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FRÖKEN HENRIETTE SJÖBERG VID SIN BLOMSTERMÅLNING 

FOTO FÖR IDUN AF A. BLOMBERG. 

HENRIETTE SJÖBERG. 

VID DE senare årens landtbruks- och 
industriutställningar har namnet Hen-
riette Sjöberg ofta förekommit såsom 
märke under åtskilliga talangfullt ut

förda afbildningar af olika slags kulturväxter 
samt undervisningsmateriel. 

Dessa afbildningar, hvilka ju ha en så väl 
praktisk som vetenskaplig betydelse, fordra 

för sin framställning 
det finaste natursin
ne och den mest mi
nutiösa noggrannhet. 
Nämnda egenskaper 
besitter Henriette Sjö
berg i hög grad, och 
som hon därtill äger 
ett utprägladt skön
hetssinne och förstår 
att i sina arbeten in
lägga konstnärlig de
likatess, anses hon af 
mången såsom vårt 
lands nuvarande skick
ligaste blomster- och 
frnktmålarinna. 

Fröken Sjöberg föd
des i Linköping, men 
föräldrarne flyttade 
redan under hennes 
tidigare barndom till 
hufvudstaden, där hon 
sedan alltjämt varit 
bosatt. Efter slutad 
skolgång inträdde hon 
såsom elev i Slöjd
skolan, där hon städ
se utmärkte sig ge
nom flit och skicklig
het och erhöll åtskil
liga pris, hvaribland 
särskildt må nämnas 
tvänne medaljer, en i 
silfver och en i brons. 
Här fick Henriette Sjö
berg äfven sina första 
lektioner i akvarell
målning af skolans 
lärare Johan Zakarias 
Blackstadius. 

Efter af si utad kurs 
i Slöjdskolan gravera
de hon en längre tid 
hos litografen Karl 
Ström, hvarefter hon 
erhöll anställning vid 
C. Höglinds litografi
ska anstalt. Här arbe

tade hon under en följd af år och utförde bland 
annat en del arbeten åt botaniske professorn vid 
Eiksmuseum N. J. Andersson. Detta blef på 
visst sätt afgörande för hennes framtid och 
kom henne att slå in i en ny riktning, och 
utbyta gravernålen mot penseln. Efter lito
grafen Höglinds frånfälle vände sig fröken 
Sjöberg till professor Andersson för erhållan
de af nytt arbete, och på dennes uppmaning, 
försökte hon sig så för första gången i blom

stermålning. I början misslyckades hon, men 
denna omständighet blef för henne, såsom 
ofta fallet är med begåfvade naturer, endast 
en eggelse till fortsatta sträfvanden. Af den 
skickliga målarinnan Amanda Andersson (pro
fessor Anderssons maka) erhöll hon omsorgs
full undervisning och detta jämte träget ar
bete på egen hand satte henne i stånd till 
att efter jämförelsevis kort tid ägna sig åt 
den branch, hvilken sedan blef hennes egent
liga område. 

På initiativ af professor Hampus von Post 
beslöt 1870 Kgl. Landtbruksakademien att år
ligen låta utföra ett visst antal originalafbild-
ningar af kulturväxter, och Henriette Sjöberg 
fick i uppdrag att verkställa detta arbete. 
Planscherna målades till att börja med under 
professor von Posts öfverinseende, men sedan 
1880 har ledningen varit anförtrodd åt pro
fessor Jakob Eriksson. Planscherna, hvilka 
torde uppgå till ett antal af ungefär 700, 
äro utförda i stort folioformat och omfatta 
olika slag af matnyttiga jordbruks- och träd
gårdsväxter. För det förtjänstfulla sätt, hvar-
på detta arbete utförts, tilldelades Henriette 
Sjöberg vid 1886 års landtbruksutställning 
hederspris, bestående af en medalj i guld. 
Från liknande utställningar i Wien hade för 

dessutom tillerkänts henne 
Ett urval 
utstäldt i 

samma arbete 
hedersdiplom, 
ningar finnes 
miens museum härstädes. 

De prydliga planscher 

af nämnda afbild-
Landtbruksakade -

hvilka sedan mer 
än tjugu år tillbaka medföljt Svenska träd
gårdsföreningens tidskrift, äro äfven alster af 
hennes talang, och i fjor öfverlämnade för
eningen såsom bevis för sitt erkännande åt 
henne en af sina Brander'ska medaljer. 

Ar 1896 började utgifvas på P. A. Nor
stedt & Söners förlag professor Erikssons »Bo
taniska Väggtafior» för skolundervisningen. 
Till dessa instruktiva planscher, hvilka spridts 
öfver hela vårt land och äfven grannländerna, 
äro originalafbildningarna utförda af fröken 
Sjöberg. Hennes förmåga att smakfullt ordna 
detaljer och såmedels framkalla ett harmoniskt 
helt har här särskildt gjort sig gällande. Vid 
utställningarna i Stockholm 1897 och i Paris 
1900 tillvunno sig dessa Väggtafior äfven 
odeladt erkännande. 

•s Ett företag, som dock kanske mest af allt 
gjort Henriette Sjöbergs namn kändt, är det 
under redaktion af direktör Axel Pihl och pro
fessor Eriksson sedan 1899 påbörjade plansch
verket: »Svenska fruktsorter». Fröken Sjöberg 
rör sig här mer än någonsin inom sitt rätta 
element och framkallar de läckraste resultat 
med sin saftiga pensel. Dessa sedermera i 
färgtryck så lyckligt återgifna afbildningar 
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hafva väckt liflig beundran såväl här som i 
utlandet. Henriette Sjöberg har äfven sär
skildt yttrat sin tillfredsställelse öfver att 
medverka till detta arbete, hvilket en utländsk 
anmälare betecknat såsom »monumentalt inom 
pomologien». 

Henriette Sjöberg har dessutom under årens 
lopp, på ett fint och naturtroget sätt, utfört 
afbildningar af sjuka växter, hvaraf åtskilliga 
ingå såsom illustrationer i utgifna vetenskap
liga arbeten. Sedan förlidet år undervisar 
hon jämväl i teckning och målning vid k. 
landtbruksakademiens trädgårdsskola. 

Ofvanstående fakta utvisa, att Henriette 
Sjöberg kan blicka tillbaka på en väl använd 
arbetstid, och att de utmärkelser, som kommit 
henne till del, verkligen äro högt förtjänta. 
Kanske är det denna senare omständighet, 
som gör, att hon med så älskvärd anspråks
löshet förstått att bära sina framgångar och 
med outtröttlig energi ännu alltjämt sträfva 
framåt. 

Som enskild person är Henriette Sjöberg 
blid och sympatisk, och den, som har den 
förmånen att räkna sig till hennes vänkrets, 
har i henne lärt känna en flärdfri, ömhjärtad 
och för mänsklighetens lifsfrågor varmt kän
nande kvinna. 

ANNA KNUTSON. 

NÅGRA ORD OM KVINNORNAS RÖST

RÄTTSMÖTEN I STOCKHOLM. 

LÄNGE HAR frågan om kvinnans politiska 
rösträtt så att säga legat i luften. För 

hvarje år som gått har flere och flere kvinnor 
vaknat upp till intresse för att kvinnan, såväl 
som mannen, måtte få inflytande på vården af 
det stora gemensamma hemmet — fosterlandet. 

Särskildt bland hufvudstadens kvinnor har 
tanken härpå, allt sedan Borgs motion i riks
dagen 1884, slagit rot och äfven tid efter 
annan gifvit sig uttryck genom föredrag och 
diskussion i privata kvinnoföreningar, bl. a. 
i Kvinnoklubben och Nya Idun, men mig 
veterligen icke i de kvinnliga fackföreningarne 
eller Allmänna kvinnoklubben, hvilka dock haft 
kvinnans rösträtt på sitt program. 

Ar 1899 inlämnade Fredrika Bremer För
bundet en petition till k. m:t om politisk röst
rätt för de kvinnor, hvilka äro kommunalt val-
berättigade och således redan hafva medelbart 
inflytande på sammansättningen af riksdagens 
första kammare. I skrifvelsens afslutning heter 
det: »I det fulla medvetandet således att in
förandet af politisk rösträtt för kvinna förr 
eller senare betingas af den nutida sociala ut
vecklingen» o. s. v. 

Efter detta hafva kvinnorna icke vidare 
låtit höra af sig offentligen förr än den Lind-
hagenska motionen, daterad 11 april '1902, gaf 
signalen till en hel rad af opinionsyttringar 
från hufvudstadens kvinnor. Först ett möte 
i Kvinnoklubben den 14:de april där fru Sachs 
inledde diskussionen med ett sakrikt föredrag, 
hvarpå följde en liflig diskussion jämte beslut 
om hemställan till Fredr. Bremer Förb. att 
bilda en rösträttsförening och att sätta i 
verket en sympatiadress eller petition — i 
syfte att därmed stöda Lindhagens motion. 
Sjuttioen kvinnor undertecknade genast en 
dylik eventuel skrifvelse. 

Den 15:de april hade Fredr. Bremer Förb. 
inbjudit några hundra damer till möte i K. 
F. U. M:s stora sal. Fru Montelius som seder
mera förde ordet öppnade mötet med varma 
och entusiastiska ord för kvinnans rösträtt, 

men uppmanade den gifta kvinnan att tills
vidare gifva sig till tåls »och icke begära något 
för sig ännu, på grund af de ökade svårigheter, 
hvarmed ändringar till förmån för hennes röst
rätt vore förknippade. (Hustrun har nämligen 
som bekant målsman och är utesluten från 
kommunal rösträtt, hvilka lagbestämmelser 
ställa sig hindrande i vägen.) 

Fröken Cederschöld inledde diskussionen 
med ett intressant föredrag. Doktorerna Ellen 
Sandelin och Lydia Wahlström belyste frågan 
lärorikt från olika synpunkter, såväl humani
tära som historiska. Fru A. M. Holmgren, 
som ansåg, att den gifta kvinnan eller modern 
hade ännu större intressen att bevaka än den 
ogifta, menade att man beginge en orättvisa 
mot den gifta kvinnan, om man ej från början 
principielt och öppet uttalade sig för den gifta 
lika väl som för den ogifta kvinnans rösträtt, 
hvari fru Scholander instämde med framhål
lande af att det första och viktigaste vore att 
få mannens målsmanskap upphäfdt. Fru Asp 
fann icke att man begick en orättvisa. Man 
toge tvärtom första steget mot rättvisan genom 
att begära rösträtt för den ogifta kvinnan. 
Fröken Adelborg menade att den enda antag
liga basis vore likställdhet med mannen, hvilket 
man finge, om den nu kommunalt röstberätti
gade, d. v. s. den ogifta kvinnan, beviljades 
politisk valrätt. 

Denna likställdhet tyckes mig dock endast 
skenbar, då ju den gifta mannen har' rösträtt 
och enligt regeringens rösträttsförslag t. o. m. 
skulle få dubbel röst. Fröken Whitlock upp
manade till enighet. 

En kommitté tillsattes af mötet, bestående 
af fil. dr Lydia Wahlström, dr Ellen Sandelin, 
fil. kand. Alexandra Skoglund, fröknarna Hulda 
Lundin, Sofia Gnmaelius, Anna Lindhagen 
och Lotten Dahlgren (redaktris af F. B. Förb:s 
tidskrift Dagny), namn hvilka alla äro väl kända 
för Iduns läsarinnor. Kommitterades uppdrag 
var att 1) bilda en rösträttsförening, 2) for
mulera en adress för att i riksdagen stödja 
Lindhagens motion. Lindhagens hemställan 
är: att riksdagen ville i skrifvelse till k. m:t 
anhålla, det täcktes k. m:t efter verkställd ut
redning för riksdagen framlägga förslag till 
en särskild rösträttsreform i ändamål att bereda 
kvinnan rösträtt vid val till riksdagens andra 
kammare, därest hon i öfrigt uti tillämpliga 
delar uppfyller de för dylik rösträtt stadgade 
villkor. 

Adressen skulle sedan undertecknas af så 
många bland hufvudstadens kvinnliga befolk
ning som möjligt vore på den korta tid af 
8—14 dagar, som man hade att påräkna före 
frågans behandling i riksdagen. 

Den 17 april ägde det första offentliga dis
kussionsmöte i Stockholm om kvinnans poli-
tiska rösträtt rum i Folkets Hus på inbjudan 
af 15 damer från skilda verksamhetsfält, hvilket 
raska företag länder de initiativtagande till 
heder. Redan två dagar före mötet voro alla 
biljetter — 750 — slutsålda. En stor mängd 
som önskade närvara kunde icke få tillträde, 
hvarför man genast underrättade om att ett 
nytt möte skulle hållas den 24 d:s. 

Mötet öppnades af dr Alma Sundqvist, med. 
kand. Lilly Paijkull utsågs till ordf. och dis
kussionen inleddes på ett ytterst sympatiskt 
och klart sätt af fröken Anna Lindhagen. Hon 
betonade att så länge kvinnan icke uttalar sin 
önskan om rösträtt, blir den aldrig vunnen, och 
däri har hon otvifvelaktigt rätt. Hon upp
läste äfven en skrifvelse från Ellen Key, hvari 
det bl. a. hette ungefär så: Hvarje skäl som 
talade för rösträtt åt de nu rösträttslöse män
nen talade äfven för rösträtt åt kvinnorna och 
hvarje skäl som talade för den ogifta kvinnans 
rösträtt talade i ännu högre grad för den gifta 

kvinnans. Fru Hilda Sachs framhöll att äfven 
kvinnan ofta vore familjeförsörjare och likställd 
med mannen i tunga bördor, utan motsva
rande rättigheter, ville ha rättvisa genomförd 
nu. 

En liflig, skiftande diskussion vidtog. Högre 
och högre gingo böljorna. Äfven män deltogo. 
Riksdagsmannen Branting försvarade sin mo
tion, i hvilken han icke medtagit kvinnorna, 
emedan man i den praktiska politiken ej kunde 
aflägsna sig allt för mycket från det inom 
närmaste tid uppnåeliga och kvinnornas dess
utom hittills ej uttalat sig tillräckligt högt 
att vinna gehör. 

Mycket vore ännu att säga från de många 
anförandena, men jag måste inskränka mig 
till att meddela mötets resolution: 

Ehuru mötet anser det hade varit i hög grad 
önskvärdt, att ett definitivt förslag om politisk röst
rätt för kvinnor på samma grund som för män 
hade framkommit vid innevarande års riksdag, ut
talar mötet sitt instämmande i den af hr Carl Lind
hagen väckta motionen i frågan, samt uppmanar 
mötet alla och en hvar att i vidsträcktaste mån 
skaffa intresserades namnunderskrifter å de listor, 
som med sympatiuttalanden vilja stödja densamma. 

Tillika vill mötet vördsamt anhålla att hr Lind
hagen, då hans motion kommer före i kammaren, 
ville förorda, att i skrifvelsen till k. m:t inryckes 
en begäran, att förslag om kvinnans politiska röst
rätt måtte redan till följande riksdagsperiod kunna 
framläggas, så att, om emot förmodan frågan om 
männens rösträtt ej skulle vid innevarande riksdag 
nå sin lösning, de två viktiga och samhörande för
slagen om mäns rösträtt och om lika rösträtt för 
kvinnor kunna behandlas och afgöras samtidigt, 
samt att jämte förslaget om kvinnans politiska 
rösträtt äfven måtte framkomma ett förslag om 
gift kvinnas rättsliga myndighet, i sådan afsikt att 
äfven de gifta kvinnorna måtte erhålla samma 
medborgerliga rätt. 

Ett resolutionsförslag af fru A. M. Holmgren 
upplästes, lydande; »Mötet uttalar sig för 
kvinnans •— såväl den gifta som den ogifta — 
jämnställande med mannen i politiska rättig
heter». Vid proposition å- resolutionsförslagen 
segrade det förra och härmed var det intres
santa mötet slut. 

Och nu blott några tilläggsord. Enligt min 
mening ha vi kvinnor ingen rätt att begära, 
att mannen skall sträfva för vår rösträtt, medan 
vi sitta med händerna i kors och vänta på 
att få vår rätt, utan att ens högt och tydligt 
och tusenstämmigt säga ut, att vi önska att få 
den. Visserligen har Fred. Bremer Förb. i 
detta som andra fall på ett berömvärdt sätt 
arbetat för oss, men själfva måste vi, i långt 
större utsträckning än hittills, verka för saken, 
upplysa och intressera de kvinnor, som stå 
främmande för tanken, och framför allt lägga 
ih af vår själ och vårt hjärta i arbetet. Utan 
det' skola vi förbli uteslutna från möjligheten 
att bevaka våra och våra barns dyrbara in
tressen. 

Ett tillfälle finns nu för Stcckholms alla 
kvinnor i alla samhällsklasser att uttala sig för 
kvinnans rösträtt genom att underteckna den 
adress till hrr ledamöter af 1902 års riksdag, 
som finns tillgänglig å Fred. Bremer Förb. 
Drottninggatan 54, Kvinnoklubben Drottning
gatan 17 och Sofia Gumselius' annonsbyrå 
Drottninggatan 2, därifrån äfven listor kunna 
hämtas för namninsamling. Adressen har föl
jande lydelse: »Med anledning däraf att frågan 
om den politiska rösträttens utvidgning nu står 
på dagordningen få vi undertecknade i Stock
holm, bosatta kvinnor härmed uttala vår önskan 
att erhålla politisk rösträtt samt tillkännagif va 
vår anslutning till den af hr Lindhagen i så
dant syfte väckta motionen». 

Må vi nu visa en kraftig och målmedveten 
tillslutning till adressen, som synes mig vara 

SOMATOSE Erkändt bästa krafthöjningsznedel. _ ;-;;'". 
=^^^== Ökar aptiten i hög grad. Erhålles på apotek. 
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en kvinnornas fanfar, äskande ljud för den 
enda i pågående riksdag föreliggande motion 
om rösträtt för.kvinnan. 

Tyvärr niedgaf tiden denna gång icke ett 
liänvändande till landets öfriga kvinnor, m-en 
må dessa bereda sig att snart komma med i 
den rörelse, som, en gång allvarligt börjad, 
icke kommer att sluta, förr än den svenska 
kvinnan har samma politiska rösträtt som 
mannen, 

ANN MA E G E E T HOLMGREN, 

f. TERSMKDISN. 

Lina Jonn folo. 

MARTIN WEIBULL. 

DEN 17 DENNES afled i Lund den fram
stående historikern professor Martin Wei

bull, träffad af ett slaganfall, som inom få 
minuter ändade hans lif. 

Martin Johan Julius Weibull föddes den 
24 december 1835 i Landskrona, där fadern 
var postmästare. Efter slutade skolstudier 
blef han student i Lund 1853 och disputera
de 1862 för graden på grundvalen af en af-
handling om Skåne vid midten af 17:e år
hundradet. Utnämnd till docent omedelbart 
efter promotionen, fästes han genast vid uni
versitetet och blef 1888 ordinarie professor i 
historia efter en 26-årig undervisningsverk
samhet, hvars epokgörande moment ligger i 
framförandet af geografiens studium som kom
plement till det historiska. Han har utgifvit 
Lunds universitets historia, författat jubelfest
skriften om freden och förbundet i Lund 1679, 
skildrat Lunds och Lundagårds minnen samt 
samlat otaliga bidrag till Skånes historia och 
skånsk genealogi. Af Sveriges allmänna histo
ria var det särskildt Gustaf II Adolfs och 
Kristinas epok som var hans studiespecialitet, 
och hans arbeten på detta område ha trängt 
ordentligt på djupet. Hans stil äger betydan
de litterära förtjänster, och med full rätt er
höll han 1887 Svenska akademiens Carl Jo
hans-medalj. 

Vid sitt frånfälle var Martin Weibull 67 
år gammal. Han hade sålunda haft rätt att 
inträda i emeritiklassen, men föredrog att 

stanna kvar i katedern, bunden, som han var, 
af ett lefvande intresse, lika starkt för histo
risk forskning som för den ungdom, i hvars 
krets han älskade att röra sig och som i gen
gäld gaf honom sin bästa tillgifvenhet och 
aktning. 

Det låg också ända in i det sista öfver 
honom en fläkt af detta ständigt föryngrade 
sinne, för hvilket intet mänskligt är främman
de, som aldrig yäjer för att med fantasien 
till ledsven gå ut på nya upptäcksfärder, som 
är starkt i tron på ideela makter, men finner 
sin begränsning i en viss svårighet att räkna 
med lifvets realiteter. 

Hans vagga stod i Skåne, och det var hans 
ena stora lifsmål att skrifva de skånska land
skapens historia. Till det värfvet gjorde honom 
också kunskap och sanningskraf, hjärta och 
snille väl skickad. Men tiden förbjöd honom 
att fullfölja såväl detta arbete som det stort 
anlagda verk, hvarmed han ville ställa Gustaf 
Adolfs dotter i häfdernas rätta ljus. För 
båda de kräfvande uppgifterna hade han 
stoffet samladt, men den konstnärshand, som 
skulle måla fanorna, domnade i förtid. 

Nu har han gått bort, och den sydsvenska 
högskolan sörjer en af sina bästa söner. Och 
sorgen går vida. - Ty Martin Weibull var 
en personlighet, till hvilken det i dessa utjäm
ningens dagar ej gifves många likar, han var 
därtill som prosastilist en af vår litteraturs 
yppersta, och på tribunen var det honom i 
hög grad förunnadt att hålla sitt auditorium 
fången under trollmakten af sitt ord. 

LABYRINTEN. 

JAG IRRAT nyss i kvalens labyrint, 

där än ej halp en Ariadnefint. 

Dess förgård var oas vid näktarns ström, 

där mannen drömde — om sin ungdomsdröm. 

Jag följde strömmen som i forna da'r, 

då sorglöshetens kraft fanns ännu kvar. 

Men plötsligt föll en port igen om mig: 

och så jag stod på labyrintens stig. . . 

En eld ock plötsligt blef i blodet väckt; 

men lågan var med själfva mörkret släkt 

och spridde kring sig rusets yra natt 

och genom skumma rummen dref mig matt. 

Jag irrade så bort från hvalf till hvalf, 

som slöto än blott mörkrets fasa half 

och lystes upp i villsamt lika skick 

af bägarglans och ögons heta blick. 

Se'n vardt allt idel natt och ödslighet. 

Och gränslöst kvald jag nu blott gränser vet, 

där alla vägar slingra ulan slut, 

men ingen för ur labyrinten ut. 

Jag löpte löftens väg och läkdoms gäng, 

förbannelsernas stig jag genomsprång, 

och förebråelsernas led jag smög; 

men ack — hvarenda om en utgång ljög. 

Alltjämt förtviflan så mig inneslöt, 

och ingen ljusning genom mörkret bröt. 

På knä jag dignar, fast till hopplös bön 

— då göra knäppta händer sällsamt rön. 

Goss-kavajer 
& 

Flick-kavaj-koftor 
i största urval 

hos 

JVI. B E N D I X 
1 6 Reger ingsgatan 1 6 

och 

5 Sturegatan 5. 

Ett hvalf så lågt, att de ej märkt det förr, 

vid deras matta fall slår upp sin dörr, 

och ljusa minnen strömma mig emot, 

som dämpa genast hemska rösters hot. 

För hvarje ljusbild, som min själ förnam, 

kröp jag på knä i hvalfvet längre fram. 

Det bilder var från trygga barnada'r, 

då Eden än i hjärtat bodde kvar; 

då än en far — med Zebaolh till namn — 

mig ständigt slöt förlåtande i famn, 

och då hvar sabbat jag fann vägen lätt 

till vise pillen ifrån Nazaret. 

Och se — helt plötsligt mörkret från mig vek, 

och fri jag stod från labyrintens svek . . . 

Du trogna Ljus, som halp från villsam stig, 

nu aldrig, aldrig vill jag lämna Dig! 

HARALD JACOBSON. 

KVINNLIGA YRKESINSPEKTÖRER. 

HR A. HEDIN har i riksdagen väckt en 
motion, i hvilken hemställes, att riks

dagen måtte hos k. m:t anhålla, att k. m:t 
ville låta genom därtill förordnade personer, 
såväl kvinnor som män, undersöka, vid hvilka 
industriella företag kvinnlig inspektion är be-
höflig, huru denna bör anordnas för att mot
svara sitt ändamål, hvilka kompetensvillkor 
sökande till inspektionsbefattning bör uppfylla, 
samt att k. m:t därefter till riksdagen aflåter 
den framställning, som undersökningen kan 
föranleda. 

ARFFURSTENS PALATS. 

NORDENSVAN. 

AF GEORG 

BLAND DE NYASTE stockholmsnyheterna 
är förslaget, att »palait» skall säljas till 

bankdirektör Wallenberg. Tidningarnas redo
görelser för frågan gåfvo intryck af, att den 
redan var så besluten, som den kunde vara, 
innan riksdagens medgifvande begärdes och 
erhölls. Man blef förberedd på, att det gamla 
»palait» snart nog skulle få inordnas i »det 
Stockholm som går», det historiska och mo
numentala Stockholm, för hvilket det hvarken 
finns plats eller finns någon pietet att tala 
om i vårt moderna samhälle. 

Den som har någon känsla för det histo
riskt och konstnärligt värdefulla, vi äga af 
stockholmsarkitektur, blef fylld af harm vid 
denna nyhet. Man var gärna hågad att nied-
gifva, att »palait» ej passar på dess plats 
nu mera, sedan dess vackra motstycke, den 
gustavianska operan, refs ner. Midt emot 
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ARFFURSTENS PALATS. A. BLOMBERG FOTO. 

den klumpiga låda, som innesluter finans
konsortiets opera, passar verkligen ej en all
varligt enkel och aristokratisk gammal bygg
nad från en tid, så olik den nuvarande — 
där behöfs något modernt braskande och stor-
ståtligt anspråksfullt, ett bankpalats till alla 
de andra, som redan trängas på alla tidsenliga 
gator i vår nya hufvudstad. Och Stockholms 
omgestaltande har i själfva verket redan tagit 
så brutala former, så att det har föga att 
betyda, om en af de gamla monumentala 
byggnaderna mer eller mindre försvinner. I 
alla händelser borde likväl de, som makten 
hafva, se till, att platsen — en af de allra 
bästa byggnadsplatser, som finnas i hufvud-
staden — blir på ett värdigt sätt bebygd, 
och detta kan väl knappast ske på annat sätt, 
än att staten eller i nödfall Stockholms stad 
blir dess ägare. Röster i den riktningen ha 
också låtit sig höra, och vi få hoppas, att 
frågan ej är så definitivt afgjord, som det 
såg ut i förstone. * 

Ett par anteckningar om palatsets historia 
torde intressera nu, då dess lif synes hotadt. 

Gustaf Adolfs torg — Normalmstorg eller 
Malmtorget, som det i gamla tiden kallades — 
var äfven på 1700-talet tämligen ojämnt. 
Marken sluttade skarpt nedåt strömmen, ett 
par gånger blef den utfylld och jämnad. När 
grunden lades till Gustaf Adolfs staty, fann 
man 16 fot under torgets dåvarande yta en 
murad spisel samt delar af pålverk. Torget 
hade ända till 1663 varit användt som af-
rättsplats, senare var det salutorg för landt-
mannaprodukter. I början af Gustaf den 
tredjes tid stod framme på torget en corps 
de gardesbyggnad och ett spruthus, vid stran
den låg en blötfiskbod och utanför i ström
men en kvarn. De båda broarna öfver till 
Helgeandsholmen voro byggda på pålar och 
motsvarade alls ej vår tids fordringar. 

Öster och väster om torget lågo de la Gar-
dieska, f. d. Lillieska, och Grillska, f. d. 
Torstensonska husen i hörnen af Arsenals-
och Fredsgatorna. Hvardera huset hade sin 
stora gård, omgifven af uthusbyggnader och 
murar, ner till strömmen. Det var gamla 
tiders sätt att bygga. Strandytor ingingo ej 
i dessa tiders behof, tvärtom vände husen i 
regel frånsidan åt sjön. Åt den sidan hade 
de sina tvättstugor, tvättbrygga och brygga 
för skutor, som försågo dem med varor, och 

magasiner för dessa va
ror, om de ej rymdes på 
husets rymliga vindar. 

Torstensonska hu
set hade ägts af Len
nart Torstenson, hade 
efter riksrådet Anders 
Torstensons död kom
mit i kronans ägo och 
tjänat som boställe 
för öfverståthållaren 
och lokal för slotts
kansliet, kom sedan 
åter i Torstensonska 
familjens händer, sål
des år 1704 till di
rektör Clas Grill och 
köptes af dennes arf-
vinge, en grosshand
lare Peil, af prinses
san Sofia Albertina 
år 1782 för en sum
ma af 40,000 riks
daler. 

En teckning från 1700-talet (i riksantikva
rien Hildebrands ägo) visar Torstensonska 
husets utseende från strömmen sedt. Den 
enkla grå fasaden har sin enda prydnad i 

o* 

bi: ̂  *t£s .- € 

* Som bekant ha nu senare i båda kamrarne. 
väckts motioner om statsinköp af palatset. 

Red:s anm. 

PORTALEN MOT FREDSGATAN MED TORSTENSONSKA 

OCH DE LA GARDIESKA VAPNEN. 

portalen samt i en hög frontespis. Det höga, 
branta taket afslutas utåt torget med en lik
nande gafvel. Gården är för tillfället mycket 
skräpig, flyglarna mestadels nedrifna — teck
ningen är säkert gjord, då ombyggnadsarbetet 
redan var satt i gång på 1780-talet, då det 
nya palatset med fasad åt torget tillkom och 
det gamla huset sammanbyggdes med detta. 

Den 20 maj 1775 hade Gustaf den tredje 
godkänt den af Adelcrantz uppgjorda planen 
till torgets ordnande med Gustaf Adolfs staty 
i dess midt och det nya operahuset utefter 
dess östra sida. På den motsvarande tomten 
hade det — enligt ett yttrande af Gjörwell 
i ett bref från 1782 — varit konungens af-
sikt att bygga ett museum, och för detta ända
mål var platsen onekligen förträffligt ägnad. 
Det gick emellertid med denna plan som med 
så många andra af snillekonungens mer och 
mindre goda afsikter i byggnadsväg, den resul
terade i ett luftslott, och det kungliga mu
seum, som borde fått sitt stadigvarande resi
dens här vid hufvudstadens lifligaste plats, 
blef i stället inhyst i en flygel af kungliga 
slottet åt Logården. 

Emellertid inköptes det Grillska huset år 

1782 på hösten af prinsessan Sofia Albertina, 
som dittills bott på Fredrikshof — det äfven-
ledes nu rifna Fredrikshof — och som en 
tid funderat på att åt sig inreda det Bååtska 
palatset (nuvarande Frimurarlogen), hvilket 
tillhörde henne. Det var i parentes sagdt, 
medan prinsessan hade sin flyttning till Blasie-
holmen i sinnet, som hon midt emot palatset 
lät bygga det fula stallet, som ännu står där 
och skräpar. Nu öfvergaf hon Blasieholms-
planerna och inflyttade i sitt nya residens, 
»Prinsessans palats», som det länge kallades. 

Nybygget leddes af arkitekten Erik Palm-
stedt, som gjorde fasaden till en trogen kopia 
efter operans fasad, byggd af Adelcrantz. Det 
gamla huset miste sitt höga tegeltak och sina 
gaflar, men blef för öfrigt till det yttre oför-
ändradt. De båda portalerna stå fortfarande 
orörda, den ena åt gården, den andra åt 
Fredsgatan, enkla och kraftiga typiska barock
portaler med lejon, bomber och vapensköldar, 
Lennart Torstensons och hans gemål Beata 
de la Gardies vapen. Den gyllene inskrift 
»Sophia Albertina Aediflcavit» som läses på 
fasadens frontespis utåt Gustaf Adolfs torg, 
ditsattes ej förr än 1857. 

Som bekant testamenterade prinsessan bygg
naden till den af arffurstarne, som näst efter 
kronprinsen ägde rätt till kronan, och, om 
ingen arffurste funnes att tillgå, till den äldsta 
kungliga prinsessa, som vore ogift. Själf bodde 
hon där till sin död. Det var där, Magdalena 
Rudenschöld blef på ett mycket brutalt sätt 
häktad en natt 1794 och afförd till fängelset. 
Efter prinsessans död blef prins Gustaf och 
efter hans död 1852 vår nuvarande konung 
palatsets ägare. »Prins Oskars palats» kalla
des det sedan en lång tid framåt. Ända till 
1873 beboddes palatset af Oscar II med gemål. 
Sedan stod det tomt, till dess prinsarne Carl 
och Eugen inflyttade i våningen två trappor 
upp, där nu den förre bor med sin prinsessa, 
medan prins Eugen flyttade till våningen en 
trappa upp åt strömmen till. Rummen i stora 
våningen en trappa upp ha rätt mycket kvar 
af den gustavianska karaktären. De ha ibland 
varit upplåtna till utställningar eller bazarer 
af mera distingerad art. Det förtjänar ock 
ihågkommas, att Konstföreningen, då den 
bildades år 1832, fick sin första utställnings
lokal i palatset, och att Stockholmsutställningen 
1897 där 
hade sin 
byrå. 

»Palait» 
tillhör ej 
hufvudsta

dens mest 
betydande 

byggnads
minnen, 

men det har 
sin gifna 

plats i sta
dens hjärt
punkts fy

sionomi. 
Och om det 
skall rif-
vas, så må 
vi ha rätt 
att hoppas, 
att på dess 
plats må stå 
upp något 
annat än ett 
affärshus. 

PORTALEN AT GARDEN. 
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ANDERS DE WAHL. 

K L Ä D L O G E V I S I T E R U N D E R 

M E L L A N A K T E R N A . 

IV. 

SVENSKA TEATERN. FÖRSTA SERIEN. 

ETT BESÖK i Anders de Wahls klädloge 
en afton, då'han maskerar sig för någon 

af sina många roller — det skulle ni säkert 
inte ha något emot, ärade läsarinnor och tal
rika beundrarinnor' af den unge skådespelarens 
expressiva konst. Eder blygsamhet torde må-

BROR OLSSON. 

hända förbjuda er att så där utan vidare stiga 
på in till en ung herre i deshabillé; men ni 
kan vara fullkomligt lugn: Anders de Wahl, 
som är själfva ridderligheten mot damerna, 
liknar i sin hvita blus en ung munk, den där 
bereder sig till offertjänst, och hans konversa
tion kommer alldeles gifvet att intressera er, 
ty han är spirituell ej blott på scenen, när 
han bär fram andras tankar, utan äfven i privat-
lifvet, då han är sig själf och för sin egen talan. 

Fröken Anna Rustans talang som komisk 
karaktärsskådespelerska är oomtvistlig. Den 
har hufvudsakligen utvecklat sig under de se
naste 12 åren. När hon var ung — pardon! 
— yngre än nu, tjusades nian af hennes blän
dande apparition; nu är det hennes uppgift 
att skapa humoristiska gummtyper, åt hvilka 
vi hjärtlig le. 

Hvem minnes ej med sympati den kärn-

ASTRID OCH MARGIT TORSELI. 

friske kammarherren, f. d. sjöbjörnen, i »Paul 
Lange och Tora Parsborg»? Det var on af hr 
Bror Olssons många förträffligt spelade 'roller. 
Denne konstnär söker städse nå till botten af 
karaktären, på samma gång som han ger figu
ren med en omsorgsfull yttre ciselering. 

I fröknarna A. och Af. Torseli, döttrar af 
den på sin tid som operasångerska högt upp
burna fru Olefine Moe-Torsell, möta vi ett par 
ingénuer, som redan gifvit så vackra löften, 
att man har all anledning vänta sig mycket 
af dem som skådespelerskor. 

Om det skulle uppstå en skönhetstävling 
meilan våra aktriser, komme förvisso frö
ken Olga Andersson att med glans eröfra sig 
ett första pris. Hon är bokstafligen en pryd
nad för scenen, och förunnas det åskådaren 
nöjet att^se henne i ramen af en vacker rums
interiör, kan" man näppeligen' beböfva^mera 
ögonfägnad på en ,och samma afton. 

OLGA ANDERSSON. 

OSCAR ELIASON. 

Där hr Oscar Eliason sitter bredaxlad och 
prydd med ett ståtligt helskägg, representerar 
han den hederlige och •hetlefrade slottsherren 
Raymond de Gourgiran i Paul Hervieus skå
despel »Gåtan», denne robuste landtjunkartyp, 
som älskar sitt hem och sina jaktmarker och 
för hvilken den äreförgätna hustrun är likt ett 
samhällsfärligt djur, som utan betänkande bör 
dödas. 

Som skådespelare är hr E. i besittning af 
en mindre vanlig mångsidighet: fars, komedi 
>ch sorgespel:— på alla dessa områden är 

GUNNAR KLINTBERG. 

OSCAR JOHANSSON. 
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han hemmastadd och skapar liffulla, verklig
hetstrogna typer, som dröja i minnet. 

Den fina damen i den med hästskomönster 
prydda klädningen är hr Gunnar Klintberg som 
lord Bobberly i »Charleys tant», i hvilken roll 
hr K. ådagalade mycket godt humör, något 
som för öfrigt aldrig brustit honom i de olika 
lustspelsroller han utfört. 

Hr Oscar Johansson, som i förstone tillhörde 
vår främsta lyriska scen, där hans vårdade 
sångröst och betydande dramatiska begåfning 
genast från början gjorde honom populär, är 
nu som dramatisk artist flitigt med i reper
toaren och presterar på detta område stun
dom ypperliga saker. 

TANT MARIANNE-SOPHIE. SKISS FÖR 

IDUN AF MARI MIHI. 

K O R T S . O . S L U T F R . F Ö R E G . N : R . 

H ELST HÖLL jag förslås Lant Marianne-
Sophie sällskap. 

Jag måste se hennes taflor och hen
nes pendyler, autograferna och den rykt
bara Joksholmsservisen. Hon visade mig 
sitt Meissen med de tvänne korsade svär
den och sina Sevresfat, hvilkas bländande 
b 1 e u d e r o i aldrig kunnat åstadkommas på 
denna sidan om den stora revolutionen. Ost
indiska kremkoppar, genomskinliga som glas-
fluss och bräckliga som flickvänskap, samt väl
diga vaser med femtonvridna afgudabilder, for
made af leran vid Hoang-Hos stränder, stodo 
staplade på hyllor och skåp. 

Porträttsamlingen var mycket rikhaltig, ehuru 
förmodligen ästetiskt värdelös, ty Joksholms-
herrarna hade nog aldrig haft något obytt med 
Fart pour l'art. 

De stodo där nyrakade och helgdagsleende i 
frack och vasen — men hvarför hade man ej 
framställt dem i deras rätta skrud med den 
gröna jaktrocken nött öfver axeln af bössrem-
men och stöflarna smorda med åkrarnas blå
lera? Gemålerna sutto med familjejuvelerna på 
hals och armar samt med Chateaubriands Åtala 
eller Stagnelii Cydippe i hand. Lyckligare ha
de väl varit, om artisten låtit dem intressera sig 
för dansprogrammet vid tjugu år, småttingen 
vid trettio och stickstrumpan vid fyratio. 

Ty då hade man nog fått fram en hel del 
mera af dem själfva, de förståndiga förtroller-
skorna, som dansade och märkte handdukar och 
gifte sig. Men det hölls strängt på att de 
skulle till eftervärlden i gala. Såsom man nu 
såg dem sade de endast att de en gång lefvat 
— på dem själfva blef man lika klok som på 
de initialer och krumelurer deras lillfingerdia-
manter ritat här och hvar på fönstren i lyc
kans eller längtans eller afskedets stunder. 

Les vitreaux et les murailles 
Sont le papier des canailles. 

Där fuhnos högkragade, djärfva herrsilhuetter 
och långhalsade leende damprofiier i mängd — 

| Fördelaktig: »säkring för kvinnor. j 
Lifförsåkrings-Aktiebolaget i De Förenade. 

S t o c k h o l m . = 

Stiftadt af bolagen Skandia, Suea, = 
Thule. Victoria och Skåne. \ 

Lifförsäkring u t a n läkareundersökning! 
Delaktighet i bolagets ö f v e r s k o t t ! 

P r e m i e b e f r i e l s e vid oförmåga till arbete! ~ 
Särskilda dödlighetstabeller äro upprättade för = 

k v i n n o r , hvarigenom premierna kunnat sättas : 
l ä g r e lin f ö r m ä n . : 

Formulär till ansökningshandlingar jämte prospekt z 
tillhandahållas af agenter och ombud samt efter rekvi- z 
sition från denna tidnings expedition. z 

men af tant Marianne-Sophie själf fanns där 
endast ett porträtt, måladt af Maria Röhl. Det 
föreställde henne, sedigt sittande vid sybågen, 
iförd trettiotalets småflickors dräkt med sjånk-
ärmar — måtte väl vara rätt stafvadt — rips-
kjol, mauielucker och satinskor med korsade 
vristband. 

»Jo, du, så såg man ut vid nio års ålder. 
Det är tråkigt för dig att det inte finnes något 
porträtt af mig tio år senare, ty då ansågs jag 
fort désirable!» 

»Och hufvudstadens ungherrar voro natur
ligtvis hopplöst betagna?» 

»Hufvudstaden — åh, bevare mig, barn — 
jag skulle ha frusit ihjäl på en enda säsong. 
— Ser du, dessa världsmänniskor — jag vet 
inte riktigt hur jag skall uttrycka mig, men jag 
är glad, att jag inte är såsom en af dem. På 
det hela tagit har jag alltid sympatiserat en 
smula med den rättfärdiga fariséen.» 

»För resten», tillade hon, »för resten skola inte 
herrgårdsbarn ge s;g för långt utom knutarna, 
ty då få de känna att det blåser kallt. — De 
varma, vänliga stämmorna ha tystnat, brasan på 
härden lockar inte längre och armarna, som öpp
nades till famntag, hänga slappa vid sidorna. 
Förr fanns det både vivörer och helgon — nu 
har man inte råd med någondera. — Förstår 
du mig?» 

»Tant menar, att man degraderat dem till 
grilljann ar eller moralpredikanter.» 

»Ja, ungefär så, tror jag. — Ack, du lugna 
och goda gamla tid, att du ännu en gång kunde 
vända åter till oss!» 

»Och var då den gamla tiden verkligen också 
så god?» 

»Den gamla tiden var en gladare tid än den
na. Därför var den också en bättre tid.» 

Och det skimrade till i hennes urblekta blå 
ögon. 

En morgon fick hon se, att en af de stora 
rutorna i rumsträdgården blifvit sönderslagen. 
Tant Marianne-Sophie blef alldeles utom sig. 
Där kunde ju komma in både humlor och ge-
tingar — ja, hvem vet, riktiga bålgetingar. Hon 
anförtrodde mig att det bara behöfdes tre bål
getingar för att taga lifvet af en fullvuxen 
människa. Och jag är öfvertygad om, att en 
enda skulle skrämt ihjäl henne på fläcken. 

Hon ringde med nervös häftighet. 
»Hvem har slagit sönder fönstret — seså, be

känn genast, mamsell!» 
»Det är visst rättarens Putte, som varit fram

me. Han brukar stryka omkring i trädgården 
med sin pilbåge, har jag sett.» 

»Är det Putte — är det lilla Putte! Ja, det 
kunde jag väl också ha gissat, jag dumma gamla 
människa. Då skall du hälsa honom från mig 
och bedja honom blifva en duktig, skytt. Ett 
rike, hvars söner träffa lika bra som de sikta, 
är en stormakt.» 

Sedan tillade hon med en blick, som jag ej 
då förstod, men hvars innebörd flere år senare 
blef mig uppenbar: 

»Kom ihåg det, Arvid, att du aldrig får vred
gas på ett litet barn. Det är nästan värre än 
att slå en hund.» 

Och en annan gång återkom hon till samma 
ämne, då hon sade: 

»Jag har ofta tänkt på, huru tungt det ändå 
måste vara för sankte Per att jämföra huru-
dana vi voro, då han släppte oss hit och då vi 
komma igen. Ty han upphör nog ändå aldrig 
riktigt att hoppas på oss — annars vore det 
ju egentligen ingen mening med det hela. Då 
han skildes från oss, hade vi ingen vank; en
dast svagheten var vårt lyte. Vi voro klar
ögda och rosiga, vi hade möjligheten att varda 
hjältar eller martyrer. 

»Men huru får han oss inte tillbaka med 
härdade och hårda hjärtan, med fårade pannor 
och misstänksamma blickar. Paradisets maning 

har drunknat i larmet ända till sista stafvel-
sen, och de, som kämpat sig igenom och be
hållit barnasinnet, äro lätt räknade, alltför lätt. 
Hur måste då inte himmelrikets dörravårdare 
bedröfvas i sitt hjärta och klaga: Ack, ack, huru 
människorna ändå kunna ställa till sig under 
do korta dagar vi låta dem knyta not eller 
bära hermelin.» 

Men mina Joksholms veckor gledo omärktigt 
undan, jag måste ut i verkligheten igen, och 
så kom då dagen för min afresa. Vid fru
kosten såg jag ej till tant Marianne-Sophie. Då 
jag frågade efter henne, lämnade man mig ett 
bref, så lydande: 

»Till mina andra principer räknar jag äfven 
den att undvika frivilliga afsked. Därför får 
du inte se mig mera denna gång. 

Du går ut i världen nu. Och där skall du 
småningom komma underfund med de många 
genvägarna, på hvilka människor trassla sig 
fram till rykte och rikedom — hvar och en 
för sig utan tanke på den andra. Ty de, som 
sträfva mot samma mål, kunna ju aldrig någon
sin mötas. De kunna på sin höjd springa om 
hvarandra. 

Men vare sig ditt öde blir att tömma den 
timliga besvikenhetens beska malört eller plocka 
de blå bären på Lycksalighetens ö, så skola 
dina vägar dock aldrig mer föra dig till en 
plats sådan som denna, där man för fulla segel 
lugnt seglar i kvaf. 

Au revoir sans adieu! 

Tant Marianne-Sophie.» 

Det, som jag nu kommer att berätta, hände 
sig en februarinatt på fjärde året efter mitt be
sök på Joksholm. Gubben Rossing dog redan 
vid jultiden första året därefter. 

Tant Marianne-Sophie brukade skämta med 
att hon var en gammal nattuggla. Sällan kom 
hon i säng, förrän framemot tvåtiden, utan 
brukade sitta och dricka vanilj té och knapra 
på biscuits, medan hon läste någon af sina 
franska romaner. Ofta har jag i tankarna sett 
den lilla gumman sitta där och vända bladen 
mellan de tvänne ljusen — lampor tålde hon 
nu inte — medan de tjugunio pendylerna picka-
de i korus och Fredrika Dorotea Vilhelmina 
tankspridt smålog på väggen. 

Och denna februarinatt var. det på samma 
sätt. Men strax efter klockan half ett for hon 
hastigt upp och stirrade med vidöppna ögon 
mot fönstret. Ty rutan hade blifvit intryckt, 
och ett lurfvigt. karlhufvud sträcktes in. 

Tant. Marianne-Sophie stod ett ögonblick mål
lös. Så kastade hon sig tillbaka i stolen med 
ett klingande gapskratt. 

»Bästa Greberg,» ropade hon med häjdlös 
munterhet, ty hon hade känt igen en af gårds
drängarna, »bästa Greberg, han har tagit sig 
för mycket till bästa och därför har han gått 
vilse — den, som han söker bor nog i köks
flygeln — — » 

Men drängen lät för ingen del afspisa sig, han, 
utan lyfte behändigt af fönsterhakarna och klef 
in i rummet så lång han var. Nu först såg 
tant Marianne-Sophie att karlen skälfde i hvarje 
lem och hon hörde rop och röster från gården. 

Så upplät Greberg sin mun: 
»Fröken . . . fröken . . . Joksholm brinner . . . » 
Tant Marianne-Sophie bleknade hastigt och 

hennes ögon blefvo mycket stora." Så kastade 
hon hufvudet tillbaka såsom hennes vana var, 
gick fram till sin secretaire, öppnade den och 
tog fram en brefbunt och ett miniatyrporträtt. 

Hon vägde dem i handen ett ögonblick. Se
dan lade hon dem tillbaka i lådan, sakta sä
gande : 

»Nej, hvarför så . . . farväl, farväl . . . jag kom
mer snart själf » 
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Därpå vände hon sig till Greberg, hvilken stod 
där alldeles utom sig, fastspikad på golfvel: 

»Eh bien, nu skall du bära mig ned.» 
Han lyfte henne lätt på sina starka armar 

och klättrade försiktigt ned på stegen, som 
han ställt upp vid det inslagna fönstret. 

Alla människor voro samlade på gårdspla-
' nen, sysselsatta med släckningen. Det var dock 
tydligt att allt i den vägen var förgäfves. El
den hade redan fått fast fot. 

Den hade börjat i köket och nästan omedel
bart gjort sig till härskare. Den fräste och 
slingrade sig kring hela huset. Rutorna sprungo 
oupphörligt, och genom de stora fönstren i salen 
kunde man för sista gången se de goda gamla 
herrarna och fruarna på Joksholm skåda ut öf
ver fädernegården, tills röken slog upp och 
kväfde dem. 

Men rättarens hustru rullade sig i konvulsio-
ner i snön. 

»Hvad går åt människan?» sporde tant Mari
anne-Sophie. 

»Hon har minsta barnet därinne kvar.» 
»Ett barn, ett stackars litet barn, o Gud!» 
Och tant Marianne-Sophie strök sig öfver pan

nan. 
»Det är för sent att rädda det,» fortsatte 

befallningsman. »Ingen vågar sig dit in.» 
»Det är inte sant,» sade tant Marianne-Sophie, 

»jag vågar.» 
Så befallde hon mannen med sprutan att 

genomdränka hennes kläder. 
Men karlen bara gapade. 
»Lyd,» sade tant Marianne-Sophie. — Och 

han kände igen gamle brukspatrons härskare-
stämma, sådan han mindes den från barndo
men. 

Då riktade han den grofva strålen emot 
henne. Den var så kraftig, att hon vacklade 
ett par steg och så när fallit omkull. Sedan 
gick hon hastigt emot det brinnande huset. 
På tröskeln stannade hon ett ögonblick och 
såg sig tillbaka. Hennes blickar smekte för 
sista, för allra sista gången den aflöfvade gam
la parken, där hon svärmat vid sjutton år. Se
dan försvann hon. 

Vid detta blefvo alla människor mycket 
stilla. Han med sprutan lät vattnet rinna hvart 
det ville. Men barnets moder reste sig på 
knä och stirrade med glödande blickar och 
framsträckta händer mot elden. 

Det dröjde en sekund, det dröjde tio, det 
dröjde en half minut, det dröjde en. Men in
gen människa kom tillbaka ur huset. 

»Hon har burit min hustru till dopet,» sade 
trädgårdsmästaren, befallde sin själ i Guds 
hand och sprang in i lågorna. 

Redan i förstugan, dit elden ej ännu nått, 
fann han sin matmoder. På ena armen bar 
hon det gråtande barnet och med den andra 
famlade hon utefter väggarna. 

»Gud i himlen, kom hit fröken, kom hit till 
dörren vet jag! Taket kan ju störta när som 
helst. — Hvarför kommer fröken inte!» 

»Därför att jag inte längre kan se hvar ut
gången finns.» 

»Inte längre se utgången?» 
»Nej, det kan jag inte. Jag är blind. En 

eldslåga sköt fram öfver vaggan och bländade 
mig just som jag fått barnet på armen.» 

Men när hon kom ut, störtade modern emot 
dem. 

» D i t t b a r n . . . nåja — det är ju s å . . . » 
Och hon lämnade barnet åter till dess mo

der. Det är detta jag aldrig kunnat förstå hos 
tant Marianne-Sophie. 

Men då hon lämnat det ifrån sig, barnet 
som hon återskänkt till lifvet, gick kraften ifrån 
henne. Hon sjönk i .de kringståendes armar 
och man förde henne in i rättarestugan, medan 
sandpåsarna värmdes till släden, som skulle 
föra henne till prostinnan på Skälboö. 

Därinne i stugan väckte man henne snart 
till medvetande, och när man sagt att släden 
stod förspänd, reste hon sig strax och bad 
att få blifva förd ditut. Hon var så trött, så 
trött och längtade efter att få blifva ensam. 

Men vid slädens fotsteg vände hon sig om 
och talade till folket på Joksholm. 

»Gråten ej, käre vänner,» sade hon. »Här 
är intet lif spilldt, och huset som brunnit, var 
mitt hus och icke edert. Men prisen Gud för att 
han i sin stora nåd tagit min syn ifrån mig 
på det att jag ej måtte flå se min fädernegård 
i aska.» 

Så slöts släddörren efter henne. 
Det var så varmt och godt och mjukt där

inne i släden, alldeles som i ett fågelbo. Den 
skälfvande svedan i hennes förbrända ögon 
domnade bort och hennes hufvud sjönk ned 
mot bröstet. Tant Marianne-Sophie slumrade 
in och drömde. 

Oeh hon drömde sig igenom den långa vin
tern, bort till sommaren. 

Men aldrig var det Joksholms stackars lilla 
leksakssommar, inklämd mellan den kalla vå
ren och den mörka hösten. Nej, det var palm
sus och klockringning och sång af näktergalar. 
Där fanns sol, som värmde, utan att bränna, 
där funnos träd, som skyggade, utan att kyla. 

Och se, o nej, men se, där kommo de ju! 
Där kommo alla hon älskat och hatat i lif
vet. Och alla voro de unga och lyckliga; i 
händerna buro de blommor, blå blommor, som 
aldrig vissnade, och på deras läppar lekte ett 
leende, som aldrig dog. 

De nickade god dag och talade henne till. 
Somliga sade: Minns du? Men andra sade: 
Förlåt! 

Och hon sträckte armarna uppåt och drog ett 
djupt andedrag såsom då man vaknar — så 
brast hon i gråt. Tårarna strömmade från 
hennes ögon, och hon grät sig fri från en hel 
lefnad. Men vid det hon så förde händerna 
mot ansiktet, märkte hon att de voro utan 
rynkor och att hennes kinder voro runda och 
duniga. Och hon undrade ej däröfver, ty hon 
visste ju, att det måste vara så nu. Hur kun
de det väl vara annorlunda. 

Och hon vandrade den ljusnande vägen fram
åt, vandrade genom palmsus och klockringning 
och sång af näkergalar, vandrande sida om 
sida med dem hon älskat högt och hatat bit
tert i lifvet. 

A. B. M A X S A C H S 
S T O C K H O L M 

Men där hade sändts ett ridande bud till 
Skälboö, hvilket skulle säga att Joksholm brun
nit och att den goda prostinnan finge bereda 
sig på att taga emot sin barndomsvän. 

Tant Marianne-Sophie hade inte varit i 
prästgården på många, många år, så att där 
blef stor uppståndelse. Hela huset väcktes, el
den tändes i spiseln, kaffekvarnen slamrade på 
köksbordet och öfverdragen togos från salongs
stolarna. 

Och vid half sextiden denna svarta februari
morgon stannade släden från Joksholm fram
för trappan på Skälboö, där den goda pro
stinnan stod med alla sina pigor och vän
tade sin kära gäst. 

Så hjälptes de åt att bära in tant Marianne-
Sophie och lade henne sakta ned på hennes 
säng. Händerna, de små hvita händerna, lades 
i kors öfver bröstet och en myrtenkvist stacks 
mellan fingrarna. 

»Sen I,» hviskade prostinnan och sköt en 
psalmbok under hennes hufvudkudde, »sen I 
det där draget öfver munnen, det där draget af 
visshet, hvilket de alla få, som ärligen vand
rat. Den sista tanke de tänka trycker det på 
deras läppar. Och det säger: N u v e t j a g 
a l l t ! » 

G u l d m e d a l j 
C toa l cbo lm 1 S 9 7 . 

G u l d m e d a l j 
P ä r l a 1SOO. 

N Y H E T ! 

Salongsmöbel — Prinsessans model) § 
: — flnpolerad mörk mahogny — äkta brons- = 
I beslag — klädd med prima halfsiden — be- r 
[ stående af: 1 Soffa, 2 Fåtöljer, 4 Stolar, \ 
l 1 Taburetter samt 1 Salongsbord. Kom \ 
E plett 725 Kr. i 
: Förfrågningar besvaras omgående. = 

FRÅN HÄSTUTSTÄLLNINGEN. 

MAN KAN ANSE den ärligen återkommande 
hästutställningen såsom premieren af vår
säsongens nöjen. Till den skola damernas 

vårtoiletter vara i ordning och alla ekipager vara 
upputsade. Utställningarna omfattas ock med ett 
synnerligen stort intresse af hufvudstadens — ja, 
man kan säga hela landets — hästkännare, häst
vänner och den stora allmänheten, så att den stora 
cirkussalongen vid de olika uppvisningarna var 
fullsatt från golf till tak. Dessutom såg man på 
söndags middag, då ekipagerna uppvisades på 
Djurgårdsslätten, många tusen personer samlade 
omkring den inhägnade platsen. 

Bland de många vackra hästarna, . som voro 
utställda, hafva vi nöjet presentera Aramis och 
Snar. Den förra, född och uppfödd hos löjtnant 
E. Spånberg å Norrahammar i Jönköpings län, 
hedrades med h. k. h. kronprinsens hederspris till 
utställningens bästa remont. Aramis fader var den 
kända fullblodshingsten Porunba och moder ett 
ostpreussiskt sto Mazurka. Snar åter är från gods
ägaren E. Abramsons ardennerstuteri å Hagels-

berga i Västmanland. En koloss, som väger 750 
kgr och kan draga sitt lass lika bra som två van
liga hästar. 

På de senare åren hafva ekipagerna i hufvud-
staden undergått en märkbar förändring till det 
bättre, och ser man numera rätt många eleganta 
och korrekta ekipager, som tillhöra privatpersoner. 
Bland dem, som visades vid hästutställningen, in
taga hofstallmästar E. Sagers landa med de bruna 
carrossiererna hedersplatsen. Efter mönster från 
kontinentens storstäder börjar man äfven här få 
se rätt många enbetsekipager af olika slag. Här 
visa vi några olika typer. Ryttmästare C. G. v. 
Plåtens är en fullt korrekt kupé, tillverkad i Lon
don, dragen af en elegant fux. Prinsess Carten, 
körd af sin ägarinna grefvinnan Blanche Bonde, 
är i minsta detalj »chic» och kan mången kusk 
hafva lärdomar af att se huru den köres. Synner
ligen moderna äro Dogcarts, och är löjtnanten 
frih. F. F:son Wredes af en god typ. Hästen för 
densamma är som det hela fullt i stil. Från Göte
borg visade hr N. Hammarberg ett synnerligen 
nätt pönyekipage, en smidig, lätt amerikansk vagn 
med ett par små energiska gotlandshästar. 

Att märka är äfven den lätta Victorian, efter 
Wiener-modell tillverkad af sadelmakare Palm
gren i Stockholm för att vid hästutställningen visa 
en lättgående vagn att anspännas inkörd ridhäst. 

Snart börja de nya omnibusarna sin verksam
het och framvisades de för den kritiska publiken 
vid utställningen. De voro betydligt lättare än 
sina föregångare och sågo kontinentala ut. Med 
mycket intresse togos sjuktransportvagnarna, till
höriga Drottning Sofias förening, i betraktande. 
De sågo ut att vara fullt praktiska och voro väl 
inredda för sitt ändamål. Slutligen hafva vi att 
framvisa en mjölktransportvagn från Stockholms 
närhet, och var »gumman» den enda, som vid 
uppvisningen hälsades med applåder. 

Från cirkus skulle nog mycket varit värdt att 
afbildas,men få vi nöja oss med bilden af damkadril-
jens damer, fröknarna Lizzie Stjerneblad, Martha 
Lundström, doktorinnan Greta Seth, fröknarna Hil
dur Sjöström, Hilma Åkerhjelm, Martha Liberg, 
Agnes Hök, Charlotte Bennet och Siguhild Sibe-
nius, som alla, liksom öfriga damer, ställt sig på 
ett sätt, som visade, att de vore hemmastadda i 
sadeln och hade sina hästar under lydnad. 

I /AMRATEN, ILLUSTRERAD TIDNING FÖR SVERIGES UNGDOM, 

är Nordens förnämsta och mest omtyckta ung
domsblad och kostar för helt år endast 3 kr. 

NYHETER! Vårpro menad ty ger och Som mar ty ger nu inkomna uti 
B P U N K E B E R G S M A N U F A K T U R - M A G A S I N . 
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trogen kopia af ett gammalt exemplar 
af dessa ansedda ur. 

Innanför detta 
kammaren med 

r u m J 
väggar 

lgger sang-
8 6 - i blekgrönt, 

omgifna af en smal Ms i blå, röd ocb 
hvit bomullsväf. Alla möbler äro må
lade i hvitt och bestå af himmels
säng, soffa med bord, två klädskåp, 
byrå, tvättställ och stolar, allt kom
ponerad! efter motiv från gamla sven-

a förebilder. Tyget till gardiner 
och sparlakan är efter mönster från 
Skansen, mattorna i blått och hvitt, 
Västgöt amönster. 

De flesta möbler äro 
komponerade af före
ningens konstnärliga 
biträde, fröken Anna 
Wettergren, som äfven 
anordnat åtskilliga af 
väfnadsmönstren. 

FRAN FÖR

ENINGENS 

FÖR SVENSK 

HEMSLÖJD 

»SOMMAR

STUGA». 1. 

HVARDAGS-

ROMMET. 

2. SÄNG

KAMMA

REN. 

A. BLOM

BERG FOTO. 

»SOMMARSTUGAN.» 

FÖRENINGEN FÖR SVENSK hemslöjd har ny
ligen i sin lokal Biblioteksgatan 12 anordnat 
sin vårutställning, hvars hufvudnummer ut-

göres af en s. k. sommarstuga, en liten äktsvensk 
heminteriör, som visar, hur man af idel hemslöjd
alster kan på ett lika enkelt som prisbilligt och 
smakfullt sätt inrätta sin hostad. 

Den nitiska föreningen förtjänar det största 
erkännande för sina sträfvanden att hos vårt 
svenska borgarfolk utrota den sm akfördärfvande 
marknadsgrannlåt, som här det insmickrande nam
net »modernt möblemang» och saknar hvarje per
sonligt och nationellt tycke, och i stället ge idéer 
till en bosättning, som skänker ögat den behag
liga anblicken af typiskt svenska bohagsting, 
hvilka afspegla våra lynnen och vår natur. 

Ett hems inredning- utöfvar oftast sitt inflytande 
på individen och vice versa. En fadd stilbland
ning hos en bostads möbler röjer dess ägares 
brist på smak, på pietet och egenart — och kan
ske på sann hemkärlek. Ett möblemang, som ur
skillningslöst och med kosmopolitiskt vidtgående 
hopsamlats från östan och västan, är mestadels 
ramen kring existenser, för hvilka fäderneslandet 
liknar ett hotellrum, där de ligga öfver natten 
för att bekymmerslöst resa vidare nästa morgon, 
medan ett med personlig smak inrättadt hem och 
där det nationella lynnet kommer till synes, för
råder människor, som med tusen fina trådar hänga 
fast vid den torfva, där de bo. 

Däraf exempelvis de danska hemmens typiska 
prägel, i motsats till flertalet svenska, hvilka lika 
väl kunde ligga i Tyskland eller annorstädes som 
i Sverige. 

Om Föreningen för svensk hemslöjd fortgår på 
den nu inslagna reformstråten — och det har man 
alla skäl att hoppas — skall densamma förvisso 
bli en verksam kraft bland de många här hemma, 
som på olika områden söka lära svenskarne att 
känna sig själfva. 

Och efter denna lilla variant öfver temat vilja 
vi med några belysande ord beledsaga bilderna 
från sommarstugan. 

Inträdet till densamma förmedlas af en veranda 
eller förstugubro, möblerad med soffa, bänk och 
olika stolar, alla målade i lackrödt. Ett antal af 
dessa möbler äro komponerade med ledning af 
gamla svenska allmogemotiv och utförda i Små
land. 

Hvardagsrummets väggar äro hållna i rödt och 
samtliga möbler målade i en djupblå färg. Nedan
för det långsträckta fönstret med sina gardiner i 
blått och hvitt går en högryggad bänk, framför 
hvilken står matbordet (efter modell från Skansen), 
på väggen midt emot står en soffa med bord efter 
gamla allmogemotiv; skänkbordet i hörnet är kom-
poneradt med ledning af förebilder från 1600-talet, 
den höga Stjärnsundklockan midt emot är en 

U R D A G S K R Ö 

N I K A N . 

G I T T Å T T I O N D E 
• LEFNADSÅR fyllde 

nyligen änkefru Mathil
da Bundsen i Göteborg, 
hvars bild vi här nedan 
återgifva. På sin hög
tidsdag var den vörda
de åldringen föremål 
för mycken hyllning 
från när och fjärran. 

Redan så långt tillba
ka som år 1850 emottog 

fru Bundsen sin första »inackordering» och många 
äro de nu på olika verksamhetsfält placerade män, 
som med tacksamhet och glädje tänka tillbaka på 
de dagar under sin studietid, då de kunde få räkna 
sig till »tant Bundsens gossar». I den fint bildade 
kvinnans hus erfor den nu för första g-ången från 
hemmet varande ynglingen ej den saknad, som 
annars alltid åtföljer en sådan skilsmässa, och 
snart hade »tant Bundsen» genom sitt blida och 
älskliga väsen så förstått att vinna sin »gosse», 
att hon blef hans andra mor i detta ords allra 
bästa mening. Också blef fru Bundsen på sin 
födelsedag i år af sina kära gossar, hvars alla 
skilda lefnadsbanor hon med stort intresse följer, 
uppvaktad med bref och gratulationer i massa och 
skall det säkert glädja fru Bundsens många, kring 
hela landet spridda vänner att få höra, det alla 
dessa lyckönskningar träffade den vördnadsvärda 

åldringen vid full vigör 
och oförminskade själs
krafter. 

Fm Mathilda Bund
sen föddes under en 
resa den 3 april 1822 
på hafvet invid Cap 
Horn. Hennes moder, 
fru Eldrup, var under 
en lång följd af år före
ståndarinna för Kjell
bergska flickskolan i 
Göteborg. År 1838, så
ledes blott 16 år gam
mal, ingick Mathilda 
Eldrup äktenskap med 
häradshöfding Johan 
Bundsen, som den 1 
augusti 1897 afled i den 
höga åldern af 97 år. 

Som bevis på en otrolig energi och uppoffrande hän-
gifvenhet från fru Bundsens sida kan nämnas, att då 
hennes man på senare tiden blott med yttersta svå
righet kunde läsa, hon med stor rubrikstil själf 
afskref hela nya testamentet, som på sista tiden 
utg-jorde hans käraste läsning och hvilket fort
farande det sålunda blef honom själf möjligt kunna 
tillgodogöra sig. Under hans sista lefnadsär för
svagades synen än ytterligare och samtidigt af-
tog hörseln, hvarför fru Bundsen blott medelst 
känselfingerspråk kunde meddela sig med honom 
och lyckades det henne sålunda låta honom ännu 
få del af såväl smärre uppsatser som äfven de 
viktigaste dagshändelserna. 

I lugn och ro framlefver den värderade och af-
hållna gamla nu sina dag-ar. Ännu har hon ej 
helt öfvergifvit sina inackorderingar, utan åtnjuta 
den dag i dag' fortfarande några utvalda förmå
nen och behaget af tant Bundsens älskliga värd-
inneskap. 

MATHILDA BUNDSEN. 

CAROLINA LINDGREN. 

i>N TROTJÄNARIN
NA. För 50 år se

dan kom en 23-årig tjä-
narinna vid namn Ca
rolina Lindberg i dok
tor Jacob Levertins i 
Stockholm hus. Sedan 
denna tid har hon oaf-
brutet varit fästad vid 
familjen, mera räknad 
som en medlem af den
na än som en tjänande. 
I ljuft och ledt under 
denna långa tid har hon 
delat dess glädje och 
dess sorger; hon har 
vårdat och uppfostrat 
familjens barn, fröjdat 
sig åt barnbarnen och 

deras framgång i lifvet. Hennes plikttrogenhet, ar
betsamhet och fryntlighet kunna stå som ett mön
ster. Vi behöfva knappast nämna, att hon sedan 
25 år bär kongl. Patriotiska sällskapets medalj. — 
Vi hafva för Iduns ärade läsare velat meddela 
den gamlas porträtt och omtala hennes vackra 
lifsgärning, då det i våra dagar kan räknas som 
en stor sällsynthet att en familj får så länge be
hålla en tjänarinna hos sig. ^ ^ 

* 

TZONSTNÄR OCH HANDTVERKARE. Här om 
dagen afled i Malmö den öfver hela landet 

för sina leveranser af ljuskronor till hundratals 
kyrkor bekanta fabrikören Frans Henrik Sjöström. 

Det fanns hos den bortgångne något af konst-
handtverkaren från 1500-talet, från den tid, då det 
ej fanns någon skillnad mellan konstnärer och 
handtverkare. 

Utgången ur en gammal aktad borgaresläkt 
började Sjöström tidigt arbeta i faderns yrke. 
Men unge Sjöström höjde snart handtverket. till 

konst. Det var icke 
den handtverksmässiga 
massproduktionen, utan 
det personliga skapan
det och det egenartadt 
formsköna, som han sök
te i sitt arbete. Många 
af hans med stor konst
skicklighet drifna me
tallsköldar, lampetter 
och kandelabrar funno 
vägen till konstälska
rens hem och hans stil
fullt komponerade ljus
kronor pryda en stot-
del af landets kyrkor. 
Själf arbetade han med 
ifver och brinnande in
tresse för den sak, som 
blifvit hans, både med 

ritstift och hammare, och erkännande vann han 
icke endast i en mängd skrifvelser från kyrko
herdar landet rundt, utan ock vid en mängd ut
ställningar. Så t. ex. erhöll han vid Svenska 
slöjdföreningens i Stockholm senaste utställning 
af metallarbeten första priset. 

Ett par unika arbeten af högt värde, färdiga 
kort före hans död, vittna om att hans konstskick
lighet var stadd i fortgående utveckling. Ett af 
dessa arbeten, tvänne bronskandelabrar, med fyra 
figurer som fotställning, lär komma att, enligt den 
aflidnes önskan, öfverlämnas till något museum. 

Vår nyvaknade konstindustri behöfde sådana 
män som Frans Henrik Sjöström och därför är 
hans tidiga bortgång att beklaga. Han var vid 
sin död endast 43 år gammal. 

F. H. SJÖSTRÖM. 

RIMKRÖNIKA. 

SÅNG DIG VIGDE in åt oss, april, 
Suomis sång, den evigt, evigt unga. 
Fastare så banden knutits till, 

härligt gensvar fann du, finska tunga! 

Broar slogos öfver hafvets våg, 
hvita liksom Vintergatans saga. 
Godt det är, när längtan bor i håg, 
att de nya, vackra vägar taga. 

Längtan, ja — I denna vårens tid 
vakna tankarna ur vinterdvalan. 
Världen ligg-er där så ljus och vid, 
färdeminnen täljer för oss svalan. 

Reslust, hvarför griper du oss så, 
är det väl ett arf från vikingstider? 
Svara, svara oss, du bölja blå, 
som nu, lössläppt, ut mot glädjen glider! 
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Ah nej, svara ej, jag minns det nu, 
det är jag, ej du, som här skall orda. 
Dagens små on dit, de skola ju 
fram att Iduns krönika fullborda. 

Kvinnosaken uti téten då: 
tänk, amerikanska misser fakta 
tor att kvinnan ej skall rösträtt få! 
Är det ej, som vor' de litet knäckta? 

O, vi kvinnor! Ständigt hit och dit, 
vacklande och oberäkneliga, 
än avance och än reträtt en bit, 
med på allt, förutom ett — att tiga. 

— Vidare det sports, hur skarpa hugg 
Linder-Heidenstamska kampen gifvit. 
Lite' hvar poeterna fått lugg, 
deras pegasus väl nyckfull blifvit. 

Skadar ej, om tygeln dragés åt 
något litet, fri blir ändå färden. 
Etwas mindre utaf konstig låt 
vore bra för dem och hela världen, 

Hvad jag mera vet? Vår hvite drott 
har sitt Stockholm bytt mot Rivieran. 
Och Hedin i Tibet länge gått 
och fört våra runor med den äran. 

Cecil Rhodes gå vi t\rst förbi, 
eftervärlden här får domen fälla. 
Trötta utaf färden hasta vi 
att till hus och hem nu stegen ställa. 

Jag för älskvärdt sällskap tacka får, 
förr'n jag till vår tysta prästgård drager. 
Hälsande i dörren än jag- står 
och med ett »på gensyn» afsked tager. 

IDA GRANQVIST. 

KUNGL. TEATERN. Inför utsåldt hus gick den 
andra Hans liichter-konserten af stapeln och 

väckte samma eller om möjligt än större entusiasm 
än den första. Hvad vi efter denna yttrade om 
d:r Richters genialitet som anförare bekräftades i 
allo af den senare konserten. Nu liksom då visade 
han- sig hafva hofkapellet helt i sin hand; också 
visade sig detsamma från sin allra bästa sida. 
Programmet upptog som hufvudnummer Brahms' 
symfoni n:r 1 c-moll, hvilken erhöll ett mästerligt 
utförande, som gjorde att densamma framstod fullt 
klar och ingalunda så svårfattlig, som nog mången 
föreställt sig. Särskildt tilltalande voro de båda 
mellansatserna och den ståttiga finalen. Andra 
afdelningen inleddes med Berlioz' romerska karne
val, som utfördes på ett rent af medryckande sätt. 
Konserten afslutädes med fyra Wagnernummer, 
nämligen Siegfriedidyllen, förspel och slut till »Tri-
stan och Isoide», förspel till »Parsifal» samt uver
tyren till »Tannhäuser». Alla gamla och kära 
bekanta, åhördes de naturligtvis nu med den 
största andakt. 

Till hvad vi förut meddelat om d:r. Richter 
vilja vi endast lägga det, att han ej en enda gång 
under dessa konserter användt partitur — ett bevis 
på det oerhörda minne han äger. Det stormande 
och entusiastiska bifall, som kom honom till del, 
och som han på älskvärdaste vis delade med sig åt 
hofkapellet, bör säga honom, att han är hjärtligt 
välkommen åter. 

Och k. teaterns direktion förtjänar ett varmt 
tack, för det den möjliggjort ett dylikt gästbesök. 

OVENSKA TEATERN har några aftnar gifvit en 
^ repris af det välkända Schönthanska lustspelet 
»Guldspindeln», hvari hr Hagman som den hygg
lige ritläraren Hämpling premiärkvällen firade sitt 
kvartsekelsjubileum som skådespelare. 

Den samvetsgranne konstnären, om hvilken 
man med allt skäl kan begagna uttrycket, att 
han »legat i reportoaren» under de gångna 25-åren, 
ty han torde vara en af våra allra flitigaste skåde
spelare i fråga om uppträdanden, hyllades på det 

* Nej, snälla fröken Granqvist, Biarritz ligger 
alls icke vid Rivieran, men för rimmets skull får 
väl orimligheten stå. 

Red:s anm. 

varmaste af publiken och spelade sin ej så sär
deles värdefulla roll med all den rutin han för
fogar öfver. 

Uppgiften ligger ju egentligen ej för hans 
skapljmne, men blef ändå, detta till trots, ett red
bart stycke arbete, tack vare hans energi och 
aldrig svikande förståndsklara uppfattning. 

Som den bofsökande Klingenberg var hr Bceclc-
ström alldeles dråplig. För öfrigt gafs det harm
löst roande stycket med godt samspel på de flesta 
händer. 

y A S A T E A T E R N . e j mindre än fyra kockar ha 
" slagit sig tillsammans om den musikaliskt-

dramatiska soppa, som Vasateatern senast ser
verat under den storståtliga etiketten af »opera-
buffa i 3 akter» — och resultatet har blifvit där
efter! »De små Vestalerna» presenterade sig som 
en mycket urartad Offenbach-efterklang, hvars 
antikparodierande libretto var lika oanständig 
som dum, medan den tunna musikaliska uppfin
ningen föga kunde öfverskyia af dess lyten. Man 
tyckte det var skada, att den vackra uppsätt
ningen slösats på detta michmach, och att frök
narna Berentz och Grönbergs, hrr Bergströms och 
Svenssons m. fl. aktningsvärda håfvor skulle offras 
på ett så föga respektabelt altare. Premierpu
bliken applåderade först en liten smula de stackars 
artisterna-offerlammen, hyssjade sedan ärligt ned 
författarne och gick därpå hem för att varna sina 
grannar. 

När Idun nu kommer, är nog all vidare var
ning öfverflödig. 

T3 0SE RELDA OCH MARTA SANDAL, de båda 
" sångerskorna, som nyligen konserterat här-
städes, visade sig hvar i sin genre vara ett par 
första rangens sängartister, med hvilka hiifvud-
stadspubliken helt visst kände sig mycket be
låten att stifta bekantskap. 

En norska och en fransyska på samma pro-
' gram — motsättningen var verkligen pikant: 
boulevardsorl från Seinestränderna och fjälluft 

från Norge. 
Mademoiselle Relda, 

som tillhör Opera Co-
mique i Paris, besitter 
den franska sångtekni
kens hela glans och ele-
g-ans och en koloratur, 
för hvilken de mest 
svindlande klättringar 
på tonstegen förefaller 
som ett lekverk. Till
lika förfogar hon öfver 

ett utomordentligt 
mjukt röstmaterial med 

genomgående väl
klang. 

Hennes föredrag af 
klockarian ur »Lakrné» 
samt skuggvalsen ur 
»Dinorah» försatte pu
bliken i extas. Låt va
ra, att dessa nummer 
blefvo mera virtuos
bragder än sång i högre 
konstnärlig mening, 
men de buro emellertid 
det fylligaste vittnes
börd om, att m:lle 
Relda förfogar öfver 
det franska sångföre-
drag-ets nationellaste 
och mest bländande 
egenskaper. 

Fröken Sandal, där hon står på estraden i sin 
sidendräkt i empir och med en hållning från hjässa 
till fot, som i sina stiliserade linjer erinrar om en 
af prerafaeliternas kvinnogestalter, afspeglar i sin 
temperamentsfulla konst norsk natur och norskt 
känslolif med en bredd och styrka, som äro allt
igenom äkta. 

Rösten är stor och 
ring-, hvaremot mellan-
tonerna lida af något 
beslöjadt, som ibland 
stöter och verkar orent. 

Men det är själ, det 
är lif i föredraget, och 
det är framför allt po
esi i .hennes tolknin
gar! Ännu större dra

matisk utformning 
skulle man måhända 
velat önska i de ka
raktäristiska sångerna 
»Blaabaer-Li» och »Kil-
ling'dans» ur Arne Gar-
borgs »Haugtussa»,hvil
ka kräfva en humor, 
strålande som fjällsol. 

MARTA SANDAL. 

höjden af mycken fäg-

ROSE RELDA. 

Förnämsta tvättmedel 
äro och förblifva dock vid finare tvätt 

HYLINS 
E k o n o m i - T v å I 

och vid gröfre tvätt (.byk) 

HYLINS 
Prima T v ä t t - T v å l 

Den entusiastiska impressarions utlåtande, att 
fröken S. är världens förnämsta romanssångerska, 
torde därför behöfva reduceras något. Men efter 
reduktionen kvarstår i alla fall, att fröken S. är 
en ursprunglig begåfning, för hvilken vägen till 
rykte och ära redan synes lagd. 
uVEN SCHÖLANDERS visafton, så talrikt fre-
k ^ kventerad som Vetenskapsakademiens hörsal 
tillät, gaf icke sina föregångare efter i glädje och 
intresse. Vår populäre trubadur höll sålunda hela 
aftonen den gemytliga korrespondensen mellan 
sig och publiken vid makt, vare sig han sjöng 
om Malbrough, som drog i kriget ut, eller som 
ingress till den lilla naiva visan »Les Choux» för
taide att i Frankrike få föräldrarne ej, som hos 
oss, sina små barn af storkarne utan ur — kål-
hufvudena; och ej minst roande var han, då han 
till lutan föredrog" fader Valerius kostliga kalas
regler eller med stark dramatisk färgläggning 
sjöng om »Flecka utan fästeman». 

Att bifallet var lika intensivt som hjärtligt och 
tvang sångaren till flere extranummer, trots hans 
»usla hals», förstås af sig själf t. 
r\ D:S VÅRMATINÉ i Musikaliska Akademien 

hade, trots det strålande apritvädret och de
monstrationsfebern, lockat en så fulltalig publik, 
som den stora lokalen kunde rymma. Program
met vär sammansatt af studentkvartetter och or
kesterkompositioner, af hvilka senare A. Hallens 
»Styrbjörn Starke» för manskör och orkester med 
sin kompakta och oroliga instrumentalram utan 
afsaknad kunnat vara borta. 

Mest anslogo manskörerna, hvilka ock uteslu
tande borde behärska studentkonserternas pro
gram. 

Aug. Södermans tjusande »Respolska», finnen 
Merikantos »Tröst». »Domaredansen», Kjerulfs ve-
modsskälfvande »Kan det tröste» väckte hänför
else som alltid och föranledde delvis bisseringar. 
Dessutom föredrogs som vanligt ett antal extra
nummer. s 

U N FRÖDINGSAFTON, den fjärde i denna sä-
song, ägde rum här om aftonen i K. F. U. M:s 

stora sal. De uppträdande voro desamma som vid 
Borgarskolans af en så 
stor och tacksam pu-
blik eftersökta Frö-
dingsaftnar, nämligen 
fröken Clary Asplund, 
dr K. Valentin, lic. Bu-
ben O:son Berg och hr 
Hugo Duhs, de två sist
nämnda arrang'örer. 
Hr Berg höll ett kort, 
men intressant före
drag om Pröding som 
konstnär, hvarefter följ
de en konsert- och upp-
läsningsafdelning, om
fattande idel Frödings-
stycken. Fröken Asp
lund föredrog, ackom
panjerad af dr Valen
tin, ett antal af skal
dens, af Sjögren, Stenhammar, Peterson-Berger 
m. fl. tousatta visor, dr Berg uppläste med 
stark känsla och stämning »Jagar Malms hustrur», 
»Bergslagstroll» och några andra af diktarens 
mest gripande dikter, och slutligen företrädde den 
unge teknologen hr Duhs med en ingalunda van
lig och oemotståndligt medryckande komisk ta
lang humoristen Fröding i en serie drastiska folk-
målshistorier, bond- och beväringsvisor, de senare 
utförda med en präktig baryton. 

Till hösten förbereda hrr Berg och Duhs en 
liten landsortsturné med detta sitt intressanta Frö-
dingsprogram — en underrättelse, som vi tro helt 
visst skall hälsas med glädje inom vida kretsar 
öfver hela vårt land, där den geniale diktarens 
skaldskap skattas och älskas. 

HUGO DUHS »DRAR EN 

FRÖDINGSBIT». 
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HENRIK G A H N S 

M A N U L I N , 
ny glycerinpasta för hudens 

skydd och vård 

i tuber å 5 0 öre st. 
Säljes hos Louise Blomberg, Ve-

sterlånggatan 39; C. F. Dufva, Drott
ninggatan 41; Elin Edlund, Drott
ninggatan 63; Fanny Gelin, Malm-
torgsgatan 5; Selma Hägglund, 
Hamngatan 38; Ant. V. Nording, 
Biblioteksgatan 11, m. fl. parfym-
& tvålbodar. 

K Ö K S Ä L M Ä N Ä C K 

Redigerad af 

FACKSKOLAN FÖR HUSLIG EKONOMI 

I UPS AL A. 

(Föreståndarinna; fröken Ida Norrby.) 

FÖRSLAG TILL MATORDNING FÖR 

VECKAN 27 A P R I L - 3 MAJ 1902. 

S ö n d a g : Nässelkål med förlorade 

ägg", helstekt lax med colbertsas; späc

kad kalfsadel med vinsås och grönsa-

lad; apelsinglace med mandelformar. 

M å n d a g : Ugnstekt bogblad med po

tatis ; vinsoppa. 

T i s d a g : Kokt, salt fårkött med 

potatismos; mannagryns välling. 

O n s d a g : Hachis på kalf med po

tatis ; nyponsoppa med grädde. 

T o r s d a g : Ärter med fläsk; äppel-

pannkaka. 

F r e d a g : Köttfärs med potatis; kat

rinplommons oufflé med grädde. 

L ö r d a g : Jenny Linds soppa med 

rostadt bröd, kokt sik med persiljesäs 

och potatis. 

RECEPT. 

N ä s s e l k å l (f. 6 pers.). 2 l i t . spä

da nässlor, 1 liten knippa gräslök. 3 

msk. mjöl, 2 msk smör, 2 lit. god bul

jong, hvitpeppar, salt, sockor, 6 ägg. 

B e r e d n i n g : Nässlorna rensas väl, 

sköljas och förvällas i saltadt och ko

kande vatten omkr. 15 min. Vattnet af-

slås, och nässlorna öfverspolas med friskt 

vatten, hvarpå de läggas på sikt att af-

rinna. Nässlorna hackas fint, tillika med 

den sköljda och rensade gräslöken samt 

beströs med mjölet. De fräsas därefter 

i smöret, och den heta buljongen till

sättes. Kålen får nu koka mycket sakta 

med tätt slutet lock omkr. 3 fjärdedels 

tim. Den skummas väl, afsmakas med 

kryddorna och serveras med förlorade 

ägg. 

C o l b e r t s a s (f. 6 pers). 2 hg. godt 

smör, 1 msk. hackad persilja, 1 knifs-

udd muskott, saften af 2 citroner, 2 

del. stark buljong. 

B e r e d n i n g : Smöret arbetas väl med 

den sköljda och groft hackade persiljan. 

Buljongen kokas upp och flyttas åt si

dan, det arbetade smöret iröres jämte 

citronsaften. Såsen får därefter ej koka. 

Den tillsättes med en matsked kallt 

vatten och serveras genast. 

S p ä c k a d k a l f s a d e l (f. 6 pers). 

3 kgr. kalfsadel, 1 och 1 half hg späck, 

1 msk. salt, 3 msk smör, 1 lit. bul

jong eller vatten. 

Sås: 1 half msk. smör, 1 msk mjöl, 

köttsky, 1 half del. madeira eller sherry 

citronsaft, salt peppar. 

B e r e d n i n g : Kalfeadeln tvättas med 

en duk doppad i hett vatten och späc

kas med fina i salt vända späckstrim-

lor. En het långpanna smÖrjes med 1 

msk. af smöret och sadeln ilägges. Res

ten af smöret skiras och gjutes hett öf

ver sadeln. Steken insattes i ugn, bry-

nes, spädes med den heta buljongen eller 

vattnet samt öfveröses omkring hvar 

tionde minut. Till stekningen åtgår om-

Göteborgs 

Populär Wafers. 

N Y UTSÖKT 

WAFERSKEX. 

m 

kring 1 och 1 hal I; tim. Såsen be-

redes enligt allmänna regler för såser. 

A p e l s i n g l a c e (f. 6 pers). 250 gr. 

toppsocker, 3 del. vatten, saften af 1 

citron, saften af 10 apelsiner (däraf 

3 blodapelsiner), 2 apelsiner till gar

nering. 

B e r e d n i n g : Af sockret och vattnet 

kokas en simmig lag. Lagen upphäl-

les, och medan den ännu är het, till

sättes saften af citronen och apelsi

nerna. Då blandningen är fullkomligt 

kall, fryser den, dock ej för hårdt. 

Glacen upplägges och garneras med apel

sinklyftor och om så önskas med man

deless. 

Ä p p e l p a n n k a k a (f. 6 pers). 3 

kkpr. mjöl, 2 tsk salt, 2 ägg, 5 kkpr. 

mjölk, 2 msk. smält smör, 1 lit äpp

len, 3 msk. socker 

Till pannan: 1 half msk. smör, 1 msk. 

stötta skorpor. 

B e r e d n i n g : Mjölet siktas i ett fat 

och blandas med saltet. Äggen vis

pas med 2 kkpr. af mjölken och till

sättes i mjölet under kraftig vi.^pning. 

När smeten är smidig och blank nedröres 

smöret och då detta är väl inblandadt 

tillsättes den öfriga mjölken. Smeten 

får sedan stå 1 tim. för att mjölet 

skall svälla. Den får därefter en kraf

tig vispning och slås genast i smord och 

brödheströdd gjutpanna. Äpplena skalas, 

skäras i tunna skifvor, beströs med 

sockret och utläggas i smeten. Pann

kakan gräddas i god, men ej för häf

tig ugnsvärme. Den uppstjälpes på fat 

och öfver strös med socker. 

K a t r i n p l o m m o n s o u f f l é (f. 6 

pers.^ o ägghvitor, 12Ö gr. strösoc

ker, 250 gr. katrinplommon. 

B e r e d n i n g : Plommonen sköljas och 

kolvas mjuka i kort spad, urkärnas, hac

kas fint och blandas med sockret. Ägg-

hvitorna slås till hårdt skum och ned-

röras försiktigt till plommonen och sock

ret. Alltsammans slås i en porslinsform 

och gräddas i ugn omkr. 10 min. Ser

veras genast. 

L Ä K A R E R Ä D 

JJJNHVAR AF IDUNS LÄSARINNOR ÄGER ATT 
Å DENNA AF DELNING ERHÅLLA FRIA LÄKARRÅD. 

FÖRFRÅGNINGAR INSÄNDAS TILL REDAKTIONEN MED 
PÅSKRIFT: 'TILL IDUNS LÄKARE. 

EN 20-ÅRIG LÄRAEINNA. Ni bör 
låta undersöka detta närmare, ty det 
torde knappast kunna bero på er blod
brist. 

SOME ONE. Se svar till Besvärad 
i n:r 5. 

J. J. B. Helt säkert ej verksamma
re, men väl mycket dyrare. Se svar 
till Götha i n:r 11 

MAJA X . Nej, i dylik form och 
vanlig dosis liar det blott god ver
kan. 

MILLY. Intet . att göra utom möj
ligen hypnotisk behandling. 

BEKYMRAD DOTTER. Enligt vår me
ning intet att speciellt i detta afseen
de göra. 

TILLGIEVEN SLÄKTING, l ) Det är 
ju ej något skäl att använda så onö
digt stark uppvärmning för en så mild 
afkylning. 2) Nej. 

22-AR1G FLICKA. Ej direkt hum
bug, men i alla händelser oskäligt dyrt 
i förhållande till sitt värde. 

Använd i hushållet 

GÄDUS' 

fiskkonserver 
BRUKSANVISNING MEDFÖLJER! 

Se för öfrigt »Iduns Hjälpreda» för 
maj 1901! (2) 

ANNA. l ) Ni torde göra klokast i 
att ej göra något alls, då det hela 
sannolikt af sig själft fullständigt för
svinner. 2) Ingnid hvarje morgon och 
afton cholepalmin. 

OROLIG PRENUMERANT AF IDUN. 
l ) Svårt att säkert afgöra, utan under
sökning, men troligast beror detta lik
som 2), 3) och 4) på höggradig nerv
svaghet. 5) Ja, sannolikt passande. 6) 
Nej. 

SMÅLÄNDSKA, l ) Nej. 2) Nej. 3) 
Nej, — det är symptom af s. k. nen-
rasthenie (nervsvaghet). 4) Se svar till 
Götha i n:r 14. 

BRITA L. Helt säkert är hon icke 
frisk (engelska sjukan?), hvarför ni ej 
bör försumma att låta läkare under
söka henne. I alla händelser uppfödes 
hon på ett högst olämpligt sätt vid 
denna ålder. 

E. S—g. Färga dem — det är enda 
medlet. 

HERMIONE. Sannolikast den af eder 
angifna orsaken. 

SONJA. 1) Se svar till Götha i n:r 
14. 2) Det torde vara nog med 1—2 
gånger dagligen. 

FRÅGANDE IDUNESARE. Samma 
som öfriga dylika medel (salipyrin, anti-
pyrin m. fl.) för nerv- och reumatoida 
smärtor, feber, etc. 

W. R—M. l ) och 2). Se svar till 
Götha i n:r 14. Några veckors som
markur vid badort vore helt säkert 
af nytta. — Hjärtat bör undersökas. 

GRETA. 1) Se svar till ID 2) i n:r 
5. 2^ Se svar till Eva i n:r 5. 3) Ja, 

Köp Schweizer-Siden! 

Begär mönster af våra garanterade solida siden
tyger i svart, hvitt eller färgadt. 

Specialitet: Tryckt Siden-Foulard, genombrutna 
sidentyger (ä jour). Rå- och Tvättsiden för kläder och 
blusar från 90 öre pr mtr. 

Vi sälja i Sverige direkt till privata och sända de 
utvalda sidentygerna tullfritt och franko till bostaden. 

Schweizer & C:o, Luzern (Schweiz) 
— Siden-Export. -— 

Allmänt erkändt som öfverlägset lösande 
och tillika välsmakande medel vid hosta, 
heshet, katarr och influensa 

Säljes i askar ä 30, 35 & 40 Öre (5 olika 
sorter) på alla större apotek och hos alla 
välsorterade handlande i riket. 

Ensam agent S J. Norman, Stockholm. 
Askarne äro ungefär dubbelt större än 

denna kliché. 

Begär alltid äkta 

R E G L I S S E F. O R E N T . 

Fruktträd 
samt alla vanliga trädskoleprodukter och 

plantor i goda sorter till moderata priser 

Priskuranter kostnadsfritt. 

Adö & Säbyholms Trädgårdar, Bro 

Rikstelefon. CJ-.M FRÄNA IILJEVAU$ 

F R O M S V E L O C I P E D E R 
OBS.! ä r o u t m ä r k t a och af alla, som an-

Priserna nedsatta, vända dem, mycket omtyckta för deras 
Begär priskurant STORA HÅLLBARHET O. STADIGA, LÄTTA GÅNG. 

PER FROMS Velocipedfabriks Aktiebolag 
(Kongl. Hofleverantör). 

S T O C K H O L M , M ä s t e r - S a m u e l s g a t a n 3 4 . 

Nya L ä r a r i n n e s e m i n a r i u m 
omfattande dels småskole- dels elementarskole-Iärarinneseminarium. I det senare in
tages utan inträdesexamen den som genomgått högre flickskola. Kurserna 1- å 2-åriga. 
Terminsafgift 100 kr. Anmälningar böra insändas snart. Prospekt och vidare upplys
ningar genom undertecknad, läroverkets föreståndarinna. 

ALMA DETTHOW, Birger Jarlsg. 35, Stockholm. 

Angenämt hem 
I Ä H U S 

för dem, som önska hvila längre eller kor 

tare tid. 

Äfven nervsjuka mottagas. 

Hel inackordering ! Massage och sjuk 

gymnastik af ex. kvinnlig gymnast. 

På platsen Unnas läkare, varm- oeh 

kallbad samt barrskog och hafsluft. 

Närmare meddelar 

HILDEGARD DAHLQVIST, 

ex. sjuksköterska, 

Kristianstad. 

B H A I B I L L I G T ! 
Promenaddräkter (Jaquett och Kjol) 

efter beställning af utm. goda varma tyger 
från 35 kr. i ett för allt. 

FRU ÖRNS ATEL1ER, 
19 Tunnelgatan. 

OBS.! Bal- oeh Supédräkter. Välkänd, 
eleg. stil. 

am le s tadens 

f )erhu les-

V ä f n a d e r 

Rekommenderas 
^^3B,^vv^'vrr/7r£•.l^/5ggy^ 

»VWVMW////' 
rA B R1 KS M Ä P, K. fc 

Tidaholms Fantasimöbler, 
rikhalt. urval i forn-
nord. stil. Fullst. 
rumsmöblemang ut
föras i alla olika 
variationer efter or
der. Mod. mönster 
för glödbränn. o. 

uppläggas, glödbränning 
Begär prisuppgifter från 

TIDAHOLTNS LIMITS AKTIEBOLAG, TIDAHOLM 
(Försäljningsmag. Beridarebansg. 27, Sthlm.) 

kollorerlng 
verkställes. 

Högstedt & C:o 
32 Regeringsgatan 32 

— Stockholm — 

Specialitet: 

B o r d e a u x - & 

B o i i r g o g n e - v i n e r . 
Billiga priser. 

HYGIENISKA BARNSKODON. 
Största lager på platsen af hygieniska 

barnskor, egen tillverkning. 
OBS. 1 Använd endast skodon af naturlig 

form för Edra barn, på det att icke deras 
fötter under uppväxtåren må bli förstörda. 

.5 IIIBLIOTELCSGATAII J>. 
A. T. 11763. E. F R Y K L U N D . A. T. 11703. 
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HVEM BLIR DEN LYCK 
LIGE? Köp vid behof Edra 

Visitkort, Korta varor, Stämp
lar m. m. från John Fröberg. 
Finspong. Ni får gratis vara 
med vid 1902 års stora giss 
täflan, där, bland mångfaldiga 
värdeföremål äfven en villa om 
2 rum och kök bortgifves. II-
lustr. priskur. och upplysningar 
till hvarje agent gratis, ej 
franko. 

men i eke i förhållande till det orim
ligt höga priset. 

D:r —d. 

F R Å G O R 

äro studenter? Är det svårt att er
hålla platser? 

Nittonåring. 
N:r 163. Finnes det någon som kan 

säga mig- om det finnes utgifven någon 
bok om bygdemålshistorier? Af hvem 
är den utgifven, och hvar finnes den 
att köpa? 

Sissan. 
N:r 164. Ha folkskolorna någon sär

skild annonstidniag för annonserande af 
lediga lärarinneplatser ? 

Letälfven. 
N:r 165. Vore tacksam för beskrifning 

på Vännia nd sd räb ten. 
Letälfven. 

S V Ä R 

JjjNIIVAR af Iduns läsarinnor äger att å denna afdelning framställa förfrågningar rörande husliga eller andra angelägenheter till besvarande af läsekretsen. Äro frå gorna af den art, att de rätteligen höra hemma i annonsafdelningen, intagas de dock icke. 
N:r 160. Vill någon gifva mig upp

lysning ,om hvilket värde trenne små 
taflor i kopparstick af den erkändt 
framstående franske målaren i Paris 
»Lafasse», kan hafva? Taflorna äro mel
lan 15 och 21 cm. storlek. Mälaren 
lefde tiden mellan 1636—1716. Och äro 
dessa små taflor troligen utaf hans 
första arbeten. Dessutom har jag två 
andra taflor, dessa något större, äfven i 
kopparstick, af »Cattron» och T. I. 
Engleheart. Kan någon gifva mig upp
lysningar om tiden, när dessa lefde och 
verkade samt äfven hvad taflorna kun
na vara värda? 

Gammal prenumerant. 
N:r 161. Hur skall jag utbilda mig 

till handarbetslärarinna vid folkskola? 
Hur lång och hur dyr blir kursen? 

Minnie. 
N:r 162. På hurudana villkor få 

flickor anställning vid apotek? Få de 
lön med ens, och huru stor, om de 

JjjNHVAR af Iduns läsarinnor uppmana* lifligt att till inbördes nytta i mån aj förmåga besvara insända frågor. Svaren insändas till redaktionen, och angifves all tid tydligt nummer å den frg,ga de gälla At de tre af våra läsarinnor, som unäet årets lopp tillfyllestgörande besvarat det stör sta antal frågor, komma vi som en upp muntran att vid dess slut utdela tre pris, hvartdera bestående af SS kronor. Förden skull bör en hvar, som insänder svar, alltid underteckna med samma signatur. 
N:r 583. Ber att härmed få lämna 

en fullständigare adress på det i mitt 
svar pmnänmda linneväfveriet: Linne
handlanden A. Andersson,. Istorp, Da
len, Horred. 

Olga, 

N:r 61. Det är nyttigt att efter målti
den intaga en tesked okrossad gul se
nap eller en knifsudd torkade och pul-
veriserade slånbär. Ett godt medel ar 
sammansatt rabarteio elixir (vinum rhei 
aromaticum), hvaraf tages en liten mat
sked på fastande mage; äfven gentiana-
vin (vinum gentiana) förtjänar att näm
nas. 

Welleda. 
— Den, som ofta är utsatt för mag

katarr, kolik m. fl. magsjukdomar — 
ja, äfven den, som blott en gång varit 
utsatt för någon sådan, bör alltid hålla 
sig varm om fötterna och magen, bära 
maggcrdel och yllestrumpor. Synner
lig sträng diet bor föras, födan mest 
bestå af ägg, mjölk,, buljong och kött. 

ej för hårdt stekt. Den svåra hufvud-
värk, som åtföljer magkatarr, lindras 
stundom af en kopp starkt kaffe, som 
dock böra vara hett. 

K — a E - e . 
N:r 62. Tvålen finnes att tillgå i 

fru O. Stråles parfymhandel i Stock
holm (21, Drottninggatan). 

Welleda, 
N:r 63. I den största af det lands 

tidningar, hvilket ni särskildt afser med 
bytet. För Tyskland »Neue Freie Presse» 
och »Deutsche Rundschau», för Eng
land »Times» och för Frankrike »Fi-
garo». Vänd er till S. Gum lelii an
nonsbyrå, så får ni säkrast alla be-
höfliga upplysningar. 

Fru Prita. 
N:r 63. På Gumgelii annons expedition, 

som ju naturligtvis sitter inne m ed 
stor sakkännedom, får ni nog anvis
ning på passande publikationer. Hvad 
säger ni om en annons i världens mest 
spridda skämttidning »Fliegende Blät-
ter» 1 — Eller i en filatelist-tidning ? 
Hvilken dylik som bäst skulle passa, 
får ni veta i hvarje frimärksaffär, t. 
Lichtenstein, Drottninggatan 74, Stock
holm. 

D. 
N:r 65. Försök att gnida fläcken med 

en bomullstuss, doppad i riktigt varmt 
potatismjöl. Behandlingen får upprepas 
flere gånger. 

Fru Brita. 
N :r 64. T. S. V. P . (Tourner s'il vous 

plait. (Var god vänd bladet!). 
D. 

N:r 66. Antimonpulver 3 gram, sal
peter 10 grain, kråkrot 3 gran. Blan
das medelst sirap, och h:uuf göres 
tio (10) piller. Gifves 2 .> nn dagen. 

I inndvän. 
— Det finnes ej jiägot specifikt me

del mot valpsjuka, ty sjukdomen lo
kaliserar sig än här, än där ,och hvarje 
symptom mås^e ti l ls\i late behandlas för 
sig. Ett hufvudvillkor vid behandlin
gen är att hålla magen i stånd och 
sker detta bäst och méob oskadligt 
medelst ricinolja samt vidare en god 
och närande diet, såsom köttföda, rå 
eller kokt. 

Rita. 
— Gif hunden så mycket kött som 

möjligt, då han är liten — men icke 
uteslutande hästkött. — Detta mot
arbetar i hög grad valpsjuka, enär hun
den har större kraft att motstå denna 
svåra sjukdom, som kräfver så många 
lif. Äfven några droppar konjak då 
och då är bra. 

Fru Carola. 
N:r C9. Smcr och mjöl sammanfläta-', 

spädas med grädde o;h kryddas med 
salt, peppar och muskott. Såsen fär
gas med litet kräftsmör, och några ägg
gulor i röras. Härefter iläggas kräft
stjärtarne, skurna i tärningar. I sista 
ögonblicket iröras väl vispade äggu
lor. Nu fylles massan i smörade snäc
kor och beströs med rifven ost. Snäc
korna ställas på plåt och inställas i 
ugn 15 minuter, innan de serveras. När 
de ha höjt sig och antagit en ljus
gul färg, äro de färdiga. 

Skogs-Elsa. 

T I D S F Ö R D R I F 

LOGOGRYF. 
Alt jag som oftast är af glas, 
Vill först jag vänligast upplysa, 
Och alt mitt värf pä jorden är 
Att någonting i matväg hysa. 
Se'n står det Öppet för en hvar, 
Att tänka sig hvad roll jag spelar, 
Och gissa hvad det är för godt, 
Som jag åt mänskligheten delar. 
Men för att lätta allt besvär 
Min slutenhet er kunde vålla, 

H7/L 

familj e-7vål 
b i l l ig — v a r a k t i g . 

Försälj ea i V2-kilo-paket ä kr. 1: 25, 
innehållande 5 stora eller 8 mindre 
tvålar i olika färger och lukter. 

Jag sänder åtta tomtar, att 
På gissningsstråt er sällskap hålla. 

Kärl, som har ett öra — 
Var i bruket förr. 
Hvad man helst bör göra 
Framför eyen dörr. 
Hvad uti orkester 
Gör effekt — så där! 
Från diverse rester 
Lukt, ej nasus kär. 
Uti gudasaga 
En gudomlighet 
Finns i sotarns tvaga — 
Ar då ganska fet. 
Af två onormala 
Ett bediöfligt par. 
Med finanser, skrala, 
Man det ständigt var. 
tö r dansör, dansöser, 
Ett nödvändigt ting. 
Hvad som godt kan vara 
Guldur eller ring. 
Hvad ibland bemärkes 
I ett högstamdt tal. 
Hvarutaf man stäikes, 
Om den ej är skral. 
Hvad i tärningsspelen 
Är af mycken vikt. 
En, som går »i selen». 
Tecken i en dikt. 
Uti köket kupigt, 
Nyttigt husgeiåd. 
Hvad subjektet, supigt, 
Kunde på — en tråd. 

Tandläkare 

John V. Lindh-Hygrell, 
17 Karlavägen 17. Allm. tel. 13057. 
Hörnet af Sturegatan och Karlavägen. 

tandläkare §jöquist 
6 Sturegatan 6. Riks 4591. Allm. 5463. 

Rådfrågning 2—3. 

TANDLÄKARE G. W. WIDFOND, 
Drottninggatan 74. 

Artific. tänder från 2 kr. st., plombering 
m. m. Rikstel. 27 54. Brunkeb. 2190 

DOKTOR J. ARVEDSONS KURS 
J SJUKGYMNASTIK, MASSAGE OCH 

PEDAGOGISK GYMNASTIK. 
medför enligt kongl. maj:ts medgifvande 
samma kompetens och rättigheter, som en 
kurs vid Gymnastiska Central-Institutet. 

Kursen 2-årig, börjar den 15 sept. 
Prospekt på begäran genom D:r J. Ar> 

vedson, adr. Strömsborg, Stockholm. 

K R O N I S K S N U F V A OCH 

SVALGKATARR 
behandlas med inre smärtfri massage (med 
instrument) af 

P r o f e s s o r G . C e d e r s c h i ö l d . 
Träffas hvardagar 2—4. F.n£elbrekt«:g. 5. 

VTin nästa (ett-åriga kurs för damer i 
i V A Massage och Sjukgymnastik börjar 
1 Okt. (N:o 29 Regeringsgalan), Närmare 
genom prospekt. 

Ständig adress Saltsjöbaden. 
Dr Emil Kleen. 

DOKTOR 0. WIDES KURS 
I MASSAGE, SJUK- å FRFSK-GYMNASTLFC 

motsvarande Gymn Centralinstitutets kurs 
för kvinnliga elever. Upplysningar och pro
spekt genom Doktor O. Wlde. Stockholm 

VÄRLDSBERÖMD. 
Hos herrar specerihandlande. 

Vid sjuksängen. 
Icke endast för sin uppfriskande lukt 

och förmåga att motverka osund luft 
invändes fil. d:r P. Håkanssons Salubrin 
>fta vid sjuksängen, ulan äfven för åtskil
liga andra ändamål, däraf särskildt såsom 
medel mot ömhet och liggsår. Äfven så
som värmande omslag, dä de anläggas så
som i beskrifningen säges medelst använ 
lande af utspädt Salubrin och gummitaft, 
kan Salubrin ofta åstadkomma lindring och 
^öra nytfa. 

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

poulard-̂ iden SS ÖRE 
till kr. 5: 20 pr meter, porto- oeh tullfritt I Profver omgående; likaså af svart, hvitt 
och kulört Henneberg-Siden från 85 öre till kr. 20: 85 pr meter. 

G. HENNEBERG, SIDEN-FABRIKANT (K. O. K. HOFL.), ZURICH. 

Goda Dam-Velocipeder 
billigast i 

A. OBELINS VELOCIPEDAFFÄR, 
19 & 21 Vasagatan 19 & 21. 

OBS.! Lärar innor och Skolung 

dom erhålla 2 0 p r o e . å prisku-

rantens priser. Begär priskurant. 

Sarotti Kola Gacao. 
Användes på samma vis som vanlig cacao. 

I burkar å 90 öre, 1,75 och 3 kr. 

Sarotti Kola Tabletter. 
T paket å 25 öre, askar ä 45 och 90 öre. 
Ofvanstående Kolaprcparater äro, enligl 

intyg från läkare, ett stärkemedel vid så
väl tanke- som kroppsligt arbete. 

Återförsäljare rabatt. 

G E O R G A B A S T M A N , 
Kungsträdgården, Stockholm. 

L I N N E ! 
Handväfda duktyger, scrvietter, hand

dukar och lakanslärft. 
Hecär prof. 

Linneväfveriet. Borås. 

Dagblad 

ERÖFRADE PÅ GRUND AF SIN ÖFVERLÄGSNA KVALITÉ LEVERANSEN TILL SVENSKA ARMÉN, 

36 IN- OCH UTLÄNDSKA FABRIKAT TÄFLADE OCH PRÖFVADES UNDER 3 MÅNADERS TID. 

Mångdubblad tillverkning, — Ytterligare nedsatta priser. 
VELOCIPEDDELAR, alla slag, tillverkas på beställning. 

VELOCIPEDTILLBEHÖR i välsorteradt lager. 

R E P A R A T I O N E R af alla slags velocipeder. 

Aktiebolaget A. Wiklunds Velocipedfabrik, 
Utställning & Minutförsäljning: 8 & 9 NORRBRO. 

Kontor & Fabrik: 2 4 S:T E R I K S G A T A N , S T O C K H O L M . 

TROSA BAD- och SOMMARVISTEISEORT 
som genom sitt natursköna läge, sin rena och stärkande luft, sina utmärkta varm- oeh 
saltsjöbad, kan rekommenderas som synnerligen angenäm, börjar sin säsong 1 juni. 
Daglig ängbåtsförbindelse med Stockholm. Två läkare pä platsen. Nybyggdt societets-
hus och utmärkt restauration. Förfrågningar besvaras af Badkamreraren. 

SÄFSJÖ PRIVATA LUNGSOTS-SANATORIUM 
öppnas omkring den 20 april detta år. Sanatoriet, som är beläget strax invid Säfsjö 
järnvägsstation i präktig barrskog, 775 fot öfver hafvet, kan för närvarande mot
taga 25 patienter och blir såväl sommar- som vinterkurort. Behandlingen blifver i 
hufvudsak överensstämmande med den vid de s. k. Folksanatorierna, med tillgodo
görande af de nyaste erfarenhefsrön från den utländska privat-sanatorie-verksamheten. 
Sanatoriets bostäder äro, efter de omfattande restaureringar, de undergått, hygie
niskt mönstergilla. Kosten förstklassig. Läkarevården beslrides af f. d. un
derläkaren vid Hessleby Sanatorium Med. Lic. Elof Nilsson, adress Säfsjö, som äfven 
mottager anmälningar och lämnar närmare upplysningar. Priserna iiro: för helin-
ackorderingar med enskildt rum, medicin och läkarevård kr. i: 50, för halfenskildt 
rum (2 personer) 3 kr. pr dag. w> 

Säfsjö den 30 mars 1902. S . A S P L U N D . 

MORGON- OCH AFTONTIDNING, 
OBSERVERA STOCKHOLMS DAG

BLADS RIKHALTIGA, LÄTTLÄSTA, 

ILLUSTRERADE 

Söndagsnummer. 

I R m P Å MODERNÄSTE 
I I I U I SIDEN OCH 

K I Ä D N INGST YGER 

färsändas franco från 

YVETTERGRENS 

•^ANUFAKTURAFFÄR 
< • G ö t e b o r 

TJvarje häfte af »Moster Emmas Väf-
*-*bok» kostar 1 krona 35 öre. Första 
häftet mattor. Andra häftet gardiner, pro
menad- och bruddräkter m. m. Erh. mot 
postf. från utg., adress Kuddby. 

F E M TING ATT MINNAS, 

VID KÖP AF MÖBLER: 
i : o . Pris. 
2:o . Solidt och hållbart arbete. 
3 :o . Smakfull och treflig stil. 
4 : o . Salsmöbeln "Record" 1901, ena

stående. 
5 :o . Begär priskurant, ritningar och foto

grafier från 

OSCAR EDV. EKELUNDS 
Snickerifabriks-Aktiebola g, 

Wirserum. 
N E D E R LAGET: 

22 R'reerlarl«e»t»n 22. StoeVholtn. 
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Örebro 
Albert-Kex 

— är »Högsta Kvalité»! — 

Farkost, som har segel, 
Men ej alltid vind. 
Filosof — ej Hegel. 
Träd vid torparm grind. 
Hvad i sommardagen 
Lätt den digre kan. 
En, som uti hagen 
För sig stelbent an. 
Österut ett vatten, 
Tvänne gossais namn. 
Budskap uti natten 
Ifrån dödens hamn 

APOKOP. 

1—5 
1-4 
1 -3 

en b ; 
beståndsdel i en af våra drycker; 
en insekt. 

VERA. 

BOKSTAFSGÅTA. 

Silf, Käll, Marie, Rose, Mark, Uno. 
Om de bokstäfver, som ingå i ofvanstå-

ende 6 namn, rätt ordnas, erhåller man be
nämningen på en lärdomsanstalt. 

SVANTE. 

ORDGÅTA. 

1) Fästning i Sverige, 
2) departement i Frankrike, 
oj sjuklig afsky för vissa föremål, 

4) negation, 

5) landskap i Sverige, 
6) flod i Tyskland, 
7) engelskt tilltalsord, 
8) hög ämbetsman i det ' gamla Athen, 
9) rike i Asien, 

10) växt. 

Aro orden rätt funna, bilda deras begyn 
nelsebokstäfver namnet på en före jul ut 
kommen bok och slutbokstäfverna namnet 
på författaren. 

MÄRTA. 

GEOGRAFISK ARITMO

GRYF. 

1 2 

21 5 6 

3 7 3 

4111 8 - 4 

10 

12 

15 

8 | 9 | 

4 14 

15 4 16 

! 9 4 6 1 

c j T T ! k 
2 3 i 8 9 

|19 8 13 2 15 17 181 
Siffrorna utbytas mot bokstäfver. Äro 

dessa riktigt funna, så bilda de i den mel
lersta raden namnet på ett engelskt gref-
skap och i tvärraderna: 1) flod i Ryssland 
2) stad i Ryssland, 3) stad i Frankrike, 4} 
stad i Sverige, 5) stad i Sardinien, 6) flod i 
Frankrike, 7) flod i mellersta Europa, St 
tyskt furstendöme. 

MARIE. 

Stomatol-
—-Tvål 

beredd af de finaste oljor, är til) 

följd af sin stora Stomatolhall 

utan gensägelse den bästa i han

deln förekommande tvälsort för 

hudens rationella vftrd. (B 

TRIANGEL. 

1 

IN
 3 4 5 6 7 

a a a a a a 

e e e e k k 

1 1 1 1 
• 

n n n 0 

0 

r 

P 

r 
1 

% r 
I ofvanstående figur ordnas bokstäfverna 

till ord, hvilka skola vara lika i de bvar-
andra motsvarande våg- och lodräta raderna 
Orden äro: 1) en sjukdom, 2) ett slags ädel 
stenar, 3) ett bibliskt namn, 4) hur bofven 
är, 5) ett djur, 6) ytmått, 7) konsonant. 

FIX. 

LÖSNINGAR 

TILL TIDSFÖRDRIFVET I N:R 1 6 

CHARADEN: Pil-Ier-ask. 
ARITMOGRYFEN: Wennersborg — Ge 

strikland: 1) Valborg, 2) ekipage, 3) näck
ros, 4) notfast, 5) esteter, 6) Ristori, 7) sal-
miak, 8) basfiol, 9) orrhöna, 10) risgryn, 11) 
guldked. 

ORDFORVANDLINGSGATAN: Behring 
— Röntgen: Bottiger, Eksjö, historien, re-, 
sultat, Ingeborg, Nobelpristagare, Giessen. 

FYRKANTEN : Sluss, Iofva, ufvar, svalg, 
sarga. 

LÄNKGÅTAN: Modellen: mo-mod-ode-
del-Ellen-len. 

X-ARITMOGRYFEN: Paris: Pyramues, 
idealer, pyr, ler, ide, mus. 

BOKSTAFSGÅTAN: Elba, elda, Elia, 
Ella, Elma, Elna, Elsa, Elva. 

B R E F L Å D Ä 

REDAKTIONENS BKEFLÅDA: 

II. R. Tack för vänligheten, men tyvärr 
kommo fotografierna för sent. 

jff. — Anna II—m — Doruthéa -— Adélln 
— Hasse — Bavgelio. Ett hälft dussin po
eter med dussinpoesi för minst ett helt! 
Papperskorgen slickar sig om munnen. 

Ileméra. En rätt god idé, ej utan för 
tjänst utförd. Antages. 

»En af Iduns läsare», för hvars originellt 
rättframma förslag till »unga, väl fostrade 
och förmögna flickor» vi i breflädan i n r 
33 upplato en liien vrå, har ej blifvit utan 
det »svar på tal» frän vår läsekrets, vi vän
tade oss kunna påräkna. Den satiriska udd, 
som utan tviivel lag do'd under den origi 
nella framställningen, synes dock ba und
gått de flesta, och »Lilla Brunögas» sätta t 
uppfatta densamma kan anföras som typiskt 
för flertalet af svaromålen. »Jag är san
nerligen så förargad, sä jag vet ej hur jag 
-kall få papperet att räcka till», skrifvei 
hon, »för att få säga den herr'n mitt hjär
tas mening. Hör nu, min bäste herre, är 
det pä allvar ni gör ett sådant förslag, sa 
må man verkligen undra om ni räknar släkt 
med salig »Dumbom»! Tror ni verkligen 
att någon flicka i hela Svea land, som är 
af god familj och därtill förmögen, skulle 
med sitt fotografi och någon liten »familje 
biografi» vilja som en annan till salu ut-
biuden vara skylta i Iduns spalter? Man 
skall nästan vara halfidiot för att komma 
fram med ett sådant förslag. Ni vore be-
stämdt i slånd att gifta er med en »hotten-
tottska» bara hon vore rik! Men vet ni 
hvad, när ni endast tänker gifta er för pen
gar då är det mycket bättre att ni låter bli 
att öka de olyckliga äk'enskapens antal. 
Ty finnes det inte aktning och förtroende 
med i ett äktenskap, da är det inte mycket 
bevändt med det, och dessa känslor ha dä 
edert förslag jagat pä flykten. Hade jag er pä 
tu man hand, skulle jag nog vilja ^äga er lite 
mer sanningar, men vägar nu ej fresta för I 

Fallande räntor 
beröra ej 

L i f r ä n t e t ä g a r e . 

De hafva en fast inkomst för lifstiden. 

L I F F Ö R S Ä K R I N G S B O L A G E T MUTUAL LIFE 
lämnar h ö g s t a m ö j l i g a l i f r ä n t a på 
inbetaldt kapital, ända till 21 % och erbju
der s t ö r s t a m ö j l i g a s o l i d i t e t genom 

sina fonder på 
1 , 3 1 6 m i l l i o n e r k r o n o r . 

Öfver 6 3 / 4 m i l l i o n e r utbetalas årligen till 
6,285 lifräntetagare. 

Tariffer tillhandahållas' och upplysningar 
lämnas beredvilligast å bolagets kontor, 

Strömsborg, Stockholm. 

mycket pä Iduns utrymme, hoppas dock 
att nägon annan Evas dotter ger er litet 
mer till lifs, ty ni tycks behöfva allt hvad 
ni kan få» o. s. v. 

Alla äro dock icke lika stränga och för
grymmade som den lilla brunögda. En »ung 
författarinna» finner 'idéen visserligen ytterst 
nymodern», men ingalunda afskrammande, 
och »28 ärig änkefru med fin bildning» hop
pas att änkeståndet icke skall bli uteslutet 
i det beramade gall -riet. 

Till själfva »pudelns kärna» i den lilla 
insändaren har dock näppeligen ännu någon 
lyckats fram tränga, vare sig bland dem, 
som tagit den au serieux, eller af dem. som 
sett mera skämtsamt pä saken Ty för vår 
gen del luta vi allt fortfarande åt den upp

fattningen, att det låg en ganska applausi-
bel andemening dold under »Idunsläsarens» 
till formen onekligen en smula krassa fram
ställning. 

W. W. Vi tacka för vänligheten, men 
ha redan så nästan allt för rikligen försett 
oss i denna bransch, att vi ej våga ytterli
gare engagera oss. 

Obxervatoria kan på grund af mellankomna 
hinder e j ' fä svar förrän i nästa nummer. 
Men den väntar ju ej för länge, som vän
tar pa något godt. Måhända finner ni er 
ock dessförinnan af ert bättre jag manad 
att kasta masken? 

EXPEDITIONENS BREFLÅDA: 

J. V. I. 27<-, Halmstad, insänd ytterli-
ligare 40 öre. 

E—th», Lindesberg. Annonsen kostar 2,60 
pr gäng. 

Värmländska». Annonsen kostar 2 kr. 
pr gång. 

Med. 20 år». 2 kr. pr gång 
R. S.», Göteborg. 2 kr. pr gång. 
Våren 1902*, Norrbo. Se brefl. i n:r 16, 

1,20 torde ytterligare insändas. 

Profva Wasa-Bryggeriets Filsaerdricka. 
O f r i g a 2 3 a a . l t c a L r 3 r o l 5 . o r r e l i o 1 x 1 . 3 m L 0 x x c a . e r a s . 

Allm. 3057. Riks 1073. 
U n d e r p å g å e n d e o m b y g g n a d a f b l i f vande loka l v id 

{Regeringsgatan 5—7 

AR 

A. -B . Nordiska Kompaniets 

Se xti lafdelning 
Thyra Grafström 

FLYTTAD TILL 
B i r g e r - J a r l s g a t a n 1 8 B , 

1 t r . t . I i . 

S u n d s v a l l s 

E n s k i l d a B a n k 

2 A Kungsträdgårdsgatan 2 A. 
S p a r k a s s e r ä n t a 4 p r o c . 

Jämtlands framstående turist- och rekreationsort, med Grand Hotell Åre, öppet året 
om, rekommenderas. Sommarsäsong från början af juni till medio af september. Be
ställningar af rum, dels ä Grand Hotell Are och dels i privata bostäder, genom Kam
reraren, Are. Rikstelefon. Prospekt på begäran. 

B r u n n s - o c h B a d a n s t a l t e n 

Pyds Sanatorium. 
Säsong 1 juni—15 sept. Sveriges äldsta Kneippkuranslalt. Alla brukliga former 

af varmbad. Servering af mineralvatten. God restauration. Billiga priser. Prospekt 
från Kamrerarekontoret, adr. Ryd. 

Språk- och Hushållsskolan Fleurie i Askersund 
börjar sitt 8:de arbetsår den 20 augusti 1902 
Anmälningar emottagas af undertecknade 
föreståndarinnor. 

Rosa Lönnies. Sara Ringborg. 
Askersund i april 1902. 

En damvelociped och en herrvelociped 
obetydligt begagnade, finnes till salu. 

Svar »Velociped», Iduns exp. 

HÅROTC \R&RT\ En frisör som under 
n a l C Lo V a l U> 50 års tid vid utöfnin-
gen af sitt y k e användt många i handeln 
förekommande både in- oeh utländska hår-
medel, skrifver: att mot seborrhé, mjäll och 
dylikt hvaraf hårets affallande beror, finnes 
intet så verksamt som Ziwertz* Extrait 
Vegetal. Finnes till salu hos frisörer och 
' välfournerade parfymbodar samt hos Kongl. 
Hofleverantör J. A. Ziwertz i Göteborg. 

Återförsäljare erhålla rabatt. 

H a l l a n d — P e n s i o n a t E d e n q u i s t — J ä m t l a n d 
öppnas åter den 15 juni. 

Upplysningar meddelar Sv. Turistföreningen samt Fr. Edenquist, Hålland. 
OBS. I Lungsotspatienter mottagas ej I 

Mariehamns badanstalt 
och 

M ö c k e l ö h a f s b a d 

på Åland. 
ÖFVERLÄKARE: Dir Johannes Hoving. 

SÄSONG 14 j u n i - 3 0 augusti 1902. 
Begär prospekt af badkamreraren i Mariehamn eller öfverläkaren. Are Turist- och Rekreationsort. 
H o t e l l Å r e s k u t a n , Å r e , öppnas den 20 maj. God restauration, utmärkta 

ram och härlig utsikt. Beställning af rum moltagas af Fröken Kristina Hansson, 
adr. (ill den 20 maj Stora Hotellet, Ytterån, därefter Are. Prospekt från Hotellet 
Ytterån, Svenska Turistföreningen och Stockholms resebyrå, Stockholm. 

Fiskebäckskil 
Hafsbad: 

klimatisk kur-
och 

rekreationsort, 
Vestkusten. 

Alla tidsenliga badformer och kurmedel. Billiga priser. 
Rum anskaffas och prospekt sändas af Kamreraren. 

Ständig ångbåtsförbindelse med Lysekil. 
Badläkare: D : r S ö d e r h o l m , adress Fiskebäckskil. 

Säsong: 

15 Juni till 
början af 

September. 

Utmärkt restauration. 

K o n g l . G y t t j e b a d - o c h B r u n n s a n s t a l t e n 

S Ä S O N G E N 9 J U N I -

Naturskönt läge. — Utmärkta gyttjebad. 

- 9 A U G U S T I . 

Massage och sjukgymnastik. 

Medicinska förfrågningar hesvaras af Intendenten Lifmedikus Jacohson, adres 
till 5 juni Stockholm, Birger Jarlsgat. 4-. Hofkaimeiaren Carlstedt, Grythyttehed, 
emottager rumbeställningar och sänder prospekt. Styrelsen. 

http://23aa.ltcaLr3rol5.or
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FILNDER SOMMAREN/,.£55̂ : 
T billigt. Skri/' aenwit ett brefkort \ 
\och n-hvirera 'ny /?EMASA7J0AS-\ 
\KATALOG frän BJÖRCKS""^ 
I ANTIKVARIAT ochBOKHANDEL , 
^2/JroOn^yatunö2jT£'£'J{ffOLWl 
"\ Oöa/Sänktes qralti mc/i fhanco:^ 

för att vara vacker 
är det ej tillräckligt att hafva en frisk an 
siktsfärg, man måste dagligen sköta ansikts 
huden och händerna. Det bästa medel här
till är Crérae Simon, hvars stora 
värde i hygieniskt hänseende ådagalagts ge
nom 40 års succés. Tillsammans med detta 
utmärkta medel bör man icke använda an 
nat puder än JPOTL&re de V1Z Si-
XX10H, parfymeradt med viol eller heliotrop. 

S E M I N A R I E K U R S E N 
vid 

A N N A SANDSTRÖMS SKOLA, STOCKHOLM. 
börjar instundande hösttermin sitt tredje läsår. Seminariet är för dem, som önska er 
hålla betyg, tvåårigt. Ämnena äro : Kristendom, pedagogik oeh metodik, i förening 
med proflektioner, svensk och allmän historia, svensk och allmän kyrko-, ̂ litteratur-
och konsthistoria, geografi med geologi samt växt- och djurbiologi, modersmålet, fran
ska, tyska och engelska språken samt fysiologi och hygien. Vidsträckt valfrihet 
— Såsom elever mottagas utom lärarinneelever äfven sådana unga kvinnor, som önska 
fortsätta sina studier i ett eller annat ämne. 

Prospekt och öfriga upplysningar lämnas Karlavägen 1 A, Stockholm. 

Eda Sanatorium och Järnkälla. 
Säsong 1 0 juni—1 sept. 

7 kilom. fr. Charlottenberg, Vermland. Naturskönt läge. God restauration. Förträff
lig järnkälla. Utmärkta gyttjebad och andra vanliga bad serveras. Priset pr vecka 
för mat och rum från 24,50 till 38,50. Prospekt på begäran från doktor Grill, adress 
till Irsta juni Falun, sedan Eda Sanatorium, Charlottenberg. 

Grennaforssa *™«%Zmm, 
Säsong 1 Juni~l Sept. 

NATURSKÖNT OOH HÄLSOSAMT LÄGE, OMGIFVET AF SKOG OCH SJÖ 
ALLA SORTERS BAD MASSAGE OCH SJUKGYMNASTIK. 
IWF~ MEDICINSKA FÖRFRÅGNINGAR BESVARAS AF HERR DOKTOR H. LIND 

BERG, ADRESS TILL I JUNI, STOCKHOLM, HUMLEGÅRDSGATAN 2. PROSPEKT OCH 
UPPLYSNINGAR LEMNAS AF 

A D . H A N M A N , Wexiö. 

För Husmödrar 
O 

: 0 

tu 

B Ä S T , E L E G A N T A S T , M O D E R N A S T 

ÄR 

Iduns Modetidning. 
Prenumerera genast 

i närmaste postkontor eller bokhandel för 2:dra 

kvartalet om Ni vill erhålla vårt lands innehålls

rikaste modetidning. 

Prenumerationspriset är för kvartal å plansch-

upplagan E N D A S T K R . 1 . 5 0 , å den andra 

upplagan E N D A S T 1 K R O N A . 

O : 
•N 

C/3 
Oi 3 3 
f ö 

"- t 

en 
7T 
O 

För Husmödrar 

LARS MONTÉNS 
NEUTRALA KÄRNTVÅL TILL YLLETVÄTT och 
OLEINTVÅL TILL LINNETVÄTT användes lämp 
ligast sålunda: 

»VI kg. tvål kokas i 2 liter vatten; när tvålen är npplöst, tillsättes änder 
omröring 20 å 25 liter ljumt vatten; i denna utspädda lösning neddoppasplag
gen. Vid ylletvätt böra såväl lösningen som sköijvattnet hafva 36 å 38 grader.. 

Finnes hos de flesta specerihandlare samt i mina batiker 
N.r 19 Stora Nygatan. — N:r 29 S:t Paulsgatan. 

Sllfvermedalj i Köpenhamn 1888. Guldmedalj i Stockholm 1897. 

U N D E R V I S N I N G 

I L I N N E S Ö M N A D 
meddelas. Äfven för tillklippning o. sömnad 
af sommarblusar och barn-bomullskläder. 
Hvarje kurs (pris 20 kr.) omfattar en månad 
2 lim. dagl. eller 2 veckor 4 tim. dagligen. 
Half kurs pris 12 kr. Extra lektioner ä 1.50 
kunna erhållas. KARIN EGNÉR, 

Styrmansgatan 21, 2 tr. Rikstel. 3530 

K M T31 T P D B A D E N , 
XM Jli X IT TT vid Norrköplnq 

K u r o r t . Vattenbehandling m. m. Öp-
oen nrftt om. 

TREFLIG BOSTAD PÅ LANDET. 

Stora mangårdsbyggningen vid Edsbergs 
kyrkoherdeboställe uti Edsbergs socken, Öre
bro län, innehållande 8 stora rum, kök och 
bekvämligheter, uthyres med vedbrand och 
trädgård från 1 maj på längre eller kortare 
tid. Treflig trakt och läge vid mindre vat
tendrag 3 km. från Fjugesta järnvägsstation 
ä Örebro—Svartå-banan. Uppgörelse med 
kapten A. LENNMAN, Riseberga, Fju 
gesta. Rikstelefon.  

L Ä S O C H M Ä R K ! 
Af alla ekmöbler fås de bästa från 

Ekmöbelfabriken i Nyköping. 
Begär priskurant. 

C / ^ Q-f de vackraste vybrefkort från 
ö l « Värmland, hvaribland John 

Ericssonsmonumentet, E. G. Geijers födelse
hem, Tegnérrummet i Ramen m. fl. för 
tillsammans 3 kronor, mot förut insänd likvid. 

Priskurant å vykortsalbum tillhandahål-
les på begäran. 

Vybrefkort besvaras frankerade mot 15 
öre i frimärken. 

Rronellska Bokhandeln, Filipstad 

BALBERG SANATORIUM. 
— Hvilo- & rekreation san st al t. — 

G U D B R A N D S D A L E N , N O R G E 

Ovanligt vackert läge, utmärkt luft, bil 
liga priser, kristlig anda. Prospekt i Fo
sterlandsstiftelsens bokhandel, Stockholm. 
Wettergren & Kcrber, Södra Hamngatan 21. 
Göteborg, samt hos inspektör H. Jesper-
sen, Hamar. Norge, som mottager an
mälningar och besvarar förfrågningar. 

OBS.! Lungsiktiga mottagas ej. 

Lektyr. 
Ett antal äldre årgångar realiseras till be 

tydligt nedsatta priser och erbjuda för dem, 
som förut ej äga desamma, en billig, om
växlande och lärorik lektyr. Mot insän
dande af nedannämnda belopp till Expeditionen af Idun, Stockholm, erhålles in
om Sverige portofritt: 
Idun 1892 2: 25 
Idun 1893 (n:r 1 felas) 2: 25 
Idun 1895 (julnumret oberäknadt) 2: 50 
Idun 1896 ( d:o d:o ) 2: 50 
Idun 1897 ( d:o d:o ) 3: — 
Idun 1898 (med julnumret) 3 
Idun 1899 (n:r 92 och julnumret slut) 3: — 
Idun 1901 (med julnumret) 4: 50 
Iduns julnummer 1894 0: 20 
Iduns julnummer 1898 0: 50 
Barngarderoben 1901 (12 n:r) 1: 75 
Kamraten 1894 (n:r 19 felas) i: 25 
Kamraten 1896 ( » 20 » ) 1: 25 
Kamraten 1897 ( » 18 » ) 1: 25 
Kamraten 1898 1: 50 
Kamraten 1899 (n:r 1 felas) 1: 50 
Kamraten 1901 2: — 

JEncp. af Idun. 

Metallfabriksaktiebolaget 

C . C . S P O R R O N G & C O 
2 3 REGERINGSGATAN 2 3 

STOCKHOLM 
Utför: förgyllning, försilfring, förnlckllnp 

* jmt renovering af 
antika och moderna metallarbeten 

HÅRBORTTAGAREN. 
Befriar genast 
från misspry-
dande hår el

ler skägg. 
T Pris kr. 2: 50 l p » f? 

+ porto pr \ 
ask. Expedi" ' 

eras emot *t\ 
Före .... . ,, Efter 

postförskott, begagnandet. 

Tekniska General-Dopöten, 
Stockholm, Grefgatan 17. 

BARNAVÅRD. 
Vid Sällskapet Barnavårds anstalt för 

utbildande af barnavärdarinnor emottagas 
nya elever den 15:de i hvarje månad. Kur
sen 4 månader. Ansökan om friplats göres 
till föreståndarinnan fröken A. Törnqvist, 
Folkungagatan 93, som för öfrigt lämnar 
önskade upplysningar. Tel. Maria 1240.. 

passande för frukostbordet, 25 öre pr burk, 
säljes hos alla välfournerade specerihand
lare. Kontrollant Handelskcmisten Herr 
John Landin. 

ÅRETS PRISKURANT 

alla slags 

F I S K R E D S K A P E R 
sändes gratis och franco på begäran 

A. B. LEIDESDORFFSKA 

FISKREDSKAPSFABRIKEN. 

Stora Nygatan 12 , 1 tr-, STOCKHOLM 
Allm. t. 28 48. Riks t. 22 26. 

T ÄRARINNOR, som önska platser till 
^ hösten torde med snaraste 'b använda sig 
till Stockholms nya förmedlingsbyrå, Kam-
makaregatan 48. 

Vid Borlänge Samskola blifva instun
dande hösttermin föreståndareplatsen jämte 
en lärarinneplats lediga. 

Till den förra fordras kandidat som ge
nomgått profårskurs. Lön 2,500 kr. 

För den senare platsen erfordras att hafva 
genomgått 8-klassigt elementarläroverk för 
flickor. Lön 800 kr. Ansökningar och tjänsl-
göringshetyg torde före den 1 juni sändas 
till Bruksförvaltaren Rob. Carlsson, Domn-
arfvet. (G. 22699) 

LÄRARINNEPLATS. 
Vid Sköfde Elementarläroverk för flic

kor är en plats ledig att tillträdas med nä
sta läsårs början för lärarinna, utexamine
rad från Högre lärarinneseminarium. 
Undervisningsämnena äro svenska och fran
ska språket på skolans högre stadier. Lö
nen är lägst 1,000 kr. för läsår; antal un
dervisningslimmar i veckan högst 24. 

Ansökan, åtföljd af vederbörliga betyg 
(läkarebetyg) och ställd till läroverkets sty
relse, insändes före instundande 15 maj till 
läroverkets föreståndarinna. (G. 125279.) 

T en läkarefamilj på västkusten finnes god 
A plats hälst nu genast för en allvarlig, 
stillsam och ordentlig tjänarinna, kunnig i 
matlagning, bakning ocTi alla i ett hem före
kommande sysslor. Svar sändes under adress 
»J. N.» Sparbanken, Göteborg. 

LÄRARINNEPLATS 
finnes till nästkommande läsår ledig vid 
Klippans Privata Elementarskola (5 klas
ser). Undervisningsämnen: Modersmålet, 
Naturkunnighet. Matematik. Engelska el. 
Franska. Utbyte möjligen genom öfverens-
kommejse. Lön 8 å 900 kronor, beroende 
på kompetens. Ansökningar före d. 10 maj 
till skolans föreståndarinna. 

TILL SOMMAREN 
önskar en ung, språkkunnig dam ressäll 
skap till Frankrike: Paris eller kusten. Vi
dare genom korresp. med »Juni», Iduns exp, 

En ung allvarlig flicka 
som är villig och kunnig att hjälpa en 14 
års flicka med lexläsning samt dessutom gå 
frun tillhanda, erhåller plats. Svar, märkt 

| »A. S. 1902» till Norrköpings Tidningar, 
I Norrköping. 

Genom Nya Inackorderingsbyrån, Brunke-
bergsgalan 3 B, Sthlm, etab. 1887, få 

bild. flickor kun. i matlag., söm, genast 
goda platser. 

STURES 
Orange-Marmelad 

Vybrefkort 
från skilda delar af landet 20 olika O: 60, 
40 olika 1:—, 100 olika 2: 25, 200 st. 
4: —. Utförda å konsttryckskartong. De 
många rek v. och talrika efterbest. haföran-
ledt ny uppl. tryckning. Best. göres bäst gen. 
postanvisn., eljes gen. frimärken i lösbref. 
Vykort utföras äfven efter insänd fo

tografi enligt särskild priskurant. 

ORIBLBLFLILERGSBFLBRYCTERI.LMBSLIERG. 

Ckicklig lärarinna erhåller till hösten plats 
med hög lön på egendom nära Sthlm. 

Norra Inackord.-Byrän, Mästersamuelsg. 
62, Stockholm. 

Lärarinnna skicklig att undervisa ijsven-
ska ämnen, språk och musik får till 

hösten god plats på egendom nära Stock
holm. Svar märkt »Skicklig Lärarinnna», 
under adress Gumadii Annonsbyrå, Stock
holm. 

HÖGSTA PRJS ^ r *YP°£ r a n å_3:ne utställnin
gar, senast i Gefle 1901. 

FÖR RESOR OUMBÄRLIGA 

HARTMANNS NORMAL-ARTIKLAR 

i paket om 6 st. å 80 och 90 öre, paket om 
12 st. (något mindre format) ä Kr. 1.25. 
Gördel 75 öre. 

Hufvuddepoten 54 Grefturegalan. Allm. 
tel. 104 41, Jönköpingsmagasinet 45 Regc-
ringsgat. Allm. tel. 55 41 samt Fru Elsa 
Jacobsons Handskaffär 2 B Arsenaisgalan. 
Allm. tel. 109 47. 

Efter mina vackra och många gånger pris-
belönta vyer från Sveriges olika landskap 
linnes nu ett stort lager vybrefkort. Ater_ 
försäljare erhålla rabatt. 

DAGMAR ERIKSÉN, NORRKÖPING. 

L Å N B I B L I O T E K E T 
Birger Jarlsga.tan 10 (Szarkowskys), jämte 
handelslager, får öfvertagas till förmånligt 
pris. 

Närmare upplysningar lämnas ooh anbud 
moltagas af ' ' 

MERKANTILA BYRÅN 
(Inkasso-, Advokat- och Affärsbyrå), 

Norrlandsg. 14, Stockholm 

L E D I G A P L A T S E R . 

p n yngre änkling med två små barn, sö-
J - ' ker en bildad, allvarlig och verkligt god-
hjärtad flicka eller änka, som med fast före
sats att blifva i moders ställe för dessa små; 

vill förestå hans enkla hushåll på landet. 
Svar till »Inga nöjen», Iduns exp. 

"pn energisk, bildad flicka omkring 25̂  är 
gammal, glad och hurtig, kan erhålla 

plats från den 10 juni för läxläsning och 
undervisning i musik af 3 barn mellan 11— 
15 är gamla samt äfven villig något deltaga 
i inomhus förefallande görsmål. Svar åt
följda af rekommendationer och uppgift ä 
löneanspråk torde insändas i biljett märkt 
»D. 3» till Filialpostkontoret, järntorget, 
Göteborg. 

LÄRARINNEPLATS. 
Vid Sköfde Elementarläroverk för 

flickor blifver nästkommande läsår en lä
rarinneplats ledig. Undervisningsämnena 
äro matematik, naturkunnighet och geografi, 
möjligen kan utbyte ske mot franska och 
svenska språket i några klasser. Lönen är 
lägst 1,000 kr. för läsår. Ansökningshand
lingar insändas till 1 maj 1902 till 
Styrelsen för Sköfde Elementarläro

verk för flickor. 
A nspråkslos, ordentlig flicka, kunnig i mal-

lagning, bakning m. m. önskas som hus
hållerska i mindre familj på landtegendom. 
Svar till »G. K.» p. r. Norrköping.  

LÄRARINNEPLATS 
i huslig ekonomi 

vid J. H. Dahls flickskola i Christianstad är 
vid instundande hösttermins början ledig. 
Lön jemte fri bostad, l,000okr. med ålders
tillägg å 200 kr. efter fem år. Ansöknings
handlingar insändas före 1 maj detta år till 
kontraktsprosten E Flygare, C bris tian stad. 

En snäll, anspråkslös flicka med godt sätt, 
fullt kunnig i uppritning af mönster samt 
schatérsöm m. m. kan i höst erhålla god 
plats i större tapisseri affär. Rekommenda
tioner samt löneanspråk och om möjligt fo
tografi torde sändas lill »Plats i tapisseri-
affär V. A. L.» under adr. S. Gumselii 
Annonsbyrå, Stockholm. 

Ledig plats. 
Platsen såsom examinerad sjuksköterska 

vid epidemisjukhuset i Visby sökes hos 
Hälsovårdsnämnden inom den 14:de näst
kommande maj. 

Ärlig lön kronor 600 jämte fri bostad, 
bränsle och lyse, samt dessutom kronor 300 
till lön och kosthåll åt en tjänstepiga. 

Platsen tillsättes med tre månaders ömse
sidig uppsägning. 

Vid ansökan skola fogas: 
prästbetyg, läkareintyg att sökanden är frisk, 
samt bestyrkt afskrift af afgångsbetyg Öfver 
genomgången teoretisk och praktisk kurs 
vid större sjukvårdsinrättning. 

Visby den 11 april 1902. 
H äl s o vård sn äm nd en, 
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\ 7 i d Nora 6-klassiga Elementarskola 
v for flickor blifver för läsåret 1902— 

1903 en lärarinneplats ledig med undervis
ningsskyldighet hufvudsakligen i moders 
målet och främmande lefvande språk i sko
lans alla 6 klasser. Den, som antagcs : 

äger utsigt till fortfarande anställning vid 
skolan. Lönen är 1,000 kronor i ett för 
allt. Ansökningar, stälda till Skolstyrelsen, 
skola vara insända inom 2 månader från 
denna dag. 

"Nora den 1 mars 1902. 
Skolstyrelsen 

PLATSSÖKANDE. U n sjtmdeklassist önskar under sommaren 
undervisa en å två eTever, som behöfva 

hjälp till ferieläsning eller för flyttning till 
högre klass. Svar till »Realare» inlämnas 
ä postkontoret, Staden, Stockholm. 

Resvan och språkkunnig 
kvinnlig sjukgymnast, Önskar plats under 
sommaren. Svar till »O. G. L.» , p. r. Post
kontoret, Köpmangatan, Göteborg. 

Som husmors hjälpreda 
eller ensam sköterska af ett hem, .^ilke; 
plats af bildadt, enkelt, omkring-30-årigl 
fruntimmer af god familj, kmrmigt i mat), 
bak, syltn., sömn. etc. och 'nar jämnt, godt 
lynne, samt är van vidba^n. Svar »Pålitlij 
och barnkär', Iduns exrp. 

C kulle nägon under-'husmoderns bortovaro 
0 vid badort, - önska ett pålitligt, dugligt 
och bildadf.-^iruntimmer i sitt hem, torde 
svar märkt »Officersänka 40» sändas 
Iduns exp. 

"pn ung flicka af fin familj, önskar under 
sommaren få komma pa en större egen

dom såsom sällskap åt nåeon ung flicka. 
Lektioner i musik kunna äfven meddelas. 
Vidare upplysningar erhållas då svar sän
des till »Sommaren 1902;, Karlskrona, Stor
torget 2, 3 tr. 

"plats som skrifbitr. eller sällskap åt äldre 
•*• dam eller herre, önskas af medelålders 
flicka med jämnt lynne. Kunnig i bokf 
Goda rekomm. Svar till »Värmländska», 
Iduns exp. 

"pn ung, bildad flicka, Önskar under som 
maren, emot fritt vivre, plats pålandet 

som sällskap och hjälp i husliga sysslor. 
Svar till »18 år», Iduns exp. 

"CVän högre lärarinne-seminariet utexami 
A nerad, praktiserad lärarinna, som talar 
franska och engelska, önskar sommarkondi
tion. Goda referenser. Svar till »Somma 
ren», Iduns exp. 

T^n flicka aF god familj (värmländska) ön-
" skar att under sommaren undervisa i 
musik. Den härå reflekterar torde insända 
svar under märket »L.», Karlstad p, r. 

| P £ n ung tysk dam, af god familj, sö 
ker lämplig plats för att vidare 

utbilda sig i husbållsgöromål och 
svenska språket. Svar till »Annchen», 
J. G- Hedbergs Annonsbyrå, Malmö. 

TTng, musikalisk flicka, som genomgått 
^ 8-kl. lärov., önskar under sommaren 
meddela underv. åt barn eller gå frun till
handa. Vidare meddelar fröken Sigrid Ru 
debeck, Bellmansgatan 8, Göteborg. 

Examinerad småskolelärarinna 
som genomgått kurs vid Pestalozzi-Fröbel 
seminarium för utbildande af lärarinnor i 
Kindergarten, önskar under sommaren an 
ställning i familj på landet. Svar till »Tea; 
Iduns exp. 2t års flicka 
önskar plats i bättre familj, att gå frun till
handa ooh lära sig att förestå hushåll. Re
flekterande torde lämna benäget svar till 
»21 år», Köpings-Posten, Köping. 

r \uglig, ordentlig, bildad flicka, väl kun-
•k' nig i matlagning, bakning, sömnad, 
handarb. m. m. önskar plats. Svar till 
:Idog», Iduns exp. f. v. b. 

Anspråkslös, bildad flicka söker plats, kun 
i matl., bak, sylt söm. Arbetsam: 

ordningsvan. Svar »Glad, enkel», under 
adr. S. Gumadii Annonsbyrå, Sthlm. 

V ä r d i n n e p l a t s 
önskas af medelålders, bildad änkefru i etl 
bättre hem i stad eller på landet där min
deråriga barn finnas, eller också där det 
larfvas ett säliskap för en sjuk. Erfarenhet 
af ett hems skötande samt barns uppfostran. 
Kunnig i de flesta kvinnliga handarbeten, 
porslinsmålning, skrifning, föreläsning samt 
musikalisk med flerårig vana af undervis
ning. Referenser kunna erhållas. Bref med 
upplysningar insändas märkt »Ar 1902», 
Göteborg, p. r. 

"Olats önskas af enkel bildad flicka, kunnig 
i matlagn., bak, syltn., söm, handar

bete. Arbetsam, pålitlig. Lön önskas. 
Goda referenser. Svar till »Berta», Nordi
ska Annonsbyrån, Göteborg. 

"Dildad flicka, kunnig i matlagning, bak-
ning, sömnad m. m. Önskar plats. Svar 

till »Anspråkslös och villig», Iduns exp. 
f. v. b. 

Cn anspråkslös flicka af god familj, van 
*- J att biträda med husliga sysslor samt 
skrifgöromäl, önskar komma i godt hem, 
för att biträda husmodern, där hon kan 
blifva ansedd som medlem af familjen. Vi
dare genom korrespondens med »1902», 
Iduns exp. 

E n u n g , . 
bildad, musikalisk tyska söker plats. Svar 
till »L. S.», Iduns exp. 

"pn yngre, musikalisk lärarinna önskar un-
- L j der sommaren, mot fritt vivre, plats att 
undervisa i skolämnen och musik. Svar 
till »Sommarplats:>, Edsvalla p. r. 

önskar bildad flicka, under sommarmåna
derna juni, juli och augusti, plats emot fritt 
vivre. Svar märkt »Junia», Upsala p. r. 

Lärarinma 
utexaminerad frän seminariu; CA för utbildan
de af lärarinnor från elementar skolans lägre 
klasser och småskolan, nu anställd i sam
skola, önskar till hösten ombytte af plats. 
Svar till »G. A . » , Gref Magr dgatan 17 B, 
l tr. t. v., Stockholm. 
pn bättre flicka, kunnig i Si) mre handar-
*- u beten, konstväfn., Jäderpl., målning Ön 
skar plats i familj. Äfven viUljg deltaga i 
hushåll"sgöromål. Sv. t. »W—a», K, arlshamn. 

» o m m a r p J L a t s 
sökes af erfaren lärarinna, som ^flagt stu 
dentexamen och genomgått V.ögre L.-Semi 
narium. Svar till »B. B.», p. r. Skara. 

Husmödrar. 
Dugligt, redbart frun'timmer önskar nu 

plats för en 3 eller 5 if;änader, i ett hem, 
däv husmodern behöfvev hvila eller där hon 
saknas. Hälst där bav.'-n finnas. Eller som 
hjälp medfölja till badtort. Äger mångårig 
vana vid större hems s-Vötande. Goda rek". 
Svar till »M. Yårcn Norrköping p. r. 

T A N D T F L l C r ^ r af god familj önskar 
mot fri_^Yésa och någon lön komma i 

prästhu<ö'él. annan bättre familj. Har ge
nomgått Karlskoga pr. läroverk, jämte flera 
privatkurser samt på egen hand skött större 
landthushäll. ..Kunnig i handarbeten, mål
ning m. m. Önskar bli ansedd som fam.-
medlem. ^ Svar emotses tacksamt före 1 maj 
adr. »25 år», Ekersgatan 8, Örebro. 

Angenäm sommarvistelse. 
På ett vackert beläget landtställe i när

heten af badorten Guslafsberg vid Udde
valla, linnes tillfälle till inackordering för 
1 eller 2 damer öfver sommaren i en barn
lös familj. Priset moderat. Reflekterande 
torde hänvända sig till fru I. Florell, Stock
holm, Ilelsingegatan 3, 1 tr. Tel. Vasa 1081 

Inackordering kan lör sommaren erhållas 
i ett godt och stilla hem, i naturskön 

trakt.invid järnvägsstation. Svar till »G 
Iduns exp. 

lVn ung flicka önskar under sommarmäna-
derna inackordera sig i ett.,godt hem pä 

landet, där ungdom linnes. Önskar äfven 
få deltaga i hushållet. Noggranna upplys 
ningar jämte pris till »19 år», Iduns exp. 

D a h a r n e . 
Inackordering kan erhållas i pensionatet 

Marielund, härligt beläget vid Dalelfven, 
nära Leksand. Pris pr månad 60 kronor. 
Adress Fröken N. Öländer, Gagnef. 

Inackorderingar emottagas i Broby 
(norra Skåne) på Gustafsbergs naturskönt i 
skogstrakt belägna egendom. Närmare ge
nom fru Hilda Scharlau, adr. Broby station. 

TZunniga lärarinnor, värdinnor, sällskapsd., 
I V affärs- och hushållsbitr., barnfröknar 
anskaffas genom Norra Inack.-Byrån, Mä-
stcrsamuelsgat, 62, Sfhlm. 

Sommarinackordering 
för unga damer och herrar erh. på Gränsbo 
gendom i norra Småland Naturskön trakt. 

Högt och sundt läge Barrskoe och sjö. 
Lungsiktiga mottagas ej. Svar till Gränsbo, 
Tranås. 

Annonser införda genom 

SVENSKE KUR OR TF ÖRENINGEN 

m m 

IDu!L!Lĵ fLi2RiOa 
O m t y c k t fcad- o e l i s o m m a r v i s t e l s e o r t v i d S a l t s j ö n . 

Varmbadhus för alla brukliga badformer, spec. gy'tjemassage och tallbarrsbad. 
Öppet frän den 10 juni. Sjukgymnastik och massage, elektricitet, vattenkur. 

Medicinska förrrågningar besvaras af d:r J. Ehinger, adr. Dalarö Upplysnin
gar om rum och prospekt genom fröken I. Westemus Boknandel, Dalarö. Rikstel. 11, 
bvardagar 11—1. 

Intendent D r A. Afzelius, 
Sthlm. För mass-ige o. gymna
stik: D:r N* Wennström, Sthlm. 

Prospekt genom Kamrerare-
kontoret, Hjo, och på Turist
föreningens byrå. K ort lands-
;atan 2 & 4, Sthlm. 

HJO 
KURANSTALT, 

juni—1 september. 

Naturskönt och sundt läge i 
>Guldkroken» vid Vettern. Vil
labostäder. Alla vanliga bad
former ; Gyttjebad, Talibarr-
bad, Nauheimerbad Dietku
rer. Musik af utmärkt kapell 
20 juni - 2 0 aug. 

Dättre flicka, kunnig i ett hushålls skö-
tände söker plats som värdinna hos bil 

dad ungkarl eller änkeman Svar till »Elsa 
Iduns exp. f. v. b. 

P i a n o l e k t i o n e r 
mot fritt vivre öfver sommaren gifver ung 
flicka i fam. å landet. Biträder i hushållet, 
Svar t. »Musik", Iduns exp. 

TTng musiklärarinna önskar under som 
^ plats å egendom eller bruk för att mot 
fritt vivre och resor undervisa i musik. 
Svar till "B. L.», Vänersborg, p. r. 

OA-årig flicka af god fa milj ,o söker plats 
hos aktningsvärd familj på landet, för 

alt deljaga inom hushållet mod förefallande 
göromål. Någon lön begäres Svar till 
»Godt bemötande», Iduns exp. 

TTng flicka, elev af Handarbetets Vänner 
Hulda Lundin m. fl. samt med vana i 

tapisseriaffär önskar plats. Finfina betyg 
Svar till »Våren 1902», Linköping p, r. 

Tvänne bättre 
Flickor 

önska platser som biträde med inom hus 
förefallande göromål. Kunniga: den ena i 
matlagning och sömnad, den andra i linne
sömnad m. m. Någon liten lön önskas. 

Upplysningar erhållas genom Fru Au
gusta Ekelunds Tjänstebyrå, Katrine
holm. Rikstelefon. 

B a r n 
mottagas till inackordering i hem vid Salt
sjön nära Stockh. Kindergarten och utex. 
sjuksköterska finnas i hemmet. Närmare 
uppl. Tjäders Byrå. 

f i l a t s som Husföreståndarinna i akt 
* ^ ningsvärdt hem, sökes af medelålders 

dam, kunnig i alla husliga göromål och 
sömnad, bildad, musikkunnig. Svar emot
ses under adr. »A. M. 1902», Hid p. r. 

E n u n g bildad 
musikalisk flicka önskar plats i familj så' 
som sällskap och hjälp. Inga löneanspråk. 
Svar till »Godt och trefligt hem», Iduns exp 

QOMMARINACKORDERING sökes för 3 
Stockholmsflickor ( 4 — 1 0 år) och guver

nant. Skogig trakt föredrages. Tillgång 
till bad nödvändig, Svar till »Karin och 
Emmy» under adress S. Gumaslii Annons
byrå, Stockholm. 

Pensionat för unga flickor, 
Hannover, 

sundt läge i närheten af skogsparken Eilen-
riede. Ömmaste vård, utbildning i tyska 
engelska och franska, äfvensom musik, 
målning, handarbeten m. m. samt om så 
önskas äfven i hushållet. Pensionärernas 
antal begränsadt. Bästa referenser i Sve
rige. Vidare ffenom korrespondens. 

Fru H. Boley, Friesenstr. 23 A. 
Hannovor. 

r Pi l l hösten Önskar en bildad flicka plats 
som sällskap och hjälpreda i treflig fa

milj i Stockholm. Någon betalning kan 
event. erläggas och gärna önskas tillfälle 
att en eller annan timme om dagen öfva 
sig i pianospelning. Svar till »E. I. Hösten 
1902», Iduns exp. 

Hushållselever. I tjänstemannafamilj i en af Skånes vack
raste trakter, mottagas tvänne hushållsele
ver som önska lära matlagning och konst-
väfnad. Pris 50 kr.. pr månad. Svar till 
»Husmoder», Iduns exp. 

r*OD INACKORDERING kan erhållas i 
större prästgård på Ruffen. Närmare 

underrättelser lämnas af Frkn S. Wiede, 
Linköping. 

Inackordering på landet öfver sommaren 
* önskas af ung, musikalisk, bildad flicka. 
Är villig meddela massage och gymnastik 
samt biträda med husbållsgöromål. Svar 
till »Inackordering», p. r. Vaxholm. 

Konfirmander 
mottagas under sommaren i prästgård i 
Norra Tjust. Nära ånglmtskommunikatio-
ner. Ref. i Stockholm: Doktor S. A. Fries. 
Svar till »Prästgård», Sv. Telegramb. An-
nonsafdelning. 

Unkel flicka, villig att lära och deltaga i 
*- J husliga göromål kan erhålla god inack
ordering i familj på landet, där tillfälle 
giFves att lära hvad som förekommer i ett 
hush. Pris 35 kr. pr månad 6 män., där
efter 6 mån. fritt vivre. Svar .till »Hus 
hållselev», Nora p. r. 

C OMM AR1 NA G KOR DER 1NG önsk. UN< 
dam. Sv. "t. -Naturskönt», Tidningsk 

O. Larmg. 1, Göteborg. 

Marstrands hafskuranstalt. 
1 juni —1 oktober. Läkare: Intendenten D:r Bauman. D:r G. Falk: mas

sage och sjukgymnastik, D:r O. Sandberg (efter midsommar): mag- och tarmsjuk
domar. Kamrer: V. Fröblom. Fullständig brunns- och badkur. Gyttjemassagebad, 
Nauheimcr- och Kreuznacherbad m. m. 

Hälsobrunn 
och. 

Badanstalt. MEDEVI l:sta termin 
6 juni —11 juli. 

2:dra termin 
O 14 juli—18 augusti. 

I n t e n d e n t : Docenten D:r Alfred Levertin, Stockholm. 

Sveriges äldsta hälsobrunn, belägen nära sjön Vettern, 18 kilometer norr om 
Motala. 

Gyttjemassagebad efter Loka mönster samt andra brukliga bad. D:r Krahé, bi
trädande läkare. Sjukgymnastik och massage: D:r G. Arbman. 

Prospekt genom Brunnskontoret, Medevi. Rikstelefon. 

Sommarinackordering 
erhåJIes i Vestra Boda hos Fru Anna West 
man. Läget naturskönt med särdeles ren 
och hög luff, 1,000 fot öfver hafvet, 15 kilo
meter från Rättviks järnvägsstation. När
mare upplysningar lämnas af fru Jenny 
Staatf, Rådmansgatan 3, A- fr. eller af fru 
Anna Westman, adress: Falun. 

T godt hem kan erhållas inackordering i 
* Stockbolm för ung flicka, som vill dela 
rum med husets dofter. Svar till »S. H.» 
Tduns exp., Stockholm. 

Ung flicka önskar en månads inac 
kordering på landet vid skog och sjö. 
hälst där ungdom finnes. Svar till 
*S. H.» ? Norrköping p. r. (Svea 1399) 

F. d. Bloms Byrå, 
Klarabcgsgatan 35 förmedlar goda inac
korderingar i stad, som på landet. 

Åtager sig uthyrningar samt lämnar an
visning å rum, våningarochsommarvillor. 
Förmedlar platser m. m. Flera möblerade 
väningar finnas. 

D r e s d e n : G i m t z p l a t z 2 . Pensionat Frau A. Winckler u. Töchter 
Gebildetes norddeutsches Iieim fur junge 
Damen. Beste Empfelungen in Deutsch 
land u. Schweden. Prospecte. 

I prästhus 

på landet kan inackordering i förening med 
god fostrande vård erhållas för 2 barn. Vi
dare genom Th. Tjäders Byrå, Brunke-
bergsforg 12. 

D j u r s h o l m s P e n s i o n a t 

mottager äfven årsinackorderingar. Allm. 
Tel, Djursh. 107. . 

T en treflig, vänlig familj, där ungdom fin 
1 nes, boende nära stad iQ södra Sverige, 
kunna några unga flickor få hel inackorde
ring Öfver sommarmånaderna. Tillfälle till 
sköna hafsbad och segling. Frisk stärkan
de luft. Godt bord. Svar till »Angenäm 
sommar», Vallingatan 22, 1 tr. upp, Stock
holm, f. v b, 

Sommargäster! 
I natursktvnt beläget pensionat i södra 

Halland, vid foten af Hallandsås, ej långf 
från vesferhafvet, kunna bättre damer och 
herrar samt familjer erhålla god inackorde
ring till moderat pris. 

Fru Olivia Rehngren, 
adr : Östra Karup. 

I n a c k o r d e r i n g 

— hvaresfyinga andra inackorderingar emot
tagas — sökes frän september för 3 systrar 
ur Brummerska skolan uti ansedt hem på 
Östermalm. Referenser fordras. Svar till 
»G. R .» , Herstaberg, pr Norrköping. 

"Doard-Residence in an English family. 
V Moderate terms. Swedish and English 
references. Address Mrs Bell, 54 Granville 
Park, Lewisham, London S. E. 

Öppet 24 maj — 

12 september. 

Intendent: 

D:r Fr. Odemus, 

Stockholm. 

Nauheimerbad med flytande kolsyra. B e g ä r 

Mösseberg 
p r o s p e k t 
genom 

Kamrerkontoret, 
Falköping-Ranten. 

1,100 fo t ö f v e r h a f v e t , d. ä. lika högt som Jämtländska kurorten Mörsil. 

X < » M ! t T E : L . . T . K H A F S B A D Å U f S T A L T 

Saison 1 0 juni—1 september. 
Vidtberömda Gyttjemassage- och Tallbarrsbad jämte Bfriea brukliga badformer. Syn

nerligen vackra resultat vid behandling af R h e u m a t i s m . — Vacker natur med 
vidsträckta promenader. Sunda bostäder med landtligt läge. God restauration; billiga 
lefnadsnmkostnader. Elitkapellet. Tillbyggnad till Societetsbuset. Lawn-tennisplan. 
— Ansökningar till fria bad insändas före 15 maj. 

Läkarevården bestrides af Doktor A. Brandt. Kamrer Th. Ohlson expedierar beställ
ningar å rum och badtimmar samt öfversänder prospekt, som äfven erhållas å Turist
föreningens byrå i Stockholm. 

Öppen 

16 juni—23 augusti. 
Postadr.: Hammarstrand. 

Telegrafadr.: Ragunda. Ragunda 
Läkare: 

Prof. D:r C. Sundberg, 

Vestmannagatan 4, 

STOCKHOLM. 

V a t t e n k u r a n s t a l t o c h h ä l s o k ä l l a . 

I sydöstra Jämtland, 7 km. från Ragunda Järnvägsstation, vid Indalsälfven. 
ipekt genom Badkamreraren K. O. ERIKSSON, HAMMARSTRAND. 

Pro-

Starkaste järnkällor. 
Gyttjemassagebad Stålbad, hafs

bad. 
Dietisk kur för sockersjuka m. m. 
Nytt tidsenligt pensionat. Ronneby 

Brunn 
Saison i juni—31 aug. 

Öfverläk.: Docenten D:r John Sjöqvist, Sthlm 

Naturskönt läge nära Östersjön. 

Fullständiga prospekt gratis och franko 

genom B r n n n s k o n t o r e t . 

Strömstads Hafskuranstalt. 
S ä s o n g r 1 j u n i — 1 5 s e p t e m b e r . 

Angenämaste hafskurort. Sedan gammalt berömd för sina goda gyttje
massagebad. Strömstadsgyttja fås endast här. Nauheimer, Kreuznacher 

>ch andra brukliga bad Alla andra lämpiiga behandlingsmetoder. Flera Iäkjire. 
Bästa lägenhet tl> 1 fiske och segling. Goda, billiga bostäder och restaurationer. 
Laholmens restaurant ombygd och utvidgad; flera stora matsalar kafé små-

um och stora verandor. Billiga Iefnadsvillkor. Goda kommunikationer. Socie-
retshuset är nyrestaureradt, de gamla verandorna ^tvidgade och tvä öfre nybyggda. 
Qnd musik 3 gånger dagligen. Acetylenbetysning. AngbåtsförbindeTse dagHgen med 
Göteborg och Kristiania; 2 gånger dagligen med Fredrikshald; (l 1 /* tim. inom
skärs). Från Prastebakke station 2V2 mil god landsväg. BADINTENDENTEN D:R A. 
Berghel, adress Stockholm, Gref-Thuregatan 34 a till den 15"mai. sedan Strömstad, 
lesvarar medicinska förfrågningar. Rumforhyrning, upplysningar, prospekter, jämte 
vyer kostnadsfritt genom D I R E K T I O N E N . 

Söderköpings Brunn 0. Bad. 
1 juni —t september. Fullständig Brunns-,och badkur. Nauheimerbad. Elek

tricitetsbehandling. Sjukgymnastik och massage. Barrskogsluft. Nya hostadsvillor 
inom brunnsområdet med milt tidsenlig inredning God restauration. 

Intendent Doktor Sven Wallgren. Rum och prospekt genom Brunnskontoret. 

YTTERAN, Fullständig Brunns- o. Badanstalt. 

Läkare: Prof. Hultkrantz, 
Upsala. JEMTLAND, 

Prospekt från Kamrerarekontorel, Ytterån, och från Svenska Turistföreningen, 
Stockholm. 
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Pelleriris Margarin 

är bäst! 
fl 

oderna Sidentyger 
VÅR VÅR-KOLLEKTION ERBJUDER DET STÖRSTA MÖJLIGA URVAL I NYASTE 

SIDENTYGER TILL BLUSAR, BRUD-, SÄLLSKAPS- & PROMENADTOILETTER. 

dir.ekt från fabriken franko och tullfritt hem. 

Rekvirera profver från 

R Spinner & C:o, Zurich 
( f ö r r J. Z i i T e r ' s s i d e n f a b r i k e r , g r u n d l . 1 8 2 5 ) . 

I 
4 PROC. RÄNTA. 

HORDISKA KREDITBANKEN 
1 DROTTNINGGATAN 1 

Mynttorget 4 Drottninggatan 102 
Hornsgatan 52. 

32 REFKORTSSAMLARE! 

Sats I 25 oliVa V y b r e f k o n i bästa ljug-

tryck öfver Göscborg Kr. 1.50 

a II 50 d:o d:o » 2.75 

> 111 25 dro d:o öfvcr Göte

borgs o m n e j d & Bohuslänrlska 

skärgården Kr. 1.50 

» IV 2 5 olika kolorerade Vybrefkort 

öfver G ö t e b o r g . . . . Kr. 1.90 

• V 5 0 sort. d:o d:o > 8.50 

» VI 2 5 olika, vackra Genrebrefkort 

Kr. 2 . — 

Hvarje sats sändes fraktfritt till lands

orten m o t förut insänd liqvid i frimärken 

eller postanvisning 

B ä s t a källa för återförsäljare. 

BÖTEBORGS LITOGRAFISKA AKTIEBOLAGS 

U DETALJAFFÄR g j 
-.: GÖTEBORG :: 

KAPPMAGASINET 

IDUNA 
12 KUNGSTRÄDGÅRDSGAT, 12 

rekommenderas. 

- N Y H E T E R -
för våren i 

Pariser-, Berliner-

Damer! ! 
Menstruationsbindlar i paket ä 12 st. til] 

1 å 2 kr. paketen. Lifband därtill 1 och 
1: 50 pr st. sändes pr efierkraf. 

Bandagist P. RUDELIUS i Lund. 

MARKISER 

PERSIENNER 

TÄLT. FLAGGOR 

PRESENNINGAR 

SEGELDUK 

HÄSTTÄCKEN 

MATTOR 

P.ERFCSSON&CO 
Hufvudkontor: GÖTEBORG 

Filialkontor: STOCKHOLM 

Billbergs Pianofabriks, 
KONGL. HOFLEVERANTÖR, GÖTEBORG, 

senast i Gefle 1901 med 

Guldmedalj prisbelönta 

F L Y G L A R och P I -

A N I N O S säljas till 

fabrikspris på fördelak

tiga villkor under verk

lig garanti. 

OBS.! Respektabla ombud antagas. 

och 

Londoner-Modeller. 
Beställningar utföras förstklassigt. 

Man m å r 

aldrig vä l 
af oblandadt kaffe, som all
deles förstör Eder, hvarför 
man alltid bör blanda det 
med Stockholms Kaffe-Ak 
tiebolags berömda Intubi-
kaffe, som gör kaffet godt, 
1'älsosamt, välsmakande, yt-
l.!\t drygt och billigt samt for-
hindrar kaffeförgiftning. 

Paketer ä 25 och 10 öre i 
alla spt-L-eri- och diverseaffärer. 
OBS. att firmans namn, Stock
holms Kaffe Aktiebolag, är 
tryckt å alla paket, ty endast 
dessa äro verkligt äkta. 

BOLiNDERS 
nya spisar 

PATENT- OCH SMNSTERSKYDD. 
Härmed vilja vi fästa allmänhetens 

uppmärksamhet vid att vi nu utsu?,?i>t 
i marknaden en serie spisar, tillverkade 
efter helt och hållet nya modeller och 
med ny utstyrsel. 

Dessa våra nya spisar erbjuda många 

väsentliga fördelar och rekommenderas 

till alla, somrsätta värde på en praktisk, prydlig och väl funktionerande spis. 

Spisarne kunna eldas med ved, kol eller torf. 

J. & C. OR. BOLINDERSMEK. VERKST. A.-B., STOCKHOLM. 

AKTIEBOLAGET 

Stockholms Diskontobank, 
Hufvudkontor: Regeringsgat. 1, 

Af delningskon tor: Hötorget 8. 

Högsta depositionsränta ... 4 1 / , % 
Sparkasseränta 4 > 
Checkräkningsränta 2 
Kreditivränta _ 5 » 

Allm. telefon: 

8 68 , 47 3B, 

47 86 . 

R i k s t e l e f o n 

1 79. 

etablerad* i Stockholm 1880. 

l:a Anthraeit 
HUSHÅLLSKOL. C O K E S . BRIKETTER. 

SYDSVENSKA 

KRE&\T-AKTIE-BOLAGET, 
STOCKHOLM, 17 FREDSGATAN 17. 

AF DELNINGSKONTOR OÖTG. 31 . 

(Fonder kr ^ , 565,000) 
Deposition 4 % 
Kapitalräkning 4 % 
Sparkasseräkning 4 % 
Upp- & Afskrifning ... 2 % 

Kassafack å 15, 20 och 25 kr. 

STOM ATOLTANDBORSTEN 
är böjd efter 

käkbågen. 
BORSTA TÄNDERNA i 

DERAS LÄNGDRIKTNING. 
Stomatoltandborsten. En vanlig tandborste. 

Afständen mellan de längre borsten äro afpassade efter tändernas bredd, hvarför 
S t o m a t o l t a n d b o r s t e n också äger förmåga att intränga mellan och rengöra tän
dernas beröringsytor, hvilka som bekant lättast angripas af tandröta. 

Snm skafiet är af celluloid täl detsamma ej hett vatten. 

Af alla Munvatten är 

S:T ERIK'S 
Extra koncentrerade 

Å S E P T O L 
det starkaste Antisepticum; med ange
näm, kylande smak. 

PHs 2 Kr. fl. Begär alltid 
Extra koncentrerad Aseptol. 

S t Eriks Tekn Fabrik, Stockholm. 

F R Ä K E N P O M A D A 

är det enda absolut säkra medel 
att snabbt och utan obehag bort
taga fräknar, lefverfläckar och 
solbränna samt göra den fulaste 
hy hvlt och vaclier. 

Ofelbar verkan garanteras. 
Fräkenpomadan innehåller inga 

för hyn skadliga beståndsdelar. 

Många intyg och taoksamhetshref 
från hela Skandinavien. 

Pris 3 kr pr burk. Expedieras 
emot postförskott eller efterkraf. 

TEKNISKA GENERAL-DEPÖTEN, 
Stockholm, 

17 Grefg-atan 17. 

aorbera. 

C A P S U L O I D S 
frambringa en rikedom på nytt friskt blod 
hvarigenom de förmå att bota anemi, blek
sot, dålig matsmältning och förstoppning och 
alla andra sjukdomar, som härröra sig från 
en försvagad blodkonsistens. 

Till Capsuloid Comp. *>/„ 1901 
Jag har intagit 4V2 ask Capsuloids och 

finner nu att det ständiga springandet upp 
och ned i trappan icke längre tröttar mig 
det minsta, ehuru jag såsom hotelluppas
sare är strängt upptagen frän kl. 7 på mor
gonen till midnatt och sällan får vistas i 
friska luften. Då Capsuloids så betydligt 
stärkt mina kräftor, skall jag fortfara att 
bruka dem, till dess jag återvunnit en full 
komligt frisk ansiktsfärg. 

Hotel Rydberg, Stockholm 
WILHELM HENCK. 

DORSIN, 
ett enastående polermedel för renove 
randeaf alla slag polerade och lackerade 
föremål, där glansen genom ålder och nöt 
ning gått förlorad. Lämnar verklig, var 
aktig polityr-glans, utan fettbeläggning 
Ej att förväxla med hittills utbjudna s. k, 
polermedel. Erhålles hos färg- och mate
rialhandlare samt i parti hos fabrikanterna 

Dorcb, Bäcksin & C:os Aktiebolag, 

Göteborg och Stockholm. 
Profflaskor till landsorten mot 1 kr i fri

märken. 

LUNDBY SKÖNFÄRGERI OCH KEM. TVÄTT

ANSTALT, GÖTEBORG, 
behandlar allt till Herr-. Dam och Barn-garderoben 
hörande, samt andra i ett hem förekommande persedlar, 
såsom dukar, täcken, filtar, portierer, möbel- och andra 
tyger m. m Herrhostymer lagas m m oro så önskas 
Eget skrädderi. I n s ä n r i e n direkt eller till ombud edra 
plagg, som tvättas kemiskt, färgas m. m. fort, väl ocb 
billigt Tidsenlig, ny metod. 

OBS 1 Enda anstalt I Sverige, hvilken som speoialité 
utps'utandp arh*»*nr med kpmi--k tvätt nf*h knns*f'ärgTiin<* 

Bankaktiebolaget 

STOCKHOLM—ÖFRE NORRLAND, 

6 Drottninggatan 6. 
Hushållsräkning 4 % . 

Kassafack till 15, 20, 25 kronor. 

Göteborgs 
Enskilda Bank 

Brunkebergst.org 12. 

SPARKASSERÄNTA 4 PROE. 

INTECKNINGSBOLAGET. 
Högsta depositionsränta 4 % 
Kapitalräkningsränta - 4 % 
Sparkasseränta (vid afdelnings-

kontoret) 4 % 

Pallas Hotell 
37 Klarabergs gatan 3 7 

Rikstel. 44 83. Allm. Tel. 60 41 . 

Rekommenderar 30 väl möblerade rum, 
elektrisk belysning och nutidens alla be
kvämligheter. Betjening möter vid alla tåg. 

KNUT F c t g r e r s * r~ÖM 

Hernösands Ensk. Bank 
Kungsträdgårdsgatan 16. 

S P A F K A S S E R Ä K N I N G — 
frän 15 kronor för år. 

Värdehandlingar mottagas till förvaring och förvaltnrng af N o t a r l a t a f d e l n l n g e n 

K A S S A F A C K . 

3>C i»i USQVARNA 
VELOCIPEDER 

stå främst ifråga om 

STYRKA, IÄTTGÅENDE & ELEGANS, 
B e g ä r p r i s k u r a n t 

T O I L E T T P A P P E R , 
af bästa kvalitet, sändes mot efterkraf i pa
ket å 2 eller 5 kr. fraktfritt pr järnväg från 

Bäckhammars Nya Aktiebolag, 
adr. Värml. Björneborg. 

Försäljning genom Husqvarna Depoter och öfriga återförsäljare 
Stockholm och landsorten. 

MMALMÖ* 

JJ> B E S T 

\ P A T E N T ^ 

privata Lärarinneseminarium 
Nybrogatan 13, Stockholm, 

utbildar lärarinnor för hem samt för flickskolans lägre och mellersta klasser. Kursen 
är tvä-årig. 

Muntliga och skriftliga upplysningar lämnas a f läroverkets föreståndarinna, fröken 
Sofi Anderson, som äfven mottager anmälningar såväl till Seminariet s o m till den 
därmed förenade öfnin^sskoian. Mottagningstid onsd och lörd. kl. 1 — 2. Adress: Ny-
bi ogatan 13. 2 tr. Ansökningar till seminariet böra v a r a inlämnade före den 12 juni. 

REFERENSER: STOCKHOLM, Kanslirådet K a s t m a n , Sit>yllegalan 43 & 45; 
Rektor L. M. Waern, Sibyllegalan 13; Fru Soti Almquist, Nybrogalan 11; Fröken Hilda 
Casselli, Nybrogatan 21; UMEÅ, Seminarieadjunkten Fröken Elisabeth Eurén; SUNDSVALL, 
Fröken Linda Edström, Fridhem; NORRKÖPING, Fröken Aurore Pihl; GÖTEBORG, Fröken 
Ida Hellander; LUND, Professorskan Maria Ribbing. 

(G. 125188) STYRELSEN. 

FÅS — TILL HUSHALLSBRUK — ARVEN I 5 

KG. ORIGINALPÅSAR MED BRUKSANVISNING. 

SIBBE MALMBERGS 
FOTOGRAFLATELIER 

6 Barnhusgatan 6 

ARTISTISKT UTFÖRDA PORTRÄTTFÖRSTORINGAR 
Allm. tel. 16+27. 

ENDAST 8 5 ÖRE' 1 0 0 moder

na visitkort erhållas omgående mot 

insändande af 8 5 öre till John Frö

berg, Finspong. Exp. icke mot post

förskott. 

Capsuloids erhållas å alla apotek å kr, 
8,50 pr ask. Enda fabrik Capsuloid (Qpm-
pany, 31 Snow Hill, London. 

http://Brunkebergst.org

