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under trapphvalfvet i operahusets nord
västra hörn, hvarest en skylt angifver upp
gången till Kungl. teaterns kansli.

Än är det en debutsökande ung dam, som 
med hoppets skimmer i de klara ögonen 
skyndar uppför kanslitrapporna, än en ung 
man, hvars bleka, magra anletsdrag med 
den litet närsynta blicken bakom pince- 
nezen och det yfviga håret kring de utstå
ende öronen antyda »den lofvande musi
kern».

Den unga damen är kanske i lycklig be
sittning af en silfverklingande sopran, med 
hvilken hon vid profsjungningen af väpnat 
den kritiska teaterdirektionen, och har där
för alla skäl att känna sig lugn, medan 
hon sätter sig i en af väntrummets mjuka 
soffor, i afvaktan på att kammarherren 
skall bli ledig att ta emot henne.

Den unge mannen vågar däremot ej in
vagga sig i några sangviniska förhoppnin
gar. Han har ingen allt betvingande röst, 
han, men ett tondrama, vildt och mörkt 
som hans egen känslovärld och om hvars 
konstnärliga förtjänster den kungliga • tea
terdirektionen låtit honom förstå, att den 
har sina dubier.

Vemodigt och dröjande stiger han uppför 
trapporna — måhända hans »via dolorosa» 
sedan flere veckor tillbaka —■ glider ljud
löst in i väntrummet och tar plats i utkan- 
kanten på en stol, midt emot den unga 
damen, som han inte ser. Han stirrar 
på kläidhängaren, där de många öfverroc- 
karne och hattarne hänga, hvar och en på 
sin krok, med ett par galoscher stående 
under hvarje rock. Klädhängaren formligen 
hypnotiserar honom, och i hans dystra in
billning förvandlas den efter hand till en 
galge, i hvilken det tycks honom, att en 
skara unga talanger gjort upp räkningen 
med lifvet i grämelsen öfver refuserade 
partitur.

På kansliet råder liflig rörelse vid denna 
timme på dagen. Operascenens skimrande 
furstinnor och chevalereska ädlingar skynda 
här in och ut i de jämnstrukna hvardags
människornas skepelser, och när Romeos 
representant plötsligt uppenbarar sig i 
korridoren, är det icke längre Veronas 
eldige unge hjälte med det mörka lock- 
svallet kring pannan och toledoklingan vid 
sidan, utan en trygg, något korpulent herre 
i väl tillknäppt öfverrock och med tunt, 
slätkammadt hår, som grånat en smula 
vid tinningarne ; några orkestermedlemmar 
komma uppför den lilla spiraltrappan och 
passera förbi, och på galoschhyllan i kor
ridoren sitta små balettelever och vänta

NÄR OPERACHEFEN HAR MOTTAGNING.

KAMMARHERRE A. BURÉN I SITT ÄMBETSRUM Å KUNGL. TEATERNS KANSLI. 

EFTER FÖR IDUN' TAGEN FOTOGRAFI AF A. BLOMBERG.

DET ÄR EN senhösteftermiddag på Ar- 
senalsgatan.

Tornuret i Jakob har nyss slagit tre. 
Den skarpa metallklangen sväfvar ännu i 
luften som en långt utdragen ton, tills den 
dränkes af vagnarnes buller och sorlet från

folkvimlet, hvilket efter förmiddagens ebb 
nu stiger som en brusande vårström i pas
set mellan Gustaf Adolfs torg och Kungs
trädgården.

Då och då skiljer sig en och annan från 
de förbimyllrande skarorna och skyndar in
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på kassören för att få lyfta sin aflöning. 
Under tiden ringer det i telefonerna som 
på en tidningsbyrå, så att tjänstgörande 
vaktmästaren endast fragmentariskt hinner 
tillgodogöra sig musikrecensionernas vis
dom i morgonpressen.

Nu är kammarherren ledig.
Den besökande öppnar en af de med matt- 

slipadt glas försedda deux-battantsdörrarna 
längst bort i korridoren och träder in i 
mottagningsrummet.

Solida skinnklädda möbler, som i ett 
privatkontor hos någon af våra större af- 
färsfirmor. Men väggarnas taflor vittna 
om, att man befinner sig inom den konst
institutions murar, hvarest sånggudinnorna 
dyrkas, ty där hänger Lorens Paschs por
trätt af Gustaf III och i dess grannskap 
en hel serie karaktäristiska personligheter, 
nämligen porträtten af Kgl. operans samt- 
lige direktörer, ända från G. M. Arm felt,

Yid sitt arbetsbord i rummets bakgrund 
sitter kammarherre Burén; han vänder sig 
om på stolen, reser sig upp och kommer 
artigt samt med hofmannens förbindliga 
leende den inträdande till mötes.

Det lyser idel välvilja och godhet ur de 
rödblonda anletsdragén, och om det är för
sta gången besökaren står ansikte mot an
sikte med operans urbane chef, känner han 
sig helt varm, nästan öfverraskad af den 
älskvärdhet, livarmed han bemötes, ocL går 
därifrån med den öfvertygelsen, att hela 
operainstitutionen måste utgöras a,f idel 
änglalikt folk, eftersom den har en så blid 
styresman.

Men det är måhända hufvudsakligast en 
hög grad af sjä.lfbehärskning, som gör, att 
kammarherre Burén står lugn och leende 
midt i stridsbullret och kulregnet. Ty man- 
må ej inbilla sig, att fridens genius fläktar 
med sin palm i Thalias palats. Teatern är 
som vattendroppen, hvilken, sedd med obe- 
väpnadt öga, har den rena kristallens ge
nomskinlighet, men betraktad genom för
storingsglaset afslöjar en hel värld af mot 
hvarandra hänsynslöst kämpande viljor.

En teaterchef står därför i en föga be
haglig mellanhand mellan artister och pu
blik och måste stundom kläda skott både 
som skyldig och oskyldig.

Också har vår operas samtlige styresmän 
alltsedan Armfelt, hvar och en på sin tid, 
utsatts för mördande kritik öfver åtskil
ligt af sitt görande; men likafullt står vår 
främsta lyriska scen den dag, som i dag 
är, med lysande minnen från en förfluten 
storhetsperiod och därjämte, som hvarje 
tondramatibens vän allvarligt hoppas, med 
on ny och rik konstepoks börjande ljusning 
inom sitt af Sergels genier prydda pro
scenium.

Att kammarherre Burén som operachef 
ej tillhör dem, hvilka varit minst utsatta 
för klander, vet enhvar, som är inne i våra 
teaterförhållanden. Men å andra sidan får 
ej förgätas, att äfven han verkat och verkar 
mycket till operainstitutionens fromma, -och 
och det ej minst viktiga: hans framskjutna 
samhällsställning och ekonomiska pondus 
ha flere gånger kommit teatern till godo i 
form af betydliga penningeunderstöd, då 
operan befunnit sig i trångmål. En sådan 
teaterchef är lika sällsynt som ovärderlig, 
och denna offervillighet skall helt visst 
skrifvas kammarherre Burén tillgodo, då 
hans verksamhet som operascenens styres
man en dag kommer att tecknas i vår tea
terhistoria.

Det var den 2 september 1892 som kam
marherre Burén blef t. f. direktör för
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Kungl. operan. Till chef för Kungl. teatern 
utnämndes han den 1 juli 1898, då det för
sta spelåret i det nyuppförda operapalat
set började.

Vidare är han ordförande i styrelsen för 
Eilharmoniska sällskapet, hvilbet i honom 
har en lika nitisk som intresserad befräm- 
jare, och sedan den 20 december 1897 leda
mot af Musikaliska akademien.

I sin egenskap af konungens ekonom ut- 
öfvar kammarherre Burén äfven chefskap 
i det ämbetsverk, som benämnes »H. M. 
konungens enskilda fond».

Men det är som operacbef och som en 
af vårt musiklifs varmt intresserade och 
initiativtagande krafter han tillhör offent
ligheten.

Ernst Högman.

I HERRSÄLLSKAP.

NOTARIEN WERKE kom drifvande genom 
Humlegården från sin sena middag på 

Rydberg till sin dublett uppe vid Brahegatan. 
Det var en odrägligt het, fast tjusande vacker 
augustisöndag, och det var endast ett vidrigt 
öde han kunde tacka för, att han måste gå 
uppsträckt i staden, nyrakad, korrekt, elegant, 
istället för att, som hans afsikt varit, få lefva 
vilde ute på bondlandet — ligga i en skogs
backe i skjortärmarne med en gammal spruc
ken halmhatt på nacken, meta, bada i öppna 
sjön, rulla sig i gräset mellan tupplurarna, 
äta kräftor, sill och potatis och filbunke i nå
gon lotsstuga, med ett ord: kasta civilisationens 
alla välsignelser öfver bord.

När så detta lifvade program måste strykas, 
hade det varit för sent att få något annat 
till stånd, alla, dem han telefonerat till, hade 
redan gjort upp för dagen på annat håll, och 
så hade då notarien Werke måst resignera 
under det förfärliga och i sin djupa misslynt- 
het beslutit att sofva ihjäl återstoden af denna 
misslyckade dag. Ensam hade han då san
nerligen inte lust att företaga sig någonting.

På en lummig plats i Humlegården sutto 
två unga damer och läste. Den ena var tele
grafist, den andra i posten, men båda inackor
derade hos samma änkeprostinna, liksom de 
båda haft den gemensamma »turen» att få 
tjänstgöra denna söndagsförmiddag.

»Isa du,» sade Eva under en grundlig gäsp
ning och lät boken slappt sjunka i knäet — 
»ska vi verkligen sitta här och slöa hela efter
middagen?»

»Vi kunna ju åka ringlinien, när det blir 
litet svalare, och se’n dricka te hos Feiths», 
föreslog Isa matt.

Eva gjorde en grimas.
»Eller göra en promenad utåt Djurgårds- 

brunnsviken,» återtog Isa.
»Ensamma?!»
Isa förstod mycket väl, att detta »ensamma!» 

var detsamma som: »utan herrsällskap!»
»Ja, inte är det just så nöjsamt,» svarade 

hon med en axelryckning — »mais que faire! 
Vi kvinnor ...»

»Bästa du, förskona mig åtminstone från 
dina föredrag i den högre stilen, i den här 
värmen bli de alldeles osmältbara.»

»Jag tycker de skulle smälta så mycket 
lättare då.»

»Blir du nu kvick också. Nej, vet du, det 
var ändå värre. Då föreslår jag, att vi istället 
återvända till sömnmedlen,» sade Eva och tog 
resigneradt åter fatt på boken.

I detsamma fingo de syn på notarien Werke, 
som en tid varit inackorderad på samma ställe 
som de. Notarien var, trots sitt ståtliga yttre, 
inte någon så kallad fruntimmerskarl och hade

alltid förhållit sig tämligen reserverad mot 
de öfriga inackorderingarne, särskildt dess 
kvinnliga element. De båda flickorna hyste 
därför endast ett ytterst svagt hopp, att han 
skulle ägna dem något mer än en hälsning.

Under vanliga förhållanden hade nog ock 
så skett, men i dag . . . Notariens ansikte form
ligen sken upp vid åsynen af de båda flickorna 
och han styrde kurs rakt på dem. Det var 
då ett verkligt fynd att i en dylik situation 
råka på två unga, söta flickor — ja, inte för 
att han förut lagt vidare märke till dem, men 
nu gjorde han genast den upptäckten, att de 
sågo bra ut, voro lagom unga, lagom eleganta, 
den där diskreta elegansen, som han satte 
särskildt värde på. Ej underligt således, att 
de två unga damerna å sin sida nu funno den 
strame notarien Werke som den personifierade 
älskvärdheten, och de tyckte alla tre, att de 
nu på en kort stund bekantat sig mer med 
hvarandra än på hela den tid de förut varit 
tillsammans. Ett gemensamt olycksöde brukar 
ju också föra dess offer närmare hvarandra, 
och notariens förslag, att de, tre ensamma 
ökenvandrare, skulle söka sig en gemensam 
oas, hälsades naturligtvis med glädje af hans 
båda medvandrerskor.

En skärgårdstur? föreslog Werke. Om man 
raskade på, kunde man hinna med nästa båt. 
Där kom just spårvagnen — det var bara att 
hoppa upp. Tänk, hvem hade kunnat före
ställa sig ett sådant slut på en sådan dag, 
och i sådant herrsällskap till!

Snart satt den lilla trion på en skuggig 
plats på ångarens öfverdäck, omfläktad af 
svalkande sjöbrisar och med en treflig kaffe
bricka framför sig. Werke hade tagit plats 
på en stol midt emot de båda flickorna och 
fördelade rättvist sin älskvärdhet mellan dem, 
något som för resten inte kostade honom den 
ringaste själföfvervinnelse. Det var lika an
genämt att beskåda Isas bronsbruna, natur
krusiga hår och vackra släpögon, som Evas 
skära hy och bländhvita, jämna tandrad, och 
om äfven den förra någon gång slog klatsch 
med ögonen, och den senare log för ofta, så 
var ju det ett ganska förlåtligt koketteri.

Det pratades och glammades gladt och oge- 
neradt, under det man njöt af den tjusande 
utsikten och prisade sin lycka att ha »funnit 
hvarandra». En stund efter sedan kaffebrickan 
tagits bort och biljetterna köpts, hvilket allt 
naturligtvis gjordes upp af notarien, frågade 
han, om damerna inte behagade något att 
dricka. Själf var han mycket lifvad för ett 
glas iskyld punsch och en flaska wichy.

Isa förklarade, att hon inte alls var törstig, 
under det Eva för sin del protesterade mot 
punschen, hon föredrog saft till wichyn.

Notarien gick att gifva sina order, och snart 
hade det lilla sällskapet framför sig en inbju
dande bricka med apelsinsaft, is, wichy, punsch 
och en stor skål med präktiga körsbär. Isa 
fick på sig en reserverad min, som inte klädde 
henne, men Eva lät sina vackra tänder blixtra 
och förklarade, att körsbär var hennes för
tjusning, ett påstående, som hennes aptit på 
intet sätt jäfvade.

Längre fram på aftonen, när båten redan 
börjat stäfva hem mot staden, steg en kamrat 
till Werke ombord från en af bryggorna, i 
sällskap med sin fästmö och dennas syster. 
Det föll af sig själft, att de båda herrarne 
med sina damer slogo sig tillsammans, och då 
det ännu skulle dröja ett par timmar, innan 
man uppnådde staden, beslöts, att man skulle 
supera om bord. Båten hade en utmärkt re
staurant med matsalen på däck, och det blef 
en i allo förstklassig och ytterst animerad 
supé, vid hvilken champagnen till och med 
inte fattades. Denna extravagans hade fäst-

Erkändt hästa krafthöj ning smedel. ■—. .
-----======= Ökar aptiten i hög grad. Erbålles på apotek.
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mannen föreslagit, men när räkningen skulle 
betalas, repartiserade herrarne naturligtvis.

Vid framkomsten var klockan nära tolf, och 
som fästmannens damer bodde alldeles i när
heten, skildes sällskapet, och notarien tog en 
droska och eskorterade Isa och Eva till deras 
bostad uppe i Vasastaden.

Sedan de skilts med ömsesidiga tacksägel
ser, tände Werke en cigarr och satte sig be
kvämt till rätta i vagnen. Det kunde inte 
nekas, att dagen varit angenäm, men t—n så 
dyr! Det hade allt fallit sig betydligt billigare 
att lefva vilde på bondlandet och — betydligt 
trefligare.

»Så gudomligt roligt vi haft!» bröt Eva ut, 
när flickorna kommit upp på sitt rum.

Isa mumlade något ohörbart, under det hon 
långsamt drog af sig handskarne.

Eva höll loftal öfver notarien. Aldrig hade 
hon kunnat föreställa sig, att han kunde vara 
så älskvärd, så underhållande, så ridderlig, 
så . . . rent af spendersam. Hon hade trott 
honom snarare vara en »smulgråt».

Isa, som fått på sig en peignoir och stod 
och kammade sitt hår, som lik en yppig, 
vågig man föll ned omkring hennes axlar, 
vände sig rakt mot Eva och frågade:

»Men, Eva, kan du verkligen finna det an
genämt, att en herre, som vi på det hela 
taget känna så litet som notarien Werke, varit 
så »spendersam», som du uttrycker dig, emot 
oss? Jag för min del har funnit det ytterst 
obehagligt. I början tänkte jag inte alls på 
något annat än nöjet att få komma ut, men 
hur det var, började jag reflektera öfver det 
besynnerliga i denna konventionellt fastslagna 
sed, att, om några personer af motsatt kön 
vilja företaga en gemensam utflykt, bevista 
ett nöje eller intaga några förfriskningar tillsam
mans, alltid skall det vara Kan, som »spen
derar», hon, som låter sig bjudas. Tänk dig 
bara, det händer ju ofta nog vid sådana till
fällen, att männen äro i knappa omständig
heter, under det damerna äro rika familje
flickor med välmående tanter och mostrar, 
och ändå skulle den stackars mannen känna 
sig verkligt förolämpad, om damerna, när 
räkningen framlades, drogo upp sina port
monnäer och sade: Låt oss repartisera!»

Eva hade till en början suttit som en bild 
af den yttersta förvåning. Sedan började det 
rycka kring munnen, hon lade hufvudet till 
hvila mot soffkarmen, knäppte undergifvet 
ihop händerna och sade patetiskt:

»I den högre stilen!»
»Ja, ser du,» fortfor Isa allt ifrigare, utan 

att akta på Evas pantomim,» det tycker jag 
vore det enda och verkligt korrekta, och så 
mycket enklare och billigare ett nöje då kunde 
gå för sig. Det här, att, när män och kvin
nor äro »ute» tillsammans, de senare knappt 
skola kunna få släcka sin törst eller stilla sin 
hunger, utan att lita till mannens ädelmod, 
tycker jag rent af är nedsättande för oss 
kvinnor och borde inte längre få förekomma 
i en tid, då på så många andra områden 
kvinnan ställes lika med mannen.»

»Ämnar du göra revolt?» frågade Eva ret
samt.

»Ja, hvarför intel Man kunde ju försöka 
bilda en förening med något lämpligt namn. 
Och så ... » hon funderade litet och utropade 
därpå gladt:

»Tänk du, om man kunde få frågan bragt 
på tal i Idun och en diskussion där satt i 
gång!»

»Asch, då håller dom på i evighet.»
»Ånej, redaktionen vet nog att klippa af 

i tid. Jag ämnar emellertid försöka.»
Steffen.

mwm
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FRÖKEN MERCEDES LEWTN.

ETT NYFÖRLOFVADT PAR.

FORLOFNING har i dagarne tillkännagif- 
vits mellan Portugals chargé d’affaires 

vid de skandinaviska hofven Senhor Antonio 
de Castro Feijö och fröken Mercedes Lewin, 
dotter till kaptenen i armén, f. d. kaptenen 
vid Kongl. Göta Lifgarde J. M. Lewin, och 
hans maka, född Duran-Borrero.

Senhor de Castro Feijö efterträdde, som 
bekant, vicomte de Soto-Maior såsom sitt lands 
officiella representant i de tre nordiska län
derna. Och att äfven han likasom vicomten 
lärt att känna sympati för dessa länder och 
särskildt vårt land och folk, därpå har han 
fler än en gång gifvit bevis i rapporter till 
sin regering, hvilka sedermera offentliggjorts, 
och där vår kulturella ståndpunkt icke mindre 
än vår ekonomiska varit föremål för uttöm
mande särframställningar.

Ett nytt, än mera otvetydigt bevis på denna 
sympati ger han oss nu, då han, sonen af 
Vasco da Gamas och andra sjöhjältars land, 
går att såsom sin maka hemföra en dotter 
af de gamle vikingarnes land.

Fröken Lewin har emellertid äfven iberiskt 
blod i sina ådror. På mödernet härstammar 
hon nämligen från en gammal spansk, till 
Amerika förgrenad familj, och en af hennes

SENHOR ANTONIO DE CASTRO FEIJÖ.

förfäder har varit president i Ecuador. Från 
barndomen van att betrakta såsom sitt för
äldrahem lika mycket sin faders i Stockholms 
skärgård belägna fideikommissegendom som 
hans våningar i Paris och Nizza, har hon fått 
en fulländad kontinental uppfostran, som i för
ening med hennes af skönhet och godhet ad
lade apparition måste göra henne till en pryd
nad för de kretsar, hon nu kommer att till
höra.

Trots detta personliga band mellan den 
talangfulle skalden-diplomaten och vårt land 
är det emellertid knappast att hoppas, att 
vi för all framtid skola få behålla honom 
bland oss. Men då han en gång blir kallad 
till andra värf, skall han numera ännu mindre 
än förr vara oss en främling. Likasom den 
aktade familj, hvarur han går att hämta sin 
brud, betraktar honom såsom en familjemed
lem, skola vi hädanefter betrakta honom så
som en landsman.

I sin egenskap af lyrisk skald har Senhor 
de Castro Feijö förvärfvat sig ett högt upp
buret namn i sitt fädernesland och ett antal 
af hans fina, målande dikter ha öfverflyttats 
till vårt språk af den kände tolkaren af främ
mande skalder, dr Göran Björkman. Som 
prof på Senhor de Castro Feijös diktning äro 
vi i tillfälle att här nedan meddela en af dr 
B. försvenskad och hittills otryckt serenad.

SERENAD AF ANTONIO FEIJÖ. FRÅN PORTUGISISKAN AF 
GÖRAN BJÖRKMAN.

TJÄRNOR I nattens dunkel, er beslöjen! 
Måne, låt mindre klart din fackla brinna! 

Rosor och vallmoblommor, djupt cr böjen! 
Hon sofver ... Sof, min själs gudinna!

Hviskande fläkt, kyss henne lätt på kinden, 
och låt till hennes hvita läger hinna 
den doft, magnolian andas ut i vinden!

Hon sofver... Sof, min själs gudinna!

Tyst, näktergal i parkens skumma gömma ! 
Låt, bäck, ditt flöde mera ljudlöst rinna!
Hon drömmer kanske .. . Må om mig hon

drömma!
Hon sofver... Sof, min själs gudinna!

Låten ert pärlregn, nattens tårar, falla, 
låten dess dagg ock väg till henne finna 
från himlens urnor, då de öfversvalla?

Hon sofver... Sof, min själs gudinna!

Stjärnor och måne klara, er beslöjen! 
Fåglar, mån I er sånglust öfvervinna! 
Magnolior, doften! Rosor, djupt er böjen! 

Hon sofver... Sof, min själs gudinna!
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Att hela denna storartade anläggning ännu vid- 
makthâlles blott och bart genom grosshandlar Berg- 
mans frikostigt tilltagna donationsfond, är ett kändt 
faktum. Säkert skulle donatorn själf, om han nu 
kunde höja sin röst, vara den förste att opponera 
sig mot den visserligen vackra, men opraktiska pie
tet för hans minne, som tycks lägga liksom en 
hämsko pä utvecklingen af de möjligheter och rika 
förutsättningar, som denna fagra ö, tack vare honom, 
bär i sitt sköte.

I sinom tid kommer väl ändå äfven till denna 
sofvande prinsessa sagoprinsen, mannen af facket, 
och väcker till ett friskt pulserande badortslif den 
nu i idyllisk ro slumrande skönheten häruppe.

När man nu emellertid på ett eller annat sätt 
kommit till Nordanskär, endera med stor ångare 
från södra Sverige eller t. ex. med ångaren Hapa-

VÂRLÇENS NORDLIGASTE BADORT.

SÅ LÄNGE man ännu inte sett något prospekt 
öfver badort vid Spetsbergen, kan man tryggt 

„ påstå att Nordanskär i Nederkalix är den nord
ligaste badort i världen.

När grosshandlar J. A. Bergman i medlet af 
1880-talet grundläde och så att säga skapade Nor
danskär, blef denna hans lifsgärning icke blott till 
ett] vackert framtidsminne af den hädangångne, 
utan var det också hans mening, att hvad han då 
utsådde skulle komma att bära rika framtidsskör- 
dar och blifva till mäktiga häfstänger för höjande 
i olika riktningar af hela ortens kultur genom den 
mängd badgäster, som dit vore att förvänta från 
när och fjärran.

FRÅN KONUNGENS HÖSTRESOR.
X Konungen passerar äreporten å Sannahed. 2. Faninvigningen å Sannahed: de gamla fanorna utbytas mot de nya. 

5. Huseby. 6. Konungen på Huseby, omgifven af brukspatron Stephens familj. 7. Konungens ankomst till Vexio.
3. Blomsterströende flickor vid Vislanda. 4. Vägen genom Vislanda'till Huseby. 

1 o. 2 Knut Brydolf foto. 3, 4, 5 Torne fotografiatelier. 6_o. 7 Betty Larsson foto.
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randa! från någon af grannstäderna, på turist-stråt 
eller som badgäst, gör man snart den angenäma 
upptäckten, att man kommit till en vrå af världen, 
om också en nordlig utkant, där det är en godt 
att vara.

Själfva färden dit är i och för sig ett uppfrisk
ande hafsluftbad; kanske litet för friskt ibland vid 
passerandet af Skagsudden mellan Eåneå och Kalix, 
där hafvet kan ligga rätt hårdt på och bjuda på 
en liten extra gungning, men den förlustelsen in
väntar man lugnt, välvilligt och i förtid under
rättad därom af kapten eller någon erfaren med- 
resande.

Så hett sken solen, när vi en grann julidag 
landstego å Nordanskärs brygga. Den lummiga

»GILLEHUSET» PÅ NORDANSKÄR.

stranden och de i mörk grönsKa inbäddade villorna 
fängslade först vår uppmärksamhet och erinrade 
lifligt om månget liknande strandparti vid »Mälarens 
sköna stränder». Och så denna ståtliga brygga, 
som skulle kunna vara en prydnad, ofta välbehöf- 
lig, vid en och annan förstklassig badort söderut; 
och liksom där alltid finnes en flink och påpasslig 
Carlsson, Hök och hvad de heta, till hands för ge- 
päcket, fanns här »vår Oscar».

Ojämförligt trefligt var också mottagandet och 
välkomnandet af platsens tvänne fröken-värdinnor, 
det gjorde att man genast kände sig hemmastadd.

På grusad skogsstig — å ömse sidor mossig, 
mjuk mark, öfversållad med härligt doftande linnea 
— går vägen upp till Gillet, så högt beläget, att 
redan på afstånd dess flaggor och vimplar svajande 
visa vägen, och så äro vi framme vid Gillehuset. 
Detta är tilltaget i rätt storartade dimensioner, att

döma af det yttre, och 
motsvaras på ett char
mant sätt till det inre 
bland annat af en sal, 
som fordrar ett särskildt 
omnämnande, såsom va
rande minst sagdt en 
mönstersal.

Den höga, luftiga, i 
milda, ljusa färger smak
fullt dekorerade gille
salen prydes å ena lång
väggen af porträtt af 
vårt kungapar. Ungefär 
ena hälften af salen är 
apterad till sällskaps-,läs- 
och musikrum, möblerad 

GROSSH. J. A. BERGMAN. i sommarsalongs-stil och

med grosshandlar och fru Bergmans porträtter å kort
väggen. Nederst af slutas salen med ett par stora, mörk- 
målade träskärmar, bakom hvilka serverigsrummet 
döljer sig och dit herrarne obemärkt försvinna för 
att inmundiga den kära aptitsupen. — Om möjligt 
infinner man sig precis vid tredje ringningen till 
måltiderna i denna ideal-restaurant och kommer 
genast i en viss pensionat-patriarkalisk stämning; 
presenteras för hvarje nykommen, ombedes på det 
artigaste att förse sig af rätterna — ja, någon gång 
bjudes tallriken omkring som på storkalas. Och 
man får sin aptit fullt och godt tillfredställd utan 
minsta »kamp för tillvaron».

Kaffet, som följer omedelbart på middagen och 
ingår i det ytterst moderata priset, intages å veran
dan. Medan man så sitter där i högsta välbefin
nande, smuttande på sin kopp, ljuder ofta en sång 
inifrån salen med piano-ackompagnemang eller upp
ifrån öfre verandan — en härlig klangfull bariton- 
stämma. Sångaren är d:r N—nd, själen i styrelsen.

En belvédère, hvarifrån man har en hänförande 
utsikt, finnes uppe på Gillehusets tak, och dit beger 
man sig gärna att se sol dala och gå upp, utan 
att aningen af skymning signalerar öfvergången 
från dag till natt. I dämpadt solsken med väx
lande skuggor och dagrar sluter sig ön — en haf- 
vets äkta pärla — rundt om oss och kan med stora 
skäl taga åt sig våra förtjusta utrop. Inga beskrif- 
ningar eller fotografiska af bildningar kunna ens 
tillnärmelsevis återge en tafla, så färgrik och verk
ningsfull i skiftande sol-reflex. Och af den nog
granna öfverblick, man häruppe får af det hela, 
inses lätt, hvilka kolossala arbeten och stora om
kostnader här äro nedlagda.

Hvar vi se från vår höga ståndpunkt häruppe, 
är en mängd vackra villor, gillehus, gästhus varm- 
och kallbadhus, kägelbana, tennisplan, till och med 
golflagd, och präktiga skogsvägar, som likna breda 
ljusa band på mörkgrön sammet, men absolut omöj
liga för evolutioner à la stålhäst i den lösa sanden.

Ett vackert kapell finnes ock, prydligt såväl till 
det yttre som inre — »för att tillfälle må gifvas 
till hälsovården af den del af människan, som ej 
kan botas af endast vatten och luft,» lär anstaltens 
ägare en gång yttrat.

Tänker man sig nu detta i omgifning af rik 
barrskog, blandad med lummig björk, och öns läge, 
fastän vid bafsbrynet, fullkomligt skyddadt för 
skarpare vindar, torde det ju kunna ha sitt intresse 
att i vidsträcktaste mening odla bekantskapen med 
och kännedomen om denna sköna, blygsamt undan
gömda slumrerska vid — »civilisationens utkant».

Med Nordanskär som hvilostation och utgångs
punkt bruka ock företagas kortare och längre ut
flykter med badanstaltens ångare till omkringlig
gande vackra egendomar, Grytnäs, Björkfors m fl. 
Längre turistfärder, genom Kalixälfs forsar o. s. v., 
förmedlar styrelsen, som då anskaffar skjutsar och 
med omsorgsfull erfarenhet ordnar det hela till all
män trefnad.

Det är ju nu för tiden ganska godt om s. k. 
förstklassiga badorter; skulle det därför komma att 
dröja till en mer eller mindre aflägsen framtid, 
innan den här skildrade vågar rycka fram i ledet 
till täflan med de öfriga, vore detta mindre bekla- 
gansvärdt än att det skulle ske på bekostnad af 
platsens nuvarande friska och ursprungliga charme.

Hvad som dock i alla tiders skiften vid denna 
märkliga badort förblir oföränderligt och enastå
ende, åtminstone på denna sidan jordklotet — det 
är att solen här »dröjer kvar» förutan människans 
vädjan: »ack, om du hjärta har etc.» — Här är 
det solen, som med guldstänk och rosenskimmer 
protesterar mot påståendet: »nu är det natt!» och 
slutligen, här är det solen, som i sitt strålande maje
stät utkorar denna badort till den mest lysande af 
alla — världens nordligaste badort !

J. F---LM.

ASTRAR. STÄMNING FÖR IDUN 
AF ELISABETH KUYLENSTIERNA.

FRU TORNE gick och pysslade i sin lilla 
trädgård, och de blommor och blad hon 

ej smekte med sina fina, vissna händer, dem 
smekte hon med varma, ungdomligt glänsande 
blickar.

KAPELLET PÅ NORDANSKÄR.

När hon hunnit säga god morgon till allt 
därinne i täppan, satte hon sig på den gröna 
spjälsoffan — länge orkade icke fru Torne gå, 
de sjuttiotvå åren voro börda nog — och såg 
på sina älsklingar: astrarna.

Just som nu, när septembersolen lyste på 
dem, värmande och blid, men utan hetsig 
glans, höll hon mest af att se på dem, och

UTSIKT FRÅN NORDANSKÄR. FOTOGRAFI TAGEN KL. 11,47 E. M.
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hon tyckte, den gamla, att de blefvo till lifs- 
melodier, som minnet spelade för henne, och 
som tnsen skiftande tankar satte ord till . . .

Hennes bekanta frågade ibland, om hon 
ieke kände sig ensam, då hennes kära gått 
så långt bort, att ingen allfarväg bar till dem 
mera, och hon liksom blifvit lämnad efter i 
det lilla gröna huset vid Bredgatan, i de små 
låga, lavendeldoftande rummen, där hvarje 
fönsterbräde var täckt af blomkrukor.

Fru Torne skakade då alltid på hufvudet 
och log sitt vackra, vemodsfulla leende:

»A nej,» sade hon, »jag har mina minnen 
och mina blommor, de höra tillsammans, och 
så är det det, att jag väl ej kan ha så långt 
igen. »

En ung konstnär hade en höst hvarje mor
gon gått förbi det gröna huset och tagit 
»motiv» af den gamla, där hon satt och såg 
på sina astrar. När han sedan ställt nt den 
vackra bilden, hade han kallat den: »Andakt» 
och en del godt folk gick förbi och sade:

»Andakt! — Det var ett underligt namn; 
gumman knäpper ju hvarken ihop händerna 
eller har någon psalmbok; hon ser inte ens 
mot himlen, utan på blommorna.»

Och de hade rätt — fru Torne såg bara 
på sina astrar, medan hon satt där, lätt fram- 
åtböjd, stilla, som ålderdomen blir det, när 
den fått frid, och solskenet gled i långa, glim
mande trådar öfver hennes mörka klädning, 
kysste lent det hvita håret under den ännu 
hvitare mössan och dansade sedan vidare på 
sin gyllene stråt, hän öfver rabatterna — ut 
på gatan till de många människorna.

Fru Torne hade på ett omedvetet impressio
nistiskt sätt ordnat sina tankar och minnen i 
färger likasom i toner.

Där var först de matt ljusröda astrarna; 
de sade henne kanske minst, minde henne 
bara om en gammal herrgård, där en liten 
flicka sprang och lekte för många, många år 
sedan, men när hennes blick gled öfver till 
de flammiga, de som hade så underliga skift
ningar därinne bland sina tusen fina blom
blad, då erinrade hon sig ungdomsdrömmarnas 
tid, längtans, löjenas och de lätt fallande tårar
nas tid. Och det var, som folkvisor sjungit 
sina tungsinta melodier för hennes öron.

De djupröda! De vaggade mjukt för vinden, 
där de stodo ranka och starka, med färg som 
sjudande blod. Hon log än, den gamla, när 
hon tänkte på det kärlekens brusande crescendo, 
som då spelade i hennes håg och sinne.

De gula! Dem talade hon till på ett annat 
sätt, nickade tankfullt emot; de hade fått 
värde för henne, när lifvets eftersommar kom, 
den hade deras sjukliga, ömtåliga prakt; de 
voro som en huldresaga för stora barn.

Fru Torne hade nu hunnit ända fram till 
de gredelina, dem kallade hon alltid: »mina 
andanteblommor». De berättade henne om 
lugna, händelsetomma hvardagar med något 
af en första frostnatts hämmande kyla öfver 
sig, något af aningen om förvissning.

Kärast för den gamla voro dock kanske de 
hvita astrarna, ty de voro henne närmast, de 
talade till henne om hvilans tid, om den dag, 
när den sista färden skulle anträdas. Då 
skulle det läggas ett täcke af hvita astrar på 
hennes kista, det drömde hon alltid, och det 
skulle vara en strålande septemberdag, när 
hon bars ut ur det lilla gröna huset.

Den gången där skulle de gå, de svartklädda 
människorna, af hvilka de flesta väl ej hunnit 
så vidt, att de kunde skilja på sorg och död, 
och det skulle prassla af torra löf som hvis- 
kande röster rundt omkring dem; det var 
trädgårdens farväl . . .

lina, de skulle vagga för vinden, och hon 
trodde, att hon måste fönimma som ett post- 
ludium af veka, vaggande toner — ett lifs- 
melodiernas eko, hvilket följde henne öfver 
till det andra landet. . .

Så drömde fru Torne nästan hvarje dag hos 
sina blommor, och ända till långt in i oktober 
fyllde hon vaser, stora och små, med astrar, 
hela knippen, och när lampan tändes, och hon 
satt i länstolen och stickade på en strumpa, 
såg hon gång efter annan tacksamt och gladt 
på blommorna — nej, sannerligen, om hon 
var ensam!

SKILSMÄSSA. BERÄTTELSE FÖR 
IDUN AF ELIN AMEEN.
FORTS. OCH SLUT FRÅN FÖRBG. N:R.

MARIETTA berättade, medan Ragna 
lyssnade med redigt hufvud och 

skärpta tankar, medan hennes hjärta kände 
en bitter, kvalfylld sm,ärta vid hvarje ord. 
Inte var det underligt, om Kurt förälskad 
sig i detta förtjusande barn, så lidelsefullt 
glödande och ändå så barnsligt naivt i sin 
kärlek, sin tro på sin rätt att kalla honom 
sin och sitt hänsynslösa förbiseende a.f en 
annans rättigheter och lidande ! Och när 
hon slutat sin bikt, sträckte hon sina hän
der mot Ragna och sade bedjande :

»O, Ragna, hindra mig inte — låt mig 
fara...»

Ragna tog hennes händer och slöt dem 
i sina, och först då varseblef Marietta, hur 
förfärande blek Ragna var, och hur åldrad 
och härjad hon med ens blifvit.

»Du skall få fara —- men j a g skall följa 
dig, inte Kurt — se inte så förfärad ut, 
Marietta, du får nog se Kurt igen, men 
inte förr än jag lämnat dig tillbaka till 
din fär.»

»Är du — är du mycket ond på mig, 
Ragna, och kan du aldrig förlåta mig?»

Marietta lutade sin kind mot Ragnas 
hand.

»Ond? Änej, du rådde ju egentligen ej 
därför — och förlåta. — man förlåter ett 
brott, en svaghet, en förolämpning, men 
hvem talar om att förlåta, när det gäller en 
förspilld lifsgärning...»

»Jag har nog gjort dig mycket ondt, 
Ragna... å, Ragna, jag har inte alls tänkt 
på dig — bara han och jag, jag och 
han — och jag älskar honom så!» Hon 
brast ånyo ut i en förtviflad gråt, med 
ansiktet gömdt i sina händer, medan hen
nes fina gestalt skakades af snyftningar. 
Ragna lade förgäfves lugnande sin hand på 
hennes hufvud, strök det och bad henne 
vara stilla, allt mera grät hon, och dess 
mera högljudda blefvo hennes snyftningar.

»Hvarför gråter du så?» sade Ragna till 
slut litet otåligt, »du har ju hört det, du 
skall inte behöfva vänta i tio år!»

Så småningom lugnade sig Mariettas gråt, 
och när Ragna lämnade henne för att låta 
henne skrifva sitt bref till fadern, hade 
hon torkat sina tårar, ehuru kinden ännu 
var fuktig, och några glänsande droppar 
sutto kvar i de långa ögonfransarna.

*

Ragna hade sin egen nyckel och släppte 
själf in sig i våningen. Den unkna, instäng
da luften från rummen, hvilka för det mesta 
under sommaren stått tilltäppta, slog emot 
henne och gaf henne genast en känsla af 
illamående.

Och astrarna, de många, som hon hållit 
minnesandakt hos, de röda — gula — grede-

Hon fann Kurt i det s. k. biblioteket, 
hans skrif-, läs- och rökrum, där han dra-

Begär
Sanct Eriks’ Eau de Cologne V:o 1900 (triple).

git fram en massa böcker och papper, och 
där allt låg om livartannat på bord och 
stolar i vildt kaos.

Ragna hade slagit upp alla fönster i de 
rum, bon passerat på sin väg till biblio
teket. Utan att hälsa på Kurt, gick hon 
också här genast till ett af fönstren och 
slog upp det.

»Hur kan du vistas i denna luft,» sade 
hon, »man kväfs ju här!» Hon drog djupl 
efter andan, och hennes röst lät ansträngd.

»Fönstren ha varit öppna,» svarade han, 
»men jag stängde dem nyss. Det är min
sann inte alls varmt ute, och jag började 
smått frysa.»

Ragna såg sig omkring.
»Skall du ha med dig af de här pappe

ren och böckerna —- då får väl jag hjälpa 
dig, annars blir du aldrig färdig.»

Något i hennes röst och utseende slog 
honom.

»Är du sjuk, Ragna?»
Hon hade tagit af sig hatt och kappa 

och slätade med handen öfver det rakt 
uppstrukna håret.

»Jag är litet trött.» Hon satte sig ned, 
och händerna sjönk o med en slapp, lätt 
darrande rörelse ned i hennes knä. Hon 
drog en djup suck — å, hvad det var svårt 
att börja tala om det, men tiden förrann, 
det kunde icke uppskjutas, och ju förr det 
var sagdt, desto bättre.

»Sätt dig ned, Kurt — jag skall sedan 
göra i ordning åt dig ; men nu vill jag tala 
med dig om något mycket viktigt och all
varsamt.»

Kurt kände med ens en frossbrytning 
öfver ryggen, benen sveko honom, och han 
satte sig tungt ned på stolen vid skrifbor- 
det, på något afstånd från Ragna. Och åter 
vaknade där inom honom detta dofva agg 
mot Ragna och hennes öfverlägsenhet, som 
så ofta velat bryta sig fram ur djupet af 
hans själ.

»Jag har talat med Marietta...»
Kurt skiftade färg och såg hastigt upp, 

men vände åter bort sin blick, i det han 
mötte Ragnas, klar och full, men med nå
got af bunden, bottenlös sorg innerst.

»Marietta har berättat mig allt,» fortfor 
Ragna med en röst, som lät ansträngd och 
beslöjad; »och jag sade henne, att ni inte 
skulle behöfva vänta i tio år.»

Hon teg ett ögonblick, men återtog sedan : 
»Du har din frihet åter, Kurt, och du får 

använda den, hur du vill...»
Då bröt agget fram hos honom och 

trängde tillbaka alla andra känslor för 
henne. Hans ansikte blef blossande rödt, 
han lyfte sitt hufvud, såg på henne med 
underligt gnistrande ögon och utropade :

»Min frihet — när har jag någonsin varit 
fri, sedan jag lärde känna dig! I ditt led
band har jag släpats, viljelös, handlings- 
bunden som en skolgosse, ett omyndigt, 
outveckladt barn, beröfvad allt hvad lif- 
vet har ljust och lockande, längtande ut 
till frihet och sol, drömmande om kärlek 
och smek — detta allt borde du kunna 
förstå af mina sånger — men hvar jag 
än sökte det, hos dig fann jag det aldrig, 
annat än i en och annan kort glimt, som 
kom och försvann likt en blixt. Hvarför 
var du inte som andra kvinnor, Ragna?» 

o Hans vredgade, hetsiga tonfall hade nu 
fått något af skälfvande gråt i sig.

Allt störtade samman kring Ragna, icke 
ens en spillra af de förflutna tio årens 
samlif hade hon att hålla sig fast vid.

»Detta har du ofta förebrått mig, Kurt. 
Kanske kunde jag ha älskat dig på samma 
sätt som dessa andra, men jag ville det
Starkare koncentrerad än N:o 4711; renaste och fris
kaste vällukt. Bäst är nu Bau de Cologne N:o 1900, från
S:t Eriks Tekn. Fabrik, Stockholm.
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ej ; själf renad och förädlad, ville jag rädda 
och höja dig — genom mig — icke sjunka 
med 'dig. Men all min kamp var ju för- 
gäfves — efter tio år stå vi, där vi nu 
stå.»

»Där fanns mycket hos dig, Ragna, att 
högakta, beundra och hålla af, men däx 
var aldrig något eggande, berusande — 
detta som kommer mannen att begå de van
sinnigaste handlingar för den han älskar.»

»Och därför, endast därför kunde jag ej 
bli älskad som andra kvinnor. Å, Kurt,» 
— det bröt fram med en länge återhål
len lidelsefullhet — »jag gaf dig ändå så 
mycket, ty i min känsla för dig var jag icke 
blott älskarinnan, makan, utan äfven mo
dern, system, vännen — och allt detta var 
det bästa och rikaste i mitt väsen. Men, 
vet du hvad, Kurt,» — här höjde hon sitt 
hufvud i stolt själfmedvetande — »jag var 
för god för dig — man sade mig det, när 
jag gifte mig med dig, och man varnade 
mig. Men jag trodde så fast på dig och 
min förmåga att dana och utveckla det 
goda och stora hos dig, och i mycket lyc
kades jag och fann min belöning — ända 
tills nu. Men minnes du inte, Kurt, hur 
många gånger du kommit till mig och sagt, 
att ingen var som jag, och att hos mig 
allena fick du ro och kände det godt. Och 
det var sant, Kurt.»

Nu grät Kurt, och han höll näsduken för 
ansiktet.

»Å, Ragna, du kan väl ändå förbli min 
vän, min rådgifvare som förr — inte öfver- 
ger du mig helt?»

Hennes läppar drogo sig till ett litet le
ende, som hade en skymt af förakt i sig.

»Alltid samma stora barn, Kurt; men nu 
får du reda dig utan mig — där finns inte 
det svagaste band, som håller oss samman, 
inte ens minnet af ett förflutet — det har 
du skoningslöst rifvit sönder.»

»Jag kommer ofta att sakna dig, Ragna.»
»Du kommer att sakna mig hvar dag af 

ditt lif, men sedan har du ju Marietta.» 
Hennes ton lät bitter, men därpå återtog 
hon lugnt och fast: »Men hvarför tala mera 
därom? När jag försvinner ur ditt lif, får 
du plikter mot Marietta. Marietta väntar 
dig och älskar dig. Jag trodde först, att 
hennes känsla för dig endast var en fan
tasi, ett öfvergående rus, men jag tror nu, 
att det tagit djupare, och att hon säger 
sant, att hon icke kan lefva utan dig. Tag 
vara på henne, Kurt; om du en dag öfver- 
gåfve henne för en annan, tror jag, att 
det skulle döda henne, eller att hon skulle 
döda sig själf. Marietta känner allt här 
i lifvet, men hon reflekterar aldrig, och 
hon handlar i smått och stort efter ögon
blickets impuls.»

»Jag skall aldrig öfverge Marietta.» Den 
ton, hvarmed han yttrade detta, skar som 
ett knifstyng genom Ragnas hjärta. Båda 
sutto tysta ett ögonblick, men därefter 

’återtog Ragna:
»Jag har tänkt mig, att du reser, som 

du först ämnat, till västkusten, medan jag 
far med Marietta till Italien. Sedan får 
du taga saken om hand och tala med hen
nes far. Och hvad beträffar vår •—- skils
mässa» — hon darrade på rösten, när hon 
uttalade ordet — »så få vi tala vid någon 
jurist, när vi kommit tillbaka. Kunde vi 
slippa träffas igen, vore det bäst, men är 
det nödvändigt, så låt det ske i juristens 
närvaro — i enrum ha vi två intet mera 
att säga hvarandra.»

. »Du kan vara öfvertygad om, att jag skall 
sörja för dig, Ragna — du skall ingenting 
sakna...»

»Med underhåll, menar du? Det behöf- 
ver du inte 1— det var inte för att bli för
sörjd, jag gifte mig med dig. Mitt föräldra- 
arf hjälper mig öfver det första.»

»Och hvad skall du göra sedan, Ragna? 
Du står så ensam i världen.»

»Så långt har jag ännu inte tänkt mig 
— det blir ju att börja lifvet på nytt — 
ett annat lif; men jag får nog något i värl
den att göra — jag hör inte till dem, som 
sitta med händerna i kors och sörja och 
drömma • • ■ Du vet, jag är inte lik andra 
kvinnor !»

»Du låter så bitter, Ragna; kunna vi inte 
skiljas som vänner?»'

»Vänner skiljas inte åt...»
Hon hade rest sig upp och började ordna 

med hans böcker och papper, men trots 
den bittra, hårda tonen, darrade hennes 
händer märkbart.

»Gå nu ut och ät middag, Kurt,» sade hon, 
»och uträtta, hvad ännu återstår dig i sta
den; när du kommer hem, är jag — borta; 
jag tänker resa ut om en timme...»

»Och när... när reser du med Marietta ?»
»I morgon kväll.»
Han gick oroligt af och an några slag 

i rummet. Så stannade han framför Ragna 
och räckte henne sin hand. Hon stod med 
bortvändt hufvud och såg den icke först.

»Vill du inte räcka mig din hand till 
farväl ?»

Hon vände sitt ansikte mot honom och 
räckte honom sin hand. Han fattade den 
och förde den till sina läppar, sina ögon, 
sin panna.

Hon bief så underligt vek, hon kunde 
sträckt sina armar mot honom, hon kunde 
fallit till hans bröst och brustit i gråt för 
första gången på dessa tio år. Men hon 
endast lösgjorde sin hand mildt och sade 
sakta :

»Farväl, Kurt, farväl...»
När han gått, stod hon alldeles stilla 

på samma plats, där han lämnat henne 
och pressade händerna hårdt mot sitt bröst.

»Det är hårdt, hårdt,» kom det halfhögt 
öfver hennes bleka läppar, »att skiljas —- 
börja lifvet på nytt, ensam — utan mål, 
utan hopp, utan tro — hvad har det allt
sammans tjänat till, och hvad skall det 
sedan bli?»

I den stunden fann hon intet svar, intet 
förlösande ord. Hon hade blott sitt hjär
tas svidande längtan, sin tomhet och sak
nad och den ensamma vandringen framåt 
till lifvets slut.

»VI OCH VÅRA SÖMMERSKOR».

FRAN IDUNS

ÄNNU ETT PAR INLÄGG.

VID GENOMLÄSANDET af artikeln under denna 
rubrik i senaste Idun väcktes hos mig min
net af en redan för många år sedan gjord 

iakttagelse i samma ämne.
Det finnes ju flere sidor af saken än de redan 

belysta, och jag önskade »draga ett strå till stacken» 
med några fakta, hvilka plågat mig, utan att jag 
kunnat finna ett gynnsamt tillfälle för »ett ord i 
sinom tid».

Vi förbigå då de redan omnämnda, som lämna 
dåligt arbete, af slarf eller bristande förmåga — 
de få sin publik därefter, eller tvingas att öfvergå 
till andra praktiska förvärfskällor.

Men här finnas ju ock bra sömmerskor och små 
atelierer, hvilka kunna tillfredsställa en finare kund
krets. Äfven dessa lefva af dagens inkomst i sitt

ideliga jäktande, otacksamma arbete. De skola 
ornera och drapera — artistiskt. — De prisgifvas 
åt orimliga anspråk: plaggen skola vara »klädande», 
oafsedt om figur och materiel äro lämpliga därför. 
Och sedan dessa »många ändringar» med sina nya 
ansträngningar, timmars prat och resonnemang utan 
nytta, hvarvid det bästa af deras kraft och arbets
tid går förloradt.

Men hvad mer, skulle man kunna tro det möj
ligt, att de, efter den utståndna mödan och svårig
heten att kontant eller på kredit anskaffa materiel 
samt betala sina medhjälperskor, först efter ganska 
lång tid få sin räkning betald.

Jag har hört, hur det praktiserats, att en räk
ning sändes (genom bud med betald arbetstid), åter
gått med löften om bestämd betalningsdag, då åter 
förgäfves presenterats, hvilket många gånger för
nyats.

Det är oftast ej de ekonomiskt betryckta, som 
utöfva detta barbari, utan den klass af våra med
systrar, som roar sig mest och slösar pengar på 
lapprisaker.

Lyckligt, om denna beskrifning ej drabbar de 
flesta; den träffar dock in på många och mången
städes.

Må vi med vaket intresse ägna en reflexionens 
stund åt de stackars varelser, som i osunda och 
trånga bostäder skola dväljas i arbetande ställning 
från tidigt till sent; allt medverkande att slita ut 
lif skraften.

Bristen på sömmerskor och de redan befintligas 
öfveransträngning kan ej bero på annat, än att de 
verkligt dugliga hellre söka annat förvärf än detta 
trälsamma, dåligt betalda och ohälsosamma arbete.

Hur litet vi vilja förstå, att sömmerskornas ar
bete betalas för knappt. De måste dock bo och 
kläda sig efter kundernas anspråk på det passande, 
och af egen erfarenhet känna vi alla penningens 
otillräcklighet. Hur skulle då något bli öfver för 
sjukdoms- och ålderdomsdag eller nödvändig hvilo
tid?

Då vi kvinnor vilja vara fina och eleganta, bör 
det ej ske på bekostnad af den bästa lifskraften 
hos en medsyster och genom att vi trotsa oss till 
mesta möjliga” arbete för minsta möjliga betalning.

Låt oss hörsamma uppropet, och må den, som 
känner sig manad och äger kraft, taga initiativet. 
Helt säkert skola många vilja medverka, antingen 
genom att bilda en fond för exempelvis ett rekrea- 
tionshem, en sjukdoms- eller ålderdomsunderstöds- 
kassa, eller genom en förening, som verkade för 
höjandet af sömmerskornas villkor eller dagpenning 
redan nu. Ty endast detta kunde möjliggöra för 
dem själfva den föreslagna insatsen för framtiden!

Ii—G.

Legio äro de af mina bekanta, som sjungit sin 
beklagan i mina öron öfver sina sömmerskor; men 
de hafva i regel sällan gjort det mer än en gång.

Af naturen tämligen medlidsam, då det gäller 
andras bekymmer, har jag dock i det fallet intet 
eller ringa medlidande till öfvers, alldenstund min 
erfarenhet i fråga om sömmerskor — och skomakare 
med förresten — är den allra bästa. Jag vet mig 
sällan eller aldrig hafva fått vänta på någon af 
dessa, och jag skulle uppriktigt sagdt inte heller ut
sätta mig för att upprepade gånger blifva »bedragen».

Hvad nu särskildt angår sömmerskorna, så har 
jag såväl i hufvudstaden som i min provinsstad 
min gifna sömmerska, som känner det värde jag 
sätter på hennes punktlighet. Hon vet, att i samma 
stund, hon sviker denna, är jag inte längre hennes 
kund. Detta har jag sagt henne från början och 
en gång för alla. Men det finns äfven en annan 
sak, som jag gjort som uttryckligt villkor, för att 
jag skall använda henne, nämligen att intet arbete 
åt mig får utföras om natten eller på tid, som or
sakar någon som helst öfveransträngning.

Jag kan gå på en bjudning i en gammal kläd- 
ning eller uteblifva af brist på lämplig sådan, det 
tar ingen heder utaf mig, men en sömnlös natt, 
små krafter, som jag ytterligt nedbringat, med hvad 
kan jag ersätta detta ?

Min sömmerska vet, att jag framför min kläd- 
ning sätter hennes person, kanske ligger däri nyc
keln till, att hon, så vidt möjligt är, aldrig sviker 
min tillit.

Jag säger, såvidt möjligt är, ty, trots vi i regel 
anslå en ordentlig tid, så kan det ju hända, att 
någon obetänksam kund pratar bort mer än lofligt 
af den dyrbara tiden.

Ni, älskvärda damer, som vid läsandet af S. M.:s 
artikel känna er villiga göra något för eder söm
merska, börjen med att taga vara på hennes tid, och 
I gifven henne utan uppoffring de 25-öringar, som, 
sparade, kunde blifva hennes ålderdoms hjälp.

B. W—N.

Ett verkligt delikat

KAFFE
som dessutom ställer sig både drygt och billigt

HUSMÖDRAR! är GRAFSTRÖiVI & C:os ångrostade
i Stockholm

Regeringsgatan 3f 
Storkyrkobrink. 8 

Götgatan 9

o Lt w» a» mmm de förnämsta
j\ A rrt specerister

i Stockholm och 
samt hos landsorten.
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LANDSHÖFDINGEN GREFVE AXEL HANSSON 

WACHTMEISTER.

BLEKINGE LÄNS NYE LANDSHÜFDING,

förutvarande ryttmästaren vid Lifregementets dra
goner, grefve Axel Hansson Wachtmeister, är son 
och sonson till föregående landshöfdingar i Blekinge 
län. Farfadern, grefve Hans Wachtmeister, dog 
1827 såsom innehafvare af denna post, och fadern, 
grefve Hans Hansson Wachtmeister, erhöll 1883 af- 
sked från densamma samt efterträddes af den nu 
afgångne grefve Gotthard Wachtmeister, som till 
den nyutnämnde står i ett mera aflägset släktskaps
förhållande.

Grefve Axel Hansson Wachtmeister, broder till 
den nuvarande finansministern, är alltså den fjärde 
Karlskronalandshöfdingen af denna släkt på icke 
fullt 75 år. Han är född 1855, blef officer 1876, 
ledamot af landtbruksakademien 1897 samt dispo
nent samma år å faderns egendom Torsåker och 
Harg i Uppland. Han är sedan 1885 gift med en 
dotter af justitierådet Carleson.

»JAN I SELTORP».

GENOM DEN HÖGA täta granskogen gick 
vägen öfver järn vägsgrindar na fram till 

Jans hem Seltorp.
Där bortom låg det trefna odalmanstjället, 

skuggadt af en väldig kastanj, som bredde 
skyddande sina blad och grenar öfver framsi
dan på det hvita huset.

En gång på högsommaren, då skogen myll
rade af ätliga svampar och mossrosorna blom
made utanför salsfönstren på Seltorp, hade 
jag — såsom vän till en af familjens med
lemmar -— nöjet gästa det gammaldags gäst
fria hemmet.

»Filosofen», som Jan kallades af sina Upsala- 
kamrater, hade då nyligen lagt boken på hyl
lan, packat in, och begifvit sig från lärdoms
staden (där han var sysselsatt med arbete för 
sin filosofie kandidat) mot hemmet, för att vid 
faderns timade frånfälle fatta regeringstyglarna 
vid gården.

Det var en lätt sak för Jan med sin prak
tiska natur att snart sätta sig in uti allt, som 
rörde jordbruket. Seltorp, en förut god och 
välskött egendom, blef under Jans idoga hän
der nära nog en mönstergård, och få kunde 
täfla med honom uti att draga reveny af såväl 
ladugård som trädgård.

I hemmet på Seltorp bevarades mycket af 
gammaldags svenska seder och bruk, och i 
denna omgifning hade Jan från barndomen 
lärt sig älska vårt folk och dess lif. Såsom 
medlem af »Philochoros» i Upsala hade han 
än vidare utvecklat denna smak, och uti de 
arbeten, som på senare åren utgifvits om våra 
nationaldanser, melodier och visor, äro åtskilliga 
upptecknade nr folklifvet af Jan i Seltorp.

Då om aftnarna familjen efter dagens slu
tade bestyr samlades på planen utanför, där 
de röda körsbären tyngde ned trädgrenarna i 
gröngräset och trasten slog drillar i solned
gången, kunde man, om lyckan var god, få 
höra Jan berätta någon af sina historier på 
landsmål eller sjunga en visa, munter och 
skrattretande eller vemodsfull.

Så hände det sig en gång i vintras, att 
»Jödde i Göljaryd» lade sig ned att dö. Snön 
bredde sitt hvita bårtäcke öfver hans kista, 
och hans sten på Skansen stod tom.

Ungefär samtidigt härmed kom Jans fäderne
gård i främmande händer. Han packade ånyo 
sin kappsäck och begaf sig uppåt landet, men 
ej som förr till Upsala, utan till Stockholm.

Och grenarna på fruktträden hänga tunga 
i år liksom i fjol öfver gräsplanen, och trasten 
slår ännu sina drillar vid solnedgången i Sel- 
torpsskogen, men i vackra sommarkvällar sjun
ger Jan sina visor i Bollnässtugan på Skansen, 
för en aldrig tröttnande publik, som jublar 
och 1er, och 1er och jublar . . .

B . i. N.

»JAN I SELTORP» I BOLLNÄSSTUGAN Å SKANSEN. 

FOTO FÖR IDUN AF A. BLOMBERG.

1
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PEPITO ARIOLO, DEN 3-ÅRIGE SPANSKE PIANISTEN 

OCH KOMPOSITÖREN.

VÄRDINNAN I SOMMARHOTEL
LET. EN MINNESRILD FRÅN 

MARSTRAND FÖR IDUN AF AMANDA 
KERFSTEDT.

PÅ DEN FAGBA ÖN, som famnas af 
västerhafvets vågor där nedanför bergens 

skyddande mur och där den lilla staden Mar
strand breder ut sina glada, vänliga husrader, 
ligger vid kajen ett hus med balkonger och 
prydliga lägenheter, som i många år om som- 
rarne bebotts af stormän från Göteborg. Bak
om detta hus sträcker sig en rymlig trädgård, 
i hvars midt det så kallade Sommarhotellet 
är beläget. Ännu längre upp i trädgården, 
alldeles vid grinden till gatan, som begränsar 
kvarteret på motsatta sidan, ligger en liten 
röd stuga med glasdörrar, öfveiväxt af vin- 
rankor ända till takåsen och omgifven af rosor, 
liljor och andra blommande växter.

Det var till detta förtjusande lilla rede, 
gårdens värdinna brukade taga sin tillflykt, 
när hennes tvänne andra hus om somrarne 
blefvo öfverfyllda af hyresgäster. På en plats 
i trädgården i skuggan af höga lummiga träd 
står ett väldigt bord med stenskifva, och kring 
detta bord samlades under härliga sommar
dagar vänner från landets alla kanter till an
genämt samspråk och till läsning af goda 
böcker, både af allvarligt och humoristiskt 
slag.

I denna krets af begåfvade män och kvin
nor var husets värdinna, fru Josefine Nordström, 
själen, det lifvande elementet. De samtal, 
som där fördes, voro alltid af intressant, ofta 
af uppbygglig art; aldrig granskades där näs
tans angelägenheter, aldrig hördes hårda om
dömen, men ofta spridde det glada skämtet 
sitt solsken öfver samvaron.

Ingen kunde som Josefine Nordström berätta 
om skärgårdsfolkets lif och egendomligheter. 
Hon hade blick för både det rörande och det 
komiska, hon hade ett rikt och ömt hjärtas 
medkänsla för både glädje och sorg. Hon hade 
en lifsåtrå, när det gällde sammanlefnaden, och 
den uttryckes i ett ord, som hon framför 
andra älskade: harmoni.

Hvem af de tusentals gäster, som bebodde 
hennes sommarhem, minnes icke den lilla ge-
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Nu vår bostads ägarinna, 
som är hjärtans härskarinna, 
och som våra lyckats vinna, 
som är sann och god och nöjd, 
som har mycket i sitt minne, 
och som alltid sitter inne 
med ett gladt och fridsamt sinne, 
tacka vi för sommarfröjd.

mans en gång påyden 
andra sidan.» Några 
ögonblick därefter ha
de hon tyst och en
sam gått öfver lifvets 
smala gräns.

Af hennes tre barn 
fick hon följa sonen, 
en ovanligt lofvande 
ung man, till en tidig 
graf, lika så en af 
henne mycket älskad 
måg. En af hennes 
döttrar är orgelnist i 
Marstrand och den 
andra är stadskassör
därstädes, och som vi tro, den enda svenska 
kvinna, som innehar en sådan plats.

Som afslutning på denna lilla minnesteck
ning anföra vi de verser, som vid en anspråks
lös fest i det så kallade »fågelboet», skrefs 
till henne af en känd författare:

JOSEFINE NORDSTROM.

1 ströms storhet, och som man nu, sedan döden 
j skördat henne, kan tala om, utan att såra 

hennes anspråkslösa sinne, anspråkslöst i den 
meningen, att hon tänkte ringa om sig själf 
och icke älskade att höra sig berömmas, men 
icke i den meningen, att hon saknade värdig
het? Det var hennes stora, innerliga, aldrig 
tröttnande, aldrig sinande godhet och barm
härtighet. Hon lefde på den fasta tron: Gud 
sörjer för mig och mina barn, och i den tron

gaf hon rikligen, gaf, 
hvarhelst nöden up
penbarade sig — gaf 
råd, gaf tröst, gaf 
medel, samlade från 
andra — iklädde sig 
svårigheter ■— allt för 
att hjälpa. I humo
ristiska ordalag be- 
skref hon så t. ex. i

stalten med den lätta vackra gången, den raka 
hållningen, hufvudet med det hvita, rika håret, 
ögonen med den kloka, skarpsinniga blicken, 
löjet kring läpparne, som lockade andra att le?

Född i Marstrand och tidigt föräldralös, 
blef hon uppfostrad i en släktings hus, där 
hon vistades, till dess hon gifte sig med en 
af stadens affärsmän. Då hon efter några år 
blef änka med tre barn och högst ringa till
gångar, såg framtiden ganska mörk ut. Men 
Josefine Nordström ägde kustbons ljusa lifs- 
åskådning och glada förtröstan, hon ägde den 
karaktärens styrka och fasthet, som icke låta 
sig öfvervinnas af svårigheter. Och så upp
fann hon ett medel till utkomst, i det hon, 
understödd af en ädel magnat i Göteborg, 
förvandlade det stora långa sädesmagasinet i 
trädgården till det nuvarande Sommarhotellet. 
Långa korridorer löpa genom byggnadens båda 
våningar med rum vid rum å ömse sidor, och 
till och med vinden fick sina små krypin. 
Väggarne täcktes med slingerväxter, rummen 
möblerades trefligt, och snart började gäster 
samlas i det angemäna hemmet. På det sättet 
kunde den unga modern försörja sig själf och 
sina barn.

Hvad var det dock som, förutom den rika 
andliga begåfningen, utgjorde Josefine Nord-

FRÅN DET STORA SJÖKRIGET VID KARLSKRONA.
1. Konungen landstiger i Karlskrona. 2. Grefvinnan Hamilton, 

född Beck-Friis, öfverlämnar en blomsterbukett till h. m:t.
3. Röda eller fientliga eskaderns pansarbätar och. torpedojagare 

på Karlskrona inre redd. 4. Konungen på väg till Flottans 
kansli för att afhålla kritik öfver ktigsöfningarna.

5. Konungens återkomst till Stockholm.
1 o. 2 : C. Jansson foto. 3 o. 4 : A. Krook foto. 5 : A. Blomberg foto.

ett bref till en vän, huru hon lyckats återskaffa 
verktygfåt en supig snickare, som sålt dem för 
att köpa brännvin. »Jag rodde öfver och kom 
dit en söndagsmorgon,» skref hon; »han hade 
lofvat mig att bli ordentlig, men han var redan 
halffull. Jag lyckades öfvertala honom att 
följa mig till staden, och du skulle sett oss 
arm i arm promenera till kyrkan. Hvad skulle 
mina döttrar ha sagt, om de mött mig? Men 
efter den betan har han varit totalt nykter. 
Måtte det räcka länge!»

Sådan var hon; ingenting syntes henne 
omöjligt, ingenting var för svårt eller för mot
bjudande, då det gäll
de att gagna någon 
olycklig.

Öppen och glad, liflig 
och varm, med en guds
fruktan, som besjälade 
och genomträngde hela 
hennes lif, fanns det 
dock djup inom henne, 
som endast sällan och 
glimtvis läto sig anas 
af de allra närmaste.
Då framskymtade i 
denna lilla gestalt nå
got majestätiskt, något 
af evighetslifvets nä
stan ofattbara höghet.

Hon dog i slutet af 
sistlidne oktober, lätt 
och hastigt. Hennes 
hand hade nyss teck
nat följande ord till 
en vän: »O, min äl
skade, huru skola vi 
icke fröjdas tillsam

Verserna på fötter klena
månde illa stå på bena,
men likväl i dagar sena
skall vår hågkomst troget stå
vid det »fågelbo» vi funnit,
när vi Marstrands hamn ba hunnit,
allt hvad vi af henne vunnit
och hvad än vi hoppas få.

Detta hvita hufvuds krona 
skall med lifvet oss försona, 
skall oss lära att förskona, 
när vi något styggt ha tänkt.
Detta skratt, som muntert klingar, 
denna humor, som betvingar 
lifvet och ger stunden vingar, 
har åt oss så mycket skänkt.

Mycket — ty när stormen hviner, 
minns man gärna sol, som skiner, 
och när man får fula miner 
uti lifvets hårda strid — 
då, när hat vår syn yill svärta, 
då det är som bot för smärta 
att ha kännt ett kvinnohjärta, 
som har hopp och tro och frid.

»VÄRDINNAN I SOMMARHOTELLET».
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UR DAGSKRÖNIKAN.

EN TROTJÄNARINNA I PRESSENS TJÄNST skil
des hädan, dä fröken Christina Sophia Ekgren 

den 5 dennes i en ålder af öfver 75 år efter ett
långvarigt lidande afled 
i villan Stora Ekholmen 
vid Vaxholm.

Fröken Ekgren, hvil- 
ken redan år 1856 in
trädde i den kända dag
liga Stockholmstidnin
gen Aftonbladets tjänst, 
har allt sedan dess ver
kat vid denna tidnings 
expedition samt afgick 
förlidet år med pension.

Under sin 43-åriga 
tjänstetid har fröken E. 
gjort sig känd och vär
derad för sin stora dug
lighet, sin outtröttliga 
arbetsamhet samt för 
det lifliga nit och intres
se hon städse lagt i da
gen vid bevakandet af 

såväl principalens som allmänhetens intressen. Ge
nom sitt vänliga, humana sätt och sitt enkla, flärd- 
fria väsen har hon förvärfvat sig många trofasta 
vänner både inom och utom den tidning, där hon 
under så lång tid verkat. Fröken Ekgren var ock, 
allt ifrån Iduns första år, en af dess mest nitiska 
kommissionärer, hvadan vi särskildt ha anledning 
att lägga en tacksam minnesblomma på hennes graf.

Närmast sörjes hon af efterlämnad broder, Stock
holms stadsfullmäktiges vice ordförande, kamrer Carl 
E. Ekgren.

*

PRÅN KONUNGENS HÖSTRESA genom svenska 
bygder bjuda vi i dagsnumret våra läsare en 

serie bilder.
Det stora militärlägret Sanna hed i Nerike var, 

som bekant, nyligen skådeplatsen för en ståtlig fan- 
invigning, som förrättades af h. m:t och hvilken 
högtidliga akt återgifves å våra båda första bilder 
i serien.

Där Lifregementets till fot öfningsplats börjar, 
var rest en ståtlig äreport. Där steg konungen, som 
var iförd Lifregementets till fot uniform med ge
neralsbeteckning och serafimerbandet, till häst och 
red fram till regementet, som hälsade med skyldring 
och generalmarsch.

Efter gudstjänstens slut framlämnades de gamla 
fanorna och utbyttes mot de nya, hvarvid konungen 
i sitt tal bland annat uttalade den förhoppningen, 
att de nya fanorna skulle föras med samma heder 
som de gamla. Sedan fanorna högtidligen öfver- 
lämnats, förrättade regementspastorn bön, hvarefter 
regementena defilerade för konungen.

A vår bild n:r 1 synes den vackra äreporten, som 
.passerades af konungen vid hans ankomst till Sanna 
hed, medan den andra bilden framställer det ögon
blick, då de gamla fanorna utbyttes mot de nya.

Från den anslående högtidligheten å Sanna hed 
reste h. m:t omedelbart söderut till Wislanda, där 
monarken mottogs med de lifligaste ärebetygelser 
af representanter för samhället samt bemärkta per
soner från kringliggande landsbygd. Bilderna n:r 
3 och 4 med de blomsterströende flickorna och de 
festligt smyckade husen och vägarna vittna nogsamt 
om ortsbefolkningens sympatier för landsfadern.

Från Wislanda åkte konungen till Huseby, bruks
patron J. A. F. Stephens vackra egendom, belägen 
i en af Kronobergs läns bördigaste trakter. Äfven 
där voro de ståtligaste anordningar vidtagna för att 
värdigt hälsa den furstliga gästen välkommen. Ä 
vår femte bild i serien synes hufvudbyggnaden å 
Huseby och å n:r 6 står konungen på trappan, om- 
gifven af sitt värdfolk, den Stephenska familjen. 
Bredvid sina föräldrar står fröken Mary Stephens 
jämte sin trolofvade, kaptenen vid flottan, G. Liepe.

Efter gästbesöket på Huseby styrde konungen 
färden till Växjö, hvilken stad h. m:t ej gästat på 
25 år. Jubel och feststämning präglade den små
ländska residensstaden under kungabesökets timmar, 
och lika uppriktiga som hjärtliga voro de hyllningar,

hvilka utbyttes mellan konungen och Vexiö stads 
samhälle.

Vår sjunde och sista bild i serien ålerger det 
ögonblick, då konungen ankommer till Växjö och 
å planen framför stationshuset hälsas af befolk
ningen.

*

F RAN DET STORA SJÖKRIGET i Karlskrona, 
som nyligen afslutats och följts med intresse af 

hela vårt land och vid hvilka öfningar konungen 
närvarit, bjuda vi i dagsnumret några vyer.

Vår första bild återger konungens landstigning 
i Karlskrona; å den andra bilden ses grefvinnan 
Hamilton, född Beck Friis, öfverlämnande en blom
sterbukett till h. m:t.

Bilden nummer tre återger röda eller fientliga 
eskaderns pansarbåtar och torpedojagare på Karls
krona inre redd, och bilden nummer fyra framstäl
ler konungen på väg till Flottans kansli för att af- 
bålla kritik öfver stridsöfningarna. Af denna kri
tik framgick, att striderna, oaktadt krigstillstån
dets korta varaktighet, varit af stor betydelse, sär
skildt därigenom att anordningarna för det lokala 
försvaret af vår södra örlogsstation blifvit i någon 
mån pröfvade under förhållanden liknande de, som 
i verkligheten antagas kunna förekomma.

Vår femte och sista bild, konungens återkomst 
till Stockholm med Drott, utgör, så att säga, en af- 
slutning af vår illustrativa framställning af monar
kens vidsträckta sommarresor inom landet.

Konungen har nyss debarkerat å östra Skepps- 
holmskajen och hälsar öfverståtbållaren, friherre 
Tamm. Bakom konungen står kronprinsen, medan 
manskapet å Drott mannar reling.

*

EN 3-ÅRIG KOMPOSITÖR och musikaliskt under
barn, Pepito Arriola från Spanien, har i dagarne 

uppträdt på psykologkongressen i Paris och väckt 
ett oerhördt uppseende. Den lilla Pepito lär näm
ligen vara något alldeles allenastående äfven bland 
»underbarnens» stora klass och är icke endast en 
för sin ålder förbluffande virtuos på piano, utan äfven, 
försäkras det, en genialisk improvisatör och kompo
sitör ! Vi meddela i dag efter en fransk illustre
rad tidning, ett porträtt af den lille vid sitt instru
ment.

DEN DAGLIGA HUSANDAKTEN.

MERA AF EVIGHETSLUFT in i hjärtan och 
hem, mera af den frid, som öfvergår allt 
förstånd — o, vi behöfva det så väl! Det 

är så mycket i det dagliga sträfvandet, som sliter 
och tröttar. Vi behöfva ro, vi behöfva stilla stun
der. Vi behöfva något, som kan vända vårt armod 
i rikedom.

Husandakt. — Det ligger tröst och hvila i blotta 
ordet. Det klingar därigenom något af det stora, 
kända : »hvar två eller tre äro församlade» — 

Några verser ur bibeln — välsignelsens ord — 
en kort psalm — det ger kraft åt dagen, det ger 
hägn åt natten, det ger glädje, som aldrig sinar. De 
oroliga tankarne vika, det blir stilla, lugnt.

Det är så mycket som drar sinnet nedåt. Vi 
behöfva hvarje den minsta skymt af himmel. Vi 
behöfva hvarje den minsta genklang från den värld, 
som är den eviga sångens hem. — Så låt oss då 
taga vara på det flödande vatten, som står alla 
törstiga till buds! Hvarför skola vi gå här fattiga, 
då vi kunde hafva öfverflöd? Hvarför skola vi gå 
här slutna och tysta, då jubel kunde läggas på vår 
tunga?

Husandakt, ja, men icke tomma formler utan 
ande och lif! — Må vi ock akta oss att ösa ur 
de mer eller mindre grumliga rännilarne, må vi 
hämta vederkvickelsen ur själfva den klara källan 
i det ord, som är lefvande och kraftigt. — Icke 
stenar i st. f. bröd åt de hungrande! Icke torftig
het och vanmakt, då det finnes så härlig tillgång 
på strömmar af välsignelse. —

Mera af evighetsluft — o, vi behöfva det så väl.
Ida Granqvist. (Adi)

CHRISTINA SOPHIA EKGREN

! Tiden för höstrengöringen är nu inne. Såsom j- 
verksammaste och billigaste medel därtill = 
tillåta vi oss rekommendera: E

\ HYLINS Kronsåpa.
1 HYLINS Prima Glyeerin-Såpa. [ 
Î HYLINS Prima Tvätt-Tvål.
1 HYLINS Ekonomitvål,
= den sistnämda särskildt vid tvätt af gardiner, ylle och E 
= andra finare artiklar. E

I Hylin & C:cs Fabriksaktieliolag, |
Kongl. Hofleverantör. 

STOCKHOLM.

T
ill mammor, som ha små

EARN, OCH TILL ANDRA 
MAMMOR OCKSÅ.

H VAR KVINNA, som blir mor och som naturen 
nekat den stora lyckan att själf nära sitt barn, 
står inför en viktig och svår fråga — mjölkfrå- 

gan. Är hon ovanligt energisk och samvetsgrann, så 
läser hon sig grundligt in i ämnet, vidtar därefter 
sina anordningar och öfvervakar själf, hur allt utföres. 
De flesta rådfråga andra, erfarnare mödrar eller sin 
läkare och ge därefter barnjungfrun del af sin nyför- 
värfvade visdom.

Och så börjas arbetet med flaskor och proppar 
och kokning och värmning. Och ofta går allt så 
bra, den lille frodas och problemet, som i början 
föreföll så ängslande svårt, tycks vara löst.. Men 
just nu kommer faran, nämligen att slappna af. Man 
har visat jungfrun hur det skall göras, hon vet precis 
lika bra hur det skall vara, och så gör hon det till 
slut nästan på egen hand. Så måste det inte heller 
vara s å noga, ty fru A. gör så och fru B. så och 
bådas barn äro så krya. Men det finns kanske också 
en fru C., för hvilken det inte går lika bra.

Den, som skrifver detta, är just en sådan mor, 
som misslyckats. Hvarför? Ja, det vet ingen.

Ej därför att jag varit mindre noggrann än de 
flesta andra vid tillredandet af mjölken. Det kan 
aldrig bevisas, att min gosse blifvit sjuk genom 
tuberkelhaltig mjölk. Men det är en möjlighet 
och det vet jag, att skulle jag 'ännu ha en liten 
att fostra upp, så skulle jag vara än försiktigare. 
Ty man kan inte vara försiktig nog. Det ena bar
net har tillräcklig motståndskraft, det andra inte 
Och så, innan man vet det, är olyckan skedd. Jag 
känner det därför som en bjudande plikt att varna 
enhvar : se själf till att flaskorna äro rena. Se 
själf efter, när apparaten kokar <upp och hur 
länge den kokar. Och sluta ej för tidigt med 
flaskkokningen, hur besvärlig den än må vara. Det 
är nästan omöjligt att få en jungfru, hon må vara 
hur klok som helst, att förstå hvad man menar med 
alt döda bakterier. Hon kommer alltid att invärtes 
småle litet åt din ifver och, när hon kan, slarfva 
undan för att få fort färdigt. Kanske gör hon det 
riktigt 9 gånger .af 10 — bättre riktigt hvar gång.

Det svåra är att läkarne själfva ofta råda oss så 
olika. Den ena föreskrifver 20 minuters kokning, 
den andra 5—10 min. Och då man till slut ej vet 
hvem inan skall tro, gör man det »som man tycker», 
d. v. s. på måfå, utan att veta hvarför. Hvad jag 
därför ville be hvar mor om, vore att hon ägnade 
en stunds arbete åt att förstå, hvarför hon gör 
så eller så — hon skail då åtminstone ha rent sam
vete och kunna säga sig, att hon -gjorde så godt 
hon förstod. Tillåt mig att som en inledning tili 
detta, för oss mödrar så viktiga studium, ge några 
siffror och uppgifter, hämtade ur sista uppl. af Meyers 
konversationslexikon. I sista bandet, n:r 17, finnes 
en längre uppsats om mjölk, stödd på vetenskapliga 
afhandlingar i ämnet af sådana auktoriteter som 
Flügge, Weigmann, v. Freudenreich 
och andra.

Hvad man åsyftar med sterilisering, pasteurisering 
vanlig kokning af mjölk är ju att döda de bakterier 
och baciller den kan innehålla.

Köp

Scbveizer-Siden!
Begär mönster af våra nyheter i svart, hvitt och färgadt från 90 öre till 13 

kronor pr meter.
Specialitet: Sidentyger för sällskaps-, brud-, bal- och promenadtoa

letter och för blusar, foder etc.
Vi sälja i Sverige direkt tiU privatpersoner och sända de utvalda siden

tygerna tullfritt och franko till bostaden.

Schweizer & Co., Luzern (Schweiz).
Siden-Export.
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Dels därför att den skall »hälla sig». Det gäl

ler da alt tillintetgöra de jäsningsämnen som, om 
de få utveckla sig, inom kort förstöra mjölken, alltså 
framför allt rnjölksyrebakterierna.

Dels att döda smittofrön såsom kolera, tyfus 
och framlör allt tyfusbaciilen, hvilken sistnämnda, som 
bekant, förekommer mycket ofta i annars god mjölk. 
Och h ii r dödar man dem ? Genom upphettning och 
hastig afkylning.

Man får ju nu för tiden köpa >s. k. sterili
serad mjölk, d. v. s. mjölk, som kokats i luft
tätt slutna flaskor 30—60 min. Den är fri från 
smittoförande bacilldV och surnar ej, men innehåller 
ännu ett slags skadedjur, höbacillerna, om hvilka 
mer här nedan.

Man ,kan likaledes erhålla pasteuriserad 
mjölk, d. v. s. mjölk, som en kort stund uppvärmts 
till 65—70 gr. och därefter hastigt afkylts. Äfven 
den är smittofri och kan hålla sig 3—4 dagar vid 
kylig väderlek, men de seglifvade höbacillerna äro 
ej heller här oskadliggjorda.

Dessa dö ej annat än efter 6 tim. kokning, men 
som mjölken då blir alldeles brun och osmaklig, är 
denna metod att bli af med dem omöjlig.

Då de emellertid visat sig vara temligen ofarliga 
för större barn, kan man alltså låta dessa dricka 
pasteuiserad mjölk, utan att själf koka om den; 
hvaremot man, då det gäller barn, som uppfödas 
med flaska, maste behandla mjölken lika noggrannt, 
som vore den rå. Man tror, att den sommardiarrhé, 
som småbarn ofta lida så mycket af, till stor del 
förorsakas af dessa baciller. De finnas i det 
torra höet i ladugården och spridas därifrån vid 
mjölkningen naturligtvis till juver och stäfva. Där
för är ock bruket att dricka mjölk, direkt mjöl- 
kadt i glaset, mycket hälsofarligt, ty all smuts, 
som annars hinner sjunka undan och stanna pä 
botten af kärlen, får man då direkt i sig.

Men många köpa helt enkelt rå mjölk och koka 
själfva. De flesta ha en apparat motsvarande 
en bleckkastruli, däri flaskorna ställas in. Kokar 
man nu mjölken i 10 minuter, så äro mjölk- 
syrebakterierna och äfven de smittoförande sjuk- 
domsbacillerna dödade, och för att vara säker att 
höbacillerna ej utveckla sig i någon farlig mängd, 
behöfves nu blott att man afkyler mjölken hastigt 
och håller den kall till den skall användas. Efter 
kokningen ställer man ut apparaten i fria luften

till afsvalning, fyller kastrullen med kallt vatten och 
låter flaskorna stå däri en timme; därefter hälles 
vattnet bort och flaskorna förvaras i skafferi eller 
annat kallrum tills de skola användas.

Altt detta låter ju så enkelt och är det ju äfven, 
men hvar husmor vet att det ej blir gjordt just 
så, om hon ej själf öfvervakar det.

Ja, detta var våra små; men vi själfva? Och 
våra större barn, som slutat dricka ur flaska? Den 
mjölk vi dricka är visserligen kokt, men vanligen 
blott uppkokt och sedan skyndsamt aflyftad för att 

brännas vid eller koka öfver. Den kan inne
hålla alla de bakterier och baciller, för hvilka vi 
vilja skydda oss, om vi ej koka den minst 10 min., 
kunde vi nästan lika gärna dricka den rå. Därför är 
det ingen lyx att anskaffa en »mjölkkokare», en temli
gen hög kastrull, i hvars lock flere hål äro gjorda. 
Botten är dubbel, så att man befarar ej vidbränning, 
och kokar öfver gör den heller ej. Jag talar af er
farenhet. Sedan mjölken sålunda är kokt, ställer man 
kastrullen i ett stort stenfat med kallt vatten, byter 
om vatten efter en half min. och ställer sedan mjöl
ken på kallt ställe.

Litet besvär, men en ljuf känsla af trygghet, 
då små törstiga själar storma in och be; »mamma 
få vi litet mjölk!»

Veda.

rVUSIK.

TkRAMATISKA TEATERNS första nya program 
för spelåret — ett så kalladt »plockprogram» — 

bjöd på tvänne nya svenska original af kvinnliga 
pennor. Bakom signaturen Allan Berg — ett märke, 
som ej heller är alldeles främmande för Iduns 
spalter — döljer sig nämligen en ung läkarfru, 
hvilken redan tidigare debuterat som scenisk för
fattarinna med den lilla enaktaren »Trots allt» på 
Vasateatern. Det nya stycket; »En bröllopsdag, 
dramatisk dikt i en akt», är skrifvet på blankvers 
och framställer ganska ledigt och underhållande, 
ehuru kanske något för långdraget, en galant liten

episod mellan borgfrun och en ung kringvandrande 
porträttmålare på ett svenskt adelsgods i slutet af 
1500-talet. Fru Faltiman och hr Palme uppburo 
förtjänstfullt hufvudrollerna, och det lilla diktverket 
hälsades med välvilligt bifall.

Därefter följde fru Helena Nybloms skämt i en 
akt: »Det ringer», som med ens förflyttade åskå
daren till det allra modernaste Stockholm med dess 
enerverande telefonpingel, dess jäktande utelifs- 
spring och däraf resulterande ihåliga hemlif. Den 
lilla bagatellen uppbars alltigenom af godt humör 
och saknade icke sina satiriska, väl förtjänta och 
väl träffande slängar åt enkannerligen våra dagars 
»tidsenliga» hufvudstadsdamer. Fruarna Lindberg 
och Byström, hrr Bœckstrôm och Hedlund gjorde ock, 
hvar i sin stad, det bästa till munterhetens höjande, 
och publiken skrattade godt och applåderade tack
samt.

Som slut- och efterrätt serverades så den gamla 
franska Labiche et-Compdska enaktsfarsen »Piccolet», 
bekant från Svante Hedins glansdagar. Den visade 
sig ännu sitta inne med förmågan att vinna skrat- 
tarne på sin sida, tack vare hrr Personnes och 
G. Bergströms lustigt chargerade spel i de tvänne 
manliga hufvudrollerna och fröken Sjöbergs näpna 
företeelse i den dito kvinnliga.

QIRjECUS TANTI, som under sommaren haft att 
bjuda på än den ena, än den andra nyheten, 

har på sista tiden haft att uppvisa något alldeles 
extra, något enastående, nämligen kapten Web b 
med sina dresserade sjölejon. Hela Stockholm måste 
naturligtvis se dem, och då vi i söndags infunno 
oss på middagsföreställningen, möttes vi af den 
behagliga anblicken af fullt hus från golf till tak. 
Naturligtvis finnas hos Tanti en hel del goda och 
lockande nummer, icke minst den alltid lika popu
läre direktören själf. Men på senaste tiden har 
nog det mest dragande numret utgjorts af de dres
serade sjölejonen. Och förvånande är det verkligen 
att se, huru dessa djur, hvilka på land äro lika 
otympliga, som de äro kvicka i vattnet, knnnat bi
bringas så mycken dressyr. Särskildt är deras för
måga som jonglörer märklig. Bifallet var ock stor
mande, och publiken var tydligen mycket belåten 
med hela föreställningen.

JCofjuvslerare
4^

' t
STOCKHOLM*

Inf. gen. Red. of Läkareförteckn.

Doktor AFZELIÜS
börjar sina mottagningar den 10 sept.

(G. 101273)

I Sjukgymnastik 
och Massage

börjar ny lärokurs den 1 nästk. okt.
Professor G. A. Unman,

Stockholm, Biblioteksgatan 11.

Kurs i
Sjukgymnastik, Massage
och friskgymnastik, äfven förberedande för 
Centralinstitutet, från 1 okt. till maj. 

Prospekt genom
Dektor O. WIDE, Stockholm.

Tandläkare TOM von HALL.
— 30 Sluregatan 30. —

Hvard. 10—2, 5—e. tielgd. 10—12. 
Allm. Telefon 58 48,

Tandläkare Sven Hoffman,
3 B Uplandsgatan, n. b.

Hvardagar 10—3, helgdagar 12—1.
Obs. ! Smärtfri behandling. Allm. Tel. 154 37.

Kurs i Sjukgymnastik, 
Massage 

och Pedagogisk Gymnastik
(Friskgymnastik), 

i hufvudsak lika med Gymnastiska Central
institutets kurs för kvinnliga elever. Kur
sen är 2-årig med början I okt. Vidare 
upplysningar och prospekt genom

Doktor J. Arvedson, Stockholm.

Turkiska Divaner
från 45 kr. till högre priser. Paneldivaner, 
Förmaksdivaner, Stolar, Fåtöljer m. m.

Chäslonger 20 kr.,
Dito klädda från 26 kr. till högre priser.

Resårmadrasser
för jern-och träsängar tillverkas i alla stor
lekar, från 12 till 35 kr. Vid rekvisition torde 
sängens invändiga mått uppgifvas. Alla slags 
Sängkläder och stoppade Möbler billigast frän

C. R, Danielssons Verkstäder,
LILJEHOLMEN.

Rikstelef. Stockholm 44 39. Allm. Telefon 
Liljeholmen 49. Fraktfritt öfver hela landet. 

JLgenter antagas.
Prisk. och tygprofver sändas på begäran.

Kindergarten.
Lärarinneelever antagas till instundande 

hösttermin. Kursen praktisk-teoretisk. Före- ' 
läsningar i barn skolhygien. Närmare med- ■ 
delar föreståndarinnan, Kommendörsgatan 
25, n. b., Stockholm.

Tandläkare

Harald Ramberg. Rhea Ramberg
6 och 8 Biblioteksg. 6 och 8. 

Hvard. 10—1. Mottagningstid : Hvard. 1—3 
Sön- o. helgd. 10—11.

Andra tider efter öfverenskommelse.
Allm. Telef. 16128.

Drottninggatan 68, Stockholm.

TANDLAKARE

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

Birger Jarlsgatan 13, I tr.
Hikstel. 2048. Allm. tel. 86 46

Tandläk. EHas Widfond,
25 Begreringagratan 25.

Träffas kl. 10—2 och 1/2Ö—:l/26 e. m. 
Plomb, och insättning af artificiella tänder.

Kronisk Snufva och 
Svalgkatarr

behandlas med inre smärtfri massage (med 
instrument) af

Professor G. Cederschiöld.
Träffas hvardagar 2—4. ISngelbrektsg. ß.

Damhararbeten.
Peruker, Benor, Flätor, Län

kar m. m. i tusental hos Herr och Fru 
E. MALMBERG, 58 Klarabergsgatan 58.

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

Bryggaregatan 10. Julius KamJke.

Hos Nordin & Josephson,
Drottninggatan 37, Stockholm, samt öfriga 
bokhandlare har utkommit :

•¥» BÜDDA4
och läran om förlossningen 

från lidandet.
Religionshistorisk skildring af

Henning Sjögren,
Fil. kand., v. pastor.

Pris kr. 1: 50.

I alla boklåder à 75 öre]:
— General Lee’s marsch

för piano, är iättspelt och vacker.

Hvad skola småttingarna \ 
göra?

Alla slags praktiska, lätta arbeten kunna 
rekvireras från Kindergarten, Kommendörs
gatan 25. Skolor rabatt.

Eleganta visitkort
å

iduns Kungl. Hofboktryckeri 
ia Stora Vattugatan ia.

STUBEQflTUN 1 5TOCKHOLM

Aktiebolaget
Gardin-Magasinet
Specialaffär för GARDINER 

och afpassade MATIOR.
Profver sändas till landsorten.

Stureplan 2. Stockholm.

Firma- Märke.
Allm. Telefon 79 83 
Riks- » 5069

Göteborgs

Xtalian-
Biscuits

och dess öfriga fabrikater 
anbefalles.

Telegram!

har å Utställningen i Paris erhål
lit pris för sina utmärkta fabrikat:

Lagermans Kraft-Skur-Pnlver. 
Lagermans Tvätt-Pulver. 
Lagermans letallpnts-Pulyer.

Kungl. Hofb oktryekerie t 
Iduns Tryckeri iktiebolag

EOKTnVCKEÇl, mxfl0GÎ*flFI oeh

KEHynGt*ÄFLSR; fiJNlSTÄIiT
Utför allt slags tryck för såväl affärsmän som privat

personer.

Ferm expedition. Förstklassigt arbete. Moderata priser.

MustadsTaffel-Grädd
är bästa bordssmör. 

Nederlag i Stockh. och Gefle bos
Edvard Terserus.

Pianolektioner
gifvas af undertecknad (helst i hemmen). 
Adr Observatorieg. 16, 1 tr. Ellen Liljen- 
stolpe (elev af kapellm. Norman).

För bouppsättningen!
— Virserums ekmöbler —
Oscar Edv. Ekelunds Snickerifabriks Aktie

bolag I Virserum försälja frän nederlag i 
Stockholm sina tillverkningar af alla slags 
Ekmöbler, såsom :

Sals »öbler, Herrnmsmöbler, 
Kontorsmöbler, Fantasimöbler
n. m. Beställningar efter ritning och skizz 

utföras. Egen arkitekt i Stockholm. Pris
kuran ter och fotografier sändas på begäran. 

Utställnings- och försäljningslokal:
22 Birger Jarlsgatan 22. 

Rikstelefon 5720. Allm. telefon 155 00.



IDUN 1900 — 596

LEDIGA PLATSER.

Öfversköterske-platsen
vid Strömstads länssjukhus

är ledig 1 okt. Löneförmåner: 60 kr. i 
mån. (event, förhöjning inom kort), bostad, 
tvätt m. m. Hugade, kompetenta sökande 
torde insända ansökan, afskrift af betyg 
samt andra intyg jämte fotografi till Dok
tor R. Hallbeck, Strömstad, senast den 
26 sept. (2324)

üiÖR en bildad, anspråkslös flicka, ej under 
D 28 år, med lugnt och stilla väsen finnes 
plats i yngre tjänstemannafamilj i södra 
Norrland, att gå frun tillhanda. Svar med 
fotografi jämte lönepretentioner till .Södra 
Norrland», under adress S. Gnmælii An
nonsbyrå, Stockholm f. v. b.

Plats 1:a oktober.
En bättre flicka, fullt frisk och verkligt 

barnkär, erhåller plats att utföra en del lät 
tare kammarsysslor samt vara modern be 
hjälplig med vården af tvänne barn. Före
träde har den, som förut innehaft dylik 
plats eller i hemmet blifvit van vid arbete. 
Svar med betygsafskrifter, lönepretentioner 
och om möjligt fotografi torde sändas under 
adress »A. M.», Kalmar p. r.

Hushållerska. En ung, bildad flicka, 
ej sjuklig och nervös, med fördelaktigt 

utseende, hurtig och glad, men framför allt 
sansad, som har bästa muntliga rekommen
dationer, erhåller plats att förestå hushållet, 
med hjälp om så önskas, för gammal ung
karl i Stockholm. Lönen riklig om rätta 
personen anmäler sig. Svar till »Duglig 
hushållerska» under adress S. Gumælii An 
nonsbyrå, Stockholm. (G. 101445)

OBSERVERA.
I bättre hem önskar till hösten ung, prak

tisk, bildad flicka plats, kunnig i kartrit
ning, skrifning, enkl. matl., bakn^ syltn. 
och sömn. Önskar framför allt fa anses 
som familjemedlem. Lön önskas. Goda 
ref. Svar till »G—n Norrländska», p r. 
Hernösand. (2332)

A NSPRAKSLÖS, pålitlig flicka, som 
villig åtaga sig matlagningen och deltaga 

i alla inom ett mindre hushåll förekommande 
göromål, erhåller plats från 24 okt. Blir 
betraktad som medlem af familjen och bör 
hälst vara kunnig i sömnad och väfnad samt 
vara ordentlig och^ sparsam. En jungfru 
finnes. Löneanspråk uppgifvas. Svar till 
»E W. S.» p. r., Östeisund.

RN MEDELÅLDERS DAM söker plats 
A-' som värdinna i bildadt hem. Goda re
ferenser från ansedda, väl kända familjer. 
Vid lön fästes ej afseende. Biljett märkt 
»A. B.», Gumælii Annonsbyrå, Göteborg.

EN BÄTTRE FLICKA, 
kunnig i matlagning och bakning m. m , 
önskar plats i landthushåll. Rekommenda
tion från prästhus. Svar före den 1 okto
ber till »L. A », Kalmar p. r.

LÄRARINNA, undervisningsvan i alla 
ämnen, språk, musik, handarb., söker 

plats God förmåga, energi, barnkär. Svar 
Mycket anspråkslös», S. Gumælii Annons

byrå, Stockholm,

UNDERVISNINGSVAN LARARINNA 
önskar plats i god familj. Svar till »21 år» 
Norrköping p. r.

En enkel sjuksköterska,
med halfårs betyg, önskar privat sjukvård 
i småstad eller å större landtegendom för 
längre tid. Helst manlig patient. Rekom- 
mendat. finnas. Svar till »Allvarlig sjuk
sköterska», Iduns exp.

PLATS finnes nu genast för en barnfrö
ken, för skötsel af 3 minderåriga barn. 

Sökande bör vara fullkomligt frisk och i 
besittning af ett gladt och vänligt lynne, 
samt med verkligt intresse för sitt ansvars
fulla kall. Svar jämte betyg och helst at- 
följ dt af fotografi samt lönepretentioner torde 
insändas till Fru Ellen Olbers, Nederkalix,

(2319)

TjiNKEL och anspråkslös lärarinna önskas 
-A-^ genast att undervisa 2 flickor, om 11 och 
13 år, en gosse 9 år, i vanl. skolämnen, 
språk, musik och handarb. Svar med be
tyg, fotografi och löneanspråk. Adr. »Musik», 
Jerfsö.

FÖR 18—20 årig, enkel, glad, musikalisk 
och bildad flicka, firmes p-ats soin lä 

rinna och sällskap åt en 15 års flicka i liten 
fin familj i större landsortsstad. Lön 1 okt., 
1 juni 150 kr. och fri resa. Hälst person ig 
anmälan Brahegatan 60, 4 tr. t. v., kl1/26—7 

m., annars per post under denna adress.

Husföreståndarinna. Plats som 
sådan sökes af en 30 års bildad dam 

med goda rek. Fördelaktigt sätt som vär
dinna och van att handh. barn samt kun
nig i alla husliga sysslor och dessutom i en
gelska och tyska språken. oSvar emotses 
till »Alfr.», Nord. Annonsbyrån, Gbg.

r* OD PLATS finnes nu genast för en verk- 
^ ligt barnkär, stadgad och snäll jungfru 
att sköta en liten gosse. Den sökande bör 
vara van att sköta barn. Svar till »I S 
Söderköping p. r. (G. 17033)

HUSFÖRES TANDARINNEPLATS 
godt, respektabelt hem, sökes af bättre, 

medelålders fruntimmer. Praktisk, duglig. 
Svar till »Verksamhet», Fjällskäfte, Valla.

(2336)

EN UNG, enkel flicka, som är villig att 
uträtta allt arbete som förekommer i ett 

litet hushåll, erhåller genast plats i godt 
hem. Svar torde sändas under adress »Vil
lig*, Kalmar p. r.

HUSHALLSFROKEN, 
ej för ung, bildad, kunnig i matlagning,obak 
etc., kompetent att med ordning förestå ett 
större hushåll, sökes till oktober för Göte
borg. Blir ansedd som medlem af familjen 
Svar med fotogr. etc till »Duglig», Gumæ'ii 
Annonsbyrå, Göteborg. (G. G. 4000)

LÄRARINNA, enkel, allvarlig, med åt
minstone någon vana att undervisa 

mindre försigkomna barn i vanliga skoläm
nen, språk och musik, erhåller genast plats. 
Svar upptagande lönepretentioner m. m. till 
Carl Christenson, kyrkoherde, Seglora pr 
Fritsla, Älfsborgs län.

ETT äldre, allvarligt fruntimmer, 
hälst barnlös enka, sökes att 

förestå hushåll för två à tre ung
herrar vid sågverkskontor i öfre Norr
land. Svar märkt »Praktisk» torde 
jämte fotografi före l:a oktober in 
sändas till Iduns exp.

I ETT TRE PERSONERS hushåll på 
landet, där en jungfru finnes, önskas den 

24 oktober en anspråkslös, bättre flicka, 30 
à 33 år, som vill åtaga sig husjungfruns 
sysslor, utom de gröfsta. Hon bör vara or
dentlig och pålitlig, kunnig i enklare mat
lagning, bakning och linnesömnad, samt äga 
förmåga att tillse hemmet under husmo
derns frånvaro. Inga nöjen. Lön 150 kr. 
Svar med fotografi och rekommendationer 
till »G. H.», Malmköping.

PLATS FINNES i ämbetsmannafamilj i 
landsorten för ett medelålders, anspråks

löst, bättre fruntimmer, fullt kompetent i 
all matlagning samt sömnad, och villigt att 
handhafva två tjänare. Anses som medlem 
af familjen men utan deltagande i säilskaps- 
lifvet. Fotografi och närmare underr. torde 
snarast möjligt insändas till »Xilla», Iduns 
exp. (2353)

LÄRARINNOR, värdinnor,. sällskapsda
mer, affärs- och hushållsbiträden, barn 

fröknar, hushållerskor erh. platser gen. Norra 
Inack.-byrån, Mäster-Samuelsg. 62, Sthlm.

TIT! ETT FINARE hem på landet, vid 
U järnbruk, önskas en bättre flicka, ej för 
ung, att gå frun tillhanda uti förekommande 
hushållsgöromål och att under fruns från
varo förestå huset. Lön efter öfverenskom- 
melse. Svar, helst med fotografi, torde sän
das till »Intresserad S.», under adress Iduns 
exp., Stockholm. (2277)

ÜNGELSKA1 En ung, bildad engelska, 
Ah som talar något svenska, erhåller plats 

en tjänstemannafamilj i en af Norrlands 
större städer i och för att gifva lektioner i 
sitt modersmål samt att vara frun i huset 
behjälplig. Svar till »G. S». under adr. S, 
Gumælii Annonsbyrå, Stockholm.

En anspråkslös, pålitlig, frisk och barnkär 
bättre flicka kan den 24 nästa oktober 

få plats i mindre stad hos ämbetsmannafa
milj att handhafva två flickor, den yngsta 
snart 4 år och deltaga i alla inomhus före
fallande göromål. Svar med uppgift på lö
nevillkor sändes till »Embetsman», Enköping.

pN UNG, bildad flicka, 18 år, önskar i 
^ höst grundl. lära hushåll genom prakt, 
deltagande i alla inom ett större hem på 
landet förekommande sysslor. Är kunnig i 
sömnad, handarbeten och konsjtväfnad. Svar 
jämte uppgift om pris pr månad afvaktas 
snarast möjligt under adress »J. C.», Filip- 
stad p. r. (2325)

MATLAGNING, bak, sylt. sömnad kun
nig bildad flicka söker plats. Ordnings- 

full, sparsam, tilltagsen, arbetsam, plikt
trogen. Svar »Glad och enkel», S. Gumælii 
Annonsbyrå, Stockholm.

T TNG, musikalisk flicka, med god upp- 
AJ fostran af god fam. önskar plats i Stock
holm att gå frun tillhanda mot fritt vivre, 
Kunnig i handarbeten och sömnad. o Tack
samt svar till »Enkel och anspråkslös: 
Iduns exp.

flicka önskar plats i

PRÄSTGÅRD eller större landtegendom, 
där tillfälle gifves att lära hushåll och 

musik, önskar ung dam inackordering. Svar 
med prisuppgift till »T. B-», p. r. Amme- 
berg.
]7N FLICKA på 13 år önskar en billig in- 
Ah ackoniering i ett enkelt och trefligt hem, 
helst någon prästgård på landet. Finnes det 
någon jämnårig vore det bra. Lektioner 
önskas i flere ämnen om möjligt. Svar 
torde sändas före den 25 september till »Ung 
flicka 1900», Upsala p. r.

SE HIT! En ung ....
god familj eller handarbetsskola. Ar 

kunnig i all sorts slöjd, måln.. finare hand 
arb. och musik Är äfven villig att hjälpa 
till i hush. Svar till »K- P.*, Saltmätaieg. 
20 A., Stockholm.

T MINDRE prästfamilj på landet i Små- 
A land kunna några unga flickor blifva in
ackorderade mot 40 kr. i mån. i ett för allt. 
Tillfälle till konfirmationsundervisning fin- 

Svar till »Stilla hem», Iduns exp.

UN ENKEL och anspråkslös flicka, kunnig 
Ah i bokföring, önskar plats i affär som 
kassörska eller på kontor. Svar till »Arbet- 

a», Stigtomta. (G. 4935)

Sjukgymnast, som i var afsi. d=r o, 
Wides kurs i sjukgymn. och massage, 

önskar plats i fam. Goda bet. och rek. Svar 
t. »Sjukgymnast 18 år», postkont. vid Viktoria- 
gatan, Göteborg.

rpN ANSPRÅKSLÖS flicka, kunnig i mat 
A-* lagning och sömnad och i ^öfrigt allt 
hvad som förekommer i ett hushåll, önskar 
till hösten plats. Innehar sådan nu, men 
önskar göra ombyte. Svar motses tacksamt 
märkt »Pålitlig», Hernösand.

UN MEDELÅLDERS, allvarlig prästdot- 
■L-* ter, önskar plats nu i höst som husföre
ståndarinna i ett stilla, helst kristligt hem 
hos änkling, ungkarl eller som hjälp och 
sällskap åt fru, fröken, eller varda barn el 
1er någon sjuk. Goda vitsord finnas. Svar 
inom en vecka till »Anna», Eslöf p. r.

EN FLICKA, som genomg. kurs i fin. mat 
lagning samt kunnig i sömnad, varnad 

och handarb., önskar plats som hushallsb 
å större finare egendom. Lön efter olver- 
enskom. Betyg och fotografi finnas. Svar 
till »A. B.», Norrköping p. r.

en prästgård
Östergötland,i

med hälsosamt läge i skogstrakt samt i 
närheten af stad och järnvägsstation, kunna 

eller två gossar i början af september 
mDttagas till inackordering for att i och 
för inträde bösten 1901 i allm. läroverks 
l.sta eller 3 dje klass erhålla undervisning 
af därtill fullt kompetent student. Svar till 
»Undervisningsvan», Skärkind.

Ung flicka, kunnig i franska språkets ta
lande samt något uti tyska, önskar plats 

Medl. af familjen 
Iduns exp. f v. b.

som sällskap och hjälp, 
önskas. Svar till »21 ar»

TDlats i familj önskas till hösten af bättre 
A anspråkslös flicka. Kunnig i matlagning, 
enklare och finare handarbeten. Svar märkt 
»G. S. M.» Ljungeng, Småland.

EN UNG FLICKA, som nyligen blifvit 
moderlös, önskar bli inackorderad i en 

större prästgård eller herrgård, för att lära 
och deltaga i alla inom ett hem förekom
mande göromål. Svar med prisuppgift till 
N. J. 1900’, p. r. Upsala.

PLATS att förestå aktningsvärd änkemans 
hushåll, helst i stad, sökes af bildad 

därtill duglig flicka, som kan förete goda 
rekommendationer. Svar till »27», Idunt- 
exp. ____

TJandarbetslärarinna. En ung flicka med 
Al füllst, elemt. bildning, som efter att med 
högsta betyg hafva genomgått fröken Lun
dins och Handarbetets Vänners kurser för 
lärarinnor praktiserat vid en af landets stör
sta tapisseriaffärer söker plats eller vikariat 
vid skola eller i brist däraf anställning i af
fär. Svar till »H. B. 1900* under adr. S. 
Gumælii Annonsbyrå, Stockholm.

Döfstum eller sinnesslö.
1 à 2 döfstumma eller sinnesslöaobarn af 

bättre familj, i ålder fr. 0. m. 4 år emot- 
tagas i en lärarefamilj med mångårig vana 
och förmåga att handleda sådana barn. Goda 
referenser. Svar till Iduns exp. under »Mo
derlig vård».

j^N UNG FLICKA1 v* ___ ____ önskar plats i familj
nu snart, för att gå frun tiflhanda. Kun

nig i handarbete och musik. Önskas såsom 
medlem af familjen.
Boglösa, Enköping.

Ung flicka önskar genast plats i familj för 
att undervisa i vanliga skolämnen och 

språk. Betyg från förut innehafd plats. 
Svar emotses snarast tiil »E. S.» Smål. 
Alleh:s kontor, Jönköping.

Svar till »Ordentlig»

pLATS önskar en glad, duglig, bättre flicka, 
-t Kunnig., i sömnad, handarbeten, matl. 
bakning. Är villig undervisa barn i musik. 
Svar till »Victoria», Kolbäck p. r.

SEDAN VÄRMLANDS LÄNS LANDS
TING beslutat att inom länet skote an 

ställas epedemisjuksköterskor, och en sådan 
plats därför finnes ledig mom Filipstads or
dinarie provinsialläkaredistrikt, med station 
vid Pärsbergs grufvor, med lön för år af 
500 kronor och 25 öre för hvarje förrättnings- 
dag, hvarjämte enskilt bolag upplåter minst 
5 år fritt husrum af ett rum och kök, så 
äga hugade sökande till denna befattning 
att före 1 nästa oktober till provinsialläka
ren W. Hemesse, adress Filipstad, insända 
sin ansökan åtföljd af betyg, som bör visa 
att sökanden minst 6 månader^tjänstgjort a 
större sjukhus och minst 1 månad å större 
epidemi-sjukhus. Närmare upplysningar 
meddelas om så önskas.

Den 7 sept. 1900. (G. 101440)

Sjuksköterskor i Karlstad.
Sedan Stadsfullmäktige i Karlstad den 7 

nästlidne juni beslutat att i stadens tjänst 
anställa 2:ne skolade sjuksköterskor emot en 
årlig aflöning för hvardera af 800 kronor i 
ett för allt samt på deo villkor i öfrigt. som 
i nämnda beslut innehållas, får Helsovårds- 
nämnden härstädes med anledning häraf 
uppmana kompetente sökande att sina till 
nämnden stälda och af präst- och tjänstgö
ringsbetyg samt öfriga intyg, som^ sökande 
vill åberopa, åtföljda ansökningar inom den 
15 nästa september insända till hälsovårds
nämndens sekreterare, hvilken på begäran 
öfversänder stadsfullmäktiges ofvanberörda 
beslut jämte af fullmäktige antagna före
skrifter för sköterskorna.

Karlstad den 30 juli 1900.
(G. 16188) HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN.

UN 20 års bättre flicka, van vid ordning 
A-* och arbete, önskar plats som hushålls- 
biträde i större landthushåll. På lön fästes 
mindre afseende än på ett i allo godt be
mötande Rekommendationer kunna erhal
las. Svar emotses tacksamt till »Arbetsam 
20», Iduns exp.

EN BÄTTRE, glad och anspråkslös flicka, 
något kunnig i språk, pianospelning och 

handarbete, erhåller plats som sällskap och 
hjälp nu genast i ett godt hem i norrlands 
stad. Den sökande bör förut innehaft nå
gon plats. Svar jämte löneanspråk, fotografi 
och referenser insändes till »Husmoder» un 
der adr. S. Gumælii Annonsbyrå, Sthlm.

T^N BARNKÄR person erhåller plats att 
A-h passa 2 små barn. Svar till »H. B.», 
Sydsvenska Annonsbyrån, Malmö.

(Sydsv. T. & A. 1463)

LÄRARINNA i en familj i Dalarne ön
skas nu genast en lärarinna för två 

flickor, af hvilka den äldre har kunskaper 
till 6:te klass. Betygsafskrifter, fotografi 
och uppgift om löneanspråk torde sändas 
till »Genast E. W. C.», under adress S Gu
mælii Ännonsbyrå, Sthlm. (G. 101376)
"UiÖR att ensam sköta ett skolhushäll . 
-A Upsala sökes en pålitlig person med goda 
referenser. Svar med löneanspråk till »Fru 
H.», Dannemora. (G. 4852)

pOR LÄRARINNOR 
-A- mänga goda platser 
hushållskunniga flickor

finnas fortfarande 
äfvenså för fullt 
samt barnfröknar

att skyndsamt söka å Nya Inackorderings- 
yrån, Brunkebergsgatan 3 B. Etabl. 1887.

pLATS sökes af bildad i hushållsgöromål 
-A kunnig flicka. Van vid matlagning, bak 
ning, sömnad, handarbeten m. m. Punktlig, 
praktisk. Svar »Villig hjälpreda», Iduns 
exp. f. v. b.

Hushållerska fullt kunnig i finare och en
klare matlagning, bakning m. m jämte 

handarbeten, samt försedd med vackra be
tyg, erhåller den 1 nästa November god an
ställning i liten familj nära stad ; intet landt
hushåll. Lön pr år 150 kr. Afskrift af be
tyg torde sändas tiil »L. C.» Oskarshamn 
p. r. (2306.)

Plats i familj
sökes af en bildad och anspråkslös flicka, 
som är van att deltaga i alla inom ett hus 
förekommande göromål. Svar till »Plats 
1900» Borås p. r.

pN 21-årig förlofvad^ flicka önskar komma 
Ah i någon familj på landet, där hon kan 
blifva i tillfälle att lära sig^alla inom ett 
hushåll förekommande göromål och där ett 
godt och vänligt bemötande kan påräknas. 
Svar med prisuppgift till »Ellen 21 år» un
der adr. S. Gumælii Annonsbyrå, Stock
holm, f. v. b. (G. 4934)

OATTRE FLICKOR, 
AA fipkncdfirinp-. med el

som önska god in
ackordering, med eller utan deltagande 

i hushållsgöromål, kunna erhålla sådan i 
naturskönt belägen prästgård i Värmland. 
Man hänvände sig till Prostinnan J. Pers- 

f. Unger, adr. Adolfsfors. (2367)

ÜNG, bildad, musikalisk flicka, önskar 
komma i god familj strax intill Stock

holm för att lära hushåll. Betalar gärna 
något. Svar till »A. W.», Iduns exp.

PINE gebildete junge Deutsche, welche 1 
a-4 Jahr den »Fröbelschen Kindergarten» be
sucht, wünscht Platz als Kinderrräulein u. 
Gesellschafterin bei grösseren Kindern in 
feiner Familie, am liebsten in Stockholm. 
Offerten unter adr. »19'0 >, Kristianstad p. r.

/''fATN inackordering i privat familj a 
Kommendörsgatan. Vidare med

delar enkefru G. Adde, Dav. Bag. gat. 9,1 tr.

UN UNG, anspråkslös flicka önskar till 
Ah hösten plats i Stockholm i bättre familj, 
att vara behjälplig med husliga göromål. 
Kunnig i sömnad och strykning. Pa lön 
fästes intet afseende. Svar så fort som möj
ligt torde sändas till »21 år». Vestervik p. r.

I EN FIN FAMILJ, för att vara som säll
skap och hjälpreda, önskar en ung flicka 

med gladt och jämnt lynne plats. Skickl-g 
i klädsömnad, samt alla o inom ett finare 
hem förekommande göromål Utmärkta re
kommendationer. Svar till »Viola», Öre
bro p. r.

OLATS PÅ KONTOR önskas af en flicka, 
A som genomgått 7 klassigt läroverk, läser 
och skrifver flytande engelska samt är något 
hemma i tyska.o Tacksam för svar märkt 
»S. A. M.», Borås p r.

BÄTTRE, bildad flicka, som förut inne 
halt plats som sällskap och hjälp i hus

hållet, söker dylik hos äldre aktningsvärd 
familj. De bästa referenser kunna preste
ras. Svar till »Sökande», Iduns exp.

PLATS SOM GUVERNANT önskas af en 
A ung flicka, som genomgått 7 klassigt lä
roverk. Van att undervisa samt talar flytande 
engelska. Svar till »Värmländska», Boras p. r

UNG FLICKA,
som genomgått ettårig kurs i hushållsskola, 
önskar plats 1 nov. i familj. Är villig 
att deltaga i allehanda hushållsgöromål. 
Svar märkt »Villig», Upsala p. r.

För en frisk, allvarlig och anspråkslös flic
ka, som är duglig och kunnig i alla in

om hus förekommande göromål, finnes plats 
den 1 nästkommande november. Bety^ jäm
te fotografi samt uppgift på löneanspråk in
sändas före den 24 september under adress 
Sundsvall till kyrkoherde J. Anderson i Skön, 
som lämnar närmare upplysningar. 12305)

Anspråkslös, duglig flicka, kunnig i 
klädsöm, väfnad, matlagning m. m. sö

ker plats att på egen hand förestå ett enkelt 
hem eller ock som hjälpreda i familj. Svar 
till »L—a 23 år», Svenska Telegrambyrån, 
Malmö.

PÖR BARNFROKEN, verkligt pålitlig och 
A barnkär, finnes god plats i Stockholm, 
för två barn, 6 och 3 år, om goda rekom
mendationer kunna lemnas. Svar »L. L. 
Iduns exp.

PLATS SOM GUVERNANT önskas af en 
a flicka med skolunderbyggnad, motsva
rande de 5 lägre klassernas kurs vid statens 
läroverk. Svar märkt »H. H» torde insändas 
under adress Billinge.

PLATSSÖKANDE

LÄRARINNA, undervisningsvan, önskar 
plats i skola eller hem. Goda rekom. 

Svar till ”Lärarinna*, Pr. Skolan, Mora.

LITEN FAMILJ eller hos enskild person 
på landet söker en enkel, bättre flicka 

plats till hösten som hjälp eller att förestå 
hemmet. Goda ref. Svar till »E. H—d 
1900”, Vrigstad p. r.

VARDINNA.
En bildad tysk dam af god familj önskar 

plats i staden eller på landsorten som hus
föreståndarinna. Den sökande har. varit 3 
år i Sverige, kunnig i svenska språket, är 
väl förfaren uti allt som hörer till skötan
det af ett väl ordnadt hem. Bästa refer. 
Svar till »C. I.» Iduns Exp.

gladlynt gymnast, exam, och med 
utm. rek,, önskar plats till hösten. Svar 

till »20 år», Örebro p. r.
[TNG,

iitrr

[TNG, tysktalande flicka söker plats i fa- 
^ milj som sällskap eller hjälpreda åt frun. 
Svar till »Hurtig», Kil.

En ordentlig, 19 års flicka
önskar plats nu i höst i bättre familj att gå 
frun tillhanda. Är kunnig i handarbeten 
samt villig att deltaga i alla inom ett hem 
förefallande göromål. På lön fästes ej af
seende. Svar i biljett till »19 år», Elfsborgs 
Läns Annonsblad, Venersborg.

(G. 16794)

GOD inackordering i bättre familj får 
2 bildade flickor. Nedre Norr

malm. Engelska och tyska talas. »W. N»., 
Iduns exp.

ENGLAND.
För en à två flickor finnes tillfälle till god 

inackordering i svensk-engelsk familj nära 
London. Bästa referenser.

Svar till »Svenskt-Engelskto hem» under 
adress S. Gumælii Annonsbyrå, Stockholm.

EN UNG FLICKA
önskar från den 1 okt. inackordering i en 
treflig bättre familj, där umgänge finnes, 
hälst i stad. Svar till »A. B. 1900», Hessle- 
holm. (2227)

Inackordering
1 Stockholm. 

Några unga damer ön
ska ett godt hem för vin
tern. Svar till ”Reela”, 
Iduns exp.

Äldre, bildad dam
önskar verksamhet som husmoder i ett litet 
men godt hem i stad eller på landet till 
inst. 15 nov. Utmärkta rek. Svar till »1900», 
Kylingared p. r. (G. 16855)

INACKORDERING.
EN UNG, förlofvad flicka, af god familj, 

som genomgått hushållsskola, önskar 
inackordering i bildad... aktningsvärd familj 
på landet, hälst inom Östergötland, där till
fälle gifves att få deltaga i alla till ett hus
håll hörande göromål. Undervisning i söm
nad särskildt önskvärd. Svar jämte pris 
uppgift torde sändas till grosshandlare G. 
Grenander, Norrköping. (2296)

T TERM LÄN D SK A. 21 års flicka af god
’ familj önskar emot belalning nu i höst 

komma uti familj på landet i närheten af 
Stockholm eller Upsala, där tillfälle gifves 
få deltaga i husliga göromål och blifva an
sedd som familjemedlem. Svar till tacksam 
»A. H.», Yermlands-Tidningen, Karlstad.

TJELINACKORDERING på landet : 
A A fn.rmli önskas af

bil
dad familj önskas af 60 år gammal 

enkefru hälst i mellersta Sverige. Svar med 
prisuppgift till »60 år», adress S. Gumælii 
Annonsbyrå, Stockholm. (G. 4333)

2 skickliga lärarinnor
önska bilda liten skola i folkrik trakt. Van
liga skolämnen, språk, musik, handarbete. 
Bästa betyg och ref. Svar »Examinerad och 
U nder visnin gsva n », Gum æl ii annonsb., Sthlm.
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STOCKHOLMS INTECKNINGS-G AR ANTI-AKTIEB OLAGS
BRAND- och DYRKFRIA

FÖRVAR1NGSHVALF
(öppna alla söckendagar kl. V2 10—4)

innehållande c:a 1,650 st. skåpfack. Årlig hyra för fack, beroende af storleken, 
20, 25, 35, 50 kronor. Testamenten, Gåfvobref och dylika handlingar emottagas 
till förvaring ; äfvenledes emottagas värdepapper i öppet förvar. (S. T. A. 16805)

I Bikupan säljas
E. Wallbergs sanitära steriliserade toalette- 
bindlar för damer. Bakteriologiskt under
sökta och förordade af läkare, i tre storle
kar n:r 1, 2, 3, pris 1,50, 2,—, 2,50 pr 
dussin.

Malmö Best Patent
är det bästa hvetemjölet såväl till hushållsbruk 

som för bagare.
Tillverkas uteslutande af

Malmö Stora Valskvarn. (C)

Lars Monténs Neutrala Kärntvål till ylletvätt och 
Oieintvål tililinnetvätt användes lämp- 

— 1 ligast sålunda:
»'/2 kg- tvål kokas i 2 liter vatten; när tvålen är upplöst, tillsättes under 

omröring 20 à 2B liter ljumt vatten ; i denna utspädda lösning neddoppas plag
gen. Vid ylletvätt böra såväl lösningen som sköljvattnet bafva 36 à 38 grader.» 

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

Silfvermedalj i Köpenhamn 1888. Guldmedalj i Stockholm 1897.

Sparsamma husmödrar!
Köp, pröfva och döm, om icke 

Nanny Sandströms kokbok: God 
husmanskost är en liten riktigt 
bra kokbok! Den nu utkomna 
4:de upplagan är betydligt tillökt 
och förbättrad af en inom kokkon
stens område högst erfaren och an
sedd gammal husmoder; kokboken 

därför äfven en synnerligen 
lämplig och billig present till Edra 
tjänarinnor. Pris häft. 1 kr., inb. 
1: 25, till salu i alla boklådor och 
hos Adolf Johnsons Förlag 
Stockholm.

Ärade
»Allenburys» Food lämnar full ersättning för modersmjölken. Det är framstäldt 

med fäst afseende på barnets utveckling och matsmältningsförmåga och då barnet ef
ter, som det växer, behöfver kraftigare näring förekommer detta Food i 3 serier näm- 
ligen :

N:o 1 afsedt från födelsen till 3 månaders ålder.
N:o 2 afsedt från 3 till 6 månaders ålder.
N:o 3 (Malted Food) från 6 månaders ålder, äfvensom för svaga och af dålig 

mage lidande personer.
Sälj es pa apoteken samt i hvarje välsorterad speceri- och delikatess-affär i riket
I parti genom A. W. HELAND, Norrköping, Rikstelefon 1191, och ADOLF 

AHLGREN, Gefle, Rikstelefon 1165. _ (G. 98528)
Nederlag för Stockholm hos herrar Peterson & Malm. Rikst. 3274. Allm, tel. 1187.

LINNE Leverantörer till
H. K. H. Prinsen af Wales. LINNE

Den billigaste firma
1 branchen för 

verkligt äkta oför
falskade Iinnevaror.

Blekt damast. 
Borddukar från
2 s. 6 d. pr st. 

och till de finaste
fabrikat.

Specialaffär för

Brud-utstyrslar
af linne.

Tusentals rekommendationer. 
Full tillfredsställelse å alla håll, hvarest 

man begagnar våra varor.

Äkta Cambridge-
näsdukar med hål- 
söm för damer från 
3/6 pr duss. Mycket 
eleganta fr. 12/— till 
högre pris. De myc
ket efterfrågade Ir
ländska knypplade 
o. broderade näsdu- 
karne. Linne t.lakan 
o. örngott, handdu
kar. Alla si. af linne.

LINNE Prisförteckning och profver 
efter önskan. LINNE

0 18 Donegall St., [Det äldsta etablissementMUrpny & urr, Belfast, Irland Iför Linne i norra Irland.

Richard Anderssons
Musikskola fortgår som hittills.

Höstterminen börjar den 20 september. Anmälningsdagar måndagen den 17 och 
tisdagen den 18 september kl. 12—2, 5—6 e. m. Ordinarie mottagningsdagar från och 
med den 16 september onsdagar och lördagar från kl. 1J22—1|23 e. m. Brunnsgatan 28, 
2 tr. Filialer finnes å Östermalm och Söder. (G. 100911)

Stockholms Musik-Institut,
Brahegatan 7 B, ö. g. 1 tr.

Höstterminen börjar den 18 september. Undervisningsämnen: Pianospelning och 
Harmonilära. Anmälningstid från och med den 12 sept. kl. Efter terminens
början anmälnings- och mottagningstid måndagar och torsdagar kl. V2I—För när
mare redogörelser tillhandahålles prospekt. Sigrid Carlheim-Gyllensköld.

Tidaholms Fantasimöbler,
.___^ rikhalt. urval i fom

UpÉ ggs] nord. stil. Füllst.
Hl lp|aHMflJüljI rurasmöblemang ut- 

föras i alla olika 
variationer efter or- 

“ der. Mod. mönster 
för glödbränn. o. kollorerlng uppläggas, glöd
bränn. verkställes. Begär prisuppgifter från 
Tidaholms Bruks Aktiebolag, Tidaholm 
(Försäljningsmag. Beridarebansg. 27, Sthlm.;

Högstedt & C:o
82 Regeringsgatan 82

— Stockholm — 
Specialitet :

Bordeaux- & 
Bour grogne-viner

Billigra priser.

Målarskolan, 5 Biblioteksgatan, 1 tr.
Återkomna från Utlandet begynna vi lektionerna uti Aqvarell, Glas, Olja och 

Porslinsmålning, Gyllenläder och Läderplastik. (Anmälningar 10—4.)
Emma Nordberg & Augusta Peterson.

Katrinelunds Sjukhem.
Å denna under Kongl. Medicinalstyrelsen stående anstalt emottagas nerv- och 

sinnessjuka kvinnliga patienter. Anstaltens inspektör: Öfverläkaren vid Lunds hospi
tal, professor Sv. Ödman; anstaltens läkare: Doktor Thure Petrén, Malmö. Ansök
ningar böra ställas till anstaltens föreståndarinna,

Fru ELISE LENNWALL, Katrinelund, Malmö.

Mille Maria Nilssons Mode-atelier

GEFLE MANUFAKTUR-AKT.-BOLAGS
Obiekta, Blekfa och Färgade

UÄFNADEB
7 Skyddsstämpel.

försäljas i parti från kommissions 
lagret i Stockholm hos ADOLF BODELL

II
Nilson «*«

1 Rue Troyon
PARIS

anbefaller sig hos 
den svenska dam- 
världen. Paris
snitt. Moderata 
priser. Rekom
mendationer från 
Parisaristokratien, 
främlingskolonien 

i Paris och kunder 
i Sverige.

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

_______ 26 Regeringsgatan, Sthlm
Allm. telef. 5988. Telegrafadr. Piano, Sthlm 

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

TE
JOH. LUNDSTRÖM &C:o.

Cokes,
l:a maskinkrossad Antliracit,

bästa bränsle för illuminationskaminer och vRrmenecessärer.

Capré-Brikettep
för kokspislar, kakelugnar, strykugnar m. m.

Allm. tel. 22 88. Kontor: 88 Skeppsbron 88. Rikstelefon 427.
Allm! tel. 60 19. Försäljning : B Strandvägen B. Rikstelefon 22 20.
Allm! tel. 61 98. Filial : 1 Parmmätaregatan 1. Rikstelefon 20 12.

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.

Gustaf Piebls BryggerLJI.B.
■4: K « 05

X Stocftbolm 66 Götgatan. 66 Stockholm
reßommenberar sina ftffoerSnmsor of:

Eager-Öl, Lager-Dricka
^ Pilsner-#!, Tskällar-Dricka

il

Ci
■fe 5

•2=0

il
samt såsom spectaftf ef :

Pilsner-Dricka
Allm. telef. 3656. Bikstel. 18.
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PYRAMID-

 erkändt bästa i bandeln. ©
FSs öfverallt i Paketer à IO, 20 & 50 öre. I 
a Mack (Fabr. af Mack’s Dubbel-Stärkelso) Ulm v. D» j
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Använd vid

IDONS MODETIDNING
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Billigast, bäst, elegantast, modernast
af alla Skandinaviens modetidningar är och för
blir Iduns Modetidning, som utkommer i tvän- 
ne upplagor, båda med två stora 8-sidiga num
mer i månaden och hvartdera innehållande 70— 
80 charmanta illustrationer samt åtföljdt af en 
stor dubbelsidig mönsterbilaga af ovanligt rik
haltigt innehåll. Den dyrare upplagan, kallad 
planschupplagan, har därjämte med sitt första 
nummer i hvarje månad en fin-fin kolorerad mo- 
deplansch med moderna hårfrisyrer på baksidan 
samt med sitt andra nummer i hvarje månad en 
uteslutande för denna planschupplaga framställd 
handarbetstidning med vackra och moderna sven
ska mönster för handarbeten, läderplastik, glödrit
ning m. m. Prenumerationspriset är för sista kvar
talet å planschupplagan endast kr. 1.50, å 
den andra upplagan endast 1 krona.

Prenumerera genast!

O:
T*

<<
Q)
rr
O

<S>
►T
O

pör alla husmödrar
Undervisning pr korrespondens i

IBOKFÖRING
I (enkel o. dubbel.) Ingen förskottsbetaln.

Skönskrifning, Stenografi, 
Rättskrifning,

Tysk och engelsk 
Handelskorrespondens.

I Bästa resultat garanteras. Tusentals in- 
! tyg från elever. Prospekt och profhref 

gratis.
Malmö Språk- & Handelsinstitut I Dir. H. S. Hermod, Söderg.17, Malmö. 

Rikstelefon 1428.

Askeröd d. 10/6 1900.
»Undervisning pr korrespondens» måste 

— i bokföring — ovillkorligen vara att 
föredraga framför muntlig sådan, ty då 
en elev har afslutat sin muntliga kurs vid 
en handelsskola, har han endast sitt min
ne och den vid skolan vunna färdigheten 
till sin rådighet i framtida värf; en elev, 
som mottagit undervisning »pr korrespon
dens» är däremot icke allenast i besittning 
af de 2:ne ofvannämnda fördelarna, utan 
äger ännu en tredje därtill : de tydliga och 
förvånansvärdt ZälMärande — brefven. 
Sviker minnet, finnas — brefven.

A. N. W.
Tusentals liknande intyg finnas till 

påseende å institutet.

Carl 7. Källström
« « « ^uveferdre « « «

4 Östra Hamngatan 4
...............MALMÖ.................
Spécialité : Konstnärlig CiseleringJ

MonténsVaxlack
Finnes hos hrr specerihandlande.

Mot liggsår
m. fl. sårnader och yttre skador är 
D:r P. Håkanssons Salubrin det bästa och 
pålitligaste medel.

Likaledes är Salubrin ett utmärkt behand- 
lingsmedel

mot hämorrojder
.. fl. fall af blodstockningar, vid 

sensträckningar m. m.
Salubrin användes mer eller mindre ut- 

spädt med vatten, hvarjämte det i många 
fall är behöfligt förhindra dess förflyktigande 
genom användning af gummitaft, säsom 
närmare angifves i den hvarje flaska Salu
brin medföljande beskrifningen.

Allmänheten varnas mot efterapningar af 
fabrikatet.

affallctnde
En läkare, som sedan flere år i Stock

holm behandlar specielt hudsjukdomar, skrif- 
ver följande: »Åf alla i handeln förekom
mande medel, afsedda för behandling af de 
parasitära hudsjukdomar (seborrhé, mjäll 
o. d.) på hvilka hårets affallande i de flesta 
fall beror, känner jag intet, som vid an
ställda prof visat sig så verksamt och i så 
hög grad förtjänar användas som Azy— 
molstimulus------».

Vid London utställningen 1899 erhöll F. 
Paulis Azymolstimulus guldmedalj säsom 
det bästa hårvatten. (S. T. A. 77433)

Medicinska Bröstkaramellen

”HOSTA ICKE”
är enligt läkares omdöme den mest välgö
rande, som hittills förts i handeln.

Ende tillverkare C. A. Jansson,
M ariagatan 16.

Försäljningsbodar :
Ragvaldstrappor. Högbergsgatan 27 B 

Malmstorgsgatan 6. Regeringsgatan 83.
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Gahnelit
för munnens, svalgets ooh hudens 

m. m. vård
tillverkas under kontroll af professor | 

CARL SUNDBERG.
Öfverfettad

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

KÖKSÄLMÄNACK

Lamstufning med turs k a bö
nor: Bringan, bogen och halsen af lam 
skäras i jämnstora bitar och kokas i 
kort spad med litet dill; när köttet är 
färdigt, iläggas hela turska bönor (helst 
brytbönor vax- eller sparrisbönor) jämte 
några hela pepparkorn, och alltsammans 
får koka. tills det blir färdigt. Nedläg
ges sedan i annan kastrull, hvarftals 
kött och bönor; spadet silas öfver, när 
rätten serveras.

Redigerad af Mathiola.

FÖRSLAG TILL MATORDNING 
FÖR VECKAN 16—22 SEPT.

Söndag: Buljong med stjämmaoca- 
roni ; graflax med grönsallad ; rapphöns 
i vindrufsblad ; kall citronpudding.

Måndag: Jordärtskockspuré ; fylld 
omelett.

Tisdag: Får i kål : sagosoppa.
Onsdag: Salt oxbringa med potatis- 

kroketter; lingonpäron med mjölk.
Torsdag: "Värmlandssoppa; kabiljo- 

pudding.
Fredag: Lamstufning med turska bö

nor; äggmjölk.
Lördag: Köttsoppa ; stekt gädda 

med lingon.

RECEPT.

Graflax med grönsallad: Laxen 
skäres i skifvor och sedan i mindre 
bitar ; salladen skåres i strimlor, och 
alltsammans omblandas väl i följande 
sås : 4 ägg hårdkokas, och gulorna drif- 
vas genom sikt ; däri inarbetas 4 sked
blad fin matolja, litet i sänder, och 2 
råa äggulor, salt, peppar, fransk senap 
och sist litet vinättika, allt efter smak; 
ättikan måste alltid tillsättas sist.

Rapphöns i vindrufsblad: 
Har man tillgång till vind rufsblad (na
turligtvis icke vildvin) höjer det betyd
ligt smaken på de fina fåglarna om, 
sedan en tmiri fläskskifva blifvit fäst på 
bröstet på fågeln, den invecklas i vin
drufsblad och stekes därmed. Då den 
serveras, borttages fläskskifvan, men bla
det skall följa med till bordet. Rapp
höns skäras antingen midt itu eller i 
fyra delar, allt efter storleken, och hop
läggas åter, så att de se hela ut, och 
vindrufsbladet likaså. Såsen af redes med 
något syrlig grädde eller helt litet vin.

Kall citronpudding: Se Hjälp
redan, sid. 60.

Fylld omelett: öfverblifvet stekt 
kött af hvad slag som helst hackas fint 
smör och mjöl fräses, spädes med litet 
buljong, och köttet blandas däri att 
få ett uppkok. Då det svalnat, iröras 
ett par vispade ägg. God pannkakssmet 
tillagas, och man gräddar något tjocka 
laggpannkakor, men blott på en sida. 
och den första lägges, med den ogräd
dade sidan upp, på ett fat, som tål 
ugnsvärme, och därpå beredes af färsen 
ett lagom tjockt hvarf; nästa pannkaka 
lägges därofvanpå, men med den gräd
dade sidan upp. Så fortfares, och till 
sist läggas några bitar smör på den 
öfversta- pannkakan, och fatet insättes 
i ugnen en stund, så att färsen blir 
gräddad.

Kongl. Hofleverantör

Win borgs

Malda kryddor.

läkäreräd

TpNHV AR af Iduns läsarinnor äger att 
^ ä denna af delning erhålla fria läkarråd. 
Förfrågningar insändas till redaktionen med 
påskrift : » Till Iduns läkare».

30 ÅR. Se svar till 25-åring i n:r 
7. Beror så godt som alltid på inre or-

TRÖTT. Utan undersökning (af blod, 
urin, m. m., kunna vi ej lämna er an
nat råd än att följa föreskrifterna för 
23 år 1) i n:r 7.

W—S B—G. Ni bör personligen vända 
er till läkare, som specielt behandlar 
hudåkommor.

TJÄNSTEMAN. Se svar till W-s B-g 
här ofvan. Åkomman är svårbotad.

BOKA. 1; Nej. 2) Ja. detta har 
ju ej något samband med hvartannat.
3) Toucheringar hos läkare (helst spe
cialist). 4) Se svar till 20-åring 3) 
n|:r 4. 5) Se svar till 30 år här ofvan.

ISA. 1 ) Om det ej snart nog blir 
bra genom att 3—4 gånger dagligen 
tvätta med charpiebomull blött i bor- 
syrelösning (4 proc.) bör (ni tpelr- 
sonligen vända er till läkare. 2) Går ej 
bort utan operation. Denna är f. n. lätt. 
men blir svårare år från år, ju större 
tumören blir. 3) Ja.

NORRLÄNDSKA. Ni bör _ begagna 
lämpliga glasögon och i öfrigt följa 
föreskrifterna för 23 år 1 j i n:r 7.

19- ÅRING. Sannolikt symptom af kro
nisk magkatarr. Jämför svaret till Gud
run i sista aprilnumret.

UNG FRU. 1) Nej. visst icke säkert. 
2) Afhandlas i alla populära läkarebÖc- 
ker (»Hemläkaren», »Hälsan framför allt» 
m. fl.)

S. K—G. 1) Ja, om ni ej är reu
matisk. 2) Likgiltigt, om huden är nor
mal. 3) Ja. 4) Ja 5' Beror på, hur 
härdad man är. 6) 2—3 gånger i måna
den. 7) Ja, i regel.

20- ÅRIG FLICKA. 1) Ja-, om den 
kombineras med allmänstärkande behand
ling i öfrigt. 2) Ett par månader. 3) 
Finnes oss veterligen icke.

KLEN LANDSFRU. 1) Ni har helt 
säkert minst lika mycken nytta af att 
2) följa föreskrifterna för 23 år 1) 
n :r 7. 3; Ni gör nog klokt i att und
vika dessa och nöja er med afrifningar.
4) Ja.

PRENUMERANT 28 ÅR. Ni bör iakt
taga den diet, som föreskrifves för I. P. 
i n:r 6 (med undantag af gröten!) sa.rrÉ 
i öfrigt iakttaga föreskrifterna för Fru 
Therese 2) i n:r 8.

HILMA. 1) Nej 2) Bra är det nog ej 
D:r —d.

FRÅGOR

TpNHV AR af Iduns läsarinnor ägero att å 
^ denna afdelning framställa förfrågnin
gar rörande husliga eller andra angelägen
heter till besvarande af läsekretsen. Aro frå
gorna af den art, att de rätteligen höra 
hemma i annonsafdelningen, intagas de 
dock icke.

N :r 819. Är hösten eller våren lämp
ligaste tiden att gödsla trädgårdsjord? 
Huru bör man gå till väga?

Thyra.
N :r 820. Hur skall jag kunna få 

köpa en bok, med rubrik : »Das Malerische 
und Romantische Deutschland», 7 :de sec
tion, von Kobbe und Cornelius. Breit
kopf und Hærtl’s Verlag, Leipzig 1847? 
Har hört efter i boklådor både här 
och i Tyskland, utan att kunna få den.

H. W.
N :r 821. Kan man med någon fram

gång på egen hand börja studera tyska 
språket? Hvilken bok är i så fall den 
bästa, och hvad är priset å densamma? 
Har tänkt att senare, då jag fått någon 
kännedom i språket, försöka taga lek
tioner, men har ej råd att börja därmed 
nu. Tacksam för råd af erfaren person 
blir

Mary.
N :r 822. Vill någon, som möjligtvis 

sa-mlat almanackor från 60-talet, god
hets fullt upplysa mig om, under hvilken 
stjärna och djurkrets jag är född. Da
tum är den 5 maj (Kristihim.dag) 1864.

En vän af mysterierna.
N :r 823. Kan någon säga, hvarest 

i Stockholm man riktigt ordentligt kan 
få lära sig sy och klippa linne, finare 
och enklare? Ett riktigt praktiskt sätt! 
Hur lång och hur dyr kurs?

Ung fru.
N :r 824. Skulle någon kunna säga mig 

ett effektivt och för växterna oskadligt 
medel att utrota på cactus uppträdan
de ohyra?

S,
N :r 825. Vill någon uti vår kära 

Idun gifva en enkel beskrifning på huru 
man sparsammast skall klippa och sy 
skjortor för gossar? Är förvissad, att

BARNANGENS
antiseptiska

Nutidens yppersta * 
# ijf toalettmedel.

Oskadllgt. Välsmakande. Äger 
största antiseptiska värde. Är mäng- 
sidigast gagneligt. Blir i längden 
billigast.

många ovana vore hjärtligt tacksamma 
för grundliga beskrifnngar på tillklipp
ning och lagning af linnekläder.

Vally.
N :r 826. Vill någon upplysa mig, om 

det finnes någon bok på svenska som 
skulle motsvara »Kathechismus der Ma
lerei» af K. Raupp eller : »Le Dessin 
de Paysage Etudié däprés nature» par 
H. Guiot & J. Pillet.

Thyra.
■ N :r 827. Kan någon upplysa om det 
finnes någon illustrerad katalog på de 
nu så mederna fleråriga trädgårdsblom
morna?

Vally.
N :r 828. Om ett bepröfvadt medel 

mot njurstenslidande beder
En manlig läsare.

N :r 829. Vill fru Deutgen eller någon 
annan vänlig vegeterian i Idun lämna 
beskrifning på vegeteriansk buljong?

En ung vegeterian.
N :r 830. Har hvem som helst rät

tighet till att sälja örtmixturer och sal
vor, som man s jälf tillverkat ? Behöf- 
ves särskild tillåtelse af myndigheterna 
för att afyttra dem genom annons i 
tidningame ?

Gammal prenumerant i Sanna.

SVÄR

TpNHV AR 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. 
Åt 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 617. Att tvätta 1'iléguipyr: Man 
tvålar in dem väl och låter dem någ
ra timmar ligga i kallt vatten, till 
hvilket man tillsätter litet soda. Där
efter trycker man väl ur dem, men de 
få icke gnidas. Man behandlar dem på 
samma sätt i varmt vatten: därefter 
sköljer man dem, fäster dem med af- 
vigsidan utåt på ett rent strykbräde, 
bestryker dem med upplöst husbloss 
eller stryker dem på afvigsidan i)å ett 
mjukt underlag utan appretur.

Tordis Uggla.
N:r 623.

Fröken »Modlös» höies klaga.
Ej här hjälper något gnäll.
Bäst sig något företaga,
Knoga till den sena kväll.
Öka till er klena kassa,
Ge lektioner i musik.
Och klä brudar, det kan passa,
Ta betalt och gör er rik.
Och om därtill ni kan duga,
Var så tidig som en tupp.
Haf en väfstol i er stuga.
Klockan 4 står ni upp.
Väf, tills ni skall skolan börja, 
Om ni krafter har därtill.
Då ni skall er godt försörja,
Om ej lönen räcker till.
Symaskin ni ock bör ha/fva,
Sy åt andra ock ibland.
På allt sätt ni måste slafva 
Att i kassan få ett grand.
En småskolelärarinna 
Som en myra vara bör 
Får ej tänka uppå nöjen 
Det »den högre» blott tillhör. 
Hvarför så det nu skall vara. 
Det ännu en gåta är.

Aktiebolaget

Lindells Möbelfabrik,
f. d. Joh. Aug. Lindell & Söner.

— Kongl. Hofleverantör. —
Möbler 1 alla moderna stilsorter. 

Möbler 1 renässans, roccoco, 
Louis XVI och empire.

Skicklig möbelarkitekt. Måttliga priser. 
Vid inrättande af nytt hem eller ombil

dande af gammalt infordra alltid ritningar 
och kostnadsförslng från

Aktiebolaget Lindells Möbelfabrik,
NORRKÖPING.

Faktum är : ni måste spara 
Svälta, streta, ha besvär,
Om ni ej på »fattigstuga».
Såsom gammal komma vill.
Och för eder kan ej duga 
Mö ben, fester höra till.
Kanske, om ni vill er styrka,
Stärka eder klena kropp,
Att kollekt i socknens kyrka 
»Vördig prosten» vill ta opp.
Inte bör er matlust vara 
Alltför stark, det är ej bra.
Kläder bör ni också spara 
Ständigt starkt och billigt ha.
Dä en folkskollärarinna 
Går i siden, var ni glad,
Om ni bomullstyg kan finna 
Billigt uti. närmsta stad.
Hattar bör ni häist använda 
Af dem pigorna »lagt å*».
Köpa nytt, det kan ej hända,
Det ej kan i längden gå.
Om ni har ett modigt hjärta,
Kan ni ock, för att bli rik,
Inkomst, få af andras smärta,
Gå omkring och svepa lik.
Ja, på många sätt ni finner 
Kan ni extra inkomst få.
Dä bekymret ert försvinner 
Och ni mätt och fin kan gå.

Muntra fruarna.
N :r 630. God spickesill lägges i mjölk 

öfver natten, och då man vill begagna 
dem flås den och benen urtages. Sil
len sköljes i vatten och aftorkas i ett 
skynke. Några lökar rensas, skäras i 
skifvor och brynas något i smör, sil
len lägges däri och brynes lätt, därefter 
hålles litet ättika, och ett litet hölster 
spansk peppar däri, det får koka upp 
och är nu färdigt. Detta är en om
tyckt frukosträtt.

Tordis Uggla.
N :r 631. I svaret 631 n :r 31 a,f 

Idun för i år, står »cirkus Callé», bör 
vara »Carré».

N :r 635. Don förtjänstfulle A:r Schrei
ber i Steiermark skrifver, att i alla fall 
af reumatism skall massagen, alltså det 
enklaste af alla medel, lämna skyndsam 
och säker hjälp. Massagen bör företrä
desvis ske på de ställen, där värken är 
störst, och kan i många fall företagas 
af den sjuke själf. Behandlingen förökar 
visserligen i början värken men denna 
är blott öfvergående och en förståndigt 
företagen massage lämnar snart den 
åstundade lindringen Den sjuke för
nimmer så småningom en angenäm 
känsla, och värken lägger sig slutli
gen alldeles. För strupkatarrer blir -nog 
bäst rådfråga läkare (specialist).

Tordis Uggla.
— I—g bör vända sig till direktör 

K. A. Bergström, Birger-Jarlsg at. 29, 
2 tr., hvilkens utmärkta massage varmt 
rekommenderas af

En f. d. lidande.
N :r 645. Till förmaket, åtminstone, 

bör ni brodera dem, det kommer be- 
stämdt att se trefligt ut. Virkade spet
sar äro kanske nog starkare; dylika kan 
ni ju,om ni så tycker, använda till 
sängkammaren.

Tordis Uggla,.
N :r 647. \ kilo socker sättes på elden 

med en åttondel liter vatten, kokas och 
skummas ; \ kilo he’a röda, vinbär slås 
uti. jämte litet kanel och några krydd
nejlikor. Kokas och skummas en kvart 
och är färdigt.

Tordis Uggla.
N :r 648. Om »Majken» får, så ska’ 

hon först, bege sig litet kring i värl
den.
Och sen bestämma hvad hon vill, och 

blifva skall pä lefnadsfärden. 
Lär sköta, först och främst ett hem, 
Ifrån det minsta till det största 
Det är ju kvinnans kallelse 
Och bör vä,l läras med det första 
Sie’n kan ni lära hvad ni vill,
Bli liten trädgårdsmästarinna.
Det är ett yrke, som är bra 
Som passar för en verklig kvinna 
Och det nog kan sig löna ock,
Om ni har sinne, håg och vilja.
Och godt förstånd att lära, er.
Att ogräs ifrån sådden skilja.

Muntra fruarna.
N:r 658.

Det är säkert, sa,nt och visst ;
.Att blir »Märta» sniritist,
Får hon ingen fästman rar 
Får gå utan alla dar.
Något bättre ta’ er för.
Som er inte »virrig» gör.
Spirit:st:sk aldrig blif,
Ert förstånd åt annat glf.

Muntra fiuaxna.
N :r 660. Svårt att säga, då det ju 

finns så många härliga, trakter i vårt 
vackra fosterland : hvart landskap, näs
tan, har sina, sköna ställen och »ljun
gen lyser rödast på den tufva, där 
man lekt som barn», enligt Ellen Key.

Tordis Uggla.
N :r 655. Rubbningar i slemhinnans 

funktionsförmåga, betecknar man med 
namnet katarr (hals- eller lungkatarr). 
Katarren yttrar sig närmast genom myc
ket stark slemafsöndring och detta, slem 
är i regeln af ett gulaktigt utseende. 
Torrhet i slemhinnan förorsakar minst 
lika stora rubbnimrar i funktionsformå. 
gan som ka tan*. För att förebyggn. eller 
a/flägsna, alla dylika rubbningar är det 
nödvändigt, att man ämar samma upp
märksamhet åt slemhinnan som åt krop- 
nens yttre hud. Omsorgsfulla, gurglin- 
crar och munbad monron. middag och 
kväll äro en lika viktig del af hälso
vården som det dagliga tvä,t tand et af 
ytterhuden. Härigenom lossna, nämligen 
ofta betydliga massor .af slem. Hos 
dem, som lida af heshet, är halsens 
slemhiima alltid starkt rödfärgad, lik
som äfven lungorna inom kort skola 
visa sig angripna och sjuka. Allt för
tärande af is i hvilken form det vara

FREJA-MAGiSIHET
C. E. LAGERSTRÖM 

18 Humlegårdsgatan 18, 
29 Drottninggatan 29,

18 Götgatan 18.

SIDEN
till blusar och g-arnering*

i rikt urval.

må, är ytterst skadlig. Till följd af den 
däraf utöfvade starka retningen samman
snörper sig slemhinnan otillbörligt, krop
pen söker reagera häremot genom en be
tydlig blodstockning, och man har ka
tarren. Den, som lider af slemhinnebe- 
svärligheter — och det är nästan alltid 
fallet med kroniskt sjuka personer — 
bör dessutom genom »priessnitzska» om
slag om underlifvet och halsen (ömsas 
hvar 2—2v timme) söka att så små
ningom åter bringa slemhinnan i nor
malt cch funktionsdugligt tillstånd.

Tordis Uggla.
N :r 632. »Okunnig» frågar huru man 

skall få någon kunskap om den s. k. 
moderna, bibelkritiken. Härvid kan re
kommenderas följande böcker: »Israels 
Historia af S. Ä. Fries eller af Sven 
Lönborg, »Nya Testamentets böcker» hi
storisk öfversikt, öfversättning, samt 
»Om de fem Moseböckerna» af Herman 
Wadén i skriftsamlingen »I religiösa 
och kyrkliga frågor».

Religiöst intresserad.
N :r 680. Schloss Neuburg vore kanske 

en lämplig plats. Heidelberg^ ligger ll 
timmes väg därifrån ocli på 3 dagar 
kan man göra en tripp till Bodensjön. 
Wiesbaden är ej heller långt därifrån 
o. s. v. Det är 10 timmars väg från 
Berlin till Neckarelz, och sä en half- 
timme på vagn till Schloss Neuburg. 
Priset för tvä veckor för båda 100 mark, 
allt inbegripet, utom vin och bad. Kalla 
bad 50 pf., varma bad 1 mark.

J. v. M.
N :r 682. Svarta blankskinnsskor blif

va alldeles som nya ifall man stryker 
litet ägghvita på dem. Det som är 
kva,r i äggskalen, dä man delat äggen, 
är tillräckligt. Ägghvitan torkar mycket 
hastigt, och genom att använda detta 
medel undviker man äfven att kläd- 
ningen blir .smutsig, hvilket ju är fal
let, då man putsar ‘skorna med olja.

Tordis Uggla.
N:r 688. Någon diktsamling har Hen

rik Wranér icke gifvit ut, ännu åtmin
stone. Men »allt godt komma kan», 
heter det ju.

Tordis Uggla-.
N :r 696. För att komma in vid nå

gon af de enskilda järnvägarna fordras 
att ha genomgått fem. helst sex klas
ser i elementarläroverk ; vid statens 
järnvägar fordras studentexamen. Nå
gon särskild ålder är icke föreskrifven, 
men då det vanligtvis är godt om sö
kande. är det nog rätt svårt att kom
ma in. De första sex månaderna, er- 
hå.ll es ingen lön, utan är sökanden då 
blott satt på prof. Antages han, fås 
till a,tt börja, med 1 krona, om dagen, 
sedan 1,50 kr. o. s. v. Ansökan, åt
följd af skol-, präst- och läkarebetyg 
inlämnas till inspektören för den sta
tion, vid hvilken sökanden önskar blifva 
antagen som elev.

Tordis Uggla-.
N :r 697. Rådfråga en skicklig ad- 

Vokat. : I " i
Tordis Uggla-.

N :r 699. Ni bör. synes det mig. kalla 
den »Sjuk- och begrafningskassan Hälsa 
och stöd».

Ogn.
— Kalla den helt enkelt: »Förenin

gen Hälsa och stöd». Det öfriga be- 
höfs inte : det ligger ju i själfva nam
net, att det är en sjukkassa,.

Tordis Uggla.

OM DÖRRSTÄNGNING OCH 
DÖRRAR I ALLMÄNHET.

FÖR IDUN AF A. K—L—N.

Jag vet ingenting, som retar mig så, 
som nä,r folk ej stänger dörrarna efter 
sig, antingen det sker af medfödd, 
ohjälplig vana eller af ren uraktlåten-

Huru mångfaldiga föremål firmas ej 
i ett hem, som genom tvättning eller 
färgning kunna, blifva fullt prydliga och 
å.terfå sitt fraicha utseende. Hvarje dam- 
eller herrbeklädnad låter sig som regel 
renoveras. Mattor, möbeltyg, gardiner, 
draperier, täcken, filtar, pälsverk m. m. 
kunna också med fördel tvättas eller 
färgas hos Örgryte Kemiska Tvätt- & 
Färgeri- Aktie-Bolag, Göteborg. Gör ett 
försök, och Ni skall se detta utfaller 
öfver förväntan.

WWW¥WW¥W¥W¥WW¥?WWWW
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Köp Edra

Visitkort
hos

JOHN FRÖBERG, Finspong. 
Agenter antagas.
Illustr. priskurant gratis, 

ej franko.

het«. Jag liar många gånger funderat öf- 
ver, hvad skälet kunde vara, att det 
är så allmänt. Det kan ej alltid vara 
begäret att reta folk, oaktadt det ju i 
8 fall af 10 är mycket troligt. Men 
nej, grunden måste vara en annan, och 
jag tror nästan att jag funnit den.

Du har sett, att på somliga dörrar 
finnes en liten lapp: »Stäng ej dörren, 
den stänger sig själf!...» Antag att 
du går igenom en dylik dörr. Du må
ste medge, att din medfödda fruktan 
för portvakter dref dig till att göra 
en rörelse för att stänga dörren, innan 
du fick syn på det lilla anslaget. Om 
du nu tänker dig, att du en dag går 
igenom 5 sådana dörrar, så antingen 
du vill eller ej, inpräntas den lilla lap
pens text i ditt minne. »Stäng ej dör
ren!» Då du sedan går genom en dörr. 
som kanske till äfventyrs saknar dörr- 
stängare, har du i alla fall kvar en 
förnimmelse af orden: »stäng ej dörren», 
och så går du din väg, lämnande dör
ren i försynens vård.

Ja, ingenting går så lätt att få en 
vana, förutsatt att ens bekvämare »Jag» 
kan hafva fördel af den. Helt säkert 
är det vanan vid dörrstängningen, som 
förorsakat att dörrar i allmänhet så 
litet stängas.

Ifrån stängandet af dörrar kommer 
man osökt in på kapitlet om de orsaker, 
som mest reta en människa, hön må 
vara^ mild eller vild till sin natur. 
Jag vill sätta upp 1 kr. mot 25 öre om, 
att det är »icke stängandet af dörrar», 
som är den vanligaste orsaken.

Antag att du befinner dig i ditt tréf
ila rum. Du ligger makligt utsträckt 
pä din soffa med en riktigt rolig, in
tressant, spännande bok. Du känner dig 
i en sådan där innerligt behaglig lör- 
dagseftermiddags-stämning, nöjd med 
världen, dig själf och din omgifning 
än så länge. Då kommer plötsligen nå
gon in för att hämta något. Du kan 
ej neka till att du var nära att säga 
någonting mustigt. Du inskränker dig 
dock till att fråga hvad personen har 
här att göra. Tonfallet i din röst för
mår honom att skyndsamt uträtta, hvad 
han skulle samt aflägsna sig. Men 
då lian nu skall stänga dörren, sker det 
med en sådan där knyck, du vet, som 
ar lagom för att förmå dörren att stanna 
med en 20 cm :s springa. — Du vet 
af erfarenhet, att du springer upp, slän
ger boken hvart som helst, fattar dörr
handtaget och stänger dörren med 
en accent och ett eftertryck, som skulle 

‘göra heder åt din kokerska. När du 
sedan skall återtaga din läsning, är 
du ursinnig, rasande samt delvis äfven 
ångerfull. Du resonnerar : »Den idioten 
begrep väl att jag endast menade 
att han skulle stänga dörren.» Ditt 
samvete lämnar dig emellertid ej i fred 
för sina anklagelser. Du öfverbevisar 
visserligen samvetet om dess oriktighet, 
men det blir ej bättre för det. Du

kan ej längre läsa. Du slänger boken 
i samma riktning som nyss, du försöker, 
något annat, men du får ej ro. Du är 
fullkomligt bragt ur jämvikten. Och 
hvad är orsaken till allt detta? Jo 
en dörr, en vanlig, enkel, simpel trä
dörr !

Eller du kanske är af en lugnare 
natur. Du sitter vid ditt skrifbord och 
skrifver. Så kommer plötsligen någon 
in, går ut igen samt stänger dörren 
på det där omtalade sättet. Du reso
nerar: »Eesväret att gå och stänga dör
ren är större än olägenheten att ha den 
öppen. Det gör i alla fall ej så myc
ket att dörren står öppen.» Du för
söker t. - o. m. inbilla dig fördelarna 
däraf: »Rummet var kvaft, det behöfdes 
frisk luft,» eller något annat skäl, som 
du i hast hittar på,. Efter en stund 
känner du att det drar och dessutom 
börjar dörren att gnälla. Men nu vill 
du göra det till en samvetssak att ej 
stänga dörren. Du vill se huru länge 
du kan hålla ut, innan du går och 
stänger den. Jag vet exempel på en 
människa, som i dylik belägenhet ut
härdade i 1\> timme. Men den åsklika 
knall h varmed dörren sedan stans 
des glömmer jag aldrig.

Man kan precis veta hvad för tem
perament en människa har eller i hvil- 
ken sinnesstämning hon befinner sig i 
endast genom att lägga märke till, huru 
hon stänger en dörr. Jag vill slå vad 
om hvad som helst att det bästa med
let en människa kan få att uttrycka 
sin vrede med är en dörr. Jag har sett 
en människa blifva arg. utan att hon 
sagt ett ord, och jag skulle ej hafva 
märkt det, om ej den människan råkat 
gå ut genom dörren före mig.

Ï
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
märkt 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.

TIDSFORDRIF

CHARAD.
Mitt första leder seglaren på haf, 
Där kosan styres öfver djupblå graf. 
Mitt andra fordom prydde riddar- 

borg
Men synes nu vid h varje småstads torg. 
Mitt hela jag dig icke säga vill, 
Ty utan möda du det gissar till.

O. A—M.

LOGOGRYF.
Du fråssar omildt på läckerheter,
Tå »blyga sippor» och »fågelsång».
Din famn står öppen för vårpoeter. 
Kanske för »Hellis» för första gång. 
Dock först jag vill dig i smulor rifva. 
Se här, det blifvit har trettisex.

Hvad fordras om man skall kunna 
skrifva?

Hvem följde Stina en bit till vägs ? 
Hvad hette landet, där Jakob bodde ? 
Ett hus, som vattentätt var förvisst.
En man, som räddat vår störste ko

nung.
Om du mig saknar, du lider brist. 
Frän hvem lär människosläktet stamma. 
Om man vill tro på de vises ord?
Hvad bär väl Anders i hjärtediupet, 
Sen han fått — af Lisa Nord?
Yid bryggd och bakning hvad är af 

nöden?
Hvad gungar stolt öfver vågen fram ? 
Hvad brukar finnas i ättiksflaskan ? 
Hvad växer ut ifrån trädets stam? 
Hvad önskar landtmän det kon må göra 
Som han om våren i åkern sår?
Hvad man från barnskaror plägar höra' 
Hvad är den väg genom skogen går ? 
Hvad smakar godt för en hungrij 

mage? —
Ett djur, som finnes i högan nord. — 

En plats, där skönt är om sommarn 
vandra.

Hvad mången bör uppå denna jord? 
Ett tyg, som brukar vid dödsfall bäras. 
Ett djur, som oss till stor nytta är. 
Hvad lyser upp mången gatas mörker?

En blomma, som är för alla kär. 
Hvad önskar den, som på lifvet trött

nar?
Nämn mig en fågel, så svart som sot 
Hvad gossen gräfver i sanden gäraa. 
Hvad brukar bindas om fångens fot? 
Ett litet djur, som i jorden vistas. — 
En tillflyktsort undan öknens sand. — 
Hvad ha vi alla fått utaf skaparn?

Köp Silkesnätvanten
— VICTORIA —

& den eleganta HANDSKEN

Endast hos
* C ARI MALMBERG- * 

Handskfabrlk, Stockholm.

Hvad liten pilt har uti sin hand.
Ett fodermjöl, som åt korna gifves. 
Ett husgeråd, kändt af en och livar. 
En fågel, som uti skogen spelar.
Nu blott en gissning här finnes kvar. 
Hvad fruktar jag att mitt hela vänder, 
Så vidt utspärradt, så fruktansvärdt 
Emot mitt opus. — Dock,
Om det händer,
Sä var det väl inte bättre värdt.

AMFIKOP.
Erån hufvudordet borttages, endera 

från början eller slutet, en bokstaf i 
sender, så att därvid alltid ett nytt 
ord uppstår.

Hufvudordet.
1—5.

En långbent varelse vårt hela är, 
Som lätt och varm beklädnad städse 

bär,
Där vatten finnes håller hon sig mest, 
De vida fälten älskar hon därnäst.

1—4.
Ett fluidum, som dock just icke hör 
Till dem, som smaken tillfredsställa bör. 
Det ofta dock som medicin får ta’s, 
Och såsom sådan utan prut fördras.

Hvad. som hör vattnet till och som 
där bor,

Så kanske ännu en och annan tror, 
Men ni? som mer upplysning hafva fått, 
Nog veta att det bor i mythen blott.

SIBYLLA.

HISTORISK KORSGÅTA.

1 a a a

2 b e e

tr f h i i i \
4 1 n 0

5 P r r

6 r t u

7 u v å

Bokstäfvema omflyttas så att de 
bilda :

1. Förnamn å en historisk person.
2. Förnamn å en man, som 1680 stod 

i spetsen för regeringen i Sverige.
3. Namn — för och efternamn — 

på en mäktig man i Sverige under Bir
ger Jarls tid.

4. En gud i Åsaläran,
5. Namn från Ynglingasagan.
6. Namn från Nordiska gudaläran.
7. Namn från Ynglingasagan

MASQUE DE ROSE.

■mvm-
BheihYeilchen

(Rhen-Violettê) o
Återger naturtroget vlol- 

blommant doft.
Försälj es af alla välsor
terade parfymhandlande 

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

Generalagent i Sverige för Parfumerie 
4711, Köln,

EMIL BOSTRÖM, Norrlandsg. 29.
Stockholm.____________

qirn.f'fuvty

LÄNKGÅTA.
Länk 1.

Jag är icke vacker 
Jag är icke ren —
Och klumpigt jag rör mig 
På korta små ben —
Ber dock att mig få presentera.
Ty hvem kan väl ändra 
Sin stackars figur,
När man ej har snörlif,
Ej känner nå.’n kur,
Som kunde ens vikt decimera

Länk 2.
Men ner ifrån prosan 
Nu svinga er opp,
Om så ni det önska 
Till alpernas topp —
I dalen ni kunna ock dröja.
Hvarhälst ni förblifva,
Ni röna ändå
Att lifslust och glädje
Af mig man kan. få,
Om blicken mot mig man vill liöja.

Länk 3.
Yi styra ej världen 
Och händelsers gång 
Men hafva dock makten 
Att leda i tvång
Mång’ tusende trådar man spunnit.
Ja men, diplomater 
Vi äro i smått.
Men hafva dock makten 
Och släppa ej efter 
På makten vi fått,
Förrän resultatet vi vunnit.

Länk 4.
Hvarhälst jag mig sätter 
Jag icke hör dit,
Och synes just därför,
Om svart eller hvit.
Kan ock blott ett dunkel kvarlämna. 
På skölden den blanka 
På namnet, förr rent,
Jag gärna slår ner.
Men det är ej förment
Att mig med ett kraftdrag utjämna.

Länk 5.
Åt den som af stormen 
På svallande haf 
Har uttröttad blifvit 
Ett skyddsvärn jag gaf,
En lugnande, lisande hvila.
Se’n kunde han åter,
Med segel i topp,
På nytt taga kampen 
Mot böljorna opp
Och gladt emot hemstranden ila.

Länk 6.
Dock hjälpte den föga,
Den hvila han fick,
Om han icke märkt 
På vägen hvar »prick»,
Som tydde på makter i djupen,
Ty blef ej hans farkost
Rätt lotsad, ja då
Han kunde kanhända
Trots hjälpen dock få
Mitt dödshugg i krängande slupen.

Länk 7.
»Historisla jag kunde 
Mig kalla med rätt;
En roll har jag spelt 
På tre olika sätt —
Kanhända ock fler — i legenden.
Då alltid jag varit 
Till bräddkanten full 
Med rödaste blod,
Med pärlor och gull,
Som slutkläm i många »eländen».

Hufvudordet.
Om rätt ni nu räkna 
Så hafva vi ju 
Af länkar till kedjan 
Låt se — jo, minst sju.
Som skickligt ni böra hopfästa.
Och hvad få ni då?
Ett naturfenomen.
Vi lösa det lätt,
Men vi lämna det se’n
Åt de lärde — det är ju det bästa.

SAGA.

LÖSNINGAR
TILL TIDSFÖRDRIFVET I N:R 36.

CHARADEN : Dyr-tids-lön-till-skott. 
PROKOPEN : Brand, rand. and.

Stomatol- 
* • *'Tandpulver,

-^^^Tandpasta,
äga förmåga att rena tänderna samt 
bevara deras blanka naturliga utse
ende utan att angripa emaljen. (C)

HIST. NAMNGÅTAN: Navarino, Tra
falgar, Högland, Svensksund, Salamis.

GÅTAN : Intet.
LITTERATURHISTORISKA UPPGIF

TER: Fredrika Bremer-Esselde (fru Ad- 
lersparre) Rosalie (Olivecrona) :

Frih :nan Knorring : Förhoppningarne : 
Mat. Lönnberg: Ragnfast Mårson. Jo
hannes Sinensis. Mat. Boos : Ett ord 
till Ellen Key, Saulus af Tarsus. Yilh. 
Stålberg : Drottning Filippa, Familjen 
Skytte. Emelie Carlén : Romanhjältin
nan. Skuggspel. Laura Fitinghoff : I 
Rosengård. Rust Roest: Kurt Säfve. L. 
von Kræmer : Accorder. Rosalie Olive- 
crona: Blomman för dagen. Emelie Ris
berg : Rolf och Alfhild, Värnhems ros. 
M. S. Schwartz : Ett hämdens offer. 
Passionerna. Mat. Langlet : Moster Vi- 
vica, Kisse Roll. Sylvia: En monoma
ni. Margareta: Ragnar Törne

VOKALFÖRÄNDRINGSGÄTAN: Ram, 
rum, rem. rom, rim.

ORDFÖRÄNDRINGSGATAN : Korp.
lom, nors, borg. mord, Tora, sork, 
sorl, torg, hom, bord, fors, Bore, port, 
korf.

NÖTTERNA: N:r 1: Bord, Oder, resa, 
drag. N:r 2: Färg, ögon, ropa, graf,

BREFLÂDA

AGNES E—T. Vi tveka så mycket 
mindre att göra eder tjänsten förpassa 
»dikten» i papperskorgen, som vi för
nimma, att ni är gammal och trogen 
vän af Idun.

CECILIA P—N. Vi föreslå, att ni sö
ker öfvervinna eder »motvilja» mot plats
tidningen. Idun är tyvärr redan allt 
för engagerad.

MAJA. »Misstro vännerna» — äfven 
när de söka öfvertyga er att sända 
edra manuskript till Klara Kyrkogata.

E W. Sens moralen i sista versen 
lofvärd, det hela dock för lös mat för 
våra anspråk.

ELLY. 13 AR. Bed mamma, att hon 
läser in bläckhornet och lägger upp 
en stickstrumpa.

ELINE, författarinna till: »Tankar när 
åskan går». Vi frukta mera slika dik
ter än all världens åskväder.

ESMERALDA. »Nöjet» stannar helt 
och hållet på vår sida.

ELORA. Vänd eder med ert spörs
mål till tidningen i fråga! Den bör bäst 
kunna upplysa därom.

RYD. »Försöka duger» — ja, så heter 
det visserligen, men nä.r man totalt 
saknar alla författareförutsättningar, då 
blir »försöket» ändå mer än lönlöst.

PREN. 1900. Tack, men det lämpar 
sig ej för oss.

»KARIN». Reklamera felande nr. på 
posten.

A P. Idun N r 4 för i år är slut.
»PR. UPSALA». Helt är 10:50, halft 

år 5:25 och pr kvartal 2:80.
»PÅLITLIG» Hernösand. Eder annons 

kostar kr. 2:52 pr gång och torde rest. 
omg. insändas.

»D. B.» Iluaröd. Annonsen kostar kr. 
1:98 pr gång.

»LISA». Brätjemark. Eder annans ko
star kr. 3:60 pr gång.

»Nyttig». Annonsen kostar kr. 2:52 
pr gång.

REDAKTIONEN.

i parti och minut hos

WILH. BECKER,
Kungl. Hofleverantör, Stockholm. 

Bodar: 5 Malmtorgsgatan. 
24 Stora Hygatan. 
23 Götgatan.
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Husmödrar 11
Spara

är lösen för hvar je 
husmoder med en 
begränsad hus

hållspenning !
Huru göra en 

verkligt stor bespa
ring? Jo, använ- 
den i Edra hushål! 
Pellerlna Margarin, 
Göteborg, som äi 
bäst, drygast och 
billigast!

5 proc. ränta.
Nordiska Kreditbanken

8 Drottninggatan 8 
Mynttorget 4 Drottningatan 102

BRAND
FÖRSÄKRINGS

AKTIEBOLAGET

FENIX
JAKOBSTORG

he
torde rekvirera profver af vårt med de sista nyheterna rikhal
tigast sorterade lager i svarta, hvita och kulörta sidentyger till 
blusar, bal-, sällskaps- och promenad-toiletter.

Försändas direkt till privatpersoner meter- och styckevis 
till fabrikspriser.

E. Spinner & C:i,
förr J. Zürrer's Sidenfabrik, “7flrirh 

Grundlagd 1825. 4L- U I 11* 11 ■

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

Reims.

J. & F. Martel I

Tru Sofia Larsson, Jönköping,
”6 HT MI IT OR” lär magsjukdom.
Har rönt exempellös framgång. Flera tu 

sen människor välsigna den. Rekommen
deras af läkare och barnmorskor. 6 fl. ps 
en sats kosta 4: 40 pr sats. Sändes pajärn 
väg mot efterkraf, pä båtar endast da 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. Hnlflosande för magsyra, kolik 
gallsten m. m.

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

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

Sofia Larsson, Östra Storgatan 63,
Jönköping. Rikstelefon

hvarjeTparsam husmoder

bör efterfråga
”UNIONS” ”Crème” och

”Äptitgrädd.” 
Tillhandahâ les hos huarje välsorterad 

Köpman.

Sängar 
Maärasser 

Kuiåar 
Filtar 

f i. i.

Stort urval. — Elegant arbete. 
Aktieboi. Svenska järnsängsfabrikens ut

ställnings- och försäljningslokal
Jakobsbergsgatan 26,

STOCKHOLM.

★
**
***
VO
vso
VSOP
VVSOP cognae.

<1

AQRA MARGARINFABRIK,
STOCKHOLM,

levererar alltid kärnfärskt

--------Gpädd-Margarin.=

Skånes Enskilda Bank
uthyr i sitt brand- och dyrkfrla

Förvaringshvalf
fack mot ärlig hyra af 20, 25, 35, 75 kronor, beroende på storleken.

Bankaktiebolaget
Stockholm—Öfre Norrland,

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

Finnes i alla finare 
parfymaffärer.

Lagermans
letall-Pits-Pnlver
för koppar och mässing innehåller inga gif
tiga ämnen och ingenting, som kan skada 
den skurandes händer. Sälj es hos alla väl
försedda hrr speceri- & diversehandlande i 
riket. Ende tillverkare:

Kraft-Tvål-Fabriken, Jönköping.
Prisbelönt senast vid Världsutställ

ningen i Paris.

God hälsa förutsätter rikligt godt blod. 
Blodet är rikt endast om det i riklig mängd 
innehåller järn, och detta järn måste vara 
haemoglobin.

Capsuloids innehåller den hästa och 
renaste haemoglobin och tillför blodet just 
den däraf behöfliga kvantiteten.

Capsuloids tales af den svagaste mage, 
af gammal och ung.

Capsuloids åstadkommer rikt blod, som 
botar alla kroniska sjukdomar, förorsakade 
af blodbrist och bleksot.

Capsuloids är den bästa järnmedicin.
Capsuloids erhålles i askar à 2,50 å 

alla apotek.

SÜCLARA

Vinförsäljning.
I likhet med föregående är anordnas 

frän

Haga trädgård
i N:r 18 Birger-Jarlsgatan

försäljning af
dekorationsväxter för 

boningsrum.
Lokalen öppnas den 14:de sept, och 

försäljningen fortgår till den 26:te, möj
ligen den 29:de sept.

Sv. Panopiikon
Stookhol*.

!#Största sevärdhet.*I
Aktiebolaget

i
Gustaf Adolfs torg 14,

godtgör å Sparkasseräkning--------- 5 proc.
(G. 94245'’

Oepositionsräkning
Räntegodtgörelse 57, proc.

Aktiebolaget
Stockholms Diskontobank
Hufvudkontor; REGERINGSG. 1 
Afdelnlngskontor: HÖTORGET 8.

KALODERMA-GELEE * KALODERMA-TVAL

F. WO LFF & S 0 HN.KARLSRUHE
Erhålles ä Apoteken samt 1:sta klassens Parfymeri- o. Frisér-Affärer.

Inköp af lottsedlar
till dragningen 1 november bör ske i god tid, emedan det visat sig, att 
lottsedlarne blifvit slutsålda långt innan föregående dragningar. Pris för 
lottsedel 10 kr., beställning till landsorten åtföljd af likvid och 40 öre 
(till rek. porto och dragningsiista). Hela behållningen tillfaller Nordiska 
Museets Byggnadsfond. „ _ _

Vinsternas belopp 540,000 kronor. Högsta vinsten oO.OOO kr.

flordiska JVIuseets kotteri,
Fredsgatan 32, öppet kl. lO f. m.—8 e. m.

(G. 10U3S)

FÖRVARINGSFACK
uthyras af 

AKTIEBOLAGET 
STOCKHOLMS HANDELSBANK 

8 Arsenalsgatan 8.

Sydsvenska

Wit-Aktie-Bolaget,
Stockholm, Fredsgatan 24-.
Afdelningskontor Götgat. 31.

(Wonder Kr.4,340,000)
Deposition ------------------ 57, %
Sparkasseräkning ---------- 5 %
Upp- & Afskrifnlng -----  3 %

Örebro
Albert & Marie Kex

rekommenderas.
Suomis

Fru Orns Atelier,
STOCKHOLM,

19 Tunnelgatan 19.
Spécialité : Kappor, 

Promenadkostymer, Brud- 
utstyrslar.
Londoner-, Pariser-, Wie

ner-mode.
Elegant. Välkändt.

Australisk

Kött-Extrakt
»W. Reimers»

— är häst —

Agent C. G. Bäckström,
STOCKHOLM.

Nilr.s c »i j •> OÛ.Ô K£ (4 -
’S > c

iMfS'gflf 
s°5g « 5

Kontinentronten TRELLEBORG—SASSNITZ
2 turer dagligen i hvardera riktningen.

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

utbetalas a
Suomis Ge
ner alag en
tur 22 Freds

gatan 22
Stockholm,

eller remitte
ras — kost
nadsfritt —
t ill landsorten
a bestamda

forfallodagarräntor
— Begär prospekt! —

Mattor, Möbeltyger, Gardiner»...
Nyaste mönster — störst» urval — billigaste priser.

97iö€ler oefi ïïeûorationer.
Stor utställning af de modernaste stilarter i möbler.

Kostnadsförslag till möblering af hela våningar och särskilda rum lämnas på begäran.

MYRSTEDT & STERN
U

Xongl. Hofleverantörer . ■
Drottninggatan

STOCKHOLM. 1 *


