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K
ronprinsessan i rom. för

IDUN AF FRIHERRE CARL 
RILDT, DE FÖRENADE RIKENAS 
MINISTER I ROM.

E SVENSKA FURSTINNOR, som be
sökt den eviga staden, äro icke många. 
Den första var Dorothea af Branden
burg, som två gånger burit Sveriges 

krona, såsom Kristoffers och sedan såsom Kri- 
stiern I:s gemål. En svensk dröjer dock icke 
gärna vid minnet af hennes Eoma-färd, ty då 
hon 1475 knäböjde inför Sixtus IV,. var det 
icke blott för att få del af jubelårets välsig
nelser, utan också för att klaga öfver, att Sten 
Sture och hans landsmän vägrade utlämna 
hennes morgongåfva och lifgedirg. Bland 
annat lyckades hon utverka, att påfven bann
lyste hela vårt upproriska land. För diploma
ter har dock drottning Dorotheas resa ett sär- 
skildt intresse, ty för att motverka hennes och 
konung Kristierns intriger afsände Sten Sture 
å sin sida till Eom den sedan så beryktade 
Heming Gadh, hvilken under nära tjugu år 
förde Sveriges talan vid den heliga stolen. 
Han kan betraktas såsom vår förste minister 
härstädes, fast han aldrig förde denna titel, 
utan den litet ståtligare orator, som då bru
kades.

Närmast i ordningen är drottning Kristina, 
som den 23 december 1655 höll sitt högtid
liga intåg genom Porta del Popolo. En in
skrift å den till hennes- ära då restaurerade 
öfverbyggnaden påminner ännu därom, d. v. s. 
om man vet det förut, ty drottningens namn 
är icke nämndt. År 1658 tog Kristina sitt sta
diga residens i Eom, och sedan hon i novem
ber 1668 återkommit från sin andra resa till 
Sverige, lämnade hon sitt präktiga palats vid 
Lungaran endast för att som lik föras att hvila 
i Peterskyrkan. Detta skedde i april 1689. 
Tjuguen vintrar och tjugu somrar tillbragte 
hon oafbrutet vid Tiberstranden, med undan
tag endast af ett par korta utflykter ; ett gan
ska godt betyg för Eoms så ofta förkättrade 
klimat.

Prinsessan Sofia Albertina kom hit som turist 
1792, och om hennes färd är föga att säga. 
Minnet däraf är dock bevaradt åt kommande 
sekler genom en i marmor huggen inskrift i 
den jättetrappa, som leder upp till Peters- 
kyrkans tak.

Få år därefter, hösten 1797, kom en inta
gande, ung fransyska, nulle Désirée Clary, till 
Eom för att tillbringa vintern hos sin svåger, 
Joseph Bonaparte, som efter freden i Tolentino 
blifvit republikens sändebud i Eom. Ingen
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Politik, trosnit och reslust hafva således under seklernas lopp 
fört fem svenska furstinnor till Eomnli och S. Peters stad. Den sjätte, 
vår nuvarande kronprinsessa, har förts hit af helt andra skäl: tyvärr 
af hälsoskäl. H. k. h. kom första gången hit i maj 1891, på åter
resan från Egypten, där hon tillbringat vintern, men hon stannade då 
blott ett par dagar i Rom. Lika kort blef uppehållet följande år, 
äfven då på återfärden från Egypten. År 1893 kom h. k. h. hit i 
mars och stannade då, efter några veckors uppehåll i Amalfi, en hel 
månad i Rom. Det var de glada förhoppningarnas tid, då man 
trodde en stadig bättring hafva inträdt. Det var också den period 
i kronprinsessans vistelse, då hon ägde mest krafter att visa sig ute. 
I slutet af april firade det italienska konungaparet sitt silfverbröl- 
lop med en serie af lysande högtidligheter, hvilka bevistades af en 
mängd furstliga gäster med tyske kejsaren i spetsen. Den vackraste 
festen var en karusell eller tornering, som uppfördes på eftermidda
gen den 25 april på Piazza di Siena i Villa Borghese, ett skåde
spel, som ställets naturliga skönhet lika mycket som den praktfulla 
uppsättningen gjorde till något i .sitt slag oöfverträffligt. Kronprin
sessan åskådade torneringen från den kungliga tribunen, men därtill 
inskränkte sig hennes deltagande i högtidligheterna. Men ett annat 
år skulle hon bli starkare, och då . . .

Detta då skulle likväl icke komma, tvärtom. Det följande året 
förde hit h. k. h. som en sjukling med nedsatta krafter, som ej fick

KRONPRINSESSAN PÅ PROMENAD.

kunde då ana, att' hön en gång skulle blifva drottning af Sverige, 
eller ens att hon skulle blifva Bernadotte’s maka, ty det var då 
fråga om giftermål mellan henne och en af Josephs följeslagare, ge
neral Duphot. Ödet ville emellertid, att hon skulle bo just i drott
ning Kristinas forna bostad, Palazzo Corsini, och från dess fönster 
skulle hon, blott fem dagar efter sin ankomst, se Duphot falla för 
en påflig kula, medan han sökte mäkla fred under ett upplopp. 
Désirée lämnade, med Joseph Bonaparte, genast Rom, och vi veta 
alla, hur underbara öden bringade henne att efterträda Kristina på 
den svenska tronen, liksom hon efterträdt henne i det romerska palatset.

Hennes sonhustru, änkedrottning Joséphine, var också i Rom 
våren 1875. From och troende katolik, ansåg hon det för en kär 
plikt att betyga Pius IX sin vördnad.

S:TA BIRGITTAS KYRKA I ROM.

tänka på annat än att lefva efter recept, och däri har ingen för
ändring sedan inträdt. Hvarje år har kronprinsessan därefter kom
mit hit i början af vintern för att återvända mot norden i maj, så 
snart det börjat blifva varmt på andra sidan Alperna. De för alla, 
som ha svaga lungor och nerver, farliga köldmånaderna januari—april 
är det således hon tillbringar i Rom.

Den eviga staden 'har just icke rykte om sig för att vara någon 
hälsoort, men det är med den som med så mycket annat, att den 
är bättre än sitt rykte. Detta är gammalt, ett arf från den pitto
reska, men smutsiga påfvestaden. Det nya utilistiska italienska 
regementet har rätt illa försyndat sig mot skönhetssinnet, men det 
har gjort staden ren och snygg och så godt som jagat febern på 
porten. Sommartiden är kanske inte så värst hälsosam i Rom, och 
ej hösten heller, ty då blåser ofta den lömska sciroccon, men om 
vintern är det moderna Rom utan tvifvel en af de bästa uppe
hållsorter man kan välja söder om Alperna. Detta förutsatt att 
man lyckas skaffa sig en bostad, där man kan elda ordentligt. Kan 
man det, har klimatet blott ljufva sidor; men kan man det ej — 
och det är ingalunda lätt -— så fryser man i de dragiga rummen 
med stengolf mycket värre än i Stockholm. Det är Roms dåliga 
bostäder, ej Roms luft, som lagt så mången nordisk turist på sjuk
bädden.

På Grand Hôtel, kronprinsessans ständiga högkvarter, äro natur
ligtvis, liksom på de flesta nya hotellen, alla hygienens och komfor
tens fordringar tillgodosedda, och där samlas också år efter år sådana 
hälsosökande, för hvilka Egypten är för aflägset och som i Rom 
finna hvad Rivieran sällan bjuder: torr luft och förstklassig läkarvård.

I det senare afseendet lämnar Rom intet öfrigt att önska. Utom 
de talrika italienska läkarne praktisera här många utländingar, och 
bland dem intager sedan några år en svensk det främsta rummet. 
Doktor Axel Munthe, som nu i sex år varit kronprinsessans läkare, 
är i Sverige egentligen känd som en författare, hvars »Bref från 
Napoli» och »Små skisser» ingen, som läst dem, torde ha glömt. 
I Rom däremot är han endast läkaren, men hans rykte som sådan

Bland nu befintliga Gaeaosorter 
intages säkert förnämsta platsen af HULTMANS CACAO .«SSÄSS
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är ej endast romerskt, utan europeiskt —- och 
amerikanskt på köpet. Hvarje vinter komma 
patienter från när och fjärran, mest från Eng
land och Amerika, till Kom för att söka hans 
råd. Litteraturen blir lidande därpå — han 
skrifver själf i företalet till sin sista bok 
»Vagaries», att han numera blott skrifver för 
apotekare — men den lidande mänskligheten 
har också sina kraf.

Underliga byggnader, dessa moderna jätte
hotell! Om Kom skulle begrafvas liksom Pom
peji och gräfvas upp igen om 1800 år, skulle 
få ruiner kanske intressera och intrigera fram
tidens arkeologer mera än just Grand Hôtel’s. 
Att förklara spillrorna af S:t Peter blefve jäm-

KRONPRINSESSANS SALONG PÅ GRAND HOTEL.

raste, kvickaste och älskvärdaste af alla drott
ningar. Också utöfvar Kvirinalen en liflig 
dragningskraft på hela Europa, och på Amerika 
kanske ännu mera. Hoffesterna i Rom ha en 
stark kosmopolitisk anstrykning, som ger dem 
ett större intresse, än dylika tillställningar 
vanligen äga. — Men de hafva ur hygienisk 
synpunkt den olägenheten, att de äga rum på 
kvällen eller, rättare sagdt, på natten, och re
dan därför skulle kronprinsessan, som ej får 
gå ut efter solnedgången, aldrig ha kunnat 
visa sig vid dem.

Det är brukligt, att furstliga personer äfven 
aflägga ett besök hos det andra hofvet, det i 
Vatikanen. Det har naturligtvis en helt annan 
prägel än det kungliga ; det är ett stycke me
deltid med ansatser af renässans, barock och 
rococo, ' som afspeglar sig i dess bruk, cere-

Tv
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förelsevis lätt. Men en inrättning som denna, betingad af det mest 
invecklade nät af sociala villkor och företeelser, den kunde sätta 
myror i hufvudet på den skarpsinnigaste forskare. Inom dess mu
rar äro alla samhällsklasser representerade, från kungliga personer,, 
milliardärer, konstens, politikens, vetenskapens stormän, ned genom 
den namnlösa hopen af resebyråturister, ända till de tjänande brö
derna i visthus, kök och stall. Grand Hotel’s stora salar och salon
ger äro en af märkvärdigheterna i Rom. Där ser man under en 
säsong passera de ryktbaraste af alla de ryktbara, som komma till 
Rom —■ och hvilka komma numera icke till Rom? Det är därför ett 
af de ställen, där den nyfikne gärna »tittar in» på eftermiddagen. 
Dessutom är det för sina rymliga lokalers skull valdt af den ele
ganta världen för dess subskriberade baler och banketter.

Ja, mycket namnkunnigt folk får man se på Grand Hôtel — 
men icke lätt vår kronprinsessa! De allra flesta af dess gäster ha 
säkerligen ingen aning om, att hon bor där! Det är just en af de 
stora fördelarne med de moderna hotellen, att de tillåta sina privi
legierade gäster den mest fullständiga isolering midt i allt det bru
sande lifsvimlet. Kronprinsessans våning är ej stor: en salong, som 
tillika är matsal, ett arbetsrum och ett sofrum; det är allt hvad hon 
disponerar för sig själf. Men denna lilla våning, som bildar det soli
gaste hörnet i hotellet och har sin särskilda upp- och utgång, är 
också den tystaste och lugnaste man kan tänka sig. Dit tränger ej 
ljudet af det bullrande lifvet nedanför, och vore det ej för en och 
annan koffert i korridoren utanför, skulle intet röja någon skillnad 
från en förnäm enskild bostad.

Det lif kronprinsessan för är det mest tillbakadragna man gärna 
kan tänka sig. Mellan h. k. h. och den italienska konungafamiljen 
har städse den förtroligaste hjärtlighet rådt, men i sällskapslifvet 
vid hofvet har h. k. h. aldrig kunnat deltaga. Intet hof kan vara 
angenämare än det italienska; den traditionella oundvikliga etiket
ten har af de moderna idéerna, folklynnet och alla de omgifvande 
förhållandena smälts ned till ett väl afpassadt lagom, lika fritt från 
stelhet som från godtycke ; och till medelpunkt har detta hof den vack- KARUSELLEN PÅ PIAZZA DI SIENA.



IDUN 1899. — 4

KRONPRINSESSAN VID VILLA BORGHESE.

var här, fick han vara h. k. h:s ciceron bland 
fornlämningarna på Forum romanum och Pa
latinen. Till ledsagare på sina vandringar å 
de kristna antikvitetern as område har hon haft 
ingen mindre än katakombforskaren Joseph

Wilpert; på det klassiskt hed
niska området Wolfgang Helbig, 
en annan af vetenskapens stor
män. H. k. h. far också gärna 
nt på egen hand för att på cam- 
pagnan längs Via Appia leta upp 
ett eller annat bortglömdt minne 
från forna dagar. Det lyckas of
tare, än man kanske skulle tro.

På dessa färder är kronprin
sessan alltid åtföljd af sina två 
hvita lapphundar. Till antikvi
tets-jakt duga de ungefär lika 
bra som till annan jakt, men de 
äro tappra, trogna vaktare, och 
det har vissa fördelar med sig 
på Roms campagna.

Så länge h. k. h:s släkting, 
kardinal Hohenlohe lefde — han 
dog i oktober 1897 — var den 
muntre och lärde gamle prelaten 
ett kärt sällskap för h. k. h. och 
en väl behöflig tröst i den ofta 
tryckande ensamheten. Någon 
gång ställdes då färden till kar
dinalens slott Villa d’Este vid Ti
voli, ett af renässansens prakt
verk, både som byggnad och som 
parkanläggning, och till ruinerna 
af Hadriani jätte-villa på slätten 
därnedanför, men nu är det sorg 
under de mörka järnekshvalfven 
därute, och kronprinsessan far ej 

mera dit, utan hellre till grafven å tyskarnes 
lilla kyrkogård på St. Peter, där den gode 
gamle hvilar.

Mina läsare veta väl, att kronprinsessan är 
en skicklig fotograf och under de två första

monier och kostymer. Mindre till
dragande, men vida egendomli
gare än Kvirinalen. , Jämförelsen 
kunna dock endast protestantiska 
kungligheter göra ; för dem stå 
båda palatsernas dörrar öppna. 
Men för de katolska gäller ett 
strängt: antingen —- eller. Att 
gå först till Vatikanen vore ej 
uppmärksamt mot Kvirinalen ; 
och gå de först till Kvirinalen, 
tager ej påfven emot dem. — 
Kronprinsessan har, såsom bru
ket är, hvar je år aflagt ett besök 
hos Hans helighet, som, ifall 
skvaller talar sanning, alltid mot
ser det med en viss sympati. 
Sedan kommer kardinal Ram- 
polla och gör kontravisit å påf- 
vens vägnar.

Det gäller om kungliga per
soner, lika väl som om vanliga 
dödliga, att en sjuklings lif ej 
kan vara mycket händelserikt. 
Att ej orka mycket och ej få gå 
ut annars än då solen skiner, 
betyder att vara afskuren från 
allt sällskapslif, liksom från den 
här lika omväxlande som intres
santa musik- och teatervärlden.
Egentligen vore det lättare att 
beskrifva hvad kronprinsessan 
icke gör, än hvad hon gör.

Lyckligtvis erbjuder Rom äfven för den 
kroppsligt svaga så oändligt mycket af in
tresse. Kronprinsessan har mycket sysselsatt 
sig med arkeologiska och historiska studier. 
Då professor Sam Wide för några år sedan

.

KRONPRINSESSAN VID VILLA BORGHESE.
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åren af sin Koma-vistelse tog h. k. h. 
ett högst respektabelt antal bil
der. Sjukdomen har emellertid 
ej lämnat ögonen i fred, och om 
ögonen gäller, om någonsin, den 
riksbekanta satsen: »den största 
sparsamhet skall iakttagas». H. 
k. h. har därför måst inskränka 
den tid, hon ägnar åt läsning och 
skrifning, och fotografln har na
turligtvis också fått maka åt sig.
En ersättning för dessa uppoff
ringar finner h. k. h. i sin musi
kaliska talang — hon är näm
ligen en särdeles god pianist — 
och i sitt intresse för geologien.
För detta har hon egentligen sin 
äldste son att tacka. Den unge 
hertigen af Skåne gör geologiska 
samlingar, och vid hans ålder 
samlar man ifrigt. En dag skref 
han till sin mor, att det i hans 
samling fattades ett petrifikat, 
som borde kunna finnas på slutt
ningen af Monte Mario strax utan
för Rom. Det kunde ju kron
prinsessan försöka att taga reda 
på. Och verkligen — det lycka
des. Men kronprinsessan hade bi
tit i äpplet från geologiens kun
skapsträd, och nu vandrar den 
ena petrifikaten och märkvärdiga 
stenen efter den andra från Rom 
till Stockholms slott. — Då krafterna räcka till, 
tager h. k. h. stundom emot besök af härva
rande ambassadörer och ministrar samt af en 
och annan resande landsman, men rent cere
moniella visiter äro i regeln uteslutna.

KRONPRINSESSAN VID VIA APPIA.

Våra svenska minnesmärken i Rom har 
kronprinsessan särskildt intresserat sig för. 
Finnas då några sådana, frågar kanske läsa
ren? Ah jo; många äro de ej, men ej heller 
obetydliga, och utrymmet tillåter ej att här

uppräkna allt, som i den eviga 
staden talar om Birgitta, Kristi
na, Gustaf III och ännu några 
mindre lysande namn. Märkligast 
är Birgittas kyrka vid Piazza 
Farnese med dess svenska graf- 
var, nu förenad med ett i det 
forna svenska »hospitalet» inredt 
karmeliterkloster. Kyrkan har 
från konungen mottagit ett par 
präktigt ciselerade ljushållare, 
från Sverige genom subskription 
en altarduk samt från kronprin
sessan en konstrikt väfd matta, 
hvars mönster återger motiv från 
Birgittas bekanta relikskrin.

Ofriga katolska kyrkor besöker 
h. k. h. endast undantagsvis, när 
någon särskildt vacker eller egen
domlig ceremoni äger rum. Dessa 
kyrkliga högtidligheter, »funktio
ner» kallas de vanligen, äro vis
serligen från konstnärlig syn
punkt ytterst tilldragande. Prak
ten i arkitektur, dekoration, dräk
ter och framför allt musiken er
bjuda en sinnenas fägnad, som 
lockar till basilikornas hvalf äf-
ven de oblidaste motståndare af
den lika själlösa som granna ri
tualen. Främlingen isynnerhet för
summar ej gärna påskfesterna i 
Peterskyrkan eller Lateranen, eller 

julen i 8. Maria Maggiore kring frälsarens egen 
vagga. Ingen, som med någon själf-respekt bär 
Baedekers röda bok, kan underlåta det, och 
många komma hit enkom därför. Men med 
alla sina lockelser äro »funktionerna» mycket

gips afe
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,
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KRONPRINSESSAN VID VIA APPIA.
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långa, och trängsel och drag, två ohygieniska 
element, äro med dem så godt som oskiljaktigt 
förenade. För kronprinsessan är det därför nu
mera blott sällan möjligt att bevista dem.

Det är icke mycket kvar att säga om h. k h:s 
Roma-vistelse, men bilden blefve icke fullstän
dig, om den icke också erinrade om hennes 
trogna följeslagarinna under alla dessa biltoga 
vintrar, friherrinnan Alströmer. När man läm
nar hemmet, är allt, som påminner därom, kärt ;

ju trognare, dess kärare. 
Och detta gäller så väl 
om personer som om 
döda ting. Intet un
der då, om ett så starkt 
band fäst h. k. h. vid 
friherrinnan A., ty det 
torde vara svårt att 
finna en dam med ett 
mera utprägladt svenskt 
sinne än hon. — Nå
gon hoffröken har icke 
under de sista två åren 
varit h. k. h. följaktig.

Jag har här sökt i 
allmänna drag skildra 
kronprinsessans yttre 
uppträdande i Rom. 
Det är konturerna af 
den silhuett, som heter 
ett kungligt privatlif. 
Att gifva silhuettens yta 
lif med teckning och 
färg tillkommer först hi
storien. Men ett vet 

jag: när historien kommer att göra palett och 
duk i ordning för att måla kronprinsessan i 
Rom mot bakgrunden af blå himmel och stän
dig grönska, så kommer den också att taga 
mycket violett med på penseln : den tåliga re
signationens och den hjärtliga enkelhetens 
färg.

Rom i februari 1899.
BILDT.

ETT VICTORIA-NUMMER

kan man med skäl kalla detta nummer af 
Idun, hvars innehåll helt visst bör kunna på
räkna våra läsares synnerliga intresse. Det 
kan ock betraktas som ett åpropos till Victoria- 
dagen, vår kronprinsessas namnsdag, som in
träffar i morgon, den 12 dennes.

Den skildring af kronprinsessan Victorias 
lif i Italien, som vi haft det stora nöjet mot
taga från en så elegant och med ämnet för
trogen penna som friherre Carl Bildts, vår 
minister i Rom, fullständigas på det lyckliga
ste af de intressanta och till största delen en
kom för Iduns räkning tagna fotografiska bil
der, som åtfölja. Både friherre Bildt och hans 
friherrinna äro skickliga amatörfotografer, och 
tack vare h. k. h:s ynnestfulla välvilja och 
det friherrliga ministerparets vackra konst ha 
de skiftande bilderna kommit till.

Det charmanta porträttet af kronprinsessan 
på första sidan är det senast tagna af henne, 
som finnes, och af h. k. h. personligen öfver- 
lämnadt för ändamålet.

För bilden ifrån karusellen i Villa Borghese 
stå vi i tacksamhet till grefve Louis Primoli 
i Rom samt för den större — öfre — interiö
ren från kronprinsessans salong till direktör 
A. Pfyffer, chef för Grand Hôtel därsamma- 
städes.

•? V? ^ -x? '5? Sf

Siden-Bastrobc
kr. 12:30 till kr. 58: 80

lör tyg till hel klädning Tussors och Shantungs

Hostadstomter
i hufvudstadens omedelbara närhet. Härlig natur, vackert belägna, bekväma kommunikationer.

Östra dalgången från parken.

Gröndals Tomt- <fc Byjï^nads-A.-B., Central palatset.

Köp alltid radiatorsmör!
Via postlinien SÄSSNITZ-TRELLEBORG

förmedlas den snabbaste förbindelsen till kontinenten medelst de stora, elegan och be
kvämt inredda hjulångar ne Soea och Germania samt propellerångarne Re c och 
Imperator. OBS. ! Endast en tullbehandling! Vidare genom von Essen & Frick, Malmö, 
Kontinentkontoret, Trelleborg, och Stockholms Seseburean. Stockholm, genom hvilken se
nare biljetter för resor öfver hela världen tillhandahållas. Svenska rundresebiljetter ut
lämnas genast utan tillägg af provision.

Agra Grädd-Margarin är bäst!

H osta,
hals- och bröstkatarrer
öfvergå vid bristande vård och an
vändande af overksamma medel 
icke sällan till svårare kroniska 
sjukdomar. Ett godt behandlings- 
medel till förekommande häraf är 
Salubrin, om det användes enligt 
beskrifning till värmande omslag, 
gurgling och inandning; fördelak
tigast och bäst är att för inand
ningen använda salubrininand- 
ningsapparat.

SALUBRIN tillhandahålles i Stockholm 
å apoteken Elefanten, Vasen m. fl. apotek, 
hos hr apotekaren C. F. Dufva och följande 
hrr handlande: Alfr. Andersson, And. An
toni, Carl A. Berg, Th. O. Björklunds Sö
ner, Ivar L. Bohman, I. F. Broms & Son, 
A. Brunander, A. Haglind, M. Hansen, F. 
I. Kahn, H. F. Lemke, K. Vilh. Lindström, 
D._ Lundin, August Melander, Arvid Nord- 
quist, Emil Nordstrom, Knut Spira, Sund
ström & C:o. Mauritz Widforss, C A. Aker- 
holm m. fl.

Skura icke
kokkärl med sand och aska, ty däraf sûtes 
kärlen och förtenningen ut!

Det bästa och angenämaste skur- och ren
göringsmedel är Lagermans Kraft-Skur- 
Pulver Sälj es hos alla minuthandlare i 
riket Ende tillverkare Kraft-Tvål-Fabri
ken, Jönköping.

C Äkta c*»
yroler=Eodcn

för Herre och Dam
i parti & minut på lager hos

J. C. Sandberg,
3 Brunkebergstorff 3.

såsom svart, hvitt och kulört Henneberg=Siden från 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

Bal-Siden............... fr. 65 öre—16,45
Siden-Grenadin... > 90 öre— 8,65
Siden-Bengalin. > kr. 1,75— 8,35

pr mtr. Siden-Armûres, Monopols, Cristalliques, Moire antique. 
Duchesse, Princesse, Moscovite, Marcellines, sidentäcken och f lagg= 
tyger m. m. frakt- och tullfritt till hemmet. — Profver och kata
log omgående. — Dubbelt porto till Schweiz.
G. Hannebergs Siden-Fabrik, Zürich,.

(K. & K. Hofleverantör.)

QH 7,-744.
rf^3Srïïîl

-p/IBRlKS-A/iRKE:
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RheinVeilchen-

JBh. (RhE-N-VIOLETTE")

15^ S■* herjesleilt in -c ,aU(fe CologneäRarfüntettt'k j
»FJ*D.MÜl.HENSÿ.J

ÅTERGER NATURTROGET VIOLBLOMMANS DOFT.

Försäljes af alla välsorterade parfym- 

handlande à kr.2,25,3.-och 4,50 per flaska.

Genera/afent / Svorffe for Par/ammr ^/(h'ö'/n 
fmi/ßoström, Norr/andff df 3ford/? o/m.

Ny fläcktvål Quillaia oöfverträffad
Quillaia-tvålen

är en ny fläcktvål, som borttager alla fläc
kar t. o. m. obläck, utan att skada tyget. 
Med Quilaja-tvålen tvättar man- själf på nå
gra minuter sina glacéhandskar och ljusa 
skor. Tvålen får återlämnas om den ej hål
ler hvad som lofvas i prospektet.

Säljes hos G. F. Dufva, Drottningg. 41, 
hos Nordings parfymaffär Biblioteksgatan 11 
samt hos de flesta specerihandlare i Stock
holm. Sändes till landsorten mot insän
dande af 1 kr. i frimärken till J. Malm, 
Stockholm. (G. 77361)

Symaskin,
Wheeler & Wilson, som syr väl säljes till 
30 kronor. Adr. Drottninggatan 73 E>, 1 tr.

ODENSVI PRÄSTGÅRD, 8/4 mil från 
staden Köping, mottagas från 15 nästa 

juni flickor till konfirmationsundervisning 
tillsammans med husets egen dotter. Vi
dare genom brefväxling med C. G. Åström, 
kontr -prost, adress Odensvi, Köping. (289)

Landtmanna-& Kredit
kassan

N:r 1 Mynttorget Stockholm.
Depositionsränta ................................ 5 %
Sparkasseränta.................................... 5 %

Â h varje sparkassebok kan lyftas intill 
1,000 kr. i månaden utan uppsägning.

Inteckningsbolaget.
— Stockholms Intecknings-Garanti-Aktiebolag. — 
Hufvudkontor : Malmtorgsgatan n:r 1, 

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

öppet kl. */210—3.
Depositionsränta ............................ 472 proc.
Upp- och Afskrifningsränta......  3 »
Sparkasseräkning(vid Afd.-kont.) 4 »

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

(ur sånger och bilder af c. d. af wirsén.)

För den, som känt, ej något hvardagskval, 
Men någon sorg, som helgar eller krossar, 

Som ej kan lättas genom glam och tal,
Och hvilkens hörda tidsfördrif ej lossar,
För honom är det stränga, sorgsna Rom 
En vallfartsort, en älskad helgedom.

Så ha hans egna tårekällor sinat,
Allt har förhärjats under ödets fjät,
Blott ett är öfrigt, smärtans majestät.

Men här, men här i häfdens perspektiv 
Ett enskildt hjärtas gömda kval förtonar,
Han smälter samman med det flyddas lif,
En sträng, men skön musik hans bröst försonar: 
O, hör de underbara toners gång,
En andekör, Campagnans sorgesång 1

Där finns en punkt, dit dagens larm ej når, 
Men dit han gärna länkar pilgrimsbanen 
Och helst när dagen ned till hvila går,
Det pla tsen är vid stilla Latera nen,
Som blickar med en jättestor fasad 
På jätteöknen kring en jättestad.

Till Scala Santa ej han styr sitt tåg,
Där missledd andakt fromt för aflat kryper, 
Campagnans allvar lockar mer hans håg,
En minnesskrift med halfförbrustna typer.
På tempeltrappan slår han tyst sig ned 
Och ser kring öknen ut i kvällens fred.

Och dagen domnar. Aftonrodnans färg 
Betäcker slätten, vesperringning ljudar,
Och fjärran vinkande Sabinerberg 
Ur aftondimman höja blåa skrudar:
Så ser hans själ i vemods aftonfärg 
Ur fjärran vinka hoppets blåa berg.

När plötsligt dunkel nu på hvalfvet står 
Och klockors dallring än i rymden flyter, 
Plan till Volkonskys öde villa går,
En ros han där ur blomsterhäcken bryter 
Som vänlig underpant, att mången gång 
Ur sorg och tystnad spirar upp en sång.

Hylin & C
FABRIKSAKTIEBOLAG

OS i

KONGL. HOFLEVERANTOR

Ë UTSTÄLLNINGSTVÅLAR: §
Ë Viol, Hyacinthe, Heliotrope, Syrén m. fl. I
\ THEA-ROS-PARFYM M. FL. j
I prisbelönta vid i8çj års utställning med =
[ GULDMEDALJ j
E För säljes i våra butiker z
E 8 Seg^ering;s£:ataTT — ~\Testerlång-gr&tan 18 E 
= A. T. 64 69. A. T. 24 97. =
E samt hos alla finare Parfymhandlande i riket. z

ÄNNU ÄR TID!

IDUN, ILLUSTRERAD TIDNING FÖR 
KVINNAN OCH HEMMET, är vårt lands 

förnämsta och mest spridda familjeblad. Upp
lagan, alltjämt i starkt stigande, är för när
varande c:a 30,000 ex. Två rikt illustrerade 
nummer i hvar je vecka. Pris för helt år en
dast 5 kronor. Ny tillträdande prenumeranter 
erhålla ännu alla nummer från årets början. 
Uppskjut därför icke längre prenumerationen!

Dess akvedukter ha ej vatten mer, 
Dess forna rika växtlighet förtvinat, 
Så har hans egen glädje vissnat ner,

•>. •'v ■'■v. «v

Hofjuvelerare ■A
vA * 1 Jakobstorg

STOCKHOLM.
TANDLÄKARE

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

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

Drottninggatan 68, Stockholm.

Äkta

Örtmixtur
för mag- oeh bröst

sjukdomar.
En massa intyg från fullt trovärdiga per

soner, som af denna mixtur blifvit fullkom
ligt botade från svåra sjukdomar, kan före
tes. 6 fl. på satsen kostar 4.40 sändes 
pr järnväg mot efterkraf, på båt endast om 
den är „betald. Mindre än hel sats sändes 
icke. Återförsäljare i Stockholm Herman 
Andersson, Skepparegatan 47, 1 tr.

Sofia Larsson, f. Aschier.
Riks-, Post- och Telegrafadress Jönköping.

ÄGG
i parti billigast.

L. H. Södergren (Alliance).
Kontor Drottninggatan 70.
Riks 29 79. Allm. 12906.

Udmin, JL cJlÄ Ù
ItAv Irtd-i

Al .-cr;-3: a:-. -. =52?^ 'SR x:

Schfaeher-Siilen
är det bästa!

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

Specialitet: Nyaste sidentyger för sällskaps-, 
bal- och promenadtoaletter samt till blusar och foder.

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

Schweizer & Co., Luzern (Schweitz).
Sidentygs-Export. (Q

Friestedts Foderbenmjöl (GuldmedaljA Säljes genom Hrr 
Apotekare ocb Handlande.
A. W. Friestedt, Stockholm.

Till allmänheten!
Som svar pä Herr Rud. Jeanssons minst sagdt omotiverade 

angrepp mot vär Patent-Normal-Tvål föreläde vi den ärade 
allmänheten följande resultat af handelskemisten ingeniör John
Landins jämförande undersökningar
Sunlight-Tvålen :

af Normal-Tvålen och

Vatten.
Verksam substans 
beräknad såsom 

fettsyradt 
natron.

10,6 proc. 86,4 proc. 
24,13 » 71,84 ))

Nornial-Tval........ -.......
Sunlight-Tvål .................
Häraf framgår, att Sunlight-Tvålen innehåller nästan två 

och en half gånger så mycket vatten som Normal-Tvålen, 
men närmare femton procent IKEIHDEE verksam substans!

Då Herr Jeansson icke kan jäfva detta resultat, åtnöjer han 
sig med att kalla dessa analyser »intetsägande» och »vanmäktiga». 
Att de emellertid icke äro så »intetsägande» torde snart nog blifva 
klart för honom. — Mot hans anfall på benämningen »Patent» 
hos ITormal-Tvålen meddela vi till den ärade allmänhetens 
ledning endast att såväl tillverkningssättet af UTormal- 
Tvålen som de därvid använda maskinerna äio i Sve
rige patenterade enligt patenten ILris 9152, 9153 
och 9533 af den 2 Mars 1898.

Det öfriga innehållet i Herr Jeanssons annonser låta vi stå 
för hans egen räkning såsom häst karaktäriserande upphofsmannen.

Stockholm den 3 Mars 1899.

(G.77756)
Vördsamt

G rum ir.e & Son.

Sparkasseräkning
Räntegodtgörelse 5 proc.

Å hvar motbok kunna intill 1,000 kronor 
i månaden uttagas utan uppsägning.

I landsorten boende torde bänvända sig 
direkt till banken.

Aktiebolaget
Stockholms Diskontobank

I Regeringsgatan I.

Christianstads 
Enskilda Bank

i Stoc^iiolaa,
Drottninggatan 2, hörnet af Strömgatan

emottager penningar på

Sparkasseräkning
mot godtgörelse af högsta despositionsränta.

Utan uppsägning kunna å en bok sam- 
manlagdt 1,000 kr. i månaden uttagas.

Skydd åt efter le fvande!
Allmänna

Pensionsförsäkringsbolaget
tillförsäkrar på fördelaktiga villkor

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

testam ents-försäkringar i olika kom
binationer.

OBS.! Äfven genast börjande iifräntor. 
..«wr All bolagets vinst tillfaller de för

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

Hufvudkontor : Strömsborg, Stockholm.

Undervisning i linnesömnad
meddelas af bildad flicka. Enkel, praktisk 
metod med användande af apparater för att 
undvika tråckling. Mönster erhålles. Hvarje 
kurs (pris 15 kr.) omfattar 1 månad, 2 tim
mar dagl. Elev syr endast eget arbete. 
Profver till påseende. Karin Egnér, Nybro
gatan 53, 4 tr. Rikstel 35 30. OBS. ! Äf
ven för fruar att beakta. (S. T. A. 56566)

Utlåtande om Mellins Food.
H. Herr A. Lennstrand. Gäfle.

Sedan jag nu piöfvat »MELLINS FOOD», 
hos Consul---------- här i staden och fun
nit mig fullt tillfreds därmed, önskade 
jag använda samma födoämne till en annan 
af mina patienter, bvarför Ni torde godhets- 
fullt sända till en början ett kärl »MEL
LINS FOOD» till Consulinnan------ — —
mot efterkraf. Högaktningsfullt

Lasaretlsläkare.
Prof af MELLINS FOOD sändes på 

begäran gratis och franco från Axel 
Lennstrand, Gefle.

Korkmattor, genomgjut
na, enfärgade och tryckta, finnas i 
största urval och tillhandahållas 
profver samt kostnadsförslag på 
begäran hos F. Uhnér & C:o. Freds- 
gatan 22.

Aktiebolaget

Gustaf Adolfs Torg n:r 14,
Depositionsränta................................ 4 Va %.

Stämpel å ouppsagda bevis bekostas af 
Sundsvalls Handelsbank. (G. 77423)

Bankaktiebolaget
Stockholm—Öfre Norrland,

Drottninggatan 6.
Hushållsräkning 4V2 %■
Kassafack till 15, 20, 25 kronor.

Bästa Ceylon Thé
1,25 pr V4 kg. hos HERM. R. STOLPE, 
Skeppsbron 6. A. T. 2238. (S.T.A.57244)

Professor G. CEDERSCHIOLD
behandlar med masssge : mag- ocb tarmsjuk
domar, nervåkommor, kronisk snufva och 
svalgkatarr, fruntimmerssjukdomar m. m. 
Sthlm, Stallg. 4, hörn. midi emot Grand Hotel.



( Sv. Panoptikon
Stockholm.

* Största sevärdhet.*!

VAFKURS
börjar 15 mars. Samtidigt en 3 mån. kurs 
för några frie'ever. Anmälningar sändas till 
Väfskolan i Örebro.

NINA VON ENGESTROM.

f renumerera på ’Jdun
Sam mandrag

af
Lifförsäkringsbolaget

Mutualises
verksamliet år 1898.

INKOMSTER. Kr.
Premier ........  157,905,778,02
Räntor etc. ___   17,342,889,20

Kr. 205,248,617,28

UTGIFTER. Kr.
Till försäkrade ............  92,356,937,87
Andra, utgifter —........ 39,154.401,23

Kr. 131,511,339,10

TILLGÅNGAR. Kr.
Fastigheter ................ 76,883,020,93
Första inteckningar... 255,610,376,49
Obligationer................  600,582,616.90
Andra tillgångar -----  102,436.393,73

Kr. 1,035,512,408,05

SKULDER. Kr.
Försäkr.-fonder ____ 869,621,793,58
Vinstfond.......... .........  165,890,614,47

Kr. 1,035,512,408,05 

Bländande hvit
REN LUKTPRI T V Â 11
Alldeles oskadad ...
erhålles genom att begagna

M.Zadigs Tvättpulver.
Garanteradt utan klor eller andra skadliga 

ämnen. Fås i alla bättre minutaffärer.
Försök en gång

och Ni ångrar Er icke.

Sybehör 
; Fodervaror

och
Garneringsartiklar

i största urval 1
Order

uppg. till 20,kr. 
exp. till lands
orten franko.

IMF" üöp
G o dt Santos-Kaffe

50 à 60 öre pr kg. ”^0f 
Fin-fint Santos af nya skörden, myc

ket godt......  à 0: 70, 0: 75 o. 0: 85 pr kg.
Extra l:ma D o högsta kvalité med 

fin arom och full styrka ...... 0: 90 pr kg.
Prima Campinos .................. 1:00 » »
Finaste PLANTAGE KAFFE, kraftigt

och välsmakande............. 1: 05 pr kg.
Utsökt god POETOKICOART 1: 10 . . 
Extra l:ma COSTA EICA ... 1: 12 . . 
Fin-finljus Java. mycket godt 1: 15 » • 
Extra l:ma GUATEMALA, särdeles

omtyckt ............................. 1 20 pr kg.
Finare kaffesorter till högre priser 

finnas äfven å lager 
Allt pr säck om cirka 60 kg. samt 5 öres 

högre pris då minst 10 kg. köpas. — Allt 
Kaffe lever, fraktfritt vid närmaste 
järnvägsstation vid köp af hel sack 

Sändes till landsorten mot efterkraf eller 
förut insänd remissa. Prof af samtliga sor
terna erhålles franco mot insändande af 20 
öre i frimärken.
W Ingen hör försumma att profva 

dessa verkligt goda och hilliga Kaffe
sorter, hvilka ej äro att förväxla 
med de som af andra firmor utbju
das under samma namn. 
.Telegrafadress: K. W. KARLBERG,

Karlbergius. 33 Döbelnsgatan 33. 
Allm. t. 7627. Riks 3644. Stockholm.

OBS. Fullt profenl vara. Redbar be- 
handl. Ferm exp. Skynda rekvirera.

TDCROSSE & BLACKWELL, L
LONDO OST.

Etablerad 1706. Hofleverantörer till H.M. Drottningen af England»

PICKLES, SÅSER, MARMELADER.
erhallas hos alla större specerihandlare inom riket.

Köksuppsättningar,
endast 1 :ma varor.

A A Johan Ericsson & C:o A A
■■ ■■ Malmskilnarisnafan ™ ™

endast 1 :ma varor.
Johan Ericsson & C:o

Malmskilnadsgatan
Förtenning med Eng. Tenn alla dagar.

Allm. Tel. 5377. Biks-Tel. 2546.

JOH. LUNDSTRÖM & C:o.
Stenkol, Cokes,

l:ma maskinkrossad Antki?aeit$
bästa bränsle för illuminationskaminer och värmenecessärer.

Allm. tel. 22 88. Kontor: 22 Skeppsbron 22. Rikstelefon 427 
Allm. tel. 6019. Försäljning: 5 Strandvägen 5. Rikstelefon 22 20.
Allm. tel. 6198. Filial: 1 Parmvnätaregatan 1. Rikstelefon 2012.

Ny Syatelier. Klädningar o. Kappor
förfärdigas elegant och smakfullt.

27 St. Nygatan, 2 tr.
Allm. Tel. Storkyrkan 149.

JE. Grevelius.

Pensionat i Marstrand
Som Prostinnan Tegnérs pension upphört, påpekas det gynnsam

ma tillfället att nu inrätta pensionat härstädes. Närmare upplysningar 
meddelas af Badintendenten.

Till utstyrslar. Duktyger, Handdukar, Näsdukar, 
Lakans- och örngåttslärfter. 
Hollands Madapolam, Longcloth, 
Piqué. Vadsten aspetsar och Bro- ill 
derier. Låga, bestämda priser. \v

22
Vadstenaboden

Sanna Peterson & C:o. 
Z&egeringssratan 22

^A/W\AAAAAAAAAAAAAAA/W

K- i"- LÜND56RG.!
Textilafdelning .

THYRÄ GRAFSTRÖM.
Färdiga och påbörjade BRODERIER på SIDEN och 

YLLE, passande för DUKAR, PORTIÈRER, MATTOR, 
y KUDDAR, SERVERINGSDUKAR på LÄRFT m. m.
ß Rekvisitioner från landsorten ombesörjas pr omgående.

A/WWWWVAAAAAAAAAA-

0u$taf Piebls Bryggeri-/ï.-B.
|j| Stochbolm 66 Götgatan 66 Stockholm |jj
“ ' reßommenberar etna ftffWrßntngar af

U

Eager-01, Cagerdricka
Pil$ner=öl, Tskällare-Dricka

eamf eåeom upectaftfef :
^1 |i|f|
Allm. telef. 36 56. Bikstel. 18.

Co 2. 
CO Co

CO C5 NI ar-

ii

Nordiska Museets Lotteri 1 Maj utlottas 540,000 kr.

Nordiska Museets Lotteri i 8,223 vinster, däraf å

Nordiska Museets Lotteri 50,000, 10,000, 5,000, 1,000,

Nordiska Museets Lotteri 500 kr. o. s. v. Pris för

Nordiska Museets Lotteri lott 10 kr., beställn. till

Nordiska Museets Lotteri landsorten åtföljd af li-

Nordiska Museets Lotteri kvid och 40 öres porto.

Nordiska Museets Lotteri Fredsgat. 32, Stockholm.
(G. 77199)

Magasin NOIR,
3 Stora Vattugatan 3, 1 tr. npp.

Specialaffär i Svarta Klädningstyger af ylle o. siden, rekommenderar 
till Konfirmationen 

sitt enastående, kolossalt stora urval i nyheter för säsongen.

Genombrutna Tyger 
af siden och ylle från 

1:95 till 9:00.

Frisé i alldeles nya 
mönster från 2: 00 

till 8: 00.

Fantasityger i flera 
hundra mönster från 

2: — till 6 kr______ Voile och
Voilette, lätta tyger, 
från 1: 25 till 4: 00.

Magasin Noir
Mohair, släta 

och fasonerade, från 
1: 50 till 6 kr.

3 Stora Vattugatan 3, I tr. upp.

Specialaffär i svarta Klääningstyier af
Majolique, elegant I ylle och siden.
fantasitvcr ____ L...........fantasityg 

1: (15. Armyre, mycket ele
gant, 2: 00,

2: 35 à 2: 75.
I

Granité, blif-
ver icke ———

blankt, fr. 1: 50 t. 3:95.

Långrandiga
Tyger —■

från 2: — till 8: 50.

Sidentyger från de 
enklaste till de mest 

eleganta.

!
J

För Nattvardsynglingar stort urval svarta Klädesvaror.
Lokalen öpoen kl. 10 f. m.—4 e m. Proffer portofritt till landsorten

Handväfda pappersmattor.
Äter finnas dessa omtyckta starka, vackra 

gångmattor i olika färger till salu à 65 öre 
pr meter vid Krontorps gård, adr. Vermlands 
Björneborg.

LEDIGA H0PIATS

Barnsköterska,ej för ung samt frisk,
snäll och villig, därjämte kunnig i hand

arbete erhåller plats i Skåne, — Svar med 
rek o. om möjligt fotografi jämte lönepre- 
tentioner till E. Anderslöf. (387)

FÖR 4 BARN OM 10—12 ÅR
önskas undervisning sv an, musikalisk och 
anspråkslös lärarinna den l:a instundande 
april.

Närmare underrättelse erhålles under adr. 
»Landtlif 99», Linköping, poste restante.

(S T. A. 57513)

För att lära svenska språket
önskar ung fru sällskapsdam som kan 

göra sig något förstådd på franska. Svar 
till »Sällskapsdam», Axel Lidmans Annons
byrå Falun. .* (S. T. A. 57521)

FÖR BÄTTRE, ANSPRÅKS
LÖST FRUNTIMMER

finnes p’ats å större egendom i Wermland, 
för att gä frun tillhanda med den inre sköt
seln af huset. Hon bör vara väl rekom
menderad, kunnig i sömnad, van att sköta 
linne och silfver, stå för tvätt och strykning 
samt villig deltaga uti i hushåll pä landet 
förekommande göromål, utom de gröfsta. 
Reflekteras härå torde svar sändas till »P. 
E. A.» S. Gumælii Annonsbyrå, Stockholm.

(G. 77675).

EN FLICKA med god uppfostran, frisk, 
anspråkslös och barnkär, som är villig 

att sköta 2 barn, 7 och 4 år, samt dessutom 
hjälpa till med sömnad och i hemmet före
kommande göromål, erhåller plats omkring 
1 april i Göteborg. Svar med rekommen
dationer, åtföljd af fotografi, sändes till 
»1899», Filialpostkontoret, Viktoriagatan, 
Göteborg. (334)

BARNSKÖTERSKA,
ordentlig, pålitlig och barnkär får plats in
stundande april att sköta två barn 4 och 2 
är gamta. Insänd rekommendationer, ål- 
dersuppgift och porträtt till Gerd, adr. Hid 
p. r. (G. 77543)

qOM HUSHÅLLERSKA på större landt- 
O egendom önskas en enkel anspråkslös 
flicka. Skicklig i matlagning, b åkning, kon
servering och syltning. Endast den som är 
fullt kompetent göre sig besvär. Svar med 
betyg och fotografi sändes till Fru Helga 
Fredholm, Linköping, Repslagaregatan 30.

(330)

PLATSSÖKANDE

ETT MEDELÅLDERS
fruntimmer, ägande ett gladt och jämnt lyn
ne, i saknad af eget hem, önskar komma till 
någon familj eller äldre fruntimmer, som 
sällskap och hjälp. Lönepretentionerna en
ligt uppgörelse. Referenser Herr Kassör 
Boustedt, Karlsborg. Svar till E. H. Ham
mars Glasbruk, Askersund. (G. 1057)

FÖR ATT GÄ FRUN tillhanda söker 19 
års bättre flicka plats hälst på landet i 

närheten af Stockholm. Villig och anspråks
lös, små pretentioner Svar godhetsfullt till 
»Irma 19 år». Iduns exp. (38S)

PLATS n såsom husföreståndarinna eller 
hushållerska hos respektabel ungkarl 

eller i familj sökes. Svar till »1899», Ban- 
keberg p. r. (389)

MODISTER!
En ung flicka med 2 års vana i yrket ön

skar, för vidare utbildning, plats i större af
fär, helst i stad. Svar inom 14 dagar till : 
»Modist», Arvika, p- r. (385)

UNG FLICKA, kunnig i mallagn., bakn., 
syltn., kläd- o. linnesömnad, samt för 

öfrigt i alla i ett hem förefallande göromål, 
önskar plats från 1 maj i fam. eller att en
sam förestå ett hem. Fina ref. Svar till 
»M.», Gyttorp.

BÄTTRE FLICKA önskar plats att gå 
frun tillhanda i äldre fin familj, till den 

1 april. Den sökande är något kunnig i 
strykning, handarbeten o. sömnad. Svar till 
»Villig 1871», Iduns expedition.

SOM VÄRDINNA hos bättre ungkarl eller 
enkling önskar ett praktiskt, bättre frun

timmer, kunnig i allt som hör till ett bättre 
hems skötande, plats. Helst i Stockholm, 
prästgård eller annan treflig plats pä landet. 
Svar till Bjärstad gårdskontor, Kuddby.

EN HURTIG, ANSPRÅKSLÖS 
FLICKA

21 år gammal, och som genomgått hushålls
kurs önskar plats, antingen att under mat
moders ledning deltaga i alla förekommande 
hushållsbestyr eller ock att på egen hand 
förestå ett mindre hushåll. Goda referenser. 
Svar afvaktas tacksamt intill den 11 mars 
under adress: »Elin», Halmstad p. r

(G. 77665)

UNG FLICKA önskar plats i familj, är 
villig ^deltaga Qi alla inomhus förefallan

de göromål, är något kunnig i enklare mat- 
lagning^och handarbeten. Någon lön önskas 
samt få anses som medlem af familjen- 
Svar till »Thyra», Iduns exp. (326)

EINE GEBILDE JUNGE Deutsche (Frö- 
belsche Kindergärtnerin») welche lJahr 

in Schweden war, sucht zum 1 Mai Platz 
bei Kindern in feinem Hause. (3b6)

ÜNG, MUSIKALISK GYMNAST önskar 
mot fritt vivre sysselsättning i familj. 

Svar under märke »Gymnast 21», adress S. 
Gumælii annonsbyrå, Stockholm. (G. 912)

EN UNG, BATTRE FLICKA, van vid 
alla i ett hem förek. göromål, barnkär, 

kunnig i fin. och enkl. handarb., söker pl. 
som sällsk. eller gå frun tillh. Goda rek. 
Svar t. »Lilly», Braheg. 25, n. b. t. v., Sthlm.

EN ANSPRÅKSLÖS, bättre flicka önskar 
plats i familj att gå frun tillhanda, är 

äfven villig biträda vid skrifgöromål. Svar 
till »23», Karlshamn p. r. (390)

UNG, BILDAD, MUSIKALISK TYSKA 
önskar snarast plats för barn eller som 

sällskap. Upplysningar och rek. under kor
respondens till »Ekm», Iduns exp., Sthlm.

GODT HEM.
En ung, bildad, helst musikalisk flicka, 

som är villig i förskott betala ett års in
ackordering 1.400 kr.) erhåller , ett hem i glad, 
treflig familj, där ungdom finnes, samt un
dervisning i allt som hör till ett hushålls 
skötande. Hemmet i större landsortsstad. 
Svar till »Nytta och nöje», adr. S. Gumælii 
annonsbyrå, Stockholm, f. v. b. (G. 1025)

/"'I ODT HEM I LONDON erbj. unga flickor 
IT som grundi. önska lära engelska språket. 
Ref. o. villkor lämnas. Fru Älmlöf. Engel- 
brektsg. 41, 3 tr., Sthlm. (273)

JUNG. DAM., die gründlich Deutsch lern.
wollen, find. Aufnahme und Unterricht 

in einer gut. Familie in Hannover. Ausk. 
erteil.: Fri. H. Bergström, Älvastra, Dr. 
Wadslein, Helsingborg. (310)


