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DET ANDRA NORDISKA AKADE« 
MIKERMÖTET.

ET »Andra Nordiska Akademiker
mötet» öppnades onsdagen den 17 maj 
i Göteborg med en enkel, men stäm

ningsfull välkomstfest i Trädgårdsföreningens 
stora sal för att under en veckas samvaro 
samla vetenskapsidkare och studenter från 
alla de tre skandinaviska landens universitet 
till meningsutbyte om samfällda intressen och 
till personligt umgänge. Med sitt mera reella 
och praktiska program än de forna student

möten, i hvilkas ställe de trädt, torde dessa 
möten äga en afsevärd betydelse genom det 
tillfälle de bereda för öfverläggningar i uni
versitets frågor af mera allmän och gemensam 
art samt för personliga bekantskapers stiftan
de mellan målsmännen för den högsta veten
skapliga odlingen i nordanlanden.

Representanter för universiteten i Köpen
hamn, Kristiania, Upsala och Lund samt för 
Stockholms Karolinska institut och Högskola 
hade efterkommit Göteborgs Högskolas inbjud
ning till detta andra nordiska akademiska möte. 
Och det var i sanning en representativ bild från 
det andliga lifvet i Norden, som högskolans

vackert dekorerade hörsal under dessa dagar 
erbjöd. Det är från denna hörsal Idun här 
nedan bjuder en interiör med deltagarne sam
lade till den sista dagens sammanträde. På 
ordförandeplatsen sitter professor Dietrichson 
från Kristiania och vid bordets långsida Göte
borgs högskolas rektor professor Vising. På 
den främsta bänkraden sitta, räknadt från hö
ger till vänster, professorerna Laache, Brögger, 
Morgenstierne, Frithiof Nansen, Scharling och 
Gram. Närmast bakom dessa igenkännas bland 
andra professor grefve Mörner, professorerna 
Steenstrup, Warburg m. fl.
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DET ANDRA NORDISKA AKADEMIKERMÖTET I GÖTEBORG, SAMLADT I HÖGSKOLANS HÖRSAL.
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JA, KOM TIL NORGE!*

IDE LYSE JUNID AGE, da er det tiden at 
se vore norske dale. Yed Jonsoktid, St. 
Hans tid, när skogen står i fuldendt herlighed. 

Når de står der, alle de gamle kjendinger fra 
i fjor og så langt en kan huske tilbage, så 
lig sig, og dog for hvert år læggende ny rig- 
dom, ny charme til al sin medfödte deilighed.

Og nye venner kommer til: nnge, ranke 
skud af skogens gamle odelsætter enes om at 
fylde rækkerne i lien, hvor det trænges, ung- 
domsfylking efter ungdomsfylking, så langt dit 
öie når, og se — fra birkenes, de rene, hvides 
stammer træder ord som disse med livets fri
ske pust imod dig, salmistens ord: »I heilig 
prydelse kommer din ungdom til dig, som dug 
af morgenrödens skjöd». — Birken, den bær 
prisen mellem skogens trær, men ikke blot den 
unge, nei endnu mer den gamle, den gamle 
hængebirken. Hvad gjör det vel om stammens 
hud er bleven rynket og viser skramme ind- 
ved skramme, når krönens skjönhed stadig 
öges, kronen stadig vakser höiere mod himlen, 
mens den böier hver en gren i ydmyghed mod 
jorden?

Höit op i åsen og over milelange moer har 
gran og furru pyntet sig som bedst med skin- 
nende og friske skud, de tænder lys på gren 
til sommersolhvervsfesten, mens lind og lön 
har havt det travelt med at tække sine store 
grönne tag til ly og skjærm for både folk og 
fugl. —- Og mellem alt det grönne har asken 
gjort effekt med sine brune vifter, der hvæl- 
ver sig som baldakiner over rosenbuskene ved 
gjærdet, de vilde rosenbusker, hvor alle de små 
yndige prinsesser for en dag, de hvide og de 
röde torneroser, har sat sig hen i höienloft og 
lytter til den gamle sommersaga, aspens sus 
fortæller.

Ja, i de lyse junidage, ved Jonsoktid, da vil 
du synes om, min svenske söster, at færdes i 
de norske dale, da feirer vi jo fest, lövsaler- 
nes den store höitid her i norden.

Og endnu synger fuglene, måltrost og sisik 
og de andre dygtige små virtuoser, men skynd 
dig, skynd dig, længe vil det ikke vare, så 
tystner sangen, tystner for de mange livets 
krav, som ikke engang skåner liden sangfugls 
vingede tilværelse.

I de lyse junidage, ved Jonsoktid, da böiger 
der imod dig et hav af blomster, her i vore 
dale, en lovsang fuldt så skjön som den fra 
fuglens strube, en sang i skjære farvetoner fra 
millioner skogbundsstjerner og engenes de 
mange, mange tusind munde, en tak og pris 
til Gud, al skabnings herre, for den vidunder
lige lysets hilsen, som han sender til sin blom- 
sterverden. Men skynd dig, skynd dig, længe 
vil det ikke vare, så tystner blomstens lovsang 
for Ijåens kalde stål, og midt i sommerjublen 
böier den sit hoved — og blomsten dör — 
forsandt »en död i skjönhed».

I de lyse junidage, ved Jonsoktid, da bru
ser elvene som aldrig ellers, da kan de stun
dom gå en vild bersærkergang udover dalen, 
— men stundom kan du også se den komme 
mod dig, el ven, stor og stille gjennem mörke 
skoge, dybt derinde fra de steder, som du ikke 
kjender, men et du kjender: den er en magt, 
der ta’r dig fangen, som begavelsen, den store

* Från en norsk läsarinna ha vi — närmast med 
anledning af en i Idun nyligen förekommande upp
sats om fotvandringar i Norge — mottagit följande 
varmhjärtade »välkomsthälsning till de svenska 
kvinnor, som möjligen vilja gästa Norge på en fot
tur i sommar». Det är oss ett nöje att lämna plats 
för »vår norska systers» högstämda rader, och vi till
låta oss att meddela dem på originalspråket, då de 
endast skulle förlora på att öfversättas.

af Guds nåde gjör det, når deu, endnu ube- 
vidst om egen styrke, skyder frem af folkedybet.

Og fra de stille skoge kan du se, hvor el- 
ven styrter ud i livet, som vel kan stægge den 
i trange klöfter, med slid og slæb om kværne- 
sten og i så mangslags yrke, men slide adels- 
mærket af den får det aldrig gjort, og aldrig 
lægge den i lænker, nei, elven bryder alle 
bånd, vil længer frem, mod stupet vil den, 
vise verden vil den sit kjæmpesprang mod 
dybet.

Så kan det hænde dig på vandringen i da
len, du hörer fosseduren. Den lokker dig fra 
alfarveien gjennem dugvåd lyng og skogholt, 
over nedfaldskvist og stammer, over stub og 
sten, helt ud på brinken, hvor træerne står 
svaiende i fossegussen; og der, i det du sky- 
ver grenene tilside og böier dig udover dybet, 
der mödes du af elvens kjæmpesprang i for
sens vilde kast.

Kanhænde at du viger angst tilbage for 
sligt stævne, ansigt til ansigt med urkrafts- 
majestæten.

Ja, vogt dig, vogt dig; nökken, ved du jo, 
fra gammel tid har hjemme i fossens bru- 
sende væld. Han eier magt at drage dig påny 
mod stupets rand, han eier magt at hilde sind 
og sans, og — »Livet ströymer på deg, so 
du knapt kan anda.»

Men over stupet, der lokker andre syner dig 
og vinker dig mod höiden:

Kom upp, kom upp, frå den tronge dal, 
upp å fjellet,

her bles ein blåster so frisk og sval 
upp å fjellet.

Og lidi skin utaf blomar full,
og soli drys alt sit fagre gull 

upp å fjellet.
Skulde end sneen ved Jonsoktid sperre de 

höieste fjeldovergangene, så har vi nok af lavere 
fjeldtrakter, som ikke savner höifjeldets beta- 
gende eiendommelighed, hvor hundrede af 
blanke fjeldvands-öine blinker, hvor bækkenes 
glitrende åre-net er spændt ud over hei og 
myr. Som fuglen fri kan dit öie flyve, snart 
over nut og tind, som

»sitja der med skoddehatten på 
og kvita render uti kåpa blå . ..»

og snart udover skogs-toppene, ned i dalens 
trange revne — —

Jeg læste nylig her i »Iduns» spalter: »Nogle 
vink angående fodturer, og da i særdeleshed 
fodturer i Norge.» Det glædede mit hjerte 
at vide svenske söstre læggende planer for en 
sommerfærd til vores land. Ja kom, og kom 
ret mange, lær vort land at kjende, og enda 
mere folket herl

Vi kan nok vende ud de skarpe kanter 
mangen gang og være »strie» af os, vi nord- 
mænd her i Norge. Med fjeldnaturen vor 
og elvene, som fosser gjennem vore dalströg, 
kan vi ikke godt fornægte slægtskab. — For 
den, som vil se dybere i sagen, er dog hjerte- 
laget snart at finde.

For den, som vil se bort fra alt det tvistens 
stöv, som nu om dagen hvirvles höit i veiret 
af de mange penneryttere på politikkens lande- 
vei, vil vandre ud og ind imellem os og kige 
ind i vore hjem, for den vil vennesind og 
sympatiens ånd ei være vanskelig at finde.

Ja, kom, I svenske söstre, kom mange hit 
til Norge! Lad vore kvindehænder knytte 
bånd imellem landende og vore kvindehjærter 
enda mer. Vi er en magt, vi kvinder, men 
mest i bönnen, i det stille. Og nu i broder- 
folkenes de vanskelige tider må det ei råbes 
ud forgjæves dette spörgsmål:

»Ou est la femme»?
Elisà. Kielland.

VID DEN HUSLIGA HÄRDEN. FÖR 
IDUN AF SNORRE.

DET ÄR ledsamhet och gråt 
Och små husliga stormar,

Och herrn går och gormar,
Att pengar ha’ gått åt.
Det är torgdag 
Och sorgdag,
Så ni kan nog förstå’!

Ej kassan vill förslå,
Och snart är han utan.
Och ändå är valutan 
Ej mera än som så — — —
Med gesten 
Sägs resten,
Att frun må klart förstå.

Så dra’r han fram sin mor 
Ur »minnenas tempel»
Till nyttigt exempel 
För frun, som han tror.
Det är roligt 
Och troligt,
Att nyttan ju är stor.

Hur hon lick räkna ut;
Nu kommer en historia,
Och prydd med en gloria 
Försvinner hon till slut.
Så slöt han,
Sig snöt han — — —
En saknadens tribut!

Men är ej förr man glad,
Så nog kan man väl veta,
Att intet kan så reta 
Som slik en bravad.
Frun gråter,
Att åter
Se svärmor på parad.

»Men intet sparar dw,»
Det kom i hastig vän’ning,
»Blott om min usla pänning 
Det så skall bråkas nu.»
Herrn vände 
Och spände
Mildt blicken i sin fru.

»Tänk sist på spelparti’t —»
Hon börjar. Genast färdigt 
Kom svaret, stolt och värdigt:
»Det där hör inte hit!
Ej rör du,
Det hör du,
Hvad som är mitt gebiet!»

»Och dina »glada dar»
Med vänner på hotellet 
Från kvälln till »hanegället»,
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Är det väl där du spar?» 
Hon frågar ...
Jag vågar
Ej Idun ge hans svar.

»På allt i smått som stort 
Vi gnida få och pruta,
Att ni i ro må njuta 
Af dryckjom, rök och kort — » 
Sist fick han 
Då gick han
Och »dängde» i sin port.

Med näsduk uti knä't 
Och pannan tryckt mot rutan 
Frun grubbla’ på »valutan» 
Och såg, där hon grät,
Hur herrn han 
Försvann, han,
I såradt majestät.

*

Och får ett råd jag ge, 
Så är det bäst att tiga 
Och tacka och niga 
Och stråla och le 
Och handla 
Och »vandla»
Precis som förr för de’.

»SKÖLDMÖN». EN SKÄRGÅRDS
BILD FRÅN I VÅR.

ET ÄR MORGON.
»Kungen kommer! Kungen kommer!» -------
Det gick som en löpeld genom huset. Det 

flög uppför trädgårdsgången i pilande fart, for öfver 
verandan som en stormil och in i stugan, där Eva 
och jag eutto och pratade.

Det var barnen, som kommo uppstormande från 
ångbåtsbryggan med ropet på leende läppar.

Ut bar det igen, och vi följde med, vi och gamla 
morfar, ut öfver trappan och täppan och ner till 
sjön.

Riktigt! Där i kröken, som svänger in i Stäket, 
glider Sköldmön fram, kungsslupen, hvit och fager, 
med hvirflande hjul och vattnet forsande kring 
stäfven. Kungsvimpeln svajar i masttoppen, tackel 
och tåg, däck och reling, skorsten och glasrutor, 
allt glindrar och glittrar i solljuset, putsadt och 
blankt.

På »Sköldmöns» däck står en grupp herrar.
»Där är kungen!» ropa barnen, som sprungit 

fram till yttersta randen af bryggan.
Och i djupaste underdånighet och högsta för

tjusning bocka och niga vi, så våra arma knän 
nästan tangera de murkna gamla plankorna. Bar
nen göra sammaledes, knixa och »tota till» så godt 
de kunna och svänga lustigt hattar och mössor, 
men ej en rörelse, ej ett tecken till återhälsning 
synes.

Häpna och förkrossade stå vi där.
»Ah, det var inte hanh ropar Eva, och vi svänga 

oss raskt om på klacken och gå ett steg tillbaka 
upp för bryggan.

Jag ser på Eva. Hon är mörkröd i ansiktet 
liksom jag, och ögonen stå nästan fulla af tårar.

Nu har »Sköldmön» just glidit förbi bryggan; 
vi sända den en hastig afskedsblick.

»Men där är Jmngen!> ropar Eva, och ett jubel 
ligger i hennes stämma.

Alldeles ! En hög, ståtlig gestalt, som suttit litet 
längre in på däck, reser sig plötsligt, tar hastigt 
ett steg framåt — våra hjärtan stå stilla! — och 
bugar sig två gånger för oss och svänger älskvärdt 
hälsande sin blå sjömansmössa.

Fulla af hänförelse besvara vi hans hälsning 
gång på gång, och vår förtjusning känner inga 
gränser efter det förödmjukande nederlag vi nyss 
lidit.

Barnen hurra och vifta, och gamle morfar bu
gar sig till jorden, och hans hvita hjässa lyser silf- 
verhvit i solljuset.

Vår upprättelse var lysande.
Kungen har sett och förstått oss. Det är oss 

nog. Han kände, hvad vi ledo af missräkningen nyss, 
och nu skyndar han, älskvärd och förstående som 
alltid, att göra oss lyckliga och glada.

På så sätt var det kungen vann mitt hjärta. 
Och det är genom dylika små hjärtedrag, fina och 
taktfulla, som vår drott förstår att fängsla sitt sven
ska folk.

Men min gosse är ändå inte nöjd.
»Att jag då aldrig skall kunna få se kungen 

riktigt, riktigt nära i ansiktet!» klagar han, medan 
»Sköldmön» ilar åstad genom sundet och ut i den 
vida Baggensfjärden, där kungen ämnar fiska.

Men Eva och jag äro fullkomligt nöjda och till 
bekräftelse därpå ta vi hvarandra i famn och krama 
hvarandra duktigt i skygd af syrénhäcken, som är 
full af svällande, löftesrika knoppar.

DET ÄR MIDDAG. Vi tåga genom skogen från 
Stäket fram till Neglinge och Saltsjöbaden. Det är 
ljufligt där inne i skogen. Björkar, aspar och sälg 
stå och se i undran på hvarandra, luta hufvudena 
ihop och fråga, hvem som skall komma först i vår 
med utslagna löf. Under granarnas grenar stå hela 
klungor af hvita sippor och lysa likt snöflingor 
bland den friska grönskan. — Där är så tyst i sko
gen; man hör ej, hur det arbetar i naturens väldiga 
barm, men vi veta, att dess pulsslag just nu ha 
jättekrafter. En skogsbäck blott sjunger i yrande 
lek och tar vägen genom mjuka, smaragdskiftande 
mossor.

Snart äro vi framme vid järnvägsbron öfver 
Neglingeviken. Där, just framför löjtnant M:s villa, 
ligger »Sköldmön-» förankrad, några småbåtar synas 
däromkring.

Kungen fiskar.
»Undras, om han får lika många aborrar som 

jag?» säger Gustaf, som har erkändt god fisketur.
Middagssolen strålar ned öfver glittrande Neg- 

lingevik, den blågula flaggan fladdrar högt upp på 
villans tak, hälsande drotten välkommen och bju
dande stilla pingstfrid öfver land och sjö.

DET ÄR AFTON. Stilla, fager pingstafton. Ej 
en vindfläkt höres, ej en krusning synes på sjön, 
som ligger spegelklar och drömmer. Göken har 
tystnat i skogen, björkarna stå i ljusaste vårgrön
ska på Värmdölandet midt emot, månens bleka 
silfverskära seglar sakta öfver blank östersjövåg, 
och det minnesrika Stakets gamla vallar kasta en 
mörk skugga öfver dalen därnere.

Vi äro samlade ute på den lilla verandan och 
jag vänder mig just till Gustaf och ber den unge 
mannen tänka på, att det nu är tid för honom att 
krypa till kojs.

Men han hör mig inte. Han sitter i ett hörn 
därborta med pilbågen i ena handen och en knif i 
den ändra, men arbetet hvilar och han lyssnar 
spejande utåt sjön.

»Nu kommer kungen!» ropar han plötsligt med 
ett högt jubelskri, kastar pil och båge och knif 
långt ifrån sig och rusar af som en blixt ner åt 
bryggan. — Han har ingenting sett, men han har 
hört bruset af skofvelhjulen samt af svallvågorna 
kring »Sköldmöns» silfverhvita bog. Han har redan 
på en gång lärt sig känna igen den framfarten, och 
först af oss alla står han väntande därnere.

Ljuset från lanternan blixtrar fram mellan de 
mjuka späda grenarne på stränderna. Kungsvim
peln fladdrar ej mera, den faller tätt ned utefter 
den smärta masten, och ur alla byttfönsterna glin
drar ljuset från salongen på »Sköldmön».

»Å, nu är nog kungen därnere och vi få inte 
se honom mer!» hviskar pysen vid min sida.

Stilla glider kungsslupen framåt i fager majnatt. 
Östersjön, Oscar Fredriks vän sen ungdomsåren, 
bär den fram på villiga armar.

Vi stå tysta i spänd väntan. Där, där sitter 
kungen på mellandäck, något afskild från de andra. 
Ljusskenet lyser på hans ädla, konungsliga drag. 
Kungen drömmer. Ingen vågar störa honom. Ingen 
vågar glamma, när drotten äskar frid ombord.

Hvar äro hans tankar? Hvar kasta de ankar?
Också vi stå tysta, och vi stirra på silfverfåran, 

»Sköldmöns» spår.
»Var jag inte bra, som talte om, att kungen 

kom? Tänk, annars hade vi inte fått se honom!» 
ropar Gustaf och bryter tystnaden, då vi tåga upp 
för trädgårdsgången in i villan.

Men kungen drar fram genom sitt rikes fagra 
nejder, hvilka stå i knoppande vårlig skönhet. Öfver 
glittrande vatten glider kungsslupen fram, hemåt 
bär det, efter fredlig idrott, hemåt mot kungaborgen 
i fager, drömmande majnatt.

Sven Ljung.

DANSANDE STUDENTER.

C. Jette foto.

»PHILOCHOROS» DANSAR VINGÅKERSDANSEN.

N
är SOMMARKVÄLLENS dröjande ljus 

ligger som en drömblå ton öfver hagarna 
och luften är mättad af doften från nyslaget 

hö, och plog och harf, lie och räfsa hvila, då 
går dansen på logen till fiolens rytmiska polska
melodi .. .

Det där var i »den gamla goda tiden», då 
folkets intressen ännu icke voro så splittrade 
af ekonomiska och sociala angelägenheter, och 
innan städernas attraktionskraft ännu hunnit 
utöfva sitt inflytande på vår landtbefolkning 
därhän, att bondehemmet utbytts mot staden, 
den klädsamma nationaldräkten mot den nivel- 
lerande cheviotkostymen från skräddaren på 
modet och dansen på logen mot munträtions- 
möten och föreningsföredrag.

Ja, det tenderade en tid till, att de vackra
ste och egendomligaste yttringarna af vårt 
svenska folklif skulle gå fullständigt förlorade 
i den moderna tidens strömningar; särskildt 
hotade glömskan våra karaktärsfulla folkdan
sar —■ dessa återspeglingar af vårt folklynnes 
intimaste skiftningar.

Då var det en ung upsalastudent, medicine 
studerande af Norrlands nation, Gustaf Sund
ström, sedermera praktiserande läkare i huf- 
vudstaden och nu afliden, som, varmt intres
serad af våra fosterländska dansar och öfver- 
tygad om deras kulturella betydelse, i Upsala 
stiftade studentdansföreningen Philochoros, 
hvilkens syfte, som bekant, är, dels att upp- 
lifva våra svenska folkdansar, dels att medels 
dem reformera sällskapsdansen, som numera 
urartat till ett slags oskön gymnastik utan 
något berättigande, vare sig som nöje eller 
kroppsöfning.

Föreningen Philochoros stiftades år 1880, 
och dess alla medlemmar äro studenter. Ut
sikterna för dess verksamhet voro i början 
icke de ljusaste, ty en stark opinion reste sig 
mot företaget. Att studenter dansade på ba
lerna — à la bonne heure, det var ju endast 
som det skulle vara ; men att de i sin ordning 
gåfvo danstillställningar, som hade karaktären 
af förevisningar, kunde endast med svårighet 
och efter mycken bearbetning från de för sa
ken intresserade tolereras.
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I dessa dagar har sällskapet Philochoros 
startat en ny, stor turné, hvilkens första före
ställning gick af stapeln å Skansens dansbana 
lördagen den 27 dennes. Efter besök i ett 
stort antal svenska städer styr föreningen ko
san till Danmarks och Norges hufvudstäder, 
och det torde ingalunda kunna betviflas, att 
framgångens lager nu som hittills skall grön
ska för de unga dansörerna, bvar helst de visa 
sig i de måleriska nationaldräbterna.

Huru medlemmarne taga sig ut i dessa dräk
ter vet nog redan en stor del af våra läsare, 
men vi tro lika fullt att ett par afbildningar 
af t nationalklädda philochorister skola intres
sera. Den mindre illustrationen, som vi här 
meddela, återger tre philochorister, utförande 
Vingåkersdansen, och den större framställer en 
tur i dansen Fryksdalingen.

VÅRA ILLUSTRATIONER.
TfRÅN FREDSKONFERENSEN I HAAG bjuda vi 
-*- i vårt dagsnummer porträtten af samtliga de 
olika staternas delegerade vid den märkliga »freds- 
riksdagen», äfvensom en interiör af den praktfulla 
»Oraniensalen» i »Skogsslottet», hvarest konferen
sen högtidligen öppnades och där förhandlingarna 
äga rum.

Det synnerligen praktfulla gemaket är en ått
kantig kupol krönt sal, till hvars utsmyckning flere 
af den nederländska konstens mästare och främst 
Jordaens bidragit med utsökta målningar.

Föreningen sträfvade emellertid med kraft 
mot sitt en gång uppställda mål, och ett stort 
steg framåt togs sommaren 1883, då en s. k. 
folklifsexpedition, 6 man stark och under an
förande af ofvannämnde Gustaf Sundström, 
besökte ej mindre än 35 platser inom landet, 
hvarunder gåfvos inalles 57 föreställningar, 
upptagande dansar jämte föredrag öfver de
samma, visor, berättelser på landsmål etc.

Intresset för föreningen, hvilket dittills en
dast så småningom låtit sig ryckas med, vardt 
nu med ens befäst. Vidare blef vederhäftig
heten af sällskapets fosterländska sträfvanden 
till full evidens bekräftad, då professor F. 
Holmgren, den varmhjärtade patrioten, åtog 
sig att blifva sällskapets ordförande. Hans 
nobla personlighet var just den idealitetens 
borgensman, som föreningen behöfde för att stå 
fullständigt välkrediterad inför publiken.

Sedan 1883 har sällskapet gjort en mängd 
turnéer i Sverige och städse med växande 
framgång och entusiasm från allmänhetens 
sida.

Philochoros verksamhet har vidare blifvit en 
integrerande del i familjelifvets nöjen, hvilket 
ju äfven från början åsyftats, och de en gång 
i månaden arrangerade »lekstugorna» äro så
lunda besökta af en stor mängd familjemed
lemmar ur de fashionablaste upsalakretsarne, 
liksom ock på tillfälliga besök i Upsala varande 
notabiliteter från hufvudstaden pläga infinna 
sig vid dessa tillställningar.

Stämningen är då den allra bästa och en
kelhetens princip, som bland annat i fråga 
om mat och dryck noga tillämpas, ger åt sam- 
kvämen en prägel af hemtrefnad och okonst
lad glädje, hvartill kommer det angenäma in
trycket af de vackra nationaldräkterna hvari 
de dansande uppträda.

Inga damer tillhöra såsom medlemmar före
ningen, men alldenstund många unga flickor 
af rent intresse lärt sig åtskilliga folkdansar, 
är naturligtvis det kvinnliga elementet såsom 
aktivt deltagande talrikt representeradt på 
»lekstugorna», där deras närvaro på allt sätt 
bidrager till den hjärtliga och hurtiga stäm
ningen.

Medlemmarnes antal uppgår nu till cirka 150.
En gång om året anordnas i Upsala stor

C. Jette foto.
»PHILOCHOROS» DANSAR FRYKSDALINGEN.

»lekstuga», hvarvid representanter från dotter
föreningarna i Stockholm och Gefle och äfven 
från andra städer infinna sig.

För närvarande existera dylika större och 
mindre dotterföreningar i åtskilliga af Sveriges 
städer, och flere äro under bildning.

Föreningens nuvarande ordförande är pro
fessor K. R. Geijer, som med varmt intresse, 
liksom tillförene aflidne prof. Holmgren, arbe
tar på föreningens utveckling i sant foster
ländsk riktning.

*

TTUFVUDSTADEN I KLONDYKE, Dawson City, 
har i dessa dagar ödelagts af en eldsvåda. Vi 

meddela därför en vy af det ryktbara guldsökar- 
samhället, hvars arkitektur, egendomligt nog, före
ter en viss frändskap med ett nyanlagdt och ej så 
litet äfventyrligt stadssamhälle inom våra egna lan- 
damären, nämligen den s. k. »kåkstaden» i Gelli- 
vara.

Den våldsamma eldsvådan har förorsakat en eko
nomisk förlust, uppgående till flere millioner dollars.

ORANIENSALEN, I HVILKEN FREDSKONFERENSEN ÖPPNADES.
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BELGIEN: A. BEERNAERT. DANMARK: FR. E. BILLE. ENGLAND: JULIAN PAUNCEFORTE. FRANKRIKE: L!ÉON BOURGEOIS. FÖRENTA STATERNA: A. D. WHITE.

GREKLAND: DELYANI. HOLLAND: YON CARNEBEEK. ITALIEN: GEEFYE NIGRA. japan: friherre hayaschi. kina: yang-yu.
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PERSIEN MIRZA-RIZA-KHAN. PORTUGAL: GREFVE MACEDO. RUMÄNIEN: AL. BELDIMAN. RYSSLAND: FRIHERRE STAAL. SCHWEITZ: S. ROTH.

SPANIEN: HERTIGEN AF TETUAN. SYERIGE OCH NORGE: FRIH. BILDT. turkiet: turkhan pacha. TYSKLAND: GREFVE MUNSTER. ÖSTERRIKE:GREFVE WELSENHEIM.

DE OLIKA STATERNAS REPRESENTANTER PÅ FREDSKONFERENSEN I HAAG.

STRIDIGA VILJOR. SKILDRING AF 
ERNST HÖGMAN.
FORTS. FRÅN FÖREG. N:R.

K
lädeshandlaren gick i diagonal fram och
åter öfver salsgolfvet... »Det måste bli slut 
på det här springet,» han knäppte ihop hän

derna så hårdt, att det smällde i knogarne ... Styf- 
vare sinnen än Mårtens hade fått böja sig för den 
faderliga viljan.

»Genstörtigheten har han från sin mor, du. .. 
Hon afgudade pojken mer än nyttigt var, och när 
han hunnit den åldern, att hans tankar kunde ar
beta på egen hand, tutade hon i hans öron sina 
fraser om viljans frihet och karaktärens själfständiga 
utveckling ... Sådant sätter sig fast, ser du, och 
gror och växer, tills rötterna trängt så djupt ned, 
att de inte kunna ryckas upp .. . Men det säger jag 
dig, Justus, att om du släpper efter och låter Mår
ten gifta sig med inspektor Nordströms dotter, så 
reser jag ögonblickligen härifrån ... Få en eâ’n där 
vippig ung fru i huset, som skulle styra och ställa

och mäslra hvad jag gör. .. det fogar jag mig al
drig i.»

»Är du galen, Lotta!... Tror du jag släpper 
efter?... Inte en tumsbredd ger jag vika... nu
mera .. . Ne ej 1 ... Förut, innan han greps af den 
här olycksaliga passionen för flickan, hade jag tänkt 
att snart nog öfverlåta min affär på Mårten och 
lefva i lugn och ro som privatman. Men nu gör 
jag det inte... och jag vill väl se, hur han ska 
kunna gifta sig under så'na förhållanden. Nord
ström är en fattiglapp .. . f. d. inspektor ... så att 
hemgiften — den kan min herr son blåsa efter .. . 
Po-ah ... ha ha ha!»

Dörren till kontoret smällde igen om hans torra 
skratt; — han hördes plaska i tvättfatet och slå i 
pulpetklaffen, tills systern kom med matbud.

II.
Mårten gick med halmhatten i handen för att 

låta brisen från hafsbukten svalka sig. Landsvägen 
låg gråhvit i solen, dammet hvirflade upp vid min
sta pust. På ömse sidor om vägen stod rågen mans
hög med tunga, vaggande ax och väntade på lien.

Det ringde i kyrkan... klockljuden drefvo ut 
från staden öfver markerna och förklungo i skogen, 
som klädde åsbranten.

Inspektor Nordström bodde i en liten gård vid 
foten af åsen. Det var en gul envåningsbyggnad 
med tegeltak och hvita 'fönsterposter. Några unga 
lönnar bildade allé från landsvägen fram till trappan.

Ett högt staket inhägnade gårdsplanen, som på 
vänstra sidan upptogs af en krusbärshäck och några 
blomsterrabatter; på den högra sidan stod en häng- 
ask, under hvars gröna tak middagsbordet var du- 
kadt.

När Mårten gick uppför allén, ropade Alma, den 
puckelryggiga dottern, som var yngst, inåt rummen :

»Nu kommer Mårten, ni!»
Därefter sprang hon emot honom och grep om 

hans händer.
»Goddag!... Vi få spritsbakelser med hallonsylt 

till efterrätt, du!»
Hon log emot honom med goda barnaögon. 

Mårten strök henne öfver hårets mjuka, lockiga 
massor, som hade de mognade rågaxens färg och 
höllos i styr af ett mörkt sammetsband.

Inspektoren bief synlig på trappan ; han var rak
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DAWSON CITY, DEN ÜPPBRUNNA HUFVCIDSTADEN I KLONDYKE.

och bredaxlad som en gardeskapten, med skägg à 
la Bismarck.

»Välkommen!» — Hans bruna, håriga hand 
tryckte Mårtens ... »I dag brassar hon på i alla 
ugnarne» inspektören pekade på solen, hvars 
gula ljus blänkte som gulddroppar i löfmassorna;

— >men det behöfs . .. 
Rågen är en hel vecka för
senad .. . och tusan så då
ligt matad också, före det 
myckna regnandet under 
blomningen ... Men i mor
gon börjar jag skära min 
åkerlapp i alla fall... Ah
— oj!. . .»

Nordström fick sig en 
eftertrycklig knuff i ryg
gen af ett litet rödlett 
fruntimmer, som rusade 
förbi honom och Mårten 
ned till middagsbordet, 
där hon började klatscha 
och slå uppåt asken med 
en stor kökshandduk.

>Hvad i helsike ta’r 
det åt dig, Kajsa ...»

»Fåglar,» svarade Kaj
sa .. . »Hy-ysch . . . hy- 
bysch!... Du kunde åt
minstone hålla ögonen på 
dem, Fredrik. Här dim
per det ned både ett och 
annat i faten, förr än man 
vet ordet af.»

Det blef ett skratt. . .
Mårten hade genom salsfönstret fått sikte på 

Elsa, som stod vid pianot och fyllde en majolikavas 
med blommor. Han smög sig bakom henne, lade 
händerna öfver hennes ögon och sade med groft 
målföre:

»Hvem är det?»

»Hu, sa du skrämde ...» en kyss . . . »skrämde 
mig, Mårten!. . .» Ännu en kyss . . .

Därefter gick man till bords i den muntraste 
stämning.

Först serverades oxstek med potatis och sallad. 
Mårten satt vid bordets ena långsida; till höger om 
sig hade han Elsa, till vänster Alma. Midt emot 
sutto Nordström och fru Kajsa.

Mårten lade för på Almas tallrik.
»Inte så mycket kött...» och lutande sig intill 

honom hviskade hon: »jag vill äta många sprits
bakelser.»

»De ä’ för den främmandes räkning,» förklarade 
Elsa.

Alma såg med en skälmsk blick på systern.
»Jaså, du låter kyssa dig af en främmande... 

och går med en främmande arm i arm på vägen 
om kvällarne i skymningen.»

»Nyp henne i örat, Mårten!» —
Till grönsoppan dracks rödvin, hvarvid Nord

ström höll ett litet tal för sommaren, som ger mognad 
åt markens gröda, trots att storm och regn ofta hota 
med ödeläggelse af landtmannens alla förhoppningar 
.... »Och på samma sätt som landtmannen går i oro för 
sin skörd,» fortsatte han, »så gå här i lifvet många 
unga människor i ängslan för sitt lifs lycka, när de 
tunga ovädersmolnen nalkas . . . Då gäller äfven där
vidlag att ha ett starkt mod och att tro på sin 
lyckas slutliga seger, liksom landtmannen, trots allt, 
hoppas på skördens mognad ...»

Mårten grep efter Elsas hand och tryckte den 
länge och innerligt. Nordström och fru Kajsa klin
gade med de unga ; allas ögon skimrade af en varm, 
fuktig glans, som framkallats af ordens underför
stådda mening. Fru Kajsa var nästan gråtfärdig,

Hofjuvelerare a,

4?
1 Jakobstorg 

STOCKHOLM. 

Tandläkare TOM von HALL.
— 15 Stureplan 15.—

Hvard. 10—2, 5—6. Helgd. 10—12. 
Allm. Telefon 5848.

Örebro Kex
Bäst! * Billigast!

Säljes hos herrar Specer!-, Delikatess- 
och Kaffehandlande.

Santalmissionens
^■FI|K ""A 'V" 't Broken Orangre 

Fekoe à 6:40 pr kg.
Nästan omedelbart 

färdigt för servering. 
M M V Drygast.

Märk! Vi sälja 
denna prima sort oblandad 3 d 4 kr. Ulli
gare pr kilo än vissa andra firmor.

Fekoe à 5: 60 pr kg.
Mindre aromrikt. Utmärkt hvardagste. 
Insänd 40 öre i frimärken, så erhålles prof 

af önskad sort.
Santalmissionens Tedepot,

Trievaldgränd 2, Stockholm.

C. E. Lagerström 
Stoekholm

Frej amagasinet
Sybebörs- och Modeaffär. 

Specialitet : 
Ctarneringsartiblar 

till Hedningar o. kappor.

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

Till Direktör C. H. Liedbecks
kurs i

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

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

Fullständig undervisning i den elektriska 
vibratorns användande meddelas.

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

Kapten W. Amans nya anordning för 
symaskiner för drifvande af Direktör C. H. 
Liedbecks vibrator finnes till sa u hos Di
rektör C. H. Liedbeck och Kapfer W. Åman.

wm

Banyuls Trilles.
Ett aptitgifvande, magstärkande 
vin, afsedt för konvalescenter 
och svaga personer i allmänhet. 
Rekommenderadt af många hrr 

läkare.
Pris pr butelj kr. 3,50 hos
Högetedt & C:0,

Stockholm, 32 Regeringsgatan “

Grennaforssa
Brunas- och. Badinrättning

har 6tt naturskönt läge, omgifvet af skog och sjö. Utmärkta mineralkällor, af hvilka 
surOfielkalian visat sig förtjänt af synnerlig uppmärksamhet. Alla sorters bad serve- 
ras. Billiga rum. Pris för mat kr. 1. 50 à 2: 00 pr dag. Illustrerade prospekt franko. 

(G. 81916) M. HAGMAN, Vexiö.
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HUSQVARNA

Velocipeder.
Bästa svenska nriTitrrinl ni

Omsorgsfullaste arbete.
Försäljning genom HUSQVARNA DEPOTER samt genom de 

flesta större järnhandlare i Skandinavien och Finland.
Priskurant gratis och franko. ..........

TJndersök
och

Profva
omsorgsfullt

Humbers 1899
Velocipeder

innan Ni köper något annat fabrikat. 

Återförsäljare :

Humbers Filial,
Hamngatan 12,

STOCKHOLM.

Kurs i huslig ekonomi
för flickor som slutat sin skolgång och — utan att vilja utbilda sig till lärarinnor — 
onska grundlig teoretisk och praktisk utbildning i sådana ämnen, som för en duglig hus- 
temberai° ^ VM’ b8rJ'ar V‘d Fackskolaîl för Huslig ekonomi i Upsala den 1 sep-

, Ämnen : Hälsolära, Födoämneslära, Praktisk matlagning, Handarbete, Rengöring, 
Sjukvård och HushåUslära. Afgift för hela kursen (två term.) 160 kr

Inspektor: Prof. O Hammarsten. Föreståndarinna: Fröken Ida Norrby.
. .. bknftll| ansökan om inträde sändes till styrelsen före 15 juli (om flere anmäla

sig, an som kunna mottagas, aga de förstkommande företräde). Tryckt program gratis 
franko. (G. 82666) STYRELSEN.

Siden=Ba$trobe
kr. 12:30 till kr. 58: 80

för tyg till hel klädning Tussors och Shantungs

Ateneum för flickor.
Kungsgatan 2.

Fort sätt ni ner skurs.
Vid Ateneum för flickor anordnas nästa läsår en fortsättningskurs i följande ämnen* 
1. Huslig ekonomi, matlagning, bokföring och handarbete (kläd- och linnesömnad). ' 

.. , » Svenska språket : litteraturhistoria, välläsning och skrifning, uppsatser valda med 
särskild hansyn till det praktiska lifvets kraf.

3. Främmande sprak: franska, tyska eller engelska efter val. Litteraturläsning väl
läsnings- och talöfnmgar, skrifning af bref och smärre uppsatser.

4. Fysiologi och hälsovårdslära.
5. Allmän uppfostringslära.
6. Bibelläsning.

i kursen1'*161 melIan £ruPPema 1—3- Ämnena under 4-6 gemensamma för alla deltagare

Inträdesfordringar till grupp 2 och S afgångsbetyg från högre flickskola. I grupp 1 
kunna afven sadana elever antagas, som tidigare slutat skolan

Anmälningar till kursen mottagas i skolans lokal kl. 12-1 alla dagar före den V juni 
och efter den 30 augusti. J

-Anna Danielsson. Joh. Löfvén

Bal-Siden______  fr. 65 öre—1 6,45
Siden-Grenadin._ » 90 öre— 8 65
Siden-Bengalin... » kr. 1,75— 8^35

äfvensom svart, hvltt ocb kulört Henneberg-Siden fran 65 öre till
kr. 16. 45 pr meter slät, randig, rutig, fasonerad, damast m. m 
(cirka 240 olika kvalitéer och 2,000 olika färger, mönster m. m.)
Siden-Damast------------  fr. 90 öre—16,45 - •
Siden-Bastklädn. pr robe ■ kr. 1 2,30—58,80 
Siden-Foulard, tryckt, » 85 öre— 3,85,_________ _____
pr mtr. Siden-Armûres, Monopols, Cristalllques, Moire antique, 
Duchesse, Princesse, Moscovite, Marcellines, siden till täcken och 
flaggor m. m. porto- och tullfritt till hemmet. Profver och kata 
log omgående. — Dubbelt porto till Schweitz.

G. H!ema.©bergs Siden-Fabrik, Surick.
(K. & K. Hofleverantör.)
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när hon tankte på alla motigheter, som hindrade 
barnen att komma tillsammans.

. r. Då föll det någonting på hennes hårklädsel.
»Nej men, Fredrik, det är då för galet med fåg- 

larne! .. . Hjälp mig att schasa bort dem . .. hy- 
ysch! »

»Det är ju bara ett blad,» sade Fredrik. »Du 
kan vara lugn... fåglarne ä’ gentlemän.»

Efter middagen gick inspektören in till sig för 
att röka en pipa; Elsa hjälpte modern med afduk- 
ningen och Alma drog Mårten med sig till dufslaget; 
— det hade kommit en främmande dufva dit, som 
Mårten måste se på.

»... Längst till vänster, på den bräckta pinnen .. . 
Kan du se henne?... Hon är grå med h vita fläckar 
på vingarne ... Så där har hon suttit alltse’n hon 
kom hit. .. flyger aldrig ut med de andra . ..»

Mårten lockade på dufvan ; hon vred litet på 
hufvudet; ögonen voro dunkla, liksom beslöjade af 
vemod.

»Hon har kanske blifvit bortjagad från ett annat 
duf slag.»

Det trodde Mårten också.
»Dufvor kunna vara lika elaka som människor.»
»Hvad vet du, liten, om människors elakhet?»
Alma kastade tillbaka hufvudet, som satt ned

tryckt mellan skuldrorna; en röd sky drog öfver 
hennes ansikte; det sårade henne djupt att bli an
sedd som ett oerfaret barn. därför att hennes lyte 
hämmade kroppens utveckling, så att lemmarne 
höllo sig späda och gjorde intryck af något barnsligt 
skört och ömtåligt, färdigt att brista när som helst. 
Nu var hon snart fjorton år ...

(Forts.)

yjUR NOTISBOKEN.

TYROTTNINGEN I HONNEF. Drottningen lär vara 
att återförvänta från utlandet till Stockholm 

omkring den 8 juni, då h. m:t antagligen flyttar ut 
till Rosendal för att vistas där till af resan till Norge. 
Drottningen har under sista tiden fått i Honnef 
mottaga många furstliga besök. Bland dessa näm
nas furstinnorna af Wied och Bentheim, prins Ni
kolaus af Nassau, arfstorhertigen, arfstorhertigin- 
nan och storhertiginnan af Baden, storhertigen och 
storhertiginnan af Luxemburg samt de båda drott
ningarna af Holland. Då samtliga furstligheter åt
följas af ett större eller mindre antal uppvaktande 
och säsongen för öfrigt nu kan sägas stå i sitt flor, 
företer den lilla staden Honnef — det tyska Nizza 
— med sin majsol och blomsterprakt en synner
ligen liflig och vacker anblick.
TZ RONPRINSESSAN har nu från Italien anländt 

till Karlsruhe för att besöka sina föräldrar och 
där sammanträffat med sin make och äldste son, 
kronprinsen och hertigen af Skåne, hvilka i förra 
veckan afreste dit ifrån Stockholm.
TAROTTNING VICTORIA AF ENGLAND fyllde 

den 24 dennes 80 år. Hon var med anledning 
däraf föremål för en hjärtlig hyllning i London, där 
hon för tillfället uppehöll sig på besök, för öfrigt 
någonting på de senare åren tämligen sällsynt, då 
drottningen vanligen förlägger sitt residens till nå-

Hylin & C
FABRIKSAKTIEBOLAG

: --------= KONGL. HOFLEVERANTÖR ==-----  :

I UTSTÄLLNINGSTVÅLAR : §
\ Viol, Hyacinthe, Heliotrope, Syrén m. fl. ë

\ THEA-ROS-PARFYM M. FL. \
Ë prisbelönta vid iSgj drs utställning med \
\ GULDMEDALJ \

\ Forsäljes i våra butiker E
5 8 Regeringsgatan — 'VTesterlå.rigfgfat&rL 10 E
z A. T. 64 69. A. T. 24 97. z
E samt hos alla finare Parfymhandlande i riket. E

gon annan plats. Hon erhöll äfven med anledning 
af dagens betydelse dyrbara gåfvor, lika storartade, 
säges det, som hon erhöll, när hon förliden som
mar firade sitt 60 årsjubileum, vid hvilket tillfälle 
Idun meddelade hennes bild och biografi. De in
diske furstarne hafva skickat de mest storartade 
gåfvorna, hvilka under de senaste åtta dagarne 
ordnats på slottet Windsor. Man tror, att de skola 
utställas i London.
TÖRÖKEN SIRI SCHOTTE har i dessa dagar i 

Tattersall haft anordnad en rätt tilltalande ut
ställning af målade gobeliner med motiv, hufvud- 
sakligast hämtade från fransmannen Bouchers herde- 
taflor. Som komplement voro samtidigt exponerade 
några ganska dekorativa möbler i Louis XV:s stil.

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

promenad* &• turistmasl(in <—
samt i förhållande till elegans & hållbarhet den prisbilligaste.

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

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

Velociped- & Styckegodsaffären,
47 Rådmansgatan 47.

Allm. Tel. 72 94.

För att få sitt Kaffe rMgt godt
bör man aldrig underlåta att blanda det med Stockholms Kaffe-Aktiebolags 
berömda Intubikaffe, som af de mest framstående professorer och läkare er
kännes, att som tillsats göra kaffet hälsosamt, billigt, drygt och välsmakande 
och skyddar man sig äfven därigenom mot kaffeförgiftning, som uppstår vid bruk 
af kaffe enbart. Detta Intubikaffe säljes i hvarje välordnad speceri- och di
versehandel i paketer à 25 och à 10 öre, men bör man akta sig för alla värde
lösa efterapningar, som gå under namn af äkta, prima eller andra benämningar, 
hvarför man bör efterse att å hvarje paket är tryckt firmans namn, Stockholms 
Kaffe-Aktiebolag1, samt dess fabriksmärke med ordet »Patent», ty endast 
dessa äro verkligt äkta och garanterade att innehålla den hälsosammaste och 
bästa kaffetillsättning.

JOH. LUNDSTRÖM & C:o.
Stenkol, Cokes,

l:ma maskinkrossad Antliraeit,
bästa bränsle för illuminationskaminer och värmenecessärer.

Allm. tel. 2288. Kontor: 22 Skeppsbron 22. Rikstelefon 427.
Allm. tel. 6019. Försäljning: 5 Strandvägen 5. Rikstelefon 22 2f.
Allm. tel. 61 98. Filial : 2 Parmmätaregatan 1. Rikstelefon 2012.

DALABO.
Omtyckt bad- och sommarvistelseort vid Saltsjön. Varmbadhus för alla bruk

liga badformer. Öppet från 10 juni. Sjukgymnastik, elektricitet, vattenkur m. m. Lä
kare: D:r A. HULLER, adr. till 10 juni Floragatan 10, Stockholm, därefter Dalarö, D:r 
B. AURELIUS, adr. Dalarö. Upplysningar om rum och prospekt på begäran under adr. 
Badhusstyrelsen, Dalarö. G. 80745)

Iiannaskede

af järn, hopfallbara, ny förbättrad modell, 
målade, kosta endast 3,75 kr. stycket. Vid 
rekvisition af minst ett halft dussin levere
ras stolarne fraktfritt vid rekvirentens när
maste i samtrafik varande järnvägsstation. 
Order insändas till

WEDEVÅGS BRUK,
adress WEDEVAG. (G 8058?

Pellerins Christiania 
Grädd-Margarin

Guldmedalj vid Stockholmsutställn. 1897.
Guldmedalj Bergen 1898.

I smak som finaste bordssmör. Tillverkad 
under statslig kontroll. Pasteuriserad gräd
de och mjölk. Bakteriologisk undersökning 
af råvara och färdigt fabrikat. Högsta kva
lité är märkt S. O. M. i stora röda bokstäf- 
ver å lådan.

Generalagentur och nederlag i Stockholm 
hos Ekström & Hoflund, Skeppsbron 24

Aktiebolaget
Per Perssons Yäf- o. Stickmaskin,

Drottninggatan 21 B, Stockholm.
Guldmedalj Malmö 1896, 

Stockholm 1897. 
Nutidens hästa 

STICKMASKINER. 
Omsorgsfullaste arbete. 
Största användbarhet.

Billigaste pris. 
Köpare erhålla under

visning gratis.

O Fm Atelier för Damtoiletter 
RNS «»Stockholm, 19 Tunnelgatan 19 

rekommenderas i benägen åtanke, yälkänd 
elegant snitt till moderata priser. Särskild 
afdelning för beställningar från landsorten^ 
som utföras omsorgsfullt utan profning da 
ett välsittande lif insändes jämte längdmått 
på kjolens bak-, sid- och fram vad, och då 
för ändamålet särskildt konstruerade meka
niska byster inköpts, kan hvarje figur på
räkna ett välsittande arbete. Finaste re
kommendationer öfver hela landet. Förfråg
ningar besvaras omgående. Telegrafadress 
ÖRNS, Stockholm. (S. T. A. 58410)

Sparkasseräkning
Räntegodtgörelse 5 proc.

I landsorten - boende torde hänvända sig 
direkt till banken.

Aktiebolaget
Stockholms Diskontobank

Brunns- och. Badanstalt I Regeringsgatan I.
Högt och vackert läge i skogrik trakt å det Småländska höglandet. Öppen 1 Juni 

—1 September. Läkare D:r Olof Sundell, Hvetlanda. Begär prospekt från Kamrerare- 
kontoret, adr. Lannaskedebrunn. (G. 79153)

Via postlinien SASSNITZ—TRELLEBORG
förmedlas den snabbaste förbindelsen till kontinenten medelst de stora, elegant och be
kvämt inredda hjulångarne Svea och Germania samt propellerångarne Rex och 
Imperator. OBS. ! Endast en tullbebandling ! Vidare genom von Essen & Frick, Malmö, 
Kontinentkontoret, Trelleborg, och Stockholms Resebureau, Stockholm, genom hvilken se
nare biljetter för resor öfver hela världen tillhandahållas. Svenska rundresebiljetter ut
lämnas genast utan tillägg af provision.

Aktiebolaget

Gustaf Adolfs Torg mr 14,
godtgör å sparkasseräkning.................  5 %.

A hvarje hok kan lyftas intill kr. 1,000 i 
månaden utan särskild uppsägning.

(G. 78894)

Enda äkta engelska

pröLsrad och gfodlcäncl af sxxridhetskiollegiuxn..
Denna balsam är : 1) Ett oupphunnet verksamt botemedel mot 

alla sjukdomar i lungor och bröst, lindrar katarrh, stillar 
slem-afsöndring, lindrar den smärtsammaste hosta och bo
tar till och med gamla lidanden. 2) Verkar förträffligt vid alla 
halssjukdomar m. m. 3) Fördrifver grundligt hvarje feber. 4) Helar öf- 
verraskande alla sjukdomar i lefvem, magen och tarmarne, i synnerhet 
magkramp, kolik och värk i underlifvet. 5) Borttager smärtorna och botar 
hämorrhoider. 6) Verkar lindrigt afförande och blodrenande, renar njuren, 
borttager hypokondri och melankoli och stärker aptiten och matsmältnin
gen. 7) Tjänar förträffligt vid tandvärk, ihåliga tänder, skörbjugg i mun
nen och vid alla tand- och munsjukdomar och borttager uppstötningar 
och dålig lukt. 8) Är ett godt medel mot mask, binnikemask och vid 
epilepsi. 9) Tjänar såsom ett underbart utvärtes botemedel för alla sår, 

friska och gamla ärr, ros, hettblemmor, fistlar, vårtor, brännsår, förfrusna lemmar, kläda, 
utslag, spruckna, sträfva händer m. m. och förtager hufvudvärk, susninj*, reumatism, gikt, 
örvärk m. m. Detta medel bör, såsom första hjälp, icke saknas i nagon familj, i syn
nerhet under influensa-,., kolera- eller andra epedemier. Ett enda prof öfvertygar bättre 
än någon kungörelse. Äkta är denna balsam endast, om hvarje flaska är tillsluten med 
en silfverkapsel, som bär min firmastämpel: Adolf Thierry, Apotheke zum »Schutz
engel in Pregrada» och är försedd med ofvanstående gröna skyddsmärke. Hvarest 
ej dépôt finnes torde man beställa direkt under adress : Schutzengel-Apotheke des A. 
Thierry in Pregrada bei Itohitsch-Sauerbrunn, Österreich, Franko hvarje post
station i Skandinavien kosta 12 små eller 6 dubbelflaskor kr. 8: —. Mindre sändas icke. 
Sändas mot efterkraf.

Kraft och verkan

[ICH PI ENI

Allein ertiterBalsam
ui Hr Sehwmjd-ApitiUto

A.TNenjJnPrHMù

lÊailEDl

OST!

teLTHIERRTn
FREGMMr

af den äkta engelska under-salvan.
Med denna salva bief en 14 ar gammal för obotlig ansedd 

ÄZßigel’ÄplfWit benröta fullkomligt läkt, nyligen äfven ett 22-årigt svårt 
^ kräftartadt lidande. Engelsk undersalva är ett vid de svåraste, äfven

gamla skador med det bästa resultat användt medel med utmärkt dragnings
kraft. Engelsk undersalva finner användning vid: ondt bröst hos barn- 
sängskvinnor, stockning i mjölkflödet, förhårdnader i bröstet genom ros, 
vid allehanda gamla skador, öppna fötter eller ben, sår, eksem, svullna 
fötter, t. o. m. vid benröta, vid hugg-, stick-, skott-, snitt-, krossår; för 
utdragning af alla främmande ämnen, såsom: glas, träflisor, sand, hagel, 
törne m. m. ; vid alla bulnader, växter, karbunklar, nybildningar, t. o. m. 
kräfta ; mot fulslag, nagelbulnader, blåsor, onda fötter, alla slags brännsår, 

förfrusna lemmar, vid liggsår hos sjuka, svullnad i halsen, mot spikbölder, mot örsprång, 
vid hudlöshet hos barn m. m. m. m. Ju äldre den engelska undersalvan blifver, desto 
bättre resultat! I hvarje familj bör alltid finnas ett förråd af detta enda hjälpmedel. Min
dre än 2 dosor sändes ej ; försändes endast mot förutinbetalning af beloppet eller mot 
efterkraf. Kostar med postporto, fraktsedel och inpackning m. m. kr. 6:—.

Talrika attester till förfogande.
Jag varnar mot inköp af värdelösa förfalskningar och ber att noga iakttages att på 

hvarje degel måste ofvanstående skyddsmärke och firma »Schutzengel-Apotheke des A. 
Thierry In Pregrada» vara inbrändt.

Cnrlo inl/nncctällo■ Schutzengel-Apotheke des A. Thierry 
Lima IIIKU[Joolalle. iu Pregrada bei Rohitsch-Sauerbrnnn.

Depôter å de flesta apotek.

Trosa
Bad- och Sommarvrstelseort

rekommenderas som synnerligen angenäm. Ren och stärkande luft. Saltsjö- och alla 
slags varmbad. Vackra omgifningar. oDaglig ångbåtsförbindelse med Stockholm. Två 
läkare på platsen af hvilka D:r H. Åkerberg är badläkare. Vaktmästare E. Petterson 
anvisar rum och träffas vid båtarnes ankomst till Trosa. Förfrågningar besvaras af bad- 
kamreraren. (G. 80822)

Storartade nyanläggnin
gar.

Starkaste järnkällor. 
Utmärkta gyttjemassage- 

bad.
Stålbad och hafsbad.Ronneby

Brunn.Saison I juni—31 augusti.
Naturskönt läge nära Östersjön. 
Fullständiga prospekt gratis och 

franko genom
Brunnskontoret.



I GrundjSggarcn af 
riargdrininaustricn)

t-circB

-^JjOUTHAMfTOli

Husmödrar!
Spara

är lösen för h var je 
husmoder med en 
begränsad hus

hållspenning !
Huru göra 

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

Det modernaste ocft bästa i
^üdcber Sibcn

sändes till fabriksvis franco otb tullfritt till bemmet

i svart, hvitt och kulört, i storartadt urval till bal-, sällskaps- och prome- 
nacs. toalett er, meter- eller styckevis från 50 öre pr meter till kr. 20: — direkt till 
privata personer.

E. Spinner k C:ie,
Zürich, Schweiz (förut J. Zörrers Sidenf

Zürichs äldsta Siden-etablissement, grundl. 1825.
Rekvirera prof ver I

rpillverkningen af en för damvärlden 
stor och viktig artikel, lämnande god 

vinst, får läras för landsortsstad och af 
kvinnlig elev, som efter slutad kurs kan, å 
förutbestämd ort etablera sig och därför di
sponera minst 2,000 kr. Svar till »Ensam 
på platsen», Stockholm, Svenska Telegram
byråns Annonsafd. (S. T. A. 60392)

EN FÖGA ANVÄND VIBRATOR säljes 
för 150 kronor. Svar till »Vibrator».

Köp alltid radiatorsmör!

Postkontoret Hötorget, p. r., Stockholm.
(836)

På HÄLSOVÄNNENS FÖRLAG har ut
kommit à 2 kr. 25 öre :

Våra barns 
fostran och vård

af Professor SEVED RIBBING.
Andra omarbetade och tillökade upplagan 

med förf-.s porträtt och 24 teckningar. 
OBS. ! Denna bok af den kända universi- 

tetsläkaren afhandlar barnens vård alltifrån 
födelsen till och med skolåldern. Genom 
den redan utgångna första stora upplagan 
är arbetet tillräckligt både kändt och väl- 
kändt.

OBS. ! Kan portofritt erhållas äfven från
Hälsovännens expedition, Stockholm.

Östersjöbadet Visby.
Härligt läge vid hafvet, mildt ö-klimat. 
Genom sin äkta medeltidsprägel, sina stolta 

ruiner och sydländska växtlighet är kurorten 
högst tilldragande.

Alla moderna bad och kurmedel.
Specielt: Nerv- och magsjukdomar. 
Närmare resp. upplysningar lämna bad

läkaren & kamrerarekontoret, adr. Visby.
(S. T A. 60147)

Cascara Sagrada piller
(lösande piller)

försäljas à 1.50 pr flaska å apoteket Gripen 
STOCKHOLM.

Mot Mal! SCowiré:
kers Malpulver i askar à 1 och 2 kr., p:t 
25 och 50 öre, dessutom Alun, Camphor, 
Colkjvintäpplen, Naftalin, Naftalincamphor 
och Insektpulver m. m. i mina bodar 3 
Malmtorgsgatan, 24 Stora Nygatan, 23 Göt
gatan. With. Becker.

Utlåtande om Mellins Food.
H. Herr Axel Lennstrand, Gefle.

Då jag nu en längre tid vid min praktik 
som accushörska användt det af Eder till 
Sverige införda preparatet »Mellins Food», 
är det mig ett nöje kunna intyga, att jag 
anser detta födoämne värdt allt erkännande 
och jag tror ej heller att det beröm, det er
hållit, är öfverdrifvet. Vid ett särskildt fall 
kan jag på heder aflägga det vittnesbörd 
att jag- anser »Mellins Food Hafva 
räddat lifvet. och flerfaldiga gånger har 
jag varit i tillfälle att se de rent af stor
artade verkningar det åstadkommit. 
Jag kommer fortfaiande där så behöfs att 
använda »Mellins Food» och kan endast 
tillägga, att jag är glad att sådant preparat 
i verkligheten existerar, ty att på kemisk 
väg kunna framställa något, som till alla 
delar skulle ersätta modersmjölken har ju 
länge ansetts som ett olösligt problem.

Gefle den 30 Juni 1897.
AGNES COLLIN, 

Barnmorska.
Prof af MEIÆINS POOD sändes på 

beg-äran gratis och franco från Axel 
lennstrand, Gefle.
Generaldepot för Sverige, Norge, Danmark 

och Finland.
Bruksanvisning medföljer hvarje burk.

Eleganta
Starkaste
Mjukaste

JERNSÄNGAR
sängkläder!
FILTAR

Modernaste KUDDAR

THYRA GRAFSTRÖM.
Gardiner af boj och lärft samt af tunnare hvita, hem- 

väfda tyger.
Kuddar af lärft, stramalj, kläde och siden.
Borddukar. Serverings dukar. Bordlöpare.
Thehulvar. Korgar m. m.
Såväl färdiga som påbörjade arbeten.
Materialier af alla slag.

K. M. LUNDBERG.

“Tjugonde Århundradets

CORSET“
Den bästa Corset för alla sport- 

idkande damer.
Den bästa Corset för sjukskö

terskor.
Den bästa Corset för sångerskor. 
Den bästa Corset passande för 

alla figurer.
Den bästa Corset passande för 

alla årstider.
Dén mest bekväma Cörset,

Herm. Meeths.
GÖTEBORG.

Till allmänheten.
länd.

erhållas till
billigaste pris

CARL BORGSl
Säng-Etablissement 

13 Birger Jarlsgatan 13

P,en., f™1..,Stockholm s! mycket efterfrågade Stålsymaskinen Kornan är nu an- 
iabriksforsaljnmg Birger Jarlsgatan 6, Normans Symaskin-Verkstad.

Henning- Öfverström.
. - ( Denna farnilje-symaskin skiljer sig från andra symaskiner därigenom, att
den ar iattskottaie, hallbarare och enklare, samt brodér-maskin, stoppar söndrlet 

» i?'r Undervisning gratis. 10 ars fullkomlig garanti för fabrikationsfei. Säljes äfven 
pa Dekvama afbetalningar. (g4 -p ^ 60292)

Fristående automatiska
Barn-och Turisttält.

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

Tältets vikt HV2 kg. Höj
den 190 cm. Tältduken af 
prima vattentät, rödrandig 
markisväf.

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

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

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

 Östersund.

Kärringöns Hatsbad,

«1

Blomstervänner!
Akta Cactus Dahlie-pîantor i 12 nyaste 

sort. kr. 3,50 Kraftiga plantor af Äster, 
Löfkojor, Phlox, Penséer, Verbena m. fl. 
2 kr. pr 100 st.

Rotébro Handelsträdgårdar*
CARL LÜNDBLAD, Rotebro.

'<6❖
en för sin prisbillighet, sitt höga närings
värde och det bekväma tillagningssättet af 
alla husmödrar omtyckt konserv. Säljes 
hos hrr Konserv- och Delikatesshandlande. 

Aktiebolaget
Sveriges Förenade Konservfabriker,

Göteborg.
Kontrollant: Stadskemisten D:r J. E. Alén.

Bolagets ombud i Stockholm:
NILS BURMAN. 14 Mästersamuelsgatan.

Hälskyddare.
Skyddar strumpan från slitning, bruna 75, 

svarta 65 öre, porto inberäkn. Fransk-En
gelska Magasinet, Biblioteksgatan 32.

REALISATIONEN i Fransk-Engelska 
Magasinet fortfar. Utsökt vackra Bom- 

ullsbluslif Bluslif sys. Ylle- & Bomulls- 
flaneller, Ylle- & Bomullsstrumpor fr 95 öre, 
Walenciennes-spetsar m. m. Biblioteksg 32.

OBSERVERA!
Bildad, musikalisk flicka af god familj, 

men i saknad af eget hem, söker plats som 
värdinna hos ansedd ungkarl eller änkeman. 
Ar fullkomligt kompetent förestå ett hem 
samt äger ett godt och vänligt sinnelag. 
Prima ref. Svar till »Värmländska 1899», 
Iduns exp., Stockholm. (845)

LÄRARINNA i Stockholm önskar under 
sommaren kondition på landet i bättre

familj. Bästa betyg / Svår till 
ningsvan», Iduns exp.

»Undervis-
(846)

MOT FRITT VIVRE på landet önskar en 
ung, anspråkslös flicka läsa med ett 

par gossar eller flickor under ferierna. Goda 
rekommendationer. Svar till »M.», lduns 
exp., Sthlm. (858)

KVINNLIG GYMNAST önskar öfver som
maren plats i familj för att gifva sjuk

gymnastik o. massage. Närm. upplysn. Iämn. 
om svar sändes till »M. », Iduns exp.

MANLIG VAN GYMNAST önskar plats 
under sommarmånaderna å badort eller 

i familj för att meddela sjukgymnastik och 
massage. Har vibrator. Goda referenser 
finnas. Rikstelef. 32-12. Skriftliga förfråg
ningar besvaras af »John», Iduns exp.

(855)

Frimerker. Prisliste gratis. Gisholt & 
Jenssen, Skien, Norge.

FRÄGAS om någon bättre barnkär familj 
Vill såsom sitt eget barn upptaga en två

årig siläll flicka som saknar föfäldravård. 
Svar till »Snäll flicka», Kungsgatan 2, 1 tr., 
Enköping. (850)

LEDIGA PIATS

E« enkel, anspråkslös präst.
DOTTER, barnkär och ordentlig, som 

är villig att sköta och tillse en tvåårig gosse, 
erhaller plats i familj på landet (Vestergöt- 
land). Svar med uppgift om ålder, jämte 
lönevillkor, helst åtföljdt af fotografi torde 
insändas till »N;o 125», Iduns exp. f v b

(842)

KVINNLIG GYMNAST
(Liedbäckso Inst.) önsk. mot fritt vivre plats 
i familj på Jandet eller vid badort. Svar 
till »Anna-Lisa», Iduns exp. (856)

PLATS ÖNSKAR bildad, huslig, ordentlig 
flicka, kunnig i matlagning, bakning, 

sömnad, väfoad, handarbeten m. m. Svar 
»Gladlynt», Iduns exp f. v. b (860)

GYMNASIST pä reallinien önskar komma 
på landet för att Jäsa med en eller två 

gossar i någon af de lägre klasserna. När
mare pr telef. »Érunkeberg 198».

(S. T. A. 60657)

REGARDEZ ICI!
En ung flicka, som vistats 2 år i Frank

rike, och där aflagt examen i språket, samt 
äfven är hemma i tyska och engelska, mu
sik, hushåll etc., önskar plats under som
maren som sällskap på resor eller till bad
ort. Svar till »Begärd», Sv. Telegrambyrån, 
Malmö. (S. T. M. 30405)

LÄRARINNA, skicklig underv. i Svenska 
ämnen, språk och något musik får den 

1 sept, god plats på egendom nära Stockh. 
2 möjl. 3 elever, 8-12 år. Lön 250 kr. o. 
allt fritt pr läsår, 1 Sept.—15 juni. Ref., 
fotogr. sändas till »Godt hem», lduns exp., 
Stockh. (844)

LÄRARINNA för minderåriga barfi, un- 
dervisningsvan, anspråkslös och ej för 

Ung. Referenser jämte lönepretentioner, åt
följda af fotografi, insändes till A. Hansen, 
Högsäter & Stjernorp. (847)

UNG FLICKA
önskar till hösten plats som barnfröken, 
Något kunnig i sömnad och musik. Vid lön 
fästes mindre afs. Svar till »Selma», p. r. 
Norrköping. (863)

INFORMATORSPLATS
önskas under sommarferierna af gymnasist 
i Sthlms Realläroverk mot fritt vivre. Svar 
till »Informator 99». Iduns exp., Sthlm.

PLATS SÖKES af ung, bildad flicka, att 
mot fritt vivre gå frun tillhanda. Är 

kunnig i alla _ förekommande göromål samt 
enkl. matlagning. Svar motses tacksamt af 
»I. R.», Iduns Exp. (828)

Tj'N FRISK OCH VILLIG FLICKA, som 
Xj talar flytande engelska kan strax få ut
märkt plats såsom barnsköterska för ett 
barn och kammarjungfru uti liten familj å 
herrgård. En osom är villig medfölja till 
badort eller på andra resor föredrages, och 
kunskap uti tvätt och handarbeten är önsk- 
ligt. Svar jämte fotografi och betyg sändas 
till »English-speaking Nursegirl», Iduns exp., 
Stockholm. (818)

Elevplats
för student med håg för yrket finnes genast 
förmånlig anställning å

(849) Eslöfs Apotek.

EN PÀLITLIG FLICKA eller barnsköter
ska för tvänne barn, 2 år och 8 mån. 

gamla, far plats under sommaren eller pr år. 
Svar till »I. G.», Gefle p. r. Fullt tryggande 
rekommendationer samt fotografi erfordras

(857) '

BILLIG INACKORDERING sökes för en 
ung flicka i familj, hvarest ungdom fin

nes, och helst där 1 à 2 musikelever kunna 
påräknas. Svar till Telegrafstationen, Säl- 
henberg. (843)

T GODT HEM PÅ LANDET i närheten
_1_ af stad kan inackordering fås för som
mar eller helt af. Svar till »S. C.», Kri
stinehamn p. r.

GOD INACKORDERING för en ung, bil
dad flicka. Eget ell. deladt rum. Adr. 

Prostinnan Frida Lundström, Artillerigata» 
23, 2 tr., Stockholm. (862)

DEUTSCHLAND—DARMSTADT. 
Pensionat für junge Mädchen. Gründlicher 

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

Beläget ty2 mil till hafs
Bohuslän.

STOCKHOLM.
rekreationsort. ' Hafslufï. “s^Iing^lLk^^SalU^ad JPPeriie
Sjukgymnastik. Elektricitet. Utförliga orosnekt sändas “egäraJ.^Sicm^ka8 fir'

Rikstelef. 4711. MlirDSKOG’ a*ess «IU jumjtock-
f&gnmgar besraras'7(f Aädläkarei^FE^DItlK: ?1“daS 
holm, Klara Östra Kyrkogata 8. - -

TjiOR UNDERVISNINGSVAN LÄRARIN- 
ir NA fins till höstengod plats nära Stock
holm. Norra Inackorderingsbyrån, Mäster- 
Samuelsg. 62, Sthlm. Kl. 11—3. (859)

Fv FRISK>. anspråkslös och ordent
lig flicka, omkring 30 år, finnes nu plats 
nos gammal fru. Sökande bör vara kunnig 

i S°d matlagning och sömnad. Inga nöjen. 
4-Yin F°n 100 kr. Svar sändes
till »M. b.», Arboga p. r, (853)

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

TNACKORDERING ÖNSKAS under två 
JL månader f. o. m. 20 juni för 36 års flicka 
i godt prästhus å landet, helst i södra Sve
rige. Önskemål: god, husmoderlig ledning, 
undervisning i hushållsbestyr, jämnårigt flick- 
sällskap och tillfälle till bad. Svar med 
uppgift om villkoren till fru Siri Ljunggren, 
Christianstad. i827)

PA EN EGENDOM i Småland gifves till
fälle för bildade fruntimmer att blifva 

inackorderade öfver sommaren, mot 60 kr. 
pr månad. Nära kyrka, sjö, skog, daglig 
post, telefon. Svar till »Fru E. Rt», adress 
Riddersberg, Tenhult, (§29)


