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GAMLA OCH NYA DÖFSTUMSKOLORNA I ÖREBRO. A. BARR FOTO.

tionslärare. Han har ock genom mångårig 
kamp i tal och skrift fört talmetoden till en 
glädjande seger inom Skandinavien, en seger 
som medfört den härliga välsignelsen för de 
oförskyldt vanlottade — de döfstumma — 
att de ej längre äro hänvisade till umgänge 
med blott dem, som förstå deras gester, utan 
att deras tungas band blifvit löst, så att de 
kunna meddela sig med hvem som helst i 
deras omgifning.

Fru Blomkvist, som med kortare afbrott un
der anstaltens hela fortvaro biträdt och ännu 
biträder vid undervisningen, har alltid stått 
som en mild och skyddande genius vid sin 
kraftfulle makes sida, och ehuru anstalten är 
ett externat — d. v. s. lärjungarne äro in
ackorderade i familjer utom skolan — ha de 
små alltid hos henne funnit den mest ömma 
mor. Till »mamma» har hvarje liten nykom
ling helst hyllat sig. Hon har så väl förstått 
allas bekymmer, fastän de ej kunnat tala om 
dem. Hon har vetat råd och med sin kär
leksfulla omvårdnad lindrat den smärta den 
lille känt vid skilsmässan från far och mor i 
det stilla hemmet där långt borta.

Herrskapet Blomkvists hem är ock för sko
lans lärarepersonal och för det stora antal 
främlingar, som infinna sig vid skolan för att 
studera undervisningen, den mest lugna hamn. 
Ett gästfritt bord, spirituellt samspråk och 
muntrande lek (däri 6 hurtiga söner och döttrar 
tagit liflig del) hafva ständigt utöfvat en stark 
dragningskraft på alla, som kommit inom det 
hemmets sfär.

Må Gud förläna de ädla makarne, hvilka 
nu firat sitt silfverbröllop med skolan och den 
12 sistlidne oktober firade sitt eget silfver-

FRO CAROLINA BLOMKVIST.

Rektor Blomkvist fick ock under aftonens 
lopp genom en mängd telegram, adresser, bref 
m. m. från när och fjärran mottaga be
vis på det rättmätigt höga anseende han åt
njuter inom döfstumsvärlden. Han erkännes 
här som Sveriges mest framstående artikula-

B. Hakelier foto.

REKTOR J. BLOMKVIST.

FRÅN DE STUMMAS VÄRLD. 
25-ÅRSFEST.

EN

ÖFSTUMSKOLAN I ÖREBRO, från 
hvilken vidstående fotografier äro 
tagna för Idun af fotografen Axel 
Barr, firade den 1 nov. sitt 25-års- 

ubileum, med en enkel fest, som allt igenom 
iar prägel af en familjehögtid.

I den med växter och flaggor prydda gym- 
Lastiksalen hade omkring anstaltens förestån- 
Lare, rektor J. Blomkvist, och hans fru, Caro- 
ina Blomkvist, samlat sig skolans lärareper- 
onal och lärjungar samt lärjungarnes foster- 
nödrar till muntert samkväm med kaffe, frukt 
>ch karameller samt smörgåsar och mjölk.

Hvad som utmärkte denna från andra dy- 
ika vid denna anstalt sedvanliga aftnar var, 
itt länets höfding, flere af skolstyrelsens med- 
emmar samt i staden boende f. d. lärare vid 
skolan jämte afgångna elever infunnit sig för 
itt hembära herr och fru Blomkvist sin hyll- 
ling för det betydelsefulla verk de under de 
lydda 25 åren utfört vid denna anstalt, hvari
genom densamma vunnit anseende som en af 
de främsta döfstumskolorna i de nordiska 
[anden.



IDUN 1900 — 720 —

TABLÅ, UTFÖRD AF 3 DÖFSTUMMEELEVER VID
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bröllop, nåd och kraft, att de ännu under 
många år må kunna fortsätta i sin ädla lifs- 
gärning.

Alfr. F.

SKANDINAVISKT KVINNOFÖRBUND.

LÄSECIRKLAR OCH KVINNOKORRE- 
SPONDENS.

DEN I IDUN n:r 36 för innevarande år 
införda vädjan till de nordiska kvinnorna 

om en sammanslutning dem emellan, för att 
ett rikare utbyte af de nordiska nationernas 
andliga skatter och en innerligare sympati 
folken emellan måtte ernås, har, som man kun
nat vänta, när och fjärran skapat en liflig opi
nion till den vackra idéns förmån.

Ett antal uppsatser och inlägg i några af 
Iduns senaste nummer bära kraftiga vittnes
börd härom, och på andra sidan Kölen har 
tidningen »Urd», de norska kvinnornas främsta 
organ, i sitt senaste nummer ägnat saken en 
särdeles sympatisk artikel.

Då förslaget alltså synes väcka djupare 
resonnans hos nordens kvinnor än blott och 
bart en ögonblickets entusiasm, vill Idun i 
sin mån gärna söka bidraga till den sant 
kulturella idéns främjande.

Till bildandet af de föreslagna läsecirklarne 
kunna vi dock ej taga initiativet, enär prak
tiska svårigheter, lätt insedda af enhvar, här
vidlag lägga hinder i vägen.

Det synes oss att med det vaknande in
tresse för litterära njutningar, som börjar breda 
sig i vida kretsar, denna del af förslaget lät
tast torde realiseras i de enskilda hemmen 
och i privatkretsarne af dem, som själfva äga 
håg och betingelser att föranstalta dylika cirk
lar. Däremot är det vår afsikt att kunna 
tjäna med förslag på god norsk och dansk litte
ratur, för hvilket ändamål vi satt oss i för
bindelse med den här ofvan nämnda tidningen 
»Urd» samt med den danska kvinnotidningen 
»Husmoderens Blad».

Från deras respektive läsekretsar hoppas vi 
få motse uppgifter på det verkligt goda och 
gedigna i våra grannländers litteratur, till de

SOMATOSE

svenska hemmens och läsecirklarnes tjänst, 
liksom vi till gengäld härmed uppfordra vår 
publik att till oss afgifva förslag på för hem
läsning lämpad svensk litteratur, hvilka förslag 
vi därefter skola sammanarbeta och ställa till 
våra norska och danska systrars förfogande.

Uppmaningens andra och måhända viktigaste 
punkt, den skandinaviska kvinnokorrespondensen, 
hvilken vi anse bör ordnas efter samma prin
ciper som den af oss sedan några år ledda 
ungdomskorrespondensen, skola vi låta oss 
aDgeläget vara att organisera från vår redak
tion.

Afven härutinnan hoppas vi på medverkan 
och stöd af tidningarna »Urd» och »Hus
moderens Blad», med hvilka vi för närvarande 
därom ligga i underhandling. Så fort denna 
ledt till afsedda och i detalj mera utarbetade 
resultat, skola vi återkomma till ämnet. På 
sakens nuvarande ståndpunkt är det därför 
icke heller värdt att ännu infordra några an
mälningar, utan bedja vi endast för dagen 
våra läsarinnor afvakta närmare bestämmelser 
i ett följande nummer. Red. af Idun. '

LJUS I NATTEN.

LJUS, SOM glimma ur mänskoboning 
sen all dagens jäktan är slut, 

hvad jag älskar ert tysta skimmer, 
där det glider i natten ut.

Nyckeln till stängda sagovärldar 
tycks mig nästan jag har i hand, 
när jag ser edra gyllne punkter 
lysa kring horisontens rand.

Kanske från tunga silfverkronor 
illustrera de glädjens fest, 
kanske lyser flämtande låga 
någon objuden sorgegäst. . .

Tanken spörjer ej nu därefter, 
följer blott nattens tysta ljus, 
tycker sig höra anderöster 
sliga och sjunka ur fjärran brus.

Skådar skiftande mänskoöden 
draga likt hägringen förbi, 
slutna alla i nattens stora, 
blidt försonande harmoni.

Därför älskar jag se ert skimmer, 
där det glider i natten ut, 
medan tystnaden famnar jorden, 
sen all dagens jäktan är slut.

Esaias Collin.

A rade annonsörer!
På grund af upplagans betydliga steg

ring böra mindre annonser till Idun oara 
inlämnade senast lördagen före den oecka, 
i hoars nummer de äro afsedda att in
föras, annonser på en eller flere sidor 
ännu tidigare efter särs bild öfoerenskom- 
mel se

Med utmärkt högaktning 
IDUNS EXPEDITION.

Amour och mårtensgäss.
NOUVELLETTE FÖR IDUN 

AF BIBETTE.
ET VAR EN af de första dagarna af 

november i det nådens år 1772.
Det hade varit dimma, tät och tung, hela 

morgonen och förmiddagen. Eramåt mid
dagen lättade det på litet och solen fick 
fram några små strålar. Mer blef det inte 
af, utan dimman kom igen, tätare och fuk
tigare än förut. Landsvägen ringlade sig 
glänsande, svartmoddig mellan ännu gröna 
dikesrenar, och furuskogen stod där dyster 
och våt i töcknet.

Just där vägen krökte efter en duktig 
stigning stod en smärt gestalt, grå som 
dimman själf, bara litet mörkare, insvept 
i en regnkappa med den spetsiga kapu
schongen dragen öfver hufvudet. Det var 
högvälboma fröken Clothilde von Liewen, 
som hade passat på, medan söta far tog sin 
middagslur och söta mor låg på Chaiselon
guen och amuserade sig med den nyaste 
poesien, att smyga sig ut och få ett mötie 
med sin hjärtanskär. Söta far och söta mor 
skulle få nervattaquer, om de visste, att 
lilla Clothilde stod på landsvägen och vän
tade på Gösta Peijron. Ty dels var det ju 
horribelt, pas du tout comme il faut, för 

' en ung dame att vid denna tid på dagen 
promenera utan accompagnement på lands
vägen, dels var Gösta Peijron ej alls den, 
som söta far och söta nior utsett till Clo- 
thildes ami för lifvet.

Det var allaredan aftaldt med söta fars 
cousin, den gamle rike grefve Liewen, riks
råd och mycket i faveur hos Majestätet, 
att han skulle föra lilla Clothilde till kul- 
lerstolame, bara hon fyllt sitt sjuttonde 
år. Men Clothilde hade både hufvud och 
vilja för sig själf, och någon annan epou- 
seur än Gösta ville hon rakt inte veta af. 
Hon hade försökt med både tårar och bö
ner och elakt humeur för att få sin vilja 
fram, men ingenting hjälpte. Söta far för
bjöd henne att tala vid Gösta Peijron på 
tu man hand. Hälst skulle han velat ute
stänga den misshaglige unge mannen från 
sitt hus, men det gick ej an,' eftersom de 
voro nära grannar och släkterna allierade.

Clothilde var så upptagen af allehanda 
funderingar, att hon ej hörde, hur någon 
med hastiga steg kom uppför backen. När 
Gösta stod bakom henne och med båda 
händerna fattade om det lilla kapuschong- 
beprydda hufvudet, skrek hon till af för
färan, men när hon fick se, hvem det var, 
bröt hon ut i ett muntert litet skratt och 
rodnade af glädje. Han drog af henne den 
stickade ullvanten och kysste den lilla han
den om och om igen.-------

De hade inte sett hvarandra på hela fjor
ton dagarna, ty Gösta hade varit i Stock
holm i affairer, och de hade nu en oänd
lig massa saker att tala om.

Clothilde med sin arm under Göstas och 
sin hand i hans trippade på kanten af vä
gen så försiktigt hon kunde i sina hög
klackade röda skor, som visade mörka fläc
kar efter beröringen med dikeskantens våta 
gräs. Hon var så ifrig att få berätta sin 
stora nouvelle : kungen väntades till Ejäll- 
säter till Mårtenshelgen !

»Oncle Göran» hade från Ekolsund, där 
kungen och hofvet vistades, skrifvit till söta 
far och berättat den stora grace, som skulle 
vederfaras honom och hans hus. På samma 
gång hade han bedt att från sina gods i 
Skåne få skicka söta mor en sändning feta 
»Mårtensgäss», något som skulle bli oände-

Erkändt hästa, krafthöjning smedel. ........... ..................
Ökar aptiten i hög grad. Erhålles på apotek.
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ligen välkommet, ty här i Upland var ej 
så godt om gäss och på fjällsäter hade de 
alldeles slagit fel i år. De skulle sändas 
med en skeppare från Malmö, men fastän 
skutan afseglat för åtta dar sedan, hade 
man ä,nnu ej fått underrättelse, om att den 
framkommit till Stockholm. Söta mors in
quiétude öfver dröjsmålet var obeskriflig.

Nxi hade lilla Clothilde tänkt ut som så-, 
kunde inte Gösta försöka få fatt på den 
där skepparen — han hette Olausen och 
skutan hette »Sylphide» — och på något 
vis förhindra, att han kom fram med sina. 
gäss i tid. I stället skulle Gösta uppen
bara sig i sista stund, men inte för sent, 
som en räddande ängel och presentera söta 
mor det behöfliga antalet till gåsmiddagen. 
Det skulle, därom var Clothilde förvissad, 
höja Gösta så mycket i söta mors éstime, 
att hon skulle bli deras bundsförvant emot 
söta far och »oncle Göran», och finge man 
bara söta mor på sin sida, så skulle nog 
allt reda upp sig till deras plaisir.-------

Dimman föll tätare och den korta no
vemberdagens ljus svann bort allt mer. När 
Clothilde sagt godnatt åt sin amant, som 
i det tilltagande mörkret vågat följa henne 
genom parken nästan ända fram till slot
tet, smög hon sig uppför domestiquemas 
trappa upp på sitt rum. När hon strax 
därefter med sitt broderi i handen trädde 
in i hvardagscabinettet, var det tomt. Söta 
far sof ännu efter sin grundliga middag 
och äfven söta mor hade i detta ruskiga 
väder ej kunnat hålla sig vaken öfver sina 
poesier. När de en stund senare kommo 
ut från sina respective gemak, funno de 
sin Clothilde glad och leende, böjd öfver 
sitt broderi. Det enda, som kunde skvall
rat om, att hon ej hela tiden suttit så, var 
den något dérangerade coiffuren och den 
friska couleuren på hennes mjuka kinder.

På Ekolsund hade konungen och drott
ningen med hofvet varit största delen af 
sommaren. Där hade varit idel skämt och 
solsken, feter och amusetter. Gustaf III:s 
snille (itrålade som gladast och skönast, 
inga yttre eller inre disharmonier tycktes 
störa den allmänna idylliska stämningen.

Så i augusti kom den lyckade statshvälf- 
ningen, som i ett slag gaf »tjusarkungen» 
den suveräna makt, han trängtade efter. 
Han hade beslutat att företaga en eriksgata 
run dt om i sitt trogna rike, men septem
ber och oktober voro så upptagna, dels af 
regeringsbestyr af allehanda slag, dels af 
feter, att resan blef uppskjuten. Ändtligen 
den 9 :de november begaf sig konungen utaf, 
åtföljd af hertigen Fredrik Adolf, grefvarna 
Ulrik Scheffer och Göran von Liewen samt 
de båd i ståtliga bröderna Sprengtporten.

Den i örsta dagens resa blef ej lång. Man 
hade i nåder lofvat den gode grefve Liewen 
att på vägen till Upsala göra ett besök på 
hans charmanta Fjällsäter. Där var nu allt 
i ordning till majestätets och alla de för
näma herrarnes värdiga mottagande.

Den 8 :de november på förmiddagen hade 
Gösta Peijron kommit ridande till Fjällsä
ter och funnit det högvälborna herrskapet 
i en högst déplorabel situation. Inga ut- 
lofvade skånska gäss hade afhörts, för hvil- 
ken malheur grefvinnan var i en sentiment 
nära i örtviflan. Grefven var visserligen 
högst t harmerad öfver den höga visiten, 
men på samma gång ganska altererad, ty 
på hans part hade kommit att arrangera 
tableaux vivants. Tableaux vivants måste 
man naturligtvis ha — det var ju också 
lämpligt och juste, att Clothilde och den

tioåriga Corinne skulle få visa all sin gratie 
och charme, men grefven hade på de senare 
åren haft annat att tanka på än tableaux 
vivants och spectacler, och han kände sig 
nu helt confus.

Då kom, som sagdt, Gösta Peijron vid 
strålande lynne och i splitter ny costume 
efter sista fransyska modellen.

Han kom, sade han, för att tacka sa 
hjärtinnerligt för invitationen till diner den 
10 :de. Eljes hade han tänkt att bjuda 
grannarna till sig på Yxeberga den dagen 
och hade fördenskull försett sig _med. en 
hop gäss. Nu låge dessa utan användning, 
redan slaktade. Han tordes väl ej fraga, 
om han finge förära sin nådiga Tante ^ de 
stackars djuren, som för öfrigt voro både 
unga och feta, det kunde han assurera. Den 
goda grefvinnan lät ej dupera sig af sin 
émotion, men hon kände det, som om en 
sten fallit från hennes hjärta, och hon tac
kade Gösta med stor hjärtlighet.

Så hade han hört, att där skulle bli 
tableaux vivants och nämnde så där à pro
pos, att kungen för närvarande hade en stor 
faiblesse för »Thetis och Pélée». Den hade 
man amuserat sig med hela sommaren på 
Ekolsund och den torde komma att upp
föras på opéran till julen. Gösta hade hos 
sin vän Fleming sett en del teckningar och 
tableauxer öfver situationer ur sagda skå
despel och de voro synnerligen gracieusa.

Då glömde grefven i en hast bort sin till
fälliga aversion för den beskedlige Gösta 
och utnämnde honom på stället till maitre 
de cérémonie med makt och myndighet att 
arrangera tableauxerna, hvilkä och hur han 
ville.

Så kom det sig, att Gösta Peijron befann 
sig på Fjällsäter, när de kungliga karos
serna körde upp på slottsgården, och han 
lagade så, att han som genom en coup de 
hasard kom att stå bredvid Clothilde, ett 
stycke ifrån de öfriga. Gustaf, som hade 
snabb attention för allt vackert, observe
rade genast de två, och vändande^ sig till 
sitt värdfolk, sade han med ett småleende. 
»Ah, mes amis, hvilken charmante dotter! 
Och hennes fiancé ger henne knappast ef
ter i beauté ! Mon Dieu, en alltfôr agréable 
tableau !»

Fru grefvinnan rodnade och Clothilde, li
kaledes djupt rodnande, mötte en sekund 
Majestätets blick och sjönk sedan ner i en 
gracieuse och ödmjuk reverence. Ivungen 
vände sig till grefven och sade med demi- 
voix: »Pardon, det var peut-etre en secret? 
Eh bien, je n’ai rien vu.»

»Oncle Göran» hade intet hört eller sett 
af detta. Han hälsade på Clothilde med en 
kyss på hvardera kinden.

»Ah, lilla cousine,» smålog han förnöjd 
och nöp henne i den runda hakan, »lilla 
cousine blir sötare och aimablare för hvar 
dag och min adoration och amour växa i 
samma proportion som sanct Jone kurbits.»

Men kungen slog honom på axeln och 
sade hälften raillerande, hälften allvar
samt :

»Så, så, mon cher; inte vara så imper
tinent och courtisant. Inga krokar i and
ras fiskvatten ! Lika bam leka bäst !»

Grefve Göran såg både stupéfait och för
argad ut, men que faire ? ! — Inte ville han 
risquera kungens faveur för sin amour till 
lilla Clothilde. Och när kungen en gång 
fått i sitt hufvud något, brukade han ej 
vilja släppa det så lätt. Nu tycktes han 
fått i sitt hufvud att mariera den vackra 
Clothilde med någon annan än den gamle 
rike grefve Liewen.

Diet hade varit en splendid diner, med 
en oändlig massa rätter, men som pièce 
de résistance naturligen gås. Gåsen hade 
varit deliciouse, högst délicat, kungen hade 
sagt en särskild compliment till värdinnan 
efter den rätten, men det var ej »oncle 
Göran», som fick en tacksam blick från 
grefvinnan den gången.

På aftonen förevisades tableaux vivants, 
très jolis! De agerande, som voro utom 
Clothilde och den lilla elfvan Corinne äfven 
Gösta Peijron och grannarna, unga Spar- 
rarna på Holma och Meyerfeldtarna från 
Stockholm, hvilka voro hos Sparrens på be
sök, fingo mottaga lifliga applaudiss erneu
ter och bifallsrop.

Sist förevisades en apotheos till . för
härligande af Gustaf III. Gösta Peijron 
föreställde här konungen, superbt ma- 
squerad. Clothilde som »la gloire» fäste med 
den ena handen en lagerkrans på kungens 
hufvud, under det hon sträckte den ancha 
inbjudande emot honom. De vackra frök
narna Meyerfeldt och Sparre, costumerade 
till Europas olika länder, voro grupperade 
rundt omkring de två i ödmjuka eller ado- 
rerande attituder. I bakgrunden tronade 
lilla Corinne som »Svea» på ett rosafärgadt 
tyllmoln, och med sin lilla mjuka, klara 
röst läste hon upp följande dedication, för
fattad af Gösta,

»Nuit et jour c’est mon droit 
Comme c’est aussi ma grande joie 
Prier à Dieu pour mon Eoi!
Oh, mon Dieu, je te prie 
Éloigne de lui
Tous chagrins et tous soucis!»

Kungen var rörd ända till tarar.
»Le roi et la gloire! Oui, oui, mes en

fants!» ropade han.
Lilla Corinne fick repetera sin lilla vers 

än en gång. Sedan skyndade Gustafen på 
den tillfälliga scenen, fattade den imagi
nera de »kungen» och »äran» en i hvardera 
handen och ledde dem fram mot audito
rium.

»Gösta Peijron och Clothilde von Liewen, 
det är symbolerna för Gustaf och gloirenj 

Tillhören hvarandra, lefven sälle och må 
er lycka och er förening durer, durer !» Plan 
tryckte en kyss på »la gloires» hvita panna 
och lade Clothildas hand i Göstas.

Man höll naturligtvis god mine! Intet 
annat var att göra, Oncle Göran, som ville 
sauvera sin retrait, var den, som först liann 
fram med gratulationer och félicitationer.

*

När lilla Clothilde nästa gång promene
rade arm i arm med sin fiance i parken, 
var det vid fullt dagsljus och ej under söta 
fars och söta mors middagshvila.

Mon Dieu, hvad allt gått lyckligt! Och 
kungen, hur god, hur aimable, hur interès- 
sant han var!

»Men, Gösta, säg nu,» sade Clothilde, »hur 
kunde Gösta få fatt på skepparen och gäs
sen, ty det är ändå deras mérite, allt detta ! 
Plade inte Gösta skickat gässen till söta 
mor, hade söta far inte bedt Gösta arran
gera tableauxerna och då hade kungen ej 
kunnat interposera så convenabelt.»

»Oh,» skrattade Gösta, »allt gick fullt 
juste. Jag behöfde ingen intrigue till det. 
Det hade ju varit dimma dag och natt, så 
för skepparen var jag nog säker. Det enda 
jag hade att göra var att rida till Stock
holm och förse mig med en hop gäss. 
Oncle Görans komma nog i sinom tid, à 
temps för att smörja kråset med i julehel- 
gen !»

— ■»—> •-—-— -- - - - - - - - - - - - - a erWUle» i HolMsfca Kafferosteriets lut»
Erkändt bästa och billigaste K&ÜB, 1116 & laCtlO >«*.. st^ian e
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»HELA STOCKHOLM» GENOM IDUNS KAMERA.
FOTOGRAFIER FÖR IDUN AF A. BLOMBERG.

EN BAKGRUND af grönskande lagerträd och en hotellport kan 
ju vara karaktäriserande nog för den med vetenskapens och 

ärans lager prydde polarfararen, mannen, som segrande kämpat med 
de arktiska hafvens härskaror af is och följd af en världs beundran, 
kringseglat Asien. Men till professorn frih. A. E. Nordenskiölds bild

hade naturligtvis en äkta 
stockholmsk vinterdag med 
gnistrande snö på marken 
och den af isflak betäckta 
strömmen varit en lämpligare 
fond. Huru som helst! Där 
den frejdade vetenskapsman
nen kommer gatan fram, för
sänkt i djupa tankar, som 
om han ännu befunne sig 
på Vegas däck, med polar
världens tystnad omkring 
sig, är han lifligt uppmärk
sammad af de mötande. Ty 
ej många storstäder kunna 
i hvardagslag uppvisa en 
mera celeber personlighet på 
sina gator.

Utanför ingången till 
Kungl. teaterns scen kom
mer nu 
konst

närsparet 
Johannes 

och Sigrid 
Elmblad.

Den förre 
är vår ope-

PROFESSORN FRIH. NORDENSKIÖLD rag artist-
UTANFÖR »RYDBERGS». js^e fgr_

ste regis
sör och därjämte en af våra främsta operasångare, 
utrustad med en dramatisk karaktäriseringsförmåga, 
som hör till de ovanligare på vår kungliga lyriska 
scen. Saftig humor, gemytsdjup och värme äro de 
förnämsta dragen i hans andliga läggning. I fru 
Sigrid Elmblads person möter oss skaldinnan, hvars 
nobla diktkonst Iduns publik lärt känna i en serie 
förträffliga poem, signerade med märket Toivo. Men 
äfven de främmande lyrornas strängar bevara sin 
ursprungliga välklang under greppet af hennes mjuka 
hand, därom vittna hennes tolkningar af engelska

och tyska skal
der. Äfven med
den musikaliska RED- hugo vallentin och »hasse z.». 

textöfversättnin
gens svåra konst är fru E. väl för
trogen, och hon har nu senast till 
svenskan öfverflyttat libretton till 
Richard Wagners tondrama »Rhein- 
gold», som för närvarande instu
deras å Kungl. teatern.

I människovimlet, hvars tusen
tals genomsnittstyper man likgil
tigt glider förbi, kan vandraren 
plötsligt möta ett kärt ansikte, in
för hvilket hans eget lyser upp och 
hans mulna tankar skingras som 
dimmor för en frisk bris. Förfat
tarinnan fru Anna Wahlenberg är en 
sådan där solskensmänniska i hvar- 
dagslifvet, en kär vän, hvilken kom
mer emot dig. trumpne och tråkige 
individ, med en skalkaktig glimt i 
ögonvrån och talar om för dig, hur 
hjärtinnerligt kortsynt världen är 
— hon menar hur kortsynt du är, 
men det är hon alldeles för spiri
tuell för att säga dig så där oför- 

HERR och fru elmblad. medladt — samt ger dig till lifs HERR FR. HEDLUND.

FRU ANNA WAHLENBERG.

en frisk liten historia om människornas förtjän
ster och svagheter, åt hvilken du 1er hjärtligt, 
i det du börjar tycka, att lifvet ändå inte är 
idel tråkighet, trots alla skavanker. Du mär
ker kanske inte, att du själf var historiens 
föremål, och däri har du åter ett kriterium på 
hennes varma sympati för dig. Hennes vän
skap manar henne att korrigera dig, utan att 
du vet af det.

De två unga männen, hvilka skynda gatan 
fram, tillhöra den sällsynta art af människor, 
som kallas kvicka. Om du tror, att de inte 
ge akt på din ringa person, så bedrar du dig 
grymt. De vända ut och in på dig in effigie, 
när du minst anar det, göra en vits om dina 
snedgångna skor och en illustrerad kvickhet 
om dig själf, din familj och din svärmor — 
allt för det ringa priset af 10 öre i veckan, 
hvilket måste betraktas som särdeles gynn
samma af betalningsvillkor för så mycken spi
ritualitet. Mannen till vänster å bilden, han 
med de flygande rockskörten och den lilla 
väskan, är Hugo Vallentin, redaktören af Sön- 
dags-Nisse, en energisk, kvick och idérik män
niska, alldeles som en skämttidningsredaktör 
måste vara för att numret skall komma ut i 

rätt tid om torsdagsförmiddagarna. Han är åter ett bevis på den 
mänskliga oförnöjsamheten i vår värld. Ty ehuru han själf som sagdt 
har rik tillgång på idéer, håller han icke för rof att midt på öppen 
storstadsgata slunga sina vänner i ansiktet denna hemska replik : 
»Individ, har du någon idé?», hvilket individen naturligtvis inte har, 

hvilket i sin ordning framkallar redaktörens med
ömkan eller skadeglädje och ger honom en ny idé 
till nästa nummer. — Den sportklädde gestalten med 
det sköna ansiktet har i dopet undfått namnet Hasse 
Zetterström, alias Hasse Z. i Figaro, alias Bill i Sön- 
dags-Nisse. Han är mer försynt än sin vän och kol
lega, när han visar sig bland det »Stockholm som 
går», men vid skrifbordet och 
med pennan i hand är han ej 
fullt så snäll som hans väl- 
soigDerade yttre anger.

Skådespelaren Fredrik Hed
lund vid Dramatiska teatern 
tillhör däremot de godmodiga 
människornas kast. Han är 
en af dessa toujoura aktörs
typer, som spela glada bon
vivantroller i hur många pje- 
ser som helst och som genom 
sitt muntra humör och sina 
talrika sällskapstalanger kunna kon
sten att i umgängeslifvet hålla gläd
jen vid makt.

Gustaf Bergström behöfver väl 
näppeligen någon presentation. Ho
nom känner ju hela Sverige. Den 

tyska »farsen» har honom till stor del att tacka för 
sin långa lifslängd på våra scener. Han ser butter 
ut som en gammaljkamrer i uppbördsverket. Men 
dess bättre verkar^' hans komik, när han börjar 

»breda för» sina historier eller 
poussera fram sina repliker i 
rampljuset. Gustaf Bergström representerar en 
snart förgången generation af svenska skåde
spelare, och bästa beviset på den generationens 
stabilitet in i det sista är, att man ännu ser 
honom på scenen med nöje.

HERR GUSTAF 
BERGSTRÖM.

Vi inbjuda hufvudstadens samtliga 
intresserade amatörfotografer att stå 
oss bi med bilder från våra gator af 
dess mera kända typer och personna- 
ger och utbetala tacksamt för hvarje 
användbar bild skäligt arvode enligt 
vår vanliga beräkning.
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FRÅN »GÖSTA BERLINGS LAND». FOTOGRAFIER FÖR IDUN AF AXEL AURELIUS. 1. »DET STOLTA EKEBY» = ROTTNEROS HERRGÅRD. 2. »BJÖRNIDETS 

KYRKA» = FRYKSÄNDE NU NEDRIFNA KYRKA. 3. »HÖGAFORS VATTENFALL» = SKARPEDSFALLET. 4. »BJÖRKSJÖN» = SJÖN ROTTEN I GRÄSMARK. 5. »BRO» 

MED OMNEJD == SUNNE KYRKA MED GAMLA SIJNDSBRON. 6. »EKEBY VATTENFALL» = ROTTNEFALLET. 7. GURLJTTA KLÄTT» SEDD FRÅN »ÄLGSÄTER» = 
TOSSEBERGSKLÄTTEN FRÅN STÖPAFORS. 8. »SVARTSJÖ» = ÖSTRA EMTERVIKS KYRKA MED OMNEJD. 9. »LÖFVENS LANGA SJÖ» == SJÖN FRYKEN. TILL 

HÖGER SYNES LAGÖN = MALÖN. 10. »LILLIEKRONAS HEM» = MÅRBACKA I ÖSTRA EMTERVIK, SELMA LAGERLÖFS F. D. HEM. 11. »ÅNGAREN GÖSTA BER-

LING», SOM NU TRAFIKERAR SJÖN FRYKEN (»LÖFVENS LÅNGA SJÖ»).

NÄR GÖSTA BERLING BLEF PRISERONT. ETT TIOÅRSMINNE FÖR IDUN AF BIRGER SCHÖLDSTRÖM.

VAD TIDEN FLYGER!
Det är tio år sedan, men ändå tyc

ker jag som om det vore i går afton, när 
jag — en af de tre prisdomarena i Iduns 
litterära pristäfLan anno 1890 — satte mig

ned i soffhörnet för att genomläsa det ma
nuskript, hvarpå i just ej alldeles hofkalli- 
grafisk piktyr lästes : Ur Gösta B er
lin g s saga. Då maln i ett par veckors 
tid läst, läst och kritiserat ett par hundra

möjliga och omöjliga stilprof i novell- 
eller skissform, är det med en viss resig
nationens suck man tager i med ånyo ett 
manuskript. Men det som nu kom i ord
ningen fängslade redan vid de tre fyra för-
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sta, raderna min uppmärksamhet, den steg- 
rades till allt lifligare intresse, från soff
hörnet, där det började skymma, flyttade 
jag mig till fönstret, och i den ljusa hög- 
sommarnatten läste jag för första gången 
om Göstas färd i slädan med sin vackra 
egensinniga flicka, färden i kapp med var- 
garne, om sagoberätterskan med det hvita 
håret, om kavaljererne, som skojade fram i 
rangliga karrioler, om den elake Sintram 
och Ulrikas stackars gamla klaver och den 
svarte i gungstolen, om ökenstigar, träsk
stigar, fjällstigar, och just när utanför mitt 
öppnade fönster fåglarne började sitt mor- 
gonkvitter och den nyfödda dagen i rosen
glans blickade fram mellan Lill’ Janssko- 
gens furutoppar, drog för min inre syn »den 
bleke vännen» kapuschongen ned i ansik
tet, gled sakta ned från kyrkogårdsmuren 
och försvann mellan fältens sädesskylar..,

När de växlande intrycken under läsnin
gen hunnit stadga sig, var min första tanke : 
Hvem skrifver i våra dagar sådant? Är 
det en gammal eller en ung, en man eller 
en kvinna? Ett var visst — att här i hvar je 
rad uppenbarade sig detta hemlighetsfulla 
något, som är poesien själf.

Iduns redaktionssekreterare, hvilken på 
förhand som hastigast genomögnat manu
skriptet, hade därå skrifvit: »En underlig 
berättelse, ej utan originalitet och poesi»; 
med ett kraftigt och halft förargadt streck 
med rödpennan korsade jag öfver dessa ord 
och skref i stället: »En mycket underlig 
historia, full af originalitet och poesi!» 
Det vax hela min prisdomarekritik. Men 
som ett slags postskriptum tilläde jag: 
»Lyster mig just att se, hvem af familjerna 
[här nämndes en tre, fyra värmlandssläkter, 
däribland Lagerlöf] som skrifvit detta!»

Ejorton dagar därefter besökte jag den 
ene af mina meddomare, ute på hans som
marställe i skärgården, för att rådgöra om 
den Idunensiska pristäflan. Genast voro vi 
ense om att de tre till täflan insända ka
pitlen ur Gösta Berlings saga utan all gen- 
sägelse stode främst och förtjänade första 
priset.

»Ja» — sade min väns snälla fru — »det 
måtte vara en besynnerlig historia, den där ! 
Tänk, Janne har hela natten varit uppe 
och läst den ; vid midnatt flyttade han lam
pan ut på verandan och satt där och fort
satte att läsa; men ett par gånger såg han 
bakom sig, och då jag frågade, hvad han 
såg efter, vet ni hvad han svarade ! Jo ... 
hm... jag ser efter, om f-n sitter i gung
stolen, sa’ han.»

Den tredje prisdomaren var kanske icke 
alldeles så fort färdig med sin dom. 
Han mumlade litet om »påverkan af Hoff
mann eller Love Almqvist»; det senare 
kunde vi båda öfriga möjligtvis medgifva, 
men absolut icke det förra — och jag und
rar än i denna dag, om förf :n till »Gösta 
Berlings saga» någonsin tagit kännedom om 
förf :n till »Kater Murr» eller »Serapions- 
brüdem». Men äfven vännen Georg kom, 
efter förnyad genomläsning, snart till 
samma åsikt som vi båda andra. Då vi 
på hösten sammanträffade hos Iduns re
daktör till afgörande domslut, fanns det 
blott en mening: det vore ej värdt att 
nämna ens ett ord om allt det öfriga pris- 
täfLande, då frågan gällde de gamla värm
ländska historierna. Och då bröts namn- 
sedeln, och vi läste för första gången nam
net Selma Lagerlöf.

Som det då — enligt Anreps släktbok — 
funnos två S-elmor Lagerlöf att välja på, 
voro vi att börja med litet ovisse ; men snart 
blef det bekant, att den svenska författar

inna, hvilken nu har världsrykte, 1890 var 
en anspråkslös liten lärarinna i en lands
ortsstad, och så anspråkslös till och med, 
att hon själf ej till Iduns pristäflan sändt 
in sin skrift, utan att detta skett genom 
hennes yngre syster.

Eram på vintern utkommo de tre pris- 
belönta kapitlen från trycket, och 

»the rest is no silence».
*

Det var vid denna tid i november må
nad 1890 Selma Lagerlöfs namnsedel bröts ; 
det är således -ett 10-års jubileum Idun i 
dessa dagar har att fira till sin första pris- 
tagarinnas ära. Det må ske genom medde
landet af en följd bilder från Gösta Ber
lings hembygd, hvilka af fotografen Axel 
Aurelius i Gräsmark benäget ställts till vår 
tidnings förfogande.

I ett rörligt panorama må landskapsbil
derna draga förbi.

1. »Det stolta Ekeby», majorskans residens, med 
»dans och lustighet i kammare och sal och kaval
jersflygeln full af kavaljerer». Ställets verkliga namn 
är Rottneros bruk, i Sunne socken af Fryk- 
dals härad. Det ligger i en urgammal odalbyggd och 
var prästbo till 1435, då en Peter Germundson 
tillbytte sig egendomen. Den kom sedan i Läma- 
släktens ägo, och flere af denna historiskt ryktbara 
släkts herrar och män skrefvo sig : till Rottna. 
Bruket äges för närvarande af brukspatron Edvard 
Montgomery. Från manbyggnaden kan man skåda 
ej mindre än fyra de härligaste äkta värmländska 
vyer. Åt norr |ser man Sunne kyrka (»Bro» i Selma 
Lagerlöfs skildring) i midten af den bördiga, rika 
dalen; på den motstående östra, stranden skymtar 
Östra Emterviks (»Svartsjö») kyrka fram mellan lum
miga trän; söderut ligger den vackra Fryken (»Löfvens 
långa sjö») som en jättespegel och därinvid Västra 
Emterviks kyrka; slutligen synes mellan skogstop- 
parne västerut det ståtliga Rottenfallet (»Ekebyfallet»)
— således ett helt Gösta Berlings-landskap.

2. »Björnidets kyrka», där Gösta Berling höll sin 
predikan »då himmelen låtit inspirationens eldtunga 
flamma öfver honom och människorna hade gifvit 
honom sin kärlek». Fryksände (så är rätta nam
net) gamla kyrka är emellertid nu nedrifven.

3. »Högafors vattenfall». Namnet är: Skarpeds 
vattenfall, och det är egentligen öfra afsatsen af det 
stora Rottnefallet, ungefär en åttondels mil längre 
upp i strömmen.

4. »Bro med omnäjd» visar S un n e kyrka med 
Sundsbron — en näjd, der ej blott gestaltern.al i Gösta 
Berlings saga spela in, utan ock för minnet sväfvar 
en i Sveriges andliga odlings häfder oförgänglig, hög, 
ädel skepnad — Anders Fryxell.

5. »Björksjön» är sjön Rotten i Gräsmarks soc
ken.

6. »Ekeby vattenfall» visar verklighetens Rottne- 
f a 11, dit den unga grefvinnan Dohna i storm
natten gick »en osäker, gungande, slipprig väg, deras 
väg, som vilja hela slagna sår, deras väg, som vilja 
upprätta, den lätta fotens, det snabba ögats och 
det modiga, kärleksfulla hjärtats väg»; det fall, dit 
böljorna, »rusiga af vårens nyvunna frihet men starka, 
eniga, kommo och lossade sten på sten, tufva på 
tufva från den sviktande vågbrytaren» under den 
vårflod, som tog Ekebys ära -och glans — scenen 
för en af de praktfullaste skildringar, ej blott Selma 
Lagerlöfs arbete, utan världslitteraturen har! Bred
vid detta fall låg en gång smedjan, där kavaljererna
— »de vägfarande männen, de glada männen, rid- 
dame af hundra äfventyr» — firade julnatten, då 
ur tiokannskitteln af blank koppar brylåns blåa 
flammor slogo upp mot takets mörker, och där kon
traktet med blod ur Gösta Berlings lillfinger skrefs 
med den elake Sintrams herre och mästare*.

7. Sannsagans »Gurlitta klätt» — den store björ
nens hem, tillhållet för den väldige skogens kung, 
som kavaljererne jagade, ehuruväl en och annan gick 
med på jakten »för matsäckens skull» — höjer sig 
här i förgrunden som verklighetens Tossebergs 
klätt, sedd från Stöpafors (Gösta Berlings »Älg- 
säter»).

8. »Svartsjö» — omnäjden kring Östra Emterviks 
kyrka, på hvars kyrkogård den elake Sintrams stoft 
hvilar sedan länge, »men ingen tror, att hans själ 
kallats till Gud, såsom det står på grafstenen».

9. »Löfven» — så hette sjön i sagan — och »den 
är lång och smal och den sträcker sir -»från de 
stora ödsliga skogarne i norra Värmland ända ned 
till Vänerns lågland i det södra; den har hvit sand

* Smedjan är nu sedan flere år tillbaka nedrifven. För efter
världen är dess yttre dock bevaradt i Franz v. Scheeles »Värm
land i teckningar», a plansch 11.

Prima svenskt fabrikat 
är S:t Eriks Eau de Cologne tf:o 1900 (triple).

att sträcka ut sig på, vidder och holmar att afspegla, 
näck och sjörå hafva fritt spelrum där, och äfven- 
tyrens vilda jakt; Gösta Berlings saga brusar fram 
rundt om Löfvens långa sjö» — i verkligheten Fry
ken. Till höger å illustrationen ses Lagön (»Malön»).

10. »Vackrare ställe fanns ej. Gräsplanen framför 
huset låg i en sakta sluttning och var täckt med 
fint, ljusgrönt gräs. — — — De sex rönnarne, som 
bevakade gårdsplanen, voro höga som bokar och 
vida som ekar. — — Öfver de unga klöfvervallarne, 
öfver råg- och kornfält och öfver den nyuppkomna 
hafrebrodden låg den allra lättaste dimma, ett det 
tunnaste skönhetsflor. — — Där låg trädgården så 
förunderligt fager, och äppleträden blommade» — 
hvem igenkänner ej »Lilliecronas hem», det kanske 
fagraste kapitlet i hela Gösta Berlings saga, ej >un- 
derligt, ty det är en på minnets trogna plåt tagen 
bild af Mårbacka, Selma Lagerlöfs eget födelse- 
och barndomshem.

»Ingensteds er Roserne så röde, 
og ingensteds er Tornene så små, 
og ingensteds er Dunene så blöde 
som de vor Barndoms Uskyld hvilte på —»

säger den gamle danske skalden.
*

Man må ha vunnit en drabbning, startat en världs- 
upptäckt, gjort Nordostpassagen, skrifvit ett epos, 
hvaxs tankar klinga till all världens hörn — först 
när man får se sitt namn på en ångbåt, kan man 
anse sig berömd, har Erik- Bögh en gång skrifvit.

Den berömmelsen återstår nu visserligen för Selma 
Lagerlöf, men tills vidare må hon nöja sig med 
att hjälten i hennes saga uppnått äran.

Vår illustration n:r 11 visar ångbåten Gösta 
Berling, hvilken sedan ett par somrar tillbaka 
plöjer »Löfvens långa sjö», som förbinder »den rika 
slätten och de blå bergen»

”HELA SVERIGES NYÅRSÖNSK- 
NINGSLISTA”.

EN GOD GAMMAL SED bjuder att vid 
årsskiftet önska fränder, vänner och be

kanta när och fjärran ett godt nytt år! Det ligger 
obestridligen en vacker, tanke i detta att vi 
åtminstone vid hvarje tidens milsten för ett 
ögonblick hejda hvardagslifvets och hvardags- 
mödans jäktande fart för att inbördes tillropa 
hvarandra en uppmuntrande hälsning, en 
hjärtevarm önskan om god framfärd på lefnads- 
vägen. Ty, som skalden en gång sjöng i 
Idun —

när vid midnatt klockan klingar 
på ett solhvarfs sista kväll, 
hon en ton af allvar bringar 
i den fröjd, som klang så gäll.
Vid det sista dofva slaget 
ofrivilligt genom laget 
känslan af ett högre går, 
och hvad man inom sig känner 
för sitt land, för hem och vänner 
tolkas i ett: Godt nytt år!

År från år har också denna sed tagit en 
allt större omfattning, och postverket, som 
vid årsskiftet har att förmedla spridningen 
öfver allt vårt land af denna störtflod af mil
lioner och åter millioner nyårskort, har därom 
fått bilda sig ganska hårda erfarenheter. Dock, 
ej ens denna metod — nyårsönskningar pr 
post — har i längden visat sig fullt tillfreds
ställande. Hur besvärlig och betungande blef 
ej denna med hvarje år växande nyårskorre- 
spondens, och hur lätt var det ändå icke, trots 
allt, att vid kortens kringsändande glömma 
någon! Och så tog man då till sist sin till
flykt till tidningarnas annonsafdelning.

Detta var onekligen en tidsenlig, en prak
tisk reform! Med en enda rad i tidnings
spalten når man nu samma resultat som med 
hundratals kringsända kort, och åå hvarje 
släkting, vän eller bekant får »taga åt sig» 
efter behag, riskerar man aldrig, att någon 
blir glömd. Från hufvudstaden har också 
denna plägsed spridt sig allt vidare öfver 
landet, och vid hvarje årsskifte ser man nn,

Angenämaste och friskaste vällukt!
JPröfva först, döm sedan!

S:t Eriks Tekn. Fabrik, Stockholm.
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såväl i Stockholmstidningarna som i många 
af våra större landsortstidningar, hela sidor 
fyllda med dylika nyårsönskningslistor.

Alla dessa ha dock ett gemensamt fel: det 
att träffa en allt för begränsad publik. De 
olika tidningarna kunna ha aldrig så god 
spridning hvar på sin ort — till fränder och 
vänner i alla andra delar af landet nå ej 
dessa nyårshälsningar ! Gång på gång har där
för till oss från skilda håll framställts den 
önskan, att Idun med sin enastående stora och 
jämna spridning i familjekretsar ne öfver heta 
vårt land skulle vid årsskiftet anordna en dylik 
nyårsönskningslista, genom hvilken en och 
hvar för en måttlig afgift kunde träffa ej 
allenast umgänget på sin egen ort, utan äfven 
mera aflägset boende vänner och bekanta. 
Yi ha ej längre velat motsätta oss dessa 
framställningar, som synts oss hafva så talande 
skäl, utan nu beslutit att till det närmast 
stundande årsskiftet försöksvis anordna en 
dylik

Hela Sveriges nyårsönskningslista

som är afsedd att införas i Iduns sista num
mer för året och alltså just i behaglig tid 
komma adressaterna tillhanda. På samma 
gång hafva vi satt afgiften för rättigheten att 
få sitt, eller sin familjs, namn och bostads
ort införda i denna lista så lågt som till en
dast 1 krona, på det att anslutningen skall 
kunna blifva så allmän som möjligt och däri
genom den tilltalande tanken af ett hela lan
det omfattande utbyte af nyårshälsningar på bästa 
vis realiserad.

Med det allmänna deltagande, vi tro oss 
ha skäl förvänta för denna vår nyårsönsknings
lista, är det emellertid klart, att ordnandet 
och uppsättandet af det stora materialet komma 
att kräfva ganska rundlig både tid och möda, 
hvarför det är nödvändigt, att anmälningarna in
sändas ju förr dess hellre, men
senast före den 10 nästkommande december.

Kära läsare och läsarinna! Uppskjut därför 
ej saken, med risk att sedan kanske förgäta 
den, tills det är för sent, utan insänd så godt 
först som sist eder anmälan, och bifoga sam
tidigt beloppet (1 krona) i spar- eller frimär
ken. Detta sker lämpligast i bref af t. ex. 
följande form:

Expeditionen af tidningen Idun.
Stockholm.

Anhaltes att i Iduns nyårsönskningslista
införes följande:

(Namn och bostadsort.)

Afgiften bifogas med 1 krona i spar- 
(frir) märken.

Hur intressant skall det icke sedan bli, när 
Ni vid årsskiftet öppnar eder Idun och finner 
edert namn bland alla edra vänners — allt 
ifrån Ystad intill Haparanda — i »Hela Sveri
ges nyårsönskningslista» !

Stockholm i nov. 1900.
Redaktionen af Idun.

EN NESTOR BLAND KÅSÖRER.

HVAD ÄR EN KÅSÖR? En litteraturens 
köksmästare, kunde svaret blifva, efter

som han måste kunna konsten att koka soppa 
på en spik, hoc est att af en fras eller ett 
par om någonting, som inte är någonting, fylla

Lcverm fotö.

CLAES LUNDIN.

en tidningsspalt med glimtar af humor och 
satir, så att publiken, som läser det, får sig 
ett godt skratt och säger, att »det är en tusan 
till karl att skrifva trefligt».

. Men han får inte tröttna att vara rolig, 
underhållande. Hans kvickhetsfyrverkeri må
ste spraka och gnistra lika ymnigt hvarje 
vecka, eljes mister han sin reputation som 
den treflige, den spirituelle, och hans »älsk
värda läsare» — ty en kåsörs läsare kallas, 
märkvärdigt nog, alltid älskvärda — se sig 
om efter andra gudar att hylla.

Det är ingen liten ansträngning att vara 
kvick — utan ansträngning. Gamla Karl Adam 
Lindström i världen — Nya Dagligt Allehan- 
das redaktör — yttrade en gång till Frans 
Hodell:

»Jag ger hällre ut en politisk tidning sex 
gånger i veckan än en skämttidning en gång 
i veckan.»

Claes Lundin har förvisso aldrig varit re- 
dacteur-en-chef för någon kvickhetstidning, 
men han har varit en kvick kåsör, som nu, 
då han om ett par dagar — den 12 dennes 
— fyller 75 år, fortfarande har lättflytande 
bläck i den flitiga pennan och nog vivacitet 
i sinnet för att med glans häfda sin ställning 
som kåsör, kritiker och skönlitterär skriftstäl
lare inom svensk journalistik och litteratur.

Hvem af våra unga kåsörer kommer att 
göra honom det efter?

Det var när C. L. 1868 började skrifva 
veckokrönikeserien »Omnibus» i Ny Illustrerad 
Tidning, som han blef publikens favorit som 
kåsör. En väl skrifven novell kunde näppe
ligen vara mera underhållande än dessa kå
serande uppsatser om veckans händelser, for
made med humoristens penna och till hvilka 
man ej haft några motstycken, sedan Orvar 
Odds Kaleidoskop prydde Aftonbladets spalter.

Hvad allt har C. L. icke skrifvit sedan den 
tiden! För att icke tala om perioden 1858— 
1866, då haD, bosatt i Paris, var korrespon
dent för flere af våra förnämsta svenska tid
ningar.

Kåserier, bref, reseskildringar, konstuppsat

ser, noveller, kulturskildringar från gamla 
Stockholm — för allt har hans habila penna 
räckt till.

»Hvilken kolossal skriftställareverksamhet!» 
säger med fog bibliotekarien Harald Wieselgren i 
en biografi öfver sin vän C. L. »Alltid rask i 
vändningarna, som en referent bör vara, all
tid »hemma», som en kritiker bör vara, alltid 
lättläst, som en berättare bör vara, alltid tro
gen sina åsikter, som en politiker bör vara, 
alltid god, som en människa bör vara, har han 
aldrig haft tid att åldras, ty han har arbetat 
utan återvändo och ändå aldrig synts eller 
känts tung.»

Nu har han lefvat tre fjärdedelar af ett 
sekel, och det är därför antagligt, att han på 
födelsedagen lägger pennan åsido för några 
timmar, medan han från när och fjärran mot
tager sina vänners hjärtliga hyllning.

Men så kommer »dagen efter», hvilket för 
en man med Claös Lundins verksamhetsifver 
vill säga detsamma som förnyad trägen id vid 
skrifbordet.

Den ålderdom, som drager sig tillbaka i 
vegeterandets ro, ligger utom hans erfarenhets- 
sfär. Hans hvila på gamla dagar heter arbete.

PÅ »STUDENTSPEX».

NÄR »MÅRTEN-GÅS» nalkas, börjar också 
»spex»-säsongen i »den eviga ungdomens stad». 
Har man något kvickhufvud inom nationen, 

går saken som en dans, annars får man taga »skåp 
mat». »De bräder, som föreställa världen,» är det 
inte så kinkigt med: några kulisser, ett bord, några 
stolar — se där allt; illusionen kan ju ändå vara 
god.

Vi befinna oss i dag på S-nation, där man för 
aftonen bjudes på ett lockande program: »Äkta 
man för en dag» samt »Kärlek och kofva». Glam
met tystnar vid småborden och »ridån» går upp. 
Studentrum. Kandidat Wilhelm klagar sin nöd för
sitt »städ» (= städerska). När han var pank för 
ett par år sedan, skref han till sin rike, podager- 
behäftade onkel och bjöd honom på sitt bröllop. 
Podagern hindrade onkeln från att komma, men 
han skickade i stället en kontant bröllopsgåfva, 
som kandidaten räknat ut. Penningknipan fortfar: 
onkeln får då bud om en sons lyckliga födelse. 
Åter ett »rek». Men just när Wilhelm funderar på 
den storartade effekten af ett par trillingar, får ban 
veta, att gubben, trots sin podager, ämnar komma 
på besök. Hvarifrån nu taga hustru och barn? 
»Städet» befinnes villigt, och som den 4-åriga af- 
komlingen får värdinnans 7-årige Lulle agera.

Gubben kommer. Men nu uppenbarar sig Kalle 
Andersson, »städets» fästman. Stor uppståndelse, 
men Wilhelm förklarar frankt det hela som ett li
tet skämt: hans riktiga hustru, en född grefvinna 
Snålvik, var för fin att visa sig. Hon njåste dock 
fram till sist och befinnes vara onkels, patron Malm
bergs i 10 år begråtna maka. De svimma först, 
men falla sedan i hvarandras armar, och kandidat 
Wilhelm finner nu på, att allt var tillställdt af 
honom i den ädelmodiga afsikten att förena »gubben» 
och »gumman», för hvilket han nu rikligen belönas. 
Ridå och dånande applåder.

Så kommer aftonens clou: »Kärlek och kofva», 
spansk familjetragedi på ytterst fria vers med sång, 
supning, lönmördare, förlofning och andra ohygg
ligheter, i tre korta, men innehållsrika akter. Ad- 
miranda, den snåle don Pedros sköna dotter, sjun
ger om sin hopplösa kärlek till don Alfonso, som

ÄKTA MAN FÖR EN DAG».
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KÄRLEK OCH KOFVA.»

hvar natt häller serenad vid hennes fönster. Men 
gukben Pedro vill ha till mâg don Pndretti, en in
piskad skurk, som lurat i don Pedro, att han har 
»godt om schaber». De komma nu öfverens vid 
glasens klang att lega lönmördaren Sancho för att 
lugnt och ostördt taga don Alfonso af daga, då han 
följande natt konserterar vid den älskades fönster.

Andra akten. Regn, åska, blixt. Don Alfonso 
i galoscher och med guitarr i vaxduksomslag kom
mer till Admirandas veranda och sjunger en kär
lekssång. Då Admiranda ej syns till, lägger sig don 
Alfonso på en soffa och insomnar tungt. Då kom
mer lönmördaren smygande, men räcker först helt 
chevalereskt fram sitt visitkort:

»Se här namn, titel och adressen, 
när ni det läst, ni blir nog lite »lessen».

Efter en kort strid sjunker Alfonso ned döende, 
i det han suckar: »nu är det bäst jag kryper ned 
och dör». Då bofven gått, reser sig emellertid Al-

si»

îiiSséSi

KLINGORNA KORSAS.

fonso och — smiter. Don Pedro och Pudretti kom
ma nu fram, beväpnade med spadar, för att begrafva 
liket, men finna ej ett spår

Nästa akt visar oss Admiranda i en öm tête-à- 
tête med don Alfonso. Alfonso har af en händelse 
sett i en tidning, att hans faster ändtligen har gått 
all världens väg, och jublar att

»han nu blir rik som Smitten, 
när han får ärfva hvarje vitten.»

DIREKTÖREN OCH PRIMA

DONNAN.

Don Pedro, som 
nu träder in, blir för
skräckt vid åsynen af 
»liket», men får af 
Alfonso ett medde
lande från Sevillas 
köpmannaförening, 

att denna endast i 
afvaktan på don Pu- 
drettis giftermål med 
den rika Admiranda 
dröjt att försätta Pu
dretti i konkurs. Don 
Alfonsos arf gör nu, 
att gubben Pedro ge
nast tar honom till 
måg, och den afslöja- 
de Pudretti får, se
dan han och don 
Alfonso för syns 
skull korsat klingor- 
na, nöja sig med 
Admirandas — piga. 
Ja, man skall taga 
lifvet gladt!

Applådsalfvorna 
dåna, öch den sköna 
primadonnan måste 
åtskilliga gånger visa

L .».-ii

-

-f* 0J

sig vid teaterdirektörens sida. Det är ej alltid man 
ser en så fager söderns dotter i vår gråa nord. 
Ja, så går det till på ett Upsalaspex nu för tiden.

i_. O. G. B.

UR DAGSKRÖNIKAN.
STOCKHOLMS HANDTVERKSFÖRENING invigde 

härom dagen sin nyrestaurerade ståtliga lokal i 
föreningens egendom, n:r 15 Brunkebergstorg (den 
för äldre stockholmare välbekanta De la Croix’ sa
long) med en anslående fest, af hvilken vi i dags- 
numret meddela en afbildning, framställande de 
till festen samlade till ett antal af omkring 300 
uppgående deltagarne.

*

STOCKHOLMS NYA- 
^ STE STATY, en af- 
gjutning i brons af 
Per Hasselbergs subtilt 
vackra »Snöklockan», 
är nu sedan några da
gar rest å Adolf Fred
riks torg, till prydnad 
för platsen och glädje 
för befolkningen.

Statyn är en gåfva 
till Stockholms stad af 
direktör Carl Robert 
Lamm, som därmed gif- 
vit ett vackert bevis 
på sin lokalpatriotism 
och sitt mecenatskap.

Konstverket är ut- 
fördt efter Hasselbergs 
från Italien hemför- 
skrifna originalmodell 
och afviker i någon 
mån från de exemplar 
af verket, han sedan

W. Fahlstedt foto.

INVIGNINGSFESTEN PÅ HANDTVERKSFÖRENINGENS NYA FESTSAL.

JOHANNA PALM.

T^N TROTJÄNARINNA. Den kvinna, hvars bild 
här invid synes, är visserligen endast en gam

mal tjänarinna men likväl är hennes lifsgärning värd 
att af många beaktas, synnerligen i vår tid, då själf-

uppoffring och hängif- 
venhet äro nästan för
svinnande egenskaper. 
1 fyrtio år har nämligen 
Johanna Palm på det 
mest nitiska och kärleks
fulla sätt tjänat hos 
samma familj och åt den 
ägnat sina bästa ung
doms- och medelålders 
krafter.

När professor Carl 
Rossander för fyrtio år 
sedan ingick sitt företa 
äktenskap, fanns hon 
redan i hans hem, och 
det är också där hon 
under hela denna långa 
tid verkat sitt goda verk. 
Sex barn hafva henne 

att varmt tacka för sin tidigaste vård och uppfo 
stran, för dem så mycket mer dyrbar, som de ganska 
snart förlorade sin moder. Ingen kunde som »Nanna» 
vaka öfver de små, vårda dem under deras sjukdo
mar, trösta dem i deras bekymmer, förmana dem 
till det goda. — Så småningom växte barnskaran 
upp, den ena efter den andra flög ur hemmet, men 
»gamla Nanna» blef kvar', en god tomte i det gamla, 
kära hemmet. Efter några år börja barnbarnen in
finna sig hos »morfar», och bekantskapen med 
»Nanna» är snart gjord. Vänskapsförbundet med 
den yngsta generationen blir icke mindre fast än 
med de äldre.

Professor R. har längesedan erbjudit »Nanna» 
att få hvila ifrån sitt arbete, om hon skulle före
draga detta, men hon stadnar hellre kvar, trogen 
på sin post. Om än icke hennesj krafter längre 
räcka till något tyngre arbete, är det mindre hon 
gör af så mycket mera värde genom den kärleks
fulla omsorg hon lägger i allt. Hela hennes lif har 
varit som en den kraftigaste predikan öfver texten: 
»trogen i det lilla» ; och många, som nu klaga, öf
ver sin måhända ringa lott skulle, om de följt Jo
hannas exempel, fått erfara, huru rik välsignelse och 
mycken glädje kan följa äfven det anspråkslösaste 
kall, och huru kärlek och tacksamhet följa dem i 
spåren, som sätta in hela sin förmåga i att på 
bästa sätt fylla sina plikter. Heder åt henne, som 
det gjort, och heder åt alla, som så göra, de må 
ock vara iklädda en tjä-
narinnas ringa 
nad!

skep- 
E. Å.

STOCKHOLMS NYASTE STATY »SNÖKLOCKÄN» PÅ 

ADOLF FREDRIKS TORG. A. BLOMBERG FOTO.

utfört. Olikheten består hufvudsakligen i en lätt 
förändrad ställning af statyns vänstra ben, hvari- 
genom hållningens »kontroposto» något skarpare 
kommit att framhäfvas

Statyn uppbäres af en af arkitekten G. Wickman 
komponerad piedestal af granit. På piedestalens
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framsida läses »Snöklockan» och pä dess frånsida 
orden: »Till minne af Per Hasselberg, Rest af en 
vän».

iff

TDUNS FOTOGRAF I PARIS K. HOFFOTOGRAF!
De svenska fotografernas konst åtnjuter sedan 

länge i världsstaden vid Seine ett högt anseende. 
Den svenskfödde fotografen Otto innehar, som be
kant, en af Paris allra mondänaste atelierer, ocb 
på de senaste åren har ännu en svensk fotograf 
Albin, 16 Place du Hävre, förvärfvat sig rykte för 
sitt utmärkta och eleganta arbete. I dessa dagar 
har nu hr Albin rönt utmärkelsen att af konung 
Oscar utnämnas till k. hoffotograf. Hr Albin, som 
äfven är Iduns specielle fotograf i Paris, tog näm
ligen i somras — som våra läsare nog minnas — 
för Iduns räkning flere ypperliga bilder af konun
gen med hans franska och svenska svit i parken 
till »konungarnes hotell» vid Aveune du Bois de 
Boulogne och har sedan tillställt h. m:t exemplar 
af dessa vackra minnesblad från hans utställnings- 
besök.

Hr Albin — hvars fullständiga svenska namn 
är Albin Kyller — är bland annat äfven liffotograf 
åt fröken Aino Achté, stora operans lysande finska 
stjärna, och hans talrika charmanta bilder af denna 
parisarnes utkorade gunstling ha icke minst bidragit 
att fästa uppmärksamhet vid hans välbelägna atelier 
i en af Paris’ lifligaste brännpunkter.

*

»TTÖSTMARKNADEN> I HUDIKSVALL. Ja, tron 
-J-*- nu inte, ärade läsarinnor, att det rör sig om 

en sådan marknad som exempelvis Upsala »Disting» 
eller Örebro »Hindersmässa». Nej, den här »mark
naden» var i själfva verket en mycket fin basar — 
den finaste, som någonsin förekommit i Hudiksvall, 
säga invånarne själfva — och anordnad af ingen 
mindre än vår framstående arkitekt Agi Lindegren 
m. fl. konstnärliga förmågor, för hopsamlande af 
medelgtill ett af hr L. projekteradt fornminnesmu
seum i Hudiksvall för Helsinglands Fornminnes- 
sällskaps räkning.

FRU GUNNIL RUNQVIST. FRU ANNA MIDLING.

'►-—-i

»Marknaden», som var anordnad med mycken 
smak och festivitas, rönte också en kolossal tillslut
ning af hela Hudiksvalls samhälle, hvadan det eko
nomiska utbytet blef glädjande stort och den vackra 
byggnadsidén således kan sägas ha kommit ännu 
ett steg närmare sin lyckliga lösning.

Bland de af stadens mera bemärkta personlig
heter, hvilka med det varmaste nit och intresse 
tagit initiativet till och varit de drifvande krafterna 
vid »marknadens» organisering, äro särskildt att 
nämna fru Anna Midling, född Knudsen, och fru 
Gunnil Runqvist, född Lindegren, en syster till ar
kitekten L. Dessa båda voro de enda damerna i 
kommittén för festligheterna och anordningarna 
därför.

*

riWÅ SLÖJDUTSTÄLLNINGAR. »Föreningen för 
svensk hemslöjd», som stiftades på hösten 1899 

och för hvilken prins Eugen åtagit sig ordförande
skapet, har i dagarna i sin lokal Biblioteksgatan 
12 anordnat en större utställning för att inför all
mänheten framlägga resultaten af sin verksamhet 
under det gångna första året af sin tillvaro. För
eningen vill, som bekant, utgöra den affärsmässiga

förbindelsen mellan den köpande allmänheten och 
alla de tusen inom vidt skilda delar af landet ar
betande hemslöjdidkarne, på det att deras alster, 
som hittills, icke endast må finna användning inom 
den närmast belägna orten, utan må komma hvarje 
vän af svensk hemslöjd till godo — en sak af största 
betydelse naturligtvis för så väl afnämare som pro
ducenter på detta område. Och att föreningen 
framgångsrikt arbetat mot sitt fosterländska mål, 
därom bär denna dess utställning på ett glädjande 
sätt vittnesbörd.

Knappast saknas här någon art af vår hemslöjd, 
sådan den utöfvas inom olika trakter af landet. 
Spånad och väfnad representeras af lärfter från 
Norrland och Västergötland, duktyger, bonader, 
gardintyger m. m. finnas från Skåne, Blekinge och 
andra trakter, och från Norrland och Upland komma 
vackra prof på vår urgamla, präktiga vadmal. Spet
sar från Vadstena, Dalarna och Skåne gifva vackra 
prof på denna gamla slöjd, liksom sömnader och 
broderier från Delsbo och andra trakter. Alster 
af träslöjd och konstsmide jämte korgarbeten finnas 
äfven i rikt urval — allt bärande vittne om den 
höga ståndpunkt vår nationella hemslöjd f. n. intar 
i Sverige

Medan sålunda hemslöjden här vinner en afgjord 
framgång, hemför den svenska ftowsf-slöjden å annan 
lokal en vacker seger, nämligen å den höstexposi
tion, som A.-B. Svensk Konstslöjd-utställning an
ordnat i sin nya och trefliga lokal vid Norrmalms- 
torg. Allt bär här prägeln af den konstnärliga 
fulländning, till hvilken vår svenska konstslöjd nått 
under de senaste åren, och hvartill icke minst detta 
bolag, främst genom sin konstnärlige ledare, hr 
Alf Wallander, bidragit.

Bredvid den textila afdelningen intager numera 
möbeltillverkningen en allt mera framträdande plats 
på anstaltens utställningar. Den har aldrig varit 
så rikt och så väi företrädd som denna gång; bort
åt ett trettiotal möbler äro utställda, samtliga ut
förda å bolagets atelier efter ritningar af hr Wal- 
lander. Främst bland dessa står ovillkorligen en 
säng af mahogny med vallmomotiv, som är en

1. STORA MARKNA DS SALEN. 2. GRUPP AF DE BITRÄDANDE 3. TEHUS MED »GEISHOR». 4. TYSKA ÖLSTUGAN. 5. »TRE FÖRÄLSKADE POLISKONSTAPLAR.»
6. ZIGENARK A PELLET.
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verklig praktmöbel. En mångfald förtjusande vackra 
saker inom textilafdelningen fullborda denna utställ
ning och gör den till en af de mest lyckade, som denna 
anstalt till dato hållit. Till detta vackra resultat 
ha jämte hr Wallander bidragit fröknarna Lönngren, 
FayeHansen, Nordenfalk, Lindgren m. fl., som 
komponerat en del af de utställda föremålen, samt 
fru Damm, som ledt det tekniska utförandet af 
samtliga textilarbeten.

Maria folkskolas matlagningskurs,
hvars uppgift är att bereda undervisning i hus

liga sysslor åt folkskolans barn, uppnår i dessa da
gar sin tioåriga tillvaro, af hvilken anledning se
kreteraren i kursens styrelse afgifvit en berättelse 
om kursens verksamhet under de flydda åren.

Med ett anslag af 1,500 kronor ur stiftelsen Lars 
Hiertas minne inrättade fru Anna Retzius hösten 
1890 i egendomen n:r 2 Krukmakaregatan i Maria 
församling bärstädes ett ordnadt skolkök för folk
skolans äldre elever, där tillika den första lärokur
sen för utbildande af matlagningslärarinnor för folk
skolan och andra skolor ägde rum.

Därifrån har under årens lopp ett betydligt an
tal lärarinnor för de sedermera upprättade skolkö
ken i skilda delar af landet utgått, hvarförutom ett 
40-tal flickor i terminen där bibringats de första 
grunderna af ett enkelt hushålls skötsel.

Skolköket är numera inrymdt i n:r 28 Timmer- 
mansgatan.

Intresset för skolköksidén är, glädjande att näm
na, i stadig tillväxt, och mången, som för tio år 
sedan och kanske senare med misstroende betrak
tade företaget, har nu fått ögonen öppnade för den 
oberäkneliga nyttan af detsamma. Det är därför att 
hoppas, att Maria Folkskolas Matlagningskurs äfven 
hädanefter måtte komma att verka till det upp
växande släktets nytta och således all kostnad och 
arbete, som därpå nedlagts och framdeles nedläggas, 
bära rik frukt.

#

SJUKVÅRD I HEMMET. Vi fästa våra läsarin
nors synnerliga uppmärksamhet på den annons, 

som under rubriken »Sjukvård i hemmet» återfinnes 
i detta n:rs annonsafdelning. Det är utan tvifvel 
ett verkligt och, vi ville nästan säga, trängande be- 
hof, som fröken Sally Peterson fått den lyckliga 
idéen att fylla genom dessa kurser i praktisk sjuk
skötsel för kvinnliga familjemedlemmar, och då 
hon går till sitt värf med grundliga insikter och 
de bästa rekommendationer från så framstående 
läkare som professorerna Salin o. Berg, d:r von 
Hofsten och från Sofiahemmets föreståndarinna, 
kunna vi ej annat än tro, att det behjärtansvärda 
företaget skall röna stor tiilslutning.

»PANDORAS ASK». SKISS FÖR 
IDUN AF H. MIKAEL.
FORTS. OCH SLUT FRÅN FÖRF.Q. N:H.

HON SÅG NED på det milda, allvar
liga ansiktet i hennes knä, på de 

vidöppna, strålande ögonen med den för 
hans unga år allt för djupa blicken, på 
den magra handen, som stödde gossens 
bleka kind. En vidskeplig fasa fattade hen
ne. Skulle detta hennes sista hopp äfven 
ramla, skulle äfven hon en gång med blö
dande hjärta se den nya framtid, hon ville 
bygga upp åt sig, grusad och förintad i en 
graf 1 Åh nej, åh [nej, Gud är god, s å kunde 
det ej ske — det kunde, det ville hon ej 
bära. Hon lutade sig häftigt ned och 
tryckte en lidelsefull kyss på gossens öpp
na, vackra panna. Han smålog mot henne.

»Lilla, kära mamma, min bästa vän !» 
sade han smeksamt och drog hennes ena 
hand under sin kind. Så sutto de tysta

några minuter och därunder lade sig stor
men i det sorgsna modershjärtat, förhopp
ningar, drömmar, önskningar — allt drunk
nade och försvann i den allt uppslukande 
moderskärlek, som plötsligt fyllde hennes 
sinne och lät hvar je fiber i hennes kropp 
darra af rörelse.

Om det också skulle bli så, om hennes 
älsklings lif här på jorden skulle bli helt 
kort och utan spår, om han aldrig skulle 
bli annat än den bleke, smärta femton
åringen och grafven skulle fånga och gripa 
detta så föga motståndskraftiga lif — så 
hvad mer — ! Just i detta fall var det skäl 
för henne att vara påpasslig nu, att ge, 
medan hon ännu kunde ge — tröst, öm
het, medkänsla.

Och kanske skulle det i alla fall ej ske, 
kanske fick han lefva och verka, kanhända 
hade han en stor lifsgärning framför sig, 
och det skulle i stället bli hans hand, 
som en gång tillyckte hennes trötta ögon. 
Men komme hvad som helst, —• hon vore 
beredd nu och tacksam trots allt.

Nu visste hon, att hon var nödvändig, 
åtminstone för någon af dem, att hennes 
hjärtas stumma, förtviflade böner åtmin
stone till någon del blifvit bönhörda. Likt 
en som länge gått i mörker och famlat och 
därunder kommit vilse och så plötsligt sei
en stjärna genombryta molnen och visa vä
gen. — så såg äfven hon sin lefnadsstråt 
så helt annorlunda än nyss förut och en 
okänd, lisande ro bredde sig så småningom 
öfver hennes trötta, sorgsna sinne. Och 
under inflytande häraf dagades det i hen
nes själ, och som en himmelsk, välsignad 
hälsning stod sanningen klar för henne och 
hon förstod, att intet lif förrinner spår
löst i tidens ström, att äfven den obetyd
ligaste existens har fått sitt eget lifsverk 
att fylla, som ingen annan Lain. uträtta.

Om hennes lifsmål skulle bli att dana 
en stor, en ädel man eller vårda, trösta och 
stödja ett bräckligt barn — det visste hon 
ej nu, men inom sig kände hon, att inför 
den Högstes öga fanns intet stort eller litet
— allt berodde på sinnet, hjärtelaget, tro
heten, hvarmed man åtog sig värfvet. Och 
detta medvetande tröstade och styrkte 
och gaf henne åter mod och hopp — hvar- 
för skulle hon väl förtvifla — hon hade 
ju något, hon hade mycket att lefva för
— hon var moder.

Och därför, när den lugna, förstående 
tystnad, hvari moder och son försjunkit, 
helt plötsligt afbröts af klampande små 
fötter och muntert högljudt prat, var det 
under inflytande af denna stämning, hon 
med en osedvanlig känsla af glädje hörde 
de muntra, unga rösterna, och det låg ett 
mildt skimmer i hennes ögon, då hon vän
ligt besvarade de återvändande barnens 
»God afton, mamma!»

De voro ju hennes, hennes egna — kan
ske var hon, kanske kunde hon blifva mera 
för dem, än hon själf visste af — i hvarje 
fall, nu visste hon, att åtminstone för en 
af dem var hon oumbärlig.-------

Stilla steg hon upp och tände lampan, 
och när hon sedan om kvällen vid det du-
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kade bordet satt omgifven af barnen och 
hennes öga möttes af den äldstes vinnande, 
vänliga blick för att sedan falla på de yng- 
res öppna, rosiga ansikten, vidgades hen
nes stackars hjärta af ovan fröjd, och inom 
sig hviskade hon:

»Det kan kanske bli godt alltsammans till 
slut — kanhända, om Gud vill!»

SOLGULD. SKISS FÖR IDUN AF 
GEMMA LINDE.

DEN KVÄLLEN hade en härlig solnedgång blif
vit människorna beskärd, en sådan, som man 
aldrig glömmer. Öfver hafvet hängde ett hvalf 

af blekgrönt med ett bräm i djnp rosa. Hvalfvet och 
det varma röda speglade sig i vattnet, så att man 
tyckte, att »landet med de gyllene portarna» öppnat 
sig som ett musselskal. Och på hafvet seglade små 

. solglänsta slupar i det fagra aftonlandet.
Vid strandbrädden gingo människor, och öfver 

dem smögo sig drömmar. Soldisen lade en slöja 
öfver de många beräkningarna och öfver allt det 
bittra, som ligger och gror i sinnena. Många gamla 
tyckte sig skåda det land, som vinkar med lycka 
efter jordlifvets kamp. Och de unga trodde sig se 
en spegel af det härliga jordelif, som deras varma 
lyckolängtande hjärtan väntade på. Ja, där funnos 
till och med barn, som gingo helt stilla och tysta 
i omedveten aning om något underbart.

En ungersven i en båt därnedanför hvilade på 
årorna och gnolade helt sakta något om att

»famna lifvet som en fager saga, 
väfd af böljesång och aftonglöd.»

-Snart tittade aftonstjärnan fram öfver purpurran
den, som blossade upp i blödande glans, innan den 
bleknade och försvann. — Seglen gledo åter fram 
i grådis, och människorna gingo hem igen. Men 
de kunde ej vara 'till - sinnes riktigt som vanligt, 
åtminstone ej de, som i de gyllene molnen sett en 
skymt af något förmer än gyllene moln.

Bland de hemvandrande var också ett ungt par, 
som just den kvällen funnit uttryck för den kärlek 
till hvarandra, som bodde inom dem. Han hade inte 
förr kunnat säga hvad han tänkte, och hon hade 
gått i jungfruligt blyg längtan efter hans kärleks
ord.

»Jag tror det var solguldet, som lockade kär
leken fram på dina läppar,» sade hon nu med ett 
vackert leende.

»Ja, något soligt var det, idet har du rätt i, 
ty det yar d u !» genmälde han i skalkaktigt sme
kande ton.

Så skildes de åt för den dagen, och fylld af 
jublande lycka vandrade hon, Elin, hemåt. Hemåt ! 
Till syster Elly, som satt med sin lama kropp lik
som fastkedjad vid länstolen. Hon hade inte haft 
någon sådan lyckostund, hon, det visste Elin. Inte
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en gång solnedgången hade hon kunnat njuta af i 
sitt mot norr vettande rum. »Stackars lilla syster,» 
tänkte Elin, i det hon öppnade dörren.

* *
*

Elly hade emellertid haft sin lilla fröjd för sig. 
Också den hade solen lockat fram, och till henne 
hade den burits af en ljus strimma.

Strimman kom inte från solen själf, utan från 
ett fönster, som solen sken på, ett gafvelfönster i 
ett hus, som höjde sig öfver granntaken. Reflexen 
var inte klart bländande, så att det blixtrade till 
och gjorde ögonen ondt att se på, nej, den var 
bara som en ljus lucka i den mörka väggen. Och 
midt i plågorna gjorde det Elly så godt att låta 
blicken hvila vid den milda, bleka strimman.

Plötsligt sken det fram ett skinande af glädje 
ur Ellys djupa, trötta ögon.

»Jag vill vara lik den reflexen,» tänkte hon. »Jag 
är inte alls lik solen och lyckan, som strör ut 
glädje och guld rundtomkring sig — det är jag 
för arm till. Inte heller står jag själf bestrålad 
af lyckans bländande solsken — det känns nog 
varmt och godt att stå midt i guldglansen — men 
det är inte för mig, dessutom händer det så 
lätt, att åsynen däraf gör ondt i hjärtat på alla de 
andra, som stå i mörker och skugga. När jag nu 
inte kan ge och inte själf får njuta jordens lycka, 
så må jag då åtminstone vara lik reflexen! Må 
glädjen i andras lif kasta ett återsken på mitt, så 
att där från mig utstrålar medkänslans milda glädje
skimmer, det, som lägger sig så mjukt och stilla 
kring både glada och sorgsna sinnen!»

* *
*

Solreflexen försvann, men öfver Ellys ansikte låg 
glädjeskimret kvar, då Elin kom in för att tala 
om det underbara, som händt henne.

»Nej, men hvad du sitter och ser glad ut här
inne i det skumma rummet!» utbrast Elin att börja 
med.

»fa, ser du,» svarade Elly, »jag har nu riktigt 
kommit underfund med, att det finns sol och 
glädje för oss allesamman — bara vi vilja lära 
oss konsten att själfva söka upp den.»

Och sedan kunde Elly med deltagande hjärta 
och tindrande ögon höra systern förtälja om sin 
unga kärlek.

LITTERATUR.

Boken om lille-bror. en äktenskaps-
ROMAN AF GUSTAF AF GEIJERSTAM. En 

sällsynt själfull, en gripande bok, hvilken ingen 
hustru, ingen moder bör försumma att läsa ! Högre 
än i detta verk har den framstående författaren al
drig nått, och visst är, att det skall öppna dörrar 
och hjärtan för hans diktning i otaliga svenska 
hem, dit den förr kanske icke trängt. Enhvar, som 
följer vår maning, köper boken och läser den, skall 
tacka oss — och författaren! Ja, först och sist ho
nom, naturligtvis, som gifvit oss denna vackra gåfva. 

*

Elisa kielland : » aaret rundt i fjeld-
BYGDEN». Just i dessa dagar, när i Iduns 

spalter en så glädjande liflig diskussion utspunnit 
sig som önskvärdheten af att svenska och norska 
systrar litet intimare lärde känna — och därmed 
förstå och älska — hvarandra och hvarandras folk, 
är det oss en särskild förnöjelse att kunna få re
kommendera denna lilla välskrifna bok om norskt 
hemlif i helg och socken till svenska läsarinnor. 
Dess författarinna är fru Elisa Kielland, välbekant 
och kär äfven för Iduns läsarinnor. Det lilla häf
tet är nyss utkommet på Aschehougs förlag i Kri
stiania och kostar endast kr. 1,25. Rekvirera det 
genom närmaste bokhandel, läs det på originalsprå
ket högt i familje- och vänkretsen, värms och gläds 
åt dess nobla anda, fägnas åt dess målande taflor 
ur prästgårdslifvet »mellem fjeldene» — och en 
liten, men god början är gjord till den praktiska 
skandinavism, som icke minst Elisa Kielland själf 
så varmt talat för till de svenska hemmen genom 
våra spalter Ÿ Den första norska boken skall nog 
snart sedan följas af flere, rödjande väg för förstå
elsens och sympatiens syskonsinne mellan hemmen 
på ömse sidor Kölen. *

TjLREDRIK NYCANDER: »UNGFOLK OCH GAM 
J- LINGAR.» Den begåfvade unge skalden och 
författaren har i denna sin senaste bok samlat en 
ny knippe berättelser från sin hembygd, västkusten, 
hvars natur och folk han så ypperligt skildrar. Yi 
anbefalla boken på det varmaste som värdefull och 
god familjeläsning.

»TYONSTEN ATT BLI VACKER», EN BOK FÖR 
HVARJE KVINNA, heter ett litet häfte, som 

till det billiga priset af 1 kr. nyligen utsändts i 
bokmarknaden, och som verkligen synes förtjäna en

rekommendation, då det i en lämplig bearbetning 
efter ett synnerligen lofordadt engelskt original 
meddelar en hel mängd sunda och tillförlitliga råd 
det ingalunda oviktiga kapitlet om »vår yttre män
niskas» rationella vård och »försköning».

TEATER

TOR AULINS Emil Sjögren-konsert hade lockat en 
fulltalig publik till Musikaliska akademiens sal 

och en publik, som visade sig till fullo sentera hvad 
som bjöds af Sveriges nu lefvande främste ton
diktare.

Bäst gjorde sig den i sann mening friska och 
genialiska orkestersviten »På vandring», där intres
set hos åhöraren ovillkorligen stegras med hvarje 
ny sats och där den sprudlande lifsglädjen kulmi
nerar i dansrytmerna, som ljuda från bykrogen.

Programmets vokala del upptog några af kom
ponistens stämningsstarka sånger, med orkester, 
hvilka fingo ett konstnärligt utförande af fru Dag
mar Möller och hr J. Forsell.

AMATÖRFOTOGRAFER!
Kommen alltid ihåg Idun med lämpliga 

och trefliga bidrag för vår illustrationsaf- 
delning! För hvarje fotografi, som infö
res i tidningen, betala vi ett arvode af 
3 kr. för format intill 9x12 cm., 4 kr. 
för större format. Så snart en och samma 
insändare vid tio olika tillfällen fått 
bilder antagna och införda i tidningen, 
utbetala vi dessutom till henne eller honom

en extra hederspremie på 25 kronor.
Ej använda fotografier återsändas endast 

om returporto medföljer.
Se för öfrigt närmare uppropet »Till ama

törfotograferna» i Idun n:r 2 för i år!

jr. j*. jr. j

sreasktk,
hr

hos

Bal-siderç-robe kr. 9:6o
till högre pris — 14 meter ! — porto- och tullfritt tillsändt ! Profver omgående ; likaså af 
svart, hvitt och kulört »Henneberg-Siden» från 65 öre till kr. 16: 60 pr meter.

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

Tandläkare TOM von HALL.
— 30 Sturegatan 30. —

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

Tandläkare Sven Hoffman,
2 B tplandsgatan, ii. b.

Hvardagar 10—3, helgdagar 12—1.
3bs. 1 Smärtfri behandling. Allm. Tel. 15437.

Joseph Lejas,
Stockholm,

Julkatalog,
innehållande öfver 

1.600 illustr. är ut
kommen och sändes 
på begäran gratis och 
franko.

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

Bryggaregatan 10. Julius K&mlce.

TANDLAKARE

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

Birger Jarlsgatan 13, I tr.
Rikstel. 2048. Allm. tel. 86 64

Tandläk. Elias Widfond,
2E Kegreringrsg-atan 25. 

Träffas kl. 10—2 oeh VaB—J/e6 e. m. 
Plomb, oeh insättning af artificiella tänder

Tandläkare

HJÄLMAR JUNGNER, 
EMELIE JUNGNER.

Hamngatan 26.
Hvard. 9—V2IO samt 1—2. Sönd. 11 — 

12. Andra tider efter öfverenskommelse. 
Allm. 16156. (S. T. A. 78840)

SänJ&Å&* Sföq/wi&t
Sturegatan 6, Stockholm.

TANDLAKARE

Göran Svenningsson,
Birger Jarlsgatan 11, 1 tr.

Hvardagar 10—3. Helgdagar 10—12.

Doktor J.ÄrYedsons Kurs
i Sjukgymnastik, Massage och 
Pedagogisk gymn. (irisKgymnastiö
i hufvudsak lika med Gymnastiska Central 
institutets kurs för kvinnliga elever.

Kursen är 2-årig med början 1 okt. 
Upplysningar och prospekt genom Doktor 

J. Arvedson, Stockholm.

Kronisk Snufya och 
Svalgkatarr

behandlas med inre smärtfri massage (med 
instrument) af

Professor G. Cederschiöld.
Träffas hvardagar 2—4. JEngelbvéktsg, 5.

Damhårarbeten.
Peruker, Benor, Flätor, Iiän

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

Mustads TalTel-Grädd
är bästa bordssmör. 

Nederlag i Stockh. och Gefle hos
Edvard Terserus.

Nyheter!
Italian Biscuits 

Polo Wafers 
Chalet 

Dainty
från

Göteborgs Kexfabrik.

aff allande
En läkare, som sedan flere år i Stock

holm behandlar specielt hudsjukdomar, skrif- 
ver följande: »Af 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 såsom 
det bästa hårvatten. (S. T. A. 77433)

Juvel- och Guldarbeten
såväl enklare sora dyrbarare hos

Juvelerare K. G. MARKSTRÖM,
Hamngatan 5, Stockholm.

Nysydda Paraplyer
från kr. 1: 50 pr st.

Gummigaloscher
af ryskt och svenskt fabrikat, 

till fabrikspriser.

Rosenbergs Paraplymagasin.

Miska Divaner
klädda, från 45 till 92 kr.

Chäslonger från 20 kr.
Resårmadrasser fr. 15 kr.

Alla slags sängkläder och stoppade möb
ler från de enklaste till de finaste.

Fraktfritt öfver hela landet från

. R. Danielssons Verkstäder,
Liljeholmen.

Rikstel. 44 39. Allm. Tel. Liljeholmen 49. 
Begär illustrerad priskurant!

Korkmattor ex. l:ma 180 cm.br. à 3:25 pr m. 
D:o l:ma d:o à 2:75
D:o d:o à 2:50

Fönster-Ylletätlister
till patentfönster och vanliga fönster hos 
Flodquist & C:o, Blasieholmstorg 11, 
Stockholm. (G. 102914)

&&&&&&&&&&
Prenumerera

på

KAMRATEN
illustrerad tidning för

Sveriges ungdom.

diT dsr diy'V dif dNf dir dir

Ifpassade Korkmattor,
Svenska, Tyska och Engelska, 

alla storlekar och rikhaltig, mönstersorte
ring, till billiga priser.

Österlund & Anderson
4 Stora Nygatan. 11 HStorget.

ifMffIDP 8AQEW ..BOBS-
1E. I r r- NORRKÖPINS.

Vinterkurerna (1 sept.—1 juni) mycket 
fS. T. ................verksamma. . A 67961)

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

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

Salsmöbler, Herrmnsmöbler, 
Kontorsmöbler, FantasimÖblei*

m. 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.
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LEDIGA PLATSER.

Sedan Östergötlands 
läns landsting

anslagit medel till aflönande af 11 nya 
distriktssjuksköterskor, nämligen af en skö 
terska i hvartdera af föjjande distrikt: Sö 
derköpings, Boxholms, Ödeshögs, Kisa och 
Tjällmo provinsialläkaredistrikt samt Mo
tala Östra, Torpa, Åtvidabergs, Valdemars
viks, Reijmyre och Stegeborgs extra pro
vinsialläkaredistrikt, kungöras härmed ifrå
gavarande skötersketjänster till ansökan 
lediga.

Kompetensvillkor: tjänstgöring under 1 
år vid lasarett och under 2 månader vid 
större epidemisjukhus.

Lönen är 500 kronor årligen samt 50 öre 
pr dag vid vård af icke smittosjuke. Skö
terskorna skola så vidt möjligt bo i närhe
ten af de resp. läkarestationerna. Instruk 
tion är af Landstinget fastställd.

Ansökningshandlingar, åtföljda af betyg 
och god vandel och lämplighet för yrket 
samt betyg öfver tjänstgöring vid sjukhus 
m. m., böra före november månads slut 
detta år insändas till tjänsteläkaren i det 
distrikt ansökningen afser. Insändas ansök 
ningar samtidigt till flere distrikt bör upp
lysning därom lämnas.

Linköping den 29 okt. 1900.
(S. T. A. 80108) Förvaltnings-Utskottet.

TDLATS som hushållsbiträde, med eller 
L utan lön, sökes af en bildad, frisk och 
arbetsam flicka, som förut på egen hand 
skött hushåll. Svar till »M. A.», Linkö 
ping p. r.

El

U>ILDAD, arbetsam, hushållsvan flicka 
•*-' önskar plats. Kunnig i math, bak, söm
nad m. m., mycket plikttrogen, enkel, glad, 
hurtig. Svar till »Omtänksam», S. Gumælii 
Annonsbyrå, Stockholm. (G. 6155)

ENKEL, anspråkslös flicka, ej för ung, 
som kan sköta litet barn, samt vid be- 

hof sköta och ordna med hushållet, erhåller 
genast plats i ung 2 personers familj, nära 
stad. Svar med rek. och uppgift å lön till 
»Barnfröken», Iduns exp. f. v. b.

LÄRARINNOR, värdinnor, sällskapsda 
mer, affärs- och hushållsbiträden erhålla 

platser genom Stockholms Nya Formed- 
lingsbyrä, Kammakaregatan 48.

TT TT FLERTAL goda Järarinneplatser till 
vårterminen finnes att nu söka genom 

Norra Inackorderingsbyrån, Mäster Samu 
elsgalan 62, Stockholm. Kl. 11—8.

TpN ANSPRÅKSLÖS, barnkär lärarinna 
önskas i ett enkelt hem på landet, för 

att undervisa några barn (det äldsta 13 år) 
i vanliga skolämnen, språk och handarbeten 
Svar märkt »H. A.», under adr. S Gumælii 
Annonsbyrå, Stockholm. (G. 6020)

CJUKSKÖTERSKA sökes med tjänstgö 
^ ring såväl pä sjukstuga som i hemmen 
Löneförmåner : kontant trettio (30) kr. i må 
naden, möbleradt rum, del i kök, vedbrand 
och lyse samt extra ersättning för tjänstgö 
ring i hemmen. Ansökningar till Karisborgs 
sockens kommunalnämnd sändas jämte be- 
hörighetsbetyg till undertecknad, ordförande, 
före den 1 nästa december.

Karlsborg i oktober 1900.
L:son Stålfors.

vid Linköpings epidemiska sjukhus är ledig 
att tillträdas 1 nästkommande januari. Vill
kor: Lön 400 kronor och fri kost Ansök 
ningar inlämnas före 1 december till Stads
läkaren O. Segerdahl, Linköping.

(S. T. A. 79585)

\ NYA INACKORDERINGSBYRÅN, 
_£jL Brunkebergsgatan 3 B finnas goda pl 
för lärarinnor till vårtermin samt nu och 
alltid för hushållskunn. flickor att skynd
samt söka. (G. 6157)

ETT BÄTTRE, anspråkslöst fruntimmer, 
erhåller plats som sällskap åt en äldre 

sjuklig dam, att vara henne behjälplig med 
hvarjehanda göromål. Svar »U.», Falkö
ping p. r.

HUSFÖRESTÅNDARINNA, 
dugande, snäll, godt lynne, anspråkslös hälst 
musikalisk om 25 à 30 år, sökes att förestå 
en medelålders enkemans hem. Vänligaste 
bemötande. Angenämt hem. Svarmed foto
grafi till »Godt hem», Helsingborg p. r. 
inom 8 dagar.

T ETT ENKELT HEM pä landet önskas 
snarast möjligt en snäll och anspråkslös 

flicka, som lärarinna för en 7 års gosse, 
samt gå frun tillhanda i hushållet och andra 
husliga göromål. Löneanspråk delgifves till 
»H.», Rute, Gotland.

MEDELÅLDERS, anspråkslös, bättre
flicka, kunnig i enklare matlagning och 

skötandet af ett litet hushåll, erhåller plats 
i landsortsstad. Sök. bör framför allt vara 
barnkär. God lön och vänligt hem. Svar. 
med ref. till »G. S.», Söderhamn p. r.

PLATSSÖKANDE

T LITET GODT HEM som värdinna hos 
A äldre vänl. dam eller fam. som sällskap 
och hjälp i husl. sysslor, underv. mindre 
barn, önskar medelåld. bild. husl. fruntim. 
af god familj plats snarast. Små lönepret. 
eller fritt vivre. Svar »Godt hem», Hasslerör

fordras, första tiden betala något. Ett vänl 
bemöt, samt att anses som medl. af fam. 
utb. Svar till »Elly», Iduns exp.

ÜN BÄTTRE FLICKA, af god familj,
' kunnig i matlagning, bakning, konst- 

väfnad och handarbeten, önskar plats som 
hjälp och sällskap åt frun. Är äfven hem
ma i bokföring. Svar till »Familjemedlem», 
p. r. Vexiö.

pN UNG FLICKA önskar plats i bättre 
^ familj att vara frun till hjälp. Har ge
nomgått hushällskurs samt är kunnig i 
konstväfnad och handarb. Ett godt bemö
tande önskas. Svar tacksamt märkt »1res», 
Hessleholm.

TTNG, musikalisk flicka, önskar i höst 
U plats i en familj, i eller i närheten af 

stad, som hjälp och sällskap. Äger vana 
och lust för hushållet. Fina ref., vackra 
betyg kunna presteras. Svar till »A.», Hel- 
jebohl p. r.

pN UNG FLICKA önskar mot fritt vivre 
plats i större landthusbäll, att deltaga i 

förefallande sysslor. Svar till »Sigrid», 
Kalmar p. r.

Verksamhet
söker en bildad kvinna, med pålitlig karak
tär och ett lugnt, stilla sätt. Äger kunskap 
och vana vid sjukvård, skrifgöromäl samt 
allehanda inom ett hem förekommande syss
lor. »E. B. 25 år», Norrköping p. r.

T) ILD AD, huslig, gladlynt, ordentlig flicka.
önskar plats. Vackra betyg från föreg. 

platser. Fullt kunnig i matlagning, bakn., 
sömn., handarb. m. m. Svar »Flit», Iduns 
exp., f. v. b.

Reumatism.
De, som lida af denna sjukdom, kunna 

erhålla en sjukgymnast, såsom sällskap och 
hjälp. Har genomgått doktor O. Wides 
kurs i sjukgymnastik och massage. De bä
sta referenser kunna erhållas. Svar till 
»Norrländska», Iduns exp. (2659)

CKICKLIG LÄRARINNA önskar plats. 
^ Undervisar såväl flickor som gossar. In
tresserad, nitisk, barnkär. Svar »Goda fram
steg», Iduns exp. f. v. b.

CLÖJDLÄRARINNA, som med högsta 
^ betyg genomgått Lundinska kursen, 
Handarb. Vänner och Nääs slöjdlärarese
minarium, söker plats nu eller till vårter
minen. Närmare upplysningar lämnas af 
fröken A. Tengström, Slöjdföreningens skola, 
Göteborg.

pN 16-årig, bättre flicka, som genomgått 
5 klasser i elementar!ärovei k, önskar 

mot fritt vivre plats i prästgård eller annan 
fin familj att gå frun tillhanda. Svar till 
»16 år», p. r. Jerle (Örebro län).

TTNG FLICKA, af god familj, önskar 
U komma i bildadt hem för att mot fritt 
vivre biträda i hushållet. Svar »Familje
medlem», Eskilstuna p. r.

T^N UNG, bildad och arbetsam flicka, ön- 
skar plats i godt hem att gå frun till

handa, helst å större landtegendom eller 
prästgård. Sök. är van vid alla inom ett 
landthush. förek. göromål, väfnad och finare 
handarbeten. Svar under adr. »E. W.», 
Iduns exp. f. v. b.

FYN ANSPRÅKSLÖS FLICKA önskar 
Hl plats, helst i en kristligt sinnad familj, 
att gå frun tillhanda och få anses som 
medlem i familj. Svar till Nordströmska 
bokhandeln, Nässjö. (2654)

TNBSERVERA! I godt hem önskas plats 
Vy nu genast af ung, bildad flicka. Kun
nig i allt hvad till ett hushåll hörer, äfven 
kompetent att på egen hand sköta ett dylikt. 
Kunnig i sömnad, kartritning och skriining 
Goda ref. Svar emotses tacksamt till »Prak 
tisk», p. r. Hernösand. (2627)

t^N UNG, anspråkslös, musikalisk flicka 
^ af god familj, kunnig i matlagning, hand
arbete och barnklädsömnad samt alla inom
hus förefallande göromål, önskar plats att 
gå frun tillhanda i ett hem, där hon får 
anses som medlem af familjen. Har förut 
pä egen hand skött ett mindre hushåll. De 
bästa referenser finnas. Benäget svar till 
»Flitig» emotses ä Tidningskontoret Östra 
Larmgatan 1, Göteborg.

TTNG, bättre flicka, kunnig i handarbeten 
^ och enklare linnesömnad m. m., söker 
plats nu genast i familj att gå frun tillhanda 
Äger äfven flerårig vana i skrifgöromål. 
Medlem af familjen önskligt. Svar emotses 
under adress »21 år», Östersund p. r.

UÖR EN UNG, väluppfostrad flicka med 
behagligt yttre, som har drifven hand

stil, samt musikbildad, sökes lämplig sys
selsättning inom aktningsvärd familj, dock 
ej som barnfröken. Vidare ref. gen. Fru 
Planius Inackord:s-Byrå, f. d. Bloms. 
OBS. ! Klarabergsgatan 35.

pLATS vid skola eller i familj eller 
JT ock annan lämplig sysselsättning, sökes 
under tiden nov.—febr. af kvinnlig student, 
ord. folkskollärarinna. Utmärkta referenser. 
Svar till »H. R.», By ringe p. r.

PN UNG FLICKA af god familj önskar 
på nyåret mot fritt vivre plats såsom 

sällskap och hjälp i aktningsvärd familj, 
hälst där ungdom finnes. Villig deltaga i 
skrifgöromäl. Svar emotses tacksamt af 
»23 är», Valsberga st. (Norra Södermanlands 
järnväg).

pLIKTTROGEN lärarinna söker plats.
Undervisningsvan i alla ämnen, språk, 

musik, handarb. Glad, barnkär samt ener
gisk. Svar »Anspråkslös», S. Gumæliij An- 
nonsb., Sthlm.

p YMNAST. Kvinnlig gymnast, som prak 
VT tiserat i flera är och dels. vistats utom 
lands, önskar nu plats i familj. Är äfven 
villig att deltaga i inomhus förefallande gö- 
romal. Svar till »Elsa» under adress S. 
Gumælii Annonsbyrå, Stockholm.

SJUKHEM
för kvinnliga mag-patienter, 

Stockholm, St. Badstug. O.
Allm. tel. 15 290. Rikst. 5317.

pN UNG FLICKA önskar inackordering 
^ i godt hem på landet, helst där ungdom 
finnes, för att lära husliga göromål. Präst 
gärd föredrages. Svar med prisuppgift märkt 
»S. W. 1900*, adr Önne, Hoga.

p ODA INACKORDERINGSHEM i Stock- 
^ holm och i landsorten torde anmäla 
sig å Stockholms Nya Förmedlingsbyrå, 
Kammakaregatan 48, n. b. t. t.

TTNG FLICKA af god familj önskar in 
SJ ackoidering i bildadt hem, där ungdom 

finnes, samt tillfälle att deltaga i hushålls- 
göromål. Svar »E.», Öster-Tibble.

INACKORDERING
uti godt hem pä landet invid sjö, kunna 
två unga damer erhålla till moderat pris, 
samt fä de enligt egen önskan deltaga i 
inomhus förefallande göromål. Reflekte- t 
ande vände sig till v. H. Lillienäs, Fors ' 

heda. (2653) *

pÖR ett à två fruntimmer finnes inackor
Jt; dering på Svensksunds egendom i Öster- ^ 
götland, 1 mil från Norrköping, vid Bråvi £ 
ken. Adress Svensksund-Asvittinge. j:

(2655) Augusta Flach, j

A N ENGLISH LADY of good position v xY. offers her home for one or two Swedish y 
girls. Terms moderate. Good references. ■ 
Answer to »A. E. S,», S. Gumælii Annons
byrå, Stockholm. (G. 5102) n

i
TTEM med utmärkt vård för klena pers. j 
L1 hälsosam trakt i Upland. Anvisn. å 
Stockholms Uthyrningsbyrä, Kungsträdgårds- 
gatan 12, Öfverstinnan Thulstrup.

T7N FLICKA önskar under 15 dec —15 febr. P 
komma i familj för att öfva sig något 

i ett heras skötande. Är villig deltaga i 1 
alla göromål. Är ej häller okunnig. Svar 
före 20 nov. till »25 år», Oskarshamn p. r.

"VTU GENAST finnes god inackord. för 2 
J_N flickor, som önska undervisn. i math, 
handarb., väfn. m. m. 50 kr. pr mån. 
Svar till »Landthusmoder», Karlstad p. r.

] NACKORDERING i bildad fam. på landet
1 erbjudes 2:ne flickor, som vilja dela rum. 
Pris 35 kr. per månad. Svar till »Genast», 
Elfängen.

mVÄNNE FLICKOR, som önska inackor
JL dering uti ett enkelt, men godt hem, 
kunna erhålla sådan å naturskönt belägen g 
landtegendom, för att lära alla i .ett landt- 
hushåll förekommande göromål. Afgift pr 
månad i ett för alit 25 kronor. Svar till 
»H.», Frinnaryd p. r. (2629)

r GODT HEM på landet i närheten af 
i. Trollhättan, mottages hos bildad familj 
från 1 nov. unga flickor, som grundiigt vilja 
lära hushållsgöromål, konstväfnad, handar
beten, träsnideri m. m. Piis 55 kr. pr må
nad. Svar till »K. L.», Iduns exp.

Högstedi & C:o ‘
82 Regeringsgatan C2

— Stockholm — ^
Specialitet :

Bordeaux- & 
Bourgogne-viner

Billig* priser.

Ställbara Hufvudgärdsstöd,
förordade af Doktor Westerlund m. fl. läkare, 
böra ej saknas vid någon sjukbädd. Pris 6 
kr. Försäljas af Kullberg & C:o, Katrine- , 
holm. 1 Stockholm hos Henrik Heyman, 
Centralpalatset. (

BÄRIELABE
till alla åldiar för flickor och gossar. — Billiga, bestämda priser.

PAUL U. BERGSTRÖM 
Drottninggatan

Ingång från Kungsgatan.
76 76.

Smedman den äldres
IANBELS-SKOLA

Stockholm. Stortorget 16.
Nya elever mottagas alla tider på året.
Mottagrjiing-stid kl. 10—12 och 4-6. Begär prospekt.
Obs. 1 Å bref anhålles om fullständig adress. .

Gabriel Smed man.

SMfi

Sonlineiitronten TRELLEBORG—SÂSSBITZ
2 turer dagligen 1 hvardera riktningen. 

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

Kung! Hofboktryekeriet 
Iduns Tryckeri Aktiebolag

ßOKTf*YCKEt*I, mTHOGt^ÄFISK oeh

KEMIGBRFTSK KfiSTKUT
Utför allt slags tryck för såväl affärsmän som privat

personer.

Ferm expedition. Förstklassigt arbete. Moderata priser.

Sjukvård i hemmet.
Vid sjukdomsfall i familjen vållas ofta

För alt i någon mån råda bot i detta hän-

Dessa kurser äro således icke afsedda att 
tbilda sjuksköterskor, ej heller att göra 
en skolade sköterskan umbärlig.
Ytterligare upplysningar meddelas och an

il älningar mottagas hvarje helgfri dag kl. 
’22 —1kZ fr. o. med den 12 november.
Grefthuregatan 25, 2 tr., Stockholm.

Sally Peterson, Sjuksköterska.
Med kännedom om fröken Sally Peter-

MAUR. SALIN, 
Professor

JOHN BERG, 
Professor.

EMILIE VIRGIN, S. von HOFSTEN, 
Föreståndarinna vid f. d. husläkare vid

Sophiahemmet. Sophiahemmet.

Träsnidarejern.
Största sortiment. Illustrationer och pris 

sta sändas på begäran gratis.
P. Aug. Paulsson, Helsingborg.

(S. T. A. H. 5203)

fNG FLICKA, som reser till Dresden i 
J denna månad, önskar kvinnligt ressäll-

Förstklassiga Pia- 
ninon och Flyg 
lar efter Stein ways 
nyaste system samt 
Orgel harmoni
um med pat. »pip
ton» och »pedalbas», 
belönade med 26 
första pris från in- 
och utlandet, tillver
kas af

ARVIKA.
Lager och filialexpeditioner:

STOCKHOLM GOTEBORG

Tidaholms Fantasimobler,
rikhalt. urval i forn 
nord. stil. Füllst 
rumsmöblemang ut 
föras i alla olika 
variationer efter or 
der. Mod. mönster

Medicinska Bröstkaramellen

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

Ende tillverkare C. A. Jansson, 
Mariagatan 16.

Försäljningsbodar :
Ragvaldstrappor. Högbergsgatan 27 'B 

Malmstorgsgatan 6. Regeringsgatan 83.

HYARJE SPARSAM HOSHODER
bör efterfråga

”UNIONS” ”Crème” och
”Äptltgrädd.” 

Tillhandahålles hos hvarje välsorterad 
Köpman.

Byta hem.
19-årig, bildad flicka, önskar i början af 

jan. för någon tid byta hem med en annan 
ung flicka. Svar till »Musikalisk» p. r. 
Röstånga (Skåne).

Oiebro KEX
rekommenderas.

Den skönaste sr
PRYDNADEN W

är Vackert Hår. Därför sä vårda det väl 
och använd, på föreskrifvet sätt, Ziwertz 
Extrait Vegetal, som försälj es i Stock
holm hos Herr C. F. Dufva, Herr Emil 
Nordström, Fru Elin Edlund. Jönköpings- 
Magasinet samt A. W. Nording och i Göte
borg hos
Kongl. Hofleverantör J- -A.. Ziwertz.

(Nord. A. B. 13)

3 Ä:

[NYHETER!

STOCK

LIGNER & IBERG, Klädeshandel, 7 Ves‘?Ä„»®a1an 7 In- och utländska Promena ddräktstyger för damer.
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Fotogénkaminen ’BRILJANT
är utan konkurrens.

Luktfri. — Elegant Effektiv.
..... . Bränsleåtgång 1V2 öre pr timme.
Sdljes under full garanti. Priskur. sändes på begäran.

Alla slags kaminreparationer utföras fort 
och väl å egen verkstad.

Köp alltid
Örebro Yllefabriks beröm
da prisbelönta

fr Klädningstyger ! $
nnr» c-n ----- Begär profrer och prisuppgift hos

HOB. FORSBERG, Vasagatan N:r 12 ABieMaset ÖreDro YllefaUriS:
*” - ' ÖREBRO.

dussin knif- St 
gaffelskurare

_____________________ ____  ______ “ cgcu vcrtvsxaa. „ ^ __

Allenburys” FoodTgOÖ
Ko-mjölken, SOm skullfi va.rn Köofo _______jt.i *.. . ‘ ____üimÊffiæsêhåller Sina goda och lättsmälta bi^-

katess^Ä Pro? frän™* ™1S°rlerad ddi-

A. W. HELAND, Norrköping, och ADOLF AHLGREN, Gefle 
■i . , ... _ (G-eneralagrenter.)
Nederlag for Stockholm hos herrar Peterson & Malm. Sikst. 3274. Allm. tel. 1187. 

Om MSI ÎOKE SER WâlWÏNET

UecLwerrmö
PAU SAUCEFLASKAN, DENS OMSLAG OCH ETIKETT 
BEVISAR DETTA ATT NI ERHÅLLIT ETT SAVURE 

SURRAGAT.
EMBA&T <& PEFtRSN’S’ /if? ÄKTA,

sålda pa 1 man. Oumbärlig 
P # 1 hushållet ! En „sändes frakt-
tntt mot 50 ore i frimärken! Återförsäljare 
hog rabatt ! Partiloger hos

ULLVÉN, Kungsör.
• Rikstel. 4.

Smedmans Handelsskola.
Stockholm, 9 Storkyrkobrinken 9. Allm. Tel. 2111 

Nya elever mottagas alla tider pä året 
Anmälningstid kl. 9—12.
Revisioner oeh bokföringar utföras.
OBS.! Å bref anhâlles om fullständig adress.

GUSTAF SMEDMAN.

Allm. Telef. 30 57.

TRASA EFTER OCH 
YRKA PÅ ATT FA

LEA & PERRINS’
DEN ÄR TILLVERKAD EFTER 
ORIGINAL RECEPTET. UNDVIK 

AL' A ANDRA SAKALLADA 
WORCESTERSHIRE 

SAUCER.

DEN EBER PA,

GRUND AF SIN ÖFVERLÄG- 

SENTRET VERLDSRYKTE OCH 
ÄR DEN FÖR FISK, KÖTT, TUS

I
SÉÉCLARA

i TIYÎ1 asabrçggertets * 
“ * * /Raltbrçcfcer

rekommenderas.
Spécialité: Pilsnei»drieka.

Rikstelef, *0 73.

pour les soins de la PEAU
SS¥0$ I POUDRE SljlOfl

à 3a 4 PARFUMS
Cp0iîî8 Sinisn t ^ic-Ictte •** ^éliotropa

J. SIMON, 18, ras Grange batelière, PAEIS

den är betydligt ©fverlägsen alla
ANDRA SAUCER.

Original & genuin
WORCESTERSHIRE Sauce.

£ti gros forsaljare Lea & Perrins, Worcester ■
Crosse & Blackwell, Ltd., London ; och de flesta export tcryddkram&re.

JOH. LUNDSTRÖM & C:o.
Stenkol, ©okes, 

l:a maskinkrossad Antkraeit,
bästa bränsle för illnminatlonskaminer ooh v&rmenecesstrer.

Allm. tel. 22 88. Kontor: 22 Skeppsbron 22. Rikstelefon 42S.
Allm. tel. 6819. Försäljning: 5 Strandvägen S. Rikstelefon 22 2*.

1 Farmmätaregatan 1. Rikstelefon 2* 12.Allm. tel. 6198. Filial:

Friestedts Foderbenmjöl |

Man mår 
aldrig väl

af oblandadt kaffe, som all
deles förstör Eder, hvarför 
man alltid bör blanda det 
med Stockholms Kaffe-Ak
tiebolags berömda Xa.tc.bi 
kaffe, som gör kaffet godt 
hälsosamt, välsmakande, yt
terst drygt och billigt samt för 
hindrar kaffeförgiftmng.

Paketer à 25 och 10 öre i 
I alla Speceri- och diverseaffärer.

I
 OBS. att firmans namn, Stock
holms Kaffe-Aktiebolag, är 
tryckt å alla paket, ty endast 
dessa äro verkligt äkta.

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

1/ÅFNADER
försäljas i parti från kommissions- 

lagret i Stockholm hos ADOLF BODELL

MED anledning af »Clematis» vär
defulla uppsats i Idun förd. 10 

febr. »Om farorna vid barns uppfö
dande med komjölk», få vi härmed 
som fullt jämförlig med alla förekom 
utländska apparater framhålla:

Skyddsstämpel.

(Guldmedalj). Säljes genom 
hrr apotekare och handlande. 

IV. Friestedt, Stockholm.

Gustaf Pichls Bryggeri-fl.-B.
|j£ Stockholm 6S Götgataxi 6G Stockholm II

», «•«fiommenbcrar nina ftffoerfimnsar af: l”

i; Cager-Ol, Cager-Dricka ^ ^ I 
|i ^ Pilsner-öl, Ukällar-Drlcka I
■2§ Bamf båsom apeetctßf ef : gl

^sagsaauin,— 5®ilsner“l>i*icka ——f,
Ig Allm. telef. 3G5G. Rikstel. IS. jgj‘

ILlNN EDTSTYRSLAC
hrsvr,| tlHAST! KODtUfR ÖT085TsSo«71rtEN|

1 © 'V\.V\t,äSV^*.\',W. \ ©

JKarl H. Nymans l
I JlvifvARu, Trikå ^VÄFruDSAFfÄiq 

17 NHnnGHTHn 17
//^sssi?^/rtnN0£ .
/•SmSTaRVAlAf Bowaus SVUtKLAB«IN6SIÏ6iR_ 

-?r1skbRA«TER OCK PROFVER SÄIJBA5 FRANCO

SVENSK DIFLASKAPPARAT
rekommenderad af professor Medhr 

> Apparaten kostar komplett med 8 fla-
g skor och kokkärl ............. kr. 6: —
’ Dito utan kokkärl._.......... » 3-50

' “Y^ler för späda barns uppfödande med komjölk,Maf pSo^rMed^ ^

■ om rf Ss“’r M™dirn oeh7^rVf F?Ie\St0r ?pTrïdnin/ âfïen j grannländerna, är, ut- 
a n nSCr W wî ?ch .d£ Çarl /^nsburg 1 Idun for den 2 mars 1892, förordad af 

1 J?eIsmgfors och d:r Chr- Dcderlein i Kristiania m fl 
ri, o Jw partlThos hJr G- Abramson & C:o, Stockholm och I minut hos hrr A^b Stille 
£ ' ^ Werner, Josephsson & Ågren, Sandbergs bosättningsmagasin Kuntze & C o’ 
Numa Peterson Akerholmska bosättningsmagasinet samt alla apotek i Stockholm^ ’ 

 h0taD0rB 1 Gh» O. Werners filial. Dessutom a de flesta apotek I rlkot.

STOCKHOLMS INTECKNING8-GARANTI-ÂKTIEBOLAGS
BRAND- och DYRKFRIA

FORVARÏNGSHVALF
(öppna alla söckendagar kl. r/2 10-4)

innenållandB c:a 1,650 st skåpfack. Årlig hyra för faek, beroende af storleken

^eSSe^^p^^^r:8 hangnM^

tji __

af lä-

Lars Ioniens of1!4?1.3,Kärntvå| tni ynetvätt 0Ch 1
- ,,U,llClla Qieintval tililinnetvätt användes lämp-

—---- ligast sålunda:
omrörini^oo^Ös^feflin^t*16»™“6“! “är tv.ä,en är nPP!ös‘. tillsattes under 
omrormg „u a 26 liter ljumt vatten ; i denna utspädda lösning neddoDDas niav
6 FhinJ vi1™? bn°ra. Sava 18snin?en SOIn sköijvattnet hafva 36 à 38Pgraderg. 

Fmnes hos de flesta speeeribandlare samt i mina butiker g
Iv:r 19 Stora Nygatan. — N:r 29 S:t Paulsaatan

Silfvermedalj i Köpenhamn 1888. Guldmedalj i Stockholm 1897

Ledolin 7! l' hudsjukdomar rek. 

Lßdnlintväl> neutral, af hudspecialist[I.WUUIIII er];äna (jen Jjästa.
Ledolinbl™s*arame!ler mot hosta och 

LednfinsaIva mot ömkyla och vid be-
I bandi, af ekzem.

Tekn. Fabr. Ledolin, Stockholm

(arl F. Källström

JUVELERARE
4 ÖSTRA HAMNGATAN 4

MALMÖ
spécialité: KONSTNÄRLIG CISELERING

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

il 26 Regeringsgatan, Sthlm.
Allm. telef. 5988. Telegrafadr. Piano, Sthlm 
. Lager af flyglar, pianinon och orglar från 

!|in- och utlandets förnämsta fabriker.

M

% 
M 
M 
M 
% 

M

Malmö Best Patent
är det finaste och kraftigaste hvetemjöl.

(G. A. M. 61411)
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Gahnelit
i fyrkantiga bitar, som böjas öfver en
käpp-

för munnens, svalgets och hudens 
m. m. vård

I tillverkas onder kontroll af professor I 
' CARL SUNDBERG.

Öfverfettad

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

KÖKSÄLMÄNÄCK

Redigerad af
FACKSKOLAN FÖR HUSLIG EKONOMI 

I UPSALA.

(Föreståndarinna: fröken Ida Norrby.) 

FÖRSLAG TILL MATORDNINF FÖR

Soppa på. vildt (f- 6 pers.». Skrof 
och öfriga rester af vildt, 2 lit- svag 
buljong eller vatten. 1 liten palster 
nacka, 1 morot 1 liten purjolök, £ rot
selleri, 6 hv. pepparkorn, 1 nejlika, 1 
msk. smör, 1 och en half msk. mjöl, 
salt, (socker) 1 del- madeira 1 tsk. smör 
i soppskålen.

Beredning. Skrof af all slags få
gel kan användas. Benskrofven sönder
hackas och kokas i buljongen tillsam 
mans med öfvannämnda rotsaker och 
kryddor. Då buljongen har god smak, 
uppsilas den och allt fett af skummas 
noga- Smör och mjöl sammanfräses, bnl-1 
jongen tillsättes och får koka 10—15 
min. Soppan afsmakas med vin, socker 
och salt, samt serveras med rostadt 
bröd-

BARNÄNGENS
antiseptiska

Nutidens yppersta -fc * 
# $ toalettmedel.

Oskadllgt. Välsmakande. Äger 
största antiseptiska värde. Ar mång
sidigast gagneiigt. Blir i längden 
billigast.

VECKAN 11-17 NOV. 1900.

Söndag: Svartsoppa; stekt gås med 
salader ; vingelé med ärkebiskopsbakel- 
ser.

Måndag: Kalfkotletter med ärter ioch 
brynt potatis; vinsoppa med biscuits- 

Tisdag: Soppa på vildt ; gädda stekt 
i filéer med pressad potatis; gräddba
kelser.

Onsdag: Stekt rulad af kalfbog med 
potatis ; rabarbersoppa med skorpor- 

Torsdag: Får i kål ; äppelpannkaka- 
Fredag: Falsk fläskkotlett med po

tatis; majzenakräm med mjölk-
Lördag: Buljong med klimp; färs- 

fylldt kålhufvud-

RECEPT.

V i n g e 1 é (f- 6 pers.). 50 gr. gelatin,
6 del- vatten, 4 del. franskt- eller rhenskt 
vin, 4 del- madeira saften af 1—2 ci
troner, skalet af 1 citron, 2 hg- kross
socker, 2 ägghvitor, skalen af 2 ägg- 

Beredning: Gelatinet blötes i S 
del- kallt vatten timme, hvarefter lika 
mycket kokande vatten tillsättes under 
omröming så allt gelatinet blir väl upp
löst- Därefter tillsättes vinet citronsaf
ten och sockret, som blifvit rifvet mot 
det gula skalet af en citron, jämte de 
lätt uppvispade ägghvitoma och de sön
derkrossade äggskalen. Blandningen om
vispas väl med stålvisp och upphettas 
så småningom under omröring- Så fort 
den kommit i full kokning, lyftes ka
strullen vid sidan af elden att sakta 
koka 10 min- — Massan upphälles i 
en servet, urvriden i hett vatten, och 
uppspänd på en silstol- Det först genom
gångna geléet hälles genost tillbaka i 
silduken och så fortfares förnyade gån
ger, till geléet synes riktigt klart- 

En vacker bleckform skållas med hett 
vatten och får därefter stå en stund 
fylld med kallt vatten- Vattnet urhälles 
och det klara geléet islås och ställes 
på is att stelna-

Ärkebiskops bakelse (för 6 
pers.) 75 gr. sötmandel 2 ägghvitor, B 
msk. socker.

Beredning: Mandeln aftorkas' på, 
duk, men skållas ej- Den hackas groffc 
och nedröres, jämte sockret, i de sön 
derslagna ägghvitoma- Smeten utbredes 
tunnt på väl rengjord och vaxad eller 
med tvättadt smör smord plåt-

Gräddas gulbrun i svag ngnsvärme- 
Medan plåten ännu är het skäres kakan

Gädda stekt i filéer (f- 6 per
soner). lf- kg. gädda 1 msk. salt, 1 
tsk- ättika, 1 ägg, en half kkp. god 
mjölk, 1 kkp- stötta skorpor, 3 msk 
smör 4 kkp. fiskbuljong, 1 del. tjock 
grädde.

Beredning: Gäddan fjällas, öpp
nas och urtages, samt sköljes väl- Fi
sken skäres upp i ryggen, ryggbenet 
borttages, jämte alla småben- Filéer
na ingnidas därefter med salt och ätti 
ka- En blandning göres af ägget och 
mjölken, häri doppas filéerna och vän
das sedan i de stötta skorporna, s! 
att dessa fullständigt täcker dem- Smö
ret fräses i en långpanna, filéerna ned
läggas i dem, insättas i ugn att få 
en vacker gulbrun färg- Så snart fi
sken är brynt Spädes den med den 
heta fiskbuljongen (kokt på hufvud och 
ben) och får steka färdig omkr- 20 
min- Fisken upplägges på fat och gar
neras med persilja- Såsen tillsättes med 
den tjocka grädden och får ett godt 
uppkok, silas och serveras i särskild 
sås skål-

Äppelpannkaka (f. 6 pers.). 3 
kkpr. mjöl, 3 msk. socker 2 tsk. salt,
2 ägg, 5 kkpr- mjölk, 2 msk. smält 
smör, 1 lit- äpplen. • En half msk. smör.
2 msk- stötta skorpor till pannan.

Beredning: Mjölet siktas i ett 
fet och blandas med sockret och saltet 
Äggen vispas med 2 kkpr. af mjölken 
och tillsättes i mjölet, under kraftig 
omrörning- När smeten är smidig, och 
blank nedröres smöret och då detta är 
Iväl inblandadt, tillsättes den öfriga 
mjölken. Smeten får sedan stå 1 tim. 
för att mjölet skall hinna svälla- Den 
får därefter en kraftig vispning och 
slås genast i smord och brödbeströdd 
gjutpanna. Äpplena skalas och skaras 

tunna skifv-or samt utläggas i sme
ten. Pannkakan gräddas i god men ej 
för häftig ugnsvämie- Den nppstjälpes 
på fet och öfverströs med socker.

Eärsfylldt kålhufVud (f- 6
pers-). 1 medelstort kålhufvud, 2 k. 
benfritt oxkött 2 kg- späck 3—4 kkpr. 
god mjölk, 1 liten msk- salt 1 half 
tsk- hv. peppar, 4- msk. skorpbröd, 1 
msk- potatismjöl, 1 fläsks vål 2 msk. 
flottyr att bryna uti, 5 kkpr. buljong.

Beredning: K ålhufvu det förvälles 
helt, upptages och får afrinna- Det 
urhålkas uppifrån och fylles med den 
arbetade köttfärsen, som bör vara täm
ligen lös, öfvertäckes med några stora 
kålblad, samt ombindes och brynes i 
rykande flottyr. När kålhufvudet är 
brynt upptages det, flottyren hälles bort,

gifva blott 6o kakor om dagen och gifva la- 
vemangen något mindre.

42-ÅRIG FRU. Nej, det gör det ej. Skölj- 
ningar hjälpa naturligtvis ej. o

VILMA. Bero vanligen pa en kronisk 
magkatarr, men som denna behandlas olika 
i olika fall, bör ni personligen vända er till 
läkare. (I Lund behandlar prof. Hildebrand 
specielt dylika sjukdomar).

ADELINA 20 ÅR. ■ Kan ej besvaras utan 
undersökning.

ADE 00. Det kan vara det, men föga 
troligt. . ,

UNG FRU 00. Se svar till Adelma har 
ofvan. . ,

UNG FRU 20. Se svar till Adelma har 
ofvan.

FRU 20. 0 Nej.
FRU 20 AR. Nej.
FRU ADELINA. Se svar till 20-aring 

3) i n:r 4.
ELEONORA. Det viktigaste är naturligt

vis att dagligen begagna äderbråcksbinda, som 
bör läggas väl efter konstens regler. I sva- 
rare iall kan operation ifrågakomma.

BEDRÖFVAD FLICKA. 1) Ni bör ej 
tveka att underkasta er denna obetydliga 
operation 2) Vi kunna ej föreskrifva er 
nagot dylikt medel, emedan alla dylika 
fordra recept af läkare.

D:r —d.'

[värdt få veta, om icke några pensio
ner eller fonder för sjuka finnas, där 
det vore nämnde person möjligt att 
erhålla något bidrag till såväl _ uppe
hälle som läkarearvode och medicin?

Nanette.
N:r 957- Finnas i handeln små bric

kor med olika mönster att ställa glas 
på? Har sett ett slag af porslin och 
nickel, men de voro lika dussinvis och 
dessutom för dyra. De kostade 6 kr. 
dussinet- -Fjållbyfru-

N :r 958. Skulle någon välvillig Sträng- 
näsbo godhetsfullt vilja gifva upplys
ning om, hurn stor ungefär hyran är 
för 2 rum och kök i treflig och central 
del af Strängnäs, bevillningskronans stor
lek, vedpris m. m. Finns vattenledning 
införd i bostäderna?

Pensionar.
N:r 959- Kan någon upplysa om den 

bekante schackspelaren Ludvig Collijns 
adress? ,,Jaques v- Matt.

N :r 960. Vill moster Emma eller 
Tordis Uggla upplysa mig om, hvar 
eller hvem som uppköper alla tomma 
medicin- och aseptinflaskor samt obruk
bara blecksaker, såsom tomma anjovis- 
burkar, kokkärl och dylikt äfven son- 
drigt porslin och glas?

Praktisk husmor.
N:r 961- Hvar i Stockholm kan man 

till billigt pris få köpa uppritade trä- 
snideriarbeten i allmogestil?

Dalkullan.
N:r 962- Kan någon gifva mi g anvisning 

på något oskadligt hårfärgningsmedel ?
Mitt hår som är mörkbrunt, har redan 

börjat gråna, oaktadt jag endast är 
22 år- Har hört, att det finns kammar 
som gifva håret önskad färg, men vet 
ej, om de hålla hvad de lofva-

Vivi-
N:r 963- Är flugpapperet Taugle Foot 

giftigt för människor? ■
N:r 964. Hvar skall jag få ord och 

musik till en sång, som börjar så här: 
»Vill du hålla mig kär?»

Dalkullan-
N:r 965- Vill någon lämna någon adress 

på en ■ bra och billig hushållskola, helst 
i närheten af Dalarne? .Kristina J-

N:r 966- Vill någon lämna en ung 
tjänsteman på landet, hvilken har en 
stor del af dagen ledig, anvisning pa en 
något så när lönande biförtjänst?

Nerkinj

FREJi-HiSiSlHET
C. E. LAGERSTRÖM

18 Humlegårdsgatan 18, 
29 Drottninggatan 29, 

18 Götgatan 18.

SIDEN
till blusar och garnering 

i rikt urval.

FRÅGOR
JTiNHVAB af Iduns läsarinnor äger= att å 
Fiedenna 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.

SVÄR

N:r 950- Vill någon vara. god och 
upplysa mig bm, livad värde en silfver- 
slamt från år 1665, storlek en 25-örings, 
har? Enda.

N:r 951. År det någon, som kan 
lämna mig beskrifning på en större 
hönsgård ? Hvad de bästa rashönsen he
ta, och hvar man får köpa sådana? 
Om en hönsgård lönar sig m- m. 1

22-årig yngling.
N :r 952. Hvilket handelsläroverk i 

Stockholm är bäst ansedt?
Elvan.

N :r 953- Kan någon rekommendera 
några populära familjetidningar eller 
tidskrifter på franska, tyska engelska 
och finska språken! Elvan.

N:r 954- Einns någon, som begagnat 
Röntgenstrålar för borttagande af gene
rande hårväxt. Jag har hört detta om
talas såsom botemedel, ooh vore tack
som för upplysningen, huruvida det är 
tillförlitligt för all framtid eller icke.

Bekymrad.
N :r 955- Undertecknad vore mycket 

tacksam, om någon ville gifva upp
lysning om huru man ifrån lakan etc- 
skall få bort mögelfläckar och röda 
fläckar, hvilka uppstått genom att ett 
rödt täcke färgat ifrån sig.

Prenumerant i Finland. _ 
N:r 956- Eår härmed vördsamt bedja 

någon upplysa, om en obotligt sink 
handtverkare skulle kunna blifva inta-

JjiNBVAB af Iduns läsarinnor uppmanat 
& lifligt att titt inbördes nytta i man af 
förmåga besvara insända frågor. . Svaren 
insändas till redaktionen, och angifves all 
tid tydligt nummer å den fraga de galla 
Åt de tre af våra läsarinnor, som under 
årets lopp tülfyllestgörande besvarat det stör
sta antal frågor, komma vi som en upp
muntran att vid dess slut utdela tre prvst 
hvartdera bestående af SB kronor. Förden
skull bör en hvar som insänder svar, alltid 
underteckna med samma signatur.

Kongl. Hofleverantör

IJ.CW.1U U V C L hvcbi C ÖJX. IAXJ.C/ XV “-x- — ------
ur y h o upijucny,^ -----------  ---- 7 g-en i Stockholms Sjukhem eller annan
en fläsksvål lägges på botten af gry-.därmed likställig anstalt? I så fall 
ton och nå dessa lägges kålhufvudet- torde benäget uppgifyas, till hvilken han tan oen pa # . !bör vända sig för erhållande af narmare
Den kokande buljongen påspades ocil Uppg.^ft därom- I motsatt fall vore önsk
anrättningen får sakta koka minst 2 ^ ■■ ...........
tim- Serveras på fat, med såsen i sär
skild såskål-

Win borgs
Beredning på vinsoppa återfinnes 

Hjälpredan sid- 160. Stekt rullad af 
kalfbog. Falsk fläskkotlett. Svartsoppa 
och stekt gås, sid. 17.

m
®v
p

Såser.

Aktiebolaget
Lindells Möbelfabrik,

f. d. Joh. Aug. Llndell & Söner.

LÄKÄRERÄD
JPNBVAB af Iduns läsarinnor äger att 
Fl fr denna afdelning erhålla fria läkarråd. 
Förfrågningar insändas till redaktionen med 
påskrift: •Till Iduns läkare..

EVA. Se svar trll Aliman i n:r 11. 
GUNNARS MAMMA. Ni finner behänd; 

lingen af denna envisa åkomma angifven i 
svaret till Skånska i n:r 12. Dock bör ni

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

Möbler i renässans, roccoco, 
Louis XVI och empire.

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

dande af gammalt infordra alltid ritningar 
och kostnadsförslag från

Aktiebolaget Lindells Möbelfabrik,
NORRKÖPING.

DRAG FRÅN FÖNSTER söker man un
der denna årstid ide flesta hem förekomma. 
Herrar Flodquist C:o härstädes annonsera ,1 
dagens nummer sina sedan mer än 10 ar 
tillbaka i handeln förda ylletätlister, hvilka 
hittills visat sig oöfverträffade, saväl i fraga 
om sin egenskap att hindra draget, som ock 
i fraga om hållbarhet. Som exempel pa 
hållbarheten kan anföras, att 12 ar gammal 
packning fortfarande tjänstgör, utan att dess 
tätningsförmåga minskats.

N-r 80S- Alla af strama lidande skola 
vända sig till kaptenskan Lundgren, 
Sundby, Malmköping^ ^ jj p

N:r 809- Vänd er till konservatoriets 
direktör, herr Albert Rubenson-

Tordis Uggla.
N:r 817. Om sommaren fordra de sol 

och ganska mycket vatten; om vintern 
däremot böra de förvaras i frostfri kal
lare och icke vattnas.

Tordis Uggla- 
N-r 827. Begär illustrerad växtkatalog 

från H. Möller, Malmö, Postadress; H. 
Möllers Fröhandel, Malmö- Telegraf
adress ; Möllers Malmö- Rikstelefon n.r 
519 till Eröhandeln " och n:r 1119 till 
Plantskolan i Himdby-

Tordis Uggla.
N :r 833. Prof. Kellgren _ har åstad

kommit riktiga underverk i fråga om 
att bota dylika sjukdomar, ni kan med 
allra stösta förtroende följa hans råd 
att med ert bam besöka Sanna.

Abel-
Nr 839. De äro mångåriga.

Abel-
N:r 841- Genom att följa nedanstå

ende recept skall ni på jämförelsevis 
kort tid få mjuka och hvita händer. 
Hvarje afton ingnidas händerna först 
med glycerin och därefter, innan denna 
helt och hållet torkat in i huden, med 
fint hafremiöl- Därigenom bildas liksom 
en deg på händerna, och denna får icke 
borttagas, förr än man tvättar sig nästa 
morgon. På detta sätt skall man snart 
få de finaste händer hvilket ju alltid 
beundras hos en dam-

Tordis Uggla.
N :r 841- Man skaffar sig mjuka, hvita 

händer genom att undvika solskenets 
och luftens inverkan på dem, alltså ge
nom att i fria luften bära handskar, 
och om kvällarna tvätta händerna i 
vatten, hvari litet glycerin är upplöst. 
Händer med grof hud blifva hvita genom 
att tvättas i varmt vatten som till- 
satts med ungefär 15 gr- klorkalk.

Karla Rönne.

N:r 842. Ett enkelt, billigt och säkert 
förfaringssätt består i att taga ett sitt
bad i vatten från 20—25 gr- C. För att 
hastigt framställa ett primitivt sittbad, 
tager man en stor vattenbalja, fyller den 
en tredjedels meter högt med vatten af
20_25 gr- C. och låter patienten sätta
sig däri. Ofverkroppen så väl som benen, 
hvilka hvila på golfvet utanför badkaret, 
måste väl omsvepas med täcken- Det är 
sällan nödvändigt att uppehålla sig mer 
än tio minuter i detta sittbad. för att 
få smärtorna att afstanna, men ibland 
kan det vara nödvändigt att patienten 
stannar 15—18 minuter däri för att få 
dem att alldeles upphöra. Då reser sig 
patienten, torkar väl af sig och går till 
sängs- Skulle smärtorna efter någon tids 
förlopp återvända, hvilket många gån
ger Iran inträffa, så upprepar man kur
sen. Badkaret bör icke tagas bort från 
sofrummet, pä det att man strax ma 
ha det till hands- Det kan. ibland hända, 
att man tvä eller tre gånger efter hvar
andra måste upprepa badningen- Till 
fullständigande af kuren _ bör patienten, 
så snart kroppen åter blifvit uppvärmd, 
få ett vått magomslag- Allt som behof- 
ves till ett sådant är: ett stycke ylle
flanell, 2 halfgrofva, icke nya handdu
kar (då dessa ej taga nog emot vattnet), 
några säkerhetsnålar och ett stycke vax
duk, en handsbredd smalare än yllestyc
ket- Man doppar handduken i vatten, som 
har en yärme af 20—24 grader, och läg
ger den, omsorgsfullt utbredd slätt på 
yllestvcket, så att detta upp- och ned
till skjuter 2—3 fjngersbredder utanför, 
vaxduken bredes så ut på ylletyget sa 
att den glatta sidan kommer inåt mot 
den våta handduken- Omslaget lägges 
om magen och fästes med säkerhetsnå
lar. Omslaget bör ligga på till dess hud
transpiration infunnit sig då ta’r patien
ten en afgnidning med kallt vatten — 
tager på sig en torr yllemaglmda for 
att betrygga sig mot förkylning under 
den första tiden och kan ga ut med 
denna- Men vanligtvis komma anfallen 
om natten, och efter att smärtorna upp
hört, feller patienten i en djup sömn. 
hvarur han sent nästa morgon vaknar, 
vederkvickt och med nya krafter. I 
dietiskt hänseende bör anmärka^ att 
man de första dagarna efter ett dylikt, 
häftigt kolikanfall bör undvika alla svår
smälta näringsämnen- Om lätta mflam- 
mationssymptom ännu finnas kvar (.nå
got som ofta förekommer hos _ svaga 
personer efter den så kallade inf lam - 
mationskoliken hvilken förorsakats af 
svårsmälta, feta eller starkt kryddade 
maträtter) bör patienten blott fortara 
flytande näringsämnen som hafresoppa

Tordis Uggla-
— Kolik, då den åtföljes af förstopp

ning, botas med afförande och förle- 
dande medel, ingnidning nf kamferolja 
eller terpentin senapsdeg o- d. Lafearc 
bör rådfrågas emedan behandlingen må
ste rättas efter orsaken till det onda. 
hvilket ej är så lätt att utröna. Ra- 
barberdroppar och Hoffmans droppar 
blandade, kan man taga 40—50 ett par 
tre gånger om dagen- Den som har be
nägenhet för kolik bör undvika svår 
smälta saker och akta sig for förkyl
mng' Karla Rönne.

Nt 843- Döda dem genom att tram 
pa på dem. Det är enda sättet at' 
verkligt »förgöra» dem- Tordis Uggla-

— Gif akt på från hvilket håll snig 
lama komma, och strö på lämplig 
ställe en öfvergångsrand af kalk eile 
sot- Sniglarna sky detta och krypa e 
däröfver. Karla Rönne-

N :r 846- Äro strumporna. icke myc 
ket smutsiga, kunna de tvättas någr: 
gånger i hvetekli eller _ hvetemjol oc 
ljumt vatten, samt sköljas i kallt- y iJ 
man hafva yllestrumporna mycket hvits 
nedläggas de hvarftals med hvetekl. 
kokande vatten slås därpå; man låte

Pälsverk
alla slag såsom pälsar, muffar, 
kragar, boor, mattor, tallar

m. m. färgas, tvättas af

ÖRGRYTE
Kemiska Tvätt- & Färgeri- 

Aktiebolag,
GÖTEBORG

Obs Enda pälsfärgeri 1 Sverige.
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Det roligs, såväl som 
nyttiga bör man läsa. 
John Fröberg1, Finspong, 
utför Visitkort, Sigill, 
Stämplar m. m. bäst och 
billigast. Illustrerad pris
kurant gratis, ej franko.

detta stå i 12 timmar, sköljas sedan 
och tvättas i såplödder.

Karla Könne.
N:r.848- Att det omtalade enkla med

let hjälper för alla 'tider, vågar jag 
icke påstå, att det borttagit generande 
hårväxt är säkert- Ej heller förmår 
jag bestämma huruvida det kan hjälpa 
»Finskan» .för.. alltid, eller om hennes 
hud är för ömtålig för ofvannämnda 
medel.

Karla Rönne-
N:r 858- Tekniska skolan i Stockholm.

Abel-
N :r 854- För den som har god smak 

och lätt handlag lönar det sig ganska 
väl att slå sig på damfrisering- Jag 
känner en ung dam, som under som
maren på egen hand sköter en liten 
trädgårdshandtering nära stad och på 
vintern har anställning som frisörska 
i staden. De båda yrkena låta rätt 
väl förena sig och lämna i detta fall 
god förtjänst.

Abel-
N :r 867. Doktor Anton Nyström har 

för mig med godt resultat ordinerat 
sensalva (ung. lauri tercb.), som mor
gon och afton, eller möjligen oftare, 
af en brun bönas storlek ingnides med 
en yllelapp. Till en början uppkom
mer klåda och måhända äfven små 
kvisslor, men detta ger med sig. För 
öfrigt bör man äta och dricka duktigt 
och undvika öfveransträngning och isyn
nerhet träget sittarbete. Värken lär be
ro af klenhet. Salvan finns på alla 
apotek.

—t.
N :r 879- Försök att få öfversättnings

arbete, eller lär e** träsnideri glödrit
ning ellef att rita mönster och gör 
upp med någon affär i dessa branscher 
om afnämning för edra alster. Att tänka 
på »skriftställeri» torde ej löna sig myc
ket i vår skrifklådiga tid-

Karla Rönne-
— Ett ganska intressant arbete för 

den, som försjAr att behandla sitt mo
dersmål väl är öfversättning. Vänd er 
till någon förläggare med ett litet prof 
på er förmåga eller rekommendationer, 
begär något arbete eller föreslå själf 
någon bok, som ni anser lämplig att 
öfversätta- En ordentlig öfversättning 
betalas någorlunda ordentligt- Detta ar
bete har äfven den fördelen att det 
uppöfvar er teknik ifall ni sedan vill 
skrifva ur er egen hjärna- Ilar ni verk
lig håg därför, så skrif — äfven det 
enformigaste lif har något innehåll som 
kan vara värdt att skildra- Tappa ej 
modet för snart, om det misslyckas 
i början, ingen författare har varit stor 
genast. Jag vill råda er att skicka 
era första uppsatser, som ni själf är 
nöjd med,. till någon daglig tidning ; 
där kan ni alltid få ett omdöme om 
era anlag och hvad som fattas er, 
äfven om ert opus ej första gången 
blir tryckfc. .Många förtjäna rätt myc
ket. på tidningsuppsatser, och äro de 
alltid en god öfning för den som se
dan vill skrifva böcker.

Abel.
N :r 883- Taflo7* i olja tvättas med 

en fin, mjuk svamp doppad i vatten, 
såpa eller tvål få aldrig användas ; 
torkas med en gammal silkesnäsduk el
ler utsättas för solen, hvilket aldrig 
skadar sådana taflor.

Karla Rönne.
N :r 888- I Hallins Konsthandel i 

Drottninggatan i Stockholm kunna af- 
bildningar af all världens konstverk er
hållas, endera genast eller efter be
ställning. Endast utmärkt vackra s 
ker säljas där.

Abel-
— Hör efter i någon konsthandel; 

där torde Lena ganska lätt kunna få 
sin önskan uppfylld.

Karla Rönne-

Kop Silkesnätvanten
— VICTORIA —

& den eleganta HANDSKEN

Endast hos
CARL MALMBERG

Handskfabrik, Stockholm.

N:r 891- På kuvertet: Hans Majestät 
Konungen,. Kongl- Slottet Stockholm.
Brefvet börjas : »Till Konungen», skrif- 
vet midt på första sidan, sedan endast 
tre rader på samma sida längst ned.
En bred marginal afvikes närmast vik- 
ningen af arket.

Abel-
N :r 893- Gif dem köttrester, bröd

bitar, potatis o- d. köksaffall.
Karla Rönne-

. N :r 901- Insänd adress och porto 
till Iduns redaktion.

N :r 905- Vänd er till mynthandlan
den D- Holmberg, Regeringsgatan 42.
Stockholm, så får ni klart besked- 

Educatrix-
N :r 906- Fläckarne kunna aflägsnas, 

om man strör cigarraska på dem och 
med en kork som man kolat öfver en 
låga, kraftigt gnider omkring i askan- 
Därefter tvättar man stället med vat
ten, gnider det torrt med ett stycke 
tvättskinn och polerar det sedan med 
fotogen.

Oraklen i ö.
N :r 907- Hos fröken Johanna Bruns- 

son kan ni få lära er konstväfnad, 
antar . att en kurs kosta** 50 kronor.
Då ni är alldeles medellös äro nog 
utsikterna mycket ringa' att kunna få 
er utkomst genom väfnad. Väfnadskon- 
sten kan ju vara både nyttig och nöj
sam för fruar och familjedöttrar men 
som lefnadsyrke vill jag densamma ej 
rekommendera

Moster Emma-
N :r 910- Såsom en god och ansedd 

hushållskola där eleverna bo i före
ståndarinnans familj (ett lärarehem) och 
där de åtnjuta omsorgsfull omvårdnad, 
rekommenderas fru Stina Rodenstams 
Hushållsskola i Hudiksvall.

Edukatrix.
Bjömsnäs Hushållsskola i Småland- 

Förestås af doktorinnan H- Haglund, 
adr: Nobynäs, Frimaryd-

Abel-
— Jo till Hårstorp« Hushållsskola 

adr. Motala Verkstad. Föreståndarinna 
fröken Lotten Nordgren-

Oraklen i ö-
N :r 912- Fläckarne äro antagligen 

grafrost och gå ei bort utan att om
polera knifbladen-

Oraklen i ö.
N :r 914. Se svaret på frågan 905.

Educatrix.
N:r 916- Utomhus: Skidåkning, skrid

skogång fotturer botanisering, geolo
giska expeditioner tennisspel fotboll, 
ridt, rodd m. fl. idrotter. Inomhus : 
läsning af historiska böcke** och rese- 
beskrifningar musik diskussioner ke
miska experiment schackspel sagobe
rättande vid skymningsbrasan, utkläd- 
ningar. uppförande af teaterpjeser m. m.

Abel-
N :r 918. Det första ni bör försöka 

är att öfvervinna er nervösa gråt. Om 
er man ett eller annat år kan hafva 
tålamod med er gråt, så tröttnar ha.n 
nog förr eller senare, . och ni får sitta 
ensam hemma och gråta, under det att 
er man söker sina nöjen på annat håll- 
Mot sömnlöshet vill jag rekommendera 
tvättning hvarje afton med kokt vat- Ofvanstäende hokstafsklipp sammansättas 
ten på fötter, armar ansikte och hals- till en rektangel, så att af bokstäfverna bil- 
^°LrÄdiÄSr^6aim das ™ OTd- tvilkas begynnelsebokstäver 
tillräckligt. Oftast är tankeansträng- utgöra namnet på en ö söderom ekvatorn.

KVADRATGÅTA.

12 3 4
a a a e

e i i i
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Bokstäfverna i kvadraten omflyttas, se 
att de hvarandra motsvarande våg- och lod 
räta raderna gifva samma ord.

Orden äro : 1) fruktträd, 2) stad i Italien, 
3) fabeldiktare, 4) döljer månget hål.

Stomatol- 
v Tvål

beredd af de finaste oljor, är till 
följd af sin stora Stomatolhalt 
utan gensägelse den bästa i han
deln förekommande tvålsort för 
hudens rationella vård. (B)

CIS.

IFYLLNADSGÅTA.
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

+
+ +

+ +
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+ +
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De bokstäfver, som infalla i de med stjär-lväxt, 5) för hyn vanprydande, 6) måltid, 7) 
or märkta rutorna, bilda namn på ett träd-1 ås i Sverige, 8) provins i Europa, 9) en 

gårdsalster. Ifisk,
1) Fiskredskap, 2) verktyg, 3) reptil, 4) | lien,

10) cirkusartist, 11) fabriksstad i Ita- 
12) världsdel, 13) himlakropp.

LAVAN.

MOSAIK.
|c| I a I r mi i E! FL _P1
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Felväfda 31
Hvita Tradg-ardiner

med obetydliga väffel i blommorna,
som kostat säljas nu till

75 cm. breda......... ... 2.50 1.50 pr luft.
85 » » ... 3.00 2.00 » »
95 » s ... 3.50 2.75 » »

105 » » - 4.00 3.50 » »
125 » » „ ... 5 50 4.50 » »
135 » » ......... ... 7.50 6.00 » »
150 » » ......... ... 12.00 7.50 » »

OßF~ Rullgardiner
med amerikanska käppar och alla lillbehör 

bortslumpas till 2.50 pr st.
Ett parti 130 cm. bred Gobelin, som ko

stat 4.50 pr m., bortslumpas till 2.50; en 
hel del andra möbeltyger samt borddukar af 
ylle bortslumpas till ofantligt billigt pris.

ZEDERFELDT & HANSEN,
6 Observatoriegatan 6, Stockholm.

ning skulden till sömnlöshet ; den som 
tid kan. få vistas utrikes bör ei 

försumma ett dylikt tillfälle. Tillbringa 
en vår i Paris, roligare kan ni aldrig 
få ; ni kan aldrig tänka er hvilken 
prakt och hvilket sprudlande lif där 
är- Att t. ex. en timma sitta på ett 
boulevardkafé och vid sin kopp kaffe 
åse gat-ulifvet är mycket roligt.

Moster Emma.
En resa hjälper ofta för nervosi

tet. Ett säkrare och billigare medel är 
kroppsarbete. Intygas af erfarenhet.

Abel.

TIDSFÖRDRIF

CHARAD.
Mitt andra råkade i klämma,
Men tog ett raskt beslut och skref 
Ihop ett långt och fiffigt bref 
Till snälla farsgubben därhemma 
Och bad att snart mitt första få.
Och det han alls ej tvifla’ på.
Ty far är bra i alla skiften.
Milt hela stod på utanskriften.

LOTTEN.

ARITMOREM.
4, 5, 6, 3 = finnes godt om i Norrland;
4, 5, 8, 7 = gömmer ofta något ätbart ;
2, 3, 8 = kroppsdel;
5, 6, 7, 8 = stad i Europa;
7, 6, 5, 8 = plats i Sverige ;
1, 2, 3 = döljer ibland skatter;
7, 8, 3 = under hvilket vi alla subordinera; 
1, 2, 5 = bar näbb och klor;
4, 5, 6 = får hästen ej vara utan;
7, 2, 5 = starkt doftande;
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 => odlingsanstalt.

FIX.

De nio orden äro: 1) Provins i Asien, 2)

GEOGRAFISK ARITMO- 
GRYF.
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Siffrorna atbytas mot bokstäfver, hvilka 
sedan ordnas sä, att de gifva: de vågräta 
raderna: 1) flod i Europa, 2) stad i Eng

Rhein Veilchen
(Rhen Violette).

Återger naturtroget violblom
mans doft.

Försäljes af alla välsorterade par
fymhandlande.

amerikansk stat ; 3) ö i Medelhafvet ; 4) berg 
i Schweiz; 5) sjö .i Göta land; 6) provins i 
Frankrike; 7) järnvägsstation; 8) stad; 9) 
rysk fästning.

E. O. N.

land, 3) landskap^i Sverige, 4) stad i Eng
land, 5) stad i Frankrike, 6) land i Europa.

Är den rätta lösningen funnen, bilda bok
stäfverna i den lodräta raden namn på en 
europeisk stat.

KAJSA.

POETISK GÅTA.
Om följande ord blifva rätt sammanställda, 

så uppkomma fyra versrader, hvilka utgöra 
de första raderna uti ett poem af en stor 
skald :

Mörkret — för — icke — jag — till — upp 
— kring — gjort — dragit — der — allt - 
gemen — ditt — har — stat — och — dig 
ur — skaffat — och — från — dig — dyn 
—- jag — och — soldat — det — icke — 
ögonbryn — dig — har — och — korpral — 
lön.

Q. E S.

VOKALFÖRÄNDRINGS-
GÅTA.

Med a jag fyller i ett hål,
Som eljes skulle gapa.
Med i hvar näsa pryder jag 
Och svansen på hvar apa.
På Himalaya finns jag till,
Om du med o mig stafva vill.
I egna fjädrar ståtar jag —
Med u — hvarenda lefnadsdag.

SAGA.

TVÅ STÄDER.
Ranka, Torp, Band, Tok, Tagg, Skatt.
Här ofvanför hafva vi nu sex ord. Ur

fem af dem borttages en bokstaf, som sedan 
ersättes med en annan, så att ett nytt ord 
erhålles, men ur det sjätte ordet väljes en
dast en af bokstäfverna, hvilken kommer att 
utgöra gemensam slutbokstaf för de båda 
ortnamn som bildas — det ena af de bort
tagna bokstäfverna och det andra af dem, som 
sättas i deras ställe.

SAGA.

LÖSNINGAR
TILL TIDSFÖRDRIFVET I NIR 44.

REBUSEN: Tolf öre.
CHARADEN : Bo-ström.
LOGOGRYFEN: Sågfilare: lif, graf, lås, 

ära, gå, segla, fågel, Lisa, får, glas, flera, 
galer, slaf, Alf, Elsa, gås.

GISSA: Femininum.
ORDSPRÅKSARITMOGRYFEN : Liten 

tufva välter ofta stort lass: 1) skuldra, 2) 
pelikan, 3) Sigtuna, 4) Lorenz, 5) törnros, 
6) Marteau, 7) Thaulow, 8) körfvel, 9) alp
viol, 10) Robaudi, 11) Borwick, 12) töväder, 
13) skalper, 14) latin, 15) Greta, 16) Norge, 
17) Trosa, 18) elfva, 19) satin, 20) piano, 
21) Åsa, 22) Utö, 23) bok, 24) fru, 25) sto, 
26) 1, 27) a, 28) ost, 29) ljuster.

OMKASTNINGSGÅTAN; Martin Luther 
— Catarina Bora: Mauriac, Alexandria, 
Rastadt, Tarifa, Isar, Nagasaki, Leiningen, 
Uddevalla, Tchenab, Hardemo, Ecuador, 
Ravenna.

GEOGRAFISKA INITIALFÖRVAND- 
LINGSG.ri.TAN: Selma Lagerlöf: Skara, 
Emden, Leeds, Marme, Arras, Linde, Asien, 
Galan, Enger, Ralan, Lagan, Östad, Frias.

BREFLÂDA

o GÖSTA HOLM. Vi ha för närvarande 
så mycket novellistik på lager att vi omöj
ligt kunna reflektera på edra skisser, af 
hvilka åtminstone den ena dock synes oss 
ganska tilltalande.

J. J-n. Tyvärr gifves det intet »ändå».
BRAGE. »Drömmar gå som strömmar» 

— till Iduns papperskorg.
»14 NO\.» Våra förråd af dylikt mot

svara våra behof för långa tider framåt.
DON JOSE. »Användbara» nog — men 

icke plats !
G. Julnumret för länge sedan fylldt!
A. W. Plats saknas.
A. T. »Den brutne ynglingen, den blyga 

blomman med frostsvedd kalk», har icke 
Iefvat förgäfves. »Det var ovanligt, att en 
tröstande tanke kunde finnas i den arme 
ynglingens hjärna», försäkrar ni. Dock, hör 
och haf tröst! Han har beredt oss en glad 
stund; slumre han nu i frid i vår pappers
korg!

MATTI. Trots vänrekommendationerna 
kunna vi tyvärr ej hafva nöjet.

ZILVIO ZIANÏ. Oj, oj — har nu för- 
fattaryran rusat i väg med eder igen!

BIEN. I hvilket n:r stod »hönsbiten» 
inne? Senast sända öfverlämnadt till Hjälp- 
redsredaktionen.

VALDIS EK. Den lilla skissen synes oss 
väl obetydlig för så Idun som Kamraten.

»H. S.»o Slussen. Eder annons kostar kr. 
2,52 pr gång.

H. S.» Mölndal. Annonsen kostar kr. 
1,50 pr gång.

REDAKTIONEN.

Flytande
Silfvei»

Oöfverträffadt Silfverputsmedel.
Rifver icke, nöter icke, men förlänar 

däremot föremålen en garanterad ren 
silfverbeläggning med hög glans. Arbetet 
och kostnaden ringa. Pris pr flaska 
1: 50. I Apoteken, Färg-, Parfym-, Spe- 
ceri- och Bosättningsaffärer; i parti h“

WILH. BECKER,
Kung-I. Hofleverantör,

5 Malmtorgsgatan 5,
STOCKHOLM.



IDUN 1900 — 734 —

Husmödrar!
Spara

är lönen für hvarje 
husmoder med en 
begränsad hus

hållspenning I 
Hara göra es 

verkligt etor bespa
ring ? Jo, använ- 
den i Edra hashäll 
Pallerir.s Eisrgarln, 
Bäteborii, som är 
bäst, drygast oeb 
billigastI

failli LJ

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, Tnrtrh 

Grundlagd 1825. ä-UII llsBBa

5 proc. ränta.
Hordiska Kreditbanken

8 Drottninggatan 8 
Mynttorget 4 Drotiningatan 102

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

Reims.
Glädje och trefnad

i hvarje hem vinnes om man vid rengöring 
af alla slags kokkärl dagligen använder 
Lagermans Kraft-Skur-Pulver, som 
sälj es hos alla herrar speceri-, diverse- och 
järn kramhandlare i riket. Ende tillverkare :
Kraf t-T vål - Fab r i ke n, Jönköping.
Prisbelönt senast vid Världsutställ

ningen i Paris.

När Ni för gä fees försökt alla medel 
mot röda och sträfva händer, så köp 
på prof en burk » Albanin», som efter en- 
nast några gångers användande säkert gör 
handen hvit och mjuk. Erhälles frakt 
fritt mot insänd, af kr. 1,20 till Fr. Zet 
tervall, Luntmakareg. 53, Stockholm. 
Tel. Brunkeb. 80.

J. å F. Martell

Lämplig julklapp.
Moster Emmas väfbok», 13 mönster med 

illustrationer till hemväfda trasmattor erh. 
mot 1 krona 35 öres postförskott fran E. 
ANDERSSON, Bjärstad, Kuddby.

Inga Bröstkarameller
hafva hittills vunnit så stort och all

mänt erkännande som 
MUNKENS.

Begär därföre alltid

MUNKENS
Bröstkarameller.
Partilager hos Hammarsten & C:o, 

Stockholm.
Allm. t. 21 87. Rikst. 12 20.

*
**
***

VO
vso
VSOP
VVSOP copae.

AGRA MARGARINFABRIK,
STOCKHOLM,

levererar alltid, kärnfärskt

Grädd-Margarin-------
Riks

79S o»»""*""“*..« '
0^* Stockholm.

l:ma ålTIHACIT.
Hias&åilskol. Cokes. Briketter.

KRAMER &JAHNKE
Modemagasin

Australisk

Kött-Extrakt
»W. Reimers»

— är häst —
Agent C. Q. Bäckström,

STOCKHOLM.

Särbehandling.
Såsom varande lika oskadligt som rent 

vatten och det pålitligaste antiseptiska me
del till att skydda mot bakterier och 
häfva börjad varbildning och inflam
mation vinner d:r P. Håkanssons Salubrin 
allt större användning vid behandling af sår.

OBS.! Vid redan börjad inflammation 
och större sår bör alltid användas ntspädt 
Salubrin och omslag med gummitaft för att 
hindra afdunstningen ; se beskrifningen, som 
medföljer hvarje flaska Salubrin. Efterse 
äfven etiketten med uppfinnarens namn och 
registrerade varumärke, ty preparater, som 
äro olika Salubrin, medföra icke samma 
verkningar som Salubrin.

Salubrin tillhandahälles i parfym-, spe
ceri- och färgaffärer. Partilager hos Geijer 
& C:o, Stockholm.

K A F F F.
För vinnande af utrymme för ett större 

höstlager, utförsäljes under den närm. tiden
Cirka 5,000 balar

af utsökt goda kaffesorter, till följ. låga priser : 
God Santos à 0,70, 0,90, 0,95, 1,00 pr kg. 
1 :ma Santos Plantage-KafFe à 1,05 pr kg. 
Extra l:ma Kostarika à 1,10 pr kg. 

Särskildt rekommenderas ett extra tints k.
Portorlco Kaffe -------  à 1,15 pr kg.
Prima Liberia.......... à 1,08 & 1,16
Fint Javakaffe, utsökt godt à 1,18 
Extra l:ma Blå Java à 1,20 

Kaffet sändes till landsorten mot efterkraf 
eller förut insänd remissa (minsta parti 10 kg).

Vid köp af hel bal om cirka 60 kg. 
levereras varan fraktfritt vid köparens 
närmaste järnvägs- ell. ångbåtsstation.

Prof af samtliga sorterna erhålles franko 
mot 20 öre i frimärken.

Utf Försumma icke att profva dessa 
verkligt goda och billiga Kaffe
sorter, hvilka ej äro att förväxla med 
de, som af andra firmor utbjudas un 
der samma namn.

K W. Karlberg,
Mästersamuelsgatan 10, Stockholm. 
OBS. ! Fullt profenl. vara. Redbar beh.

Suomis utbetalas a
Suomis Ge
neralagen
tur 22 Freds-

Stockholm,
eller remitte
ras — kost
nadsfrxtt
till landsorten
a bestamda
forfallodagarräntor

— Begär prospekt!

•THE LANGET*, London, den största 
medicinska Journal i världen, yttrar om 
Capsuloids:

»Capsuloids innehålla rent naturligt järn. 
Detta är en god metod att gifva in järn. 
Det är på detta sätt lämpligt for magen och 
upptages lätt i blodet. Mänga taga anstöt 
af haemoglobinmixturernas osnygga utseen
de. Capsuloids förete intet spär af sådan 
osnygghet, och det har uppenbarligen an- 
vändts stor omsorg vid deras beredning.»

Ii lodbrist, bleksot och kroniska sjuk
domar, isynnerhet dålig matsmältning, 
förstoppning samt kroniska bröst- och 
närvsjakdomar försvinna sålunda hastigt, 
enär nytt blod frambringas genom intagande 
af Capsuloids. Hos barn äro värkningarna 
ofta i ögonfallande. Capsuloids säljas endast 
ä alla apotek till 2.50 för ask.

Finnes i alla finare 
p ar fy maffär er.

15 Birger Jarlsgatan, 1 tr., Stockholm.

Sv. Panoptiken
Steokhol».

j*Största sevärdhet.«!

Oepositionsrskninjj
Rântegodtgôrelïe 57, proc.

Aktiebolaget

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

Skånes Enskilda Bank
uthyr i sitt brand- och dyrkfria

Förvaringshvalf
Jack mot ärlig hyra af 20, 25, 35, 75 kronor, beroende pä storleken.

Hernösands 
Enskilda Bank,

8 Hamngatan 8.
Depositionsränta -......... 5 proc.
Sparkasseränta.............. . 5 proc.
Upp- & Afskrifningsränta-- 3 proc.

MålWaraste

därför äfven

billigaste.
Partiförsäljare:

Obs.! Röda triangeln. Galoschimportbolaget, Stockholm.

Damer, sen hit!
Begär hos edra specerist.er af Göteborgs 

Kexfabriks nyheter. Äro de ej därmed 
försedda, vilja vi sända Eder profver direkt, 
om I därom anhållen senast inom nästa 
vecka.

GÖTEBORGS 
Kexfabriks Aktiebolag.

GÖTEBORG.

LIHNE Leverantörer till
H. K. H. Prinsen at Wales. LINNE

Den billigaste firma
1 branchen för 

verkligt äkta oför
falskade linnevaror.

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 sl. af linne.

LINNE Prisförteckning och profver 
efter önskan. LINNE

P n,™ 18 »onegaH St., fDet äldsta etablissement MUrpny & Ull, Belfast, Irland Iför Linne i norra Irland.

Bankaktiebolaget
Stockholm—Öfre Norrland,

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

Aktiebolaget

SuM feilet,
Gustaf Adolfs torg 14,

godtgör ä Sparkasseräkning---------- 6 proc.
(G. 94245)

Göteborgs 
Enskilda Bank
Brunkebergstorg 10 (Hotell Kung Karl).

Sparkasseränta 5 proc.
FÖRYÄRINGSFÅCK

uthyras af 
AKTIEBOLAGET 

STOCKHOLMS HANDELSBANK 
8 Arcenaisgatan 8.

Sydsvenska

Kreåit-Mtie-Bofeget,
Stockholm, Fredsgatan 24.
Afdelningskontor Götgat. 31.

(Fonder kr.4,340,000)
Deposition ----------------- 572 %
Sparkasseräkning ----------5 %
Upp- & Afskrifning ----- 3 %

Margarin-Aktiebolaget Zenith,
Malmö.

Zeniths Margarin står främst i smak och arom.
Af såväl Gräddmargarin som vanlig Margarin tillverkas 

flera kvaliteter.
Uti Zeniths Margarin ingå inga tekniska preparat.
Använd uteslutande Zeniths Margarin.

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.

Mjölksocker,
bästa näringsmedel för dibarn och barn med 
klena magar. Rekommenderadt af fram
stående läkare.

Frans Lidell,
11 Kungsgatan. Birger Jarlsgatan 8.


