DX2ST- 
TOLIA besitter större 
bakteriedödande för
måga än alla andra i 
bandeln förekomman
de dylika preparat.

Tabellen är stödd, på i Stock
holm anstälda bakteriologiska 
undersökningar.

G. G:son Hård af Segerstad,
TANDLÄKARE

Tyfoidbakterier 
dödas på

Difteribakterier 
dödas på

DENTOnm............................ _ 2 % lösn.
Gahnelit........ ............ ............. 2 % »
Stomatol-—........ ...... ............... 5 % »
Azymol.......... ........................— 5 % »

Va minut
2 minuter
1 minut
1 minut
X miuut
1 minut

3/i—1 minut
2 minuter
1 minut
1 minut

Vademecum................. ............50 '% > —

-•*§■ VflSfl EHSlDERGHRTEfl.
Slöjd- ocb arbetsskola för barn från 4—7 år öppnas instundande Oktober i n:r 24 

Uplandsgatan. (OBS. ! Bredvid Tegnérlunden.) Närmare meddelas ocb anmälningar mot
tagas intill 1 Juni, tisdagar ocb fredagar kl. 6—7 e. m., Uplandsgatan 34, 2 tr.

.. HILDA. TRO ILI,
Referenser: Biskop C. H. Rundgren, Karlstad; Öfverste H. Falk, Kommendörs- 

gatan 30; Lektor T. Säve, Sveavägen 92; Fröken A. Eklund, Förest, för Kindergarten, 
Kommendörsgatan 25. (805)

Till allmänheten.
Den från Stockholm så mycket efterfrågade Stålsymaskinen Nornan är nu an

länd, fabriksförsäljning Birger Jarlsgatan 6, Normans Symaskin-Verkstad.
Henning Öfverström.

MÄRK! Denna familje-symaskin skiljer sig från andra symaskiner därigenom, att 
den är lättsköttare, hållbarare ocb enklare, samt brodér-maskin, stoppar söndrigt 
linne. Undervisning gratis. 10 års fullkomlig garanti för fabrikationsfei. Säljes äfven 
på bekväma afbetalningar (S. T. A. 60292)

F Paulis

•Enligt-lakareintyg-verksaivimast- 
• Angenämast *för-munnens •

•OCH-HUDENS • VARP- - — •
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Husmödrar!
Spara

är lösen för hvarje 
husmoder med en 
begränsad hus

hållspenning !
Huru göra en 

verkligt stor bespa
ring? Jo, använ- 
den i Edra hushåll 
Pellerins Margarin, 
Göteborg, som är 
bäst, drygast och 
billigast !

OFVERSTINNAN THULSTRUP 
anskaffar, inackorderingar i goda hem, möb
lerade rum, värdinneplatser m. m. Träffas 
11—1, Karlavägen 42, n. b. Tel. Öster
malm 1024. (794)

FÖR SOMMAREN finnes att Jhyra i 
Kungsör en mindre lägenhet på 2 rum 

och kök samt trädgård. Närmare upplys
ningar lämnas af Magnus Jonsson, Borgvik, 
Kungsör. (790)

CROSSE & BUCKWELL, LTO

Etablerad 1706.
LOMDO 3ŒT.

Hofleverantörer till H.M. Drottningen af England.

PICKLES, SASER, MARMELADER.
erhållas hos alla större specerihandlare inom riket.

Eleganta visitkort

Iduns Kungi. H of b oktryckeri 

12 Stora Vattugatan ia.

MODE DE PARTS.
ALMA FAHRSTROM,

IO Birger Ja.rlsga.tan. IO, 1 tr.
Hemkommen från Paris, medför ett stort urvàl PARISER MODELLHATTAR, 

eleganta PARASOLLER och PARAPLYER, BLUSAR, UNDERKJOLAR, MOR
GONKOFTOR och JABOTS, oklädda HATTAR, BLOMMOR, PLYMER, BAND, 
PLYMBOAS, FJÄDRAR, FLOR af finare sorter, CHIFFON och GARNERINGS- 
ARTIKLAR till kläder.

Klädningar förfärdigas efter nyaste mode till moderata priser.

Velocipedhands moderna

I T*1 m Hofleverantor.
■ h. m. Drott"'nS*" vLÖrsalfärer,

mode- 8t Sj'ie35 Stora Hy»»«” 35

THE RflUEJM
är enligt en mängd köpares omdömen och utlåtanden den bästa

i~\
samt i förhållande till elegans & hållbarhet den prisbilligaste.

The Rauen åkes af de flesta förnämsta professionister i 
såväl England som Amerika.

Gör ett besök och bese maskinerna innan köp af velociped göres. 
Obs.! Stort lager af såväl herr= som DAMVELOCIPEDER.

Velociped- & Styckegodsaffären,
47 Rådmansgatan 47.

Allm. Tel. 72 94.

promenad* &• t ur is t ma sl< in

Med anledning af upphörande af 
min cycleafdelning

mitt resterande lager af

af fackmän erkänd 
bästa cycle.

OBS.! Reparationer af velocipeder utföras 
äfven framdeles å min verkstad.

K. M- LUNDBERG,
STUREPLAN.

NYHET I
I Bokhandeln-har utkommit:
Kommer Sveriges själfstän- 

dighet i fara?
Allvarsord till vårt folk af

--------- GUNNAR THULESSON.---------
Pris 50 öre.

Mot sensträckningar
lika väl som mot kross
skador m. m. har Saluhrin 
befunnits vara ett utmärkt 
behandlingsmedel, om det 
användes som i beskrif- 
ningen anglfves.

Korpulenta personer
kunna inom några veckor blifva befriade 
från sin fetma. Ett säkert och varaktigt me
del. Fullkomligt ofarligt. Ingen dietförän
dring nödig. Erhålles genom fru Lindström, 
Peippala Koria St., Finland. Bref besvaras 
då porto bifogas.

Fru Sofia Larsson, Jönköping.
”Örtmixtur
för magsjukdom.

Har rönt exempellös framgång. Flera tu
sen människor välsigna den. Rekommen
deras af läkare och barnmorskor. 6 fl. på 
en sats kosta 4: 40 pr sats. Sändes på järn
väg mot efterkraf, på båtar endast då den 
är förut betald. Uppgif den sort, som ön
skas af de tre sorterna. Endast hel sats 
sändes. «

N:r 1. Hellösande för kronisk förstopp
ning, magkatarr m. m.

N:r 2. Halflösande för magsyra, kolik, 
gallsten m. m.

N:r 3. Bindande för tarmkatarr, diarré 
m. m. — Jönköping i januari 1899.

Rikstelefon.
Sofia Zarsson, Östra Storgatan 63.

«7 önköping.

Aktiebolaget

is • i
Gustaf Adolfs Torg tur 14,

godtgör å sparkasseräkning.....__...... 5 %.
Ä hvarje bok kan lyftas intill kr. 1,000 i 

månaden utan särskild uppsägning.
(G. 78894)

Härmed meddelas ärade kunder att

Svartvarih
Magasinet

flyttat

från 14 Västerlångg. till

65 Regeringsgatan 65
1 tr. upp.,

ingång från Lästmakaregatan.
OBS. I Nyheter för våren är o nu 

inkomna. Beställningar å klädnin
gar emottagas och utföras å egen 
atelier.

Profver sändas franko på begäran.

På ALF. SAMUELSSONS förlag har i 
bokhandeln utkommit :

Tom Tits Experiment lu(^r )
Vetenskapliga tidsfördrif af Arthur Good, 

öfvers. från 26 franska upplagan af G. C., 
med företal af Ingeniör A. E. Hellgren 
(Förest, för Stockholms privatgymnasium).

Pris häft. 3: 75, inb. i klotb. 4: 75, kan 
äfven erhållas i häften (12) à 30 öre. Syn
nerligen lämplig till premier i skolor.

Gröna Biblioteket u£®?r}
Jakt- och äfventyrsskildringar, samlade af

C!nndo+i>Xn, Dvin VinM !.. tr _•_L Sundström. Pris häft. kr. 5, ... 
i klotb. 6 kr. Kan äfven erhållas i 
häften à 60 öre.

OBS. 1 Bokens lämplighet som pr 
vid Idrottstäflingar. (S. T. A. 58952)

Till Direktör C. H. Liedbecks
kurs i

antagas fortfarande elever, damer och her
rar, i skilda kurser.

_ Undervisning i anatomi, fysiologi och 
sjukdomslära meddelas af läkare och medi
cine amanuenser.

Fullständig undervisning i den elektriska 
vibratorns användande meddelas.

Den nya handvibratorn har undergått full
ständig förändring, i det den fått dubbel 
axel, mera lätt- och tystgående än med den 
enkla. 0

Kapten W. Amans nya anordning för 
symaskiner för drifvande af Direktör G. H. 
Liedbecks vibrator finnes till salu hos Di- 
rektör C. H. Liedbeck och Kapten W. Åman

Hattaskar
af vackert opol. björkfanér, synnerligen 
Iämpl. att glödritas, då en elegant, prak
tisk och stark hattask erhålles. Levereras 
i oval form 35 cm. diam. höjd 28 cm. till 
1 kr. 50 öre pr styck mot järnvägsefterkraf 
eller postförskott af Hagaryds fanérsitts- 
fabrik, Nässjö.

Framtid ?
Finnes någon oberoende dam eller herre, 

som ogodhetsfullt skulle vilja hjälpa en fem
ton års gosse, som gerna vill framåt, att få 
studera eller lära ett yrke ? Eger stor begåf- 
ning, men inga resurser. Med största tack
samhet emotses svar af »Fred», Iduns Exp. 
Stockholm. (753)

Cascara Sagrada piller
(lösande piller)

försäljas à 1.50 pr flaska å apoteket Gripen 
STOCKHOLM.

Liktornslösningsmedel.
Detta utmärkta medel, hvarigenom de svå

raste liktornar inom trenne dagar upplösas 
och borttagas, försälj es à 1 kr. pr sats i 
Stockholm endast hos C. F Dufva, Orott- 
ninggatan 41, Göteborg A. E. Wallerius & 
C:o, Upsala Victor Söderberg Kungsängs- 
gatan 1, Gäfle O. A. Johansson & C:o, Lu
leå E. Dürango, Karlstad Fru Albertina Holm, 
Lund Aug. Ljungdahl.

Mot 1 kr. 20 öre i frimärken expedieras 
medlet till landsorten af agenten M. Malm
ström, Upsala.

Upptäckten af detta medel har med förord 
anmälts i Svenska läkaresällskapet af dess 
dåvarande ordförande herr medicinalrådet 
och förste stadsläkaren i Stockholm À. G. 
Carlsson, som äfven med särdeles välvilja 
och nit befordrat detsammas tillgodogörande 
för allmänheten.

Bland den stora mängd intyg öfver dess 
värde meddelas endast nedanstående :

Fabrikör A. W. Möller har här i hospita
let gjort experiment med användning af en 
honom egen metod att upplösa och borttaga 
liktornar. Då det fabrikat, som han därtill 
använde, visade sig frambringa den åsyftade 
verkan, får jag härmed meddela honom mitt 
vittnesbörd om metodens goda resultater. 
Det Kongelige Frederiks Hospital, Buntzen, 
Öfverkirurg.

Herr A. W. Möller har å kirurgiska aîdel- 
ningen af K. allmänna Garnisonssjukhuset 
med ett af honom uppfunnet lösningsmedel, 
utan smärta för patienten, fullständigt bort
tagit ett större antal liktornar, hvilket här
med på begäran intygas. Axel Sjöberg, till
förordnad sjukhusläkare.

Herr A. W. Möller har på mig användt 
ett af honom uppfunnet sätt att borttaga lik
tornar och därvid fullständigt lyckats ; och 
får jag således rekommendera hans metod 
såsom särdeles lämplig, enär den är både 
smärtfri och oskadlig samt kan utan ringaste 
men för ens sysselsättningar användas. Gust. 
Engstrand, amanuens vid Serafimerlasarettet.

Ätt herr A. W. Möller å Serafim erlasaret
tets kirurgiska afdelning medels ett af ho
nom uppfunnet medel hastigt och utan smär
ta borttagit liktornar å flere där vårdade pa
tienter, varder härmedelst på begäran inty- 
gadt. N. J. Sehlberg, d. v. underkirurg vid 
Serafimerlasarettet.

Undertecknad, som af herr A. W. Möller 
bli fvi t behandlad för liktornar, får härmed 
vitsorda, att hans metod är särdeles god, i 
det att liktornen inom kort tid borttages utan 
smärta och ^olägenhet. J. Levertin, med. d:r.

I ofvanstående instämmer till alla delar 
J. F. G. Keyser, ïned. doktor.

Tänk på de dina!
Allmänna •>—

Pensionsförsäkringsbolaget
tillförsäkrar på fördelaktiga villkor

utniätnnigsfria pensioner
åt änkor och barn eller andra efterlefvande 
meddelar dessutom lifränte-, kapital- och 

testaments-försäkringar i olika kom
binationer.

OBS.! Äfven genast börjande lifräntor. 
AU bolagets vinst tillfaller de för

säkrade antingen i form af höjda pensioner 
eller nedsatta för säkring safgifter.

Hufvudkontor : Strömsborg, Stockholm.

t.*.*******************

Sv. Panoptikon
Stockholm.

* Största sevärdhet.*

KNEIPP Vattenkur-
anstalten

BORG. Begär prospekt. NORRKÖPING.

Nytt! »Choclait* (Chocolat au lait).
Högsta närande födoämne i fast form. 

Hygienisk, absolut bakteriefri. För barn och 
svaga personer. Liten volum, starkt närings
ämne. ^För sportmän, militärer etc. Från 
Amedée Kohler & fils, H. $£. Drottnin
gens hofleverantörer, chokladfabrik i Lau
sanne. Begär »Choclait till ätning» (finnes 
äfven till kokning) i bättre Speceriaffärer, 
Konditorier samt hos Herrar Percy P. 
Luck & C:o.

Begär äfven Kohlers specialiteter ! Chocolat 
à la noisette Gianduja, Five O’clock, Langue 
de chats, »Le Petit Suisse», Grissini, Napo
litains, Nougat, Chocolat fondant, Cacao i 
bleckburkar etc. etc.

I parti hos John Âberg, 23 Smålands- 
gat. Rikst. 12 49.

TJÄNSTEMAN
med fru, önska inackordering 16 juni—15 
juli, å naturskön egendom i mellersta eller 
södra Sverige. Svar till »L.», adr. S. Gu- 
mælii Annonsbyrå, Stockholm. (G. 2396)

UTMÄRKT INACKORDERING till mo
derat pris i fransk familj hos Madame 

Egly, 8 rue de la Burouillére, Paris. När
mare meddelar Redaktör G. F. Hedvall, 
Gefle. (272)

DEUTSCHLAND -DARMSTADT. 
Pensionat für junge Mädchen. Gründlicher 

Unterricht in deutschen Sprache. Beste Ref. 
Näheres Prosp. Auskunpt: Fri. H. v. Feilit
zen u. G. Almquist, Jönköping.

TNACKORDERING önskas af en ung flicka 
-L för juni månad i treflig familj i natur
skön trakt. Svar till »C A.», Gumælii An
nonsbyrå, Malmö. (G. A. M. 48185)

~VTÄRA STOCKHOLM, i härlig trakt, i 
JL\ bildad fumiij få 2 unga flickor inackor
dering. Pris 50 kr. i mån. Svar till »An
genäm sommar», Idun. (791)

TNACKORDERING å egendom, i en glad 
1. och treflig bildad familj, där ungdom och 
umgänge linnes, lönskas i sommar af en ung, 
bättre flicka. Svar med prisuppgift till 
»Vermländska», Karlstad p. r. (786)

AT SALTSJÖN,
med högst en timmes ångbåtsresa från 
Stockholm, önska några damer inackorde
ring under sommaren. Svar till »B. E. S. 
H.», tidn. Iduns Byrå.

PRÄSTGÅRD. Mot fritt vivre önskar en 
ung flicka af god familj, under sommar

månaderna i prästgård på landel, undervisa 
i musik, samt deltaga i husliga sysslor. 
Svar till »Yram», Stureplan 3, Göteborg

(798)
INACKORDERING PR ÅR.

En äldre f. d. tjänsteman önskar god in
ackordering i bildadt och angenämt hem vid 
pågon, i mellersta Sveriges skogstrakter, 
vackert belägen bruks- eller landtegendom, 
helst i närheten af järnväg, samt där till
fälle till jakt kan erbjudas. Svar till »28 
L.», adresseras Svenska Telegrambyråns 
annonsafdelning, Stockholm. (S. T. A.)

SOMMARGÄSTER.
_ För unga damer och herrar (ej lungsik

tiga), hyilka önska tillbringa sommarmana- 
derna pä landet, finnes tillfälle till inackor
dering i angenämt hem, där ungdom finnes. 
Bad, skogsluft, godt bord och billigt pris. 
Svar till »Fru v. A.», Jönköping poste re
stante.

T ENGELSK PRÄSTGÅRD, nära stad, er- 
JL bjudes inackordering för unga flickor. 
Närmare beskrifning. Miss E. Ball, Stratton 
Rectory, England, Cirencester.

TNACKORDERING i prästgård i Söder- 
_L manland, längre eller kortare tid. Natur
skönt Lelägen nära sjö ; riklig löf- och 
barrskog. 1 mil från järnvägsstation. Vi
dare genom rbrefväxling under adress : »X. » 
D unker. (771)

Förmedlings-och Annonsbyrån
Innehafvare ANNA WARBERG,

10 Sibylleg-atan 10, Stockholm.
— Förmedlar inackorderingar. — 
Mottager annonser till de flesta tidningar. 

Anskaffar gratis lärarinnor, värdinnor m. m. 
Ätager sig uppköp af tyger, modev., sybehör 
m. m. mot billigaste arv. Prospekt på begäran.

plats-annonserna
återfinnas i innerarket!

W999999999


