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Sveriges första qvinliga
tandläkare.
ket är icke synnerligen länge sedan
" Idun hade nöjet att för sina läsarinnor presentera dragen af den första
qvinliga läkaren i vårt land, doktor
Karolina Widerström, hvilken i maj månad
förlidet år afslutade sina medicinska studier med afläggandet af medicine-licenliatexamen vid Karolinska institutet.
Den
bana, på hvilken fröken
W . var den främsta o c h
vägledande, har sedan beträdts af flere efterfölj erskor ; våra universitet räkna
för närvarande
åtskilliga
qvinliga läkarekandidater på
sina föreläsningar o c h anatomisalar.
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Den 10 i denna månad
aflade fröken
Constantia
Vilhelmina Elbe tandläkareexamen härstädes efter att
hafva fullgjort erforderliga
kurser o c h studier.
Fröken E. är dotter till
fabrikör Elbe, innehafvare

TTtg-ifnlng s t i d :
hvarje helgfri fredag.
Infaller helgdag på fredagen, utgifves tidningen näst föreg. eller
nästfötj. söckendag.

af tobaksfirman R e n a r d & Elbe samt hans
maka, född Wahlström, o c h föddes i Stockholm den 14 juli 1864. På fädernet härstammar hon från det stora tyska nabolandet hinsidan Östersjön; hennes fader inflyttade nemligen från I Hamburg år 1860.
Modern är svenska, som äfven namnet angifver.
Efter att år 1883 ha aflagt studentexamen vid Wallinska skolan beslöt fröken E.
att egna sig åt tandläkarevetenskapen och
började till den ändan se sig o m efter någon praktiserande tandläkare, hos hvilken

Inom en yrkesbranche,
som, på samma gång den
naturligen nära sammanfaller med den nämda, dock
numera blifvit förbehållen
sitt eget område o c h sina
egna
utöfvare,
nemligen
tandläkarnes, har i dessa
dagar åter en svensk qvinna tagit det afgörande steg,
som alltid kräfver en god
del m o d o c h energi att
möta inrotad fördom, men
som o c k just derför är så
mycket mer erkänn an svärd t,
då det banar lättgången väg
för hundranden, som följa
efter...
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Elbe.

2:dra årg.
Prenumeration sker:
I landsorten: å postanstalterna.
I Stockholm: hos redaktionen, å Stadspostens hufvudkontor, i bokladorna
samt å tidningskontoren.

hon kunde få genomgå den stadgade elevkursen.
Härvidlag möttes hon dock genast
af ganska betydliga motigheter, som säkerligen skulle hafva varit mer än tillräckliga
att afskräcka de flesta andra från den nyss
inslagna banan. Ingen af de många tandläkarne, till hvilka hon vände sig, vågade
bryta mot häfdvunnen lag o c h sed genom
att antaga en qvinlig elev; hon vallfärdade
uthålligt från den ene till den andre, men
mottogs alleslädes med ett skeptiskt leende
och ett — bleklagdt nej!Men — »trägen vinner», säger ordspråket ; o c h trägen vann. F r ö ken E. lät sig ej nedslås,
o c h hennes mödor kröntes
sent omsider med framgång,
i det tandläkare Olaison
härstädes
förbarmade sig
öfver henne o c h antog henne till sin elev.
Isen var bruten. I jemförelse med denna första
svårighet var hvad s o m
följde — de dagliga, fölen qvinna så ovana sysslornas möda, de trägna studierna, de många besvären
i striden mot strömmen,
fördomarnes ström — detta
allt var ett intet för fröken
E:s goda vilja o c h flit.
Och till sist stod h o n vid
målet.
Efter här hemma
fullbordade praktiska öfningar o c h förstudier företog
hon i somras en 6 månaders studieresa till Bremen
och Leipzig, under hvilken
tid hon hufvudsakligen egnade sig åt inhemtandet af
den s. k. Herbstska plomberingsmetoden.
Det var
efter hemkomsten från denna sin resa hon, som nämdt,
aflade sin examen.
Då det i regel väl torde
vara fruntimmerna,
som

Idun utkommer i hufvddstaden hvarje fteslgfri freaag och kostar för ett
qvartal endast I krona, postarvodet inberäknadt. —

mest anlita o c h begagna tandläkarens konst,
ligger ock i öppen dag, att det bör vara
dessa synnerligen både lämpligt och angenämt alt hafva vetenskapligt skickliga af
sitt eget kön alt hänvända sig till. Om
denna sak torde näppeligen delade meningar kunna råda.
Vi tillönska derför o c k
vår första qvinliga tandläkare all framgång,
då vi i dag meddela hennes bild, skuren i
trä efter en vällyckad tysk fotografi från
fröken Elbes studieresa i höstas.
Hon har tagit ett modigt, erkännansvärdt
steg. Ingen har anledning betvifla, att det
ock skall blifva lyckosamt o c h mana andra
— kanske hittills tvähogsne — till efterföljd.
J. N—g.

N e d a n s t å e n d e v a c k r a d i k t till qvinnan, skrifven a f
hr E d v a r d F r e d i n till P u b l i c i s t k l u b b e n s å r s m i d d a g å
H o t e l l R y d b e r g den 1 9 januari, m e d d e l a v i m e d författarens b e g i f v a n d e .

Ett gammalt ämne.
mm
den

ett

glas,

om

ock

ej

första

skålen höjes i ett festligt lag . ,

Ett gammalt ämne, evigt ungt i sången,
vill äska tystnad vid en lyras slag.

Ett

gammalt ämne .

men

hur verlden
larmar,

förstummas aldrig d o c k det minnets röst,
som hviskar tyst o m mjuka modersarmar,
som slöto älsklingen till huldrikt bröst.

Ett

gammalt

ämne . . . men du mins må
hända

en lockig lekkamrat från

barnadar,

hvars hågkomst, hur än åren hjulen vända,
du gömmer, grånad vorden, lifsvarm qvar.

Ett

gammalt

ämne . . . men. när blek du
vänder

från striden, der ditt hjerteblod du spilt,
då har du kanske känt en systers händer
från sargadt änne torka svetten mildt.

Ett

gammalt

ämne . . . men

när

du får

trycka
din

ungdomsbrud i famnen — sälla två —

då känner du, att lifvets högsta lycka
i detta »gamla» döljer sig ändå.

Ett gammalt ä m n e . . . G e n o m stjernevimmel
till jordens söner d o c k ett eko hann
af andekörerna i Fausts himmel:
das ewig

weibliche

zieht

uns

hinan!

Ett gammalt ämne, evigt ungt i sången,
som

stiger lik en Fenix ur sitt bål!

Ännu ett glas, o m o c k ej första gången
i festligt gille tömmes qvinnans

skål!

Edvard Fredin.
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Tidningen nnehåller nästan uteslutande originalbidrag. — Uppglf a
närmaste postanstalt namn och adress samt erlägg en krona, sa er-

Våren sparsamma i det lilla.
Ett upprop till våra husmödrar
af
Hanna

Kamke.

et talas och skrifves så mycket om den
tryckta, dåliga tiden, och man har både
i tal och skrift sökt visa dess orsaker samt
bland dessa särskildt betonat bristande sparsamhet, men det oaktadt tyckes mig, att man
allt för litet lagt vigt just vid husmoderns
andel i saken.
Det är visserligen sant, att det finnes många
fall, och detta i synnerhet hos köpmän, då
husets affärer gå baklänges oaktadt hustruns
sparsamhet och omtanke, men det torde ej
heller vara så få fall,, då hemmet kanske
kunnat räddas från undergång, om husmodern förstått att rätt uvpfylla sin sköna pligt.
Hennes uppgift är att vara mannen en
hjelp och ett stöd i »striden för tillvaron»
och att så mycket som möjligt hålla tillsammans, hvad mannen genom sitt arbete förvärfvat. Detta låter sig likväl blott göra,
om hustrun sjelf sköter sitt hushåll och ej
blindt åt legda händer anförtror sin ekonomi.
Emellertid äro meningarna temligen delade
med afseende på livad som menas med att
sjelf sköta hushållet, och derför vill jag här
i korthet söka gifva en skildring af, hvad jag
tror borde förstås derunder.
Det är ej nog att hafva hushållspengarne
om hand, att bestämma, hvad som skall kokas,
att i allmänhet öfvervaka ordningen, utan
hela hushållet i alla dess minsta detaljer skall
ligga som en öppen bok för husmodern, hvilken hon hvarje ögonblick bör kunna öfverskåda och äfven förstå.
Framför allt måste hon då uppställa en
noggrann dag- och veckoordning både för sig
och husets folk, ty utan en ordentlig tidsindelning blir hvarje tanke på sparsamhet och
hushållsaktighet från början bannlyst. Tidsindelningen kan naturligtvis ej bli lika för
alla hushåll, men om möjligt bör man söka
fasthålla den gyllene grnndsatsen: tidigt upp
och ej allt för sent i säng.
Dagens arbete måste börja vid ett bestämdt
klockslag, och likaså måste måltiderna hållas
på bestämda tider, så att de öfriga arbetena
kunna indelas derefter. V i d en dylik förståndig tidsindelning kunna både matmor och tjenare hinna med sina arbeten, den förra dessutom egna någon tid åt lektyr och musik,
och den senare sy åt sig eller hvila ut.
Matmodern bör emellertid vara konseqvent
i fasthållandet af de en gång bestämda mattimmarne och ej se genom fingrarna hvarken
med sig sjelf eller tjenarne, om det skulle
blifva fem eller tio minuter för sent. Dessa
förlorade fem minftter kunna i de flesta fall
ej tagas igen på hela dagen, och man kommer ovilkorligen något på efterkälken.
Utom de dagliga arbetena finnes det äfven
andra, tid efter annan återkommande arbeten,
såsom vädring af sängkläder och gångkläder,
tvätt och strykning, skurning, putsning af
messing e t c , hvilka man bör låta om möjligt
återkomma på regelbundna tider, så att arbetets utförande ej lemnas åt tjenarnes godtycke och kanske alldeles försummas.
Det klokaste är att hafva en skrifven dagoch veckoordning, som hänges upp i köket
till rättesnöre för både fru och tjenstefolk.
Har man flere tjenare, bör man noga skilja

deras arbeten, så att den ena ej kommer i
frestelse att låta passa sig af den andra.
Husmodern bör alltid sjelf göra sina uppköp och ej låta hindra sig af fult väder, beqvämlighet eller dylikt att sjelf gå till torget.
Fördelen häraf torde framlysa för hvar och
en, då husmodern på detta sätt ej blott ständigt har reda på prisen och ej så lätt kan
bedragas, utan ock lär konsten att värdera
varan och göra förståndiga uppköp.
Innan man går ut att handla, bör man,
för att spara tid, i allmänhet hafva klart för
sig, hvad man vill köpa och huru mycket af
hvarje sort, så att man ej sedan tveksamt
går hit och dit eller tanklöst köper mera, än
man behöfver. Vidare bör man alltid köpa
den bästa varan, äfven om den skulle vara
några öre dyrare vid inköpet, då den i verkligheten blir billigare genom att lemna en
större behållning och större näringsvärde.
Då sådana varor, som ej utan men kunna
gömmas någon längre tid, böra köpas blott
för några gånger, så bör man af alla andra,
som kunna förvaras, köpa i större partier,
då man der vid får bättre varor och billigare
pris. V i d dessa större uppköp bör man äfven
tillse, att man köper på rätt plats och i rätt
tid.
På rätt plats menas det ställe, der varan
ej gått genom för många mellanhänder, hvarigenom den fördyras, och i rätt tid d. v. s.
vid den tiden, då varan af naturliga skäl
utbjudes i större mängd och till billigare
pris.
Bland varor, som på detta sätt böra uppköpas i större mängder, finnes det visserligen
några, t. ex. smör, ägg, bär etc, som måste
på särskildt sätt konserveras för att kunna
hålla sig, men alla specerivaror, mjöl, gryn
etc kunna i allmänhet lika väl forvaras i det
privata hemmet som hos köpmannen. V i d de
stora uppköpen och vid konserveringen bör
man dock tillse, att man ej köper ihop mera,
än man verkligen behöfver.
Slutligen vill jag på tal om uppköp vidröra ännu en punkt, nämligen den så gängse,
men dock så obehagliga prutningen.
Det är
vidrigt att se detta prutande, jag skulle vilja
säga tiggande om lägre pris, som många, äfven bildade fruar, bedrifva, och man vet ej,
om man mera skall le åt deras envishet eller
öfver deras enfald att tro sig köpa billigt,
derför att den uttröttade köpmannen en eller
två gånger går ned från sitt bestämda pris.
Nästa gång skall han säkert åt en sådan
kund gifva sämre varor eller sätta priset
högre från början.
Reela köpmän säga åt reel köpare sitt
lägsta möjliga pris. Förstår, sig den sist
nämde på varan, skall han ej söka få varan
till underpris, men ej heller låta förfördela sig af
den mindre ärlige köpmannen. För att husmodern
alltid må kunna vara i stånd att bedöma,
huruvida det fordras för mycket af henne för
en vara eller icke, bör hon i tidningarna följa
med prisnoteringarna, så att hon alltid känner varans ögonblickliga handelsvärde.
Med afseende på betalningen bör husmodern så mycket som möjligt undvika att taga
på räkning, då frestelsen att köpa onödiga
saker alltid är större, då man kan taga på
kredit och ej ögonblickligen behöfver komma
fram med pengar. Just kreditväsendet är en
kräftskada för de flesta och i synnerhet för
de obemedlade hushållen.
Der köpes och
köpes, till slutligen skulderna vuxit upp till
tusental och tillgångarna smultit samman
till noll, och slutet blir — konkurs.
Om jag i det föregående uppmanat till

hålles ett nummer I veckan under hela qvartalet. För hvarje B-tal abonnenter, som samlas, och för hvllka afglften Insändes till Redaktionen af

att köpa i större partier, så gör jag det blott
under den förutsättning, att husmodern sjelf
har sina förråd om hand. Det har ofta väckt
min förvåning, för att ej säga förtrytelse, då
jag i familjer med små inkomster sett, huru
husmodern sparde och såg på hvarje öre, men
sedermera med det största lugn i verlden åt
tjenstefolket blindt anförtrodde sina saker,
som dock hade penningars värde. En sparsam och ordentlig husmor bör hafva alla sina
saker undanlåsta, ej blott pengar och smycken, utan äfven sitt linne och sina kläder,
samt hvad jag här särskildt vill betona, sina
matvaror.
Till denna ömtåliga fråga, mot hvilken jag
förvisso vet att många indvändningar och
motskäl pläga framställas, skall jag härnäst
återkomma for att närmare utveckla min
åsigt.

Permarna
tiii

äro nu färdiga och börja i dag expedieras. A f
den bestälda permupplagan återstår, sedan alla
ingångna reqvisitioner expedierats, endast ett
hundratal, hvadan de, som ännu ej reqvirerat
permar, men önska erhålla sådana, skyndsammast möjligt torde anmäla sig. Priset är

endast 1 krona
som jemte portot uttages under

efterkraf.
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Vid skiljovägen.
En

bit

verklighet

upptecknad af Ave.
(Slut fr. föreg. n:r.)

| l p l r a m emot morgonen, då hon fattat beeåjår> slutet att tala vid sin farbror, insomnade hon ändtligen, men drömde att Natalia
råkat skära sig tvärs öfver med en brödknif,
då hon ville skära en skifva af en limpa,
och att den egentliga orsaken till olyckan
var ett par usla planschetter i hennes korsett,
som ej stod emot, då knifven slant. Bertha
tyckte, att doktorn höll båda styckena af
den genomskurna Natalia framför henne; för
att låta henne se, hur dåligt material der
var i snörlifvet.
»Jag måste se henne!» sade hon till sig
sjelf, då hon. gick in till frukostbordet, der
farbrodern väfftade henne.
Det var med temligen stark hjertklappning
Bertha framstälde sin önskan att vara med
vid obduktionen.
Doktorn såg allvarsamt och forskande på
henne.
» Ä r du så nyfiken att få veta dödsorsaken? Bry dig ej om de romantiska röfvarhistorierna, du!»
»Farbror tror då ej, att det var olycklig — »
»Fåfänga, j o det tror jag! Hon såg ju
ut som ett timglas ungefär, och det är nog
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(dun, erhålles ett gratlsexemplar för hela den tid, under hvilken abonnementet räcker. Aro de samlade abonnenterna färre än S, torde prenumera-

möjligt, att hon rent klämt sig i hjel till formån för vår ogifte häradshöfding.»
»Jag har just i natt legat och grubblat
öfver hennes figur och önskat få se, hur en
sådan menniska ser ut — »
»Iuvärtes», ifylde doktorn, när Berhta dröjde
på orden. »Ja du, det borde vara lärorikt
för en del fåniga qvinnor; men för dig är
det j u obehöfligt», tillade han med en granskande blick på Berthas klädningslif.
»I
hvarje fall kan jag ej nu uppfylla din önskan,
men då jag kommer tillbaka, skall jag visa
dig något i denna väg.»
Då doktorn var rest, tog Bertha på allvar
i hop med sig sjelf för att komma till klarhet med orsaken till sin plötsliga önskan att
se något sådant, som hon eljes blott tänkt
på med fasa. Men det lyckades henne ej
att gå till botten med en sådan analys, ty
hon fann denna sin åtrå sammansatt af många
olika saker, så inflätade i hvarandra, att hon
blott lyckades framdraga ett enda klart motiv,
och det var hennes hopp om att kunna gifva
sin mor och Anna slående skäl för sin vägran att bära snörlif. Men detta motiv brände hennes tanke som en bit glödande jern,
och hon intalade sig sjelf, att det hela var
en »barnslig nyfikenhet»; hon hade j u som
barn alltid velat se hvad som fans inuti
hennes dockor.
Med en nästan feberaktig oro väntade hon
dock på doktorns återkomst, men hon förundrade sig ett ögonblick öfver, hur litet
hon egentligen brydde sig om att få höra
orsaken till det hastiga dödsfallet, fastän hon
sökte uppegga sin nyfikenhet.
Hvad gick der då åt henne sjelf?
»Ej ett spår af gift. Det var et af det
ej ovanliga, ofrivilliga sjelfmorden», sade doktorn, då han vid återkomsten till sitt hem
fann Bertha sitta och bläddra i ett anatomiskt
verk med afbildningar.
»Det var j u sant,
jag lofvade att du skulle på visst sätt få en
inblick i fröken Natalias inre.»
Doktorn öppnade dörren till ett litet rum,
och Bertha ryggade tillbaka med ett rop af
häpnad.
»De här damerna äro naturligtvis vaxbilder;
farbror Dreier är ingen Blåskägg,» småskrattade
doktorn. »Jag köpte dem af en ruinerad
karl, som reste omkring med ett anatomiskt
vaxkabinett och som blef öfverlycklig, då
han fick kontant betalning för dessa två bilder.
Ser du, min flicka, det der köpet gjorde
jag i min ungdom, då jag ännu trodde, att
man genom förnuftsskäl och en smula upplysning kunde besegra qvinnors modegalenskap;
men jag ångrade handeln då jag fann, att
jag icke ens i den punkten förmådde något
i mitt eget hus — min hustru är fullständigt
försnörd, och de två stackare, hon gifvit
lifvet, skulle troligen ha blifvit krymplingar,
om de fått lefva.
Du har här inblick i en osnörd och en
försnörd qvinnas kropp; roa dig med detta
studium, om du har lust; att det skall göra
gagn tror jag ej mera». Der låg en bitter
ringaktning i doktorns ton, då han drog fram
bilderna i dagsljuset, så Bertha genom de i
rygg och bröst gjorda inskärningarne kunde
se kroppens alla inre delar; derpå gick han
ut i sitt arbetsrum.
Efter en stund kom Bertha ut till honom.
»Farbror, vill du tala med mig i en allvarlig
sak?» frågade hon med synbar ansträngning
att beherska en inre rörelse.
j j a bevars. — Vill du ha en privat föreläsning öfver faran och förderfvet af — »
»Nej, det är onödigt, ty nu har jag visshet

i den ohyggliga saken. Men onkel Benjamin
har velat grunda min framtid just på de der
mordverktygen; jag har lärt mig att förfärdiga
dem enligt alla konstens regler. Onkel kallar
den tillämnade 'atelieren' ett patriotiskt företag, mamma emotser sitt och mitt oberoende
grundlagdt genom detsamma, och vi har räddat
— räddat, hör ..farbror! räddat Anna Dreier
från att befatta sig med den folkförderfvande
värdshusrörelsen.»
»Nå»?
»Förr blir jag — Ja, herre Gud i himlen?
Jag kan j u rakt ingenting dugligt!» afbröt
hon sig i hopplös gråt.
Doktorn såg rådvill ut. Han kände ej i
ögonblicket någon utväg för sina bröders
döttrar.
»Ja, ser du min flicka», började han tvekande,,
då han såg, att hon återvunnit väldet öfver
sig sjelf, »ingen menniska faller på den tanken
att jemföra de der yrkena du nämde med
hvarandra, så — »
»Men båda äro dock på ett sätt af samma
beskaffenhet», inföll hon häftigt.
»Mitt är
dock vida sämre än det Anna tänkte välja,
ty dess tillvaro kan ej ursäktas genom något
slags nödvändighetskraf.»
»Det är fullkomligt sant; men] Benjamin
skall dock troligen låta dig veta, att hvad
du af samvetsskäl nekar åtaga dig, det kan
han få tusende unga qvinnor till att göra,
så att du, genom att träda tillbaka, blott
skadar dig sjelf och ej på något sätt hindrar
det »patriotiska företaget» •— Ja, vänta, låt
mig tala ut! D u skall af bekanta och obekanta dock — förlåt! damer få höra, hur
nödvändigt det der sjelfmordsinstrumentet är
som stöd för kroppen, ty Gud kan naturligtvis ej, utan sömmerskans tillhjelp, skapa en
ordentlig qvinnas kropp- •— D u skall få höra
alla dessa pinnhårda varelser försäkra, att
de aldrig röra ett snörband, utan blott häkta
i hop harnesket; att de ledigt kunna föra
handen emellan; att de ej önska vara smala om
lifvet, utan blott söka] hålla magen på dess
rätta plats; att de önska skydda sig mot
kölden genom ett ordentligt tätt plagg o. s.
v. o. s. v. — Jo jag kan hela den fåniga
lexan»!
»Alldeles som mamma säger»! utbrast Bertha,
men blef eldröd vid att ha tänkt högt.
»Min svägerska! Skulle hon ogilla Benjamins förslag? — Nå, jag förstår! — Ja, min
flicka, jag vill ej råda dig i detta fall. Som
sagdt, det som du nu ej vill göra, det skola
tusende andra göra med godt samvete».
»Om de ej förstå bättre, ja! Eller om de
dödat både förstånd och samvete och ej äro
annat än ett slags skrikedockor, som hvälfva
med ögonen och se söta ut», brusade Bertha
upp, retad af farbroderns skenbara likgiltighet.
»Men jag håller före, att det ej är hvarken
skäl eller ursäkt för låga handlingssätt att
man gör som många andra. Benjamin —
onkel förstås — kan taga hvem han vill till
att sköta sitt nya 'fosterländska' företag, jag
vill ej vara med om att än ytterligare förslöa,
förfäa och förderfva varelser, som dock göra
anspråk på att räknas till menniskor och tala
om frihet, likställighet och — »
»Så, så, barn, lugna dig och tänk ej på
mera än du för tillfället kan öfverskåda!
Låtom oss nu först och främst tänka på dig
sjelf och Anna! Kunna ni rakt ingenting
praktiskt?
Hvad ha ni egentligen lärt i det
der elementarläroverket ?»
»Hvad hundratals flickor, utan afgångsbetyg och med sådana, lärt och glömt på möjligast korta tid. Tala bara ej om det der

tiöu ske å närmaste postanstalt. —Bidrag från alla områden f ö r qvlnllg
verksamhet mottagas med tacksamhet. Endast en sida af papperet bör

eländet! Det är ju tillräckligt att säga farbror, alt hvarken Anna eller jag kunna sticka
en strumpa, klippa till ett linneplagg af hvad
slag det vara må, ej kunna sy — j o nu ha
vi ju båda lärt oss att sy franska snörlif.»
»Ändå någoth doktorn smålog åt hennes
häftighet. »Ser du, här ute i bygderna finnes
ett stort antal flickor — döttrar till bönder,
torpare och dagkarlar — som alla, flickorna
menar jag, äro lika hjelplösa, då de slutat
skolgång och konfirmation. Svägerskan, din
mor, är en praktisk menniska, skicklig i
många qvinnoslöjder, det vet jag. Kunde ej
ni tre flytta hit; jag skall skaffa bostad och
betala första årets hyra — flytta hit och lära
landtboflickorna något nyttigt. — Ja, låt nu
korsetteländet hvila i fred! Det kan väl ej
vara omöjligt, att icke arbetet på dem öfvat
upp någon färdighet, och då din mor förr i
verlden sydde både sina och dina klädningar
så måste du väl kunna lära den konsten af
henne. Men, det ber jag! — inga frökenvanor
få inympas här ute! V i behöfva dugliga,
upplysta, rättsinnade qvinnor i Sverge; damer
har landet ej råd att fostra. Nå, tycker du
om förslaget, så skall jag nog få din mor
på vår sida.»
•»Om jag tycker om det! Käre, snälle farbror, när jag nu fått hopp om ett verkligt
godt arbetsfält, så skall jag leta och gräfva
i alla mina tankegömmor, kanske jag ändå
vet något, kan en smula, som duger till mera
än blott läsas upp på en examen. — Och,
farbror, hvad jag ej nu kan, det lär jag mig
så småningom, ty nu känner jag mig vara i
rätta spår.»
»Godt, men du får ej elda på så, att
ångan ej räckerj mer än de första milen på
vägen! Här gäller framför allt tålamod och
ihärdighet, ty vi ha, utom mycket annat, din
mors fördomar att besegra. Du får nödvändigt vara den styrande i fråga om flickornas
undervisning, men på samma gång ej glömma,
att du har mycket att lära af din mor.
Tror du dig kunna med kärlek och förstånd
finnna dig i en dylik ställning?»
»Ja, med Guds hjelp!»
»Godt, i Guds namn flytta ni då hit i
oktober.»

En bal för kungen.
K å s e r i af —er.
let var ingen vanlig bal! Nej, den hade
föregåtts af ofantligt mänga funderingar,
af tusende besvär och mycken myrkrypniDg
i hundratals hjernor.
Det var Stockholms
stad, som ville slå på stort för att fira konungens 60:de födelsedag, och då måste det ju
också ske på ett i allo värdigt och lysande
sätt.
Ack, mina damer, ja, jag menar nu icke de
unga, som nu likt små vackra fjärilar flyga
från bal till bal och fladdra öfver bonade golf,
utan de till mognare ålder komna — med ett
ord, mammorna — minnens I de gamla börsbalerna nyårsdagen, gifna af Stockholms borgerskap? Det var äfven då bråk och ifver,
besvär och bekymmer för att få allt i ordning till den stora dagen, då det ju kunde
hända, att en af prinsarne,' ja, hvarför icke
just vår nuvarande kung, bjöd upp till en munter polska. Men hvad var det emot nu! Pretentionerna äro nu för tiden mycket större än
förr. Den enkla, hvita klädningen är förbytt
i siden och den friska rosen i kalla juveler.
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Men låt oss följa med vår tid och taga den
som den är.
Tillrustningar, sade jag. Jo, det vill jag
lofva, och de taga sin början tidigt. Manufakturhandlarne visste, hvad som var att vänta
och hade väl försett sig redan före jul, och
strax efter började de unga damerna sin rond
for att utvälja det vackraste, det luftigaste,
det smakfullaste af allt som fans att bjuda på
till en baldrägt riktigt comme-il-faut. Det
dugde heller icke att dröja länge, innan man
vände sig till syateliererna och storsömmerskorna,
för att försäkra sig om deras biträde, ty vid
dylika tillfällen som det ifrågavarande är det
de som hafva makten.
— Bästa fröken Lundin, jag måste ha en
balklädning till börsbalen . . .
— Äh, min friherrinna, jag känner mig
förtviflad, jag är alldeles öfverlupen . . .
— Men ändå . . . det är ju alldeles nödvändigt!
Och slutligen gaf fröken Lundin med sig,
och detsamma gjorde herr Tunborg och de
andra stora klädartisterna för dem som vände
sig åt de hållen, och nu började de hemliga
rådslagen, alla utlandets modejournaler genomgingos och Skandinavisk Modetidning studerades, tills man ändtligen kom till målet — en
faststäld modell.
Sedan kom naturligtvis profningstiden, hvilken för damerna nog eger sina hehag, ty det
är ju ett obeskrifligt nöje att se, huru mönsterverket framskrider steg för steg och med vandt
öga pröfva den slutliga effekten. Nå, det der
är nu hemligheter, som damerna aldrig låtsa
om, men en stygg karl kan alltid litet smått
gissa sig fram.
Emellertid sprungo dagarne fort, och innan
vi visste ordet af, stodo vi vid sjelfva baldagen.

*
I budoaren, dämpadt upplyst, Tramför trymåns blanka glas, lade den unga damen sista
hand vid den strålande toaletten och mönstrade sin bild, under det hårfrisörskan med
mjuka, vana fingrar fäste blomsterslingan öfver
det högt uppkammade håret.
Hvad tänkte
hon på? Hon, må hända redan en af balens
drottningar. Hvem vet? Ack, en stor bal
medför så mycket besvär och det kan hända,
att när allt är i ordning, återstår blott en
känsla —• och det är trötthet. Dock, äfven
den försvinner, när musikens yra toner ljuda,
och när ljuset kastar sig i vida knippen öfver
den lysande skaran.
Pendylen knäpper sina sakta slag och derute på den mörka gatan rulla vagnarne doft,
under det då och då qvartslagen ljuda från
det närbelägna kyrktornet. Ändtligen är allt
i ordning, kl. balf 9, en vagn stannar utanför
porten och mor och syster inträda från de
andra rummen färdigklädda. Nu på med pelskapporna och bahytterna och sedan ner till den
väntande vagnen, der snart endast märkes en
sky af hvitt och spetsar.
Bort till balen, till ljuset, till glädjen! Vagnen rullar lätt öfver den snöiga marken, mellan folkhoparne på trottoarerna, som stå nyfikna och söka kasta en blick in i vagnarne
för att uppsnappa en skymt af de granna toaletterna. Raskt går färden, vagn sluter sig
till vagn, snart bilda de en hel fil öfver
Norrbro och Skeppsbron upp mot Slottsbacken
och så fram under det utanför Börsen vid
Stortorget utspända, grant utsirade skyddstältet, der urstigandet sker. Man träder in i
nedre börssalen, som nu är förvandlad till en
klart belyst trädgård af lager och palmträd

och här äro äfven kapprummen och toaletter,
der man blir befriad från öfverplaggen och får
ordna sin koaffyr.
Nu är redan stämningen en annan, tröttheten borta, ögonen blixtra och ila öfver detta
brokiga virrvarr af balgäster, som göra sig i
ordning att begifva sig dit upp, hvarifrån musiken redan brusar i yra takter. Det är bal!
Det är bal för kungen.
#
*
Vi hoppa öfver beskrifningen af arrangementerna i börsvåningen, ty den ha de stora
tidningarna så väl och omständligt undanstökat. Jag vill blott säga, att allt var ljus,
strålande, bländande ljus, blommor och speglar,
lif och fröjd.
I stora börssalen böljade danslystna skaror
i måleriskt virrvarr.
Ungdom och skönhet,
ljusa luftiga toaletter, glänsande uniformer, de
främmande sändebudens med guld öfversållade
drägter, — allt bidrog att man for en stund
drömde sig till de stora verldsstäderna3 hoflif,
till Tuilleriernas salar under Napoleonidernas
tid eller till Wien Hofburg.
Under det man väntade på de kungliga personerna, skyndade de unge militärerna och
diplomaterna att anteckna sig på de unga damernas dansprogram för kommande danser, och
snart voro de flesta engagerade för hela qvällen.
Men i väntan på de kungliga gissar jag,
att damerna önska få några små uotiser om de mest framstående toaletterna, och
jag skyndar att efter bästa förmåga fullgöra
denna pligt. Jag vill dock först som sist
nämna, att de unga damerna utmärkte sig för
på samma gång en utsökt smak och en tilltalande enkelhet: korta klädningar af taft
eller tunnare sars, oftast med öfverklädningar
af flor eller broderad tyll, i alla möjliga smekande nyanser.
Så såg man här en förtjusande brunett i rosa, der en frisk blondin
i sjögrönt med garnityr af hafsgräs och med
ett par neckrosor instuckna i håret, på ett
annat håll åter en ljusblå liten elfva med
kjol och lif kantade med tusenskönor, och i
närheten en ung dam med sydländska drag,
med en droppe citron i hyn och kolsvart,
glänsande hår, till hvilken bländande företeelse det blekgula taftet, tätt besatt med små
bin med guldantenner passade förträffligt. För
öfrigt presenterade sig här ungdomliga baltoaletter i créme, chamois, lila och agat. Men
vi vilja nu öfvergå till de stora grand-dametoaletterna.
Se der, till exempel, hvem är den höga
majestätiska damen, som likt en drottning skrider fram öfver balsalens tiljor? Äh, vi känna
henne väl från Amaranten och Iunocensen och
från den högre societetens salonger, i hvilka
hon alltid är en prydnad. Det är fru Jenny
Zeipel, född Rooth. För dagen bar hon en
robe af brokad i guldbrunt med inväfda stora
buketter af ljusgula och hvita blommor. Framvåden utgjordes af volanger af
meters breda
valenciennesspetsar, och från lifvet föll öfver kjolen på högra sidan en blomsterguirland af blekröda rosor. Håret pryddes af höga gula plymer, sammanhållna af en diantantagraff, och
smyckena utgjordes för öfrigt af halsband, brosch
och armband, rikt besatta med stora briljanter
och perlor.
Friherrinnan Hoclischild bar en utsökt smakfull toalett, som ännu mer förhöjde hennes
fina, eleganta figur. Sjögrön underklädning af
sars, samt lif och släp af broderadt tjockt
gras-de-naples, jemte axel och halssmycken af
briljanter.
Men hvad är det för ett klingande skratt,

Manuskript, som ej antages tili Införande, återsändes, så vida porto blfogas.
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som ljuder der i dörröppningen från stora korridoren ? A h ! det är madame Gastellanos, som
skyndar in med sydländsk liflighet och låter
sina bedårande ögon som en blixt flyga öfver
festsalen. Hon bär en drägt af hvitt siden
med inväfda guldblommor, långt brunt släp
af silkessammet, på det blåsvarta håret blixtrar en halfmåne af solitärer och på bröstet
flammade liksom ett knippe solstrålar ett smycke,
som väl kunde mäta sina sju centimeter i genomskärning.
Fru Wallenberg bar en robe af gul sidenbrokad med släp, i hvilket voro inväfda mörka
rosor, framvåd af brocherad silkestyll och som
prydnader diamantsmycken.
Fru Lilly Bäckström, sjögrönt sidensars med långt släp, lif
och kjol garnerad med violer och friherrinnan
Celsing, född Strömfelt, en förtjusande slät
drägt af chamoisfärgadt siden med plymgarnityr i samma färg.
Friherrinnan
Äkerhjélm till Margretelund,
född Gyldenstolpe, bar en drottninglik drägt
af ponsoröd sidendamast med inväfda hvita
blommor, sjögrön tung brokad till framvåd,
garnerad med sjögräs. Drägten i sin helhet
ä la Pompadour. Det lätt pudrade håret omslöts af ett diamantdiadem, som jemte halsband och armband utgjorde en furstlig prydnad.
Och der — men hvad nu, det råder lif och
rörelse nere i salen, sorlet tystnar, folksången
brusar genom salen, nu ljuder ropet: »lefve
konungen»! Och vi se hans majestät inträda,
glad och strålande, förande kronprinsessan af
Danmark vid armen, samt åtföljd af samtliga
prinsar.
Carl den 15:des älskade dotter helsas
med strålande ögon af alla. På samma gång
hon eger något af faderns hurtighet i sitt väsen, lyser moderns godhet fram ur ögonen
och i det väna draget kring munnen.
Kronprinsessan af Danmark var iförd en rik
drägt af tjock, hvit sidendrap, med långt släp,
öfver hvilken föll en tunika af tyll, broderad
med guldblommor och kantad med guldspetsar.
På håret bar hon ett diadem af diamanter och
aflånga, mörkgrå perlor, om halsen några rader
solitärer och på venstra axeln faderns porträtt,
infattadt i diamanter.
öfver högra axeln
hängde Katarinaordens röda band.
Nu kom balen snart i gång. Efter den
stela polonäsen och fransäsen följde en yrande
vals af Strauss, så en sprittande polka af
Berka, och när ändtligen Waldteufels elektriserande toner brusade genom salen, befunno
sig de dansande i sitt rätta esse. I det elektriska ljusets blekblå sken hvirflade skyar af
flor och silfverskir kring i yster glädje, tillsammans med uniformer i ljusblått och hvitt,
i gult och svart, och gehäng och epåletter
gnistrade i det trolska skenet. Dansmarskalkarne, igenkänneliga på sina hvita vattrade
skärp, ilade snabt omkring, ordnande dansen,
och rundt om salens väggar glänste brokiga
drägter och blixtrade juveler.
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till sist den vilda galoppen, förutan hvilken
en bal icke är någon bal.
Allt är förbi — det är slut.
Fanfarerna
ljuda och der nere i kapprummen stå betjencerna färdiga med pelskapporna. Vagn efter
vagn rullar fram och innan kort sitter den
unga balhjeltinnan tillbakalutad mot de mjuka
dynorna, försjunken i drömmar. Der uppe på
fästet lyser månenjdar och stjernhimlen strålar
med milliarder ljus, men ännu är hon fängslad
af balens brusande lif och kan ej slita sig lös
från dess skiftande, fantastiska bilder.
Ja, kanske ännu, när rullgardinerna äro
fälda och sömnen tynger de tunga ögonlocken,
en månstråle smyger in och leker på den afkastade granna balskruden, för att ännu i sömnen frammana drömmar om balen för kungen.

Svenskt handarbete.
förhoppning att bland de många vackra
utländska mönster och beskrifningar på
handarbeten, som våra mode- och mönstertidningar bjuda sina läsarinnor, beskrifningen på
ett svenskt handarbete skulle försvara sin
plats och med intresse mottagas af Iduns
läsarinnor, vill jag nämna några ord om ett
sådant, som jag nyligen sett.
Det var i Upsala här om dagen — det vill
säga: en vecka före jul eller så — hos den
skickliga brodösen, fröken Letty Oldberg,
som för öfrigt förfärdigat många smakfulla
och storartade broderier, af hvilka i Upsala
domkyrka finnas några, utförda hos henne och
under hennes ledning. Jag hade just beundrat det vackra bokstället, broderadt med silke
och silfver på sammet, och den rika, efter ett af
en konstnärinna ritadt mönster i gult silke
och guld utförda spetsen kring altarduken i
domkyrkan, då en af mina följeslagare godhetsfullt erbjöd sig att följa mig till brodösen för att få se ett annat vackert arbete.
Det var ett antependium (altarkiäde), d. v. s.
omhänge omkring sjelfva altaret, icke altarduk.
Framsidan är af purpurröd plysch,
sidovåderna af djuprödt kläde. På framsidan
synes i upphöjdt broderi en kalk, omgifven
af en sol. Sjelfva kalken är anbragdt på en
rund, upphöjd botten af djupblått sammet
och omgifven af ornamenteradt silfver och är
ett litet mästerstycke i guldbroderi. Genom
guldsnodder och perlor har på ett ypperligt
sätt imiterats både refflorna och mönstret på
kalken oeh de infattade stenarna, som genom
ett litet broderi af silfvertråd fått stor likhet
med de i silfver infattade ädelstenar, man ser
på gamla kyrkokärl. D e omgifvande solstrålame äro utförda i applikationsbroderi af
guldtyg, kontureradt med fina guldsniljor.
Kalken är utförd i gammaldags guldbroderi.
Nedtill har altarklädet en bård af smakfullt
stiliserade, uppstående blad, utförda i plysch
af en färg — guldbrons kallades den och
förtjusande vacker var den. Mellan bladen
höjde sig fina »ståndare», utförda i »gendarmblå» plysch — alltsammans kantadt med fina
guldsniljor.
P å sidorna, der plyschen oeh
klädet sammanträffa, eller vid altarets hörn,
går ett broderi nedifrån och uppåt, också af
stiliserade, behagfullt böjda blad, utförda i
mossgrön och djupröd plysch, omsydda med
cordonnetsilke och med en infattning af soutache
och broderi.

Men så kom supétimman, hvilken förflöt
hastigt nog under skämt och löje. Det purpurröda vinet myste inom kristallens tunna
väggar, champagnens perlor lekte sitt stjernregn i glasen, ögon eldas, läppar le, qvickheter
flöda, hjertan klappa, hvardagslifvets prosa är
glömd för nägra ögonblick, man vill skratta,
jubla och vara lycklig. Lefve konungen! ljuder det. Det är hans dag och glasen höjas,
under det att natten breder sig allt djupare
öfver staden der ute. Än några qvartslag från
tornuret och allt är ju förbi. —
Det hela är, som man ser, applikationsDock, ännu återstod kotiljongen, med sina broderi, men huru noga jag än bjudit till att
många turer, sina små eleganta dekorationer, beskrifva arbetet, kan jag dock ej gifva mer
sina för ingen uppenbarade hemligheter och | än en svag antydan om effekten af det hela.
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Den skimrande purpurbottnen och den guldstrålande solen med kalken i sin medelpunkt,
de gratiösa bårderna, de dämpade och dock
mättade och skimrande färgerna bildade ett
helt, som helt enkelt var förtjusande.
Och så var det allt igenom svenskt/ Icke
en prick i mönstret var »från utlandet», icke
ett styng var »påbörjadt» dersammastädes.
Stadsarkitekten i Upsala, hr Ekholm, hade
tecknat mönstret, fröken Oldberg hade valt
och sammanställt färgerna och med tillhjelp
af några brodöser, som arbeta hos henne, utfört detsamma. Och i en svensk kyrka skall
altaret prydas med detta antependium.
Det är Furingstads kyrka i Östergötland,
oeh medel till anskaffande af denna kyrkoprydnad (300 kronor kostade den) hafva samlats
medels frivilliga bidrag.
Fröken Oldberg har förut utfört ett liknande, ehuru mindre antependium till en
kyrka i Norrland. Man har i Furingstad
hört detta arbete omtalas och i anledning
deraf beställt det nu i fråga varande.
Här i Upsala är det eljes godt om förebilder till dylikt arbete — jag menar gammaldags guld- och silkesbroderier för kyrkliga
ändamål. Fyra stora skåp förvara i domkyrkan biskopsskrudar, kappor och mantlar,
många af dyrbaraste slag och på hvilka blifvit nedlagdt ett arbete så drygt, att man häpnar
deröfver. I vår brådskande tid kan man ej
hinna med sådana tidsödande arbeten, men
det hindrar icke, att man kan lära mycket
deraf — noggranhet oeh tålmodighet icke
minst.
Mathilda Langlet.

Literatur.
Poesiens vandring af Lotten vonKrcemer. Den kända
författarinnan har under denna — som oss synes —
något oegenttiga rubrik sammanfört en serie dikter,
hvilka nästan uteslutande röra sig om och direkt
adressera sig till mer eller mindre illustra samtida,
allt ifrån Snoilsky och Wirsén intill Bolzius och
August Palm. De olika dikterna äro af ganska vexlande värde: bredvid skäligen obetydliga finna vi
andra, som genomandas af verklig djup poesi, hvilken funnit en lycklig och adaeqvat form. Den vackra
inledningsdikten, hvilken egentligen gifvit samlingen
dess namn och tillegnats professor Viktor Rydberg,
torde höra till det fullödigaste, som flutit ur författarinnans flitiga penna. Det lilla häftet utmärker sig
för en gedigen utstyrsel, till hvilken hufvudsakligast
bidraga de vackra teckningarne af fru NyströmStoopendahl.
Nero, drama af Oscar Bensow. Den unge författaren har icke förmått afvinna det lockande tragiska
ämnet något nytt eller originelt: behandlingen är
skäligen färglös och framför allt konventionel. Oss
synes det långt vanskligare för en nybörjare att
taga upp ett ofta och väl behandladt motiv än att
söka finna ett mindre exploiteradt ämne: jemförelserna skulle i det senare fallet ej ligga så förargligt
nära. V i vilja härmed ingalunda ha sagt, att icke
hr Bensow möjligen med träget arbete och dermed
vunnen mognad så väl i den dramatiska som i den
rent versformela behandlingen samt med den större
innerlighet i uppfattning, som studier och lif kunna
gifva, framdeles med mera gifven framgång kan
komma att skiljas från en liknande uppgift — men
vägen derhän torde förvisso vara lång och mödosam.
Minne af konung Oskar ll:s 60-års jubileum. Med
denna titel har bokförläggaren P. B. Eklund i dessa
dagar utsändt ett synnerligen gediget och ståtligt
festblad. Fru Jenny Nyström-Stoopendabl har med
sitt eleganta ritstift åstadkommit en verkligt imposant omslagsteckning, hvilken gör sig utmärkt, tryckt
i blått och guld som den är. Från samma artist
förskrifver sig den den delikata vignetten till Fdvard
Evers dikt. Häftet innehåller dessutom präktiga
porträttplanscher af konungen, drottningen och prinsessan Eugenie samt ett notblad; »Tankar på hemmet», ord af Oskar Fredrik, musik af Ivar Hallström.

Med Iduns expedition är förenad Iduns uträttningsbyrå, hvilken gratis
verkställer alla uppköp åt Iduns abonnenter i landsorten samt för öfrigt

Teater och musik.
Knngl. operans {estföreställning sistlidne måndag
utgjorde en värdig länk i raden af de festligheter,
som under denna vecka gått af stapeln med anledning af h. m:t konungens 60-års jubileum. Föreställningen började kl. half två på middagen. Men redan
en god stund före denna tid var teatern från golf
till tak fullsatt af en högtidslädd publik. Platserna å
första raden och en del af parkett voro reserverade
för hofvet, diplomatiska kåren, högre embetsmän m.
fl. jemte damer. Här såg man strålande toaletter i
alla färger med dyrbara spetsar och blixtrande juveler, ordensband och stjernor af alla slag. Litet emellan vändes ögonen mot den kungl. logen, men ingen syntes ännu till i den samma. Slutligen några
minuter efter half två hördes kapellmästaren Nordqvists knackning med taktpinnen, det elektriska ljuset
dämpadea och hofkapellet började förspelet till prof.
Ivar Hallströms präktiga opera »Den bergtagna».
Första akten gick af stapeln. Fröken Klemming som
Ingeborg och hr Strandberg som Bergakungen fängslade med sin sång. Särskildt syntes den förstnämda,
både hvad spel och sång beträflär, lörträffligt fylla sin
plats. Hr Strandbergs vackra stämma klingar här som
alltid välljudande och ren, men förefaller väl vek. Ofriga medspelande fylde likaledes godt sina platser,
särskildt fröken Jungstedt som Bergadrottningen och
hr Lundqvist som Ulf. Endast de tre första akterna
af operan gåfvos denna afton.
Under den första mellanakten inträdde konung
Oscar förande vid sin sida h. m:t drottningen. D e
åtföljdes af prinsarne och de främmande gästerna
från Danmark samt en talrik svit. Sedan deras majestäter helsat åt alla sidor på de närvarande, som
samtliga vid deras inträde rest sig, och orkestern
spelat folksången, ordnade sig de kungliga personerna
så, att till venster om konungen satt kronprinsessan
af Danmark, Sveriges kronprins, prins Hans af
Glucksburg och prins Oscar Bernadotte, samt till
höger om drottningen danske kronprinsen, prinsarne
Carl och Eugen.
Till slutpjes gafs ett tillfällighetsstycke af hr O.
Wijkander, kallad »Diamantbrölloppet», visserligen
ej af något högre värde, men fyndigt ihopkomrnet,
med af kapellmästaren R. Henncberg dels arrangerad, dels komponerad musik. Stycket spelar i Bleking den "21 januari 1889, således på sjelfva jubileumsdagen. Vackra melodier, präktigt arrangerade
danser och pittoreska drägter gjorde det hela synnerligen tilltalande. Att dagens egentliga festföremål,
konungen, ofta blef ihågkommen i stycket, faller af sig
sjelft. Det åldriga diamantbrudparet hade ju gift
sig på samma dag, som konung Oscar föddes. Diamantbrudgummen hade fått en präktig representant
i hr Knut Almlöf, hvilken ock till slut på ett värdigt sätt tolkade de närvarandes känslor för konungen
i ett längre varmhjertadt qväde, som afslutade pjesen.
Till sist gick förhänget i fonden åt sidan, och här
fick man skåda konung Oscars staty i brons, omgifven af genier. Det hela var synnerligen anslående. Härmed slutade den ståtliga festrepresentationen.

Flere konserter förestå under de närmaste dagarne.
Sålunda gifver Musikföreningen lördagen i denna
vecka en festkonsert å k. operan med benäget biträde af fru Edling, fröken Klemming, hrr Lundqvist och Strömberg samt hofkapellet.
Biljetter
säljas i operans förköpsbyrå.
Filharmoniska sällskapet gifver nästkommande tisdag sin andra abonnementskonsert, hvarvid kommer
att uppföras »Herr Hjalmar och skön Ingrid», dikt
af Oscar Fredrik med musik af Ivar Hallström,
samt visor i folkton af August Söderman.
Ett par andra med stort intresse motsedda konserter bli de tvänne, som komma att gifvas af pianisten Alfred Griinfeld och violoncellisten Heinrich
Griinfeld. Båda äro synnerligen framstående hvar
på sitt instrument; ja, hr Alfred Griinfeld anses af
många vara en andra Rubinstein. Den första konserten gifves den 31 dennes, den följande den 2 februari. Biljetter till dessa konserter säljas i Abr.
Lundquists välkända hofmusikhandel.
Den 23 jan.

Om hvarje abonnent värfvar en ny prenumerant å Idun, fördubblas tidningens upplaga,
och det blir för Red. möjligt att dess förr
utvidga tidningen.
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tiil billigaste pris och på bästa sätt utför alia möjliga uppdrag till tjenst
för Iduns ärade läsarinnor.

E n radikalkur.
Novell
Elin

Ameen.

ridfull och stilla låg den lilla staden der,
rundt om kransad af grönklädda höjder,
och med stränderna sköljda af Mälarens blå
vatten. Med sina mångfargade hus, somliga
af trä andra af sten, bizarrt oregelbundna,
olika till höjd och bygnadsstil, kyrkan i midten med sin höga, smäckra tornspira och på
den öfversta toppen den traditionella tuppen
i glänsande förgyllning, liknade staden leksakerna ur en Niirnberger dockask, på måfå
uppsatta af en naiv barnahand.
Till de flesta bättre husen hörde en trädgård med några få, magra fruktträd, ett par
skuggiga alar eller lindar och väl vårdade
rabatter med enkla blommor.
Dessa små
trädgårdar vid sidan af de krokiga gatorna
med sin kullriga stenläggning jemte skogen
endast ett stenkast från staden och Mälaren
alldeles vid dess fot gåfvo åt den ett tjusande idylliskt behag.
Sällan hade den sett mera inbjudande ut
än denna Augustiafton, i det ångbåten från
Stockholm nalkades, lemnande en lång strimma af reffladt vatten efter sig på insjöns spegelklara yta.
Solen, som i detsamma gick
ned bakom granskogen, kastade en rödaktig
reflex på de öfversta topparne, medan längre
ner vid stranden den dunkelgröna färgtonen
alltmera mörknade i aftonens mystiska skuggor.
Bland passagerarne på däck befann sig ett
yngre fruntimmer i sorgdrägt.
Hon hade
suttit fullkomligt orörlig på samma plats
under de par timmar färden varat.
Det
svarta, nästan ogenomskinliga flor, som att
börja med betäckt hennes ansigte, hade hon
slagit tillbaka öfver hatten, då ångbåten lemnat inloppet till hufvudstaden och en friskare
bris börjat blåsa. Näsborrarne hade vidgat
sig, läpparne, förut fast slutna, hade till hälften öppnat sig, och hennes bröst hade tagit
några djupa, liksom befriade andetag. I detsamma hade hennes mörkhyade ansigte fått
litet högre färg, men strax derefter återtagit
sin förra blekhet.
Hennes mörka ögon, omgifna af dessa blå
ringar, som känneteckna sjukdom eller tårar,
hade hela tiden oafvändt stirrat på det temligen enformiga landskapet, hvilket ångbåten
sakta gled förbi. Hon såg det utan att egentligen uppfatta det, likasom hon emellanåt
kom att kasta ögonen på passagerarne ombord, utan att deras utseende fäste sig i hennes minne. Hennes synsinne upptog visserligen alla föremål mekaniskt — hon såg den
ena holmen efter den andra, hon såg hvita
herresäten och rödmålade bondstugor — kor
som betade på en äng — en väderqvarn, som
skarpt aftecknade sina mörka konturer mot
den gulaktiga himlen —- hon såg en liten
hvitrappad kyrka och prestgården tätt invid
— såg bryggor, der ljusklädda sommargäster
viftade med näsdukar och parasoller —
båtar, h vilkas segel hängde slappa i aftonens svaga bris — små roddbåtar, hvilka
snabbt ilade framåt, förda af ungdomliga
roddare i jokeymössor och randiga trikålif.
Hon såg de öfriga passagerarne ombord maka
på sig, byta om plats, gå af och an, dricka
kaffe, fördjupa sig i sina tidningar, röka sina
cigarrer eller virka på något
handarbete.
Hon såg ett par små barn kifvas om ett

äpple, till dess det rullade ned på däck och
vidare ned i vattnet, till barnens häpnad och
åskådarnes högljudda skratt. Hon såg det
alltsamman, men hennes tankar dröjde vid
intet af det för ett ögonblick.
Bakom henne låg en forntid, framför henne
en framtid.
Det ena hade hon genomlefvat,
der stod hvarje detalj klar och tydlig för
henne — så grymt, obarmhertigt klar. Det
andra gick hon till mötes — det låg höljdt
i ovisshetens dunkel, men ett var dock säkert:
det förflutna kunde aldrig lefvas om igen!
Den kunde aldrig komma åter, hennes första, jubl&nde ungdom i det rika föräldrahemmet, der hon ända från födelsen inandats den
mest storartade lyx, der allt denna verldens
materiella goda tillika med den varmaste
kärlek slösats på henne. Moderns död, då
hon sjelf var tjugo år, hade varit hennes första sorg, men hur tacksam hon sedan varit
derför, — då det andra kom — det fasansfulla, det hvarefter hon ännu bar sorgdrägt.
Natt och dag förföljde henne bilden af hennes barndoms och första ungdoms dyrkade
afgud, sådan hon sett honom den der hemska
aftonen — med krossadt hufvud, blodig, oigenkänlig — detta grå, vackra hufvud, som hon
brukat kamma med en liten silfverkam, förtjust åt dess lockiga rikedom — detta vördnadsvärda hufvud, som satt så stolt och ädelt
formadt på sina axlar, vidrigt sönderskjutet,
med bitar deraf på bordet, på väggen — det
var fasansfullt — och gjordt af hans egen
hand!
Och hvarför? O, detta var det värsta af allt — derför att all den lyx de i
åratal njutit af, hvarje rätt de ätit, hvarje
dryck de druckit, de lysande drägter hon
iklädt sig — allt, allt hade varit stulet från
andra, under årslånga underslef och falska
uppgifter!
Och det hade hennes far gjort,
han som hon trott vara den bäste och ädlaste
på jorden! Och när det till slut ej kunde
gå längre, när han såg ruinen och vanäran
hotande stå för dörren, då lemnade han dem
fegt i arf åt henne, sitt enda, sitt bortskämda
barn, i det han med ett skott ändade sitt lif
och lät henne ensam kämpa
förtviflans
kamp med allt det,' han bragt öfver henne.
Det var henne ett under, att hon ej förlorade sitt förstånd. I stället, sedan den första
bedöfningen var förbi, vaknade hon upp och
utvecklade en energi, som hvarken hon sjelf
eller andra trott henne i stånd till. Hon tog
reda på alla affärer i de minsta detaljer, hon
hoppades in i det sista, att alla dock skulle
få ut sin rätt. Men hvarje dag gjordes nya,
förfärande upptäckter, och när allt ända till
det minsta tagits ifrån henne, skulle der ändå
ropas ve och farbannelse öfver hennes fars
minne af dem. han bedragit och ruinerat.
Det var så gräsligt att all hennes goda vilja,
all hennes tanke- och handlingskraft ingenting kunde förmå. Hon tyckte, att hon hädanefter aldrig skulle kunna äta en bit bröd
med samvetsro, derför att andra hungrade för
hennes skull.
Men till slut måste hon dock tänka på sig
sjelf. Hon var ännu icke trettio år och hade
kanske en lång framtid för sig — hon måste
j u lefva och se till att förtjena sitt uppehälle.
(Forts.)
—-CJTW——

Sen till, ärade läsarinnor, att Idun ej saknas
hos någon af edra bekanta!

VI vilja särskildt fasta uppmärksamheten på Iduns lämplighet för platssökande och platsutbjudande annonsörer, äfvensom for alla Öfrlga slags

Matlagning-.
Soppa af fogelben. Då du någongång
har fogelstek, kasta icke bort benen
utan för.ara äfven dem. A f dessa kan
du erhålla en smaklig soppa på följande sätt. Fogelbenen brynas, kokas
i svag buljong med några morötter.
Soppan silas och afredes med smör,
mjöl, äggulor och grädde, kryddas med
hvitpeppar och salt. Soppan bör vara
simmig.
Rakel.
För att få vacker färg på grönsaker
böra de genast läggas i kallt vatten.
Sedan få de ej läggas ned i pannan,,
förrän vattnet deri kokar. Kokningen
får ej afbrytas genom utspädning e t c ,
ej heller få de koka med lock. Sålunda
behandlade bibehålla de sin friska, gröna
färg.
I
Stekt ål. Om ålea får ligga 8 dagar
i sockerlag, innan den steke3 på vanligt sätt, blir den mycket mera välsmakande.
Sonja..

Efterrätter.
Äppelkaka. | ffi sötmandel skållas
och stötes fint tillsammans med \ "B
socker, 30 ort färskt smör skiras och
arbetas, tills det höjer sig; då iröras
3 ägg tillika med 3 ort finsiktade
skorpor. Detta blandas väl och lägges
hälften deraf i en smord form, derpå
äppelhalfvor, kokade som till kompott,
och der öfver den andra hälften af
mandelmassan. Formen sättes i någorlunda svag ugnsvärme och serveras, då
mesta hettan är afgången.
Gefion.
Enkel, men god efterrätt. (Mandelkaka.)
3 ägg och | "B socker vispas
en stund, sedan iröres | B mannagryn.
Delas i tvenne formar och bakas i
lagom varm ugn. Vanilj eller sylt
emellan. Serveras kall som desert.
Gerda.

i
|

r~\
L/ U

»Oskar II König von Schwedeni. Den
är uppdragen af den stora rosenodlarefirman Soupert et Notting, som ger
den samma följande signalement: »Kraftig buske, vackert bladverk — blomman stor, mycket dubbel och välbygd
— formen tegellagd, färgen karmin
med cinober samt brunröda schatteringar och nyanser, mycket angenäm
doft» . . . Först till våren i maj, bringas den i handeln i vårt land af direktör N . P. Jenssen i Helsingborg,
hos hvilkrn beställningar på originalplantor, vinterförädlingar, när som helst
kunna göras. Priset (j kr. pr expl.
med emballage.

Kryddkaka. 21 ägg, 2 | <B mjöl, 3
teskedar kardemumma, 3 dito kanel,
1 dito kryddnejlikor och 2 knifsuddar
alun. Bakas i formar och skares i
skifvor till kafle och té.
Gerda.
Rosetter. 24 lod smör röres, tills det
blir hvitt, då ilägges | S socker, 2
ägg och 1 ® mjöl. Degen kaflas, tages
ut med formar, strykas med ägghvita,
beströs med groft socker och finhackad
mandel eller pomeranskal.
Anna.
Mandelkubbar. 6 äggulor röres med
| *8 socker, sedan iröres J % hackad
sötmandel och några bittra. Sist 12
lod mjöl. Trillas i aöånga bitar, rullas
i groft socker, bakas i svag värme.
Anna.

Brygd.
Enbärs-dricka.
Atta kannor ugnstorkade, malda enbär öfvergjutas med
18 kannor kallt vatten; får i öfvertäckt
kärl stå i två dygn, hvarefter blandningen upphälles på en i vanlig ordning tillagad rosthytta eller grof silduk
för att i särskildt kärl afrinna.
Det
uppsilade kokas och skummas mycket
väl, hvarefter en handfull humle inkokas. Sedan drickat svalnat, ilägges
jäst, och, så lort jäsningen börjat,
tunnas och sprundas detsamma. Sedan
drickat legat i källaren fyra dygn, går
det an att tappa det på buteljer, som
ej få fyllas för mycket, och som korkas
omsorgsfullt med god kork.
Emma.

Fönsterträdgården.
Blomman för dagen torde man med
skäl kunna kalla den nya varitet af
remontantrosor,
som
fått
namnet

alihohäer som beröra familjekretsen. — Annonser mottagas endast genom
S. Gumselius annonsbyrå och hos redaktionen. Abonnentsamlare antagas.

man sjöskumsbitarne fint och nätt,
håller det mot värmen vid rökningen,
oeh j munstycket blir ganska snyggt
igen, isynnerhet sedan det någon tid
inrökts.
Fru
Pettersson.

Läkareråd.
P. E. begär råd för förstoppning. Detta
onda kan hafva flere orsaker. I mänga fall
beror förstoppningen på en kronisk tarmkatarr, i hvilket fall den vanligen plägar oravexla med diarrhé. Vidare kan förstoppning
bero pil ett allmänt svaghetstillstånd hos kroppen i sin be'bet, så t. ex. vid hvarjehanda kroniska sjukdomar af svårare art, och på ett dyliktsvaghetstillstand med återverkan på tarmkanalen torde ock den vid bleksot så vanliga
förstoppningen bero. Dessutom kunna sjukdomar i nervsystemet, specielt i hjerna och
ryggmärg, vara förbundna med förstoppning;
hit hör ock den på hysteri och nervsvaghet
beroende formen. Men utom förstoppning på
grund af ofvpn antydda orsaker, ges det också
en annan form — och dit torde ert onda få
räknas — der förstoppningen är så godt som
det enda symptomet, och parsonen i fråga
känner sig fullt frisk eller möjligen klagar
öfver läitare hufvud värk eller »tryck åt hufvudet», kalla fötter och händer o . s. v. Ofta
fästa hithörande patienter vida mera afseende vid sitt onda, än det verkligen förtjenar,
ty dtft behöfver visst icke antyda något sjukligt, att man ej har Öppning för hvarje dag,
och experimenterandet med alla möjliga afföringsmedel bringar i sådana fall långt mera
skada än gagn.

Stina Q.

Huskurer.
Kol bleksot. Som jag nyligen fått
höra en s. k »buskur», hvilken botat
en ung flicka från ytterlig bleksot (så
svår, att hon af blodbrist ej egde magt
att gå), tänkte jag det vara skäl meddela den i »våi» tidning, på det möjligen flere patienter kunde draga nytta
af densamma. Recept: 6 ort jernfilspån (köpes å apotek), för 50 öre pulfvriserad rabarber blandas i 1 skalp,
sirup; häraf tages en tesked tre gånger dagligen samt, om man så kan,
ett rödvinsglas porter efter hvarje intagning. Ingen måltid får intagas, förr
än minst en timma förflutit efter hvarje
intagning:
Frisk luft, så mycket krafterna medgifva, rekommenderas.

Hvad behandlingen beträffar, så måste den
samma på grund af de mångfaldigt vexlande
orsakerna blifva väsentligt olika i de olika
fallen.
Läkaren kan således ej gifva ett
samvetsgrant råd ät en patient, som utan
vidare blott begär »ett medel mot förstoppning». Föreligger en tarmkatarr måste denna
naturligtvis i första rummet metodiskt behandlas, likaså andra föreliggande sjukdomar
(t. ex. bleksot), som betinga förstoppningen.
Af det ofvan sagda framgår också, att det ej
helger ges en diet, som lämpar sig för alla
fall af förstoppning. I allmänhet verkar kokt
frukt (isynnerhet katrinplommon) lösande;
likaså grofc bröd (t. ex. s. k. Grahambröd);
dock fordrar dess användande friska digestionsorgan i Öfrigt. Stillasittande lefnadssätt
bör så vidt möjligt undvikas, och man bör i
mån af krafter taga riklig motion i det fria.
Vi»tiga hjelpmedel äro massage och sjukgymrastik, i många fall äfven elektrisk behandling och kallvattenkursbehandling. — En
gammal god regel är, att man bör söka vänja
sig vid en bestämd tid för afföringen och
derför alltid försöka på samma tid for hvarje
dag, äfven om bestämdt behof ej ger sig till
känna.

»Buse».
Mot forsforssår
Mången olycka har
framkallats derigenom, att vid antändandet af en stryksticka forsforet sprungit af och inträngt i ett sår på handen, hvilket förorsakat förlasten af en
lem eller menlig följd för hela lifvet.
I sådant fall anskaffar man genast
starkt sodavatten och håller deruti den
angripna lemmen; fosforet
undergår
nämligen mycket lätt til'sammans med
soda en kemisk förvandling och bildar
forsforsyradt natron, ett alldeles oskadligt ämne.

o

N:r 128. S e : >Några enkla sparsamhetsråd».
Rakel.
N:r 1 3 3 . Man tvättar de målade väggarne
och dörrarne med 12 delar kallt vatten och
en del salmiak. Varmt vatten är skadligt för
färgen. .
Rakel.'
N:r 1 4 1 . Ehuru detta svar tyvärr kommer
alldeles for sent, kan det dock möjligen blifva
Eder eller någon annan af Iduns läsarinnor
till nytta för ett kommande år Jag förgyller
gran- och tallkottar sålunda: först öfverstrykas kottarne med ägghvita, hvarefter de med
en bomullstapp, doppad i guldpulfver, lätt öfverstrykas. (Guld, brons och silfverpulfver
fås hos alla färghandlare.) A f guldpapper,
eller också af andra kulörta papper klipper
jag en qvarts tum breda och fyra tum långa
remsor, hvilka jag ihopgummar i båda ändarne, så att remsam bildar en ring, sticker
så en ny remsa in i den första ringen, ihopgummar denna o. s. v. till jag har en lång C D
ked, hvilken slingras omkring granen och tager sig ganska bra ut. A f hvitt papper viker
jag en slags stjernor, hvilkas förfärdigande
tyvärr här blir för svårt att förklara, men
detta slags vikningsarbeten kunna de flesta
småskoleelever. Stjernan får icke vara större
än högst en tum i genomskärning. Dessa
fästas med en kort tråd här och der i granen C D
ooh taga sig särdeles bra ut. Små hvita
bomullstappar här och der i granen taga sig
äfven bra ut. Isynnerhet om man strör på
dem litet glitter.
Utblåsta äggskal öfverstrykas likasom kottarne med guldpulfver.
Fä>t sedan en g^dpappersfyrkant med en
tråd invid ena ändan, dra tråden genom ägget och fäst med denna tråd ägget i granen.

0
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Rakel.
N:r 142. Om ni är barnkär så sök en
bonne — eller rätt och slätt — barnsköterskeplats för större barn! — Der har ni ett
rikligt arbetsfällt och kan blifva en oumbärlig
skatt i den familj, som är nog lycklig att fä
eder bjelp. Men märk väl — endast om ni
är verkligt barnkär!
Rakel.
N:r 146. Lär er att sjelf röka, eller försök
att finna er i ett oundvikligt öde. Det förra
anser ^jag dock högst oqvinligt och har äfven
sin svårighet* som af mig förgäfves sökt Öfvervinnas, och återstår dä endast det senare
medlet. Hoppas aldrig pä barmhertighet af
skapelsens herrar i det fallet, känner dt-1 af
erfarenhet sedan flere år tillbaka. Att rynka
på näsan, Öppna ventiler, spjell och fönster
hjelper lika litet som att beklaga sig öfver,
att ögonen »svida som eld», och att man
rakt kunde »hosta ihjäl sig». Det är nu så
vanligt och duktigt i ungdomens år och lör
äldre män en så kär ovana att röka; få de
dä ej röka hemma, måste de taga sin skada
igen på kontor och expeditioner, der vi qvinnor för dem blilvit ett »påhäng!»
Gläd er så länge den förhoppningsfulle unge
mannen blott röker cigarrer, men vänta, tills
han blir mera försigkommen och gör cigarretter af »Ture!» Den enda tröst jag kan
skänka, är att ni har en
kamrat i olyckan.

o
o

<

I sädana fall, der af något skäl en verklig,
på orsaken grundad behandling icke — som
eljest alltid önskligt är — kan inledas, eller
vid de ofvan nämnda fallen af förstoppning
med i öfrigt friskt allmäntillstånd kunna, der
tillfälligt hjelpande medel synas erforderliga,
Rakel B. Hjerttigt tack för ert goda bisåsom sådana rekommenderas: lavemang,
drag; vi hoppas, att Ni ofta kommer åter
engelskt bittervatten (1—2 vinglas) och rha- till Idun!
C D
barberrot eller preparat deraf, äfvensom samVidar. Edert lojala klingklang befanns oanmansatt lakritspulfvcr. För de otaliga slags
vändbart.
piller o. d., som i handeln utbjudas åt allBarbro. Kan nog bli läsbar — med öfning.
mänheten, kan ej nog varnas, och deras an-Ifriga läsarinnor af Idun» funno — hopvändning fordrar i alla händelser den största
pas vi — svaret i senaste numret.
försigtighet.

Phyllis.

Bakning.

N

Medel mot lindrigare magsyra: 1 tesked pulfvriserad magnesia tages i litet
vatten en gång om dagen. Vid svårare magsyra är det särdeles nyttigt
att taga en desertsked rabarbervin genast efter middagen.

Breflåda.

Medel mot fräknar.
Man tvättar ansigte och hals m. m. flere aftnar i
följd, förrän man går till sängs, med
starkt saltvatten.
Eller o c k : Tag ett visst qvantum
flodvatten, låt det uppkoka, kasta deri
så mycket salt, som föses. Då det är
afkylt, fuktas ansigtet dermed. Bör
torka af sig sjelf under natten, tills
morgontoaletten förättas.

Råd,

Prenumerant hänvisas angående sin förstoppning till svaret till P. E. här ofvan. —
Hvad baden beträffar, så vore det önskligt,
om ni kunde få dylika en gång i veckan,
sommartiden helst oftare.
D:r -d.
F r å g o r .

Sonja.

Hvarjehanda.
Att bevara hårväxten.
Man kokar
humlestjelkar i vatten; med detta vatten tvättar man hufvudet, innan man
går till sängs om qvällarne.
Detta
enkla men säkra medel gör äfven, att
håret blir mycket mjukt och glänsande.
A. S.
Ett billigt bläck tillredes af 5 delar
anilinsvart, 30 delar socker och 1,000
delar vatten. Blandningen sker i en
lerkruka oeh så, att de första delarne
upplösas i något ljumt vatten, hvarpå
resten af vattnet slås till.
Fru
Pettersson.

N:r I I . Vill någon af Iduns läsarinnor
godhetsfullfc lära Rakel, huru god köttpudding
göres? Äfven beskrifning pä andra kötträtter
enaottages med största tacksamhet.
Huru skola målade golf limmas, på det att
de må hålla sig bättre!
Rakel.
N:r I 2. Vore tacksam om någon ville upplysa, huru vaxstaplar göras, och hur blandningen till desamma sammansättes.
Hulda N. —
N:r 13. Vill någon af Iduns läsarinnor
upplysa om med hvad slags tråd eller garn
man bäst kan träda knutna gardiner (knutna
af hvit linnetråd)?
«Ange.-»
N:r I 4. Huru tillredes tryffexad chateaubriand?
Iris.
S v a r .

Det vackra sjöskumsmunstycket, som
du skänkte din man till julklapp, har
den ovarsamme redan förderfvat. Han
tappade det i golfvet — knack: der
låg det, tvärt af!
Ofverraska honom nu emellertid med
att hela det på nytt. Gör dig kitt af
en del pulvriseradt gummi arabicum
och en del slammad krita med litet
vatten, så att det bildar ett tjockt klister. Om du sedan härmed fogar sam-

N:r 2. S. v. Huths adress erhålles om brefvet adresseras till Thaning & Appels boghandel, KjÖbmagergade 10, Kjöbenhavn, K-, som
nyss förlagt ett arbete af honom, men i detta
tillkännager han å första sidan att: »Min tid
och stilling tillader mig ikfee att modtage
Patienter».
X.
r

N:r 9. Om man bränner */ k g kaffe i en
jerngryta, så svärtar hon ej. Skulle hon åter
börja svärta upprepas förfarandet.
»Ange*.
N:r I IG. Jag brukar genast då galoscherna
äro nya, kanta dem med kantband. Då de
fä klackarne ut, låter jag skomakaren lägga
•lädarklackar på dem, och sålunda hålla galoscherna dubbelt längre.
Rakel.
N:r I 26. Upplös litet öfverm ångan syr adt
kali i litet vatten och häll i en kopp i er lavoar,
och lukten skall snart förgå.
Rakel.
2

I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g :
Sveriges första qvinliga tandläkare ; af J.
N—g. — Ett gammalt ämne; poem af Edvard
Fredin — Våren sparsamma i det lilla; ett
upprop till våra husmödrar af Sanna Eamke (L).
— Tillkännagifvande. — Vid skiljovägen ; en
bit verklighet upptecknad af Ave (slutet). —
En bal för kungen; kåseri af — er. — Svenskt
handarbete; af Mathilda Langlet. — Literatur. — Teater och musik. — En radikalkur;
novell af Elin Améen.
Matlagning. — Efterrätter. — Bakning. —
Brygd. — Fönster trädgården. — Huskurer. —
Hvarjehanda. — Läkareråd. — Frågor — Svar.
— Breflåda.

CD
O
CD

l o

SJ.

A n n o n s e r .

Annonspris: 25 öre pr petitrad ( = 10 stafvelser).
Tngen annons införes under 1 kr.

PLATSSÖKANDE.
En bättre, anspråkslös flicka önskar
med första plats i familj, helst i stad,
såsom sällskap eller att biträda i hushåll och med sömnader. Svar i biljett
torde insändas under adress »Maria»,
Oscarshamns-Postens
annonskontor,
Oscarshamn.
(G. 11012)
[60]
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ALMEDAHLS Fabriks Försäljnings-Magasin, Stockholm,
Special-affär för U t s t y r s l a r .
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Tidn. kostar endast en kr. för qvartaiet, befordringsafg. Inberäknad.
Anordnar hvarje qvartal prlstäflingar för sina prenumeranter.

IDUN

Annonser mottagas genom Ö. Qumaellus annonsbyrå tOcn no& redaktionell
till 2 5 öro pr 4-spaltig petltrad ( = 10 stafvelser).

SUCHARD.
61

Drottninggatan

61
17 Guld- ocli Silfvermedaljer.

3 tr. u p p
få h ä r m e d r e k o m m e n
dera sin n y a ,

Suchard's Praliner, öianduja,
Capsules, Noisettes, Nougatines

Fotografering

och andra
menderas.

utföres o m s o r g s f u l l t

tjj^

enligt
Med

& C

m

En flicka, som innehar plats som hushållerska å en större herregård på landet, önskar göra ombyte den 24 april.
Den
sökande är kunnig i finare och
gröfre matlagning, bakning, samt för
öfrigt hvad till ett hushåll hörer.
Svar i förseglad biljett märkt »N. N.»
sändes till Hullaryd, Lommaryd. T45]

Tvänne unga, bättre flickor önska
nu eller till våren hvar sin plats i treflig
familj att mot fritt vivre gå frun till
hända. Svar torde godhetsfullt med
det första sändas till »Flickor», pöste
restante, T o r n e .
[58]
Mot fritt Vivre ett hälft års tid önskar ett ordentligt fruntimmer, som
genomgått dubbel italiensk bokföring,
plats som praktiserande elev på domare-, bruks- eller grosshandelskontor.
Svar till »Anna», Kristianstad, p . r.
[13]
En 2 8 års bättre flicka, fullkomligt
kunnig i finare och enklare matlagning
samt allt hvad till ett bättre hushåll
hörer och med utmärkta rekommendationer önskar nu, eller till våren, plats
antingen i familj eller hos enkeman
eller ungkarl. Svar till »små pretentioner 28» å denna tidnings kontor. [44]

SUCHARD.
Vårkursen i mitt Dansinstitut började den
23 dennes. Anmälningar böra göras snarast
möjligt antingen i lektionslokalen Brunkebergstorg 2,

två tr., måndags-, onsdags- och fredagsaftnar
kl. 5—7 eller i min bostad.
Föräldrar inbjudas vördsamt att taga kännedom om skolan.
Josefina

Obs.!

Lärarinna,
sällskap.

En lärarinna — 22 år — önskar
med första plats att undervisa i vanliga skolämnen (icke främmande språk)
samt musik. Den sökande, hvilken
eger vana både som lärarinna och
lektris, har god helsa och gladt lynne
samt har utgått från ett mycket godt
hem.
Anspråken äro ej stora. De
bästa rekommendationer kunna företes. Närmare upplysningar kunna erhållas genom Iduns Redaktion, dit
svar, märkta » H , H . » , o c k torde
ställas.
[3*]

~& l(lfljLE*$~
Svenska
och

1

Konstväfnader
Broderier.

YTLestramaljer,
alla färger, Garn
och Silke.
Förklädestyger,
ylle och bomull.
Äkta färger.
Origlnalmönster.
Bästa materialler.
Beställningar
ulfmas å Möbeltyger,
Mattor, Draperier m. m. i hvilken
stil som önskas. Moderata priser,
Stockholm,
Drottninggatan 36
Tillverkningsort:
Lund (Thora Kulle).

Göteborg

Gullberg,

Vestmannagatan

En anspråkslös, huslig, sömkunnig flicka, äfven villig hafva tillsyn öfver och undervisa mindre
barn i musik o. vanl. skolämnen,
önskar plats, helst å landet, nu
eller i vår. Adress »Ina», Sundsvall, pöste restante.
[59]

Filial:
(Svenska industrimagasinet.)
[50]

DIVERSE.

J. G. Hammars
Lampkök.

Doktor A. Afzelius

Stor värmeförmåga.
Brinna luktfritt.
Briljant belysning.
Pris: enkla med veke
4—6 kr., extra solida 7—8 kr., med
2 vekar 12 kr.
Fullkomlig belåtenhet
garanteras hvarje
köpare.
[28]
J. G. HAMMAR,
30 Malms kilnadsgatan

Lilla Vattugatan 24, 9-10 oeh 2-3.
Företrädesvis mag- och hudsjukdomar.
[31]

Doktor Carl piensburg
14

Lilla V a t t u g a t a n 14.

Hvardagar '/23—'I A. Helgdagar 10—11.
Behandlar företrädesvis
Barnsjukdomar.
[34]

Den bästa gåfva!

Trefligt h e m !
På en naturskönt belägen egendom
i Småland hos unga, glada menniskor
kan en äldre bättre herre fåfininackordering mot billigt pris.
Obs!
Komfortabelt l e m , lätta kommunikationer, tillgång på jagt och fiske.
Svar märkt »Trefligt hem», Kalmar
P- r.
[42]

Ny

remontantros

för
1889,
benämd Oscar
1 Schweden, försändes i maj 1889 i original-vinterförädlingar för kr. 6
pr st. med emballage. Fullständig beskrifning på begäran franko.
Beställningar mottagas från och
med i dag.
Helsingborg den 20 dec. 1888.
[608]
JW. P.
Jensen.

Augustinus V/allenbeugs

Statyett.
Lottsedlar ä 1 kr. finnas att tillgå i
hrr Fritzes, Grönvalls samt Tegnér och
d'Aubignés boklådor.

Den bästa gåfva!
[46]

Moderlig vård.
Hos ett fruntimmer, som haft privat
skola, kunna tvänne små flickor blifva
inackorderade; skolundervisning och pianolektioner kunna dem meddelas. Verklig moderlig vård och tillsyn utlofvas.
Svar till »moderlig vård» inlemnas
Klarabergsgatan 54.
[43]

Ramlösa Plantskola.
Min

nya priskurant öfver rikhaltiga

förråd af alla slag plantskoleartiklar
är nu utkommen och tillsändes franko.
Helsingborg i september 1888.
[522]
32

iV. P .

Jensen.

33, 2

tr.

Landsortsboar.
Undertecknad åtager sig uträttandet
af hvarjehanda uppdrag, såsom uppköp
af matvaror och allt som hörer till
fruntimmers- och barntoaletten, tapisseriarbeten m. m. Profver å tyger
anskaffas. Förfärdigandet af klädningar
ombesörjes. Samvetsgrant bemötande.
Val af goda varor. Der så önskas,
sändas varorna mot postförskott eller
efterkraf.
Provision 3 % , dock intet
uppdrag under 50 öre. Postadress:
Engelbrektsgatan 31 A . Telegrafadress:
Ströms. Stockholm.
Maria Ström,
[49]
•
född Kloekhoff.

Nerv-och Sinnessjuke"Mammas älskling"

mottagas till vård å sjukhemmet Tufvan.
Fri läkarevård af framstående specialist.
Alla behöfliga bad. Samvetsgrann skötsel.
Godt bord. Komfortabelt och beqvämt. Hemlif. Prima referenser. Prospekt gratis.
Julius
Örtegren,
(G. 371)
[61]
Tomteboda.

Cacaopulver,

Cacao Soluble, ett rent lösligt pulver i bleckburkar på J, \ och J kilo,
är drygt, välsmakande och närande.
Af Suchard's Cacaopulver får man
[21]
100 koppar på \ kilo.

Fabriksmärke.
Ett bildadt fruntimmer önskar komma
antingen som värdinna i en enklings
hem, der barn finnas, emedan hon eger
vana vid barns ledning samt är kunnig
i engelska och franska språken, hvilket
senare äfven kan begagnas som samtalsspråk, eller ock som sällskap och
lektris hos ett fruntimmer.
Närmare
upplysningar hafva fruarne Kempe,
Sturegatan 24, och Engelhardt, Storgatan 9, godhetsfullt lofvat leaina. Svar
torde lemnas å Iduns byrå till »Pligttrogen».
[62]

dessertchocolader rekom-

Suchard's

nutidens f o r d r i n g a r .

största högaktning

t l f l R l i f

eller

Chocolat.

Erkänd utmärkt qvalité.
Samtliga Suchard's Chocolader äro
garanterade ren Cacao och socker utan
tillsats.

tidsenliga

lektris

Suchard's

K u r s 1 klädsömnad

gifves af undertecknad för ett begränsadt antal elever. OBS. Eleverna förfärdiga egna klädningar.
Bernadina
Nicodemi,
Barnhusgatan 4, 1 tr. upp öfver g.

m

Metertab elikort
i plånboksformat, omfattande de 4 afdelningarne af Metersystemet, med så
väl förvandlings- som prisberäkningstabeller, hvarå äfven kan anbringas
tryck af firma, affär m. m., utgifna af
undertecknad, säljas med påtryckt firma
etc. eller detalj priset (5 öre) till netto
kr. 20 och u t a n kr. 17 för 1,000 kort.
Dubbla kort kr. 30 och 2 2 ; vid större
parti betydlig rabatt. Order emot remissa utföres genast.
Prof gratis mot porto.
Eug.
Forsman,
[4]
Stockholm.

Billiga

talkurser

i Franska språket arrangeras för dem
som ämna sig till verldsutställningen.
Anmälningstid 2—5.
Bettina
Malm,
[40]
18 Kungsgatan, 3 tr.
Skriftlig undervisning i stenograf!
(Arends' system) erhålles af skicklig
lärarinna mot insändande af 15 kronor
jemte noggrann adressuppgift till Bed.
af Idun.
[26]
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