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TILL PER HALLSTRÖMS

PORTRÄTT.

IDUN VILL A T T jag skall skrifva
någon läsbar text till porträttet af
»Bianca Capellos» författare, och det.
skall ske med sådan hast, så j a g hvarken hinner göra en repetitionskurs i hans böcker
— än mindre återfordra dem af mina boklånande litteraturvänner — eller göra ett försök till intervju. Per Hallström bor nämligen
utanför staden på ett ställe, så oberördt af
civilisationen, att det hvarken går järnväg
eller elektrisk spårväg dit — j a g tror det är på
andra sidan nya kyrkogården — och gudarne
vete, o m det ens är postgång dit. Dessutom
är jag tämligen säker på, att om jag kom och
störde hans diktarfrid och bad bonom tala om
någonting o m sig själf, så skulle han svara
något i den vägen som att det j u var jag och
inte han, som skulle skrifva texten till Iduns
porträtt. Det är också en möjlighet, att han
skulle framhålla, att det är hans diktning och
inte hans person eller lefnadsöden, som kommer allmänheten vid. Och alldeles säkert är
det, att han — för så vidt han skulle säga
detta, hvilket i själfva verket bara är en inbillning af mig — skulle säga det på ett
mycket älskvärdt och anspråkslöst sätt.
Per Hallström hör ej till dem, som tränga
sig fram och som skulle vara belåtna med
sig själfva, om folk vände sig om på gatan
och tittade och hviskade, att det är han och
att han ser intressant ut eller att han magrat
eller är nyklippt eller har en ny öfverrock.
Han vill absolut få lefva i fred, och just därför bär det emot att .ens försöka pumpa honom.
Men om du trycker något, som upprör honom,
så är det mycket troligt, att du får svar på
tal — som docenten Klercker nyligen fick på
sin Boer-ätande artikel i Ord och bild. Och
att svaret blir både logiskt och skarpt kan
du vara viss på.

PER HALLSTRÖM VID SKRIFBORDET.
FOTOGRAFI

F Ö R I D U N A F HOFFOTOGRAF

A.

BLOMBERG.

Det är, som bekant, alls ej afgjordt, att alla
de individer, som skrifva böcker, ha goda
hufvuden. Men att Per Hallström har ett
godt hufvud, det är ett odisputabelt faktum.
Han är nästan för intelligent. Ur hans lifliga,
rörliga intelligens kunna vi härleda hans lust
att skifta horisont, att försöka sig inom ständigt nya ämneskretsar, att i sin diktning gästa
olika länder, olika tider, att röra sig inom
hvarandra helt olika tonskalor. Han är den
smidigaste virtuos bland vår samtids skrifvande landsmän. Han slår under sig ett område efter ett annat, och han rör sig inom de
nya gränserna med ett lugn, som vore han
sedan gammalt hemma där och kände i grund
hvarje linie och hvarje färgton. Han öfver-
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raskar gång på gång genom sina ämnen, och
man vet aldrig livad hans nästa bok kommer
att handla om. Det är i hans diktning ett
— jag ville säga: oroligt lugn. Oron ligger
i hans sökande bort, långt från det närvarande och närliggande, än i ett väderstreck, än
i ett annat, lugnet i hans sätt att tänka sig
in i motivet, i hans alltid vakna medvetenhet och hans själfbehärskning och i hans
stillsamma, afvägda, aldrig jäktande eller brådskande stil. Det ligger till och med i hans
satsbyggnad, hans långa perioder ha något
stillsamt — ingen brådska, ingen öfverilning,
en stil, som han utarbetat åt sig och som är
hans egen, som ej är fri från ensidighet och
som ej alltid varit fri från förkonstling, men
som han naturligtvis afsiktligt valt såsom
passande för det han velat säga och för hans
eget sätt att säga det.
Han är sökaren och analytikern, och man
kan på honom själf tillämpa ett par rader i
en af hans tidigare noveller:
»Det är ingen af er, som kan se.»
»Hur menar d u ? »
»Det är ingen som ser, riktigt ser, tvärsigenom. »
»Har du träffat någon sådan?»
»Nej, aldrig, men jag letar jämt.» .

Han började som lyriker, fortsatte som novellist och stod en vacker dag upp äfven som
dramatiker.
Hans debut var anspråkslös nog, hans namn
syntes under en och annan dikt i tidningar
och kalendrar åren 1888 och 89 — han hade
då en hel stor samling otryckta poem liggande. I bokform utgaf han dem ej förr än 1891
(»Lyrik och fantasier»). Då hade han i ett och
ett hälft års tid studerat lifvet i Amerika som
ingeniör. Först 1894 utkom hans andra bok,
hans debutbok som novellist, »Vilsna fåglar»
hette den. Den är visst glömd nu under intrycket af hans senare produktions rikedom

Ytterligare en framstående auktoritets intyg: Difteribakterien dödas af AZYMOL på '/., minut, Tyfus-bakterien dödas af Azymol på 7 minut, Mjeltbrandsbakterien dödas af Azymol på
minut, Sår- och Varbakterien dödas af Azymol på
V minut. Redan V proc. AZYMOL hämmade
växten af samtliga nämnda bakterier.
Köpenhamn den 8 december 1900.
V. Stein, professor.
2
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OBS..' AZYMOL är det bästa till dagligt brak
för munnens vård, mot smitta, för särbehandling,
ekzem, reformar, finnar, hudutslag.
Till hudens förskönande och vård bör man
köpa F. PAULTS BALSAM-TVÅL. Prisbelönt
London, Chicago, Wien, Paris, Stockholm 1897 er
höll F. PAULFS BALSAMTVAL högsta utmärkelsen och guldmedalj.
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och omväxling — men
om så är, så är det
skada, ty dessa korta
historier från Amerika
med de i skarp silhuett tecknade figurerna — en hel flock
mer och mindre urspårade existenser —
äro lika roande som
de göra intryck af att
vara träffade på kornet. Blickens skärpa,
satirens udd, känsla
utan många ord och
utan
sentimentalitet
finns här i rikt mått,
ett korthugget framställningssätt, realism
INVID S T O C K H O L M
och karaktärism.
Så
vidt jag vet, är det
Hallström, som upptäckt Amerika för vår litteratur, och dessa små silhuetter från det stora
utvandrarlandet ha sedan ej blif vit öfverträffade
på svenska — den som skulle kunna täfla med
dem vore Henning Berger i den nu i höst
utkomna boken »Där ute». Ett par noveller
med svenska motiv i »Vilsna fåglar» peka
framåt till Hallströms kommande verk, särskildt den känsliga stämningsbilden »Ur mörkret» — det är ur den, ofvanstående citat är
hämtadt.
Denna bok, som mest hvilade på verklighetsiakttagelse, följdes året därefter af »Purpur», där allt var fantasi och saga — sagan
om Abisag och Salomo, sagan om falken m. fl.
— och där den stiliserade framställningen
frossade i färgers prakt och öfverflöd. Något
svåråtkomligt var nog ett och annat i den
boken, men efter den kom »En gammal historia»,
som enhvar kunde läsa och intresseras af.
Den boken gjorde Hallströms rykte, här fick
han till åhörare hela den stora publiken, till
hvars gunst han hvarken då eller förr eller senare giljat. Den känsliga och vemodiga historien
om, hur den världskloka och hjärtlösa farmor
med kallt blod och af bara härsklystnad trampar ner de unga blygt älskandes hopp om
lycka, och hur de foga sig, som snälla barn
gjorde i den gamla goda tiden, är säkert ej
glömd. Här var Hallström inne i våra farföräldrars tid, i dess tanke- och känslovärld
liksom i dess uttryckssätt.

att det blifvit helgon till följd af misstag på
person, eller storslaget präktiga bilder som
»Lejonet», mästerverket bland alla »resefrukter» i Per Hallströms diktning.
Eller har det blifvit skådespel. Det första
var »Grefven af Antwerpen» (1899), det andra
»Bianca Capello», som utkom från trycket
våren 1900, det tredje och hittills sista »En
venetiansk komedi», tryckt i år.
Hans lust att gå på upptäcktsfärd, att pröfva
sin kraft på nya områden, att experimentera
med olika stilarter är skarpt framträdande i
de tre skådespelen. De äro hvarandra helt
olika, »G-refven af Antwerpen», hvars ämne
är taget ur en af Boccaccios noveller, är i
versen och tonen påverkadt af Sliakspearestudium, och i den venezianska komedien,
hvars uppslag och intrig äro hämtade ur en
rolig novell af Bandello (»Due gentilhuomini
veneziani»), är inflytandet af Shakspeares ungdomslustspel och af deras typer uppenbart —
den glada och sunda Isotta härstammar från
Rosalinda, Beatrice och Portia. Men i »Bianca
Capello» äro ton, hållning, stilisering af modern
engelsk skola, och Bianca själf utvecklar sig
från en blek och in i det oändliga stirrande
figur af Burne-Jones till en lidelsefull manslukerska i Rosettis glödande färger.
Men tror någon, att Hallström fastnat i
italienska motiv, så känner den honom föga.
Han gör ett gränshugg in i det klassiska Spanien i sin lustiga historia om don Juans rubiner och ger oss i förbifarten en stämning
från franska revolutionens terroristskede, han
är uppe i Norrland vintertid, då skogen står
svart öfver den rastlöst skummande älfven,
han följer den bröstsjuke hemvändande emigranten hem från det främmande landet, hem
för att dö, han är med på mälarbåten, då
den brackige spannmålshandlaren finner sig
ha sällskap med sin älskades lik, och han
målar den stilla, lugna sommarkvällen, då de
unga flickorna föra den hemkomne unge mannen till hans drömda bruds hviloplats på
kyrkogården. Thanatos — grekernas milda
dödsgud med den omvända facklan — har
gifvit namnet åt hans sista och bästa novellsamling. Allvarets djup är där lika äkta som
känslans höghet och stilens plastiska kraft
och fasthet.

I novellsamlingen »Briljantsmycket» är han
mera experimenterande än någonsin. Drömlif
och verklighetens brutalitet, förfinadt känslolif
och primitivt, strykarne på landsvägen i vinterkvällen, maken, som använder sina besparingar till ett briljantsmycke åt den dödssjuka
hustrun, för att hon skall tro på tillfrisknande,
ensamhetens idyll och ensamhetens fasa, stämningar öfver fjällvidderna och de blå skogarna
under sommarens dagsljusa nätter och stämningar öfver Hellas, där Jason m e d sina argonauter landar m e d ungdomsskeppet i en värld,
som själf är ung.
I
»Reseboken» har Hallström upptäckt
Italien, både det nuvarande med dess hotellers
internationella publik och dess utsvultna bönder, hvilkas få slantar tagas i skatt till militären, och medeltidens Italien, Florenz sådant
det ter sig för fantasien och i gamla noveller.
Ett par tre gånger har han på de sista åren
varit där nere och samlat intryck af det han
sett och ej minst af det han läst. Det har
blifvit smältande vackra stämningar som den
af Anatole France påverkade florentinska aftondrömmen eller blodiga, medeltida skräckbilder
som den om mirakelspelet på Arno, burleskt
satiriska fantasier som den o m det stackars
barockhelgonet, som fann sig åsidosatt, därför
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Döden har ej varit någon sällsynt gäst i
Hallströms diktvärld, som likväl har plats för
så mycken lefnadslust och lefnadskraft.
Jag
finner i en uppsats af Georg Brändes dessa
slående träffsäkra uttalanden med anledning
af Thanatos: » I hans berättelser skildras lyckan
som flyktig och hotad, men han stannar egentligen ej vid det nedslående häri. Hallström
skrifver under en känsla af sundhet, som i
och för sig är lyckans betingelse och grundlag,
under en lifsåskådning, som allt efter ämnets
beskaffenhet är kylig och skälmsk öfverlägsenhet eller starkt upprörd sympati, och under
en sysselsättelse med döden, som så långt
ifrån är ett stirrande på dödskallen med de
korslagda knotorna, att den tvärt o m utmynnar i ökad glädje öfver solens ljus.»
Nu har jag nog skrifvit allt för långt, och
ändå har jag ej kommit annat än i periferin
af Hallströms diktarlynne. Och har ej sagt
ett ord om »Våren», hans vackra berättelse!
Men somliga kappsäckar äro för små för allt,
man ville få rum för i dem. Om Hallström
personligen skulle man kunna säga, att han
är en tystlåten man, som har ordet i sin
makt och ej behöfver söka efter det, en allvarlig man, som gärna skämtar, och en vek
och känslig man, som säger bitande sarkasmer
med innerlig glädje.
Både som diktare och
som människa »en så kallad karaktär».

-
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En gammal gumma, som kom och gick
och höll hans hushåll i ordnadt skick,

| f^egnl^appor, "^egnkragar I
[
och Capes
|

var den enda, som kom i huset.
Hon blef som en mor för sin eremit,
som läste och skref med brinnande flit
och aldrig sparade ljuset.
Den gamla var helt bekymrad ibland;

=

Nokdensvan.

D

som ingen människa kände.

biliiga

p r i s e r

=

på hela den långa dag^n.

I K. JVI. IsUNDBERG (

Men så tog han åter skadan igen

I

h o s

e

STOCKHOLM.

I

med att alls icke läsa och skrifva,
utan ligga i ljungen och se på den

Fram på vintern kom där en nyhet ut.

eller vandra i skogen och drifva
och spraka med dem, han träffade

Den flög som en löpeld o c h bragte till slut

där:

oss alla i eld och lågor

små barn, som gingo och plockade bär,
gamla

gummor, som samlade spånor och ris

till kaffepannan på sotig spis,

och hade i följe från knut till knut
en svärm af tvifvel o c h frågor.
Hvad ryktet förmälde var detta,

eller gubbar, som gnällde för mödan

att mannen, som bott bland oss sommarö förut,

att slita och träla för födan,

var stämd till svars inför rätta.

när kraften ej mera är frisk och ung

I en bok, som han skrifvit, hade han gjort

och tiderna svåra och skatten tung

mot den gällande kyrkoläran

och torkan gör skada på grödan.

ett anfall, som väckt å prästerlig ort
en storm af harm och förfäran.

af barnen köpte han bär till sitt bord,

I tidningen stod det svart på hvitt,
och författarens namn var fågelfritt.

Och ett fyndigt råd, som träffade prick,
kunde komma den mest bekymrade blick,

ET KOM till vår ensliga by en man,

till

och släppte ogärna pennan ur hand

i smyg i gummornas ficka.
FRÄMLING.

u r v a l

i

och slantar förstod han att sticka

EN

stort

så unnade han sig knappast en bit

För alla hade han vänliga ord,
Geojrg

i

när riktigt han kom i tagen,

Hon log och sade sin mening så:

den trumpnaste min att klarna;
och när man skildes från honom och gick,

Och ingen i trakten kände han,

låg lifvet framför en i ljusare skick,

hvart än sina steg han vände.

som vore bekymren farna.

Men den gamla höll modet uppe ändå.
»Det är mänskligt att irra och fela,
men han har inte skrifvit en dålig bok,
till det är han både för god och för klok.
Nog är boken bra i det hela,

Han såg ut alt vara en fyrti år:
det

fanns

hvita strån i hans mörkbruna hår

och tänkareveck i hans panna.
Men hans ögon lyste klara och blå
likt ett barns, som ingenting pröfvat på
och ingen i världen nänts banna.

Och när där i byn ställdes till någon fest

om där än finns något, som är på tok.

med lekar och dans för de unga,

Han kunde ej ljuga och hyckla.

var främlingen med som välkommen gäst,

När han talade allvar, begrep nog jag,

han

fast han brukade skämta och gyckla.

var

muntrast

af alla och dansade bäst,

Och han sa', när vi talades vid en dag,

och som han kunde ingen sjunga.
Och när spelmannen tröttnat att gnida
tog

den

främmande

fiolen,

plats på spelmansstolen

att han skref med sitt hjärteblod,
så nog är den boken god.»

och drog till med en gammaldags polska.
Han var ingen af bygdens söner lik.
Hans tal var sång och hans röst musik,
hans skratt var den muntraste

melodi

och gladde enhvar, som hörde.
Hans leende var som en solskensdag,
hans rörelser ägde ett mjukt behag,
och hållningen var förnäm och fri
som hela hans väsen, det låg däri
en djup och medvetet stolt harmoni,
som intet bröt eller störde.
Hans gång var rytmisk och lätt som dans,
man såg på den, att det icke fanns
den ringaste tyngd i hans sinne.
Hans dräkt var fin och af eget snitt
och föll kring gestalten mjukt och fritt,
och skinande hvitt var hans linne.

I ett nu tog dansen raskare

fart,

så slöks hvart ord om processen, som om

och tonerna klingade trolska.

hela byn varit part i målet

De unga kunde aldrig få nog,

och i fara att dömas till bålet.

och de gamla tyckte, det lät så rart —

När saken omsider var kämpad ut,

de mindes sin ungdoms dagar

författaren frikänd och spänningen slut,

och dansen i logar o c h hagar

så drog genom byn en susning

och svängde omkring bland de unga snart.

af lättnad och glad belåtenhet,

Det klang polskor och låtar af tusen slag,

och den gamla sken af förtjusning.

och dansen gick lustigt till ljusan dag.

»Se, oskyldig var han.

Och efter den muntra natten

Hon känner sitt folk.

gick främlingen hem till sitt ensliga hus

Den gamla vet.

att hans bok var riktig och bra.»

Det var det, jag sa',

och tog sig vid morgonsolens ljus
ett bad i skogsbäckens vatten.
Men sommaren gick och främlingen for,
och saknaden efter honom var stor;

Han hyrde ett litet obebodt hus

det kändes som hade man mist en vän,

vid brynet af skogen, där solens ljus

man ej finge se igen.

föll dämpadt af trädens grenar.

Och värst för den gamla, som dukat hans bord

Och fåglarnas sång och furornas sus

och bäddat hans säng och gladts åt hans ord,

och bäckens oändliga visas brus,

var tomheten, sedan han farit.

där den flöt mellan tufvor och stenar,

Hon prisade honom, hvart än hon kom,

förljufvade tystnadens frid och ro,

och talade ständigt med glädje om,

där främlingen valt sitt bo.

hur god och hur glad han varit.

Vs/sitiand* * KORSETTER
* -"

Hvarenda postdag, när tidningen kom,

ty takten drog och rytmen betog,

Det sista, vi hörde om honom var,
att han funnit fosterjorden för het
och inte stått ut med att stanna kvar,
utan rest till främmande länder.
Men skulle så ske, att han vänder
en dag till vår ensliga by igen,
så ta vi emot honom än som vän
och trycka med glädje hans händer.

OCH REFORMLIF

F. L.

* Smidiga,

— Äkt.-Bol. Sv. Korsettfabriken — Jansson & C:o Hamngatan 20, Drottninggatan 31, Vesterlånggatan 33. — —
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gång bibehålla och utveckla de nationella formerna och egendomhgheterna. Han anser utställningen i hög grad representativ för Handarbetets
Vänners verksamhet och beundrar och gillar den
väg, föreningen valt för att utveckla och frambära sin idé: »Hemslöjdens förädling i konstnärligt och fosterländskt syfte.»
Han skildrar vidare handarbetets stora behag,
huru det gifves tillfälle till omväxling genom inläggning af grofva och fina trådar, genom förbindning af väfnad, sömnad och knytning, genom
friheten i färgbehandling, hvilket allt förlänar
handarbetsalstren en egendomlig, kraftig* och personlig prägel i motsats till det enformiga fabriksarbetet.
-

HANDARBETETS

VÄNNERS

UTSTÄLLNING

HANDARBETETS VÄNNER I BERLIN.

D

EN 17 OKT. öppnade i närvaro af svensknorske ministern grefve Taube med grefvinna och ett stort antal inbjudna gäster
Handarbetets Vänner en utställning i K. Kunstgewerbemuseet i Berlin. I spetsen för den
skandinaviska kolonien märktes nyutnämnde
svensk-norske generalkonsuln Herr Robert von
Mendelssohn — närvarande voro dessutom direktören för K. Kunstgewerbemuseum, geheimerath Julius Lessing, andra af museets tjänstemän och direktören för Bureau Sassnitz-Trelleborg, kapten E. Hultin, hvilka samtliga på
det mest förekommande sätt voro mig behjälpliga att förevisa utställningen.
Handarbetets Vänner hade, som Iduns läsare
kanske torde minnas, tillfälle att första gången
visa sig för Berliner-publiken genom den utställning, som d. 1 juni detta år öppnades i
Svenska resebyrån
»Bureau Sassnitz-Trelleb o r g » , 59 Unter den Linden. Då denna utställning, som under sommaren tagit en permanent form, haft att glädja sig åt ett alltj ä m t stigande intresse från allmänhetens sida,
beslöt styrelsen för Handarbetets Vänner att
fullfölja sin från början uttänkta plan att i
höst i Berlin framvisa en större, fullständigare
och rikare utställning.

I

K. KUNSTGEWERBEMUSEUM

I BERLIN.

Vidstående afbildning återger hufvudsakligen
fasadväggen, hvars midtparti, omramadt af de
utomordentligt vackra syenitpelarne, verkade
ytterst kraftigt och ståtligt. Särskildt var färgsammansättningen ovanligt nobel; jag kunde
aldrig tröttna på att beundra pelarnes grågröna
färg med sina bronsorneringar mot de hvita
och blå bonaderna, som närmast omgåfvo dem.
Äfven denna gång mottogs Handarbetets
Vänner på det mest älskvärda sätt af Berlinerpressen, som redan på utställningens första
dag var talrikt representerad och under närmaste tiden alltjämt ägnade den sin uppmärksamhet. Många och sakrika artiklar hafva
redan influtit i den dagliga pressen och de
illustrerade tidskrifterna börja nu efter hand
att följa.
Bland fackmän på textilkonstens område står
naturligen främst geheimerath Lessing, som i
»Nationalzeitung » signerat en längre uppsats. Däri
framhåller han bland annat, hurusom vi skandinaver äro de enda folk, som lvckats med fram-

Fabrikerna äro j u i Tyskland, kanske mer
än annorstädes, åtminstone i Europa, på väg
att i detta afseende utrota all individualitet.
Ja, det går där så långt, att jag fått det
starkaste intryck af att intet är för högt eller
för heligt att icke där omskapas till fabriksvara. Men å andra sidan finnes det naturligtvis äfven en ganska stor krets af estetiskt kännande och konstnärligt intresserade personer,
som beklaga detta förhållande och sträfva mot
det mål, som vi i våra lugnare, aflägsnare och
stillsamma förhållanden utan så stora svårigheter uppnått.
Och det är just af denna
krets vi hafva mötts af så varm sympati.
Den bekante konstkritikern Fritz Stahl yttrade
bland annat o m oss, sedan han fällt ett allmänt omdöme om Sverige:
»Vi se här redan uppnådt hvad vi själfva eftersträfva. Eller tydligare uttryckt: här har man
raskt och frimodigt omsatt i handling det, som hos
oss ännu endast är föremål för ändlösa och fruktlösa diskussioner.» Vidare utvecklar han konsthandtverkets och den folkliga konstens fordringar
och slutar sitt anförande med följande ord: »Svenskarne, eller rättare svenskorna uppfylla allvarligt
och noggrant de fordringar, om hvilka jag ofvan
talat. Svenskorna, ja — se där en sak, mina damer,
som måste angå och beröra just er. Kvinnor är
det, som grundat Handarbetets Vänner, den förening, hvars alster vi här se framför oss, kvinnor,
som år efter år och steg för steg målmedvetet
arbetat för denna sak. De ha gagnat sitt fosterland, i och med att de smyckade sitt eget lif
skönare och rikare och på samma gång — nationalekonomiskt sedt — gåfvo upphof åt en viktig
exportartikel.»'
När man möter dessa och liknande sympatiska uttalanden, måste man känna sig i hög
grad tacksam och glad öfver den framgång

Detta beslut kunde ännu lättare utföras
genom ett af direktionen för K. Kunstgewerbemuseum gifvet löfte att anordna en utställning af föreningens alster inom nämnda museum. I hvilken utsträckning denna anordning kunde äga rum visste man dock ej, förr
än alla utställningens föremål vore på ort och
ställe, ty enligt museiförordningarna skall
hvarje föremål af museinämnden undergå
pjröfning, innan det får utställas i museet.
Handarbetets Vänner hade dock lyckan att af
sina inemot 100 af sända nummer icke ett enda
blef underkändt.
Till plats för utställningen utsågs ena hälften
af den präktiga ljusgården, 22 */» X 32 meter
stor, belägen i museets midt.
Alla anordningar leddes af geheimerath
Lessing själf, som i allt visade det största tillmötesgående. När jag anlände till Berlin, var
hela planen klar och en hel del föremål redan
uppsatta, och jag hade stor anledning att glädja
mig åt, huru väl man förstått sammanföra och
gruppera de olikartade delarne till ett harmoniskt helt.
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det svenska handarbetet gjort i ett främmande
land och i en världsstad som Berlin.
På grund af de intryck, jag hemfört från
Berlin, vågar jag ock uttala en förhoppning,
att denna utställning icke är utan betydelse
för Sverige och den sak föreningen Handarbetets
Vänner satt till sitt mål att tjäna.
Utställningen, som är öppen dagligen, med
undantag af måndag, besöktes första veckan
af mellan 5 a 6,000 personer och söndagen
d. 27 okt. af 1,800 personer. Den kommer
att fortgå till omkring den 20 nov., då en
del föremål troligen kommer att öfverföras till
den permanenta utställningen i Bureau Sassnitz-Trelleborg.
Agnes
Branting.
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Prinsessan Karadja, den för spiritismen så varmt
nitälskande kvinnan, ordnar i dessa dagar en serie
seancer, på hvilka uppträder som medium mr Peters.
Då dessa rader framläggas för Iduns läsare, ha
de redan genom de dagliga tidningarna fått utförliga beskrifningar öfver olika interviewer såväl
med prinsessan som med mediet.
Ehuru äfven undertecknad haft förmånen samtala med båda dessa personer, kommer denna uppsats icke att innehålla någon ytterligare bes"krifning öfver de eleganta och förfinadt smakfulla
»décors», som den sympatiska och intelligenta prinsessans salonger erbjuda.
Då jag' i morgon afton öfvervarit den seance,
till hvilken prinsessan godhetsfullt inbjudit mig,
skall jag omtala mitt intryck af mr Peters samt
enkelt och sant och så detaljeradt, utrymmet det
tillåter, beskrifva, hvad jag sett och erfarit.

jjug

svar att g-e, som icke börjar med dessa ord
tron , tv ingen af oss vet.
Hur verkligt upphöjda och vackra inånga af de
spiritistiska teorierna än äro, hur bestämdt de än
förkunna, att spiritismen
är en
utan en
grundad på bevisade fakta, kan de
dock icke bestridas, att blott ett ringa fåtal människor hittills stått på den andliga ståndpunkt, att
de
kunnat bli öfvertygade.^ om ett samband mellan oss och andevärlden. Afven om vi,
icke-spiritister, alltså, för att intaga en ståndpunkt
härvidlag, måste vara begåfvade med trons underbara och lyckliga gåfvor, eller också ärligt bekänna att vi tvifla, finns det dock ett annat, fullt
verkligt, oändligt vidsträckt och af otaliga under
uppfylldt rike, som för oss ännu hvilar försänkt i
grå skymning, och som blott vetenskapens fackla
så småningom och glimtvis förmår upplysa. Detta
rike är naturkrafternas.

icke
vetenskaps-sak,

tros-,

personligen

Hur stora landvinningar än ha
gjorts och ständigt göras därinom,
återstå dock omätliga och oöfverskådliga sträckor, hvilka ännu ligga i dunkel. Och livar gång vetenskapen kastat ljus öfver ett hittills okändt fenomen, ha vi häpnat, gjort motstånd, ropat på bedrägeri eller humbug' och velat
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EN SPIRITISTISK SEANCE HOS PRINSESSAN

KARADJA.
FÖRE SEANCEN.

I

DESSA DAGAR talas mycket om spiritism
både i tidningarnas spalter och man och man
emellan.
Man hör många raljerande uttryck, man ser
många skeptiska leenden och axelryckningar, många af undran, ja, nästan af skräck vidgade ögon.
Då och då träffar man också en fullt öfvertygad.
varmt troende spiritist.
Af alla dessa olika sätt att uppfatta är förvisso
det raljerande minst tilltalande.
Hvarför gyckla? Är det icke bättre att utgå
från den satsen, att allt är möjligt, till dess man
fått ovederläggliga bevis däremot?

Å DRAMATISKA TEATERN.

1. SCEN UR A N D R A A K T E N .

! i. B A N K E T T S C E N E N I F J Ä R D E A K T E N .

A. R Y D I N FOTO.

Det gäller ju icke här någon spännande teatertill hvad pris som helst inregistrera detta nya, oerföreställning eller ett mondänt frivolt nöje.
kända bland redan kända företeelser. Allt måste,
Om dessa seancer icke för utom stående ha den
säga vi, lyda redan kända naturlagar.
allvarligt religiösa innebörd, som de visserligen ha
Kanske är det likväl icke så? Kanske finnas
för troende spiritister, borde de dock skyddas af
för oss ännu okända lagar, hvilka förmå upphäfva
den helgd all religiös öfvertygelse har rätt att
eller motverka de af oss redan kända.
fordra. De erbjuda dessutom, synes det mig, ytterst
Kan icke elektricitetens fenomen tjäna oss till
intressanta experiment, hvilka helst borde gå under
exempel härpå, och har icke till och med under
vetenskapens flagg.
vårt lif många uppfinningar och vetenskapliga rön.
»Det finns mycket mellan himmel och jord,»
som för en förgången generation skulle synts allsäga vi ofta, och med dessa ord uttrycka och erdeles oerhörda, så fullständigt assimilerats med
känna vi människobarn all vår stora begränsning,
våra begrepp, att vi icke längre se något märkvår okunnighet och vår oroliga undran.
värdigt däri. Exempel härpå: telefonen, fonografen,
Alla stå vi spörjande inför den stora evighetshypnotismen.
gåtan, hvilken spiritismen påstår sig hafva löst.
Få vi ej inför många af spiritistiska medier utFör de flesta af oss beror vår lifsåskådning och
förda gåtfulla och oförklarliga handlingar säga
på grund däraf det sätt, hvarpå vi lefva detta vårt
oss, att de
eller
en gång att kunna
jordelif, af det svar, vi gifva oss själfva på spörsvetenskapligt förklaras?
mål angående vår själs blifvande existens, angåOm man också icke är lycklig nog att besitta
ende ett lif efter detta. Och för oss
finsintettrosförmågans gåfva, är dermed alltså ingalunda

kunna

alla

komma
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sagdt, att man betviflar, att vissa personer äro utrustade med den underbara gåfvan af elanvoyance
och förmågan att röra sig' på ett för oss andra
nästan okändt andligt område, där naturlagarna
synas vara upphäfda på ett för oss ännu ofattligt
sätt. Alltför många fakta ha ju ovederläggligt bevisat att det är sa.
Huruvida allt hvad dessa andligt rikligare utrustade individer meddela oss är öfverensstämmande med sanningen, är dock säkerligen att betvifla särskildt vid s. k. andematerialisationer. Spiritisterna medge nämligen själfva att, ehuru medierna, enligt deras tro, genom många föregående
existenser erhållit en hög andlig utveckling-, dessa
dock ofta intaga en mycket låg moralisk ståndpunkt här på jorden.
Månne dessa medier icke suggerera sig själfva,
att andar tillföra dem det egendomliga vetande,
hvilket de kanske i själfva verket besitta på grund
af en ännu outransakad inre, medfödd och af dem
själfva ej förstådd kraft, hvilket gör det möjligt
för dem att upphäfva de hinder, hvilka begränsa
vanliga dödligas syn och hörselförmåga. Kanske
äro alla om ytterligare några generationer framåt
i tiden mäktiga clairvoyance och psychornetri.
Då mediet vid psychometriska experiment för
seancens deltagare beskrifver deras aflidna anhörigas andar, hvilka han påstår vara närvarande,
brukar han för att rätt öfvertyga de öfverlefvande
beskrifva dessa andar såsom varande i besittning
af samma bristfälligheter, de här på jorden ägt.
Han säger till exempel om en ande, att han på
den eller den platsen i munnen saknar en tand.
Tyder icke detta helt enkelt på, att mediet
genom en retrospektiv kraft, till hvilken vi ännu
ej fått förklaring, är i stånd att se den aflidne,
sådan han var, medan han ännu lefde?
Jag föredrager detta antagande framför spiritisternas förklaring, att den astralkropp, vi äga
kvar, då vi befriats från vårt gröfsta jordiska omhölje, allt fortfarande är lik detta, blott så mycket
förandligad, att vi icke med vår vanliga syn kunna
uppfatta den.
Alla äro vi förvisso redan nu till en viss begränsad grad i besittning af denna underbara förmåga. Alla ha vi detta sjätte sinne latent inom oss.
Hvem kan väl förneka, att man ibland drömt
och anat sant?
Hvem har ej haft dessa förunderliga, ofattliga
förnimmelser, aningar, varsel o. d., hvilka man
lätt skrifver på det öfversinligas konto?
Spiritisterna skulle förmodligen bemöta alla
dessa funderingar med ungefär följande fråga:
»Hvarför kan man icke lika lätt tro på ett
samband med andevärlden som på okända naturkrafters uppträdande?»
Mitt svar blir: detta är en känslosak. Att tro
mig genom mer eller mindre lågt moraliskt stående medier vara försatt i förbindelse med hvad
som varit och är oss heligast och dyrast, nämligen
kära aflidna anförvanter och vänner, vore mig lika
motbjudande, som det vore att höra en skön lära
förkunnas af ovärdig'a, kanske hycklande läppar.
Må vi då hellre lugnt förbli inom de skyhöga
murar, hvilka satts upp omkring vår tillvaro i
denna värld, som i alla sina företeelser är och
alltid skall förbli harmoniskt skön, stor och orubblig.
Må vi blott söka lyssna till den inre maning,
som vill leda oss till vår högsta och bästa utveckling, och trygga bida den dag, då vi vid tidens
gränser få lösningen på alla gåtor.
Må vi till dess till lösen taga de vackra ord,
som härom dagen uttalades af vår stora kvinnliga
tänkare: »Lifvets mening är iifvet själft.»
. . . Efter att nu ha fallit för frestelsen att en
stund tänka högt, säger jag Iduns läsare farväl,
till dess jag, hemkommen från prinsessan Karadjas
seance, under nattens stilla timmar skall för Eder
nedskrifva de intryck, jag hemfört därifrån.

EFTER SEANCEN.
Jag går nu att infria mitt löfte.
Kanske hade jag till hälften väntat att vid mitt
inträde i prinsessan Karadjas salong bli försatt i
den stämning, som skulle gripit mig i en helgedom, invigd åt en ny, okänd religions mysteriemättade ceremonier.
I så fall hade jag misstagit mig.
Jag möttes strax vid min ankomst af det dämpade sorlet af många samtalande röster och såg
mig omgifven af en talrik samling personer, hvilka
tydligen icke alls delade mina nyss nämnda föreställningar och fantastiska förväntningar.
Jag' erfor en lättnad härvid. — Hvarför?
Den känslan vore för invecklad att utreda.
Då alla inbjudna väl voro samlade, bad prinsessan att få yttra några ord.
Hon underrättade oss om, att en stenograf
skulle uppsätta ett protokoll för hvar och en af
Stil.
Skönhet.
Styrka.

Mölnlycke

de närvarande öfver allt, hvad mediet skulle meddela den ena efter den andra under de psychometriska experiment, hvilka skulle företagas.
Om de beskrifningar på aflidna personer ibland
sloge fel, hvilka de närvarande, genom att till
m:r Peters öfvcrlämna ett minne af dessa, önskade
få af honom, bad prinsessan, att detta protokoll, som skulle utlämnas i vanlig skrift till
hvar och en, måtte omsorgsfullt granskas. Det
hände nämligen ofta,
sade hon, att man vid
denna
genomläsning
plötsligt kunde draga
sig' till minnes en person, hvilken man icke
tänkt på under seancen,
och på hvilken mediets
beskrifning fullkomligt
slog m.
Mediet kunde ju nämligen icke på förhand
M:R P E T E R S .
veta, hvilka andliga affekter han skulle erfara
af de olika föremål, han fick i handen; ofta framkallades en helt annan ande, än den man kunnat
vänta.
Nu trädde m:r Peters in och seansen tog sin
början med en kort bön.
Då jag några dagar tidigare samtalat med m:r
Peters, hade han på mig gjort ett utomordentligt
starkt intryck, om jag så får uttrycka mig. Blott
en gång förr i mitt lif har jag erfarit något dylikt,
nämligen då jag i Paris sammanträffade med den
store vetenskapsmannen och hypnotisören, öfverste
de Rochas.
Under vårt samtal frågade jag m:r Peters,
huruvida han icke äfven var hypnotisör, hvilket
han jakande besvarade.
Detta intryck, som icke varit odeladt angenämt
— förmodligen på grund af min mottaglighet och
däraf följande aversion för hypnotism — mildrades
i afton mycket.
M:r Peters är en liten spenslig, eterisk man
med mjuka och ytterst fiffiga rörelser.
Hans ögon lysa icke af någ on exalterad eld;
de äro milda, nästan matta. Hans hy är gråblek,
hans kinder insjunkna, men hvad som i hans ansikte mest af allt frapperar, är det underliga draget omkring de tunna läpparna, hvilka ha en tendens att dragas nedåt vid vänstra munvinkeln.
För den, som lärt sig att kunna bedöma människor efter deras anletsdrag', är säkert M:r Peters
en lika karaktäristisk som intressant typ.
Hans händer äro utomordentligt vackra och
för den, som sysslat med chiromanti, tala de om
en ädel, förfinad och ideellt anlagd själ.
De närvarande uppmanades nu att framtaga de
minnen efter aflidna, som de medtagit.
Som jag befans sitta närmast, blef den ring,
jag framräckte, föremål för det första experimentet.
Alltjämt stående eller fiffigt gående af och an
gaf mediet mig en nästan fullständigt sann och
utförlig' beskrifning på den dam, som i lifstiden
ägt ringen.
Han fattade sedan min hand, hvarefter han förklarade, att äfven en manlig gestalt föresväfvade
honom.
Beskrifningen på denne man väckte icke något
som häl st minne hos mig af någ'on död, men gaf
däremot en slående och liflig' bild af min ännu
lefvande far.
Ett egendomligt faktum, hvilket jag icke under
seancen drog mig till minnes är emellertid följande:
Bland gamla minnen hade jag funnit två par
handskar, hvilka jag antagit båda tillhört min
aflidne bror.
Innan jag begaf mig' till seancen, framtog' jag
och granskade dem. Det ena paret var långsträckt
och bar ännu tydligt markerade veck efter min
broders af mig så väl kända hand. Det andra
paret däremot var kortare, bredare och väckte
inom mig' — jag minns det tydligt — tanken på min
fars hand. Som jag dock antog, att de tillhört
min bror, och som de voro mjukare och mindre
än de andra, stoppade jag en af dem i min högra
klädningsärm nere vid handlofven. Det var denna
hand, jag räckt M:r Peters, då han gifvit mig min
lefvande fars slående porträtt, omtalat hans sätt
att röra sig och tala, nämnt det språk, han ständigt
använder med mig, och de intressen, hvilka stående
utgöra ämnena för våra samtal.
M:r Peters kan alltså äfven framkalla för sin
syn nu på jorden lefvande andar.
Med outtröttlig älskvärdhet och liflighet fortsattes dylika experiment med alla de öfriga närvarande.
På prinsessans upprepade frågor, om mediets
beskrifningarv slogo in, hördes månget öfvertygadt
-

-
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Ett och annat tvehogset svar hördes ock, hvilket
ju är fullkomligt naturligt, då ju porträttlikhet är
en mycket vansklig och subjektiv uppfattning underkastad sak.
Då och då hördes också ett bestämdt ->nej».
Angående ett dylikt »nej» vill jag berätta en
rätt egendomlig episod.
Mediet beskref för en äldre dam bilden af ett
barn, en liten flicka, hvilken ofta skulle ha lagt
sitt hufvud i hennes knä för att mottaga smekningar. Barnet skulle redan ha dött i difteri och
burits till grafven i en kista, prydd med liljekonvaljer.
Damen i fråga hade intet minne, som svarade
mot beskrifningen. M:r Peters förklarade då, att
det förmodligen var hennes moderliga egenskaper,
som dragit till sig detta barns ande, och att säkert
likväl den person funnes i rummet, som medels
något föremål lockat fram den bild han nyss beskrifvit.
Efter någon tvekan delgaf då den dam, som
satt bredvid den förra, att hon haft en liten syster,
hvilken dött i difteri, och hvars kista blifvit prydd
med liljekonvaljer.
Hvad som är säkert är, att M:r Peters besitter
en högst framstående talang i att mimera och med
få ord lifligt åskådliggöra.
En af de personligheter eller andar, han beskref, var verkligen mycket humoristiskt tecknad.
M:r Peters visade oss det sätt, hvarpå denne man
i tiden skakat ut sin stora röda snusnäsduk, och
härmade hans godmodigt hasande gång, beskref
hans långa vida rock och gamla storm. Denne
ande brukade i tiden i Paris på ett kafé underhålla den herre, som nu ofrivilligt genom M:r
Peters framkallat honom med beskrifningar från
gångna tider, särskildt från revolutionen. Bemälde
herre vägrade emellertid bestämdt att kännas vid
denne vän från forna dagar. Det är ju också
nästan förlåtligt!
Många kaféer ha väl af honom besökts sedan
den tiden, många vänskapsband knutits och brutits,
som fördunklat detta minne.
»Loin des yeux, loin du coeur,» heter det ju.
Kanske skall minnet af den gamle mannen vid
läsandet af protokollet åter vakna till lif i hans
glömske väns sinne!
Och nu mitt totalintryck?
Det är lugnt och behagligt, ty det har fullkomligt stadfäst mig i den öfvertygelsen, jag hade,
innan jag begaf mig till seancen.
Det är intet tvifvel underkastadt, att M:r Peters
i afton visat oss, att det finns ett sjätte sinne, med
hvars tillhjälp han fullständigt, säkert och tryggt
rör sig inom en för våra ögon osynlig värld.
Jag är alldeles öfvertygad om, att ej en enda
röst skall härvidlag kunna höja det fula ropet
»humbug!» eller »bedrägeri!», men väl denna
längtansfulla suck: »ljus, ljus!» Må vetenskapen
snart hjälpa oss att kunna tyda dessa gåtor!
Och så var seancen slut. Jag hade lämnat
bakom mig prinsessans af röda lampor upplysta
salong.
Jag andades åter fri luft, och omkring mig
svepte natten sin genomskinliga mörkblå slöja.
Ack! detta sjätte sinne, sade jag mig, i det jag
styrde kosan hemåt, hur väl behöfde vi det icke
ibland till annat än spiritism! Det förefaller mig,
som om vi bland annat behöfde utveckla det för
att icke längre såsom materialism stämpla den lära,
som vill visa oss de rika skatter af idealism, hvilka
finnas redan här på jorden, och som borde hejda
vårt orolig'a, fruktlösa sökande och spejande i en
mörk rymd. Intet för allom tillfredsställande svar
skall dock inom dessa tiders gränser ljuda emot
oss ur denna okända rymd. Låtom oss därför
hellre fästa vår blick på, hvad vi verkligen och
ovederläggligen af försynen ha fått och dock frånse,
nämligen detta sköna dyrbara jordelif med dess
mäktiga innebörd af allvarliga kraf och af rika
möjligheter till utveckling och förädling.
Stockholm den 10 nov. 1901
GABRIELLE

RINGERTZ.

"Hela Sveriges nyårsönskningslista."

D

Å

DET FÖRRA årsskiftet
tillstundade
och genom allmänhetens medvetande
begynte draga en aning om de oundvikliga
besvärligheter, som äro förbundna med nyårskorts utsändande till vänner och bekanta,
vände sig Idun till sina läsare med en upp-

Jarlsgatan

18.

Tillverkar och för å lager M ö b l e r i ä l d r e och m o d e r n a r e s t i l a r t e r , S ä n g a r och S ä n g k l ä d e r . Möblerna som tillverkas af prima torrt trä äro s o l i d a , stilf u l l a och b i l l i g a . Lager af M a t t o r i många storlekar, M ö b e l t y g e r , G a r d i n e r i eleganta mönster. P o r t i e r s t ä n g e r . Billiga priser.

Filialer:
Göteborg,
Borås.
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maning att de, i stället för de obligatoriska
korten, skulle förena sig o m en nyårsönskningslista, afsedd att införas i Iduns sista nummer
för året.
Denna metod att genom tidningsspalten
sända sina närmare och fjärmare vänner välgångsönskningar vid årens vaktombyten är j u
ett sedan länge praktiseradt tillvägagångssätt,
som, efter att först ha tillämpats i hufvudstadspressen, sedermera fortsatts äfven i provinsbladen, som därför vid årsskiftet ha att
uppvisa hela sidor af dylika nyårsönskningslistor.
Alla dessa lida dock af ett gemensamt fel:
det att träffa en alltför begränsad publik.
De olika tidningarna kunna ha aldrig så god
spridning hvar på sin ort — till fränder och
vänner i andra delar af landet nå ej dessa
nyårshälsningar 1
Det var därför Idun med sin enastående stora
och jämna spridning i familjekretsarne öfver hela
vårt land, efter ifriga uppfordranden från skilda
håll, sistlidne år anordnade en dylik nyårsönskningslista.
Intresset för idén visade sig
redan vid detta första försök så lifligt, att vi
äfven i år anse oss ha talande skäl att
upprepa
»Hela Sveriges

nyårsönskningslista»,

hvarigenom det står en hvar öppet att för en
synnerligen måttlig afgift kunna hugna vänner
och bekanta när och fjärran med nyårshälsningar.
Listan kommer, som ofvan antydts, att införas i Iduns sista nummer för året, och nu,
liksom tillförene, hafva vi satt afgiften för
rättigheten att få sitt, eller sin familjs, namn
och bostad införda i denna förteckning så
lågt som till endast 1 krona, på det att anslutningen skall kunna blifva så allmän som
möjligt och därigenom den tilltalande tanken af
ett hela landet omfattande utbyte af nyårshälsningar
på bästa vis realiserad.
Med det allmänna deltagande, vi tro oss
ha skäl förvänta för denna vår nyårsönskningslista, är det emellertid klart, att ordnandet
och uppsättandet af det stora materialet komma
att kräfva ganska rundlig både tid och möda,
hvarför det är nödvändigt, att anmälningarna insändas ju förr dess hellre, men
senast

före

den

10

nästkommande

december.

Kära läsare och läsarinna! Uppskjut därför
ej saken, m e d risk att sedan kanske förgäta
den, tills det är för sent, utan insänd så godt
först som sist eder anmälan, och bifoga samtidigt beloppet (1 krona) i spar- eller frimärken. Detta sker lämpligast i bref af t. ex.
följande f o r m :

Expeditionen

af tidningen Idun.
Stockholm.

Anhålles
införes

att i Iduns

nyårsönskningslista

följande:
{Namn och bostadsort.)

Afgiften

bifogas

med 1 krona i spar-

(fri-Jmärken.

När ni sedan vid årsskiftet öppnar årets
sista nummer af Idun och finner edert namn
bland alla edra vänners, allt ifrån Lappland
till Skåne, skall det säkert glädja er, att ni
är med på »Hela Sveriges nyårsönskningslista».
Att äfven våra finska vänner och prenume-

NORNANS FAMILJ-SYMASKINER
äro erkända som de förnämsta.

II

ranter äro hjärtligt välkomna med, faller j u
alldeles af sig själft, men kanske särskildt må
betonas, då i fjol en del förfrågningar gjordes
i detta afseende.
Stockholm i nov. 1901.
Redaktionen

af I d u n .

A. B. M A X S A C H S
STOCKHOLM
Guldmedalj
Stockholm 18S7.

Guldmedalj
Pärla 1900.

N Y H E T !
EN

MEDALJBELÖNAD

Salongsmöbel

KVINNLIG

KONSTVÄFVERSKA.

K

ONSTVÄFNADSINDUSTRIEN står högt
i vårt land tack vare flere af dess utöfvare, som i förening med stor teknisk färdighet besitta konstnärlig blick, idérikedom
och pietetskänsla.
En af dessa konstväfverskor är fröken AnneMargrethe Hamilton, som i dagarne af h. m .
konungen
hugnats
med medaljen Literis
et artibus för inlagda
förtjänster på gobelinväfnadsindustriens
gebiet.
Fröken H. tillträdde sin befattning som
lärarinna vid Handarbetet Vänners konstväfnadsskola
nyåret
1894. Samtidigt började ett nytt fält för
Handarbetets Vänners
A N N E - M A R G R E T H A M I L T O N . verksamhet, nämligen
gobelinrestaureringen.
Det var framför allt intendenten för h. m .
konungens konstsamling d:r J. Bottiger, som
vid samlandet och ordnandet af svenska statens
tapetsamling fann vikten af att genom restaurering skydda och bevara dessa dyrbara föremål och som uttalade önskvärdheten af, att
detta restaureringsarbete skulle kunna utföras i
Sverige, hvilket hittills ej kunnat ske på ett
tillfredsställande sätt, som närmast föranledde
styrelsen för Handarbetets Vänner att inrätta
denna afdelning, för hvilken fröken Hamilton
omedelbart utsågs som föreståndarinna.
Fröken H . hade redan under hösten 1893
vid South Kensingtonmuseet idkat studier på
detta område. För ytterligare insikters vinnande sökte och erhöll hon sommaren 1894
ett af kongl. kommerskollegii resestipendier
för besök vid »Les gobelins» i Paris och år
1900 ett nytt statens stipendium för att vid
världsutställningen i Paris ytterligare studera
sitt fack.
Med hvilken omsikt och skicklighet fröken
H. vetat att på grund af dessa studier gå i
land med de uppgifter, som hon fått sig tilldelade, framgår bäst af att Handarbetets
Vänners afdelning för gobelinlagning under
dessa år restaurerat en hel del svenska staten
och enskilda tillhörande tapeter.
Bland de förstnämnda må nämnas en af
de berömda engelska Mortlake-tapeterna, som
finnas på Drottningholms slott, framställande scener ur Hero och Leandersagan; vidare
en ur den från Erik XIV:s tapetväfveri
härrörande serien » D e gamla nordiska sagokungarne» samt slutligen i dagarne af slutade
5 tapeter, tillhörande serien »Franska skådespel» — äkta »gobelins», på sin tid en gåfva
af Ludvig X V I till Gustaf III.
Det är utan tvifvel detta fröken H:s senaste
arbete, hvilket utfallit synnerligen lyckligt,
som föranledt konungen att fästa belöningsmedaljen på den framstående konstväfverskans
bröst.
V i lyckönska henne till den vunna framgången, som på samma gång afger ett vittnesbörd om, hvad kvinnlig verksamhetslust och

—

FINPOLERAD MÖRK
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PRINSESSANS MODELL
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ÄKTA BRONS-

KLÄDD M E D PRIMA HALFSIDEN — BE-

1 Soffa, 2 Fåtöljer, 4 Stolar,
2 Taburetter SAMT 1 Salongsbord. K O M -

STÅENDE AF:

PLETT 7 2 5 K R .

Förfrågningar besvaras omgåen
tillvaratagna pund kunna ge i arbetsresultat.
För de tusen sinom tusen slumrande kvinnokrafterna är detta ett föredöme, väl värdt att
minnas och att efterfölja!

TAKT

MOT DE

DÖFVA.

F \ E ALLRA flesta personer bjuda väl i allI mänhet till att visa hvarandra vänlighet,
hjälpsamhet och »så mycken takt som möjligt. Äro också sympatierna ej alltid så värst stora,
söker likväl hvar och en göra sitt bästa att halka
öfver andras fel och svagheter.
Dock — tyvärr icke alltid!
Ser man t. ex. på en bjudning eller vid ett
annat tillfälle en mer eller mindre döf person,
är denne sällan bemött med den takt och den
finkänslighet ett sådant kors förtjänade. — Den
döfve får vanligen sitta ensam för sig själf, dragande sina slutsatser om allt det prat, de öfriga
föra. Man tänker ej på, att detta käns som
svårast — ingen har just något vänligt ord för
den ensamme, alla finna det mer eller mindre besvärligt att höja rösten så pass, att ett resonnemang- kan äga rum. Det är mindre besvärligt
att närma sig de hörande och tilltala dem.
Nåväl, detta kan ju ej förnekas, men månne
icke den döfve skulle känna det godt, om hans
omgifning i allmänhet gjorde sig detta omak —
höjde rösten — och sade några vänliga ord? Vi
tala nu ej om de stendöfva, utan om alla mindre
hörande.
Döfhet är ett sorgligt lyte, tungt nog för den,
som däraf drabbats, utan att det ytterligare skall
skärpas genom ovänlighet och taktlöshet.
En person yttrade en gång till en något döf
god vän till den, som skrifver dessa rader:
»Jag kan inte skrika och har så svårt att tilltala döf va.»
Det kändes ett styng i den döfves hjärta vid
dessa ord, och sent kan min döfva vän glömma
deras kärlekslöshet.
Låtom oss därför visa mera takt och hjärtlighet mot de döfva, väl vetande, ätt dessa behöfva
det mer än de, som mycket höra.
AJNO.

STENBOCKSMINNEN

VID HELSING-

BORG.

M

ED ANLEDNING af det förestående högtidliga aftäckandet af Magnus Stenbocks
stod i Helsingborg, har den talangfulle unge
skånske konstnären hr Gustaf Rahmberg därsammastädes anordnat en lifligt uppmärksammad utställning af några i olja förträffligt åtcrgifna bilder
af de intressanta Stenbocksminnen i byggnadsväg,
som finnas i Helsingborgstrakten. Efter dessa
taflor, hvilkas kraftig'a och friska kolorit tyvärr
endast alltför svagt kan antydas i tidningsspalten,
äro vi i dag i tillfälle att meddela ett par tre
fotografiska reproduktioner, som helt visst böra
kunna intressera alla vänner af våra kulturhistoriska minnen.
Bild 1 framställer det hus, där Magnus Stenbock bodde under belägringen af Helsingborg.
Det ligger å Hjälmshults kungsgård, en mil från
Helsingborg, och underhålles af staten såsom
historiskt minne. Stenbock bodde här flere månader, hvarom handlingar finnas i Kattarps bibliotek.

^ T Ä I ^ f ^ ^ r ^ J - 1 1 NORNANS SYMASÅINS-YERKST&D
m a s k iinneenn . S y r k n a p p h å l , h å l s ö m n a d , b r o d e r a r , s t o p p a r s ö n d r i g t l i n n e .
10 å r s g a r a n t i .
Fullständig undervisning.

I

6

Birger Jarlsgatan

6.
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1.

MAGNUS

HUS

VID

STENBOCKS

HJÄLMSÄTERS

KUNGSGÅRD.
2.

INTERIÖR

YSEKILS NYA KYRKA. Efter att 1895 ha be-

L slutat en ny kyrkobyggnad och 1899 satt arbetet i gång, kan den nya staden Lysekil nu se

FRÅN

STENBOCKSHUSET.
3. BROHUSET.
EFTER
OLJA

MÅLNINGAR

A F GUSTAF

I

RAHM-

BERG.

Bild 2 är en interiör från
samma hus och för oss in i
Stenbocks mottagningsrum.
Taket i rummet lät han höja
ett kvarter, för att han skulle
kunna gå rak; detta synes
tydligen å målningen. Längst
in till höger ser man ingången till hans sofkammare.
Bild 3 är det hus, hvarest
Magnus Stenbock bodde under själfva slaget. Där hade
han sitt hufvudkvarter och
var dold en kortare tid. Detta
hus ligger endast 10—15 minuters väg från Helsingborg
och kallas brohuset.

UR

DAGSKRÖNIKAN.

MUSEET, som förut fört
en provisorisk tillvaro i ett par smårum i operahuset, har sedan några dagar fått sig en ny, rymlig och mera permanent lokal upplåten i Åkerhielmska huset, n:r 9 Nybrogatan.
De värdefulla samlingarne förete redan en
öfverraskande rikhaltighet, tack vare det intresse
och den offervillighet initiativtagarne, hrr öfverintendenten A . Buren, grosshandlaren C. Claudius
och operasekreteraren Johannes Svanberg-, ägnat
och alltjämt ägna företag'et.
TYRUSIKHISTORISKA

FRÅN

GÖTEBORGS

e. m. (inträdesafgift 50 öre) och söndagar kl. 1—3
e. m. (inträdesafgift 25 öre).

Sålunda märkes en storartad samling blåsinstrument, den mest omfattande något europeiskt
musikmuseum torde kunna uppvisa; denna samling är deponerad af Akademiska kapellet i Lund.
Vidare en omväxlande samling stränginstrument,
hvaribland flere rariteter, porträtter, musikmanuskript och bref m. m.
Kommer därtill, att samlingarne i den nya lokalen äro öfverskådligt och smakfullt ordnade,
kan tryggt sägas, att den musikintresserade allmänheten ej skall ångra ett besök i museet.

sitt nya tempel färdigt — åtminstone till det yttre.
Den nya kyrkan är visserligen dyrbar, kostnaderna
uppgå till omkring 225,000 kronor, men det är
också en ovanligt vacker och solid byggnad, som
skulle kostat betydligt mera, om man ej kunnat
hämta byggnadsmaterialet, granit, i kyrkans omedelbara "närhet. 230 fot öfver den bergshöjd, på
hvilken kyrkan är uppförd,
reser sig det vidt omkring'
synliga, smäckra tornet.
Ritningarne äro utförda af
arkitekt Adrian Peterson
i Göteborg och kyrkan
beräknas vara fullständigt
färdig till det nya året.
I förgrunden synes å bilden Lysekils gamla, öfver
hundraåriga träkyrka.
AR LANDSMAN FRAN
PERSIEN, d:r B. ELybennet Khan, den persiske schahens tandläkare,
har nyligen vistats på besök i sitt gamla hemland,
hvarunder han uppvaktat
konungen samt några veckor uppehållit sig i sin
födelsestad Göteborg.
D:r H. utbildade sig i sitt yrke först i Tyskland, där han studerade några år, hvarefter han
slog sig ned i Paris. Det var medan han uppehöll sig i Frankrike,
som han fick det lysande och hedrande anbudet att bli lifmedikus
och speciellt tandläkare
hos schahen af Persien,
i hvilken befattning han
tillvunnit sig såväl den
aflidnes som den nuvarande österländske härskarens odelade aktning och förtroende
som få européer.
På 29 år har d:r H.
endast två gånger förut
besökt Sverige. Efter
sin tre månaders vistelse härstädes vänder han
nu ånyo tillbaka till D:R B. H Y B E N N E T K H A N .
det solskimrande sagolandet, där han vunnit en så aktad ställning och
hvarest hans popularitet sträcker sig från det lysande palatset i Teheran ut bland befolkningens
breda, lager rundt om i riket.

Detsamma hålles öppet alla onsdagar kl. 1—4

FÄLDTRIDTKLUBBS

I

DAGARNE

AFHÅLLNA

H U B E R T U S J A K T INVID

SKÖFDE.

L.

ERICSON

FOTO.
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ID UN

DE,

ATT

OM

DETTA ARBETE

MAMMA

SOR.

OCH

VORO

VANA

OCH

VID

HON

MYCKET

M A M M A , HVARS

ANNAT

BÖRJA

TYCKA

BÄTTRE

ATT SITTA OCH S Y IHOP TRA-

SÅ M Å S T E

LAGNING,

MEDAN

SKULLE
ÄN

1901

ÄN

HÄNDER EJ

STICKNING,

STOPPNING

K N Å P A M E D ATT S Y

LÄNGTADE EFTER SINA

TAPISSERI,

TRASOR OCH SIN

KLIPPNING.
ARVIDS

HJÄRTA RIKTIGT S V E D

»MEN,

ELIN,

HAN

HVAD

HJÄLPLÖST,

SOM

FÖR

SKOLA VI

MÄN

MODERN.

GÖRA?»

VANLIGEN

FRÅGADE

BRUKA

I

DY-

LIKA FALL.
»JO,

JAG

HAN

A N D A D E S LÄTTARE, TY HAN H A D E FÖRTROENDE

TILL SIN

HAR RÄKNAT UT

HUSTRUS

DET,

MÅ

DU

TRO.»

FÖRMÅGA.

» J O , NÄSTA GÅNG DU SKRIFVER, SÅ FRÅGA M A M M A ,
OM

HON

EJ

VINTER.

VILL

OCH

KOMMA

OM

TROR OCH H O P P A S ,
LIGARE HÄR,

STOCKHOLM I

SIN

NYA

LOKAL.

A.

BLOMBERG

KAN

BLI

SÅRAD.»

Wenster, som föddes i Göteborg 1819 och 1844
vann bokbindareborgarrätt i Uppsala, var ej blott
en inom sitt yrke särdeles skicklig man, utan
därjämte utrustad med stora mekaniska anlag,
hvilka han bl. a. ställde i djurväldighetens
tjänst. Så uppfann han
en bindsellösningsapparat, medels hvilken kreaturen vid eldsvådor i
stall och ladugårdar hastigt och med ett enda
tempo kunde lösas alla
på en gång och sålunda räddas undan lågorna.

MÅSTE

NÄSTA

VECKA.»

I

C.

J.

Som människa var
han redbarheten själf
och därjämte i hög
grad godhj artad, hva
dan hans hjälpsamhet
mot behöfvande likar
sträckte sig vida omkring.

WENSTER.

Två gånger gift, var Wenster för sina närmaste
den bästa make och fader.

GREN

HUSTRU,
KOMMER

KAN

ENGELSKAN.

DU

SOR

HON.
PÅ

'JAG

TILL

NÅGOT.

OCH

JAG

DET

KAN

BLIFVA

BEHÖFDE
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ATT

MITT LIF,

EN

SÅDAN

ÄR SÅ ROLIGT.

JAG

VANA,

HAR

HVITA LAPPAR,

EN

S O M JAG

DEM

ÅT M I G ,

MAMMA',

SKULLE VERKLIGEN BLIFVA

SÅDANA

MATTOR.

INTRESSERAD
VI

HON

BÅDA

OCH

DISKUTERADE

MEN
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KOM EVA
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BLEF.
EN

HUR
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DE

GLAD ÖF-

AF
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GÖRA

SVARADE

»DET
SITTA

MED
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BEHÖFVER

ER TILL?»

JU

SKULLE

BOKSKÅPET,

HUR
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ÅT

VECKA SENARE

DET

JAG
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DÄR HAN

BLEF

CEDERGREN TILL

SKULLE STANNA

ARBETSAMMA
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ÖFVERENS

OM
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ATT FLYTTA FRÅN
DEN
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»MAMMA

ATT BO

UNDER
I

SITT

HON

VECKANS

LILLA

LOPP

EKIPAGE

SADE MILDT:

NYA

STADSHOTELL.

W . LINDHE FOTO.

LILLA, O M

EFTER M A N N E N S

AFRESA

EJ

STOR P A C K V A G N .

JUST P Å

MED

MED

ATT LÄGGA SISTA

ANORDNING.
GILLANDE

OCH

BLICKAR,

HANDEN

HON
TY

ATT VARA NÖJD.

SÅG

HON

SIG

HADE

SÅ

FÖR-

BLEF RIK-

OCH

' J A G SKALL

T^TT STATLIGT HOTELL och en prydnad för
samhället är det resandepalats, som i dagarna
blifvit fullbordadt i Lidköping och hvaraf Idun
i sitt dagsnummer lämnar en bild.
Byggnaden, som tillhör staden, är inredd efter
alla nutidens fordringar, har belysning med acety-

KÖPTE
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HEM
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TIO M I -

HON.

ELIN,»

GAR.

MARE

SUTTO

»JAG

EN

MIT

'KLIPP

VAKEN.

SOM

HYLLAN I

LIGGA.

HUFVUDSTADEN,

SKULLE

NUTER

KASTA

ÅT-

SOFVA!»

NÅGON

FÅ

ATT

VAR SAKEN

FRÅGADE H O N O M

JAG

HVAR ÄRO

PAPPER

»AH!
DU

DET

SÅ

I

HELA

OM

ARVID,

SADE

ALLTID TAGIT VARA

BORT,

JAG

»MEN,

ÖFRIGA

PRÄKTIGA MATTOR AF D E M ,
DEM.'

JAG,

BLIFVIT

RIKTIGT RARA,

FÖRDRAGA
SÅ

AF G A M M A L

N U ALLDELES ATT DET EJ TJÄNAR

HAR

TYCKER DET

HEL M Ä N G D

HAR

DETTA SÄTT UNDER

SÅ

STÅR».

NEDERSTA

SADE

SADE

BÖCKER?»

VISST,

ÄR BARA

INGEN

BÖCKERNA.»

»PÅ

DÄRFÖR GLÖMDE JAG

EJ

I

»JA

LAPPAR

HVEM

MINNES

SE

DÅ JAG SATT OCH S Y D D E I M A M M A S

VANA',

OCK

»RÄKENSKAPSBÖCKERNA,

44.

'DET

OCH

ALLDELES

IHÅG,

DET

MAN

»HVILKA

TILL TRASMATTOR.

PÅ

VAR

R U M , SÅG JAG HENNE KLIPPA TILL LÅNGA R E M -

DAG,

P Å SÅ SÄTT

ORDNADT,

RUM?»

NINGSLISTAN

JLli

KÄNNER SIG LYCK-

STANNA.

I ALLA FALL FARA TILL STOCK-

ATT S O M N A ,

SOM

»NEJ,

I NY JORDMAN. BEARBETNING FR AN

» j i ^ N

I

JAG

T I M M A R SENARE, JUST S O M A R V I D CEDER-

HÖLL P Å

MAMMAS

N:R

OSS

SOM

GJORD-

FOTO.

lengas och presterar i öfrigt allt, som en bortskämd turist kan önska i fråga om bekvämlighet
och elegans.

FORTS. OCH SLUT FKÅN

PÅ

SKALL SJÄLF FARA OCH H Ä M T A H E N N E , »
» T Y JAG

NÅGRA

•pOKBINDÅREMÄSTAREN CARL JOHAN WEN-C STER, en af Uppsala stads högst aktade och
äldste borgare, afled för några dagar sedan därstädes.

JU

ALLT GODT OCH BRA

HOLM
I

HON

HÄLSA

BLIR SÅ,

ATT M A M M A

KAN

JU

»JAG

MUSEET

OCH

SEDAN

BLIR

ARVID,

MOSIKHISTORISKA

SÅ

DET

M. JACOBSON

FOTO.

IDUN
DELES
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LIKT SVÄRMODERNS

FORNA

RUM

I DET GAMLA

MODERN

HEMMET.
PÅ

GOLFVET

»PAPPA

VAR

SÅSOM

DÅ

OCKSÅ

HELA

LÅG TRASMATTAN,
SÅ

INTRESSERAD

DEN

NYSS

TIDEN

VAR

LEGAT

SAMMA

AF»,

FIN

FÄRDIG.

ETT

EN

SOM
REN,

SADE

ELIN

HADE

HEM

SÅDANT

DEN

VÄL FÖRVARAD I

HAND-

»JA,

»JAG

OCH

I

ETT

MJUKT

STOD

DEN

ANNAT

EN

FJÄDERBOLSTER

NÄRA

KAKELUGNEN

GAMLA

MAHOGNYBYRÅN

VALNÖTSSÄNG
OCH

STOD

MED

HÖGT,

HEMSTICKADT

TÄCKE.

VÄRLDEN
PÅ

HÅL FÖR TVÄTTFATET.

BORTA V I D FÖNSTRET STOD ETT

LITET BORD AF KÖRSBÄRSTRÄD.
AF N Y A
LÅGO

TESTAMENTET

DÄRPÅ.

DET

AF N O V E M B E R ,
TVÅ

OCH EN

VAR

OCH EN

EN

KALL AFTON I

MUNTER

LÅG

GUNGSTOL

BRUNMÅLAD
ELIN

KIGA

SPJÄLSITS,

KARMSTOL —

HADE

OCH STOD

MED

JUST SLUTAT
NU

OCH

DET

SADE

HON

DE

LÄTO

SKULLE

DÅ

FÖRDE

STOL».

RÅDE.

PASSAT

»MEN

MAMMA

HVILA UT LITET I

DE!»

EGET

RUM.

DÄR, FÖLLO HENNES ÖGON GENAST

»MEN,

ELIN
OCH

RUMMET
GAMLA
FATT

—

DJUP,

DET

INTE

SÅG

MIN

SIG

DET ÄR JU

MINA

SAKER,

SÅLDES I

HVAR

HAR

HENNES

LITET

RÖST LÄT SÅ

DU

HÄR,

GÄRNA FÅ ÖFVERTAGA D E M ,

JAG

SKULLE HAFVA

SKULLE

DEM. —

KÄNNA

DIG

DEM

MERA

DÅ

TILL.

FRU

CEDERGREN

UPP,

OCH TÅRARNA

NES

MA?»

KIUDER.

HAR

LÄNGTAT

SAKER.

SÅ

ALDRIG

HJÄRTA

VAR

VETAT DET,

FÖRNÖJSAMT

JAG

KUNDE

FÄSTADT

SKULLE JAG

HAR BJUDIT M I G
BARNSLIG
JAG

JAG

MEN

ACK,

ELIN,

JAG

JAG

TILL D E N

SKALL D U

FÅR D U

DAGEN

GAMLA

DEM.

HADE

JAG
JAG

ENDA

SJÄL HAR

VERKLIGEN K Ä N D E

HON

ANDRA

GICK

MED

DET;

SÅDAN

FRÅN

FÖR-

DEN

ETT BARNS

ENA

FÖRTJUS-

SKÖN

VINTER,»
BORD

DEN

SADE

OCKSÅ

HÄR G A M L A SÄNGEN

HON,

—

»OCH

OCH,

SKALL BLI I

HÄR ÄR MITT LILLA FÄLL-

ELIN,

ÄR

EJ

DETTA

EN

AF

MITT

TESTAMENTE?»

NÄR

MAMMA,

BORDET

»OCH
DET

SÅLDES,

EVA,

MED

DET

PAULI
GAMMAL,

OM

ATT STUDERA

SE,

HADE

I

HON

ETT NYSTAN

SÅ

MAN

BIBELN

MÅNGA

EN

PÅ

UTI;
SIG

SOM

MIG

MEN

ETT

KARTOR

NÄR

MAN

GAMLA, KÄNDA

FÖRE-

HAND

PÅ

SONENS.

KÄNNER DET SÅ, S O M SKULLE
L Ä M N A DETTA

RUM.»

HENNES.

HELLER ALDRIG GÖRA,» SADE H A N ,
SÅ LÄNGE D U

RESTE
EJ

HERRN

FÖRRÄN

ÖNSKAR.»

I HUSET

TILL STADEN

NÄRMARE KVÄLLEN.

NÄR

GICK HAN GENAST IN TILL SIN M O R .

SAKTA.

MATT-TRASOR,
LÄST,

UNDER BORDET LÅG

SOM

H O N GJORT FÄRDIGA.

OCH TESTAMENTET

LÅG I

HENNES

HADE HALKAT N E D

MATTAN.
HON

HÖRDE

HONOM

EJ

OCH GNOLADE

SAKTA EN

AFTONPSALM:
SÅ GÅR EN DAG ÄN FRÅN VÅR TID
Och
KOMMER ICKE MER.
Och
ÄN EN NATT M E D HERRANS FRID
Till JORDEN SÄNKES NER.
SAKTA
SIN

LÄMNADE

HAN

DÖRREN

OCH GICK

IN TILL

HUSTRU.
»ELIN,»

ATT DU

SADE HAN PLÖTSLIGT, »HUR K O M DET TILL,

HADE

»HUR
SÅDANA

GRÅA ULLGARNET H E M M A ? »
JUST N U

BEHÖFDE

ELIN

DE

TROR D U

FRÅGADE
SADE

BÅDA.
MAMMA

SADE:

HON

SVARADE
OCH
FRIKOSTIG

SADE

'ARVID,

SVARADE

ILLMARIGT,

HAR

DU

MEN

MÅNNE
MED

JAG

EFTERTRYCK.»

MED

EN

GOD

H Ä R P Å ? » FRÅ-

STRÅLANDE

ÄR JUST H V A D

CEDERGREN,

HVILKEN

SMEKNINGAR,

HUSTRU,

HJÄRTA'.»

DET

MED

I GÅR

UT.
DU

MAMMA,

ARVID

DIG

HON?»

HAR ETT FINKÄNSLIGT
HVAD

OM

ARVID.

SÅG INTRESSERAD

»HON

DU

BEGAGNAR?»

SKRATTADE

»HVAD

OCH

DÄR

DET TILL, ATT D U

DÄR TJOCKA, V A R M A ULLSTRUMPOR, S O M

ELJES ALDRIG
DÅ

DET

KOM

»JA,

HOP

HÄR, KÄRA M A M -

HAN SÅG HENNES BLICKAR

GRÅ STRUMPSTICKNING

DET.»
UPP

ENSAMMA.

STOD P Å GLÄNT; HON SATT DÄRINNE I S K Y M -

G A D E HON

BRÄNT

SITT EGET O M FÖR ATT SE TILL

DARRANDE

STANNA

HEM,

LÅDORNA,

AF

KÖPTE

STÄLLET M E D

BRYR

EJ

ATT HON

MISSIONSRESOR

BLIR

JAG

VISSTE

TRODDE,

SKRÄP!

VACKERT EXEMPLAR
ÖFVER

OCH VI

SOM

ANNAT

LÅG INUTI

PÅ

OCH G U N G A D E

»OCH
»JO,

BLÅTT» I M O R -

GJORDT.»

DIG

DE

OMSLÖT

DÄRPÅ

»HVAD
»SÅ

SKULLE

DÖRREN

KVÄLL?»

NING.

JAG

NINGEN

SÅG

HA SÅLT D E M .

HAR LIDIT AF EN

HEMLÄNGTAN».

MÖBELN

VID

ALDRIG

OCH FÖR INGEN

HURU

»DET
»HÄR

EN

DESSA

OM

KUNNA

HAND

HADE

TRO, ATT MITT GAMLA

HUR

ELIN

BLEFVO

PÅ

JAG

ALDRIG M E R

HON

TILL ATT ÖFVERTYGA M I G O M , HUR

VAR,

OMTALAT,

FÄRLIG

JAG

HENNES

ÄNNU?»

SIG

GICK

DÅ

LADE SIN

HANS

» K Ä R A BARN, JAG

EFTER

HAN,

VET D U ,

KNÄ.

NU

BEHÖFVER
FÖRST.»

VARA

HON

STUND

HVILA

MODERN
»ARVID,

HÖRDE

BLAND

I

MÅLEN.

S T R Ö M M A D E N E D FÖR HEN-

FÖRFÄRLIGT

SÅ

FRÅGADE

TRODDE,

DE

SJUNKIT NED I EN

» T Y C K A O M D E M , » SADE HON.

EN

KOM

STOL OCH G Ö M T ANSIKTET I SINA HÄNDER.
HON

EFTER

HAN

JAG

FÖRR

STRUMPA

HADE HON SVÅRT ATT H A N D -

KÄNDE

UNDERLIGT

HEMMASTADD

HADE

NU

ÅTERVÄNDE

D U TYCKER VÄL O M D E M , KÄRA M A M M A ? »

GAMLA

OCH STRAMALJ

MEN

OCH

OCH DE LÄTO

JAG

SKALL SNART

FÅTT

FUNNOS

ORDNING

OVAN.»

RAKT INTE,

M O R OCH SON

MINA

HES.

ALLA I VÅRT GRANNSKAP

SÅ

I

VISSTE

TYCKER SÅLEDES

EGEN

OMKRING

HAR KÖPT IGEN D E M , M A M M A , DE

NÄSTAN

DU

HON

SOM

NÄSTAN

MIG

ÄR

—

DEM?»

»JAG

HVAD

—

ELIN,

SAKER

PÅ

DÅ
ELIN

SÅ

BÅRDER

»DU

MATTAN.

MATTA?

HELLER.

SUPÉN.

FÖRMAKET,

TILL HENNES

ÄR JAG

INTE FÄRGAT D E M

JAG

SILKE

»PRIC-

HA

DU

OCH DET

TERA,

S E , SE, N U K O M M A

HENNE

HON INTRÄDDE

NOG

NU

» A R V I D D U , K Ö P LITET »PREUSSISKT
GON,

EN

GARDINERNA

SITT VERK.

FÖR SIG SJÄLF;

MODERN

DE

ANDRA

»FARS

ATT SÄTTA U P P

H A D E JUST SÅDANA HÄR.

INNAN

VAR

BETRAKTADE

MUSSLINSGARDINER

BÄTTRE,»

DEN

I

GOSSE.

GÖRA.»

BÖRJAN

BRASA F L A M M A D E .

MIN

GENAST

»NEJ,

STOLAR STODO FRAMFÖR KAKELUGNEN; DEN ENA

EN

PÅ

G A M M A L PSALMBOK

STRUMPOR

AF VECKAN,

ATT FÄRGA M I N A

»HAR

ETT SLITET EXEMPLAR

MORGON.»

ETT PAR

ARBETE

HJÄLP

ETT

HA

MEN

KÖPT

A R V I D , D U SKALL VÄL INTE SÄTTA M A M M A

I

M A R M O R OCH M E D

JUST

K U N D E JAG H I N N A ATT STICKA EN

DAGEN,

LIG

FÖRESTÄLLANDE

HADE

»MEN,

MÅLADT I IMITERAD M A H O G N Y , M E D EN GRÅSPRÄCKSKIFVA,

HON

FÖRUT I FÖRVÄNTAN P Å DETTA.

EFTER I

SLUTET

BARN?»

JAG KAN LETA REDA P Å N Å G O T » ,

DAGEN

SKALL
I

IFRIGT TILL ELIN.

SKRYMTAKTIGT.

SKALL SE

ÅT DIG

ETT G A M M A L T TVÄTTSTÄLL,

SIG

NÅGOT ULLGARN I HUSET,

KANHÄNDA

»JAG

HÖRN

DET

OCH

KAMMAREN.
I

VÄNDE

»FINNS

—

KYSSTE

HON

ÖGON.
HAR,»

JUST EJ
VARMT

VAR
SIN

HUSTRU.

ICKE SÅ M Y C K E T

ATT LÄSA D E N .

OCH

BITAR UNDERSTRUKNA

HÄR.

HÄR ÄR TEXTEN, S O M TALADES ÖFVER, NÄR SYSTER

ANNA
HÄR
HA

BEGRAFDES

HENRIKS.
FÅTT IGEN

MITT

LITET SENARE
KRING

ATT

OCH HÄR ÄR P A P P A S —

OCH

SÅ LYCKLIG JAG ÄR ÖFVER ATT

TESTAMENTE!»

SUTTO

DE ALLA TRE S A M S P R Å K A N D E

BRASAN.

»LILLA

VARA

—

ACK,

DU

MAMMA,»
EJ

SKÖNT

AF DINA

SADE A R V I D ,

GLÖMT ATT STICKA.
I

VARMA

DEN

HÄR KÖLDEN

»JAG FÖRMODAR,
DET

SKULLE

ATT HA

ETT

JUST
PAR

ULLSTRUMPOR.»

Verksammaste och mest styrkande näringsmedel för
v u x n a och barn. Med g l ä n s a n d e r e s u l t a t f ö r o r d a d t a f
Läkare-auktoriteter.
Stärker närverna och
förhöjer
kroppsbyggnadens alla delar.

G U S T A F AF GEIJERSTAMS förebådade roman
^
"Kvinnomakt-» har nu utkommit på C. & E.
Gernandts förlag. Det lifliga intresse, hvarmed
hvarje nytt arbete af den sympatiske författaren
numera motses, har — efter Boken om Lille-brors
osedvanliga framgång i fjol — om möjligt än

SANATOGEN

ytterligare stegrats: man har vant sig att ur denna
hand vänta rika gåfvor och att ej svikas i sina
förväntningar. Och med glädje må erkännas, att författaren alltjämt med framgång vet att häfda den
plats, han tillkämpat sig i våra hjärtan. Ömmare,
mera inträngande själfullt har väl sällan i svensk
litteratur förhållandet mellan man och kvinna
skildrats än i denna intima bikt om hvad den
kvinnliga vännens allförstående finkänsla, den
kärleksfulla dotterns gränslösa hängifvenhet förmådde uppbygga af en rikt begåfvad mans lif,
sedan det så när slagits i spillror af ett förfeladt
äktenskap.
När vi närmast efter Geijerstams »Kvinnomakt»
nämna Sigurds nyutkomna bok >Ett Kvinnoöde*
(Hugo Gebers förlag) är det icke endast på grund
af titlarnas yttre liknelse. Det finnes — hur
parodoxalt det än i mångas öron må ljuda — äfven
icke så få inre beröringspunkter mellan dessa
tvänne böcker. Det är sant, att man näppeligen
kan uppställa tvänne större kontraster med afseende på den formella behandlingen än dessa
båda författare — den konstnärligt genombildadc
analytikern-stilisten och den i breda, till dels burleska, till dels naiva drag skildrande folkdiktaren
— men ett hafva de gemensamt och det är sitt
hjärtas värme gent emot det ämne, de tagit sig
an. Och så som Sigurd i Eva Bergs historia med
enkla, ur det påtagligaste hvardagslifvet hämtade
bilder förtydligar kvinnokärlekens, moderskärlekens
makt, är det både visst och godt och rätt, att han
i sina breda lager finner en lika erkänsam och
gripen publik som Lille-brors och Hugo Brenners
diktare bland de sina.
Pä Hugo Gebers förlag har nu ock utkommit
Amanda Kerfstedts nya roman »Reflexer» — väl
bekant för vår läsekrets, sedan den tidigare under
året ingått i Iduns romanbilaga. För dennas läsare
kan det således helt visst synas som en öfverloppsgärning att bekräfta, det denna »själshistoria»
med sitt underliga, men dock så fängslande motiv
alltigenom utmärkes af samma förträffliga berättarkonst, samma djupa ansvarskänsla och samma
upphöjda lifssyn, som prägla alla verk från författarinnans hand till gyllene mynt af idealets
äkta klang.
Något af missräkning däremot, det kunna vi
ej förneka, ha vi känt inför Mathilda Mallings
bidrag till årets vittra skörd: »Damerna på Markby" (Albert Bonniers förlag). Den spirituella författarinnan, som så händigt draperat den historiska
kostymen, så illuderande framlockat gångna tiders
ton och färg i sina bekanta romaner om »Förste
Konsuln», »Fru Guvernören af Paris», »Eremitageidyllen» m. fl., har här råkat in inom en nutidstrivialitetens trollkrets, som visar sig ganska olyckssnärjande. Dessa 250 sidor dagbok öfver Markbydamernas five-o-clock-tea-pladder och månskensflirt »från september till jul» med den »intressante»
grosshandlaren, den estetiserande häradshöfding-en
och den »tempelherre»-like kaptenen lämnar en
sannerligen skäligen ointresserad, och ej ens
den i och för sig ganska lustigt tänkta upplösningen, där icke — enligt gammal bepröfvad lust. spelsmetod — »hvar tar sin», utan hvar och en
den andres, kan tillfyllesgörande försona en med
all den tomhet och banalitet man fått utstå för
att ändtligen nå fram till detta märkliga resultat.
En präktig, en äkta svensk och hjärtevinnande
bok har den kände tidningsmannen och kåsören
L. A. Ahlgren gifvit oss i de »naturstämningar och
minnen», han samlat »Ur Papiriipapper» och,med
de allra ypperligaste teckningar af Axel Sjöberg,
nyligen utsändt från Nilsson & Berglings förlag.
Vi tro förvisso, att fosterlandets natur med sitt
underbart rika stämningslif i hvarje stund sätter
otaliga förborgade diktarsträngar i dallring i sina
söners och döttrars hjärtan, men få är det förunnadt att gifva ett så konstnärligt medvetet uttryck åt hvad de känna, att aflocka markens
växter och djur, fåglarne under himmelen, skyarnes och dagrarnes spel genom dygnets och årets
växlande tider deras intimaste hemlig*heter och
innerligaste karaktärsdrag så som denne författare,
hvilken allt från gosseår gjort den svenska naturanden till sin käraste och förtrognaste umgängesvän.
En bok, på hvilken man framförallt vill rikta
föräldrarnes och den mognare ungdomens uppmärksamhet, är »Den tillförlitlige rådgifcaren» af
P. W. A. Bergström, som häftesvis börjat utgifvas
från Hugo Gebers förlag. Den vill blifva »en
praktisk och oumbärlig handbok för den bildningssökande ungdomen, för målsmännen, den platssökande, änkorna och barnen, de ålderstigne, dc
sjuke och de hjälpsökande samt för odalmannen»,
och till detta ändamål efter hand bringa en fullständig och detaljerad öfversikt öfver rikets skolor
och uppfostringsanstalter jämte inträdesfordringar,
kostnader och kurser, öfver befattningar i statens,
kyrkans och kommunens tjänst, kompetensvillkor
och löneförmåner, öfver pensions- och understödsProspekt sändas gratis och franco genom Generalagenturen Josephson & Reteike, Göteborg.
Erhålles å alla apotek och kemikalieaffärer.
T i l l v e r k a r e : B a u e r & C : o , B e r l i n S. O . 16,
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kassor, öfver fromma stiftelser och välgörande, sällskap o. s v. Det är intet tvifvel om, att ett sådant
verk, hvartill vi förut saknat motstycke, bör blifva
högeligen välkommet för de kretsar, till hvars
praktiska gagn det är afsedt — kretsar så vida
för öfrigt, att de kunna sägas omfatta snart sagdt
hvarje tänkande och själf bestämmande individ i
vårt land.
J. N—a.

1901

HYLIN'S
Lanoliq-GlijDeriii-Tvål
i stänger.
Mild och välgörande för huden.
Hylln & C:os

F. A . B.

Stockholm.

TZUNGL. TEATERN har för några gästuppträdanden engagerat den amerikanska sångerskan miss Minnie Tracey, som nyligen med stor
framgång konserterat härstädes. .Var hennes framgång på konserttribunen odisputabel, så var den
det ej mindre på operascenen. Då detta nedskrifves, har den framstående konstnärinnan uppträdt i de båda kvinnliga hufvudrollerna i »Aida»
och »Hugenotterna». Af dessa båda sätta vi gifvet
hennes Valentine — utförd på franska språket —
i den sistnämnda operan främst. Både i vokalt
och dramatiskt hänseende var hon här alldeles
förträfflig. Ett så väl genomtänkt och fint spel,
som det miss Tracey presterade i fjärde akten
såväl i.sammansvärjningsscenen som i scenen med
Raoul-Ödmaim, får man ej ofta se på denna teater.
Stämman klingade ock härlig och skön, och då
hr Ödmann denna afton äfven var vid briljant
röstdisposition, blef Valentine-Raouls kärleksduett
något af det bästa, som här på länge förekommit.
Bifallet från den talrika publiken var ock entusiastiskt och inropningarna efter fjärde akten närmade sig väl dussinet. Att fru Östbergs drottning
af Navarra fortfarande glänser i oförliknelig prakt
både i fråga om sångkonst och juveler, behöfva
vi väl näppeligen konstatera. Operan leddes med
omsorg af hr Henneberg. Bland publiken märktes
konungen och prinsessan Ingeborg.
— JEn ny balett, kallad »Bilder från maskeraden»,
uppfördes för första gången i lördags och slog synnerligen an på den talrika publiken. Den är komponerad af k. teaterns nye balettmästare hr Zöbisch,
hvilken här hade tillfälle att visa sig både som
.utmärkt balettarrangör och framstående dansör.
De olika dansbilderna, till antalet sex, däribland
en brusande csardas, dansad af hr Z. och fröken
Rosén, samt en sirlig gavott, dansad af fröknarna
Brandt, Flamand och Strandin, voro verkligen
vackra och anslående. De framkallade ock som
sagdt det lifligaste bifall. Vi tillönska hr Zöbisch
god fortsättning i hans arbete!
T\RAMATISKA TEATERN. Att en premiärafton
U sitta i en teatersalong och före pjäsens början
stirra på den nedfällda ridån, medför ungefär
samma förnimmelse som att betrakta framtidens
förlåt. Man undrar hvad som skall afslöjas för
ens blickar, då det målade lärftstycket går i höjden, hvilka sensationer författaren har i beredskap
åt ens nervsystem och hur mycken onödigt förspilld tid han skall komma oss att ångra.
Oftast undergår man desillusionens bittra kval,
mera sällan läskas man af den äkta konstnjutningens stärkande vin.
Men med den temperamentsstarke och själsfine
skalden som ciceron skrider man trygg öfver
scenens falluckor, ser som genom ett trollslag hela
kulissbedrägeriet omvandlas till ett poesiens Arkadien, med skär rosensnö öfver markens sluttningar och luftens och fåglarnes skälfvande melodier i de soldränkta trädkronorna.
Per Hallströms 4-aktsskådespel »Bianca Capello»
äger denna det sanna diktverkets förmåga att göra
teatern till en högtidssal, att ur teaterdamm och
kulisspladder' låta konstens evigt tjusande tonfall
vibrera genom luften.
Författaren har begagnat sig af en gammal
veneziansk legend om den guldhåriga, vackra
Bianca Capello för att på grundvalen häraf bygga
sitt skådespel.

DET

9-ÅRIGA M U S I K A L I S K A
FLORIZEL

UNDERBARNET

VON REUTER.

Och med diktarens rätt att skapa efter sin
lynnesart har han af den venezianska flickan,
som flydde med en handelsbetjänt till Florens och
sedermera blef Frans af Medicis älskarinna och
gemål, danat en intressant kvinnokaraktär, sammansatt af indolens, kärlekstrånad, härsklystnad
och grymhet, hvilka driffjädrar forma hennes djupt
tragiska lifsöde. Men gestalten skulle ej vara
karaktäristisk för sin upphofsman, om icke författarens skepsis, hans grubbel öfver lifvets och
dödens gåta — detta ledmotiv i nutidens litteratur — äfven här skar igenom och på ett sällsamt
sätt bröt sig mot renässansens bakgrund af orubbad lifsfrodighet.
Dramats dialog är skrifven på prosa, men en
prosa, hvilken hela tiden kling'ar som vers. Måhända blir dock det svällande bildspråket stundom
väl rikt att talas på scenen, så att det inträffar,
att den språkliga brokaden då och då släpar en
smula längs tiljorna. Detta vidlåder egentligen
första akten; i de följande stegras den dramatiska
spänningen och därigenom äfven dialogens kraft
och flykt.
Fru Jjindberg uppbär den mycket fordrande
hufvudrollen med erkännansvärd förståelse, och i
de lidelsefulla momenten, hvilka onekligen äro de
tacksammaste och ligga hennes kynne närmast,
får hon den stora konstens blodfärgade sken öfver
sin framställning.
Fröken Ahlanders duenna, hos författaren gifven
med sprakande humör, är liflig nog hvad repliksägningen vidkommer, men skulle vunnit på ett
mera poängteradt spel. Hrr Shåriberg, Ortengren
och Arehn äro alla tillfredsställande i sina uppgifter, hvilket däremot med bästa vilja är omöjligt
att säga om hr Palme, som hela tiden går omkring
och alldeles planlöst säger sina repliker.
I sin helhet gjorde stycket å premiären ett
starkt intryck och publiken följde detsamma med
från akt till akt stigande intresse.
Vi meddela i dagsnumret ett par bilder ur
dramat, af hvilka den ena framställer scenen i
andra akten, då Francesco (Skånberg ) för första
gången sammanträffar med Bianca Capello, och
den andra återger fjärde aktens starkt dramatiska
bankettscen.
-

Q VENSKA TEATERN. Hermann Sudermanns
^ skådespel »Midsommareld» på Svenska teatern blef till en afgjord framgång. Den skicklige
dramatikerns blick för det sceniskt verksamma,

hans herravälde öfver dialogen, hans förmåga af
träffsäker karaktärsteckning göra sig lyckligt gällande äfven i detta drama från den Litthauiska
landsbygden, om det nu ock ej i konstnärlig helhetsverkan kan mätas med vare sig »Ära» eller
»Hemmet». Ett besjäladt och jämnt utförande
framhäfde dessutom styckets inneboende förtjänster — främst att nämna fru Sandell, som åt hittebarnet, landstrykerskans dotter, som mot sin natur
tvingas in i fosterhemmets borgerliga ram och
under tacksamhetspliktens frihetskufvande hänsyn,
gaf en verkligt hjärtegripande tolkning. Hr de Wahl,
den unge arkitekten, hvilken innerst är densamma
andas barn som hon och som i kärleksrusets och
midsommareldames flammande ögonblick så när
är redo att bryta alla konventionella band, men
dock till sistone böjer sig och — förlorar sig själf,
hade äfven godt grepp på sin roll. Fröken A.
Torsell var naturlig och intagande som dottern i
huset, arkitektens barnsliga unga fästmö, och föräldrarne, godsägarparet, representerades förträffliga af hr Iiiego och fru Molander. Ytterst verkningsfullt utförde fröken Bustan sin korta scen
som den halfförryckta landstrykerskan, och hr
Johansons sympatiske unge prästman fäste sig'
likaledes i minnet. Ett som allt var framförandet
— litterärt som sceniskt — berömvärdt och publikens bifall lofvande lifligt.
TfLORIZEL v o n REUTER, den 9-årige violinisten,
gaf i förra veckan konsert i Musikaliska Akademiens stora sal, hvilken var i det närmaste fullsatt af en lika entusiastisk som obarmhärtig publik, den där, efter att hafva låtit hänföra sig"
af den unge gossens för hans ålder naturligtvis
vidunderliga spel, tanklöst kräfde det ena extranumret efter det andra, ej besinnande att det
stackars barnet väl kunde vara uttröttadt efter
att. hafva utfört så ansträngande saker som en
konsert af Vieuxtemps, en sonat af Bach samt en
introduktion och rondo af Saint-Saens. På samma
gång man ej kan undgå att hysa farhågor för den
lille ljuslockig*e »mästarens» brådmogna utveckling, vill man gärna hoppas, att han ej liksom så
många andra underbarn en gång andligen skall
stanna i växten, utan verkligen komma att fylla
de rika löften, han redan i så späda år gifvit.
Hans lärare i violinspel är Henri Marteau. Af
amerikansk börd, åtföljes han på sina resor af sin
moder, änka sedan flere år tillbaka.
-

/YRGELKONSERT gafs i söndags i Jakobs kyrka
af dess orgelnist hr Albert Lindström. Konsertgifvaren hade här tillfälle att genom utförande af
Widors symfoni n:r 5, ett stycke af Guilmant samt
en fantasi och fuga af Best dokumentera sig som
en af våra skickligaste orgelspelare. Konsertmästaren Zetterqvist utförde förtjänstfullt violinstämman i Bachs air för violin och orgel samt i
Händels aria ur oratoriet »Messias», i hvars sångstämma man fick höra konsertgifvarens dotter,
fröken Elisabeth Lindström, hvilken genomgått
härvarande konservatorium. Hon utförde äfven
en aria ur Bachs pingstkantat. Föredraget var
enkelt och flärdlöst, stämman en behaglig mezzosopran. Ett par sånger sjöngos af d:r Bratt. Kyrkan var till god del fylld af intresserade åhörare.

Ett solidt, modernt sidentyg är den skönaste julgåfva! Skrif till

Julen 1901.
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I TJPSALA.
(FÖRESTÅNDARINNA: FRÖKEN IDA NORRBY.)
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B e r e d n i n g : Små gäddor rensas väl
och kokas i så litet vatten som möjligt.

TILL

M A T O R D N I N G F Ö R Skinnet aftages, de urbenas och skäras
V E C K A N 1 7 - 2 3 N O V . 1901.
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är den för sitt pris bästa järnsäng som finnes. Lätt
R E X och stark med ram af 25 mm. stålrör och med botten af
fjädrande stålträdsflätmng och spiraler. Storlek 190X75 cm. Erbjuder bekväm bädd. Kräfver ringa sängkläder. Hopfällbar. Synnerligen lämplig för sommarställen, gästrum, hoteiler, badorter,
som domestiksäng etc. — Sändes fraktfritt till hvarje direkt järnvägs- eller ångbåtsstation i Sverige mot förut insänd likvid.
Priset för Rex 1 (som illustr.)
Kr. 16.50.
>
» Rex 2 (utan messingsornament och med
lägre gaflax, eljest lika)
» 13.—.
Atertages, om ej till belåtenhet.
STOCKHOLMS JÄRNMÖBELFABRIK. STOCKHOLM.

A . O B E L I N S VELOCIPED- & KAMINAFFÄR.

K u n g s g a t a n

RÄNTOR FÖRDELAKTIGA.
INGEN
FÖRVALTNINGS
AFGIFT.

BRAGES
HuivnilKoinor
1 2 KUNGSTRÄDGÅRDSG
STOCKHOLM.

Undervisning

3 0

Alltid billigast.
H V A D SKOLA S M Å T T I N G A R N A G Ö R A ?
ALLA SLAGS LÄTTA PRAKTISKA SMÅ ARBETEN FÖR
4— LÖ-ÅI-IN^AR ERHÅLLAS FRÅN
KINDERGARTEN, KOMMENDÖRSGATAN 2 5 .
OBS. 1 SÄRDELES PASSANDE TILL JULKLAPPAR.

SAMMA HUS SOM VASATEATERN STOCKHOLM.
OBS.! FOTOGEN-KAMINER, BÄSTA SORTI

AF ALLA SLAG R E K O M M E N D E R A S .

KONTOR OCH LAGER:
1 8 HUMLEGÄRDSGATAN 18.

N:r 707. Lefver pastorskan Hägglöf,
o c h net och därmed glaceras en bleckform.
ren- Äggen och mjölken vispas väl tillsam- den allom bekanta rissmörj ningens uppfinnare ; i så fall, hvilken är hennes adgjord plåt.
Äpplena skalas, skäras i mans och smaksättes med litet ^socker ress ?
tunna skifvor och utläggas på degen, och citronskal eller skållad och rifGeorgina.
N:r 708. Har hört talas om att det
hvarefter sockret strös öfver, och den ven sötmandel.
Blandningen hälles i
lär finnas ett slags ljudvibrator i form
andra deghilfvan p" Pigges. Kukan pen- den glacerade formen och insattes i
af solfjäder, som hålles mellan tänderslas med vatten, öfverströs med soc- vattenbad i ugn att stanna och få en na och på så sätt förstärker hörseln
ker och gräddas i god ugnsvärme. Den ljusbrun färg. Puddingen uppstjälpes och på döfva.
Skulle någon olyckskamrat
skares därefter i aflånga fyrkanter och kan, o m man så vill, garneras med till undertecknad känna till dessa »solfjädrar», så var god och upplys o m de
serveras med vjspnd grädde.
sötmandel skuren i strimlor.
verkligen kunna förstärka hörseln, hvar
man får köpa dem, och hvad en dylik
S o p p a på t o r r a körsbäir (i 6
kostar? Är kanhända en hörsellur bättpers.). 2 kkpr. torkade körsbär, 2 lit,
re? Af dem finnas ju flere slag? Hvilvatten, 1 till 1 o c h 1 half kkp. krossken sort är bekvämast och bäst, hvar
FRÅGOR
finnas de att köpa? Priset?
socker, 1 och 1 half msk. potatismjöl,
Döf.
1 kkp. russin.
N : rå 709. Finnes i Stockholm någon
^JNHVAR af Iduns läsarinnor äger^att
B e r e d n i n g : Körs bären sköljas, stödenna a/delning framställa förfrågnin
skola för utbildande af möbelritare?
tas i stenmorte' o : h kokas i vattnet gar rörande kusliga eller andra angelägen
Om så är, hvad är priset för en kurs?
heter till besvarande af läsekretsen. Äro
frå någon praktik?
Behöfves
omkr. 1 halt' tim. Bären frånsilas, spagorna af den art, att de rätteligen höra
Don José.
det slås tillbjka i grytan, sockret till- hemma i annonsafdelningen, intagas de
N :r 710. Kan någon säga mig något
tillsättes och soppan får koka upp och dock icke.
bra sätt att själf krusa plymer, som blifafredes med potatismjölet, utrördt i liN :r 705. Skulle den p?rson, som un- vit raka af fuktig väderlek?
Småstadsbo.
der
signaturen
H.
S—m
i
n:r
37
a
f
l
d
u
n
tet kallt vatten. Russinen sköljas, koN:r 711. Kan en svenska som vistats
besvarat frågan 195, vilja uppgifva sitt
kas särskildt i kort spad ooh tillsätnamn och sin adress till »A. O.», pöste i Tyskland i öfver 10 år och talar och
tas. Soppan afsmakas och serveras om restante, Östersund. .Det är fråga om en skrifver engelska nästen obeh'ndradt, fä
svår sjukdom o ;h dess mö l;ga botande. plats vid högre läroverk i Sverige, fastän
så önskas med makaroner.
N:r 706. Vill någon af de Lunda-stu- hon ej tagit lärarinneexamen? Och hvilRöd
s a g o s o p p a (f. 6'pers.).
2 denter, som i somras, i Ronneby bad- ka äro i så fall löneförmånerna?
lit. vatten, 1 bit kanel, 1 half kkp. röda hotell, sjöngo en treflig dalsång om
En svenska i utlandet.
tjocklek

den ena delen

ÄR FORTFARANDE OÖFVERTRÄFFAD. SÄLJES TILL LÄGSTA PRIS I

Fyrtornets Kaviar.
Fyrtornets Konserver

FÖRSÄLJNINGSLOKALER:
1 8 HUMLEGÄRDSGATAN 18.
1 8 GÖTGATAN 18.
29.DROTTNINGGATAN 2 9 .

5 ägg, 1 half lit.

1 msk.

»Hjälpre- ten.

sid. 45.

K A M I N

H u s h å l l s a n j o v i s

STOCKHOLM.

klara.

eller sötmandel.

(ORIGINAL)

ALLTJÄMT OÖFVERTRÄFFAD, REKOMMENDERAS
ÅT KÄNNARE AF VERKLIGT GOD OCHFINANJOVIS.
EN DELIKATESS ÄR ÄFVEN

Specialaffär ROR Damartiklar

russinen

tillsättes

por.
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"SIRIUS"
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C. E. L A G E R S T R Ö M

Soppan afsmakas och serveras med skor-

3 , 0 0 0

SD^~ R a d h e s

Freja-Magasn
iet

krossoc-

1 och

kanelen, sagogrjnen sköljas och iläggas,

HÄLST PÅ DAGEN. HAR EN LÄTT OCH BEHAGLIG efter sakta koka 4—5 tim., hvarefter
PARFYM. PERSONER MED SÄRSKILDT ÖMTÅLIG
HUD HÖRA DAGLIGEN ANVÄNDA MANULIN. IN- den klaras på vanligt sätt. Till conGNIDNIAGEN SKER BÄST STRAX EFTER TVÄTTNINGEN sommé serveras pastejer, vindböjtlar, m a
MEDAN HUDEN ÄR NÅGOT FUKTIG.
karoni eller vermiceller.

gädda,

1 half

B e r e d n i n g : Vattnet kokas upp med

NY GLYCERINPASTA FÖR HUDENS SKYDD OCH VÅRD ligt sätt och brynes p å stark eld, men
I TUBER Å 5 0 ÖRE ST.
INNEHÅLLER DEFINASTE,ÄFVEN FÖR DEN MESTfår ej genomsteka. Ox- och kalfköttet
ÖMTÅLIGA HUD VÄLGÖRANDE, INGREDIENSER, ÄRtvättas med en duk, doppad i kallt
ABSOLUT FRITT FRÅN SKATLIGA ÄMNEN OCH PÄ
GRUND DARAF ETT UTMÄRKT MEDEL TILL FÖREKOM vatten, och styckas i små bitar. Det
MANDE OCH BOTANDE AF TORR, STRÄF OCH NARIG lägges därefter jämte hönset och saltet
HUD HUDSPRIEKOR, MINDRE SARNADER M. M
UPPTAGES FUMSTÄNDIGT AF HUDEN, SOM DARAFi den kalla buljongen, får långsamt koka
BLIR HVIT, LEN OCH SMIDIG OCH MINDRE KÄNSLIGupp och skummas, hvarefter de ansade
FÖR KÖLD OCH HETTA TORKAR LÄTT EFTER INGMD
NINGEN OCH KAN DÄRFÖR ANVÄNDAS NÄR SOM rotsakerna iläggas. Buljongen får där-

K Ö K S Ä L M Ä N Ä C K

1 half

ker,

^Guldmedalj i Gefle 1901 jj

Erik Plate & C:os, Göteborg,

Skosvärta
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(iUustrationstryck, litografi och kemigraftska reproduktioner)
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TILLERKÄNDES

Pris Kr. 7,50 pr dussin.
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i linnesömnad.

antag-as.
fiftjrJSSE

GATAN, 3 TR., FÖRMIDDAGAR.
MALM 34 08.

TELEFON ÖSTER-

i

LEKTIONER I DANSKA SPRÅKET
ERBJUDAS AF EN UNG DANSKA, SOM ÄFVEN FÖRSTÅR OCH TALAR SVENSKA. REFERERSER LÄMNAS
OM SA ÖNSKAS SVAR TILL »R.», IDUNS EXP.

A l d r i g

ELEVPLATSER LEDIGA.
SISTA KURSEN FÖRE JUL BÖRJAR SENAST DEN HAR EN TVÅLSORT SÅ SNABBT FUNNIT VÄG
20 NOVEMBER.
TILL DEN FINARE TOILETTEN. SOM
KARIN EGNÉR,
STYRMANSGATAN 21, 2 TR. RIKST. 3530.
I. Zad'gs patent

S j u k g y m n a s t i k o. M a s s a g e m m

Återförsäljare
Alice Guillod

Grädd-Tiål.

SAMT BEHANDLING MED V I B R A T O R MEDDE- \ S I £ R J ' JFPVF
»DEN PASSAR FÖR MIN
LAS AF UNDERTECKNAD. GENOMGÅTT LIEDBECKS FCA>^3EÖ§^
ÖMTÅLIGA HY>, SÄGA
GYMNASTIKINSLITUT. 4 ÅRS PRAKTIK.
DAMERNA.
ANNA EGNÉR,
FÖRSÄLJES I VÄL FOURNERADE DETALJAFFÄRER Å
STYRMANSGATAN 21, 2 TR. RIKST. 3530.
75 ÖRE PR STYCK.

r

I

n i

lf

GLÖMMEN EJ ATT VÅRA ÄKTA

A MODERNASTE

1 1 V I
S i d e n OCH
K lädningst yger

FORSANDAS

Ärade Damer!

FRARICO FRÄN

Wettergrens
Manufakturaffär
GÖ.FE.BOR

1

R ö r s t r a n d s

f a b r i k s Java

FÖRSÄLJNINGSMAGASIN

OCH

BOSÄTTNINGSAFFÄR,
3 3 DROTTNINGGATAN 3 3 .
RIKS 5634.
ALLM. 6927.
HÖGSTA RABATT VID KÖP AF SERVISER, GLAS,
PORSLIN, NYSILFVER, NICKEL, KOPPAR OCH
KÖKSUPPSÄTTNINGAR.

Kaffeblandningar

ÄRO I AIEM OCH STYRKA- OÖFVERTRÄFFADE.

P l a n t a g e
Kaffebränneriet
2 0 HUMLEGÅRDSGATAN 2 0
TELEFONER: ALLM 54 4 1 , 4 RIKS 3668.

— 749 —

Oberäknad inkomstkälla. JUL-, N Y Å R S - OCH V I SITKORT,

KORTA VAROR,

STÄMP-

LAR OCH SIGILL M . M . ÄRO EFTERFRÅGADE ARTIKLAR. K Ö P D E M

HOS John Fröberg, Finspong,
DÄR JUST N U EN TÄFLAN FÖRSIGGÅR,

DÄRVID 5 0 0 GRATISPRESEN-

TER

UTDELAS.

GAS.
EJ

AGENTER

ILLUSTR.

PRISK.

ANTAGRATIS,

FRANKO.

N:r 712. Vill någon t y d l i g t säga mig.
huru jag skall solfva, . knyta upp och
trampa för att erhålla snygga trasmattor,
då jag ämnar hafva mörk varp och
ljusa trasor till inslag?
C. S.
N :r 713. Vill någon säga mig om de
i handeln förekommande hvitbroderier.
na utföras i Sverige, och i sä fall hvar?
Äro maskinerna mycket dyra och skulle
det möjligen löna sig att skaffa si;
en dylik?
Tacksam.
N:r 714. Skulle Bien vilja uppgifva
sin adress?
B. v—n.
N:r 715. Hvad skall jag göra mot
röd h y ?
Anna.
N:r 716. Skulle någon, som varit vid
»Kneippen» för hög grad af nervositet
godhetsfullt vilja upplysa m i g o m ett
och annat därifrån.
Har den genomgångna kuren varit till verklig förbättring
i denna
svåra sjukdom?
Huru
länge var ni vid Borg? Och vid hvad
tid på året? Finnes något trefligt hem
i närheten af anstalten, där man kan
få inackordera sig i ett för allt, och
god och närande mat kan fås för moderat pris ? Hvad brukar då priset vara
per d a g ? Blir det kanhända billigare
och trefligarei att hyra ett rum, laga själf
sin frukost och kväll hemma och äta
middag p i matställe? Hur h ö g t är vanliga priset på ett enkelt rum? Och hvad
begäres för middagsspisning per dag eller
vecka?
Bertha.

TANDLÄKARE
OSC.
BOHM,
72 DROTTNINGGATAN 7 2 .
ARTIFICIELLA TÄNDER. PLOMBERING ETC.
SMÄRTFÖRTAGANDE MEDEL VID OPERATIONER.
HVARDAGAR 10—3; HELGDAGAR 10—11.
ALLM. TEL. 48 73.

N:r 717. Hur skola s. k. ä g g k l ä c k
ningsmaskiner skötas? Hur många ägg
kunna läggas in på en gång? Och hur
stor procent af dem lyckas? Hur höj
bör temperaturen vara? Bör maskinen
stå i ljust eller mörkt rum? Hur lång
tid åtgår för äggkläckningen? Hvad
kostar en äggkläckningsmaskin ? Hvad
kostar en s. k. fostermoder? Hvar får
man köpa sådana?
Frågvis.
N:r_ 718. Vore tacksam, o m någon
viUe gifva m i g anvisning på, hvar man
i Stockholm kan genomgå en kurs i
sjukvård. V i d de större sjukhusen är
det ju så svårt att komma, in, och
där måste man ju äfven binda sig
för en viss tid.
Elsa.
N:r 719. Hvad fordras för att få inträde vid högre lärarinneseminariet? Vid
det lägre? Kan en, som läst 7 klassers
kurs, komma upp vid seminariet? En
som läst 5 vid lägre?
Är det my&.
ket dyrt? Kommer man in, när man
fyllt 17 år?
15 år.

NYHETER,
'ga
V

•sim

för landt ekonomi sk fjäderfäskötsel. Dessa båda hjälpredor äro oumbärliga föi
hvarje hönsvän, och jned deras anvisningar och råd går det sedan lätt
att sköta sin hönsgård rationellt och med
största möjliga inkomst.
Karla Eönne.
N:r 628. Kan ni ej vända er till
den möbel fabrikör, hos hvilken stolarna blifvit köpta? Eller till någon finare
läderhandel?
Eller fabrik, där finare
lädervaror billverkas?
Karla RÖnne.
N:r 632. Romanerna i cykeln Les Rougon-Maequart, histoire naturelle et sociale d'une famille sous le second Empire ä r o :
1) La fortune des Rougon (bl. a. om
statskupphändelserna 1857).
2) La curée.
3J Le ventre de Paris ( o m de stora
lifsmedelshallarne i Paris).
4) L a conquete de Plassans.
5) La faute de 1'abbé Mauret.
6) Son Excellence Eugene Rougon ( o m
regerings- och pjrlamentaris tiska förhållanden).
7) L'Assommoir
(arbetarne, alkoholism).
8) Une page d'amour.
9) Nana (demimonden).
10) Pot Bouille (bourgeoisen).
11) Au Bonheur de Dames (de stora
varumagasinen).
12) L a joie d e vivre.
13) Germinal (gmfarbetarne, strejkerna).
14) I/oeuvre (konstnärerna).

S V Ä R

Vill ni erhålla ett verkligt godt och
förstklassigt instrument så är mitt bästa
råd att vända eder till någon, af våra
välkända svenska piano fabriker, hvilka.
med stor framgång täfla att leverera
endast förstklassigt fabrikat till moderata priser. Ni bidrager d å äfven att
motarbeta importen af dåliga utländska instrument o c h får ett godt tillfälle
att uppmuntra e n g o d svensk industri.
Musik vän.
N :r 624. K ö p »Fjäderfäskötsel», utifven af G-. Möller, pris 1,75, och prenumerera på »Fjäderfäcdhren», tidskrift

JCOJJUVELERARE

N:r 634. Ett s. k. blomsterrum bör
möbleras med lätta, smakfulla korgmöbler och golfvet beläggas med japanska stråmattor. Här och där i grönskan placeras stayetter. Om det icke g ö res anspråk på särskild konst och dyrbarhet, kunna dylika af gips göra sig
godt bland växterna.
Till belysningen
blir vackrast med amplar i rosa eller
grönt.
Hamle.
N:r
635. Rådlös rådes att sprätta
sönder sin ljusblå klädning och skicka
den till Elgérus skönfärgeri, Örebro. Där
får ni den färgad lör 2:50, så att den
blir som ny. Prof på den önskade färgen bör naturligtvis medfölja.
Leisa.
N:r 636. Thora nämner intet om huru
sjukdomen uppträder.
I lindrigare fall
hafva ingnidningar af enträdsolja visat
en utmärkt g o d verkan.
Ingnidnjngen
verkställes på aftonen, då man går till
sängs. Ylleunderkläder böra begagnas,
tills värken försvunnit fullständigt.
Welleda.
— Någon huskur mot reumatism känner jag ej till, men kan af egen erfarenhet rekommendera Aspidiu-kapslai
såsom ett utmärkt medel. Jag har gått
igenom en aspirinkur och blifvit botad från mycket svår reumatism. Aspirin erhålles utan recept på alla apotek.
Hvarje kapsel bör innehålla ett
gram. Man börjar med tre kapslar om
dagen och kan sedan ökas till fyra.
Sedan minskar man så småningom antalet.
Leise.
N:r 637. En utmärkt pension finnes
i Lausanne, furestånderska Madame Laval.
Nitta.
N:r 637. »Ifrig efterspanerska* finner
under sin vistelse i främmande land
ett hem i dess vackraste och bästa betydelse hos mademojselle Louise Lebet,

Jr *
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EN MÄRKLIG UPPFINNING SOM BOTAR
DENNA FARLIGA OCH VANPRYDANDE SJUKDOM UTAN SMÄRTA, OPERATION ELLER SVÅRIGHETER.

DR. JOHN P. HAIG, EN VÄLKÄND LÄKARE I
CINCINNATI, HAR HAFT EN UNDERBAR FRAMGÅNG

E T MEDEL, SOM FULLSTÄNDIGT BOTAR SVULLukt fri # Elegant # Effektiv. SMED
TER OCH HALSSVULLNADER. I BETRAKTANDE AF

^ T > T JIKILITIRI
John V. Lmdh-Hygrell,
V * *STICML'LL*

Place Purry 3, Neuchatel. Bästa undervisning i franska språket och alla skolämnen, samt musik och målning, kan
erhållas i hemmet af M:lle Lebet och
hennes syster, eller, om så önskas, i
Neuchatels högre al'm. läroverk för flickor, där M:lle Lebet är lärarinna. Vidare underrättelser lämnar fröken Hök,
Porsnäs pr Vadsbro, hvilken själf en
längre tid vistats i detta hem.
— Hos m :r och m :me L o r Pierre i
Nancy kan ni erhålla god inackordering samt undervisning i franska språket m. m. af skickliga lärare.
Welleda.
N:r 639. Det torde vara nödvändigt
att resa till Stockholm. Vänd er till
Stockholms inhalatorium, Stallgatan 4.
Welleda.
N:r 640. För anställning såsom tulltjänsteman fordras i regeln studentexamen.
Sådana kurser som vid postverket anordnas icke vid tullverket.
Nitta.
N:r 642. Ni kan med förtroende vända
er till Wolffs intern f o n e l l a patentbyrå
i Stockholm (Centralpalatset).
Byråns
föreståndare är ingeniören Hugo Palmqvist.
Welleda,.
N:r
643. Flickan, som mistat
sin
högra hand, kan möjligen blifva lärarinna. Kostnaden för genomgåendet af
en kurs i ett småskolelärarinneseminarium är ju jämförelsevis obetydlig. Under en skriflärares ledning bör h o n kunna
lära sig skrifva en hjälplig stil med
vänstra handen.
Welleda,.
N:r 644. En utmärkt svensk modetid-

"BRILJANT" Profpaket sändes grat

ÄR UTAN KONKURRENS.

Tandläkare

1 7 KARLAVÄG-EN 1 7 . ALLM TEL. 130 57
HÖRNET AF STUREGATAN OCH KARLAVÄGEN.

BILLIG — VARAKTIG.
FÖRSÄLJES I VA-KILO-PAKET Å KR. 1: 25,
INNEHÅLLANDE 5 STORA ELLER 8 MINDRE
TVÄLAR I OLIKA FÄRGER OCH LUKTER.

M e d e l

G . H e n n e b e r g , Siden-fabrikant (k. o. k. hofl.) Ziirich.

1901

FAMILJE-TVÅL

Bal-siderj-robe KR. 9: eo

^

'II HÖGRE PRIS — 14 METER! — PORTO- OCH TULLFRITT TILLSÄND! PROFVER OMGÅENDE, LIKASÅ AF
•=VART, HVITT OCH KALÖRT HENNEBERG-SRDEN FRÅN 65 ÖRE TILL KR. 16: 60 PR METER.

BIBLIOTEKSGATAN 1 2 . I .
HVARD 10—2, 5—6. HELGD. 1 0 - 1 2 .
ALLM. TEL 5848.
RIKST. 606?

Emelie Larsson,

15) L a terre (bönderna).
16) Le réve.
17)
La
bete humaine (järnvägarne,
domstolarne).
IS) L'argent (den högre finansvärl
den).
19) Le debåele (kriget).
20) Le docteur Pascal (sammanfattningen .och slutsatserna af släkten Rougon-Macquarts öde).
Nitta.

JjjNHVAR
af
läsarinnor
lifligt att
tillIduns
inbördes
nytta
i uppmanat
månSvaren
aj
förmåga
besvara
insända
frågor.
insändas
till
redaktionen,
och
angifves
all
tid
tydligt
nummer
å den fråga
de gälla
Åt
de
tre
af
våra
läsarinnor,
som
under
årets
loppfrågor,
tillfyllestgörande
besvarat
det stör
sta
antal
komma
vi
som
en upp
muntran
att
vid
dess
slut
utdela
tre
pris,
hvartdera
bestående
afinsänder
25 kronor.
Förden
skull
bör
en
hvnr,
som
svar,
underteckna med samma signatur. alltid

Tandläkare TOM von HALL

Tandläkare

IDUN

BRÄNSLEÅTGÅNG LTYG ÖRE PR TIMME.
SÄLJES UNDER FULL GARANTI. PRISKUR. SÄNDES PÅ BEGÄRAN.

=R

ATT DE FLESTA SJUKA ANSE DESSA SVULSTER SOM
• •BOTLIGA, SÄNDER DR. HAIG GRATIS ETT PROF AF
SIN UPPFINNING, SÅ ATT PATIENTERNA KUNNA

R O B . F O R S B E R G , Vasagatan 1 2 ,
ALLA SLAGS KAMINREPARATIONER UTFÖRAS FORT OCH
VÄL Å EGEN VERKSTAD.

I Massage, Sjuk- å Frisk-Cymnastlk

REGERINGSGATAN 3 7 , 2 TR.
RÄDFRÅGNING»TID 9—10, 1 - 2 . ALLM. 1.16305 MOTSVARANDE GYMN. CENTRALINSTITUTETS KORS
FÖR KVINNLIGA ELEVER. UPPLYSNINGAR OCH PRO.
SPEKT GENOM DOKTOR O . WIDE, STOCKHOLM
6 STUREGATAN 6 , STOCKHOLM.

TandläkEHasWidfond,

]M[ED ANLEDNING AF •CLEMATIS» VÄRDEFULLA UPPSATS I I UN FÖR D 10
FEBR. »OM FARORNA VID BARNS UPPFÖ
DANDE MED KOMJÖLK-, FÅ VI HÄRMED
SOM FULLT JÄMFÖRLIG MED ALLA FÖREKOM,
RUTLÄNDSKA APPARATER FRAMHÅLLA:

D A M H Å R A R B E T E N .

B Å B T

P E R U K E R , B E N O R , FLÄTOR, L Ä N S S BEGRORLNJFAJRATAN 2 5 .
KAR M. M. I TUSENTAL. INSÄND HÅRPROF SÄ
TRÄFFA» KL. 10—2 OEH 'fö—VIT E. M.
ERHÅLLASFLERAARBETEN ATT VÄLJA PÅ. OBS. VI
SVENSK
DIFLASKAPPARAT
PLOMB, OCH INNÄTTNLN& WF NR'10NIOUII TÄNDER. SIGNERA EJ POSTPAKET MED ' H A R ' HERR OCH
REKOMMENDERAD AF PROFESSOR MEDIN.
FRU E. M A L M B E R G , 58 KLARABERGSGAT. 58.
APPARATEN
K
O
S
TAR KOMPLETT MED 8 FLA
IN NÄSTA (ETTÅRIGA) KURS FOR DAMER I
SKOR OCH KOKKÄRL
KR 6: —
MASSAGE OCH SJUKGYMNASTIK BÖRJAR
DITO UTAN KOKKÄRL
• 8: 5T'
1 OKT. N:R 29 REGERINGSGATAN. NÄRMARE
A
n
s
i
k
t
s
b
e
h
a
n
d
l
i
n
g
.
MED
HVARJE
APPARAT
F
Ö
L
J
E
R
»KORTFAT
GENOM PROSPEKT. STÄNDIG ADRESS: SALTSJÖTADE
R
E
G
L
E
R
F
Ö
R
SPÄDA
BARNS
UPPFÖDANDE
MED
KOMJÖLK*
AF
PROFESSOR
O
MEDIN.
BADEN.
D:I* E M I L K L E E N .
M A N I C U R E . — JPEDICURE.
APPARATEN, SOM REDAN VUNNIT SÄRDELES STOR SPRIDNING ÄFVEN I GRANNLÄNDERNA, ÄR. UT- FRU LILLIAN BROWN, SOM HAR BLIFVIT BOTAD
GENERANDE HÅRVÄXT BORTTAGES.
OM AF PROFESSOR MEDIN OCH D:R CARL FLENSBURG I IDUN FÖR DEN 2 MARS 1892, FÖRORDAD AF FULLSTÄNDIGT FÖR EN SVULST, EFTER ATT HAFVA
. PROFESSOR W . PIPPING I HELSINGFORS OCH D:R CHR. DEDERLEIN I KRISTIANIA M fl.
LIDIT DÄRAF I 22 ÅR.
MOTTAGNING
K
L
1
0
4
.
ELEVER
MOLTAGAS.
D o k t o r J. i n r e s t a s K u r s
SÄLJES I TMRTL HOS HRR B ABRAMSON & C:o, STOCKHOLM OCH I MINUT HOS HRR ALB. STILLE,
ANNE MARIE RICHTER, ELEV AF MISS TILLSON.
CH. O. WERNER, JO^EPHSSON & ÅGREN, SANDBERGS BOSÄTTNINGSMAGASIN, KUNTZE & C O ,PRÖFVA OCH MED SÄKERHET ERFARA, ATT SVULSTER
JUNGFRUGATAN
8,
2
T
R
.
TEL.
166
84.
i Sjukgymnastik, Massage och
KUNNA BOTAS MED BEHANDLING I HPMMET UTAN
NUMA PETERSON, AKERBOLMSKA BOSÄTTNINGSMAGASINET SAMT ALLA APOTEK I STOCKHOLM.
SMÄRTA, FARA, OPERATION ELLER NÅGOT SOM HÄLST
QBTABORG I CH O. WERNERS FILIAL
DESSUTOM II DSFLEST»SNÖTET I RIKET.
Pedagogisk gymn. (FLISFIMMMTIP
BESVÄR.
HUR SKALL MAN
INSÄND NAMN OCH ADRESS TILL DR JOHN P.
I HNFVADSAK LIKA MED GYMNASTISKA CENTRALVälsittande
HAIG, 2219 GLENN BUILDING, CINCINNATI, OHIO,
MED
INSTITUTETS KARS FÖR KVINNLIGA ELEVER.
U.
S. A . OCH HAN SÄNDER EDER DÄ MEDLET
KURSEN ÄR 2-ÅRLG MED BÖRJAN 1 OKT.
'
LITEN K O S T N A D
'
ERHÖLLS I LONDON 1 9 0 1 PR POST OCH TRANKO. FÖRSUMMA ICKE ATT
UPPLYSNINGAR OEH PROSPEKT GENOM DOKTOR
OCH RINGA RISK
SKAFFA EDER DETTA UNDERBARA LÄKEMEDEL I
.). ARVEDSON, STOCKHOLM
FÖR DE SVENSKA PREPARATEN Dyna- R'0 DE JANEIRO I BRASILIEN S. A , DETTA
FÅ
OBS.! Icke fabrikshydda
OSUNDA STÄLLE, BO'ADES 60 00n PATIENTER MED
STOR I N K O M S T ? I
utan förfärdigade e f t e r n o g - mol OCH Stefanos.
DETTA S ' i n » > MEDEL, OCH LIKGIL'IGT HVAR DET
DÄROM GIFRES GRATIS AN- I
BLEF ANVÄNDT, VAR VERKAN DÄIAF UNDERBAR.
grann
mått-tagning
och
VISNING TILL EN NVAR SOM
SKRIF GENAST, UPPGIF NAMN OCH ADRESS ÄNNU
p r o f ning.
Massage & Yattenbehandling,
I DAG. OCH DET SK-H VARA DR HAIG EN GLÄDJE
SÄNDER SVAR MÄRKT
ATT FRITT SÄNDA EDER ETT PROF AF MEDLET.
Ansiktsmassage — Manicure.
"FÖRSÖK EN GÅNG"
MARIA KJELLBORG,
UPRSKJUT ICKE.
D:R METZGERS METOD. — ELEVER MOTTAGAS.
NARVAVÄGEN 2 4 , ÖFVER GÅRDEN 1 TR. ÄN DE UTLÄNDSKA »FOODEN» ÄRO DE
UNDER ADR.:
KOM I HÅG ATT PORTO TILL AMERIKA ÄR 20
TEL. ÖSTE-MALM 89 1-7.
' S. GUIDFFILII ANNONSBYRÅ '
SVENSKA PREPARATEN Dynamol OCH ÖRE PKRIF NAMNET MYCKET TYDL GT OCH UPP(FÖR DETTA FRU HILMA JONSSONS AFFÄR.)
GIF FULLSTÄNDIG ADRESS, SÅ ATT INTET FEL ÄGER
STOCKHOLM F. V. B.
RAM VID EXPEDITIONEN.
SE VIDARE ANNONSEN FÖR DEN 30 MARS D. Å. Stefanos.
BIBLIOTEKSGATAN 1 2 .
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N : r 644. »La Mcde illustre».
Welleda.
— En billig engelsk modetidning är
Weldon's Ladies journal.
Den kostar
5 shillings o m axet o c h utkommer en
gång i månaden.
O—a.
N :r 646. Följande böcker rekommenderas : »Damernas bok», en handbok för
fmn timmersarbeten.
»Praktisk handbok
för alla», utarbetad af sakkunniga personer, under redaktion af d:r Wilhelm
Koersner. 2 delar.
Welleda.
— Goda handböcker i väfnadskonsten
äro utgjfna af »Moster Emma» och Lina
v. Engeström.
Karla Rönne.
N :r 647. Att uppgifva alla leksaksmagasin i Stockholm tar väl för mycket utrymme, men de förnämsta torde
väl vara: Chstorpsbodéa, Fredsgatan 26
A. E. Jacobsson Drottninggatan 29 a,
Leja, Regeringsgatan,
Wilh.
N :r 648. Bekvämaste sättet torde vara
att annonsera i norrländska
tidningar.
Vänd er för detta ändamål till Svenska
TEL3GRAMBYRÅRS annons.;fdeln:ng i Stockholm, hvilken ombesörjer annonsering
samt val af lämpliga tidningar, utan
särskild kostnad för annonsören.
Welleda.
N : r 649. »Amatören», en handbok för
konstslöjden i hemmet, öfversatt och be1

-/f

-Atr

Hugo

Hörlin,

SMÅORDEN:
Specialité:
DE HAFVA ICKE ALLTID
HAFT
MEN HVAD DE SETT — I SIKTE HADE ALLA.
OCH HVAD DE BADE MÄNGA UPPÅ SKAFT.
TRE BYGDER SOM SIN HEMBYGD NÅGRA KALLA.
PÅ
MÅNGEN OCK — TVÅ ORD NI FINNA —
ATT BLIFVA STORA — HVAD — DE DOCK EJ HINNA.
PROFVER & PRISUPPGIFTER PÅ BEGÄRAN
PÅ ETT SLAGS
HVAD DE ÄNNU SKÖNT?

rekommende-

Welleda.
— Detta kan ni få reda på i närmaste bokhandel, eller hos någon slöjdlärare vid folkskolan i eder ort.
Karla Rönne.
N : r 650. Björnsnäs hushållsskola i
Småland skall vara en praktisk och god
skola. Upplysningar lämnas af doktorinnan Hedvig Haglund i Nabynäs (adress: Frjnnaryd).
Welleda.
— Fackskolan för huslig ekonomi i
Upsala kan rekommenderas!
Karla Rönne.
N :r 651. Burträsk är en förtjusande
trakt! Leende trakt 1 Åsträsk är närmaste järnvägsstationen, 4,2 mil. Till Skellefteå 4,4, till Bygdeå kyrka 7,7 mil.
Lefnads omkostnaderna
moderata.
Gcd
tillförsel.
Tämligen ondt o m duktigt
tjänstefolk. Hvad vidkommer den sista
frågan kännetecknar d e n »Sörlänskan»,
som tydligen har en förutfattad tanke
om kylan och mörkret här uppe i Norrland. Kunna vintrarne någon gång vara
»kusliga)) nog, så äro somrarna så mycket fagrare. B. ligger for öfrigt ej så
långt upp i norden. Jag och de mina
trifdes d ä r utmärkt och skulle gärna
vilja återvända dit.
f. d. Burträskbo.
— Från Burträsk till närmaste järnvägsstation Åsträsk är 4,3 mil och ungefär lika långt till Skellefteå; från Burträsk till Bygdeå 7 mil. Lefnadsomkostnader måttliga (hyra för medelstor
våning 5 a 600 kr., ved omkring 7
kr. pr famn, smör 1,50 kg., kött 0,75
kg.). Relativt svårt att få kunnig jungfru.
Tre.
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Stomatol.

* * * Glas- och
Porslinsservlser.

lyra

lakan

ÄN HVAD PÅ NATTLIG HIMMEL ENSAM TÅGAR;
Aktiebolaget
ÄN HVAD SOM LYSER HVITT OCH BLÅTT OCH GRÖNT;
DEN BÄSTA FÖR
Brising & Fagerström,
ÄN HVAD PÅ SPISELHÄRDEN MUNTERT LÅGAR;
TÄNDERNAS, MUNNENS O. HUDENS VÅRD. ÄN BLOTT EN GRIS. HVARI HANS
BÖKAR.
F. D. G. JOHANSON, KOSTA GLASMAGASIN.
ÄN BANDET DÄR, SOM GÅR I MÄNGA KRÖKAR.
H . MAJ:T K O N U N G E N S
2 4 REGERINGSGATAN 2 4
HOFLEVERANTÖR.
SÄ SES EN MILA
I SKOG,
STOCKHOLM.
SAMT EN —? — DEN SKÖTER. — OCH HUR HAN
TYCKS VARA.
— SÄG HVILKET SPRÅK DEN MANNEN TALAR NOG —.
MEN DÄRTILL FORDRAS KRAFT OCH ENERGI
SAMT MILANS REST SOM FÅR MED VINDEN FARA.
SAMT INRE KALLELSE SOM UPPÄT DRIFVIT.
OCH SKOGENS BUSE, ÄN PÅ TVÅ, ÄN FYRA.
HVEM MAN EN ANNAN GÅNG SER SKEPPARN
VI HAFVA DÄRPÅ DUSSINTALS EXEMPEL,
SÅ SYNES BÄCK MED
LAGD SO
SOM LYST OCH LYSA ÄN I ÄRANS TEMPEL.
OCH UPPÅ HVAD DEN
SYNES
EN BONDGÅRD SE VI MED
MÅ TRO
MAGISKT KORS.
HVAD EN — PÅ VÄGEN SYNS AF UNGAR PIGGA.
HVARI DE LEKA. — OCH HVAD SER MAN FLERA
1 2
3
VID ÅKERNS
NÄMN EN SOM STÅR I
A
A
A
EN GRÖNKLÄDD — HVAD — AF ek OCH asp OCH

tryne
rykande

planka
plankan
staket

styra.
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AF — SÄG SJÄLF H
ANDRA.
EN ANNAN BILD: ETT SIRI/IAREPATRASK,
SOM HÖRAS — HVAD — DÄR DET PÅ VÄG SES
VANDRA.
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HVAD INGEN SAKNA VILL. — HVAD »panten»
ÅTER

S

DEN GER, SOM ÅT DEN NÅGOT ÖFVERLÅTER.
SÅ PÅ EN ANNAN BILD SES EN
HVAD KLART DEN SPRIDER I SEPTEMBERKVÄLLEN.
OCH NEDANFÖRE STÅR EN MENIGHET,
SOM HAR PÄ NÖJE — HVAD — PÅ MUNTRA
STÄLLEN.

raket,

S

T

planta
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ankans
tranan

plankstrykare
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TILL HÄLSANS BEV. O. ÅTERVINNANDE, SAMT
OM SNÖRLIFVETS SKADL. VERKAN. PRIS 1 KR.

R U M FÖR R E S A N D E
Ä 1.—, 1.50, 2.— KR. PR DYGN. SPÅRVAGN
NATURLIGT JÄRNHALTIGT
PASSERAR. HAGA KYRKOGATA 12 F., PENSIONAT WIDE, GÖTEBORG. RIKSTEL. 4244.
— M EDICI NAL-VIN.
BIRGERIARLSGATAN 3 5 , 4 TR., MEDDE'AS
ENLIGT FRAMSTÅENDE LÄKARES INTYG KAN DETTA
LEKTIONER I KONSTINDUSTRIELLA ARBE- VIN, SOM ÄR EN REN NATURPRODUKT, FRAMS ÄLLD
TEN, LÄMPLIGA JULKLAPPAR.
AF BLÅBÄR OCH DRU'VOR, UTAN TIILSÄTINING AT
SPRIT, PÅ DET LIFLIGASTE REKOMMENDERAS ÅT
G. & A. M E U K O W .
ANMÄLN. SKER: VALHALLAV. 19, N B.TEL. Ö. R275. SJUKA OCH SVAGA. DE S LIFVANDE, APTITSTÄRKANDE OCH KRAFTGIFVANDE EGENSKAPER
D E
FRUAR,
ERKÄNNAS AF TUSENDEN, SOM ANVÄNDT DET MED
SOM ÖNSKA VÅRD I HEMMEN AF BARNMORSKA BÄ^TA RESULTAT. MED EN JÄRNHALT SOM ENL.
TORDE FÖRTROENDEFULLT HÄNVÄNDA SIG TILL UN INTYG AF STATENS KEM. STATION I JNNKÖNMG
DERTECKNAD, INSTRUMENTLÄRD ACKUSCHÖRSKA ÄR NÄRMAST JÄMFÖRLIG MED PORLA, GAMLA HÄLLAN, HAR (.ASSELS CBRET, MEDICINOL
OCH SKOLAD *JUKWKÖ"ERSKA.
KAROLINA KARLSSON, MALMÖ P. R. VIN, VISSA FÖRETRÄDEN FRAMFÖR JÄRNHALTIGA
MINERALVATTEN. JÄRNET FÖTEKOMMER DÄR BUNDET VID FRUKTSYROR (JÄRNOXIDUL I FÖRENING
MED DRUF OCH ÄPPE:SYRA) OCH UPPTAGES MRD
LÄTTHET I HODET, UTAN ATT RUBBA ELLER FÖRSVÅ
PÅ SIDFTN, SAMMET, GLAS, TRÄ, OORSLIN ra. M, "•A MATSMÄLTNINGEN. DIET I AFSEENOE PÅ SURA
SAKER
(FRUKT M. ra.) EJ NÖD-ÄNDIG. TVÅ
GLÖDRITNMG 50 ÖRE I TIM LAURA H U M MERHJELM, NARVAVÄGEN 24, ÖFV. GÄRD. 3 TR SPETSGLAS OM DAGEN, ENBART ELLER I VATTEN
UNDER 1 Å 2 MÅNADER GIFVA EN VERKSAM KUR.
UPP
JNÄIA SPÅRVÄG.

LEKTIONER I MÅLNN
IG

FAMILIER I STOCKHOLM, SOM ÖN- SÄRDELES VÄLSMAKANDE OCH MED EN
DANSKE
SKE DER- S BOM SKULLE UNDERVISES PAAREN, FIN FRUKT-BOUQUET.
TULVERKNIR GEN UNDER KONTROLL AF BATAL-

DANR-K, TILIYDES DETTE A* EN UNG DANSK DAME
MED UDM33"KEIE ANBEFALINGER FRA FRÖKEN JONSLÄKAREN D:R SIXTUS NYLÉN I JÖNKÖZAH'ES INSTITUT. BIILET MSERKET »K.» BEDESPING, SOM AFGIFVIT DE AMPLASTE VITSORD OM
VINET.
INDLAGT R>AI IDUNS KONTOR.

ute^JZjr.jr.jr.jr.jr.^

V ^ ^ *

HARTELIUS, HEMGYMNASTIK
Privata väl m ö b l e r a d e
CASSELS CLARET

Prof.

Till Munvatten

slantar

ALBIN LENHARDTSSONS

OCH VYER HAR MAN IFRÅN FYRA ÖAR.
OCH IFRÅN TVÅ, OM INTE FLERA SJÖAR.
SÅ SES PÅ — HVAD — MÅNG'
T
T
T
HVAD?
SOM — HVAD — FÖRUTAN LIKVÄL VÄXER FRODIGT.
T
T
T
LOGOGRYF.
OCH SE DÄR TVÅ SOM TAGA SIG ETT BAD
MED LÖSNING AF LOGOQK. I N:R 4 3
T
U
U
I
SÄLLSKAP LITET ÖFVERMODIGT.
OCH
DÄR, HVAD HON I TRÄSKET
AF F. M. C.
BOKSTÄFVERNA I OFVANSTÅENDE KORS ORDNASJL) TITEL PÅ TJÄNSTEMAN INOM RIDDARORDNARNE. OCHFISKAREN,HVAD HAN UR FLODEN METAR.
(DE UNDERSTRUKNA ORDEN UTGÖRA LÖSNINGEN.)
SÅ, ALT DE HVARANDRA MOTSVARANDE LÄNGD- OCH 2) SAMLING AF ÅTSKILLIGA SEVÄRDA FÖREMÅL, 3) HVAD ETT MAN SKÅDAR PÅ EN ÅKERREN —
VÄRRA
DERNA
GIFVA
— MAN ÅT DESS yra SPRÅNG I SKRATT KAN
IFRÅN
MAN TKAN
MITT
HELA
BL SAMMA ORD. DESSA ÄRO:|MAN, SOM TILLGODOSER UPPLYSNINGEN.
FALLA. —
OCH HÖGT PÅ SAMHÄLLSTEGENMAN DÅ KLIFVIT.

^ V - ^ V - ^ V - ^ V > ^ > ^
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Ä 6,75 INB. ÄR ALLMÄNT OMTYCKT OCH
REKOMMENDERAD AF IDUN.

EVA HELLINANS ILLUSTR. KOKBOK

Banyuls

LIEBIG S E
KÖTT-EXTRÄKT
ENDAST ÄKTA
NÄR HVARJE BURK BÄR NAMNTECKNING

Drygast, därför biUigast.

I BLÅTT TRYCFE.

EN GROS ENDAST HOS BOLAGETS KORRESPONDENTER FÖR SVERIGE

Ä . - B . O T T O D A H L S T R Ö M & Co., S t o c k h o l m .

Silfvermedalj i Gäfte igoi.

(S. T . A . S2778)

Trilles.

ETT APTITGIFVANDE, MAGSTÄRKANDE VIN,
AFSEDT FÖR KONVALESCENTER OCH SVAGA
PERSONER I ALLMÄNHET. REKOMMENDERADT AF MÅNGA HRR LÄKARE.
PRIS PR BUTELJ KR. 3 , 5 0 HOS
HÖQSTEDT
STOCKHOLM,

& C:O,

32 Regeringag

L E D I G A

P L A T S E R .

VÄRDINNA.
MEDELÅLDERS BRUKSDISPONENT SÖKER EN SNÄLL,
FINT BILDAD, SÄLLSKAPSVAN OCH HÄLST SPRÅKKUNNIG YNGRE KVINNA, SOM VÄRDINNA. SVAR
HEMTREFNAD 1901», IDUNS EXP.
[TNDERVLSNINGSVAN,
ENKEL OCH ANSPRAKSLÖS LÄRARINNA FÖR UNDERV. AF 2:NE
FLICKOR, 7—10 ÅR, ÖNSKAS 1 FEBR.. UNDERVISNING I VANL. SKOLÄMNEN OCH MUSIK. BETYG
FR. 8 K'ASSIGT LÄROV. SAMT GODA REK. SVAR MED
FOTOGRAFI OCH LÖNEANSPR. MÄRKT »LÄRARINNA»,
ALSTERBRO.

Säsongens nyheter

PRIS (INCL. GLAS) KR. 1: 1 0 PR VI BUT.
VID DIREKT REKVISITION HOS OSS AF 1 DUSS.,
MOT T A N D S J U K D O M A R ;
ÅTFÖLJD AF LIKVID, FRI FÖRPACKNING OCH FRAKT.
ÄFVEN REKOMMENDERA VI SOM ETT UTMÄIKT
TILL G U R G L I N G S V Ä T S K A
OCH V Ä R M A N D E O M S L A G MOT FROSTA FÖR MIDDAGS-VIN, BORDVIN OCH LÄSKEDRYCK
OCH H A L S S J U K D O M A R , ÄFVEN DÅ DE ÄRO
W e t t e r s h e i m e r - B e r g FRÅN AVENUE DE 1'OPERA OCH RUE DE LA PAIX I PARIS ÄRO NU INKOMNA I PROME>
AF TUBERKULOS ART;
HVITT VIN AF RHENVINS TYP, TILL SAMMA PRIS NADDRÄKTER, KAPPOR OCH KRAGAR.
MOT
LONDONER-MODELLER I KOSTYMER OCH KAPPOR FRÅN ENGELSK HOFLEVERANTÖRLIGGSÅR, YTTRE SKADOR
A k t . - B o l . C a s s e l & C:o, FIRMA.
JÖNKÖPING.
M. M.
M.
Kappmagasinet
IDUNA.
ÄRFIL.D:R P. HÅKANSSONS SALUBRIN DET BÄSTA
1 2 Kungsträdgårdsgatan 1 2 .
OCH VERKSAMMASTE MEDEL.
V ä f b o k för n y b ö r j a r e
MED HVARJE FLASKA SALUBRIN FÖLJER BESKRIFNING OM SALUBRINS UTSPÄDNING OCH. ANVÄND- (SE LITTERATURAFD. IDUN N:R 39 FÖR I AR!)
SÄLJES Å KR. 1: 25 HOS HRR BOKH. NORDIN
NING FÖR DE OLIKA ÄNDAMÅ<EN.
ALLMÄNHETEN VARNAS MOT EFTERAPNINGAR AF OCH HÖGBERG, GEFLE, SAMT FÖR ÅTERFÖRSÄLJARE
DIREKT HOS UTGIFVAREN, FRÖKEN AUGUSTA SÖDERFABRIKATET.
SALUBRIN TI'LBANDABÅLLES I PARFYM-, SPE- BERG, GEFLE.
CERI- OCH FÄRGAFFÄRER. PARTILAGER HOS GEIJER
SNM ÄR FLYTTAD TILL M Ä S T E R - S A M U E L S G A T A N 2 4 , 1 TR., ERAOTTAGAS ELEVER I ALLA
& C:O, STOCKHOLM.
SLAGS KONSTSÖMNADER, KNYPPLING, MACRAMÉ, STICK- OCH KROKNINGAR, TRÄSNIDERI, GLÖDRITNING, LÄDERPLASTIK, GLASETSNING, SPÅN- OCH BASTARBETEN M. M
ANDRA HÄFTET AF "MOSTER EMMAS VÄF
BOK", MÖNSTER MED ILLUSTRATIONER TILL
SÄRSKILD KURS LÖR BARN 1: 50 I MÅN., 4 TIMMAR I VECKAN.
VACKRA HEMVÄRAADER, LÄMPL. TILL GARDINER,
PROSPEKT PÅ BEGÄRAN, ÄFVEN I LANDSORTEN.
MÖBELTYGER, HERRKOSTYMER, PROMENAD- OCH
ALLA SLAGS BRODERIER, MÄRKNINGAR, UPPRITNINGAR OCH MONTERINGAR UTFÖRAS PÅ BE>
2 A KUNGSTRÄDGÅRDSGATAN 2 A .
BRUDDRÄKTER, ERHÅLLES MOT 1 KR. 35 ÖRE POST
STÄLLNING.
Sparkasseränta 4 proc.
FÖRSKOTT FRÅN ANDERSSON, BJÄRSTAD, KUDDBY.
MATERIALIER OCH UPPRITADE ARBETEN PÅ LAGER.

ra.

I CAROLINA OSTEMANS
HANDARBETSSKOLA,

SUNDSVALLS
ENSKILDA BANK

SJUKSKÖTERSKOR I UPSALA LÄN.
UPSALA LÄNS LANDSTING HAR BEVILJAT ANSLAG
TILL AFLÖNING AF FYRA SJUKSKÖTERSKOR, EN FÖR
HVART OCH ETT AF LÄNETS PROVINSIALLÄKAREDISTRIKT; OCH KUNGÖRAS DESSA PLATSER, SOM
SKOLA TILLTRÄDAS DEN 1 JANUARI 1902, HÄRMED
LEDIG I TILL ANSÖKAN.
LÖNEN UTGÅR MED 500 KRONOR SAMT 100
KRONOR FÖR HUSRUM OCH VEDB AND, DÄR SÅDANT
EJ ERHÅLLES IN NATURA. DÄRTILL KOMMER UNDER TJÄNSTGÖRING KOSTHÅLL, BERÄKNADT EFTER 50
ÖRE PR DAG, SÅVIDA DET EJ ERHÅLLES IN NATURA,
SAMT EN DAGAFLÖOING AF 50 ÖRE. ANSÖKAN
SKALL ÅTFÖLJAS AF INTYG ÖFVER VÄL VITSORDAD
TJÄNSTGÖRING OMKRING ETT ÅR PÅ SJUKHUS SAMT
EN MÅNAD PA EPIDEMISJUKHUS, HVARJÄMTE
FORDRAS ATT SÖKANDEN ÄR OGIFT OCH EJ UNDER
21 ÅR. ANSÖKAN SKALL INSÄNDAS FÖRE DEN 15
DECEMBER TILL FÖRSTE PROVINSIALLÄKAREN V. STAPELMOHR, UPSALA. HVILKEN MEDDELAR NÄRMARE
UNDERRÄTTELSER UPSA'A DEN 5 NOVEMB. 1901.
LANDSTINGETS FÖRVALTNINGSNÄMND.
FÖR DEN ALLMÄNNA SJUKVÅRDEN
I VÄSTERVIK ÖNSK. TILL 1 JANUARI 190I EN SKICKLIG, ALLVARLIG OCH STILLA SJUKSKÖTERSKA. LÖN
700 KR. AF BETYG ÅTFÖ-JD ANSÖKAN INSÄNDES
FÖRE 1 DECEMBER TILL SJUKVÅRDSFÖRENINGENS
ORDFÖRANDE, DOKTORINNAN S. FREDELIUS, ADR,
VESTERVIK.

—

Xlädningar
i afpassade bitar å 6 mtr af extra fm eng
cheviot, marin, svart och rödbrun, som ko
stat 12 kr., säljas af en händelse till 7: 75
pr st.

Kläde
extra fint, till promenaddräkter, i afpassade
bitar å 4 72 meter, som kostat 27 kr. säljes
till 22 kr. pr st.

Zederfeldt & Hansen,
OBSERVATORIEG. 6 ,

STOCKHOLM.

Så en naturkraft följd af bländhvitt sken.
Och städer tre, sitt
hade alla.
Och stackarn, ser man, som man nödgas
ynka.

rykte
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För minnets — hvad för slag — nu säkert
LÖSNINGAR
draga.
TILL TIDSFÖRDRIFVET I N'.R 4 5 .
Se där en vacker
till exempel!
Af
Samt en af tjänarne? — i detta tempel.
L O G O G R Y F E N : Ingeborg: ring, Borg,
af
skuggad där man ser,
bi, Norge, Grieg, nog, boer, bier, or, Inge,
Och från ett ärLland synas
fladdra,
ro, bro, ben, boggie, orgie, ren, Ob, Bore,
På långa hvad? I dörr'n en Sam ler
regn, en.
Och flickor jämt ett dussiw höras pladdra.
S T J Ä R N G Å T A N : Ångbåtskapten-KopSå minnas vi en middagsstund vid bordet
parslagare: 1) al, 2) äng, 3) ingen, 4) Tabor,
Där med hvarann man hördes gladt — säg
5) bräksf-ake, 6) satyren, 7) mossa, 8) saltTILLAGAS EN MÄNGD UTMÄRKTA FISKRÄTTER,
ordet I
kar, 9) Transvaal, 10) Lagan, 11) frans, 12)
SÅSOM
-FISKFILET,
FISKFÄRS,
FISKPUDDING,
vi åto och en fisk i »sky»?
arm, 13) ek, 14) ok, 15) loin, 16) sippa, 17)
OMELETTER
M
.
M
.
Och hvad, förutom senap — åts till
kappa, 18) sepia, 19) Lotta, 20) ben, 21) en.
Se närmare bruksanvisningen samt »Iduns
En silfver-^afce blänkte splitterny
Hjälpreda»
för
maj
d.
å.
1
K A P S E L G Å T A N : Wien, Unden, Ens
Och en hvars låga lyste
från veken.
Konstantinopel, Honduras, Toledo, Aral.
Från land hvad hördes boskap ? säg ej
Les, Brandenburg, Man, Aden, Åland, Kul'
Och tidningsspalter sågs ej heller tryta.
len, Lena, Wismar, Sagan, Este, Erivan.
Hvad vägen kallas, som vi gingo då.
Och hvad den
du ej kalla borde.
Vestergötland, Ratibor, Ares.
gåtan är. Hvad är det bara
Och nu
som ledde oss på Nu
färden
A R I T M O R E M E T : Saffran: Frans, Raff
Att så med frågor frågorna besvara?
-Rekommendera vi. En tur vi så
nafsa, rafsa, Sara, far.
Ta till stationen, där i norda/P>världen?

kyrka
Asyl ekar
skynken

QADUS'
Torskkonserv

Spenat

steken?
klar
ryta!

rynka.
kaka kantra
karet

AKROSTIKON.
Hvad dit i tanken blott vi kunna göra.
Och rätten åt hvars lukt vi näsan
— Då
vi ej — ej på
Hvad bjuds man ock uppå? — Se'n
då
Mjölig, vi köra.
I fantasins
nu färdas v i :
Med
aptit man äta hunnit
—
Manna,
Af en — hvem tror ni, äges den
I hvad höras värd och gäster föreslå?
Stork,
Ochdock
dettaingen
stora vackra säteri?
jag hoppas man
Fira,
Två pojkar,
och
gä där
på marken
funnit —
Stilig,
I hvart och ett för sig af de
Men syltad frukt och annat godt förtär man, Och valla kor, men hvad den tredje heter Sanda,
vidstående 16 orden omkastas
Får
blifva
en
af
gåtans
hemligheter.
Och gladt man höres
ty hvad är man?
Gifva,
bokstäfverna sa, att lika mänga
Uppå en
står guden —KAJA,
hvem?
Men bilden växlar: se en
till häst!
nya ord erhållas.
Hvari han sitter. — Hurdan är galoppen? Skönt modellerad utaf mästarhanden.
Rutten,
Äro dessa rätt funna, bilda deNämngäst,
landet där den mästar'n hade hem — Kanna,
Så från
land en grönklädd
ras begynnelsebokstäver namnet
Du får då
från svenska Nagga,
stranden.
Vi känna honom väl pä själfva toppen.
på en omtyckt sångerska.
Så en marin: man
nu kastar,
Gör äfven nu en tur till
och
Kalas,
Hvad syns på kajen, hvarmed sen man Och några floder sök, hvad de nu heta.
Ränta,
lastar ?
För resor är det bra med
din,
Adel,
Två andra språk — och hvilka — du ock Dagar,
Vi så partier ha från en
torde
Korta.
Hvad där vi någon gång fått företaga.

strykande
— »Plakat*

sten
d&v parken
Karl Ernst

prata,
karl
kanclens
ankaret

piedestal

resa bod
Als Kreta
tyskan

kanal,

Hur var passagen? — Vyer hundratal

är det enda näringsmedel för barn och
sjuka, som fö<* sina öfverlägsna egenskaper
erhållit guldmedalj vid världsutställningen
i Paris 1900.
Prof af M E L L I N S F O O D erhålles gratis
och franko frän

TJENNS
Gefle. TitA

;

planen
lyktaå

kapten,

Mel lins Food

I din — förlåt, jag ber — dock plugga in

A RBETSeVM, punktlig, bildad flicka, väl Bildad, musikalisk
flicka,
kunnig i matlagning, bakning, sömnad
handarbeten,
önskar plats.
Svar »Villig rr-ed vana att undervisa önskar nu genast
plats såsom larar.nna för minderåriga barn,
bjälp eda», Iduns exp. f. v. b.
eller oek såsom hui-håhsbitiäde hä^t i stilla
enkelt hem. Svar tili »Hemtrefnad», IduntEN ENKEL OCH ANSPRÅKSLÖS, BÄTTRE exp.
Sedan Göteborgs och Bohusläns Landsflicka, öns*ar plats i fam som bjä p ocb
ting beslutat att för åstadkommande al sällskap, eller ock som värdinna i bildad
lämplig sjukvård å länets landsbygjd an- ungherres hem. Svar emotses tacksamt till
VÄRDINNEPLATS
ställa SEX FASTA, en i hvarje af länets pro- • 1162-, Eskilstuna p. r.
hos respektabel ungherre el'er änkeman, ön
vinsialläkaredistrikt, och TRE AMBULATORI- A NSPRSAKSLÖS, glad bättre flicka, söker skas till nästa år af en 33 års huslig och
plats Är kunnig i matl . bak, handarb., bildad flicka af god familj, med praktisk
SKA SJUKSKÖTERSKOR, varder härmed till förmåga att göra ett hem trefligt. Har vana
kännagifvet, att sökande till nämnda befatt- konstväfnad m. m. Arbetsam och pålitlig att handleda barn Goda rek. och ref. Svaj
"<var med uppg. ä lön till »Familjemedlem»
till
»Jämnt och godt lynne». Vara f. v. b.
ningar äga att senast FÖRE UTGÅNGEN AF ÅR Kristinehamn.
1 9 0 1 till LANDSTINGETS SEKRETERARE, adr.
T TNG F L I C K A af god familj önskar nu
Göteborg, insända sina till Landstingets UN UNG bättre flicka, önskar plats i bil V genast plats som sällskap och bjälp i
*- dad familj (hälst troende) som hjälp och
Förvaltningsutskott slä.lda ansökningar, åt- sällskap ät husmodern. Van vid inomhus vänl. hem, där godt bemöt, kan påräknas.
följda af prästbevis samt de öfriga intyg, på forefalande göromål. äfven skrifgöromål. Goda rek. Svar till »H. P . » , p. r. Göteborg.

Ja, ni har rätt — nog ha vi haft en ganska sällsam höst, men därför kunna vi väl
ändock icke fylla Iduns spJter med idel
»höstvisor». För dagen få vi allt nöja oss
med ofvanstående korta smakbit.
— — eda. Blir det då aldrig vinter, så
att alla olyckssaliga skalders olyckssaliga
»höststämningar' kunna frysa i n n l Men
då börjar naturligtvis genast våid^liriet.
Sä det finns nog bara en bot — tålamod,
B R E F L Å D Ä
tålamod utan g. ans!
Eli
Gömdt är icke glömdt, men bäst
och säkrast vore naturligtvis om ni själf besörjde en "förbättrad upplaga", ty vår tid
REDAKTIONENS B R E F L Å D A :
är verkligen upptagen till det yttersta
A. N, S m. fl,- Vi tacka för päpekninSto-le blott eder poetiska förmåga
i någon proportion till intensiteten af eder gen och ha redan träffat mått och steg för
det
oförsynta tilltagets beifrande.
Tjust-förtjusning, kunde vi måhända Öppnat
vara spalter. Nu vill det en styf dykare
Antages.
till för att ur djupet berga »Pärlan i Tjust».
Dito.
Ingen signatur,
irungsbeteckning. Kan i alla händelser ej
af
oss
användas.
»Hösten har kommit med ljusgröna klangen
Ätlorna leka tafatt uppå ängen.
Högt emot skyn emot blånande zoner
EXPEDITIONENS B R E E L Å D A :
Höjer en lärka ännu sina toner,
Rickardsberg, K
Jublar och drömmer om sommarens dag!
Människan själf som förhäxad är vorden — torde insända ytterligare 39 öre.
Aska. Insänd ytterlig
Sådan är hösten i år uti norden!»
p

Ruth.

S. M. H.

Bibette.
Dina.
*Eit minne».

•Lärarinna'',
•Pålitlig»,

Fredrika Bremers minnesfond.

Kungörelse.

Ett sekel har i år förflutit serlan Fredrika Bremers födelse. Hundraår' dagen AF
denna för hela vårt folk sä betydelsefulla tilldragelse har litiig' åtetk Hat i n.edvetardet
hvad denna Sveriges ädla dotur uträttat för bilt land, icke blot genom sina li''E<ära
verk hvilka g,ort det svenska namnet kändr och hedradt öfver hela den civiliserade
världen utan i ännu högre g'ad genom det in fl tände hon u-öfvat pä heli var soc ala
utveckling, förnämligast pä förbättrandet af kvinnans städning och förhållanden inom
fami J och samhulle.
Den nu lefvande generationen står därför i tacksamhetsskuM till Fredrika Bremer
för de impulser till s-nibäilsnyttiga reformer af mångahanda slag hon g fvit, i all synnerhet för det* stö>re mätt af eko omis-t oberoende, han Iings ribet o--h arb^tsgiädie,
som därigen"m tilltö'ts den sve ska kvinnan, och det är tack vare Fred r ka Bremer
vårt lands kvinnorörelse r-rhållit den lugna och måttfulla piägel som alltid utmärkt
•åväl d ss prakfska som ideell? siräfvanrten.
Redan genom st ftandet af Fredrika Bremer Förbundpt lade Sophie Adler-parre och
med henne EN del framstående svenska n än och kvinnor grinden t« il >EN lefvande
minne vård" öfver F edrika Bremer, och bä tre torde EJ hennes m NNE kunna hedras
än genom att tillförsäkra den institution som bar hennes namn och som har till
uppgift A t I hennes anda v e k a för kvinnos<ägtets höjande och förädling, ett varSnart svar till »19 år», Nordiska Annonshvilka sökande vill sig åberopa.
aktigt bestånd.
byrån, Göteborg.
Angående berörda befattningar meddelas:
KONTORSVAN
Öfver ygade om, att många dela denna vår uppfattning, ställa h ä r l e d underteckATT för att kunna till sköterska antagas pH kompetent lärarinna från stad önskar flicka af god familj, med god handstil, ön nade till sve-ska män och kv nnor en inbjudan att b Ida en minnesf nd. - om si-a.l
hopfästa den FR mstå nde kvinnan-* o<h ^anbtyterskans m m n . Fon EN, som éhäll upp•
under
julferien
15
'dec—15
jan.
plats
i
skar
plats
ä
större
kontor
pä
nyåret.
Lön
fordras god frejd, god hälsa och tillräckliga
familj att undervisa e t eller flera mindre efter förtjänst.
Goda rekommendatione kallas efter Fr dr>ka Bremer, är nfsedd att öf' erlamnas till Fn drikn-BRENTER-Förbun ets
kroppskrafter samt godkända vitsord öfver barn mot fritt vivre och fria resor. SVTR til) NUNNA anskaffas. Svar pmotses under adr s'yrelsp, för att användas till stödjande och vidare utvidgning AF Förbundets t agnande
veiksamhe\
»B. 19 är 1901- Iduns exp.
genomgången sjuksköterskekuis vid nwgot »Lärarinna', Rickardfeberg, Kristinehamn.
Det ligger i sakens natur-att ett fö etag som Fredrika-Breme' -Förbundpt, hvilket
af sjukhusen i Göteborg, Stockholm, Upp
under sin 17-äriga t llvsro fö hvarje år sett sitt verksamhet fält utvidgan, < ch som så
pN B I L D A D FLICKA, som genomgått 1
sala eller Lund, eller annan därmed j ä m ^ ars kurs å länslasarett, önskar plats s >m
M O T F R I T T V I V R E godt SOT. dagligen står inf r nödvä> digh> ten att pptaga sdfc n\A, fordrande uppgift» r för
förlig sjukvårdsanstalt samt minst en må sjuksköterska i familj eller på privat klinik, önskar ung, bildad flicka, med vacker hand A t kunna tillmö esga al mänhetens all jämnt växande *raf it ke skall finna den ekonomiska s ällningen sv;.ra emo de s for ''frigt i så hög grad glädjande namg ngar. För
nads tjänstgöring å något epidemisjukhus •^var ti'l »Sjuksköterska», Iduns exp, stil, plats som skrifbiträde i aktad tjänste
mannafamilj. Svar till »Familjeif», Tid aila dem, som närmare följt Fö bunders UR afftrssynpunkt ful komligt o g^nnytt ga
Stockholm.
hälst I Göteborg eller Stockholm;
sträfvancfen,
är det också väl bekant, att det pndast är t*ek vare don strrs'a ans'rän;ningskontoret GUI-t Ad. torg, S t h m .
ning och offervillighet frön de arb.-tnnde kiafrernas sid.» som de-S verksamhet upprättATT sköterska tillsättes på tre månaders
Plats
önskas
U N UNG FLICKA, som genomgått elem • HÅLLAS. Att dess små tillgångar mås E ver. a r amman *e på Förbundets framtida utuppsägning;
* ^ lärov. och som vid höstterm. slut afl ve< kl ng ä- en sann ng, för h ilken dess vinner ici*E kunna h-unda och de inse, att
ATT sköterska af Landstinget erhåller år l dec.—1 mars såsom hjälp i hushållet el- småskoll.-ex., önskar pl, strax på nyåret, den ekonomis A frågan är e I 1 fs'räga, på hvi ken 'eror, h i rit vida den ms'i«ut ON, som
ler läsa med mindre barn. Svar till »Små
^var till »K —a», Göteborg p rbär Fied ikn Bremers namn, skall kunna fullfölja s>n N-ak p liggande mi sinn:
lig lön af 600 kronor:
skollärarinna». Täckhammar, Nyköping.
D°n omsfändighpten att Fö bundet unde sm förvaltning ätt yik s- och s*ud i ©stiATT för enskild vård af icke smittosam
"D1LDAD FLICKA önskar komma i finare pendiefonder ill he ydande behpp sig a^föttr^dda, gö icke behofV' t AF ett fastare tkosjukdom sjuksköterska äger att uppbära 50
Ö R Ä L D R E herre eller dam önskar bi-d.
nomiskt
stöd för d^-ss Öfr ga verksamhet mindre 'än--bat. Dessa onder* räntor fä
hem som hjälp i hushållet, samt om sa
frunt. att läsa och skrifva eller som bjälp önskas undervisa i musik och läxläsning näml gen fnl-et gifyarnes be tämmelser en-fast användas för nppg fvet änd »mål och
öre för dygn af den, som hennes biträde
och sällskap. Goda ref. Moderat pris Svar Svar ..till »E. N . » , Nerikes Allehandas kon ko VIMA ej F ö b u r d - t s " å n g . ofriga allmännyttiga verksamhetsgrenar till godo. Särpåkallat;
till »Van leetrice», Aftonbladskont 26 Ny for, Or°bro.
»kildt må framhållas ykten af förbundsby ån, denna centralpunk fr-r Förbundet, h u l
ATT Landstinget beviljat anslag till instru- brogatan.
kens inkomster äro alltför otillräckliga för det vidtomlättande arbete, som därifrån bedrifves.
ment och förbrukningspersedlar; samt
"DILDAD mus kal sk och huslig flicka af
Afskten med minnesfonden är em el'ert d att sät a Förbundet i stånd EJ b'ott att
god
familj,
önskar
mot
fritt
vivre
plats
1
Q
A
R
I
G
FLICKA,
som
med
goda
betyg
ATT fast sköterska skall hafva sitt hemvist
•*• *^ genomgått 8-klassigt läroverk och f >rt Svar emotses snarast till »Elisabeth», Sö utvidga redsn beträdda arbetsfält, ut-n oek att upp agt nya. IF tidsutvecklingen o» h
å närbelägen plats intill provinsialläkarebo sättningsku-s samt därefter varit lärarinna derhamn.
de sociala fö hållandena bringade verksamhe'somraden
Hä 'genom bör det a f AF
idéer, s m Fredrik-* Bremer efieiiämnat, s än högre grad än bitti U skett, biifva fruktstaden, och ambulatorisk sköterska å plats, .i enskild familj, önskar efter jul plats för
bärande för r e a vårt folk
att undervisa minderåriga barn. Svar till
som förste provinsialläkaren bestämmer.
Bidr g emottagas af undertecknade samt å Fredrika-Bremer-Förbundtts byrå (54
»19-åring», Jönköping p. r.
Vidare upplysningar meddelas af LANDS
Drottni'ggatan, Stockholm), hvarifrån äfven lisior kunna rekvire.as.
TINGETS SEKRETERARE.
T Ä R A R I N N A , van undervisa i alla ämStockholm den 31 oktober 1901.
F-* nen språk, musik, handarb., söker plats. T N E R V S T A R K A N D E vacker, trakt (SmåGöteborg den 30 okt. 1901.
*var »Stor Barnvän» under adr. S. Gumasland) kan bildad dam erhålla inackordeALB. ANDERSON,
ERNST BECKMAN,
C. G. BERGMAN,
EBBA BEEK-FRIIS,
GÖTEBORGS OCH BOHUSLÄNS LANDSTINGS lii Annonsbyrå, Sthlm.
ring i godt hem för längre tid. Närm. und'ivk.fir.
generaid rektor.
folkskolein.-j ek or.
f. Bee STIERIIA.
derrättelse under adr. Fr. Lundgren, Hedd »rp,
SOFIE BOSTRÖM,
NILS CLAESON,
FÖRVALTNINGSUTSKOTT.
HILDA GASSELLI,
ANNA DOUGLAS,
A N S P R Å K S L Ö S , gladlynt, bildad flicka Eksjö.
(Nord.A B.(i494j
f. Tersmeden.
s'atsrå«.
skolföreståndarinna.
f. Ehiensvä d.
Önskar plats, kunnig i matl., bak, syltn ,
HEDDA EKMAN,
INGEBORG GIBSON,
ELSA ESCHELSSON,
SOFIA GUMSBLIUS.
T J O S SVENSK FAMILJ, bosatt I Köpen sömn. Ordentlig, sparsam, plikttrogen Svar
F
L
I
C
K
A
,
f. Richert.
f. Kje Ib^rg.
jur. doktor.
* -"- hamn, tinnes nu genast plats för en bil »Arbetsam» under adr, S. Gumeelii Annonstill inackordering och äfven till konfirmaOLOF HAMMARSTEN,
HANS HILDEBRAND,
ELLEN ISBERG,
dad flicka, kunnig i matlagnirg, sömnal b y å, Sthlm.
HENRIK HEDLUND,
ti -n, om så önskas, mottages för 50 kr. i
PROFESSOR.
riksantikvarie.
och andra hushållsgöromål. Musikalisk har
f. Lundqv st.
redaktör.
företräde. Svar rued lönepretentioner och O R A K T I S K F L I C K A , stilla och enkel, sö elt för allt pr mån. Husmoderlig omvard
HENRIETTE KEMPE,
GEORG KRONLUND,
HEDVIG LSGERBRING,
AGATHE VON KOCH,
fotografi sändes under adress »Sällskap & *• ker plats hos ensam dam, sorri sällskap »ad. Frisk och vacker trakt. Goda järnv.f. Diewel.
härad höfding.
f. Ni b-ih.
och hjälpreda eller I mindre familj, att bi- kommun. Svar till »Prästgärd, Södertörn»,
Nytta», p. r. Köpenhamn.
f. Wrede.
SELMA LAGERLÖF,
EBBA LELJONHUFVUD,
A. A LILIENBERG,
t ä l a i hushåll och sömnad. Bästa ref. Iduns exp.. Sthlm.
AGNES LAGERSTEDT,
hoff öken.
Svar märkt »B.», Ronneby.
härad;-höfd r.g.
OTTO PRINTZSKÖLD,
J. A. LUNDELL,
AGDA MONTELIUS,
SEVED RIBBING,
INACKORDERING PÅ LANDET.
föitte
bofmarsiialk.
E. o. professor.
f. Reutc-skii.ld.
professor.
] 7 N B Ä T T R E FLICKA vill KOMMA i god
I tjänstemannafamilj
i municipalsamC
Y
SAHLIN,
•
och vänlig familj, nu eller på nyåret, i hälle, 2 timmars resa från Stockholm, kunC. H. RUNDGREN,
VICTORY ROOS,
ANNA SANDSTRÖM,
f.
d.
professor.
mellersta Sverige. Genomgått kurs i mat na ett par reasöner erhålla god inackordebiskop.
f O ivecrona.
skollöresiå d-»rinna.
P L A T S S Ö K A N D E
lagning. Svar » A . L . » under adr. S. Gu- ring. P r s 90 kr. pr mänsd. Närmare ge
LIZINKA SÖRENSEN,
EBBA TAMM,
WILHELM SVEDBOM,
L. M WAERN,
M93LII Annonsbyrå Sthlm
nom =>F^ B.» under adress S. Gumselii AnF.
Tersm
d-m.
f.
af
Ugg'as.
fil. doktor.
rekt"i\
nonsbyrå, Stockholm.
LYDIA
WAHLSTRÖM
ANNA
WALLENBERG,
INEZ
VERGSTEEGH,
KAROLINA WIDERSTRÖM,
UNG, norsk, musikalisk dame, önsker
fil. doktor.
T7NERGISK lärarinna, skicklig och intresf. Nordberg.
f. von Sydow.
at komme i et dannet hjem til nytte og D A R I S
Godt familjepensionat. M me
prakt, läkare.
serad, önskar plats i familj. Svar »Goda hygge fra nytaar. Biilet bedes nedlagt i
Barré, 70 rue d'Assas, 6:iéme arr. SvenSIGFRID WIESELGREN,
AUG. WIJKANDER,
ANNA WIKSTRÖM.
framsteg», Iduns exp. f. v. b.
Iduns exp. masrket »Signe».
ska referenser.
generaldirektör.
professor.
J
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ERHÅLLER MAN AF FÖRSTKLASSIGT RÅMATERIAL I SOLIDA FÄRGER. DEN, SOM I
ÖNSKAR ETT GODT, HÅLLBART SIDENTYG, TORDE REKVIRERA PROFVER FRÅN DEN |
GAMLA VÄL RENOMMERADE SLDENFLRMAN

PELLERIN'S MARGARINE BÄSTA S I D E N T Y G E R N A

E. SPINNER & C:IE,

ÄR BÄST!

Nyheter i största urval direkt från fabriken.

(FÖRR J. ZIIRRERS SIDENFABRIK)

ALLM. TELEFON:
8 68, 47 35,
4 7 36.

RIKSTE L

SPARKASSERAKNIN

1 79.

RÄNTEGODTGÖRELSE 4 7
4

P R O C .

R Ä N T A .

NORDISKA KREDITBANKEN
1

DROTTNINGGATAN

2

PROC.

Aktiebolaget

1

IL STOCKHOLMS DS
IKONTOBANK

ETATALERADT I S T O C K H O L M 1 8 8 0 .

HUFVUDKONTOR;

MYNTTORGET 4
DROTTNINGGATAN 1 0 2
HORNSGATAN 5 2 .

L:A

A N T H R A C I T ,

R E G E R I N G S 2.

AFDT!NIN£»KONTOR: H Ö T O R G E T

C O K E S .

8

BANKAKTIEBOLAGET
STOCKHOLM—ÖFRE

H U S H Å L L S K O L .

1

NORRLAND,

B R I K E T T E R .
DROTTNINGGATAN 6 .
HNSHÅLLSRÄKNING 4 %.

J 0 H . LUNDSTRÖM & C:o.
S

CARL

BROMAN

& C:o

T

E

N

K

O

L

,

C

O

K

E

S

ANTHRACIT

MANUFTTFETURAFFÄR OCH DAMSKRÄDDERI

6ARRÉ-BRIL<ETTER

VARUMÄRKE.

STOCKHOLM.
T O I L E T T P A P P E P ,
AF BÄSTA KVALITET, SÄNDES MOT EFTERKRAF I PA
KET Å 2 ELLER 5 KR- FRAKTFRITT PR JÄRNVÄG FRÄN
BÄCKHAMMARS NYA AKTIEBOLAG,
AD-. VÄRML KIFIRNEBORP.

G L Ö M

ICKE

ATT

MU STADS
ITAFFELGRÄDD!
"K
<
i

K

RIKST

MALMÖ
GALOSCHER

O

N

T

SPARKASSERÄNTA 4 PROE.

4

2 7

2 2

S K E P P S B R O N

2 0

5

STRANDVÄGEN

2 0

1 2

U

W

1

MED POMPADOURKLACKAR
rekommenderas.

5
1

2 2

8 8

6 0

1 9

61

9 8

Edla. Carlsson,

W

W

I

N

W

I

W

W

W

I

W

I J O L T Ö R A G L

I

reNer S K U R O S

Meddelande.

NAN

mer&]

AIIVANDCRJW^^S

O

I

B A R N K L Ä D E R
ÄRO NUMERA:

Regering

gatan 16,
STUREGATA I

FRU ORNS ITELIER,

5 ,

OCH REKOMMENDERAS HÄRMED MITT FÖR SÄSONGEN NYINKOMNA LAGER AF

STOCKHOLM,

BARLNTKLÄDEP.G

PARFUMEUR,
FRANKFURT A / M ,

1 9 TUNNELGATAN 1 9 .

Specialité: KAPPOR,
PROMENADKOSTYMER. BRUD§j£ UTSTYRSLAR.

HÖGAKTNINGSFULLT

REKOMMENDERAR SÅSOM SPECIALITETER:

M.

G E N O M S K I N L I G KRISTALLTVÅL

BENDIX.

3

LONDONER-, PARISER-, WIENER MODE.

HUIITULIUUIIILUUIITL

ERKÄND DEN BÄSTA OCH I BRUKET
DRYGAST AF ALLA TOILETTE-TVÅLAR.

STOCKHOLMS I N T E C K N I N G S - G A R A N T I - A K T I E B O L A G S
BRAND- O C H DYRKFRIA

PERLES D ' O R .

F

NY OCH FIN PARFYM FÖR NÄSDUKEN.

CAPSULOIDS
HAR KVÄLL
TETEN OCH
DEN NOGA
;KVANTITETEN SOM
BLODET
BLIGEN
KAN AB
C A P S U L O I D S
SORBERA

2 2

UNDERTECKNADS FÖRSÄLJNINGSLOKALER FÖR

QKLBELM RIEGER

T A X V A L P A R

EN OCH TVÄ TRAPPOR UPP
8 BIRGER JARLSGATAN (F. D. 1 0 ) ,
STOCKHOLMS FÖRNÄMSTA GATA.
RIKSTELEFON 4 4 0 1 . — AL M. TELEFON 12539.

A. TEL.

PAIEMNIBTAR^AATAN

FILIAL S O M FÖRUT 5

Å K T A

F ö r s t a k l a s s Privathotelli

:

2 2

16

TILL SALU HOS E. J TUREN, GRILLBY.

R

VARUMÄRKE.

I N T E T

ÄR BASTÅ OCH BILLIGASTE
BORDSMÖR.

FINNES I ALLA FINARE PARFYMAFFÄRER.

O

Göteborgs
Enskilda Bank
BRUNKEBERGSTORG 1 2 .

Lager af f-.tmntn Siden- oeh YUetyger.
3 4 DROFÖNLORRGARAIN S 4 .

KASSAFACK 1 11 15, 20, 25 KRONOR.

INTYG:

Ö

V E LET

R

V A R 1 N G S H V A L F
(ÖPPNA ALLA SÖEKENDAGAR KL. VSLO—4)
INNEHÅLLANDE C:A 1 , 6 5 0 ST. SKÅPFACK. ÄRLIG HYRA FÖR FACK, BEROENDE AF STORLEKEN,
2 0 , 2 5 , 3 5 , 5 0 KRONOR. TESTAMENTEN, GÅFVOBREF OCH DYLIKA HANDLINGAR EM^TTAGAS
TILL FÖRVARING; ÄIVENLEDES EMOTTAGAS VÄRDEPAPPER I ÖPPET FÖRVAR.
(S. T. A . 82410)

SÄSONGENS SPEL.

Spelas öfver hela landet.

WAHLSTRÖM & W I D -

Hernösands Ensk. Bank

M A R G A R I N
A K T I E B O L A G E T
Z E N I T H S
DET I FÖLJANDE REKOMMENDATION OMTALTA,
UTMÄRKTA RESULTATET ÄR FRAMKALLADT AF
DET NYA. RIKA BLOD, SOM ÄR FRAMBRAGDT GERIKHALT. URVAL I FORN
NOM ATT TAGA ENDAST 3 CAPSULOIDS
NORD. STIL. FULLST
DAGLIGEN.
RUMSMÖBLEMANG UT
MÄRKET Z E H I T H KAN SERVERAS PÅ DET FINASTE BORD.
THE CAPSULOID COMP.
» / , 1901.
FÖRAS I ALLA OIIKA
VARIATIONER EFTER ORUNDERTECKNAD HAR I 2 AR LIDIT AF OFTA ÅTERDER. MOD. MÖNSTER
KOMMANDE SVIMNINGSANFALL. VARIT BLEK, UTAN
FÖR GLÖDBRÄNN. O.
APTIT OCH HAR ALLTID KÄNT SIG TRÖTT JAG
TOG DÅ 3 CAPSULOIDS DAGLIGEN OCH TROTSKOLLORERING UPPLÄGGAS, GLÖDBRÄNNING
DET JAG ENDAST HAR ANVÄNDT 2 ASKAR, HAR JAG VERKSTÄLLES. BEGÄR PRISUPPGIFTER IRAN
SEDAN ICKE HAFT ETT ENDA SVIMNINGSANFALL. TidaJiolrriM Rruks Aktiebolatj, Tidaholm.
JAG HAR FÅTT EN GOD KULÖR, EN UTMÄRKT(FÖRSÄLJNINGSMA';. BEIIDAREBANSG. 27, SIHLM.)
APTIT, HAR TILLTAGIT 5 PD I VIKT OCH DEN
STÄNDIGA KÄNSLA AF TRÖTTHET HAR ÖFVERÖ P P N A
H E L A
Å R E T .
GIFVIT MIG. JAG ÄR 30 ÄR GAMMAL OCH HAR P r a k t i s k a g å n g m a t t o r .
2 BARN. KÖPENHAMN, NIKOLAIGADE 20, 4 TR.
Ombyte
af
vistelseort,
frisk
luft,
är
helsa, kraft o. energi
VID KRON TORPS GÅRD ADR. VÄRMLANDS RJÖR
HÖGAKTNINGSFULLT M A R T H A L A R S E N .
NEBORG, FÖSÄLJAS TI I 65 Ö E P* METER VACKRA
KOMFORTABLA ANORDNINGAR EFTER OLIKA ÅRSTIDER.
CAPSULOIDS ERHÅLLAS Å ALLA APOTEK Å KR.HÅLLBARA GÄNGMAUOR. FÖRFÄRDIGADE AF SURPEN»IONSPRIS, INCL. RUM, VIVRE, ELEKTRISK BELYSNING KR. 4 2 , 4 6 , 5 2 PER VECKA.
t SO PR Nsfc. ENDA FIBRIK CARJSULQID COM- KISLE CO LIVLÖSA TI BER. S MDAS MOT EF(CRKRAF. BESTÄLLNINGAR SKE MEDELST POST ELLER TELEFON: RÄT VIK.
PANY, 81 SNOW HILL, LONDON.
FÖRSÖK NÄGRA MEIER PÄ PROF.
WILHELMINA WAHLGREN.

TIDAHOLMS FANTASIMÖBLER,

STRANDS FÖRLAG,
STOCKHOLM.

NR

^SÉI\\**^

Sräddmargarin

RÄTTVIKS

:

PRIS 2 KR.

TILL SALU ÖFVERALLT.

L A G E R M A N S TVÄTTPULVER 'TOM
TEN' VISADE SIG VID »NSTÄILD KEMISK ANALYS
BESTÅ AF SÄ :NNA BESTÅNDSDEL'!R, SOM VID
KLÄDH ÄTT VERKA RENGÖRANDE PÅ KLÄDERNA UTAN ATT FÖRSTÖRA DEM ELLER TVÄTTERSKORNAS HÄNDER.
KUNGSTRÄDGÅRDSGATAN 16.
DOKTOR J. E . A L E N ,
S P A P K A S S E R Ä K N I N G
—
K A S S A F A C K
STADSKEMIST I GÖTEBORG.»
SÄLJES HOS ALLA VÄLFÖRSEDDA HRR SPECERI- &
FRÄN 15 KRONOR FÖR ÄR.
DIVERSEHANDLANDE I RIKET.
VÄRDEHANDLINGAR MOTTAGAS TILL FÖRVARING OCH FÖRVALTNING AF NOTARLATAFDELIAINGENT
PRISBELÖNT SENAST VID VÄRLDSUTSTÄLL
NINGEN I PARIS 1 9 0 0 .

TOURISTHOTELLER

MALMÖ'
BEST
PATENT I

