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RIKSMARSKALKEN FRIHERRE FREDRIK VON ESSEN OCH FRIHERRINNAN AURORE VON ESSEN I DERAS 

HEM I STOCKHOLM. EFTER FÖR IDUN TAGEN FOTOGRAFI AF A. BLOMBERG.

HOS RIKSMARSKALKENS.
SLUTET AF FÖRRA ÅRET drabba
des, som bekant, en af vårt samhälles 
mera framstående kvinnor, riksmar
skalken friherre Fredrik von Essens 

maka, friherrinnan Aurore von Essen, af en svår 
olyckshändelse, då hon under en promenad i 
Stockholm öfverkördes af en vårdslös körsven. 
I veckor och månader har hon utan klagan bu
rit sviterna af det svåra olycksfallet, först på 
Sofiahemmet, sedan i sitt stockholmshem vid 
Strandvägen. Nu har hon, till glädje och till
fredsställelse för sina många närmaste och 
vänner, ändtligen tillfrisknat, och det är när
mast af' denna anledning, som Idun i dag pry
der sin första sida med den för vår räkning 
tagna bilden af det vördnadsvärda och fram
stående paret, riksmarskalken, friherre Fredrik 
von Essen, och hans friherrinna.

Friherrinnan Aurore von Essen föddes den 
18 januari 1838 i Stockholm. Föräldrarne 
voro grefven och hofstallmästaren Nils Fred
rik Brahe och hans grefvinna, Hedvig Elisa
beth Maria Amalia, född Piper. Ätten, som 
är den första på riddarhuset, härstammar från 
Magnus Laurensson, som 1444 var riddare 
och riksråd. Hans son, Peder Magnusson, upptog 
namnet Brahe efter sin mödernesläkt. En son 
till denne Peder var Joakim Brahe, förmäld 
med Gustaf Vasas syster Margareta och som 
blef ett af offren vid blodbadet i Stockholm 
1520. Per Brahe den äldre, son till ofvan- 
nämnde Joakim Brahe och Margareta Vasa, 
upphöjdes i grefligt stånd 1561 och erhöll 
Visingsö och omnejd såsom grefskap. Han 
var en from och rättrådig man, som mycket 
ifrade emot den allt mer tilltagande flärd och 
yppighet, som hnfvudsakligen utgick- från her- 
tigarnes hof och sträckte sig till alla klas
ser. »Sådant kan icke utan rikets fördärf 
hafva stånd i längden,» yttrade han mången 
gång med bekymmer. För de kunskaper, som 
icke gåfvos kvinnan den tiden, fordrade han 
i vederlag af henne alla dygder, såsom guds
fruktan, blygsamhet, jungfrulighet och öd
mjukhet. Dessutom skulle hon vara kunnig 
i allehanda husliga saker och i umgänge med 
människor vara i sitt tal vänlig och till sitt 
väsende ljuflig.

Med samma högsinta ande verkade hans 
namne, riksdrotsen Per Brahe d. y.,för guds
fruktan, sedlighet och upplysning. Han föd
des på ett af Brahesläktens stamgods, Rydbo- 
holm i Södermanland, 1602. Stor som krigare, 
var det dock i fredens värf, han skördade sina 
rikaste lagrar.

Hvem känner icke den i sång och saga så 
mycket omtalade grefve Per och hvad han
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under sin styrelse i Finland var för ett folk, 
försänkt i djupaste betryck. Bönderna kunde 
hvarken läsa eller skrifva och voro nästan som 
lastdjur. Grefven lät öfversätta bibeln till 
finska, inrättade skolor för folket ocb nitäl
skade med aldrig mindskad kraft för kunska
pers spridande bland alla klasser. Han var 
en utpräglad aristokrat med allra högsta tan
kar om sitt stånd, men käude äfven djupt de 
förpliktelser det medförde. På Yisingsborg 
höll han egentligen sitt hof. Och älskades och 
ärades han i Finland, så kom honom icke 
mindre kärlek till del från den stora mängd 
underhafvande, han hade under sina förlänin- 
gar i Sverige, och för hvilka han städse var 
icke blott den bästa husbonde, utan en fader- 
lig vän och oegennyttig rådgifvare och hjäl
pare. Att hans minne ännu kvarlefver med 
vördnad, kärlek och tacksamhet i Finland, vi
sades, då hans staty för några år sedan restes 
i Åbo och till hvars aftäckande den Braheska 
släkten i Sverige inbjudits. Oöfverskådliga 
massor af människor hade samlats för att när
vara vid denna, högtid och därigenom gifva 
sin gärd af tacksamhet åt en af Sveriges stör
sta söner och sitt lands välgörare. På sockeln 
läses följande ord: »Jag var med landet och 
landet med mig väl tillfreds,» ord yttrade af 
grefven vid lämnandet af sin höga post som 
generalguvernör öfver Finland.

Vi hafva ännu många märkliga män att 
omnämna inom denna, icke blott högättade, 
utan sällsynt ädla familj, men för utrymmets 
skull nämna vi blott grefve Erik Brahe, född 
1722, öfverste för lifregementet till häst och 
som i hög grad åtnjöt sin konungs förtroende. 
Då han vid 1756 års riksdag deltog i den 
sammansvärjning, som åsyftade en utvidgning 
af konungamakten, men som omintetgjordes, 
arresterades han tillika med flere andra af 
konungafamiljens vänner, ställdes inför riksens 
ständers kommission och dömdes till döden. 
Den rättrådige och högtänkte grefven fick 
också med lifvet plikta för sin tillgifvenhet 
för konungahuset. Hans sonson, grefve Mag
nus, född 1790, var farbror till friherrinnan 
von Essen. Såsom Carl XIV Johans allsmäk- 
tige gunstling och vän erhöll han en mängd ut
märkelser, hvilka han ock i hög grad förtjänade 
både genom sin duglighet och ädla karaktär. 
Att han aldrig egenhändigt begagnade sig af 
sin undantagsställning vid hofvet, erkänna de 
mest kritiska historieskrifvare, t. ex. Crusen- 
stolpe. Endast för sanning och rätt var hans 
öra städse öppet, hvem den supplikerande än 
var, och samtid och eftervärld hafva gifvit 
och gifva honom detta vittnesbörd, måhända 
sällsynt nog för en konungagunstling. Med 
aldrig svikande hängifvenhet stod han vid sin 
konungs sida såsom rådgifvare och hjälp. Att 
det ej var maktens innehafvare grefve Brahe 
hyllade i sin konung, utan att han var fästad 
vid hans person med den varmaste tillgifven
het, bevisade han särskildt vid konungens sista 
sjukdom, då han offrade dag och natt hos den 
älskade monarken.

Endast några få månader efter konungens 
död följde äfven grefve Brahes; han dog den 
16 sept. 1844.

På spinnsidan märka vi den sköna Ebba 
Brahe, Gustaf Adolfs ungdomskärlek, som ge
nom Axel Oxenstiernas öfvertalning uppoffrade 
sin kärlek för statsändamål och gifte sig med 
riksmarsken Jacob de la Gardie. Hon dog 
1674.

Det är således icke blott en lysande, utan 
för vårt fädernesland högt betydande ätt, från 
hvilken friherrinnan von Essen härstammar. 
Hvad hennes ättefader, den för sitt fosterland 
varmt nitälskande grefve Per Brahe d. ä. upp
ställde som önskemål för kvinnans uppfostran

SOMATOSE

och utbildning, har, kan man säga, tagit gestalt 
hos den sista kvinnliga ättlingen af den frej
dade släkten. Allvarligt, nästan strängt upp
fostrad i sitt hem, fick hon tidigt lära att böja 
sig under andras vilja, och mången ungdom 
i ganska anspråkslösa förhållanden skulle för
vånats öfver den flit, som härskade i det rika, 
grefliga hemmet, där de unga fröknarna tidigt 
fingo deltaga i allehanda hemsysslor och där 
ett »dolce far niente» aldrig kom i fråga.

»Blott den är en verklig lady, som är den
samma i hvardagslifvet, i ensamheten och in
för sina tjänare,» yttrade hon en gång, och 
dessa ord äro betecknande för hela hennes 
personlighet. Alltid och under alla förhållan
den är hon densamma, lugn, behärskad, nobel 
och hjärtegod. Det är dock förnämligast inom 
hemmets värld, som hennes egenskaper komma 
till sin fulla rätt. Den, som haft den stora 
förmånen att se henne där, ledande och upp
fostrande den uppväxande ungdomen i samma 
nedärfda rättskänsla och omutliga sanningskär
lek, som utgöra grunddrag i hennes karaktär, 
har mottagit intryck, som sent skola utplånas. 
Genom en förunderlig förmåga att få tiden 
att räcka till finns det intet område inom en 
husmoders vidt omfattande kall, som hon icke 
i minsta detalj tillser och ordnar.

Men hennes omtanke sträcker sig vida 
längre än till familjekretsen. Kaflås gods räknar 
många hundra underhafvande och i deras sor
ger och glädje tager den högättade familjen 
lifligt del, hjälpande, där så behöfs, .med råd 
och dåd och alltid ingifvande en känsla af 
lugn och trygghet hos de beroende. En liten 
inblick i det goda förhållande, som där här
skar mellan arbetsgifvaren och arbetarne 
kunna vi få, om vi en sommarmorgon, sedan 
»excellensens» återkommit till fädernegodset, 
begifva oss till Höms kyrka. Vi finna där på 
kyrkogården en stor samling af män och kvin
nor, som genom spanande blickar utåt allén 
tillkännagifva, att de i dag vänta något sär
skildt. Vid en krökning af vägen synes snart 
excellensens resliga, smärta gestalt och bredvid 
honom friherrinnan och den hemmavarande 
ungdomen. Det är och har alltid varit en 
ständig sed på Kaflås att helga hvilodagen och 
samfäldt besöka Herrens hus. Nu äro de 
framme vid kyrkan, och allas ögon äro med 
omisskännlig glädje fästade vid det älskade 
husbondefolket. Kvinnorna niga och männen 
blotta vördsamt sina hufvud, under det en 
synbar tillfredsställelse hvilar på deras -ansik
ten. De ha ju åter sitt älskade herrskap 
hemma, och den långa vintern med dess läng
tan och saknad ligger bakom dem. Äfven 
excellensen har af tagit hatten och hvarf för 
hvarf tar han dem nu i hand, ty på Kaflås 
aktas arbetet och den redlige arbetaren högt. 
Han klappar en och annan på axeln och frågar 
om deras angelägenheter på ett sätt, som väl 
vittnar om, hur mycket deras väl ligger honom 
om hjärtat och huru han, ehuru på afstånd och 
upptagen af sitt höga ämbetes många förrätt
ningar, äfven haft tid att följa småfolkets lif 
därhemma på fädernegodset. Hans ögon skimra, 
och det vänliga leendet återspeglas i alla an
sikten. Friherrinnan ser på sin man med en 
blick full af kärlek och sitt vinnande leende, 
hon tar intet åt sig själf af all den kärlek, 
som kommer dem till del, allt är för honom, 
och hon känner sig därigenom dubbelt lycklig, 
det ser man på blicken och det vet man, då 
man känner henne. Hon misstager sig dock 
häruti, ty, högt som de ära och älska sin hus
bonde, veta de ock att skatta den ädla maka, 
Gud ställt vid hans sida. Ett yttrande af 
excellensen må ock anföras såsom en förklaring 
på det goda samförhållandet mellan godsherren 
och de underlydande:

»Vi löna våra tjänare, våra underhafvande, 
de tacka oss och vi kanske tro att vi hafva gjort 
nog härmed, men detta är ett grundligt miss
tag, vi äro skyldiga dem stor tacksamhet till
lika, då de bära dagens tunga och hetta för 
oss.»

Det gamla stamgodset Kaflås har i genera
tioner haft den oskattbara förmånen att styras 
af sällspordt ädla matmödrar, och, hvad som 
särskildt bör betonas, har för den von Essenska 
Kaflåsgrenen det fjärde budets helgd städse 
på ett för alla märkbart sätt iakttagits och 
dess stora löften hafva äfven på dem gått i 
fullbordan: Man tycker sig nästan se, stående 
med präntad stil öfver ingången till det äre
vördiga huset:

»Hedra din fader och din moder!*
*

Friherre Fredrik von Essen är en af vår 
hufvudstads populäraste personligheter, nobel, 
karaktärsfast och af den finhet och enkelhet 
i sinnelaget, som städse kännetecknat de ypper
sta representanterna för vår svenska adel.

Hans karrière som statsman och politiker, 
allt för vidlyftig att här relatera, ådagalägger 
till fullo hans många framstående egenskaper, 
och som riksmarskalk vid konungens hof häf- 
dar han i allo sin plats i den lysande raden 
af »rikets herrar».

Å vår vackra porträttgrupp af det friherr- 
liga paret synes längst till höger en flik af 
en gobelin, om hvilken vi ej kunna underlåta 
att i detta sammanhang nämna ett par ord. 
Den är nämligen en familjerelik inom den 
Essenska släkten. Gobelinen, som föreställer 
Orfeus spelande för djuren, är för något 100-tal 
år sedan förfärdigad vid en polsk gobelinfa- 
brik, har förts till Sverige af någon af ättens 
medlemmar och sedan användts som matta 
vid brudvigslar inom släkten.

Z. B.

SNÖ H VIT.

DU SAGORNAS prinsessa, 
du drömmens unga mö, 

som du vi drömma alla 
en saga hvit som snö.

Det är i vårens tider, 
det är när dag står ung.
Vi drömma och vi dikta 
allt om vårt hjärtas kung.

Den drömmen är som rosor, 
som idel härlighet.
Det är en namnlös lycka, 
som ej af gränser vet.

Det är ett ordlöst jubel, 
det är en tankens fest, 
ett eko af hvad renast, 
hvad ljufvast linns och bäst.

Om sagan skall bli sanning 
en gång i solens sken, 
som sist för dig, vår Snöhvit, 
det känner Gud allen.

Adi.

Erkändt hästa krafth öj ning sm e del. -------- ------
------ ===== ■ ■ ------- Ökar aptiten i hög grad.
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KVINNORNA VID PARISUTSTÄLL
NINGEN.

se-DEN STORA UPPVISNINGEN af värt
kels under liar tagit sin början — vis

serligen ännu i ofärdigt skick — och till 
Frankrikes bufvudstad strömma dagligen nya 

•skaror åskådare från världens alla kanter 
Dock, nu är det hvarken om utställningen själf 
eller om dem, som resa dit och se den för 
sitt nöjes skull, som jag ville tala, utan om 
de unga kvinnor, hvilka i en eller annan egen
skap äro anställda vid densamma. Besökaren 
ser dem öfverallt inom utställningsområdet, 
flickor af alla nationaliteter och samhällsklas
ser, somliga i brokiga fantasi- och national- 
kostymer. Måhända äro de flesta af dem oer
farna unga flickor, som för första gången i 
sitt lif besöka världsstaden, omedvetna om 
vidden af de faror, som där möta dem, och 
just därigenom obeväpnade mot desamma.

En del damer, dels medlemmar af »Union 
internationale des amies de la jeune fille», dels 
utomstående, som tänkt på allvaret i dessa 
flickors ställning, ha åtagit sig ansvaret för 
deras moraliska och materiella skydd. För 
detta ändamål ha de bildat en särskild för
ening under namn af »Comitté special de V Ex
positions, hvilken med stor energi och om
tänksamhet skaffat de nödiga medlen — till 
största delen gåfvor af enskilda personer — 
samt användt dem till bildandet af en klubb, 
benämd »De Cercle», för alla vid expositionen 
anställda kvinnliga biträden. Ingen af dessa 
- från hvad del af världen de må komma 
— behöfver vid sin ankomst till Paris känna 
sig ensam eller osäker. I n:r 70 Avenue de 
Breteuil finna de alla ett hjärtligt mottagande, 
presentera sig för klubbens direktris M:me 
Pellis, inskrifva namn, adress och befattning 
samt få gratis ett medlemskort. Presidenter 
för klubben äro M:me Henri Mallet samt M:me 
A. Fisch.

Dess lokal — 70 Avenue de Breteuil — 
ligger på södra Seinestranden i en lugn, an
genäm stadsdel och nära utställningen — hvil- 
ket dock naturligtvis ej innebär, att den be
finner sig i omedelbar närhet af dess alla in
gångar. Den gör intryck af inbjudande hem- 
trefnad med sina propra, hvitmålade väggar, 
dekorerade med olika länders flaggor, sina matt- 
belagda parkettgolf, sm behagliga komfort. 
Hvarje medlem, som där vill tillbringa sin 
lediga tid, finner mellan kl. 10 f. m. och 11 
på kvällen en läsesalong, rikligt försedd med 
ett godt urval lektyr. Tidningar och illustre
rade tidskrifter på flere olika språk ha härtill 
gratis bidragit, exempelvis Le Figaro, Le Temps,
L Illustration, Moderne Kunst, Gartenlaube 
etc, samt engelska, holländska, svenska, bland 
dem Idun, och danska tidningar. Därbredvid 
finnes en något mindre salong med liknande 
inredning i modern, enkelt smakfull stil och 
afsedd för konversation och små samkväm.
Så ett större skrifrum för korrespondenter eller 
eljes för hvars och ens privata korrespondens. 
På andra sidan korridoren en rymlig matsal 
i mörka, varma färger, hvari föreningens med
lemmar till för Paris’ nuvarande förhållanden 
mycket moderata priser kunna intaga förfrisk- 
ningar — kaffe, chokolad, smörgåsar etc. — 
samt äfven aftonmåltid. Dessutom disponera 
de syrum, toalettrum, etc.

Föreningen åtar sig att skaffa alla medlem
mar rum i goda hus i dess omedelbara när
het till pris af 1,50 franc om dagen, då 2 
eller 3 dela rum. Därvid är ri:o 53 Avenue 
de Ségur särskildt afsedd för medlemmar från 
de Skandinaviska länderna.

Så länge utställningen varar, kommer för- 
eningen alltemellanåt att anordna rekreations-

Ett verkligt delikat

KAFFE
som dessutom ställer sig både drygt och billigt

aftnar med föredrag, musik, etc., hvartill alla 
medlemmar äro inbjudna.

Med tacksamhet mottager föreningen gåfvor 
från alla dem, som intressera sig för dess 
syften, bestående i vare sig penningar, lektyr 
eller andra bidrag. För den svenska afdel- 
ningen mottagas dessa af fru A. Söderblom, 
2 Rue Maleville. För norska afdelningen af 
fru Löchen.

Och alla de damer, som erhållit någon som 
helst anställning vid Pariserutställningen, bedja 
vi ihågkomma, att de vid sin ankomst hit äro 
hjärtligt välkomna till 70 Rue de Breteuil!

Paris, 16/4 1900.
T. K -N.

G. Florman foto.

I
REKTOR K. E. PALMGREN.

DESSA DAGAR har i bokhandeln ut
kommit en läsvärd broschyr med titeln: 

»Böra vi sända våra barn i samskola?» 
Inom ramen af ett 40-tal sidor uttala sig 
här fem kända pedagoger, däraf tvänne 
från Finland och en från Danmark af- 
gjordt för samskoleidén, medan endast en 
ställer sig tveksam gentemot densamma, sär
skildt med hänsyn till dess tillämplighet på 
folkhögskolan. Det har emellertid väckt en 
viss förvåning, att utgifvaren af skriftserien 
»I vår tids lifsfrågor», i hvilken nyssnämnda 
broschyr finnes intagen, ej till de öfriga in
läggen i denna viktiga fråga förskaffat sig 
ett uttalande af den man, hvars namn och 
bild synas härofvan, och som ju otvifvel- 
aktigt är uppliofsmannen till den svenska 
samskolan. Ingen torde väl på detta om
råde hafva en så rik erfarenhet som rektor 
K. E. Palmgren, . hvars samskola nu ägt 
bestånd i snart tjugufem år.

Att han redan på grund häraf gjort sig 
förtjänt af en plats i Iduns porträttgalleri 
torde ej kunna bestridas. Och då rektor 
Palmgren i dag fyller sextio år, är till
fället för oss att bereda denna plats särdeles 
lämpligt och att låta bilden åtföljas af några 
kortfattade notiser ur hans lif och verksamhet.

Karl Edvard Palmgren är af små
ländsk prästsläkt och föddes i Yrigståd den 
28 april 1840. I det anspråkslösa, men för
nöjsamma prästhemmet erhöll han jämte 
den talrika syskonskaran sin första under- 
visning under den praktiskt anlagde fadrens

ledning, och redan här lades nog, genom 
föräldrarnes nitälskan för allt slags hand- 
slöjd, fröet till den betydelsefulla lifsgärning, 
som en gång i framtiden skulle bli rektor 
Palmgrens. Efter ett par års studier vid 
Yexiö gymnasium bief P. student i Lund 
år 1861. Sedan han ett tiotal år tjänst
gjort vid skilda läroverk i landsorten för
flyttades P., som tillika var telegraftjänste
man, till huf vu dstaden, där han likaledes 
undervisade vid olika skolor, bl. a. i mosa
iska församlingens skola. Och som före
ståndare för denna sistnämnda skola var det 
han år 1873 upptog slöjden som undervis
ningsämne. Hvilket betydelsefullt steg här
med var taget, hafva de båda senaste decen
nierna visat.

Än bättre tillfälle fick rektor Palmgren 
att fullfölja och utveckla sina reformer på 
undervisningens område, efter det han i 
oktober 1876 öppnat Praktiska arbets
skolan för barn och ungdom. Ur denna 
framgick snart den första svenska samskolan, 
Palmgrenska samskolan, såsom dess 
namn nu sedan många år tillbaka är. Huru 
densamma småningom utvecklats till ett på 
både latin- och reallinien fullständigt läro
verk med statsunderstöd och med dimissions- 
rätt till universitetet, är allom bekant. Lika
så torde litet hvar numera vara på det klara 
med, att don hufvudidé, för hvilken denna 
skola, står som banbrytande, nämligen sam
skoleidén, vunnit och med hvarje dag vin
ner allt större terräng och allt flere an
hängare, liksom ock den redan vunna er
farenheten visat, att de farhågor, särskildt 
för sedligheten, som uttalats gentemot sam- 
skolorna,- ingalunda hafva något som helst 
stöd i verkligheten.

Utom på den pedagogiska skolslöjdens 
och samuppfostrans område har rektor P. 
äfven varit föregångsman på andra områden 
här hemma. Sålunda har han infört en 
förbättrad språkundervisning, i det 
lektionen hålles på det språk, hvari under
visning meddelas, så att frågor och svar af- 
gifvas på det det främmande språket. Att 
detta för lärjungen skall medföra större lätt1 
het att lära sig tala språket i fråga ligger i 
öppen dag.

Vidare införde rektor P. redan från bör
jan i sin skola valfrihet i afseende på läro
ämnena, hvarjämte han vidtagit reformer i 
teckningsundervisningen, infört och ver
kat för den unisona sången, anordnande 
af skolfester, skolans prydande m. m.

Som synes är det en pedagogisk lärare- 
bana af mer än vanligt omfattande och 
framgångsrik betydelse, rektor Palmgren 
denna dag kan blicka tillbaka på. Han har 
ock den tillfredsställelsen att se, att hans idé 
vunnit efterföljd ej blott inom privata under
visningsanstalter, utan ock inom flere sta
tens egna läroverk, ej blott inom vårt eget 
land, utan ock i grannlanden. Erkännande 
hafva ock på flere sätt kommit honom till del.

Inom skolan är rektor Palmgren både 
fruktad och älskad, i det lian förstår att 
utöfva både stränghet och mildhet. Han 
ägnar sig ock med hängifvenhet åt sitt kall 
och är så att säga med heja sitt familjelif 
fäst vid skolan. Med sam uppfostran i hem
met som mönster för sin skola understödes 
han i sin verksamhet i denna senare af sina 
närmaste, i det lians fru, Ida Palmgren, 
född Pohl, sedan många år är biträdande 
föreståndarinna och hans båda döttrar, Signe 
och Valfrid, lärarinnor vid skolan. En syster 
till I. har ock alltifrån skolans början verkat 
som slöjdlärarinna vid densamma.

HUSMÖDRAR! är GRAFSTRÖM & C.os ångrostade
Regeringsgatan131 KAFFE 
SteWrink. 8 IXJ“lr'rC' . s^“och 

Gotgatan 9 samt hos landsorten.
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FINSK KONSTSLÖJDUTSTÄLLNING I 
TYSKA STÄDER.

F
ÖRLIDEN SOMMAR besöktes Finland af några 
personer från norra Tyskland, hvilka fattade 
stort intresse för land och folk, och hos hvilka 

uppstod tanken, att genom en utställning af hem
slöjdalster, fotografier m. m. söka sprida känne
dom härom bland sina landsmän. Nämnda personer, 
bland hvilka särskildt böra nämnas landesrath Han- 
sen och professor, geheimerath Werthe, fann i kon- 
sulinnan Anna Boning en person, hvilken med er
farenhet på slöjdens, särskildt väfnadens område, 
förenade den energi och hängifvenhet för saken, 
som voro af nöden för att åstadkomma en dylik ut
ställning.

Svårigheterna voro ju många, men hvad kvinnan 
vill, det vill Gud! Fru Boning utvecklade en rast
lös verksamhet, satte sig i förbindelse med konst- 
flitsföreningen, finska handarbetets vänner, finska in
dustrimagasinet, väfskolor m. m., och hopbragte 
sålunda en ansenlig och rätt mångsidig samling 
förråd. De finska åugbåtsbolagen beviljade frakt
frihet för utställningsobjekten och fria resor för de 
nödvändiga funktionärerna, och en kommitté, som för 
ändamålet bildat sig i Tyskland, har åtagit sig att 
bestrida alla utgifter, som där komma i fråga.

Utställningsföremålen äro af en mängd olika slag. 
Sålunda förekommer 
en betydande samling 
träslöjdalster, dels så
dana, som förfärdigas 
af allmogen och i folk
skolorna, dels konst- 
handtverksföremål.

Af intresse äro näf- 
verarbetena, hvilka ut
föras i olika delar af 
landet, och utgöras af 
korgar, väskor, skor, 
dosor m. m. På en 
dylik utställning får 
icke saknas den finska 
pnukkoknifven, som 
verkligen är en natio- 
nel tingest i högre 
grad än något annat 
föremål. Vidare är att 
nämna skidorna, båt
modeller, utställnin
gen af lappska slöjd
alster och den rikhal
tiga expositionen af 
väfnader, som omfat
tar både allmogeväf- 
nader och alster för 
väfskolor. Som väf- 
verska medföljer den 
för sin stora skick
lighet i väfkonsten interiörer FRÅN FINSKA KONSTSLÖJDUTSTÄLLNINGEN I KIEL. EFTER FÖR IDUN TAGNA FOTOGRAFIER.

kända fröken Vivi Savander —- dotter till possessio
naten Savander i Irjala och hans maka, född Oden- 
vall — och utför på ort och ställe väfnadsarbeten 
af olika slag. Hon och hennes väfstol äro ständigt 
omringade af beundrande skaror. Icke mindre än 
inemot 100 stycken dockor ge en föreställning om 
de nationaldräkter, hvilka ännu här och där i landet 
förekomma — dessa dockor äro utsydda af flitiga 
fruntimmershänder.

En bild af landet och dess kultur i annat af- 
seende än på slöjdens område gifves de besökande 
genom arbeten, sådana som Finland i 19:de seklet, 
Atlas öfver Finland, utgifven af sällskapet för Fin
lands geografi, planschverk och fotografier.

Utställningen förevisas af fröken Karin Rancken, 
fru Bonings »högra hand>, en synnerligen intelli
gent och energisk ung dam, dotter till numera af- 
lidne réferendariesekreteraren i kejs. senatens eckle
siastikexpedition, d:r Rancken, och hans maka, född 
Jägerhorn.

Utställningen har redan i Lübeck, Kiel och Flens
burg väckt den största uppmärksamhet från publi
ken och ampelt erkännande från pressen.

I dessa dagar har den flyttats till Hamburg, till 
hvars Kunst- und Gewerbemuseum den nu som bäst 
lockar intresserade skaror, och sedan skall rundre
san fortsättas till Bremen, Berlin m. fl. tyska städer.

För det intresse, som visats Finland vid startan
det af detta företag, står landet otvifvelaktigt i stor 
tacksamhetsskuld, och isynnerhet till den tyska 
kommitté, som iklädt sig betydande kostnader. Men 
de finska kvinnor, genom hvilkas uppoffrande, oför- 
trutna och' patriotiska arbete det hela arrangerats 
och hopbragts, få icke heller glömmas. Heder åt 
demi

Den ledande själen på finskt håll har, som redan 
är nämndt, varit fru Anna Boning. Herrskapet 
Böning är bosatt å egendomen Kärrby i närheten 
af Ekenäs stad. I direktionen för i denna stad 
varande väfskola, tack vare hvilken väfnadskonsten 
i trakten betydligt höjt sig, är fru Böning en verk
sam medlem. Därjämte plägar hon själf väfva och 
har bland annat både tecknat och förfärdigat en af 
de väfnader, som på utställningen ådragit sig sär
skild uppmärksamhet.""'-

Utom porträttet af fru Anna Böning meddela 
vi några för Idun i Kiel tagna fotografier af den 
för alla fin-' 
ska hjär 
tan så be- 
tydelsefull- 
la utställ
ningen. På 
bild 1 se vi 
fru Böning 
bakom bor
det och vid 
sidan frö
ken Ranc
ken ; bild 2 
återger frö
ken Savan
der vid väf- 
stolen, och 
på bild 3 är 
den manli
ga figuren 
landesrath 
Hansen.

E
n svensk birgittinernunna

I TJUGONDE SEKLET. RESE
MINNE AF FANNY CEDERBLAD.
FORTS. FRÅN FÖREG. NIR

DÅ JAG återkom hem, blef jag mina sy
strars guvernant. Huru jag fyllde mitfr 

kall, må de afgöra. Jag tror, vi å ömse sidor 
voro glada, då arbetet var slut. Till min. 
stora glädje fick jag nu ändtligen ägna, 
mig åt konsten. Sedan jag studerat något 
i Engelholm för professor Kilian Zoll, fick 
jag resa till Stockholm för att fortsätta 
mina studier under professor Plagemans led
ning. Min första kopia på hans atelier var 
»En nunna i sin cell», -och då jag kort där
på skulle börja arbeta på Nationalmuseum, 
föll mitt va-1 genast på »En bedjande påfve». 
Min ifriga önskan var att komma in på 
akademien, hvilket dock ej var lätt, i syn
nerhet som det ännu ej var vanligt att 
kvinnliga elever mottogos.

Efter ett par års studier lyckades jag 
dock, -och ehuru elevantalet var fullt, an
togs jag genom professor Qvarnströms be- 
medling som extra -elev, på grund af en 
annans sjuklighet. Här arbetades med lif 
-och lust. Mitt första studiehufvud var en 
korgosse. Bland mina samtida voro Kerstin 
Cardon, Amanda Sidvall och Emma Ekvall 
liksom äfven sedermera Perseus, Hellqvist, 
Kronberg, bröderna Kulle m. fl. God kamrat
anda rådde bland alla. Yi hade i sanning 
ej tråkiga dagar. Jag har ännu ett vax, 
minne från en jul vid akademien. På det
samma stod:
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NU PÅ KLOSTRET I WEERT.

Mi

»Se här ett hi,
Din bild du ser däri,
Ty hvass och stygg du ock kan vara,
Min kära vän, kritiken spara».

Dessa rader voro skrifna af min bästa 
vän. Bland mina lärare voro professorerna. 
Boklund och Scholander. Höckerts och 
Malmströms verk tilltalade mig lifligt.

Under denna tid väcktes min tanke pä 
katolicismen.. En dag, då vi som vanligt 
arbetade på akademien, hördes bullret af 
ett starkt ras. Förskräckta foro vi alla 
upp. Det lät ju att vara helt nära. »Ah, 
nu instörtar kyrkan, som vi väntat,» hördes 
plötsligt från en italienare, vår modell. Det 
var på detta sätt jag fick reda på, att det 
fanns en katolsk kyrka i Stockholm; det 
var dess torn, som med ett så fruktansvärdt 
brak störtat samman.

Emellertid gjorde mina föräldrar förlu
ster, de kunde ej längre bekosta min vi
stelse i Stockholm, och jag tog 1868 exa
men 'som ritlärarinna. Professor Boklund 
uppmanade mig dock att fortsätta mina 
studier. Han lofvade att skaffa mig lek
tioner och rådde mig att därbredvid söka 
förtjäna på mina »klosterarbeten», såsom 
han kallade mina broderier. Den tiden va
kade jag och arbetade mycket mer än se
dan i klostret. Professorerna Boklunds och 
Scholanders barn blefvo mina första elever, 
och grefvinnan Posse liksom hennes bror 
excellensen v. Plåten, familjen Mandorf m. 
fl. skaffade mig arbeten med broderi och 
renovering af gamla familjeporträtt.

Då jag afhämtade mina betyg, sades till 
mig: »Hvad skall det väl blifva af de 40 
fruntimmer, ni redan sett här? Nu söka 
50 inträde, och vi hafva blott tvänne plat
ser.» Vi talade därom under lektionen, 
och hvar och en gaf tillkänna sina planer. 
Till sist kom min tur. »Om jag inom dessa 
år blir en stor artist här, går jag sedan 
gärna i kloster,» ljöd mitt svar. Men 
knappt hade 'jäg "uttala i: dèssa ord, förrän, 
vår modell, konungens spannriddare, klädd 
söm riddare med blank hjälm., reste sig på

modellbordet och 
med hög röst utro
pade: »Fröken, i
denne konungs tid 
kommer intet kloster 
till stånd här i lan
det 1 »

Af, professorerna 
Qvarnström och Mo
lin hade jag fått det 
rådet att ej helt och 
hållet åsidosätta mo- 
clellering, hvarför jag 
deltog i lektionerna 
i detta ämne, äfven- 
som i landskapsklas
sen och öfvade mig 
de sista åren i trä- 
snideri, hvilket hade 
kommit på modet 
och som kom mig 
till pass vid lektio
ners gifvande. Jag ar
betade strängt, aka
demien kräfde myc
ken tid, och jag skulle
ju därtill sörja för mitt uppehälle. Den 
uppmuntran, man skänkte mig bidrog dock 
i hög grad att hålla modet uppe. Utom lof- 
ord och stipendium erhöll jag Fogelbergs 
verk som premium, och h. k. h. hertigen 
af Östergötland, akademiens dåvarande pre
ses, tilldelade mig tvänne medaljer.

Ja.g gaf lektioner i den franska skolan 
vid Badstugugatan, och det stilla, uppoff
rande lif, där fördes, drog mig alltmer till 
katolicismen, på samma gång jag började 
skatta det lugna klosterlifvet högt i jäm
förelse med mitt vanskliga artistlif. Min 
faders ord i min barndom stodo alltjämt för 
mitt sinne. Jag hade inom skilda sekter sökt 
det bästa, men ännu ej funnit den längtan 
tillfredsställd, som dolde sig i djupet af 
min själ. — Skulle katolicismen förhjälpa 
mig därtill?

Äfven under sommaren fortsatte jag mina

lektioner. Sålunda vistades jag ett år hos 
grefve Adam Lewenhaupt på det vackra 
Sjöholm. Den artistiske hofmannens konst
färdigt svarfvade arbeten intresserade mig 
lifligt, och omedvetet utbildades hos mig 
smaken för det fina och sirliga, hvilket 
sedermera skulle blifva mig till stor nytta 
vid mina arbeten i klostret.

Trenne somrar, som jag tillbragte på Ulf- 
åsa, äro bland mina käraste och angenäma
ste minnen. Jag tilltalades varmt af den 
innerliga gudsfruktan, som där gaf sig till
känna, jag tjusades af den vackra naturen, 
och min fantasi fick rik näring i de många 
minnena från vår medeltid. Här var ju S :ta 
Birgittas hem. Här utvisades ännu den 
plats, där den gamla borgen legat, i hvil- 
ken hon lefvat en del af sitt lif. Här hade 
hon genom ett troget uppfyllande af hem-, 
mets plikter förberedts tili de stora värf, 
som väntade henne. Huru lifligt lefde 
hon ej ännu i folkets minne! Att jämföras 
med »S :ta Britta» var i deras ögon den stör
sta hedersbetygelse, de kunde gifva den 
varmt af hållna matmodern.

På Ulfåsa fanns vid denna tid ett porträtt 
af S :ta Birgitta som död. Hon ligger ännu 
på sin bår med händerna slutna till bön. 
Det hela bar prägel af dödens stillhet och 
frid. Det sades, att porträttet i sekler för
varats på Ulfåsa, och att det målats i Bom 
samtidigt med det, som varit i Vadstena 
kloster. Det gick härom en sägen: »Att den 
taflan måste så hänga öfver denna dörr, 
att S :ta Brita må kunna, se sin stig på sjön 
och kyrkan* * där hon höll sina böner**.» 
Det blef mig kärt att på kammarherre 
Reuterskiölds begäran renovera porträttet. 
Huru föga tänkte jag då, att jag seder
mera skulle återse det långt borta i främ
mande land och under helt olika förhållan
den. Äfven andra minnen från vår svenska 
sierska fumios här. I biblioteket fann jag 
ett fomsvenskt legendarium, och med ifver 
började jag studera detsamma. Där lärde 
jag känna klosterlifvet och dess regler.

Vid min återkomst till Stockholm upp
sökte jag den katolske biskopen Monseig
neur Huber. Tanken att blifva en S :ta Bir
gittas dotter hade vaknat i mitt sinne, och

* Ekebyborna kyrka.
* ' »I kyrkhvalfvet är en afdelad kammare med

ingång från det höga och stora tornet, hvilken kallas 
S:t Britas kammare, emedan hon där skall hafva 
hållit sin andakt.» (Starbäck).

KLOSTERKYRKAN I WEERT, SEDD FRÅN NUNNORNAS KOR. 
EFTER FÖR IDUN TAGEN FOTOGRAFI AF B. BRUGMAN.
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se hvilken Guds ledning! Ett par dagar 
före mitt andra besök hos honom, innan 
ännu någon annan än min fader anade mitt 
beslut, hade från birgittinerklostret i Alto
münster ankommit till pastor Popp en för
frågan, om det ej funnes någon svenska, 
som kände sig kallad att blifva birgittiner- 
nunna.. Jag skall aldrig förgäta, med hvil
ket eftertryck Monseigneur Huber sade : 
»Detta synes i allt vara ett Försynens verk. 
Glöm nu ej, att himmelriket lider våld, och 
att endast de, som strida ärligt, komma, 
därin.» Ja, strid förestod för visso och en 
lång strid, ej med världen och de mina-, 
nej, mot mitt eget hjärta!

Något afgörande steg kunde jag nu ej 
taga. Jag var ju dessutom ej ännu katolik. 
Jag hade slutat akademien 1873, och med 
glädje omfattade jag nu det tillfälle, som 
yppade sig att få besöka Tyskland, då en 
plats erbjöds mig i Breslau genom en f. d. 
lärarinna i franska skolan, som ingått som 
novis i ett kloster därstädes. Jag reste med 
en hemlig förhoppning att möjligen få till
fälle besöka Altomünster, som ligger ej 
långt från München.

I Breslau omfattades jag med moderlig 
godhet. Jag fick en djup inblick i det re
ligiösa lifvet, och jag förstod, hvilket för
ädlande inflytande religionen kan utöfva 
på den i sig själf svaga och materialistiskt 
anlagda människonaturen. En ny, förut ej 
anad värld af tankar och känslor öppnade 
sig för mig. Det var på nyåret 1875 jag an
kom till Breslau. Den 7 april i år var det 
25 år, sedan jag upptogs som den heliga 
katolska kyrkans barn.

Under min vistelse i Breslau bief jag i 
tillfälle att för första gången utföra ett 
verkligt klosterarbete, då jag fick mig an
förtrodd teckningen till det praktfulla ba- 
nér, som systrarna skulle skänka till den 
nyligen uppförda basilikan i Lourdes. Och 
då Pius IX :s jubileum firades samma år, 
uppdrogs åt mig att måla. den tafla, hvil- 
ken sändes såsom gåfva till Rom. Med för
tjusning bevistade jag passionsspelen i 
Oberamergau, hvilka hos mig efterlämnade 
ett oförgätligt minne.

Den 22 juli, aftonen före S :ta Birgittas 
dödsdag, ankom jag till birgittinerklostret 
i Altomünster. Jag fann där hvad jag sökt, 
ett lif af försakelse, ägna.dt åt Guds och 
nästans tjänst. Mitt beslut att blifva nun
na mognade allt mer, men tanken på de 
kära därhemma höll mig tillbaka. Det är 
ej lätt att för alltid lämna sitt land och 
de sina. Jag måste än en gång se dem åter. 
Striden i mitt inre var ännu ej slutad. Gud 
vare tack för hans hjälp ! Efter ett kortare 
besök i hemmet inträdde jag samma år på 
hösten som novis i klostret i Altomünster.

Men nya svårigheter mötte mig. Min 
hälsa led af klimatet, och man fruktade, 
att ett förlängdt vistande här skulle bryta 
den för alltid. Jag frågade mig själf, om 
jag kanske misstagit mig om min kallelse. 
Skulle jag då ej vara ämnad till en S :ta 
Birgittas dotter?

På våren följande år återkom jag till för
äldrahemmet i Enslöf. Tanken på klostret 
ville ej lämna mig. Måhända hade jag miss
förstått försynens mening? Kanske funnes 
ett kloster för mig, fast det ej var just det 
som jag tänkt mig. Min korta vistelse i 
Altomünster hade gjort mig förtrogen med 
klosterregeln i all dess stränghet. Jag fruk
tade nu, att genom'ett vekligt lif göra mig 
omöjlig för dess efterlefnad. Jag ombesörj
de själf städningen af mitt rum, för att in
gen skulle märka, att där endast sällan 
gjordes eld. Min far anade dock oråd. Han

fordrade att få komma in i mitt rum, som 
jag alltid hade tillåst, och då han upptäck
te halmmadrassen på golfvet, föll han, den 
starke mannen, i gråt. »Jag anade rätt,» 
sade han sorgset. »Du tänker då alltjämt 
därpå !»

Ja, jag tänkte därpå —men jag led. Allt 
inom trons och andens värld är öfvernatur- 
ligt och en Guds gåfva. Utan Guds dragan
de kraft hade jag aldrig kunnat lämna mi
na kära anhöriga, eller ens den härliga Nis- 
sa-åns stränder -eller våra berg och skogar.

(Forts.)

KVINNOR OCH OLYCKSFALLS
FÖRSÄKRING.
FORTS. OCH SLUT FRÅN FÖREG. NIR.

SOM DEN efterlefvande, i gränslös sorg 
försänkta familjen lefde i mycket goda, 

ekonomiska förhållanden, tilldrog sig detta 
mindre uppmärksamhet. Man ansåg det 
mera anmärkningsvärdt att den aflidna ej 
långt före sin död låtit försäkra sig och 
sin uppväxande barnskara.

För mig voro sorgen och saknaden efter 
henne djupa och bittra, och medan jag 
öfverlämnade mig åt dem och åt omsorgen 
om de kära, hon lämnat efter sig, lät jag 
min gamla föresats falla i glömska.

Några år senare vaknade den åter till 
lif. Jag drabbades då af underrättelsen, 
att en nära släkting till oss, som var fa
miljefader och som med ett ringa aflönadt 
arbete försörjt sin familj, bestående af sjuk
lig hustru och en talrik, uppväxande barn
skara, råkat ut för en olyckshändelse, hvil- 
ken helt och hållet gjort honom oduglig 
för det arbetsområde, på hvilket han förut 
haft sin, om än knappa bärgning. Det var 
en gasexplosion, som totalt beröfvat ho
nom synförmågan.

Eör hans och familjens framtida under
håll måste nu både allmän och enskild 
barmhärtighet ingripa.

Med makt tvingade sig den tanken på 
mig, att om han, vår stackars så hårdt 
pröfvade släkting, nu hade varit olycks- 
fallsförsäkrad, han, vid ett sä svårt fall som 
det omnämnda, skulle ha ägt att uppbära 
en lifstidsränta, som gjort honom obero
ende af hans arbete.

Vid den tiden företogo vi en lång, dyr
bar och besvärlig flyttning till en annan 
del af landet och jag saknade både tid och 
håg att vidtaga några säkerhetsåtgärdei’ 
mot möjligen inträffande missöden eller 
olycksfall, något som jag åter bittert fick 
ångra.

Det var på våren och jag var sysselsatt 
med att byta om jord på våra krukväxter, 
hvilka voro placerade på en bordsskifva, 
lagd öfver ett par bockar ute på vår ve
randa. En metmask hade slingrat sig ut ur 
en jordklump och låg på golfvet och- vred 
sig. Jag böjde mig ned för att få fatt uti 
och få den förflyttad ut. Den gled bakom 
ena bordsfoten, hvilken jag därför något 
rubbade. Manövern lyckades, men genom 
bordets rubbande kom den gamle »lång
bente» skrifbordssax, hvilken jag användt 
vid bortklippandet af vissna grenar och 
jordrötter, att glida ner från bordet — dess 
ena, uddig’a klinga med den jordiga spetsen 
sköt lodrätt ner och tog säkert fäste i den 
köttiga delen af min högra tumme. Jag 
hade ej mycken tid att ägna åt det jordiga, 
gapande såret. Växterna skulle skötas och

återföras till deras platser. Sedan hade jag 
att göra toalett för ett bröllop, hvilket jag 
samma dag skulle bevista i socknens kyrka. 
Jag tvättade och skötte om såret efter 
bästa förstånd med aseptin och karbolvadd 
och begaf mig omsider med min tussliknan- 
de, obehandskade tumme till kyrkan.

Men hvad jag då led af värk vill jag ej 
nämna om.

Att min af blodförgiftning aflidne ung
domsväns öde äfven skulle bli mitt, var min 
innerliga öfvertygelse, och med bitter själf - 
förebråelse insåg jag nu min uraktlåtenhet 
att i likhet med henne ha i någon mån eko
nomiskt betryggande tänkt på mina kära 
närstående.

Fullt så illa som jag tänkt mig följderna 
af min ådragna skada gick det ju icke. — 
Genom den mest noggranna skötsel af såret 
räddades jag från blodförgiftning, ehuru 
jag fick underkasta mig flere veckors lidan
de och årslång förlamning af en sena i tum
men, hvilket allt satte mig ur stånd att 
taga del uti något allvarligare arbete.

Mitt lidande mildrades just ej af medve
tandet om att jag, om jag gjort allvar af 
min föresats att olycksfallsförsäkra mig, 
under tiden skulle kunnat åtnjuta daglig 
skadeersättning för min sårade tumme.

Hvad jag vet är, att jag längtade efter 
den dagen, då jag åter skulle bli i stånd att 
använda tummen till arbete.

Nu var ändtligfen måttet rågadt och jag 
kände, att intet skulle kunna afhålla mig 
ifrån att följa min, under många år närda 
betydelsefulla föresats, och att under
tecknandet af mitt försäkrings- 
bref skulle bli min första handling med 
den återställda handen.

Och icke nog med det. Jag beslöt att 
verka för saken, att ge offentlighet åt den 
genom att ta till orda och klargöra den för 
mina, under husligt arbete,' flyttningsbestyr 
m. m., för så många oförutsedda olycks
händelser utsatta medsystrar. Jag önskade 
fästa alla familjefäders uppmärksamhet på 
vikten af att olycksfallsförsäkra sig själfva 
och de sina.

Min själftagna uppgift tvingade sig allt 
kraftigare på mig, manande till utförande. 
Jäg började med lifligt intresse att följa 
olycksfallen inom endast de familjer, där 
jag var mer eller mindre bekant, och fann 
att de voro öfverraskande och förfärande 
talrika.

En af mina väninnor hade, när hon vid 
kära gästers oväntade ankomst kastade un- 

.dan sin virkning, fått virknålen in i han
den, hvilken efter operation blef vanställd 
och vanför.

En ung flicka, som återvände till sitt 
hem från sin »plats», stupade i den mörka 
tamburen öfver en koffert och fick läppen 
klufven, hvilket svåxläkta, sår länge höll 
henne borta från hennes anställning.

Gamla och unga halkade på gatorna, 
blefv-o öfverkörda af åkande eller bicyclar. 
En af mina vänner snafvade på fotsteget 
vid nedstigande ur en järnvägskupé, m. fl. 
fall i oändlighet.

Hvaxje dylik händelse gaf mig en ny, men 
bestämd maning att fullfölja mitt beslut. 
Och nu har jag utfört det -— och skulle 
känna djup och sann tillfredsställelse, om 
mina sorgliga rön och iakttagelser skulle 
komma att verka varnande och manande 
på alla dem, för hvilka jag, i bästa mening, 
låtit denna uppsats taga form.

Laura Fitinghoff.

Alla förbrukare af koncentrerade munvatten ! * VI T"^ IT à 2 kronor per flaska; verksammaste antiseptieum; oskadlig;
pröfven vår nya £I W 6-* 1 lit särdeles angenäm, kylande smak ; drygast, i längden billigast, mâng-

Extra koncentrerade XX KJ J-J A X V/ U sid,gast nyttig. S:t Eriks Tekn. Fabrik, Stockholm.
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M
ekaniska dockor, en

SKILDRING UR STOCKHOLMS 
KVINNLIGA AFFÄRSVÄRLD AF VI- 
RAN TESTOR.

FORTS. FRÅN FÖRKG. N:R.

MEDAN FLICKORNA voro upptagna af expedie
ring och sedan hr Denckert gått upp i öfre 
lokalen, öppnades dörren af en lång, märkvär

dig figur, och bakom dennas rygg skymtade en an
nan både mindre och mindre märkvärdig.

Den länga hade ett magert, knotigt ansikte med 
stor, energisk mun och små ljusa ögon, som skarpa 
blickade fram innanför pince-nezen. Näsan sköt fram 
stor och djärf som pä en man, och på det kortklippta 
hufvudet sjönk den mjuka filthatten nästan ned öfver 
öronen. Figuren företedde den största likhet med 
två hopslagna plankor, och under den tämligen korta 
kjolen framstucko ett par fotter, hvilkas dimensioner 
ovillkorligen förde tankén till den person, hvilken måste 
vandra till Gustaf Adolfs torg för att ha utrymme 
att vända.

Följeslagerskan gaf ett intryck af en beskedlig 
och litet bortkommen småstadsmamsell. De båda da
merna slogo sig ner på hvar sin stol, därvid »den 
långa» på ett karlaktigt manér slängde ena benet 
öfver . det andra och knöt händerna kring knäet. Hon 
fäste en innerligt deltagande blick på flickorna innan
för disken och vaggade samtidigt med öfverkroppen.

»Hvilket lif, hvilket lif,» mumlade hon, tillräck
ligt högt dock för att nå Majkens goda hörselorgan. 
»Alla dessa unga människor, som kufvas och behand
las som döda ting, som dockor. Från den tidiga 
morgonen till sena kvällen måste de mekaniskt prata 
och le, för att sedan hvila ut i sina mer eller min
dre andefattiga hem. Huru mördande för själen ! Arma 
barn!» Och fruntimret vaggade allt häftigare vid tan
ken på eländet.

Emellertid började kunderna troppa af, och om
sider reste sig »den långa» och yttrade vänd till 
flickorna: — »lag har egentligen kommit hit för att 
tala några allvarsord med eder och göra ett förslag. 
Jag har studerat kvinnans ställning i eder klass här 
i Stockholm och därvid funnit, att stora reformer 
måste genomdrifvas. Helt säkert är ej jag den för
sta, som gör denna upptäckt, men jag har beslutat 
att taga initiativet till en reform.»

Majken och Kerstin stodo som lefvande fråge
tecken, och fröken Juno hade både ögon, mun och 
öron på vid gafvel, utan att ändock se ut till att be
gripa mer än de andra.

Nu kom den lilla damen fram och hviskade nå
gra ord i örat på sin talföra väninna, hvarpå denna 
frågade, om hon inte kunde få hela personalen sam
lad några ögonblick. Efter något betänkande kilade 
Majken upp till de högre regionerna. Vore grosshand- 
lar’n inne på kontoret, så kunde alltid någon af 
flickorna komma ner och Majken väntade något »lif- 
vadt».

Besöket resulterade i att hon återvände med Betty 
Erikson och Lisa Rhödin och, inför sitt sålunda ökade 
auditorium, fortsatte reformkvinnan: —■ »Ni lida själf- . 
va af tomheten och ytligheten i eder tillvaro. Detta 
lif, som hindrar alla själsliga intressen och under 
tolf à fjorton timmar af dygnet förvandlar er till 
talmaskiner, till mekaniska dockor. Och då ni ut
tröttade komma hem på kvällen, för att stilla eder 
lekamliga hunger, finna då också edra själar sin 
spis? Jag tror det knappast. Därför har jag be
slutat taga initiativet för bildandet af en förening. 
»Stockholms kvinnliga, biträdens förening», har jag 
tänkt mig. Där skulle hållas föredrag och resonneras i 
allvarliga lif sfrågor, edra intressen bevakas, musice
ras, läsas högt ur bildande böcker och möjligen äfven 
anordnas språkkurser. För att träffa närmare be
stämmelser, får jag därför bedja eder om ett möte 
i E. W :s sal i morgon förmiddag kl. 11.» Hon såg 
sig omkring med frågande blickar.

»Ja, det var då dumt, att jag skall resa bort på 
söndag,» sade Majken troskyldigt, medan hon i smyg 
nöp Kerstin, i armen.

Betty Erikson såg stridslysten ut och skulle just 
yttra sig, då principalens knarrande steg plötsligt 
hördes i trappan.

Lisa Rhödin räddade sig ut i tamburen, fröken 
Erikson började mäta upp några bandbitar och Ker
stin och, Majken ordnade med nervös brådska kar
tongerna.

Till och med reformkvinnan tycktes litet bringad 
ur fattningen vid åsynen af hr Denckerts impone
rande gestalt och efter ett »Välkomna alla och ta
gen edra väninnor med», dröpo de båda fruntim
ren af.

Grosshandlar’n såg efter dem med ett ironiskt 
leende.

»Söta fruntimmer sådana där! Fy sådana exem
plar,» och därmed ryckte han på axlarna.

HTTI.TKANS CACAO
har brutit väg för den Svenska Cacaofabrikationen.

Lyckligtvis gick han snart upp igen, lämnande flic
korna tillfälle att diskutera sin själfgjorda välgöra- 
rinna och hennes planer.

»Så ärkefånigt,» fnittrade Majken. »Precis som en 
annan fackförening! Nej, det går jag då aldrig in 
på.»

»Mekaniska dockor,» bröt Betty Erikson ut, »ja, 
man skulle väl vara det, för att låta sig fösas ihop 
så där i klunga, och låta sig roas och fostras. Som 
om man inte kunde tänka och känna, fast man är 
i affär. Förresten ha ju inte alla samma behof som 
hon !»

»Nej visst,» föll Majken genast in. »Om hon tyc
ker, att det är lifvadt att läsa sådana där gamla 
skolböcker, så må hon. Jag tycker om stiliga ro
maner jag. Och hvad vore det väl, för lifvadt med 
musik, om man inte finge dansa ? Sitta där och 
nucka. Kanske sjunga andliga sånger till på köpet!»

Nu tog Lisa Rhödin fatt i hennes lilla lockom- 
kransade öra. — »Ja, det skulle nog inte skada den 
lilla fröken det. Förresten tycker jag, att meningen 
med det hela är både god och fin.»

Ilärom voro nu åsikterna delade och diskussio
nen fortsattes, tills kunder kommo in och afbröto.

Mellan ett och två hade den första gruppen sin 
middagsrast och till denna grupp hörde Lisa Rhödin 
och fröken Betty. Arm i arm vandrade de Drott
ninggatan nedåt, medan Betty höll på att proppa 
Lisa full med förtroenden. Naturligtvis rörde sig dessa 
om en »han» och ämnet var till den grad intressant, 
att de båda flickorna måste vända och gå Drottning
gatan uppåt igen, trots den knappa tiden.

Betty Erikson var en präktig, gedigen flicka, som 
vann ju mer man lärde känna henne. Men tyvärr 
voro hennes yttre drag ej så vackra som de inrei 
Hår, ögonbryn och hy voro lika färglöst gråblaskiga 
och den breda ansiktsläggningen och den tjocka nä
san förskönade ej. Däremot lyste blicken ur de små, 
grå ögonen så vaken, klok och god, att den kunde 
komma en att glömma allt fult omkring. Hon hade 
vuxit upp i ett fattigt hem bland en mängd syskon.

»Ingen har egentligen tyckt om mig riktigt,» sade 
hon, »man har nog värderat mig,' mest för mitt arbete, 
men heller inte mer. Och så har jag ju alltid varit så 
ful. Som barn riktigt led jag för den saken och 
man glömde heller inte att påminna om den. Jag 
har heller aldrig tänkt mig möjligheten af att nå
gon man kunde bli kär i mig, och ätt bli gift låg 
lika långt från mina tankar som att bli presenterad 
vid hofvet eller något annat omöjligt. Därför trodde 
jag honom heller inte, när han sade, att han var 
kär i mig. Han, som kunde få hvilken flicka han 
ville !»

»Ah, tala om’et riktigt från början,» bad Lisa 
bevekande.

»När jag hade min Semester i somras, så inac
korderade jag mig mig hos en familj på Värmdön. 
och hos dem umgicks han. Han kom allt oftare och 
hade jag varit inbilsk, kunde jag lätt trott, att det var 
för min skull. Men det föll mig inte in ens, när min 
värdinna gjorde sina små häntydningar. Förresten 
varnade hon mig på samma gång för honom och 
sade rent ut, att han var en dålig människa, som 
hade små förbindelser litet hvarstans och som rum
lade kolossalt. Han kom ut allt oftare och sökte 
alltid mitt sällskap, och så en söndag sade han 
mig, hvad aldrig någon sagt mig förut. Det vore 
värdt att släpa hela sitt lif för att en gång -få känna 
så, som jag gjorde då, men ändå vågade jag ej 
visa det, ty jag visste ju hurudan han var. Och 
det talade han själf om helt oförbehållsamt. »Men 
vill du ta’ mig sådan jag är med alla skavanker, 
så kan jag nog botas,» sade' han. Om jag ville! 
Men jag tordes inte. Jag vågade inte tro för mycket, 
ty då blef ju endast missräkningen så mycket bittrare, 
ifall han sedan lämnade mig för en annan.

Sedan träffades vi flere gånger här i Stockholm 
och han ville att vi genast skulle förlofva oss. Men 
vi hade ju ändå känt hvarandra så kort, att jag 
tyckte vi godt kunde vänta. Så fick han plötsligt 
en utmärkt plats på ett stort brukskontor i Norr
land, och i oktober reste han. Hvar enda vecka har 
jag haft ett eller två bref från honom och till jul 
kommer han hem.» Fröken Betty såg riktigt strålande 
ut, då hon berättade detta.

Under denna långa resumé hade emellertid de 
båda flickorna alldeles förgätit både tid och rum, 
och återfunno sig först långt uppe vid Observatoriet! 
Nu var det för sent att tänka på att hinna hem 
till middagen, hvarför de veko in på närmaste kon
ditori och vid hvar sin stor kopp chokolad fortsatte 
att slita på det outslitliga ämnet. Omsider beslöt 
man anlägga det mer förtroliga »du», och Lisa gick 
med ett halft löfte att få läsa något af hans bref.
De återvände till affären i bästa samförstånd, och 
stötte utanför porten samman med Majken, eskor
terad af en lång, ljus herre.

(Forts.)

UR DAGSKRÖNIKAN.
T^RÅN VÅRA ÖFVERSVÄMMADE provinsstäder, 

Upsala och Örebro, äro vi i tillfälle att i dags- 
numret bjuda våra läsare ett litet panorama af bil
der, hvilka helt visst skola intressera både dem, 
som varit offer för de Hösta böljornas» skämtlynne, 
och de lyckliga, som »hatva sitt på det torra».

Upsalabilderna hafva tillkommit genom några 
påpassliga amatörfotografer, hvilka med äkta stu
dentikost lynne återgifvit flere af det stora vatten
flödets mera roande moment, till hvilka de fogat 
några lika roande underskrifter. N:r 1 är sålunda 
en illustration till det kända ordstäfvet »den gubben 
går inte», här i skepnad af en s. k. »svartbäcks- 
gubbe», som envist motstår hvarje påtryckning, 
n:r 2 framställer is- och snömassor vid fallhufvudet, 
bildande de mest groteska figurer, n:r 3 amatörfo
tografens stundom föga afundsvärda ställning, n:r 
4_trafikens ombesörjande medels båt, n:r 5 spräng
ning af ett isstycke, n:r 6 »Hvi dröjer gondoliéren?» 
(den väntade är tvifvelsutan en student, som tar 
sig »den akademiska kvarten») och n:r 7 Järnbron 
blockerad.

Bilderna n:r 8 och 9 visa Örebro under vatten, 
nämligen den del af staden, som ligger väster om 
järnvägen och genomskäres af Svartån, hvilken där 
har mycket låga stränder.

TTÄSTARNES HEDERSDAG. Årets hästutställning 
-LJ- i hufvudstaden har afhållits under de gynn
sammaste auspicier och, som alltid, väckt stockhol- 
marnes lifliga intresse, hvilket på söndagen kulmi
nerade i ett vimlande folklif utefter Strandvägen 
och Djurgårdens promenadvägar.

Med vanlig skyndsamhet har Idun med sin kame
ras objektiv fästat några intressanta detaljbilder 
från utställningen och meddelar dem i dagsnumrets 
spalter åt sina läsare.

_ Å bilden n:r 1 synes kronprinsen i det ögon
blick han stiger ur sitt ekipage utanför cirkusbygg
naden och mottages af friherre O. Bonde, öfverhof- 
jägmästare H. af Petersens m. fl. N:r 2 återger 
prins Carl och prinsessan Ingeborgs ekipage, och i 
vagnen i bakgrunden kunna våra läsare skönja den 
lilla prinsessan Margareta. Bilden n:r 3 framställer 
grefve Karl Bonde med grefvinna, född Dickson, 
i deras ekipage, och i n:r 4 slutligen passera de 
prisbelönade ekipagen revy för hrr prisdomare.

Efter att i fjor hafva nödgats påpeka den för
summelse, hvartill hästutställningens byråförestån
dare då gjorde sig skyldig genom att icke tillsända 
Idun referentbiljetter till utställningen, hade vi 
ej kunnat föreställa oss, att samma försummelse 
skulle upprepas äfven i år. Så har emellertid skett, 
och då vi ej kunna finna någon rimlig anledning 
härtill, än mindre förmoda, att försummelsen skett 
med den aktade bestyrelsens vetskap, är det ej utan, 
att det hela synes få en viss bismak af personlig 
hämnd från byråföreståndarens, hofintendenten C. 
Bendix’, sida för den lilla prickning, som förra året 
kom honom till del. Förolämpningen träffar emel
lertid mindre oss än vår läsekrets, som nu genom 
vårt utestängande — åskådarbiljetterna till cirkus 
voro nämligen slutsålda i förväg —- gått miste om 
en del illustrationer, för hvilkas utförande vi på för
hand vidtagit anstalter. Idun torde för öfrigt väl 
nu utan gensägelse vara den tidning, som i illustra
tivt hänseende bäst och fullständigast följer dags
händelserna här hemma. Vi äro ock vana att på 
alla håll röna det största tillmötesgående och be
träffande mer eller mindre offentliga tillställningar 
jämnställas med den dagliga pressen. Både för vår 
egen och våra läsares skull hafva vi alltså ansett 
oss ej böra lämna det passerade oanmärkt.

*

TALLEN KEY, den fräjdade skriftställarinnan, an- 
träder i dessa dagar en längre studie- och re

kreationsresa till utlandet. Först går färden till 
England och Skotland, hennes förfäders land, hvars 
sång- och sägenrika nejder hon nu för första gån
gen skall beträda. I medio af juli anländer fröken 
Key till Paris för att under ett par veckor bese ut
ställningen och ämnar därefter, i sällskap med en 
svensk väninna, företaga en fotvandring genom Bre
tagne. Nästkommande vinter har fröken Key för 
afsikt att tillbringa på olika platser i Italien och 
först i juni 1901 går färden genom Ungern, Öster
rike och Tyskland tillbaka till Sverige.

Den celebra författarinnan lägger just nu, ome
delbart före sin afresa, sista handen vid ej mindre 
än tre nya litterära verk, nämligen »Människor», 
andra delen, »Barnens århundrade» och »Finska 
bref», en i sanning vacker afskedshälsning till hen
nes stora svenska läsekrets.

Dess absoluta renhet garanteras, men forbrukare däraf
Cacao och icke billigare uppblandade och förfalskade 
Hultmans Cacao.

uppmanas enträget att vid köp noga tillse att de verkligen erhålla Hultmans 
cacaosorter af svensk eller utländsk tillverkning, hvilka ofia utgifvas för

Partiförsäljning: Hultmans Fabrikers Filial, Riddargatan 10.
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FKÅN DE STORA ÖFVERSVÄMNINGARNA I UPSALA OCH ÖREBRO. EFTËR FÖR IDUN TAGNA FOTOGRAFIER 
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1. KRONPRINSEN ANLÄNDER 

OCH MOTTAGES AF BESTY- 

RELSEN.

2. PRINS CARL OCH PRINSES

SAN INGEBORG ANKOMMA.

3. GREFVE K. BONDE MED 

GREFVINNA, FÖDD DICKSON.

4. DE PRISBELÖNADE EKIPA

GEN PASSERA REVY FÖR

FRAN HÄSTUTSTÄLLNINGEN I STOCKHOLM. EFTER FÖR IDUN TAGNA FOTOGRAFIER AF A. BLOMBERG.
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FRAN PARISUTSTÄLLNINGENS INVIGNING!

PRESIDENTEN LOUBET FÖRKLARAR I STORA FESTSALEN UTSTÄLLNINGEN ÖPPNAD. 2. HUR UTSTÄLLNINGSPLATSEN TEDDE SIG NATTEN FÖRE INVIGNINGSDAGEN
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IZ UNGLIGA TEATERN. Redan pâ torsdagen f. v.
nödgades hr Georg Anfhes afsluta sitt intressanta 

gästspel härstädes. Den indisposition, af hvilken 
han nog redan vid sin hitkomst i någon mån be
svärades, tilltog nämligen högst betydligt och gjorde 
ett vidare uppträdande omöjligt. Trots denna opass- 
lighet blef dock hans framställning af Tannhäuser 
en prestation af högt värde, och hr A:s förmåga 
att under förhanden varande omständigheter så pass 
godt reda sig med sångpartiet kunde ej annat än 
väcka beundran. Rösten sparades för de viktigare 
ställena i partiet, och härigenom samt genom den 
ypperliga dramatiska framställningen fick man en 
klar och helgjuten bild af Tannhäuser, sådan man 
ej förr sett den på svensk scen. Konstnären hylla

des ock entusiastiskt af den fulltaliga publiken, som 
säkerligen’ med glädje skulle hälsa ett förnyadt 
gästspel af den celebre sångaren någon gång fram
deles.

TARAMATISKA TEATERN. »Första fiolen», komedi 
i 4 akter af Jens Petersen och Gustaf Wied, 

kommer otvifvelaktigt att länge hålla sig på pro
grammet, att döma af det hjärtliga och varma bi
fall, som å premieren kom stycket till del.

Lustspelet, som det strängt taget borde heta, har 
ingalunda mästerverkets rang. Dess kardinalfel be
står i en på föråldradt teatermanér arrangerad hand
ling med ej få orimligheter och åtskilliga longörer, 
dess förtjänster i ett alldeles briljant funnet upp
slag och många verklighetstrogna scener, skildrade 
med den saftiga humor och oförfärade lustighet, 
som är Gustaf Wied egen. Sedan Holbergs och 
Bellmans dagar har näppeligen någon nordisk dik
tare skrattat kraftigare och omedelbarare än Wied. 
Och ej minst ger han luft åt detta sitt faunsartade 
humör i »Första fiolen», hvars dialog är ett sundt 
sinnes robusta skämt med kälkborgarvärldens lyten.

Fröken Bosse, hvilken fått sig anförtrodd den

Hylin & C22
FABRIKSAKTIEBOLAG

-----= KONGL. HOFLEVERANTÖR. =---- -

UTSTÄLLNINQSTVÅLAR :
Viol, Hyacinthe, Héliotrope, Syrën m. fl.

THEA=ROS-PARFYM M. fl.

prisbelönta vid i8gy års utställning med
GULDMEDALJ

Försdljes i våra butiker
8 Regferingfsgfeita.n — A7esterlä.ngfgfatan 18 

A. T. 6469. A. T. 2497.
samt hos alla finare parfymhandlare i riket.

mycket fordrande, men tacksamma hufvudrollen, 
löste uppgiften på ett sätt, som ådagalade, hvilken 
fin och smidig talang hon besitter för ingenueroller.

Köp

Sehweizer-Siden!
Rå- och Tvätt-

Begär mönster af våra nyheter i svart, hvitt eller färgadt.
Specialitet: Tryckt Siden-Foulard, Rayé, Cadrillé, 

siden för kläder och blusar från 90 öre pr meter.
Vi sälja i Sverige direkt till privatpersoner och sända de utvalda siden

tygerna tullfritt och franko till bostaden.

Schweizer & Co., Luzern (Schweiz).
Sidentygs-Export.

Venil Vidil Vieil
Äggkokare & Kopp.

Rent! Aptitligt! Inga skämda ägg mer!

JOSEPH LEJA,
Bosättnings-Afd.

Stort urval af
BOMULLSTYGER

Svenska och engelska
HVITA KLADNINGSTYGER

Profver sändas franko på begäran.
16 Hamngatan 16.

Bröderna Svensson &Co.

Damer !

Hartmann’s Normal-Artiklar
Praktiska! Oumbärliga! Af läkare förordade I 

(Paket à 6 st. kr. 0,80. Paket à 12 st. 
(nägot mindre format) kr. 1,25. Gördel kr. 
0,75) hos : Franska Modemagasinet, 2 Läst- 
makaregatan, Jönköpingsmagasinet, 45 Re
geringsgatan. (G. 96686)

Hemfärgpning*
kan billigt och mycket lätt försiggå med 
Campanas färgtvåler, med hvilka man i oli
ka nyanser kan färga både bomull, siden 
och ylle. Finnes bos hvarje välsorterad 
handlande samt hos
Aktiebolaget Campana,

Malmö. (G. A. M. 59117)

Prenumerera
på

Iduns Modetidning!

TT O T* bleksot, blodbrist och svaghet äro 
Pinus Piller ett mycket välgöran

de medel. Mänga bafva genom dem erhållit 
hälsa och arbetskraft. Pinus Piller är ej 
ett medel, som utlofvas hjälpa alla krämpor, 
men för ofvanstående sjukdomar äro de, 
rätt använda, ett osvikligt botemedel. En 
sats (2 askar) piller med fullständig bruks
anvisning, erbälles fraktfritt om 2:70 sändes 
till C. J. LINDAHL, Säfsjö. (S.T.A.69488)

Barnkläder
nu inkommet I stort urval till

Gossar ocb Flickor.
OBS.! Af ven för Nattvardsungdom.

Vesterlånggatan 24, 1 tr.
Nancy Cederberff.

Stort urval af
Garneringsartiklar. 

Sidenband, Spetsar o Broderier
:\
derier ^

HILDA KEMPENDAHL
00 Q:la Kungsholmsbrogafan fl fl
™ mellan Drottningg. o Hötorget. ™ "

\Spécialité: Snörlif.
Allra. Telef. 44 11 7

Bomullstyger,
Franska, Engelska, Svenska hand- 
väfda, samt af Almedahls tillverk

ning, stort urval i nya vackra 
mönster.

Piqué till Bluslif och Klädningar
i hvitt och crème.

Prima kvalitéer. Billiga priser,

Karl Larsson.
Drottninggatan 73 C,

STOCKHOLM.
Profver sändas på begäran franko.

Norrköpings Ullspinneris ^ 
Kemiska Tvättanstalt
Hötorget 9 (SlÖjflpt). /V
Holländareg. 14 . ~

Stockholm. %
A. T. 7096. 'KV* kemiskt 

tvättas eller
¥ OL fäxgas alla slags 

fy Herr- o. Damkläder, 
Gardiner, Broderier 

w m. m. och bli som nya 
igen. Fort, väl och till 

billigaste pris.

"prenumerera pä Jdun!
Göteborgs EEX.

Skånes Enskilda Bank
uthyr från 1 maj 1900

ZSLassafacls.
i sitt brand- och dyrkfria kassahvalf.

(S. T. A. 72070)

Stockholms v
Läsesalong
25 Beridare. 
bansga ^

V>°

All

nyare lite- 

ratur på olika språk.

Nya mönster i säng-, res-, barnvagns- & 
hästfiltar, extra storlekar och ovanligt tjoc
ka. från 2,50 pr st. Strykfilt, tjock, 155 ctm. 
bred à 3,95 pr met.

Stick- och klädesylle samt ull emottages 
till väfnad mot billiga arbetslöner, äfven till 
direkt byte. 18 kgr. fraktfritt.

Riks 163. Allm 7653 *.

HILDUR ANDERSSONS 
Väfnadsafdelning

9 a Oxtorgsgatan, butiken.

M etallfabriksaktiebolaget

C. C. SPORRONG & C:0
23 Regeringsgatan 23

STOCKHOLM
Utför: förgyllning, försilfring,förnickling 

samt renovering af 
antika och moderna metallarbeten.

STANLEY
är en utmärkt 
god hållbar 
och lättgåen
de velociped 
med patente- 
rade uppfin 
ningar.

piy NORNANS 
** SYMASKINS 

VERKSTADS 
AKTIEBOLAG 

Göteborg. 
Prisk. gratis.

^mmmm Mycket för 3 kr.
100 biljettpapper tjockt, vackert, hvitt, 

lin., m. monogram el. initialer, sv. el. 
kul., 1,25; 100 kuvert, modern fac., tjoc
ka, hvita inv. blå, m. monogr. el. init. 
1,25; 100 Visitkort å fin kartong, nätt 
format, vacker stil 0,90. Tillsammans 
för 8 kr. mot postförskott el. efterkr, från 
Abr. A. Berg &, Co , Mariestad. Prof mot 
10 öre.

Stort lager af

Barnkläder
för alla åldrar, från 1 till 14 år. 

Goda tyger. Nya modeller. Billiga priser.
2 St. Vattugatan 2. 

0 Norrbro-
Basaren 10.H. Nyström,

Lars Monténs Neutrala Kärntvål till ylletvätt ocb 
Oleintvål till linnetvätt användes lämpli- 

.......gast sålunda:
’Vi kg. tvål kokas i 2 liter vatten ; när tvålen är uppläst, tillsättes ander om- 

röring 20 å 25 liter Ijnmt vatten; i denna ntspädda lösning neddoppas plaggen. 
Vid ylletvätt böra såväl lösningen som skölj vattnet hafva 36 å 38 grader.»

Finnas hos de flesta speeerihandlare samt i mina butiker.
N:r 19 Stora Nygatan. — N:r 29 S:t Paulsgatan.

«nfwrftvmedali i Köpenhamn 1888. Guldmedalj i Stockholm 1897

-

Victor Enberg
7 Brunkebergstorg 7

(J. F. Holtz f. d. lokal)...........
[rekommenderas sitt nu inkomna lager af

Saisonens nyheter
i svarta och kulörta

Solida yaror. Billiga priser,
Allm. tel. 4158.

På C. W. K. Gleerups i Lund förlag 
har i bokhandeln utkommit:

Boernas Historia
af G. EGELHAAF.

Öfversättning af P. S.
Med en karta och statistiska upplysningar 

Pris 75 öre.

(G. A- M. 58 927)

LfMETIDD baden borg, IVNLirr NORRKÖPING.
Vår- och Sommarmån. gifva goda resultat. 

I
Fanny Gelins 

Parfymmagasin
Malmtorgsgaran 5

(midt emot Hôtel Kung Karl) 
finnes välluktande samt 
osvikligt medel mot mal.

Rikstel. 22 25.

Fjellnäs Högfjells- 
sanatorium,

öppet året rundt. Begär pro
spekt under adress FjelllläS.

Lektyr.
Ett antal äldre årgångar realiseras till be

tydligt nedsatta priser och erbjuda för dem, 
som förut ej äga desamma, en billig, om
växlande och lärorik lektyr. Mot insän 
dande af nedannämnda belopp till Expedi
tionen af ldun, Stockholm, erhålles inom 
Sverige portofritt:
Idun 1893 (n:r 1 felas)-------------------- 2: 25
Idun 1894 (komplett)----------------------- 2: 25
Idun 1895 (julnumret oberäknadt)-----2: 50
Idun 1896 ( d=o d:o )____2: 50
Idun 1897 ( d:o d:o )------3: —
Idun 1898 (med juin.)-------------------- 3: 50
Idun 1899 (n:r 92 och julnumret slut) 3: 50
Iduns julnummer 1894 ______ _______0: 20
Iduns julnummer 1898 _____________ 0: 50
Barngarderoben 1899 (12 n:r)________1: —
Kamraten 1894 (n:r 19 felas)________1: 25
Kamraten 1895 (n:r 7 felas)_________ 1: 50
Kamraten 1897 (n:r 18 felas)________1: 50
Kamraten 1898_____________________2: —
Kamraten 1899.......................................  2: —

Vid rekvisitionen, som skall åtföljas af li
kvid, torde noga uppgifvas, hvilken af ofvan- 
nämnda årgångar som önskas.

Exp. af Idun.
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Här och hvar skulle man visserligen kunnat önska 
mera bredd, mera lössläppthet i enlighet med rollens 
karaktär, men å andra sidan ådagalade den unga 
artisten sä mycken intelligens och fin urskillning 
i de ofta rätt vanskliga scenerna och nyanserade 
replikerna så förträffligt, att man i mångt och 
mycket fann sig föranlåten att öfverse med fram
ställningens brister.

Herr. Personne som läroverksadjunkten Möller 
var en i hvarje detalj mästerligt genomförd karak
tärstyp och torde, näst hans Malvolio, tillhöra det 
allra yppersta, denne skådespelare någonsin åstad
kommit i komisk karaktärsskildring. Det var, kort 
sagdt, en mönsterprestation, som med heder skulle 
bestått profvet på hvilken som helst europeisk rang
scen. Att herr Bceckström i djurläkare Dillings skep
nad skulle skänka publiken flere tillfällen till hjärtligt 
löje, var ju att vänta, och hvad hv Bergström beträffar, 
bar ju han prerogativ på att väcka munterhet, så 
fort han blir synlig i rampljuset. Fröken Adamsen 
visade i en trotjänarinneroll sin talang från en ny 
och denna gång fördelaktig sida.

Stycket var förtjänstfullt uppsatt af hr E. Gran- 
dinson.

T EIPZIGS FILHARMONISKA ORKESTER har här 
^ gifvit fyra konserter och genom dem alla till 
fullo bekräftat det rykte, som gått före densamma. 
Med dess uppträdande har liksom förnummits en 
fläkt från kontinentens stora musikcentra. Dess 
prestationer under ledning af Hans Winderstein hafva. 
åhörts under andaktsfull tystnad och följts af det 
mest entusiastiska bifall. I precision, rytm och 
nyansrikedom har intet återstått att önska, och det 
stora anseende som mycket framstående dirigent, 
som hr W. i sitt hemland åtnjuter, har gjort sig 
gällande äfven här. Af de tre konserter, som gif- 
vits, då detta nedskrifves, sätta vi, hvad utförandet 
beträffar, främst den första, som uteslutande var 
ägnad åt Wagner, och som kulminerade i uverty
ren till >Mästersångarne>, hvilken gafs som extra 
nummer. Andra konserten upptog endast komposi
tioner af Beethoven med den härliga pastoralsym
fonien som hufvudnummer. Programmet för den 
tredje konserten var deladt mellan nordiska kom
positörer — Enna, Halvorsen och Grieg — samt 
Wagner. Dessa konserter skola räknas som ett 
evenement under den nu snart tilländagångna mu
siksäsongen.

TAN KONSTUTSTÄLLNING af synnerligt intresse 
pågår för närvarande i den rymliga atelierloka

len, Mästersamuelsgatan 38. Den omfattar en rik 
samling oljefärgstaflor af hufvudsakligen äldre ita
lienska mästare, bland hvilka verkliga pärlor af be
römda namn, innefattade i charmanta, äfvenledeä an
tika ramar. Konstkännare, sådana som professor 
Julius Kronberg och amanuensen E. Folcker, ha 
värderat de olika konstverken, som hållas till salu 
för verkligt moderata priser. Dessutom finnas en 
del vackra italienska väfnader och andra konstföre
mål, bronser, skulpturer i marmor, trä och elfen
ben — det hela en sann skattkammare för samlare 
och konstkännare. Vi uppmana lifligt alla dylika 
att ej försumma ett besök; de kunna här för godt 
pris göra intressanta förvärf och samtidigt stödja 
en verkligt fosterländsk sak. Det är nämligen för 
att kunna anskaffa medel till de arbeten, som ut
föras af kommittén för en allmän svensk folkpen
sion och som syfta till fattigvårdens aflösning, som 
den värdefulla samlingen af en för frågan intresse
rad person ställts till kommitténs disposition.

’’Ç-AC-ST'S?

Drottninggatan 68, Stockholm.
TANDLAKAREN

Arthur Wijkander,
Skeppareg. 4, n. b, 2:ahuset fr. Strandv. 
Rådfrågningstid 11—2. Alim. tel. 157 9V.

Tandläk. Elias Widfond,
25 Reg-eringsgratan 25.

Träffas kl. 10—2 och e. m.
Plomb, och insättning af artificiella tänder.

Hvarje stammare
kan lära sig tala flytande efter osviklig 
fullt fysiologisk metod.

Bryggaregatan 10. Julius Kamke.

Kronisk Snufva och
Svalgkatarr

behandlas med inre smärtfri massage (med 
instrument) af

Professor G. Cederschiöld.
Träffas hvardagar 2—4. Hngelbrektsg. 5.

Kurser i

Sjukgymnastik 
och Massage

gifvas af medicine kandidat A. Kjell
berg, Iegit. sjukgymnast. Prospekt pa be
gäran. Adr : Stockholm, Mästersamuelsg 
64, Allm. tel, 667. (S. T. A. 70389)

Kurs
i

Sjukgymnastik & Massage
fran Okt. Juni. Prospekt på begäran.
(G. 96588) Doktor 0. Wide, Stockholm.

Asthmahonung,
gammalt bepröfvadt medel mot asthma. Re
kommenderad af läkare. Levereras porto
fritt à 3,50 pr burk. Fru I. W. LUNDBLAD 
Liila Vattugatan 24, Stockholm. (G. 1502) I

Damast-Siden-Klädnmg kr. um
till högre pris 12 meter! — porto och tullfritt tillsändt! Profver omgående, likaså af 
svart, hvilt och kulört Henneberg-Siden från 65 öre till kr. 16: 60 pr meter.

G, Henneberg, Siden-fabrikant (k. o. k. hofl.) Zürich.
Barrys Trieoplierous,

behaglig och antiseptisk toilettartikel för Huden och Håret1 
.. r?ias- V1 brandling af kross- och brännsår, blånader, utslag m. m,
Ofelbart mjellbefriande, omöjliggör tinkturen hårets affallande, håller hårfästet rent och 
friskt samt befordrar således hårväxten. Finnes till salu à 2 kr. 60 öre pr flaska i Par- 
lymattarer och Herrekiperingar samt hos Herrar Hårfrisörer.
Lager hos Rudolph Jeanson, Stadsgården N:o 14 A, Stockholm.

Allm. Telef. 34 74.

Tandläkare TOM von HALL
— 15 Stureplan 15. —

Hvard. 10—2, 5—6. Helgd. 10—12. 
Allm. Telefon 58 48.

Tandläkare
John )/. Lindh-Hygrell,

11 Blrgerjarlsgatan 11.
Rådfrågningstid 1—2. — Allm. tel. 13057.

TANDLÄKARE

G. Gison Hård af Segerstad, 
Alma Hård af Segerstad

Birger Jarlsgatan 13, I tr.
Rikstel. 2048. Allm. tel. 8646.

0u$taf Piebls Bryggeri-M.
i Stockholm 66 Götgatan 66 Stockholm

refommenberar stna ftff»erftntngar «ft

Eager-#!. Cagerdricka
Pilsner-Öl, Iskällare-Dricka

samt såsom spectaftfef:
Pilsner-Bricka

Allm. telef. 36 56. Rikstel. 18.

n
Co O.

il

Handarbetets Vänner.
Handarbetskurs anordnas för lärarinnor från 2 maj—2 juni hvarje helgfri dag kl. 5— 

7 e. m. A ft i ft 15 kr. För deltagande i kursen fordras att styrka sig hafva genomgått 
folkskolans handarbetskurs eller äga däremot svarande kunskaper. Anmälan bör ske ä 
Föreningens byrå, Brunkebergstorg 18. (G. 97469)

Billigast, Mst, elegantast, modernast
af alla Skandinaviens modetidningar är och förblir 
Iduns Modetidning, som under år 1900 utkommer i 
tvänne upplagor, båda med två stora 8-sidiga nummer 
i månaden och hvartdera innehållande 70—80 char
manta illustrationer samt åtföljdt af en stor dubbel
sidig mönsterbilaga af ovanligt rikhaltigt innehåll. 
Den dyrare upplagan, kallad planschupplagan, har 
därjämte med sitt första nummer i hvarje månad 
en lin-fin kolorerad modeplansch med moderna hår
frisyrer på baksidan samt med sitt andra nummer i 
hvarje månad en uteslutande för denna planschupp
laga framställd handarbetstidning med vackra och mo
derna svenska mönster för handarbeten, läderplastik, 
glödritning m. m. Prenumerationspriset för halfår 
å planschupplagan är som hittills endast kr. 2.50, 
kvartal 1.50, å den andra upplagan (utan planscher 
och handarbetstidning) endast kr. 1.60 och 
kvartal 1.—

TEOSÅ bad- och sommarvistelseort
rekommenderas som synnerligen angenäm. Ren och stärkande luft. Saltsjö- och alla 
slags varmbad. Två läkare på platsen. Daglig åogbåtsförbindeise med Stockholm. 
Vackra omgifningar. Förfrågningar besvaras af hadkamreraren. (S. T. A 72025 )

Stockholms Tattersall.
Kroppsrörelse är hälsa.
Kidning är en den bästa och 

nyttigaste kroppsrörelse.
Rldlektioner för nybörjare. Ridkurser. 
Ridklubbar med musik. Undervisning 

i terrängridt.
50 lektionshästar.

Högstedt & C:o
32 Regeringsgatan 32

— Stockholm — 
Specialitet :

Bordeaux- & 
Bour gogne-viner

Billiga priser.

Beställ i tid
1Motorer och motorbåtar. Utan att trampa

—H,,     nT-imTTTII II Ull I °Ch SatS&iVäUifflwmj m
■M ! ....... .UJI-JJUHBJ Arvid S,

Åberopa alltid denna tidning.

förflyter halfva vagen på 
tigerfrihjulet. Velocipeder 

och satser för mecanici. Fjederstolpar. Beg. automo- 
billigt. Motorbåtar. Motorer f. roddbåtar m. m. 
r ill. kataloger.

Ârvid Schuberths Fabr. & H. A. B., Centralpalatset, 
Stockholm.

JOH. LUNDSTRÖM & C:o.
Stenkol, Cokes,

l:a maskinkrossad Anthraeit,
bästa bränsle for illnminationskaminer och värmenecessärer.

Carré-Briket t er
för kokspislar, kakelugnar, strykugnar m. m.

Allm. tel. 22 88. Kontor: 22 Skeppsbron 22. Rikstelefon 427.
Allm. tel. 6019. Försäljning: 5 Strandvägen 5. Rikstelefon 22 20.
Allm. tel. 61 98. Filial : 1 JParmmätaregatan 1. Rikstelefon 20 12.

KALODERMA-GELEE * KALQDERMA-TVAL

F.WOLFF&SOHN
Erhålles å Apoteken samt 1:sta klassens Parfymeri- o. Frisér-Affärer.

D. J. elgërtjsT
Fabriks- & Handelsaktiebo/ag, ÖREBRO.
o

Angfärgeri, Qarn- & Väfnadshandel.
Stort lager af allt hvad till affären hörer.

Kemiska Tvätt- och Appreteringsanstalten
rekommenderas.

Ull och Stickylle spinnes samt tages i utbyte.

GEFLE MANUFAKTUR-AKT.-BOLAGS
Oblekta, Blekta och Färgade

VÄFNADER
'SkyddsstämDel.

försäljas i.parti frän kommissionslagret 
i STOCKHOLM hos ADOLF BODELL.

Allm. 
8 68. 

47 36. Olssons KoUmp^ Riks-
179.

ÖV* Stockholm.
loma ANTHRACIT.

Hualiållslsol. Cokes. M&rie-Briketter

M. Puttkammer,
53 Drottninggatan.

Vill Ni utan stor kostnad dekorera Edra 
rum smakfullt och originellt, så försök mina 
förtjusande Japanska Crêpetyger i olika fär
ger och mönster till endast kr. 1. 25 pr me- 
^r- Profver till landsorten franko mot in
sändande af 50 öre i frimärken.
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Telegram. K. M. LUNDBERG
V 'rrVTTT A T? nr T ATT AT nr AT

Berlin. Vid jämförande undersökningar 
har F. Paulis AZYMOL visat sig vara det 
verksammaste mot smitta, för sårbehand
ling, ekzem, reformar, utslag, finnar o. d. 
Assistenten vid Professor Kochs Institut, 
Doktor Aufrecht afslutar ett intyg sålunda: 
»— — intygas härmed, att Azymol icke 
allenast är utomordentligt verksamt för 
borttagande af obehaglig andedräkt, utan 
äfven i hög grad bakteriedödande och ej på 
minsta sätt angriper tändernas emalj äfven 
vid flitigt användande under längre tid.

Berlin ..... D:r Aufrecht.

D:r P. Håkanssons

SALÏÏBEÎN
användes af alla, som lärt känna det,

såsom det bästa medel
mot värk och inflammationer till följd af 
yttre skador, sår, bölder, tandvärk, rosen, 
åderbråck, hämorrojder och halssjukdomar 
m. m.
Det förnämsta toalettmedel och 

det pålitligaste hårmedel.
Om de olika användningssätten för olika 

ändamål se den hvarje flaska medföljande 
beskrifningen.

Allmänheten varnas mot efterapningar af 
fabrikatet.

Alla mödrar,
som ej själfva gifva di åt sina barn, böra 
köpa

DYNAMOL.
Dynainol, beredd enligt bruksanvis

ning, har samma kemiska sammansättning 
som modersmjölk.

lAynamol är lika lättsmält som mo
dersmjölk.

Dyuaraol kostar färdigberedd endast 
30 öre litern.

OyiRamol köpes på alla apotek. Pris 
3 kronor för 500 gram.

Partilager finnes å Instruktionsapoteket 
Nordstjernan i Stockholm.

Hufvudnederlag : Apoteket Fläkta Orn, 
Malmö. (G. A. M. 58965)

A. Wilh. Lindbergs
Piano etablissement. 
Stockholms äldsta piano
affär, etablerad år 1856.

26 Regeringsgatan, Sthlm. 
Allm. telef. 59 88. Telegrafadr. Piano, Sthlm.

Lager af flyglar, pianinon och orglar från 
in- och utlandets förnämsta fabriker.

Fru Örn’s 
Atelier

för Damtoiletten, 
19 Tunnelg• 

Stockholm, 
rekommenderas i 
benägen åtanke. 
Välkänd elegant 
snitt till modera
ta priser. Fina
ste rekommenda
tioner öfver hela 
landet. Förfråg
ningar besvaras 
omgående. 2

Aug. Hoffmann
Kungl. hofleverantör

2»l^a,ra.cs±'<a.'fcï5?‘il3£.
18 Lästmakareg^atan 18.

Öba. Instrumenter uthyras.

Strömstads 
H af skuranstalt.
(Säsong 1 Juni-15 September.) 
JProspekt m. m. sänias kostnads

fritt på begäran.

1DUNA“-uuo
Alb. Lundells Chokladfabrik, 

Stockholm 4.

“IOUNA“-cmlad.

TEXTILAFDELNINGEN.

THYRA GRAFSTRÖM
Stockholm

Färdiga och påbörjade =-------

på siden, kläde, lärft och yllestramalj. Mönster uthyras. 
Rekvisitioner från landsorten ombesörjas pr omgående.

Barnkläder
Kavajer 

Kavaj-koftor 
Regn-kragar

M. BENDIX,
33 O Drottninssatan. 30 O. 

3 ©turegatan 5.

alla Nyheter
i

Pariser-, Berliner- och 
Londoner-Modeller

äro nu inkomna, och i urval och ele
gans fullt jämförliga med de förnämsta 
affärernas pä kontinenten.

Kappmagasinet Iduna
12 Kungsträdgårdsgatan 12.

LIEBIG SÏ
KÖTT=EXTRÄKT 

Endast äkta

B

när hvarje burk bär namnteckning

Drygast, därför biUigast. i blått trjch

En gros endast hos bolagets korrespondenter tor Sverige
OTTO DAHLSTRÖM & Co., STOCKHOLM.

(S. T. A. 68543)

STOCKHOLMS INTECKNINGS-GARANT1-AKTIEB OLAGS
BRAND- och DYRKFRIA

FÖRVARÎNGSHVALF
(öppna alla söckendagar kl. V* 10—4)

Innehållande c:a 1,650 st. skåpfack. Ärlig hyra för fack, beroende af storleken. 20
25, 35, 50 kronor, 
varing; äfvenledes emottagas värdepapper

Testamenten, Gåfvobref och dylika handlingar emottagas till för 
.................. ................. T. A. 68015)

■yv ^ ^ -> •> •:>- -> ^ -Js •>- >V -<• -<•  ̂^ -g ^y-V-W Jrvr f v- ~v v v v v 'v x- V v V-v-vv -v-vx-v v-v»'

Annonser införda genom

SVENSKA KURORTFÖRENINGEN.

Hafsbad: 
klimatisk kur- o. 
rekreationsort, 

Vestkusten.
Fiskebäckskil Säsong:

15 juni till 
början af sep

tember.
Alla tidsenliga badformer och karmedel. Billiga priser. Utmärkt restauration. Rum 

anskaffas och prospekt sändes af Kamreraren.
Badläkare: D:r Söderholtn, adress Fiskebäckskil. (G. 97335)

Brunns- och Badinrättning
har ett naturskönt läge, omgifvet af skog och sjö. Utmärkta mineralkällor, af hvilka 
skroffelkällan visat sig förtjänt af synnerlig uppmärksamhet. Alla sorters bad serveras 
såsom tallbarrsgyttje-, stål- och Nauheimer- o. s. v. Fullständig kallvattenkur. Behänd 
ling med gymnastik, massage, elektricitet, magsköljning m. m.

Läkarevården bestrides af Doktor R. Friberger från Upsala. God och billig restaura
tion. Fullständiga prospekt gratis och alla öfriga upplysningar genom

(G. 13116) M. HAGMAN, Vexiö.

LannaskedeHögt och vackert 
läge i skogrik

1 Brunns- och Badanstalt.
Öppen: I Juni—1 Sept. 

Läkare :
D:r 0. Sandell,

Hvetlanda.

Fullständig brunns- och badkur. Utmärkta gfyttjemassag'ebacl, Nauheimerbad, 
tillredda med flytande kolsyra. Goda bostäder. Billiga lefnadskostnader. Rum och 
prospekt genom Brnnnskontoret, Lannaskedebrunn. (G. 97183)

öppet förvar (S. T.

Säsong : 26 Maj—bör
jan af Sept. — Intendent:
D:r Odenius, Stockholm.

Vattenkuranstalt
MÖSSEBERG Rum m. m genom 

Kamrerarekontoret,
Falköping- Ranten.

1,100
fot öfver hafvet. och Sanatorium Billiga lefnads- 

omkostnader.

lOBBTÜLJE HAFSBADAKSTALT
fV- Saison 10 juni—1 september.

sjf Vidtberömda Gyttjemassage- och Tailbarrsbad jämte öfriga brukliga badformer. Under 
sistlidne sommar serverades cirka 22,000 bad i'varmbadbuset. Vacker natur med vid
sträckta promenader. Sunda bostäder med Iandtligt läge. God restaurant; billiga lef
nadskostnader. Utmärkt musik. — Ansökningar till fria bad insändas före 15 maj. — 
Läkarevården bestrides af Doktor A. Brandt. Kamrer Th. Ohlsson expedierar beställnin
gar af rum och badtimmar samt öfversänder prospekt, som äfven erhalles å Turistför
eningens byrå i Stockholm. (G. 97021)

Rindö Prospekt i Sandbergs 
bokhandel.

Rumsbeställn. pr Ö. T. 1112.

Läkare :
Prof. Rosendahl.

Säsong: 15 maj—15 sept.

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

Lämplig kurort för fall af blodbrist, måg- 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 sanatoriet 
TaÏÏhôjden. Restaurante« förestås af fröken Alma Strömer. Lätta kommunikationer med 
Vaxholmsbåtarna. (S. T. A. 71938)

Storartade anläggningar. 
Starkaste järnkällor. 
Utmärkta gyttjemassagebad. 
Stålbad och hafsbad.Ronneby

Brunn.Saison i juni—31 aug.
Naturskönt läge nära Östersjön. 
Fullständiga prospekt gratis och franko

genom Brnnnskontoret. (G. 96804.)

Härligt läge vid hafvet. 

Mildt ö-klimat. VISBY. Specialbehandling af 
nervsjukdomar och mag

sjukdomar.
OBS. Gödnings- och diet

kurer.
Salta hafsbad, varmbad, alla slag, äfvensom kallvattenkur med källvatten och de för 

Visby säregna sol- och solluftbaden. Rum och upplysningar: Badkamrerarekontoret i 
Visby. Badprogram äfven i Stockholm å Svenska Turistföreningen och Stockholms Rese- 
bureau. Tidsenliga förändringar!

Öfverläkare: 2>:r* Karl Kallenberg, Stockholm, efter 15|4, Visby. (G. 96992.)

Åre Turist- och Rekreations-ort.
Hög ocb ren fjälluft. Utmärkt järnvägsrestaurant — innehafv. sedan 1884 af Fru 

Karin I/son Wettergren. Läkare för sommaren (bostad: Grand Hôtel) Doktor K. Söder- 
liDg Birger Jarls*atan 22, Stockholm. Lungsjuka mottagas icke. Prospekt pa begäran. 
Beställningar af rum såväl inom Grand Hôtel Are „som i privata bostäder genom KAM
RERAREKONTORET. Telegrafadress: Hotellet, Are.

Storliens Järnvägshotell
med restaurant, beläget 2000 fot öfver hafvet. Beställningar af rum såväl i Hotellet som 
i privata bostäder genom Fru KARIN L:SON WETTERGREN. (G. 97329)

Tegnérska Pensionen i Marstrand
återtager den 1 juni sin verksamhet i annan lokal.

Korrespondens med Fru C. Brodén. född Tegnér,
(S. T. A. 09774) adress Köping.

Saltsjöfisk
at alla slag, bäst ocb billigast från

Henrik Pettersson & C:o, Göteborg.
Telegramadress : Henriks.

Mariehamns badanstalt på iland
rekommenderas. Öfverläkare D:r JOHANNES HOVING. Begär prospekt! (S. T. A. 71883)
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LEDIGA PLATSER.

■pN UNG, anspråkslös, bättre flicka, sökes 
° för sommarmånaderna å stöire egendom 

på Kinnekulle, för att gå frun tillhanda 
emot fritt vivre. Svar snarast till »G. S.», 
p. r. Hellekis. (592)

T MINDRE LÄKAREFAMILJ finnes plats 
-1- för enkel, anspråkslös, stadgad hushålls- 
fröken, frisk med jämnt, gladt lynne, ägande 
praktisk kännedom om eti husbålls ordnings- 
fulla skötande samt fullt kunnig i enkel, 
god matlagning, bakning, strykning, linne
sömnad och lagning, samt villig deltaga i 
alla husliga sysslor. Sökande må vara or
dentlig, plikttrogen och pålitlig. Svar jämte 
fotografi, uppgift om ålder samt referenser 
innan den 5 maj till Fru V. Lindstein, 
Ljusdal. (597)

FÖR EN VILLIG, ärlig och ordentlig 
flicka finnes nu genast pla'.s såsom en

sam i två personers hushåll i småstad i 
Upland. Bör vara kunnig i matlagning och 
somnad: Svar med betygsafskrift samt upp
gift om ålder och löneanspråk torde sändas, 
märkt »E. B.», till Iduns exp.

i^TT STÖRRE ANTAL goda platser alt 
Ii skyndsamt söka för husföreståndarinnor 

i ungkarlshem på landet, hushållsbiträden, 
fullt kunn. i matl., bak m. m., samt barn
fröknar. Nya Inackorderingsbyrån. Brunke- 
bergsgatan 3 B. Etabl. J887. (595)

UNG FRANSYSKA
önskas som sällskap i sommar af en pro- 
fessorsfamilj, som Kommer att vistas vid 
en af våra största hafsbad. Närmare ge
nom Främlingsbyrän, Fredsg. 30, Rikst. 3200, 
Allm. Brunk. 3L. (G. 97382;

pNKEL FLICKA, van vid landet, kunnig 
i matlagning, bakning, inläggning, stryk

ning, önskas genast som hjälp i mindre fa
milj. Svar till »10 *, Bro. (G. 97383)

I YNGRE tjänstemannafamilj på landet 
kan en bildad, stark flicka erhålla plats 

för att handhafva vården af en äldre, sjuk 
herre, och äfven deltaga i husliga göromäl. 
Svar med lönepretentioner till »Z.», Bjur
fors, Avesta. (602)

TTÄRDINNEPLATS i trefl. sjöstad finns 
V för musikal, fruntimmer. Kassörska, 

Bokförerska, Hushållsbitr. m. fl. få platser. 
Regerings g. 46, Sthlm. J. LARSSON & Co.

EN VERKLIGT BARNKÄR, 
erfaren och pålitlig, ej för ung flicka, med 
mildt men bestämdt lynne och i allo små 
pretentioner, önskas att sköta två snälla och 
friska barn på 3 och 4 år. Svar genast till 
»Herregård», Mariestad p. r. (575)

T?N ÄLDRE, men gladlynt och frisk, er- 
. faren och pålitlig samt verkligt barnkär 
jungfru önskas till heiregard i Vestergötland 
att sköta tvä rara barn, gosse och flicka, 3 
och 4 år gamla. Svar strax tid »1 maj — 
landet», Mariestad p. r. (576)

’Sjuksköterskebefattningen
vid Kneippbaden, adr. Norrköping, är ledig 
den 1 juni 1900. Sofiasystrar äga företräde. 
Jämte lönen följa fri bostad, ved, ljus, upp- 
passning och linne. Svar med betyger och 
rekommendationer jämte lönevilkor insän
das till Verkställande direktören.

(S T. A. 71794)

OBSERVERA.
Ett mellan 40 och 50 är gammalt friskt 

och vänligt fruntimmer, kunn>gt att förestå 
ett mindre hushåll pa landet utan jordbruk, 
och något vant vid sjukvård, erhåller plats 
hos äldre herre och fru, den senare sjuklig. 
Ett godt och stilla hem eibjudes. Svarmed 
betyg och anspråk insändas under adress 
Unnaryd _ till Doktor Gustaf Essén, som 
lämnar vidare upplysningar. (5b2)

QVENSK FAMILJ, bosatt i utlandet, er
0 bjuder en ung flicka med goda skolkun
skaper plats att gå fiun tillhanda med söm
nad, lagning, städning samt att sälJskapa 
med 3 barn emellan 6—12 år. God behand
ling, som medlem af familjen utlofvas. In
gen, som ej äger allvar och håg för ordnadt 
aibete, göie sig besvär. Svar med foto«r fi 
samt uppgift på löneanspråk till »Svensk 
familj», adress S. Gumælii Annonsbyrå, 
Sthlm. (G. 203b)

BARNFRÖKEN,
bildad, anspråkslös och verkligt barnkär 
samt i öfrigt kunnig i sömnad, erhåller plats
1 officersfamilj för att taga vård om två 
barn om respektive 6 och 7 år. Svar med 
betyg, fotografi, uppgift om ålder m. m. 
sändes till »F. S.», Karlskrona p. r. (574)

B ARNFK ÖKEN.
25—30-årig, anspråkslös, bättre flicka, frisk 

och gladlynt samt van vid barn, får plats 
på herregård i Södermanland att sköta två 
små barn. Svar märkt »Pålitlig» sändes 
till Sv. Telegramb. Annonsafd , Stockholm.

(S. T. A. 71866;

FOR EN ANSPRÅKSLÖS, frisk och dug
lig flicka,, ej under 20 år och utan pre

tentioner på nöjen, finnes plats i enkelt, an
språkslöst och godt hem, att läsa läxor med 
en 10 års gosse, samt språk och musik med 
2:ne gossar. Den sökande bör vara kunnig 
och deltaga samt hafva öfverinseende i alla 
inomhus förefallande göromål. Uppgift om 
löneanspråk, rekommendationer samt foto
grafi torde sändas märkt »Godt hem H. L.», 
adress S. Gumælii Annonsbyrå, Stockholm, 
f. v. b. (G. 1962)

Ed Kassörska
van vid bokföring samt om möjligt talande 
tyska, franska eller engelska, får angenäm 
plats, om svar sändes till »Ruth», Östergöt
lands Dagblads kontor, Norrk. ,(G. 13107)

o o GUVERNANT.
À större sågverk vid Hvita hafvet — Ryss

land — finnes plats för en undervisnings
van lärarinna i vanliga skolämnen, språk 
och musik. — Lärjungames antal 3.

Reflekterande torde hänvända sig med lö
neanspråk, samt för erhållande af upplys
ningar till G. Löfgren, Hörningsholm, Sunds
vall. (570)

T^ÖR EN 8-ARS POJKE önskas nu till 
x våren en fransysk bonne, eller i brist 
däraf en guvernant med enkla vanor, för 
att läsa och tala med pojken ifråga, samt 
i öfngt uträtta de åligganden, som följa med 
en sådan plats. Svar, åtföljdt af betygsaf- 
skrifter och lönepretentioner, torde inom 15 
maj 1900 insändas till »D. L. G.», Malmö, 
p. r. (531)

MASSÖS.
Skicklig från Centralinstitutet utexamine

rad masses kan mot fritt vivre fä plats på 
landet. Hög4 1 timmes massge om dagen. 
Extra förtjenst torde kunna erhållas. Svar 
torde sändas till E. B. B., Nyby bruk.

TTn yngre, skicklig och snäll kokerska med 
motsvarande vitsord erhåller god, väl aflö- 

nad plats i England hos nygift herrskap 
(frun svenska)’ Betyg och referenser lem- 
nas till Fröken Henschen; kl. 3 efterm., 
Holländarf gatan 20.

BARNSKÖTERSKA. Ett medelålders frun
timmer, snyggt och ordentligt samt barn- 

kärt, kan nu genast erhålla verkligt god plats 
att sköta ett mindre barn, om anmälan go
res till fru Mathilda Svanbergs kommissions
kontor, Sala. (G. 33352)

T) ARNKÄR, frisk, helst troende flicka, van 
-L' vid ordning och arbetsamhet, verkligt 
kunnig i handarb., kläd., och enkl. linne
sömnad, erhåller plats nu eller i vär i allv. 
hem i Stockholm. Ingen annan än den som 
en längre tid kan innehafva platsen må 
söka den. Svar till »Bo 1900», Gottfrid 
Westlings bokhandel, Drottningatan 63, Stock
holm.

"\7TD HÖSTTERMINENS början önskas 
v lärarinna med goda kunskaper i svenska 

ämnen, språk och musik för två yngre elever 
på herrgård i Södermanlad. Norra Inack.- 
Byrån Mäster Samuelsgaian 62 Stockholm.

PLATSSÖKANDE

PLATSq att gå frun tillhanda i större landt- 
hushåll, önskar en flicka af god familj. 

Kunnig i matlagning, handarb. och kläd
sömnad. Goda betyg. Sma löneanspråk 
Svar till »L. L.», Ntlhammar p. r. (594)

SOM HJÄLP och sällskap i god familj, 
sökes plats af 22-äiig, duglig flicka. 

Svar till »Elsa», Frinnaryd p. r. (593)

T?N FÖRÄLDRALÖS, bättre flicka, med 
gladt sätt och vana vid barn, önskar 

plats uti ett fint och godt hem för 1 eller 2 
barn, ej under 2 år. Svar till »Hem, 24 är», 
Iduns exp.(599)
Tj]N ENKEL och anspråkslös flicka önskar 
. plats att gå frun tillhanda och deltaga i 
inom ett hus förekommande göromål, mot 
fiilt vivre. Svar märkt »A. E.», p. r. Karl
stad. (591)

PLATS till hösten önskas som slojd ära- 
rinna i folk- eller privaLkola. Betyg 

från fröken Lundin och Handarbetets vän
ner. Svar till »26», Iduns exp. (58s)

PLATS ÖNSKAS i större tapisseri affär, 
helst i Stockholm, af flicka som genom

gått Handarbetets vänners skola. Svar till 
»Ellen», Iduns exp. (589)

mVÄNNE unga fruntimmer från norra 
JL Finland, nagot inne i bokföring, önska 
plats på kontor i södra eller mellersta Sveri
ge, helst på samma kontor. Svar torde god- 
hrtsfullt sändas till Ringa Donald, Fatt'g- 
husgatan n:r 23 H. O—n, Uleåoorg. (587)

VÄRDINNA,
bildad, verkligt barnkär, önskas i hem på 
landet. Goda rekommendat oner fordras. 
Svar jämte fotografi, upplysningar om ålder 
m. m. till »Godt hem» under adress S. Gu
mælii Annonsbyrå, Stockho m. (G. Ib73)

HUSFÖRESTÅNDARINNA, medelålders,
anspråkslös, bättre flicka, söker plats 

hos änkeman ungkarl eller i familj Äger 
mångårig vana som värdinna och .innehar 
plats men önskar göra ombyte. Är fullt 
kunnig i allt, hvad som till ett hus skötande 
hör-r, som med ordning och sparsamhet 
plikttroget utofvas. Fin referens och hed
rande betyg presteras. Svar till »Värdinna», 
adress S. Gumælii Annonsbyrå, Stockholm.

(G. 2072)

T7N 25-års flicka, från godt hem, kunnig 
i matlagning och allt hvad till skötsel af 

ett medelklass hem hör, önskar plats genast 
som hushållerska på landet. Små preten
tioner. Svar emotses tacksamt till »I H. 
25 år» under adress S. Gumælii Annons
byrå, Stockholm, f. v. b. • (G. 2157)

TfjN UNG FLI CKA af professorsfamilj ön- 
skar plats under sommarmånaderna å 

egendom eller vid badort, för att undervisa 
i tyska och franska språkens talande. Sö
kanden har en längre tid vistats i Tyskland 
och Frankrike. Intyg kunna lämnas från 
tyska och franska skolor. Undervisning i 
teckning kan äfven meddelas. Svar till 
»S. E », Upsala p. r. (598)

MOT FRITT VIVRE önskar bildad, mu
sikal. flicka plats som hjälp och säll

skap i barnlös familj eller hos äldre änke
fru. Svar till »Z.», Söderhamn p. r. (581)

FRÄN HÖGRE lärarinneseminariet ut
examinerad, van lärarinna, som talar 

franska och engelska flytande, önskar som
markondition. Goda referenser. Svar till 
»Sommar», Iduns Exp. (577)

EN ENKEL, anspråkslös flicka af god 
familj, söker plats som hjälp åt hus

modern, kunnig i enkl. matlagning, bak, 
sömn. o. handarb. Svar emotses till »Vil
lig M. C.», Iduns exp. (579)

KVINNLIG, legitimerad gymnast, som 
vistats ett par år i Frankrike,;Schweifz 

och Tyskland önskar medfölja som sällsk 
o. hjälp till Parisutställningen. Änvisn. å 
Stockholms Uthyrn.-byrå, Norrlandsg. 28, 
1 tr. Kl. 11—3. Öfverstinnan Thulstrup.

A RBETSAM, 22-årig flicka, önskar till hö- 
sten plats i familj på landet helst i 

mellersta Sveiige. Fullt kunnig i handarb. 
linnesöm. o. enkl. väfn. samt äfven något i 
klädsöm. Villig deltaga i alla föref göro- 
mal. Svar motses tacksamt före 15 maj till 
»Hurtig», Arboga. (605)

FRANSYSKA
som talar tyska och engelska, mycket mu
sikalisk, söker plats som sällskap i hem 
eller på resa. Goda rekommendationer. 
Svar till »S. A.», Jönköping, p. r.

A NSPRÅKSLÖS, arbetsam, bildad flicka 
kunnig i matlagning, bakning, syltning, 

sömnad, söker plats. Godt sätt, ordentlig, 
sparsam, plikttrogen. Svar »Gladt humör», 
S. Gumælii Annonsbyrå, Stockholm.

Anspråkslös flicka,
24 år, som i fem år förestått mindre hus
håll, söker för sommarmånaderna maj — 
augusti plats i aktningsvärdt hem att gå 
frun tillhanda. Små pietentioner. Svar till 
»M. L », p. r. Eslöf. (G. A. M. 59053)

gILDAD FLICKA af god familj önskar 
plats som sällskap och hjälp hos 

ensam dam eller i familj. Goda re
kommendationer finnas. Svar märkt 
»Z. S.». Norrköping.

I GODT HEM
önskar huslig, musik, dam af god familj 
plats ant. som värdinna i aktadt ungkarls
hem eller som hjälp o. sällsk. i fm treflig 
iamilj helst i stad. Svar »G. H.», Liatorp, 
P- r-(614)

På f. å. Fru Bloms Inack.-Byrå,
finnes alltid att tiliga bildade fruntimmer i 
alla brancher. Drottninggat. 38. Fru E. 
Planius. (608)

IAN I MATLAGNING, bakning, sömnad, 
handarbeten m. m. väl kunnig, bättre 

flicka söker plats. Ordningsä’skande, prak
tisk. Svar till »Flit», Iduns exp. f. v b

I?N BÄTTRE, anspråkslös flicka, elev vid 
Musik Akademien, önskar under som

maren plats i familj för att undervisa i 
sang och musik eller som sällskap at äldre 
dam. Svar till »Fritt vivre», Iauns exp.

(55)

SOMMARINACKORDERING
erbålles på egendom, belägen på Småländ
ska höglandet, vid sjö och skog. Närmare 
genom Fiu Anna Nordenskjöid, Bjädesjö & 
Landsbro- (583)

INACKORDERING i bättre familj ÖDskas 
I af ung förlofvad flick i, helst i Göteborg 
eller dess närhet, att få lära hushållet. Svar 
emotses tacksamt till »Hulda», Ellenö, p. r. 
Dalsland. (535)

INACKORDERING för 2 à 3 unga flickor 
JL finnes i bildad fami j i litlig och treflig 
trakt. Tillfälle till god och samvetsgrann 
mu>ikundervisning samt tillgäng till salta 
bad Rikatelefon. Pris 50 kr. 1 månaden. 
Svar till »Sommaren 1900 S. H.», adr. Iduns 
exp. (586)

BILLIG SOMMARINACKORDERING 
kunna bättre damer erhålla i en bildad fa
milj, bosatt å en af Skånes naturskönaste 
platser nära jä-nvägsstation. T 1 igång tilt 
goda bad i den närbelägna Ringsjön finnes. 
Fur unga flickor beredes i mån af önskan 
tillfälle till deltagande i bushållsgöromål, 
trädgårdsskötsel och andia en husmoder på 
Jandet tillkommande sysslor. Äfven goda 
språklektioner kunna erhållas. Svar till »In
ackordering, Skåne», Iduns exp. (580)

INACKORDERING
i Stockholms närhet (vid vatten) ön
skas fr An 15 jnni i godt hem af bil
dad, 24-årig flicka, helst där ungdom 
eller umgänge finnes. Svar med när
mare upplysningar till »50 à 65 kr.» 
Iduns exp. (672)'

BILDAD, musikalisk värmländska önskar 
sommarinackordering i god familj där 

ungdom finnes. Skyndsamt svar till »Som
maren E. N.», Iduns exp. (590)

FÖR STUDERANDE DAMER finnes god 
inackordering under maj och juni i när

heten af Högre lä’arinneseminariet. Svar 
till »Maj», Iduns exp. (601)

Inackordering
åt Salfsjön önskas under sommaren af några 
unga damer med fast anställning. Bekväma 
kommunikationer och nära brygga. Svar 
tiil »H. S. E B.», Iduns exo. (603)

I TREFLIG FAMILJ,
helst i Jämtland eller Ångermanland, där 
ungdom finnes, söker en ung dam inackor
dering i sommar under en månad. Svar 
märkt »Sommarnöje», Vestmanl. läns tid- 
ning, Vesterås.(S. T. A. 71933)
T^N ÄNKEFRU med fyra barn, 5—12 år, 

önskar inackordering under sommaren 
på större egendom eller prästgård. Enkel, 
men god tillgång på mat och tillfälle till 
sjöbad önskas. Svar till »M. H. 5», Gu
mælii Annonsbyrå, Stockholm. (C00)

mVÄNNE UNGA FLICKOR kunna er- 
JL hålla inackordering för att under två 
månader frän den 15 juni enskifdt beredas 
till sin första nattvardsgång. Svar till »Präst
hem», adress Valdemarsvik. (596)

Angenäm sommarinackordering
kan erhållas i närheten af Karlstad invid af 
ångbåtar trafikerad farled, i en ämbetsmans 
familj, från början af Maj månad. Närmare 
genom bref märkt »Angenäm s^mmarinack.» 
till Svenska Telegrambyråns Annonsafdeln. 
Stockholm. (S.T.A. 71614.)

INACKORDERINGAR 
öfver sommaren eller för helt år 
mottagas vid den naturskön! invid 
sjö belägna villan Charlottendal; en 
half timmes promenad från Gnesta 
järnvägsstation. Närmare meddelar 
Fröken Hilma Wetterholm, adr. Char
lottendal, Gnesta. (562)
JNACKORDERING på landet, med eller 

utan konfirmationsundervisning, kan er
hållas under instundande sommar på en af 
vårt lands vackraste och friskaste platser 
vid slor sjö och kanalled. Vidare genom 
href till —r—, Östg. Corresp., Linköping.

(S. T. A. 71520)

1 Q-årig flicka, som vill lära hushållet, ön- 
. skar Lill sommaren som medlem af fa

miljen .komma i finare hem där husmodern 
äger förmåga att väl dana en ung Hicka för 
det husliga hemmet. Största alseende fästes 
vid ett godt och. vänligt hem. Svar jämte 
uppgift om pris sändes under märke »X. Y. 
Z.» p. r. Söderhamn. (538)

TNACKORDERiNG önskas af en ung flic- 
A ka som genomgått 8 klass läroverk, Sehar- 
taus handelsskola, samt en tid vistats i Eng
land och talar engelska. Hon önskar kom- 
P a i en god familj för att lära hushåll och 
konstväfnad, samt deltaga i kontorsgöromål. 
Svar med prisuppgift m. m. sändes till »Tju- 
guaring» under adr. S. Gumælii Annons
byrå, Stockholm. (G.97201)

To Parents & Guardians
M:rs Halliburton (Widow of the late Char

les D. Halliburton Esq of the Chartered 
Bank of India, Australia & China) receives 
young ladies who are introduced or recom
mended & who wish to s^end a few months 
in London. Tenns on application.

Address : 32 Dean Road
W1LLESDEN GREEN, 

London N. W
Reference Kindly permitted to Fru Tb. 

Ahrenberg, Götaßeigsgatan 22, Göteborg.
(G G. 3741)

PENSION I LÜBECK
Talrika referenser i Sverige. KOCH, öfver- 
lärare.

T PRESTHEM. beläget i Södra Sverige, i 
natuiskön trakt, inti 1 jemvägsstation och 

kyrka, mottagas i inackorden. g : antingen 
tre à fyra gossar till undervisning i lärover
kens lägie klassers kurser, cock ej fore 1 
juni, da nu pågående kurs s'utar, eller tväri- 
ne bättre flickor till„ undervisning i allt nvad 
till ett bättie hushal s skötande hö« er, eller 
ock tvänne äldre personer, hvilka önska ett 
angenämt, fridfullt hem. Svar till «H m», 
Iduns' éxp.; f. v. b. (522)

EN UNG, BILDAD FLICKA
önskar komma på landet, helst i prästgård, 
för att lärä hushållet. Svar med piisupp
gift jämte närmare upplysnmg bedes sänilt 
under adr. »L. H.», Gumæ'ii Ann n>byrå, 
Malmo. (G. A. M. 5*984)

oOMMARBOSTAD 2 kakelugnsrum uthy- 
0 res vid Bra vikens norra, strand. Adress 
UTTERSBERGS GÅRD, ABY. Obs. En
kel spisning kan älven erhällas. Brefsvar 
mot porto.

FÖR FAMILJEDÖTTRAR meddelas i 
privat bildadt. bem undervisning i kiäd- 

sömnad. Eleverna sy endast eget a» bete. 
Ej kurser, utan lämpas tiden efter önskan. 

Riddareg. 60. I. Fru V. HALLMAN.

Inackorderingar emottagas på längre eller 
kortare tid å landtegendom utomoidentligt 
naturskönt belägen i not ra Små and vid skog 
och sjö. Badhus. Fiske Piano. Tillfälle 
att tala tyska. Godt bord. 50 à 60 kr. pr 
månad. Svar till fru B. Kittel, L a Tolabo, 
Bottnaryd. (S T.A. 71974)

TNACKORDERING i bildadt hem pä lan- 
x det önskas för sommaren af två unga llic- 
koro af god familj. Norra Inackorderings
byrån, Mästeisamuelsgat. 62, Stockholm.

1 Inackordering å Herrgård
i mellersta eller söura Sverige, helot vid ku
sten, sökes af herre och fiu med två fjor- 
tonåriga barn (gosse och flicka) under sex 
yeckor på högsommaren från slutet af juni. 
Önskningar : vänngt familjelif med passande 
sällskap äfven för barnen, goda bäddar, vac
ker natur, åk- och båtiurer samt godt bord. 
Reflekterande torde benäget snarast sända 
sa detaljerade upplysningar som möjligt samt 
prisuppgift till »Angenäm sommar«, poste 
restante, Postkontoret vid Kiddargatan, 
Stockholm. (G. 97556)

2:NE UNGA DAMER ERHÅLLA
förmånlig inackordering i god tjänstemanna
familj nära Stockholm. — Natuiskön trakt, 
goda bad, godt bord. Billiga och litliga 
kommunikationer med Stockholm. Passar 
för den, som i följd af sysselsättning behöf- 
ver dagligen resa in till staden. Goda re
ferenser. Svar till »Jemnarig ungdom», Sv. 
Dagbi. Depesehbyrå, G. Ad. tog 8.

tG. 97445.)
pÅ f d. FRU BLOMS INACKORD. BY

RÅ är daglig förfrågan på goda inackor- 
deringshem inom landet samt i Stockholms 
skärgård. Drottninggat. 38. Fru E Planiüs.

pÖR ett i allo aktningsvärdt, intelligent, 
x mindre bemedladt, fördomsfritt fruntim
mer, vid en ålder at 30 à 85. år, förenande 
ett fördelaktigt yttre med eit godt och gladt 
lynne, tinnes tillfälle erhalla garanti för vin
nande af en tryggad och god framtid. Svar 
jämte fotografi till »Redbar», S. Gumælii 
Annonsbyift Sthlm. (G. 1691)
isenter *ök»sll! för försäljnig af 

elektriska bälten. Prof, nettopris 
och cirkulär sändas gratis och franko. 

Adress : Oéan Thonérfelth, Burseryd.

Mot 1 kr. 35 öre post. erh. (frän E. An
dersson, Björstad, Kuddby) »Moster 

Emmas Väfbok», 13 lätta mönster med illustr. 
till hemväfda tras- och nöthårsmattor. Åter
försäljare hög rabatt..

EN FRANsK LÄRARINNA, 
som f. n. vistas i Sverige, ämnar under 
sommarferierna. anoidna en tur till Paris 
och medtaga några svenska flickor af god 
familj. Närmare upplysningar meddelas af 
Främlingsbyrån, Fredsgat. 30, Rt. 3200, At 
Brunk. 31. (G. 97639.)

0;NE, CIRKA 25-åriga flickor af goda fa
miljer önska tillbringa sommaren å na

tursköna platser på landet, helst i Småland, 
mot pianoundervisning samt att något biträ
da med handai beten o. sysslor inom hus. 
Inga lönepretentioner. Svar till Otto An
dersson, Engelholm. (6,2)

Till utställningen i Paris
mot fri lesa erbjudes ressällskap och hjälp 
af resvan och med språk och förhallanden 
fullt förtrogen ung dam. Referenser. Svar 
till »H.» vidare befordras af S. Gumæ’ii an
nonsbyrå, Stockholm. (G. 2033)

NÄRA STUREPLAN 
vackra, väl möblerade rum uthyras i privat 
hem på längre eller .kortare tid. David Ba- 
gaiesgata n:r 9, 1 tr. Änkefru G. Adde.

L’exposition de Paris.
Pension, Par.s, chambre avec petit déjeuner 
depuis 6 fr. par jour. Kétérenees Mielle 
Lageiberg, Jönköping. (G 2032;

CVENSKA, språkkunnig, som vistats fiera 
är i Parts, erbjuder sig att under Utställ- 

ningen vara ciceron ät damer eller familjer. 
Moderat pris. Adress : Fiöken S. D. cUez 
Melle Chatmandrey 195 rue de l’Université 
Paris. (OBS. Nära Tour Eiffel). (388)

H. G. Lundberg,
Porslinsznàleri, fetoekholm. 

Spécialité: Hvita pprshner för amatörer, 
bränningar.

Liquid är äkta endast då fa- 
bnksmäiket Kvinnan hållande vågskålen 
finnes a etiketten. Märket är iaghgen swyd- 
dadt genom inregistrering i Kungliga Patent- 
veiket.^ Besknlning < Iver Elektri-k Liquid 
finnes i broschyren »Hälsan framför allt», 
hviiken tillsändes en och hvar pa begäran 
gratis och.franko frän Henrikssons Tekniska 
Fabiik i Örebro. Etabierud 1895 i Filipstad, 
nu i Örebro. (S. T. A. 71940)

(Säsongens Nyhet:
HUMBER-cyclar

med

”MORROW-NAF”
Begär katalog.
Humbers Utställning,

Hamngatan 12.
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Gahnelit
för munnens, svalgets och hudens 

m. m. vård
tillverkas under kontroll af professor I 

CARL SUNDBERG.
Öfverfettad

Gahnelit-tvål.
Ny , pillerad tvål,
gör huden fin och mjuk.

KÖKSÄLMÄNACK
Redigerad af Mathiola.

FÖRSLAG TILL MATORDNING 
FÖR VECKAN 29 APRIL—5 MAJ.

Söndag: Vårsoppa ; inkokt lax med 
mayonässås ; kalfkotlett suédois ; kabi
nett spudding med vaniljsås.

Måndag: Sillsallat med rödbetssås; 
sagos oppa.

Tisdag: Jordärtskockspuré ; kokt 
lam med ris och curry.

Onsdag: Hotchpotchsoppa ; fläskha
re med njure och brynt potatis.

Torsdag: Ärter med fläsk ; fiskome
lett.

Tredag: Stekt gädda med lingon ; 
rabarberris med mjölk.

Lördag: Kåldolmar ; ölsupa.

RECEPT:

Vårsoppa: Eärska morötter, blom
kål, sparris och hvad finare grönsaker, 
som stå att få, kokas och uppsilas. 
Smör och mjöl fräses och spädes med 
ljus buljong samt grönsaks spadet till 
lagom soppa. Inlagda ärter samt kräft
stjärtar iläggas, och soppan gifves färg 
med litet kräftsmör. Eår ett uppkok 
och serveras genast.

Kalfkotlett suédois: Vackna 
kalfkotletter stekas lätt och uppläggas 
att kallna; beläggas på ena sidan med 
någon fin köttfärs och därpå en skif- 
va af rimsaltad, kokt oxtunga. Kot
letterna nedläggas i smord långpanna 
med den belagda sidan upp, ett 
smöradt papper öfverlägges, och kotlet
terna insättas i ugnen att stekas fär
diga. Uppläggas på en botten af ris 
eller potatismos, och kring en fördjup
ning i bottnen, hvilken fylles med cham- 
pignonstufning.

Kabinettspudding: 2 tredje
dels liter gräddmjölk uppkokas med 
60 gr. socker och lika mycket smör ; 
hvetemjöl ivispas tills smeten släpper 
kastrullen. Då den svalnat, iröres 4—5 
äggulor och sist de till hårdt skum 
slagna ägghvitoma ; förvällda korinter 
och sönderskuren ananas i riklig mängd 
ilägges ; smeten hälles i sockerglaserad 
form och gräddas i vattenbad.

Kokt lam med ris och curry: 
Det kokta köttet skäres * i passande 
bitar och upplägges. Risgryn kokas och 
af skölj es i kallt vatten, så att de blifva 
klara, blandas med litet smör och öfver- 
hällas med spad, hvari man blandat 
curry efter smak. (Spad och något af 
köttet sparas tJLl hotchpotchsoppan föl
jande dag.)

Fiskomelett: En liter söt grädde 
(behöfver ej vara tjock) uppkokas och 
däri vispas 2—3 skedblad hvetemjöl. 
När detta af svalnat, röres däri 200 gr.

Kongl. Hofleverantör

Win borgs

Malda kryddor.
«•ArieS-

smör, skiradt och fräst med en sön
derskuren schalottenlök och i smeten 
nedröres kokt, urbenad fisk af hvad 
slag som helst. Salt och hvitpeppar efter 
smak. Fat eller karott, som tål ugns- 
värme, smörjes med smör, smeten ut- 
bredes därpå, men ej mer än 2—3 fin
ger tjockt. Öfverstrykes med smör, be
strös med rifvebröd och gräddas i mått
ligt varm ugn. Har man kräftsmör eller 
kräftstjärtar att blanda i fisken, be- 
höfves ej lök.

Rabarberris: Risgryn, kokta i
vatten med citron och litet vinbärssaft, 
uppblandas med rabarberkompott efter 
smak.

LÄKARERÄD

TpNHVAR af Iduns läsarinnor äger att 
å denna af delning erhålla fria läkar råd. 

Förfrågningar insändas till redaktionen med 
påskrift: »Till Iduns läkare».

MIRJAM. Lika bra eller rättare sagdt 
lika dåligt som alla andra dylika me
del. Jämför svaret till Lissie 1) i 
n:r 4.

BEKYMRAD 18ÅRING. Möjligen un- 
derliisiidande ; fordrar i alla händelser 
undersökning.

DIE FRaU. Nej, det bör tvärtom 
göras.

45-ÅRIG FRU. Troligen influensa. 
Vänd er, om ni ej redan är bra, per
sonligen till läkare.

OGIFT 32 ÀR. Er egentliga sjukdom 
är helt säkert blod bris c (och nervsvag
het). Se svaret till 23 år 1) i n:r 7. 
— Blir er hosta etc. e’ snart nog bätt
re, bör ni personligen vända er till 
läkare för undersökning.

SORGSEN FINSKA. Vi tro knappast, 
att Ni har någon förbättring att vänta 
af denna behandling, men det skadar ju 
ej att försöka. Jämför svaret till Bansy 
i n :r 3.

LILLA STIL. l)och 2). Följ länge 
och noga föreskrifterna för 23 år 1) i 
n:r 7.

MARIA 25 ÅR. 1) Dagliga skölj- 
ningar med ljumt vatten. 2) och 3) 
Ja, möjligen af det ena eller det an
dra eller också af båda. 4) och 5) 
Humbug. 6) Vi känna eA närmare till 
läkareförhållandena därstädes.

EN TACKSAM EVAS DOTTER. Då 
er åkomma berör ett alldeles specielt 
område och t. o. m. trotsat specialbe
handling (för kort' behandlingstid?), så 
kan ni näppeligen ej begära, att vi 
skola kunna yttra oss i saken. Sanno
likt vore dock en tids vistelse i fjällen 
värd att försöka.

ENGIS. En struken tesked bicarbo- 
nat, när det påkommer.

DUO. Vi kunna ej — redan af ut- 
rymmesskäl — besvara edra frågor, så 
mycket mer som det rörande flere punk
ter råder ovisshet och olika åsikter. 
Bäst är, att ni i Stockholm rådfrågar 
prof. Vising eller prof. Lennmalm.

52 ÅR. Det är väl knappast troligt, 
att någon bot finnes för detta — så 
plägar åtminstone vara fallet — men 
sannolikt minskas det onda med åren. 
Af badkurer och massagetehandling har 
ni i alla händelser mest lindring att 
vänta. Den af er nämnda kuren bör 
ni ej försöka.

GUDRUN. Drick hvarje morgon på 
fastande mage ett dricksglas konstgjordt 
Kissingervatten, 40 grader varmt. I 
dietväg bör ni undvika salt och sur 
mat, feta såser och feta rätter i all
mänhet, rå frukt, sylter, efterrätter och 
kaffe. Ni bör äta litet för hvarje gång 
(således 4—5 måltider om dagen), äta 
långsåmt och tugga väl.

D:r —d.

FÖR DE FATTIGA SMÅS 
SOMMARGLÄDJE.

Försäljning hålles för Adolf Fredriks 
församlings skollofskolonier torsdagen 
den 3 och fredagen den 4 maj kl. 11 
f. m.—8 e. m. uti Barnhemmet, Salt- 
mätaregatan 3 A, 1 tr.

*

Sommardag och solskensglans,
Fågelsång och fjärilsdans, — — 
Sådant lyfta kan vårt sinne,
Sådant smeka kan vårt minne,
Och för själens öga står 
Bilden af vår baxndomsvår.

Minns du, hur med far och mor,
Du så stolt till landet for,
Hur på ängen du fick tumla,
På dess ljufva honung rumla ;
Ingen sorg och ingen strid,
Ute, inne — hjärtefridl

Nu vi annan omsorg fått,
Barndomstiden den förgått,
Vi ha lärt på andra tänka,

BARNÄNGENS
antiseptiska

Nutidens yppersta -;;c- « 
* toalettmedel.

Oskadligt. Välsmakande. Äger 
största antiseptiska värde. Är mång
sidigast gagneligt. Blir i längden 
billigast.

Det kan ock sin glädje skänka. 
Blicken öppnats för den nöd, 
Som blef mången nästas död.

Ljus vår stig allt hittills var, 
Ljufva minnen ha vi kvar;
Men med oss på vägen vandrar 
Fattig mor, som ödet klandrar. 
Hon så föga glädje får,
Stackars arma syster vår.

Stugan oftast fall ju är 
Af en barnaskara kär,
Allting skall hon sjäif bestyra, 
Trött hon går bland barnen yra, 
Laga mat hon skall åt far,
Eljes han åt krogen drar.

Ett af barnen är ju sjukt,
Lillan bäddas då så mjukt. 
Barnet bör till landet fara,
Hela sommarn borta vara. — 
Hur hon grubblar, hur hon ber, 
Ingen utväg hon dook ser.

Dubbelt tung känns lotten då, 
Böjd och sorgsen hon syns gå. 
Kunde vi den bördan lätta,
Plikt det vore nog den rätta.
Jag försäkra kan dig här,
Hon för allt så tacksam är. —

FRÅGOR
TpNHVAR af Iduns läsarinnor äger att å 

denna af delning framställa förfrågnin
gar rörande husliga eller andra angelägen
heter till besvarande af läsekretsen. Äro frå
gorna af den art, att de rätteligen höra 
hemma i annonsafdelningen, intagas de 
dock icke.

N :r 301. Har hört talas om att det 
skulle finnas en 1-krona från 1855 eller 
56, som inlöses med 50 kr. Kan någon 
säga mig om det är så, och till hvem 
man skulle lämna den? Jag har också en 
25-öring från 1856, har den något sär- 
skildt värde?

Ina.
N :r 302. Kan någon upplysa mig om 

huru renben, som ju anses vara en deli
katess, tillagas ? Huru länge böra de 
koka?

Sydländska.
N:r 303.

På länge uti »Idun»
Jag Pelle ej sett till 
Och undrat har så mycket 
Hvad detta säga vill?
Då kom en dag en tanke,
Så här i ord den löd:
»Hvad är det väl med Pelle,
Tänk, tänk, om han är död ! ? !»
Det vore rysligt ledsamt,
Men om dock så är fatt,
Så vill jag adoptera 
Hans faderlösa katt ! !

En kattmamma.
N :r 304. Kan någon upplysa om, huru- 

dana löneförhållandena för fotografibi
trädena äro i England och Amerika?

N. N.
N :r 305. Kan någon gifva mig anvis

ning på några goda inackorderingsstäl- 
len i Jämtland, helst vid Dufveds och 
Anns stationer, äfvensom några dylika 
ställen i Dalame eller annan vacker 
plats i mellersta Sverige?

Maria H.
N :r 306. Af hvad anledning anses 

smält marssnö vara så bra att tvätta 
sig med?

Landsbo.
N :r 307. Huru mycket bör en lära

rinna i familj erhålla vid slutet af vår
terminen, som pågår i 5 månader, efter 
225 kronors årlig lön?

Spörjande.
N :r 308. Hur får man saftsåser klara 

och vackra till färgen?
M. K.

N :r 309. Hur tillagas s. k. wienerkorf, 
små korfvar, som ångkokas?

M. K.
N :r 310. Hur tillagas kall klimp som 

användes till saftsoppor?
M. K.

N :r 311. Kan någon säga mig hvem 
som är förf. till en engelsk bok, (ur 
den bekanta serien »Collection of Bri
tish Authors», tror jag), som heter »The 
Heir of Redcliffe ?» Finns det ej en sam
ling små nätta berättelser på engelska, 
som heta »Sunbeam Stories?» Hvad he
ter förf.?

Gerda Lbg.
N :r 312. Kan någon gifva upplys

ning om lämplig billig ort för sommar
vistelse, bland svenska eller norska fjäll 
(minst 530 meter öfver hafvet). Ej. för 
tuberkulösa. Lär finnas mycket besökta, 
billiga, bra bondgårdar, men hvilka? Pris 
för hel inackordering, hurudant kost
håll, genaste vägen dit, ungefärliga pri
set för resan dit, lämpligaste tiden etc.?

Bleknos.
N :r 313. Kan någon upplysa mig om, 

huruvida man för hand kan väfva crepe 
och i så fall hur- det går till?

Gerda Lbg.
N :r 314. Finnas stickmaskiner, af sed

da endast för -strumpstickning? Kan 
man fä köpa sådana i någon af städer
na Borås eller Göteborg? livad är 
priset? Kan man få lära att sticka 
där man köper dem ? Och huru lång 
tid åtgår ungefär for att lära sig att 
sköta dem?

Prenumerant.
N :r 315. Hvilken glödntningsapparat 

anses vara bäst, »Juvel», eller den som 
pumpas ?

— G —
N :r 316. Jag är endast 20 år men 

har genom huivudvärk fått så mycket 
grått hår, att det ej dröjer länge innan 
allt håret är grått. Ville därför få an
visning på något hårfärgningsmedel som 
är fullt oskadligt och som inte innehål
ler blyhvitt.

20 år.
N :r 317. Mina tänder ha börjat svart

na. Huru skall jag få dem hvita igen?
Lilla dumbom.

N :r 318. Kan någon säga mig om de 
»Temperafärger» som säljas af W. Bec
ker i Stocxliolm lämpar sig för en 
amatörmålare? Har målat med akva
rellfärg förut, men önskade få tvätt
bara färger, och dessa uppgifvas i pris
kuran ten tåla »riktig tvättning» ? Är 
detta fallet? Hvilken fabrikssort är den 
bästa, Wurms eller Schmnkes? Hvilka 
äro att föredraga, tubfärger' eller de 
torra ? Kan man utan särskild under
visning måla med dem?

Amatör.
N :r 319. Iiur skall jag bära mig åt 

för att få bort mycket små, brunröda 
maskar, som framkomma omkring fön
stren, så snart det börjar blifva varmt 
ute? Troligen är det träväggen, som är 
angripen af någon röta, hvarifrån dessa 
ytterst obehagliga kryp framkomma, när 
solen värmer på. Huset är rappadt, bå
de innan och utan. Vet någon hur jag 
skall bära mig åt för att lördrifva dem? 
Insektspulver hjälper ej.

Orolig.
N:r 320. Jag har i flera år haft sy

skola, hvilken fört ett tynande lif. Bar
nen tycka nämligen inte alls om att sy 
efter Lundinska kursen. De tycka den 
är för enformig. Skulle någon vilja låna 
mig några näpna, små mönster? Har 
sjäif inte det ringaste fantasi. De små 
skulle bestämdt bli mycket mera in
tresserade, om de nu i stället för den 
svåra stoppmattan, finge sy några an
dra små näpna arbeten på säckväf och 
sedan annat — men hvad?? Men inte 
något på papp eller spånarbeten. Vi 
ha’ endast en vanlig landthandel att få 
matriel ifrån.

En ropandes röst i öknen.
N :r 321. Skulle någon vilja upplysa 

mig om huru stor lön ett fruntimmer 
med någon praktik kan erhålla på kon
tor i Sverige — på landet eller i nå
gon mindre stad — och huru mycket 
helinackordering kostar ?

Flicka från Finland.
N:r 322. Hvilka frukter och grönsa

ker äro hetsiga?
T. S. K

N :r 323. I ett af Iduns första num
mer för i år, svaret n:r 1478, ger »Kar
la Rönne» en beskrifhing på ett pro- 
beradt medel för att hindra ljust hår 
att mörkna. Skall jag använda dub
belt kolsyradt natron — Bicarbonat — 
eller kolsyradt natron — vanlig soda? — 
Blir ej håret skört och faller af? Måste 
det användas hvarje afton? Huru skall 
jag kunna tvätta mitt hår i så liten 
kvantitet vatten som ett kvarter? Vore 
tacksam för en liten fingervisning här 
un.

Ett litet ljushufvud.
N :r 324. Kan man bära bruna skor 

till sorgdräkt, frågar
Oförståndig.

N :r 325. Huru skall en familj på 
fem personer bäst inrätta sig i små
stad för att kunna lefva på en inkomst 
af 1800 kronor, då barnen ännu gå i 
skolan och således ej på något sätt 
kunna bidraga till sitt underhåll?

Fru Rådvill.
N :r 326. Hvarifrån är den unge för

fattaren K. G. Ossian-Nilsson, som ny
ligen utgifvit »Fem sånger», och fått 
hedersomnämnande i Sv. Akademien?

Visan.
N :r 327. Hvad fordras för att vinna 

inträde vid detektiva polisen i Stock-» 
holm?

Thea.
N :r 328. Jag skulle till sommaren 

ha en promenaddräkt med blus. Vore 
mycket tacksam för några råd. Hvilka 
färger blifva i år moderna och passa 
för en 17 års flicka?

Visan.
N :r 329. livad fordras för att erhålla 

anställning vid Kongl. Biblioteket? An-

Freja-Magasinet
C. E. LAGERSTRÖM

Specialaffär for Damarliklar
STOCKHOLM.

FÖRSÄLJNINGSLOKALER:
18 HUMLEGARDSGATAN 18.
18 GÖTGATAN 18.
29 DROTTNINGGATAN 29.

KONTOR ock LAGER:
18 HUMLEGARDSGATAN 18.

tagas äfven kvinnor ? Äro aflöningarne 
stoFaî

Studerande 1900.
N :r 330. Skulle någon som sjäif har 

eller har haft kommissionskontor, vilja 
gifva några råd och upplysningar till 
en, som ämnar öppna ett dylikt?

Fattig bättre flicka.
N :r 331. Är det modernt att hafva 

stora dukar på salongsbord?
Porla.

SVÄR

JpNHVAR af Iduns läsarinnor uppmanas 
lifiigt att till inbördes nytta i mån af 

förmåga besvara insända frågor. Svaren 
insändas till redaktionen, och angifves all
tid tydligt nummer å den fråga de gälla. 
At de tre af våra läsarinnor, som under 
årets lopp tillfyllestgörande besvarat det stör
sta antal frågor, komma vi som en upp
muntran att vid dess slut utdela tre pris, 
hvartdera bestående af 25 kronor. Förden
skull bör en hvar, som insänder svar, alltid 
underteckna med samma signatur.

N :r 75. Visa mig en näsa, som icke 
blir röd i köld! Är »rödnäsan» kronisk, 
torde detta kunna hjälpas genom att 
på aftonen pensla den med gula järn
droppar, som borttvättas på morgonen. 
Stark alunlösning (1:10) är också ett 
verksamt medel.

Pelle.
N :r 98. Fru Dorothea Aberg, Godt- 

hem, Iiammenhög, Skåne, mottager be
ställningar på alla sorters väfnader. 
Priset på dukagång är 10—12 kr. pr 
meter, på krabbasnår 12—18 och på 
rödlakan 20—25 kr. Allt en meters bredd 
och mönster i allmogestil. Det breda
ste fru Åberg kan väfva är 1,5 meter.

Freja.
N :r 139. Beakta annonsen »Medlet är 

funnet» i Idun.
N :r 147. Telma kan mycket väl sjäif 

parfymera sitt brefpapper, om hon slår 
litet god parfym på en tott vadd, så 
att vadden genomdränkes däraf. Därpå 
lägges den i ett stycke rent silkespap
per, sedan man först format den slät 
och flat. Omkring paketet knytes ett 
smalt sidenband och lägges i bottnen 
på den ask, där man förvarar sitt bref
papper. Man kan äfven fylla små fyr
kantiga paket med sidenpåsar med något 
luktpulver, knyta en guldsnodd om dessa 
och lägga dem i asken. Detta är både 
vackrare och mera hållbart. Däremot 
bör man aldrig helt enkelt stänka par
fym eller luktpulver på brefpapperet. 
Parfymen kommer nämligen bläcket att 
flyta ut, när man skrifver på papperet, 
och luktpulvret gör det fetthaltigt, så 
att bläcket icke fäster. Bådadera sätta 
dessutom fula fläckar på papperet.

Tordis Uggla.
N :r 151. »Ljusnedals Jakko» af sig

naturen Anders Jämte, en bok som skil
drar Härjeådalslapparnas kamp för sin 
tillvaro i slutet af det gångna seklet. 
Finnes i bokhandeln och hos förläggaren 
John Dalberg, Örebro. Pris 1.25.

Mor Anna Lisa.
N :r 157. Fä"ga lapparna i s. k. burk

färg, »turkiskrödt för bomull», den är 
mycket vacker och fullkomligt äkta.

Mor Anna Lisa.
N :r 159. Låt måla möblerna i ek, 

kläd dem sedan med pressadt läder, 
hvilket ger dem ett ännu antikare ut
seende. Låt måla klockan i mörkröd 
bottenfärg, med blommor i brokiga an
tika färger. En dylik klocka kan stå 
i hvilket rum som helst och passar 
till alla möbler.

— I Vestergötland finnas flera stora 
hönsgårdar, t, ex. Hellidens hönsgård, 
adr. Tidaholm, Stora Eks hönsgård, adr. 
Ek, Lunds hönsgård, Sörby, Sörby höns-

Sehatteringsfärgeri
för absolut äkta s. k. mossfärger för 

hemindustri är

ÖRGRYTE
Kemiska Tvätt- & Färgeri- 

Aktiebolag,
48 Kungsgatan 48,

GÖTEBORG.
Solidt arbete Lägsta pris.
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Hïa’ ä’ de’ här?
Jo, endast upplysning om 
alt Visitkort, Stämplar, Si
gill och Korta Varor— och 
alltid behöfver man någon
ting i den vägen — köpas 
bäst af JOHN FRÖBERG, 
Finspong. Illustr. prisku
rant gratis, ej franko.

gårdar, Sörby Silboholms hönsgård, Gö- 
tened, Fritsla hönsgård, Fritsla, Tyske
back© hönsgård, Rånnum och troligen 
ännu flera, som jag ej känner till. I 
Moholm, Stora Mellby, Vara och Skara 
finnas mindre hönsgårdar. Ringar till 
höns och alla behöfliga tillbehör fås 
bäst genom Sveriges fjäderfä od lare för
enings sekreterare, adr. Norrköping. Pre
numerera på Sveriges Iiöns-Tidning, för
eningens organ, där erhållas alla möj
liga upplysningar.

Ung trädgårdsägande fru.
N :r 165. The stolen white Elephant 

etc. af Mark Twain är en bok med 
små muntra bitar, passande att läsa 
högt. Kostar 1.60.

Anneli.
N :r 167. En dylik fäll med täcke i 

Jämtländsk stil kostar ungefär 50 kr. 
»Eos» kan vända sig till fru Anna Back- 
.man, Köfra.

Mor Anna Lisa.
N :r 176. Vackra valser för piano äro : 

Sophiavalsen af Strauss, Efct minne. La 
Syrén, Toreador DonauweFen, Kärlekens 
drömland, Myrtenkronan, Barndomsmin
nen, Brudens första vals.

Karin.
— Här har Dordi tre vackra valser: 

Snöbollar af El] en Sandels, Uber den 
Wellen af Juventino Rosas; Nella Gon
dola af Otto Roeder.

II E.
N :r 177. Skrif till Algot Bohman, 

Wirserum, och begär priskurant på sals- 
möbler.

Skogs-Elsa.
N :r 185. Vispa hvit tvål i brännvin. 

Då den är upplöst, lägges sidentyget 
på ett bord. Man doppar en yPelapp i 
blandningen och stryker därmed fram 
och åter, tills det ser rent ut. Skölj 
det sedan i kallt vatten, och stryk det 
med ett varmt järn, sedan man först 
betäckt det med något tunt tyg. Moll 
eller dylikt.

— Månne det icke vore säkrast att 
låta tvätsa den på någon kemisk tvätt
inrättning? I annat fall kan Nau ren
göra siden så här: Man breder ut 
atlasen så slät som möjligt på ett öf- 
verklädt strykbräde, i det att man i 
hörnen häftar fast den med knappnå
lar, eller, om tyget är större, syr det 
fast med långa styng i de yttre rän
derna och gnider det stråkvis med ett 
stycke hvit vadd. som doppats i po
tatismjöl. Ä-fven de mest ömtåliga fär
ger lida icke af detta förfaringssätt. 
När den vadd, hvarmed man gnider, 
blifvit smutsig, måste man taga ny.

Tordis Uggla.
— Siden kan tvättas i hveteklivat- 

ten. Detta beredes sålunda, att man 
i en liter kokande vatten slå,r en half 
liter hvetekli och låter massan stå nå
gon. tid, hvarefter den klara lösningen 
afhälles. Det tvättade sidenet kramas 
och gnuggas försiktigt, hvarefter det 
skölj es och strykes vått, men med ett 
tunt kläde öfver.

Skogs-Elsa.
N :r 186. Utmärkt goda s. k. fras- 

våfflor tillagas på följande sätt: 2 kop
par tjock, söt grädde, 2 koppar hvete
mjöl, 1 kopp iskallt vatten, en half 
kopp smält smör samt 1 à 2 matskedar 
socker. Grädden vispas till skum, sedan 
iröres mjölet, så vattnet, sist smöret 
och sockret. Våffeljärnet behöfver ej 
smörjas, mer än möil igen första gången, 
i fall det ej på länge varit användt.

Anneli.
N :r 188. Jag gifver er det rådet 

att köpa en flaska Samaritbalsam från 
Ahlgrens Tekniska fabrik, Gefle. För
söka duger !

Faster Johanna.
N :r 189. Man kan bronsera skärmen 

med guld eller kopparbrons, som blan

das med spritfemissa och penslas på 
med en pensel. Midt på skärmen kan 
anbringas en oval af plysch, filt eller 
kläde, hvarpå man sytt ett djurhufvud 
eller några dekorationer blommor i platt
söm eller korsstyng.

Skogs Elsa.
N:r 195. Harmoni! Jo, var lugn, jag 

skall ordna allt åt er i en handvändning. 
Sätt den gustavianska möbeln i salon
gen, moraklockan i sa1 en, byrån i säng
kammaren, pulpeten i skolrummet, pinn
soffan i köket och er själf — på pinn
soffan.

Anna, Maria.
—. Om »20-årig finska» är bosatt i 

Helsingfors, — eller för öfrigt är i till
fälle därtill — så rådfråga arkitekten 
Hj. Nyström, adress Aktiebolaget Iris 
Helsingfors ! Af honom har undertecknad 
erhållit utmärkta råd i samma riktning.

Herrgård.
N:r 207.

Att sätta bo kan ske på många vis, 
Än för ett högt, än för ett billigt pris. 
Om i en koja ni skall sätta bo,
Så räcker summan »bussigt» skall ni tro, 
Men skall ni hafva många mm i fil, 
Och i en ny och fullt tidsenlig stil, 
Då räcker summan ej till mer än lång- 

gardine’',
Serveringsbord och ett par »glimkami- 

ner».
Men om er kärlek är af prima kvalité, 
Och om till daglig gäst ni bjuder fridens 

fe,
Då gör det ingenting, om möbeln görs 

af tall,
Ni kan få godt och bra för det i alla 

faP,
Om ni som hustru blir så ljuflig, vän I 

cch blid,
Så kan ni få det godt i all er lef- 

nadstid.
Moster Emma.

N:r 210. Doktor O. Wides kurs i 
Stockholm är utmärkt; den räcker från 
1 oktober till slutet af maj. Antagli
gen kunna prospekt erhållas efter skrift
lig förfrågan.

Constance.
— I Stockholm: Arvidsons Institut, 

KePgrens, Unmans, professor Liedbecks 
m. fl. Hos dessa fordras inga andra 
förkunskaper än skolbildni ng. Bäst att 
begära prospekt, enär vi så ofta upp
tagit Iduns snalter med besvarande af 
den frågan. Samtligas adress är endast 
Stockholm.

Stella.
N:r 216. Vänd er till Karin Hedman, 

HåPand, Undersåker. Pris pr. dag 2.75 
1,550 fot öfver hafvet.

N :r 217. Smedman den äldres han
delsinstitut vid Stortorget och Påhlmans 
handelsinstitut åtnjuta stort anseende.

Stella.
N :r 224. Genom flitigt tvättande med 

liljemiölk, som köoes i C. F. Dufvas 
parfymhandel, Stockholm.

Oraklen i Ö.

KÖP den eleganta och billiga
"V århaxidsken

TIDSFÖRDRIF

5
180 cm., något felaktiga, till 1:65 pr meter. 
180 cm., prima, något feltryckta, i ljusa, 

vackra mönster, till golfbetäckning, som 
kostat 3:50 pr m., bortslumpas till 2:20 
pr m.

185 cm. extra prima, med obetydliga fel
tryck, i utsökt fina mönster, till golfbe
täckning, som kostat 4 kr., bortslumpas 
till 2:70 pr m.

Engelska Kork-Salsmattor med bårder, i ut- 
närkt fina mönster, bortslumpas till 6 kr st.

Lavoarmattor, som kostat 2 kr., bortslum
pas till 95 öre.

Kork-Gångmattor, som kostat 1:25, bort
slumpas till 75 öre pr meter.

ZEDERFELDT & HANSEN,
6 Observatoriegatan 6,

STOCKHOLM.

CHARAD.
Mitt första vore väl det sista, 
Som någon mänska ville mista,
Ty faran vore ganska stor,
Och störst för den »vid polen» 
Mitt andra är ett husdjur bara, 
Som femininum dock bör vara.
Mitt hela mäste krigarn lära,
— Han annars sig ej reda kan — 
Och därpå »hänger» nog hans ära; 
Likväl just ej för »menig» man.

UFELIO.

LOGOGRYF.

bor.

Det föga »prisvärdt» kan tyckas vara. 
Ja, nästan »näsvist», om man så vill, 
Att mig bland damerna uppenbara — 
Bevars, jag nekar visst ej därtill!
Men om jag också er ej behagar 
(Det hör till saken, naturligtvis)
Jag knappast därför mig dock beklagar, 
Ty jag kan sjunga mitt eget »pris».
Se, hvad jag gömmer vi veta alla.
Och- lätt på »komet» det känns igen. 
Det plär på läppen rätt mången falla 
Högst sällan kvinnor, men ofta män. 
Nu kan det hända att någon frågar 
Hvartill det duger — förvånad blif 
Då på den frågan jag svara vågar:
Det passar utmärkt som — »tidsfördrif». 
Men, skam att säga, jag nästan tänker, 
Att nyttan däraf är något k] en.
Ty om för stunden det njutning skänker. 
Det gör i längden dock mera men.
Det kommit mången att tårar fälla,
Gjort explosioner med eftertryck.
Det blifvit andra en glädjekälla 
Af högre värde än mat och dryck. — 
I smak och tycke, det grant bevisar 
Man skall ej tvista och döma brådt,
Ty hvad den ena som skatter »prisar», 
En annan anser som sopor blott.

finnes endast hos mig
CARL MALMBERG

Handskfabrik, Stockholm.

Småord här nedan 
Vi bjuda sedan,
På gammalt sätt,
Till efterrätt.
Ett namn på »hornet»
I hvilket »komet» — 
livad ljuflig lott —
Har husrum fått.
Från gamla tider 
Med sina strider 
En ryktbar man —
Hvad heter han?
Det lilla grandet 
På fasta landet 
Där vandrarn trött 
Kan hvila sött.
Men omkring detta,
Där är med rätta 
En dödsdömd stad,
Där finns blott — hvad ? 
Till fjärran länder 
Vi sedan vänder.
Och träffar på 
Ett af dem då.
Ett namn bland floder — 
En ann’ dess moder 
Tre riken skär,
Betydlig är.
En vikt bland orden,
Re’n gammal vorden,
Fast kanske den 
Användes än.
Två ord sig dölja 
Hvarpå nog följa,
Ej ära just,
Men sorg och pust.
Till kära vänner,
Som väl man känner 
Ett ord vi ha,
Så lätt och bra.
Hvem vågen plöjer,
Men ock sig höjer 
Mot högan sky,
Och. bort ses fly. —
Nu re’n jag funnit,
Vi botten hunnit.
Vi talat ut.
Vårt »korn» är slut.
Jag för kritiken 
Och för publiken 
Med min harang 
Gör kompliment.

MOSTER LISA.

HISTORISK PARAGRAM.
1. Karl XII. 2. Nelson. 3. Karl XII. 
4. Jeanne d’Arc. 5. Gustaf II Adolf. 
6. Napoleon. 7. Adlercreutz. 8. Bern
hard af Weimar.

Utbyt namnen bär ofvan mot namn 
på platsen för fältslag, i hvilka ifråga
varande person -segrat eller lidit nederlag, 
eller eljes på städer, hvilkas namn äro 
nära förknippade med ifrågavarande per
sons. Begynnelsebokstäfverna på orterna 
skola bilda namn på en »krigsgud».

SING O ALL A.

KÖP-47-f-i.

•RheinVeilchen-
(Rhen-Violette-) O

Återger naturtroget viol- 
blommans doft.

Försälj es af alla välsor
terade parfymhandlande 

à kr. 2.25, 3.— och 
4.50 per flaska. 

Generalagent i Sverige för Parfumerie I 
4711, Köln,

EMIL BOS TB ÖM, Norrlandsg. 29, 
Stockholm

RÄKNEPROBLEM.
(Tabula magica.)

1 1 1 1 1 1 1|2 2j2 2
a 2 2 3 3 3 3 ! 3 3 1 3 3
3 3 4 4 4 4 4 j 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4

—

4 1 4 4
4 4 4 4 4 4 414 4 1 4 4
4 4 4 4 4 5 5 1 5 5|5 5
5 j 5 5 5 5 5 5 1 5 5 ö 5
5 5 5 5 5 5 5|5 5 5 5
5 ! 5 5 5 5 5 5 ’ 6 6 1 6 16
6| 6 6 6 6 6 6 1 6 1 6 j 6 7
7| 7 7 7 7 7 i 8 1 9 1 9|10|ll

Albin Lenhardtssons

Stomatol.
Den bästa för

tändernas, munnens o. hudens vård.
Säljes å alla apotek i riket samt hos 

hrr Parfym- och Specerihandlare.

Omflytta siffrorna i de 121 rutorna 
i ofvanstående figur så, att sifferrader- 
na — antingen man hopsummerar dem 
lodrätt, vågrätt eller diagonalt — all
tid gifva summan 50.

MOSTER LISA.

DIAMANTGÅTA.

1 la
3

2 a a a

a a d d i

l‘ i i n n n nl
5 n n r 8 t

6 v v f
i -i

1) bokstaf
2) lärd
3) ett verb
4) ett land
5) fångstredskap
6) ett verb
7) bokstaf

FANNY K.

GEOGRAFISK NAMNGATA.
Flytta om bokstäfvema i nedanståen

de mening så att af desamma bildas 
namn på sexton stycken floder i 
Europa :

»Min hederliga Johannes, ro till Sana- 
bro med Lovisa, men ro fort och hastigt 
undan».

G. E. S.

LÖSNINGAR
TILL TIDSFÖRDRIFVET I N.R 16.

LOGOGRYEEN : Väfstol : väf, fot, svält, 
älf, tofs, stol, ät I sof I tolf, väl, säf, 
stäf, läst, volt, vält, slät, sol lots, 
solf, ost, so, sto lo, säl, sot.

GÅTAN. Människans skugga.
ORDFÖRVANDLINGSGÅTAN : »Det 

nya seklets hemlighet».
ARITMOREMET: Kreuznach: hare, al, 

Rhen, Ran, eka, ren, czar, Ane kran, 
runa.

SIFEERGÅTAN : Ingen ros utan tag
gar: 1) arfvingar, 2) Helsingborg, 3) 
springbrunn, 4) Tulseboda, 5) kartnagel, 
6) postarfvode, 7) väderomslag, 8) tings
frid, 9) fölunge, 10) intåg, 11) brand, 
12) panel, 13) hätsk, 14) eskader, 15) 
syltgurka, 16) stengryta, 17) speciali
tet, 18) maskeradbal.

PROKOPEN : Skatt-katt-att.

BREFLÂDA
S—M. Tack; »Vi och våra sömmer

skor» användes med nöje. »Utsäde och 
skörd» däremot rör sig om ett nästan 
till leda genomtraggadt ämne. De ön
skade ändringarna i »En bägare vatten» 
skola iakttagas.

LILLE DAVID. Kan ej antagas. Re
turporto torde insändas.

»PRENUMERANT FRÅN TIDNIN
GENS JBÖRJAN». Om porträttet ej vore 
så dåligt, kunde ju möjligen vid till
fälle beredas plats.

WIDTSKÖFLEBARN. Det beror på i 
hvad mån en dylik skildring kan ha 
allmänt intresse, hvilket vi ej kunna 
bedöma, förrän vi ha dokumenten i han
den.

ASTA. Redan för mycket dylikt på 
lager!

PRENUMERANT ERÅN M. S. Vi 
skola ta saken i öfvervägande : kanske 
kan ni själf skrifva något i ämnet, då 
det specielt tycks intressera Eder?

M. E., SKÅNE. Klingar icke så illa! 
Bidar nu sin tid på poesihyllan.

ERANO RIGILBERT uttrycker en ön
skan, att Idun skulle anordna »en täf- 
lan för i c k e-författare om författandet 
af en opera libretto, komedi eller dylikt». 
Tyvärr kunna vi ej ha det nöjet. Sa
ken ligger allt för mycket utom vårt om
råde, och vi äro därtill lifligt öfver- 
tygade, att utbytet skulle bli mycket 
klent af ett dylikt djlettantexpriment 
inom den svåraste af alla diktarter, den 
dramatiska.

—DA. De äro då för grafligt näpna 
och behändiga, edra »Vårtankar i sko
gen» ! »Solens kyssar» på »snöns bår
täcke» och de »längtande blomsterstjäl- 
kame». .och de små sippoma, och de söta 
små fjärilame och de kvittrande ärlorna 
och alla de andra hoppande och skut
tande varelserna, som »förena sig i sång 
och kärlek». Originelast utan all jäm
förelse verkar dock »den krälande lilla 
masken, som mötte en annan liten krä
lande mask. Vänligt sågo de på 
hvarandra, krypande bort till sitt- 
blifvande bo. Och väl var det...»

Ja’ 7^1 vor det... ty längre våga vi 
ändå icke följa edra vårfantasier i sko
gen.

FÖRFATTAREN TILL »VATTENAN- 
DENS SAGA». Vi kunna ej svara bättre 
än med ett citat ur edert eget dikt
verk : »Och det skulle vara, som om 
han aldrig funnits. Den tanken läskade 
hans (vår) själ!»

AMICO. Trots er lofvärda själfstän- 
dighet att dikta »sensommardrömmar», 
medan alla de andra skalderna som allra 
vådligast tumla sig i vårfantasier, kun
na vi ej nyttja det lilla opuset.

O. O. 23. Eder förmodan angående 
den lilla berättelsen, att »på ett ställe 
kanske det är flere ord för mycket, och 
på ett annat ställe för litet,» är till 
hälften riktig. Alla orden på alla stäl
lena äro nämligen — för mycket!

_ KARLA RÖNNE. Den »lilla vädjan 
till kvinnorna» synes oss nog så be- 
aktansvärd. Men just därför skulle vi 
af ..praktiska skäl vilja uppskjuta dess 
införande till hösten. Sommaren med 
dess .mänga distraherande intressen är 
nu för nära förestående. Påminn oss 
därför i september. »Paraleller» antages 
ock till framtida bruk.

MISERICORDIA. Sökt och krystadt. 
— Frestar ej till fortsättning.

ARIAL. Vi skulle gärna vilja införa 
den välskrifna lilla skissen, men... det 
finns härvidlag ett stort »men» af rent 
personlig natur, som vi ej här kunna 
utveckla. Vi bedja eder därför god- 
hetsfullt uppgifva postadress för bref.

V. V. Tack för vänligheten, men vi 
ha redan, låtit engagera oss för flere 
»vårstämningar» än vi bekvämligen kunna 
konsumera.

MARIA. Omöjligt !
S'—G. Högst medelmåttigt T Manu

skriptet återgår.
A. K. Ämnet kunde nog förtjäna sitt 

kapitel, men denna behandling är allt 
för »enkel».

LISA. Tack; tvänne af bilderna skola 
användas.

E. R. A. Den »skiss», ni i skrifvel- 
sen omnämner, var icke med. Men det 
synes ock kunna vara detsamma att 
döma af poemen.

EVA R. Skildringen synes oss ej af 
tillräckligt intresse att nu införas.

ATRAM. Den ruskiga folklifsbilden är 
ej aPs i Iduns smak.

ERIK PjAS^H. Banalt! Återsändes. 
VALDEMAR. Gin go ingalunda upp

mot eder senast föregående. Använ
das ej.

SALLY. Någon afgift erlägges ej för 
införande af frågor, men h var je fråga' 
och hvarje svar skall skrifvas på sin 
särskildta lapp och blott på ena sidan 
af parvneret.

GAMMAL PRENUMERANT Arvika. 
Eder annons kostar 3.96 nr gång.

REDAKTIONEN.

Mot mal.
Bä«ta konserveringsmedel. TiJh. 

Bechers Malp»lv<>r i askar à 1 & 2 
k*., i paket à 25 & 50 öre. Scherings 
Formalinfampa. Jmpregneringen sker 
med formalingas. som ej skadar kläder
na, men säkert dödar saväl malon som 
dess ägg Dessutom : Kamfer, Naftalin, 
Alun, K'dikvintäpplen, Terpentin, Insekts- 
pulver, Maltinktur m. m. billigast hos

WILH. BECKER,
5 Malmtorgsgatan 5.

24 Stora Nygatan 24.
23 Götgatan 23.
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Husmödrarl
Spara

är lösen for hvarje 
husmoder med en 
begränsad hus

hållspenning !
Huru göra en 

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

Hôtel
Pension Continentale

^1^1 Vasagatan 44,
hörnet af Kungsgatan,

Stockholm. 
Comfortabla rum till moderata priser. 
Telegrafadress: BAYOUD, Stockholm.

5 proc. ränta.
Nordiska Kreditbanken

8 Drottninggatan 8 
Mynttorget 4 Drottningatan 102

Tidaliolms Fantasimöbler,
rikhalt. urval i forn- 
nord. stil. Füllst, 
rumsmöblemang ut
föras i alla olika 

, variationer efter or
der. Uppgif önsk. 

förslag och begär priskurant.
Försaljningsmag. Beridarebansg. 27, Sthlm. 
Tidaliolms Bruks Aktiebolag, Tidaholm.

C. J. Johansson,
22 Österlånggatan, Stockholm.

Största lager af
Musikinstrument.

Stor prisnedsätt2ling■
enligt illustrerad priskurant gratis och 
franko.

Allm. Tel. 26 05. Riks- 41 88.

Sluta upp med bråket
att insamla aska till tvätt. Begagna i 
stället

Lagermans Tvättpulver,
som har samma rengörande egenskaper 
och garanteras lika oskadligt som den 
finaste björkaska. — Sälj es öfverallt. 

Ende tillverkare:
Kraft-Tvål-Fabriken, Jönköping.

ii; TE
Broken Orange Pekoe & Pekoe.

Garant, oblandadt, direkt import, från 
missionens egna plantager i Assam (s. o. 
från Himalaya).

Säljes äfven å apoteken.
Santalmissionens Tedepot,

STOCKHOLM.

Örebro
Albert & Marie Kex

rekommenderas.
CLEVELAND & MONARCH 

Cycles.
Generalagentur för Sverige

Velocipedaktiebolaget Lundbohm &Co.
4 Norarmalmstorg’, Stockholm.

Capsuloids
förvåna dagligen såväl läkarne som allmän
heten därigenom, att då de inlagas endast 
såsom medel mot bleksot och b odbrist, fin
ner man, att det nya röda blodet som sä 
hastigt, ahtras genom begagnandet af Cap
suloids fullständigt botar den ihärdigaste oord
ning i matsmältningsorganerna, och den en- 
visas'e förstoppning, hvilka förut ansetts så
som obotliga.

D:r Campbells rödt blod bildande Cap
suloids säljas å alla apotek à kr. 2,50 för ask.

Tillverkas endast af the Gapsuloid Comp., 
31 Snow Hill, London,

Rekvirera profver af våra nyheter i svarta, hvita & kulörta siden-
M a« 4 d ▲ 4 8 . tyger. ’Gediget urval till bal-, slllskaps- och promenadtoaletter.
9M Ai AA A A lift AAA 8 /B A 44 vlf AM Sändas direkt till privatpersoner meter- & styckevis.Zuncner-Siaemyfler E. spinner & cde,

till fabrtfcspdser franko ocb tullfritt 
från 50 öre pr meter till fir. 20.

Zurich, Schweiz
förr J. Zürrers Sidenfabrik, äldsta Slden-etabllssementet i Zürich 

grundlagdt 1 825

Louis Roederer
Carte Blanche, 
Grand Vin See. 
Extra Dry.

Reims.
J. & F. MartelI
★
**
-***
vo
vso
VSOP
VVSOP copae.

MiRIi SAHLIN, Eslöf,
Sahlins Fabriks Oarn- och Hemväf- 

nads-Affär.
Garn för all slags hemväfnad.
Mönster för all slags hemvävnad.
Råd och upplysningar vid all slags hem- 

väfnad
Skånska handväfnåder på beställning.

Finnes i alla finare 
parfymaffärer.

Bröstkaramellen
Hosta icKe

rekommenderas.
Ende tillverkare C. A. JANSSON, 
Ragvaldstrappor. A. Tel. 3718.

Försäljningsbodar :
Högbergsgatan 27, Malm torgsgatan 6. 

A. T. 1520 A T. 11241

Extra rymmer 104 små och 10 stora 
kort. Brun, vacker, vadderadAlbum skinnpärm samt stark, orna-
menterad kartong inuti. Pris 

endast 7,25. Aldrig har erbjudits ett sådant 
album förr. Sändes mot efter kr. eller post
förskott från -P. W, Karströrns Papper s- 
h and el. Mariestad. (440)

Eila Sanatorium
i närheten af Charlottenberg-, 

Säsong 9 juni—1 September.
God järnkälla, varmbadhus, vacker och 

sund belägenhet.
Billiga lefnadsomkostnader.
Ny stor rostaurationslokal.
Prospekt och svar pi förfrågningir erhål

las af sanatoriets läkare D:r Gustaf Grill, 
adress till 1 maj : Falun, därefter Eda Sana
torium, Caariottenberg. (G. 97304)

CROSSE & BLACKWELL, L
Etablerad 1705.

LpUDOH.
Hofleveran‘örer till H.M. Drottningen af England.

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

MODE DE PARIS.
ÄLMÄ FAHLSTROM

IO Birger Ja.rlsga.tan IO, 1 tr.
Hemkommen från Paris, medför ett stort urval 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.

proms Velocipeder !äro »utmärkta»
och af alla som an
vända dem, mycket 
omtyckta för sin stora

hållbarhet och stadiga lätta gång.
Obs. Priserna äro i år nedsatta. Begär priskurant.

PER FROMS Yelocipedfabriks-Äktieb.,
Kongl. Hofleverantör. Stockholm, Mäster Samuelsgatan 34.

”Ga

5 Bru

Hylieter,

-yr* ÏÎ^-L1‘ -Wtf
i Mode- ocfc_sy35

Stockholm-

Lager hos

Rudolph Jeansson,
Stadsgården 14 A,

Stockholm. 
Allm. tel. 3474.
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Kontinentronten TRELLEBORG—SASSNITZ
2 turer dagligen i hvardera riktningen.

Vidare meddela: Stockholms Resebureau, Stockholm; Göte
borgs Resebureau, Göteborg och Kontinentkontoret, Trelleborg.

Husqvarna
Velocipeder

äro utmärkta genom sin 
lätta och behagliga gäng 

samt sitt eleganta 
utseende.

Erhållas genom :
Husqvarna Generaldepoter i Stockholm, Kristiania och Helsingfors,
Husqvarna Depoter i Göteborg, Malmö, Norrköping, Helsingborg, Jönköping, Upsala, 

Kalmar, Sköfde, Boräs, Gefle, Sundsvall och Östersund samt
Husqvarna representanter i öfriga städer och å de flesta större platser i Skandinavien 

och Finland. — Katalog för 1900 på begäran gratis och franko.

Lundby Skönfärgeri och 
Kem. Tvättanstalt,

Göteborg,
behandlar allt till Herr-, Dam- och 
Barn-garderoben hörande. Herrkosty
mer lagas m. m. om så önskas. Eget 
skrädderi. Insänden direkt Edra plagg, 

I som tvättas, färgas m. m. fort, väl och 
billigt. Tidsenlig, ny metod ; fabriks- 

*'\| messigt.

À Sv. Panoptikon |
Stockholm.

Största sevärdhet.-*

Bankaktiebolaget
Stockholm—Öfre Norrland,

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

Aktiebolaget

Il_ _
Gustaf Adolfs torg 14,

godtgör å Sparkasseräkning----------5 proc.
(G. 94245)

Oepositionsräkniiur
Räntegodtgörelse 57, proc.

Aktiebolaget

Stockholms Diskontobank
Hufvudkontor: REGERINGSG. 1 
Afdelningskontor: HÖTORGET 8.

FÖRYÄRINGSFACK
uthyras af 

AKTIEBOLAGET 
STOCKHOLMS HANDELSBANK 

8 Arsenalsgatan 8.

Sydsvenska

Kredit-Äktie-Bolaget,
Stockholm, Fredsgatan 24,
Afdelningskontor Götgat. 31.

(Fonderkr. 4,340,000)
Deposition —......-................ 5 %
Kapitalräkning................. 5 %
Sparkasseräkning ........  5 %
Upp- & Afskrtfnlng ----- 3 %

$Säkert skydd mot mal!*
ts
ff I parti ocb detalj, emot efterkraf.. ji 
2 Minsta sändning en kr. Bref besva- 
^ ras genast ! G
M Lennmalm & C:o, Norrköping. Ä

Fru Sofia Larsson, Jönköping.
”ÖRTMIITUR” fSr 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 pä järn
väg mot efterkraf, på båtar endast dä den 
är förut betald. Uppgif den sort, som ön
skas. 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.

Återförsäljare för Sthlm Ernst Folke 
Karlaplan 1. Allm. 5730. Riks 3016. 

Sojia Zarsson, Östra Storgatan 63,
Jönköping, Rikstelefon.

Våla-Stolar.
Undertecknad får för den ärade allmän

heten rekommendera sina välgjorda arbeten 
af alla sorters Stolar, såsom sals-, för
maks-, pinn- & gungstolar samt sals-, 
serverings- och nattduksbord m. m 
Beställningar utföras skyndsamt och till bil
ligaste priser. Illustrerad priskurant sändes, 
da enkelt porto bifogas.

Postadress
J. LINDHOLM,

Öster- Våla.


