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Carolina Gällstedt-Kronmann. 

fjsveriges första hvin-
liga tandläkare! 

sHvad,» utropar nu 
helt visst mången af 
våra minnesgoda läsa
rinnor; »är nu icke län
gre den första först, 
och har den goda Idun 
redan förgätit, att hon 
i fjol presenterade Con
stance Elbe för oss un
der samma heder och 
värdighet?» 

Nej, Idun glömmer 
icke! Fröken Elbe var 
den första svenska kvin
na, som här hemma af-
lade fullständig tand
läkareexamen, det är 
sannt. M«n detta kan 
ej förhindra, att vid den 
tidpunkt, då Constance 
Elbe afslutade sina stu
dier, en annan svenska 
i nära två decennier 
redan utöfvat dentistens 
yrke med auktoritet af 
vid Köbenhavns univer
sitet aflagd tandläkare
examen. Och i dessa 
dagar, då Carolina Gäll
stedt-Kronmann firar sitt 
(juguårsjubileum som 
tandläkarinna, ha vi an
sett lämpligt presentera 
bilden af en kvinna, som 
dock på en tid, då den 
allmänna meningens för
domar reste synnerliga 
hinder därför, bröt sig 
fram på en ny bana och 
egnade sig åt ett lef-
nadskall, som af gam
malt varit ansedt som 

mannens uteslutande 
privilegium. 

Fru Carolina Gäll
stedt-Kronmann föddes i 
Visby, hvarest fadern, 
från hvilken hon ärft. 
sina mekaniska anlag 
och sin stora energi, 
som ung leknolog hade 
slagit sig ned som klen-
smedsmästare. Vid nit
ton års ålder lemnade 
hon fädernehemmet och 
begaf sig till Stockholm. 
Kort därefter ingick hon 
därstädes äktenskap med 
Carl Gällstedt, son af 
prosten Gällstedt från 
Upland och hvilken eg
nade sig åt tandläkare
yrket. 

Med det största in
tresse omfattade hon sin 
mans arbete. Den ännu 
i Göteborg praktiseran
de tandläkaren Rudolf 
Bredelius gästade ofta 
de ungas hem, hvarest 
han med råd och dåd 
bibragte Gällstedt myc
ket af sin egen stora 
skicklighet och prakti
ska erfarenhet som tand
läkare, blott föga anan
de, att den unga frun 
med spänd uppmärk
samhet följde alla dessa 
hans anvisningar och 
råd. 

Det var dessa läro-
stunder, som gåfvo im
puls till, att hon som 
ung enka med en liten 
son begaf sig till Kö-

• 



O m det s k ö n a mål , s o m b l i c k e n bländar?, 
Ä n f ö r å t r ån t y c k e s v i k a s t und l ig t , 

S a n n i n g s haf, där ö k e n f ä r d e n ändar , 
L e r i s t rå la r , g r ä n s l ö s t , o u t g r u n d l i g t . 

PARL j S N O I L S K Y . 

benhavn för att därstädes idka odonlologiska 
studier, hvilka kröntes med den framgång, 
alt hon den 8 februari 1870 inför därva-
rande medicinska fakultet undergick tand
läkareexamen. 

Några månader därefter blef fru Gällstedt-
Kronmann kallad till prinsessan Eugenie, 
som tillkännagaf sin stora belåtenhet med 
hennes arbete och rekommenderade henne 
till sin moder, enkedrottning Josephine; och 
till ytterligare bevis härpå fick fru G.-K. 
mottaga en minnesgåfva, bestående af ett 
dyrbart smycke med inskription. 

Efter detta erhöll fru G.-K. legitimation 
äfven som svensk tandläkarinna. I denna 
egenskap har hon under de senaste nitton 
åren varit bosatt i Lund, hvarest hon idkat 
en ^synnerligen omfattande praktik. 

År 1874 inträdde hon i nytt äktenskap, 
i det att hon sammanvigdes med danske 
tandläkaren Georg Kronmann, med hvilken 
hon njöt en sann äktenskaplig lycka i nära 
sexton år eller till slutet af fjolåret, då hon 
för andra gången blef enka 

Den försvunna solen. 
Af 

Bamon de Campoamor. 

3«pär jrån en vetenskapens målsman 
/ ff7 döden 
ur vaggan dottern tog, 
att trösta ovan, som vid alla öden 
sin lärdom fram han drog: 
•»Hör, maka min, livad kval! Af stjär

nor klara 
en grupp din blick där når; 
den sol, de gingo kring i syskonskara, 
tänk, slocknade i går. 
Hur må föräldrar, barn i nattmörkt 

vimmel 
ha hjälplöst dött därvid, 
då sol och värme flydde deras himmel 
för all evärdlig tid!-» — 

Vid sådant tal hon ut med ögon våta 
i rymden liknöjdt såg: 
»Kan allt ditt vetande väl känslan 

båta?» — 
hon sade, dof i håg — 
»om nu en Ijussvag stjärna mindre ly

ser 
där invid himlens pol, 
ack, vaggan här ej mer vår dotter hy

ser : 
vi ha ock mist vår sol. . . 
Dock, jämför fjärran världskropp ej 

med henne. 

som, från sin stoftskrud fri, 
har gått med oskuldsfägring på sitt 

änne 
att himlens glädje bli! 
En sol har släckts, men där den lilla 

skrider 
trolsk genom rymdens sal, 
en strålglans snart i hennes spår sig 

sprider 
från solar utan tal. 
Ack, från den dag, då hennes läppar 

kalla 
ej buro lifsfärg röd, 
förmå åt våra läppar solar alla 
ej återskänka glöd. 
Och till en evig ensamhet oss dömer 
vår vagga, stanvad MM...» — 
Af ångest då sin tröst den lärde glöm

mer : 
»Ja, ve, sannt säger du!» — 

De två föräldrame hvarandra sluta 
mot osällt, sorgträngdt bröst. 
På knä vid vaggan se'n de böner gjuta 
i Herrens famn om tröst. 

Göran Björkman. 

Tala vid din fästmö! 

ffijti n:r :r 8 af Idun for i år finnes en ar
tikel med rubrik: »Tala vid din hustru», 
hvars sanning af hvarje upplyst och 

rättänkande människa måste medgifvas. Mig 
ingaf den därjämte några vidare reflektioner 
i ämnet, hvilka gifvit anledning till den upp
maning, som synes öfver denna lilla uppsats. 

Ja, tala redan vid din fästmö och gif hen
ne en klar öfverblick af den ekonomiska ställ
ning, som väntar eder i det blifvande, egna 
hemmet. Det måste vara en ömsesidig rättig
het så väl som skyldighet, att I icke i något 
leken den barnsliga leken »blindbock», när I 
stån inför ett så allvarsamt steg. En sådan 
ärlig uppriktighet är, i händelse de ekonomi
ska utsikterna äro strängt begränsade af små 
inkomster, äfven en säker pröfvosten, huru 
vida ni af er tilltänkta hustru kan vänta verk
lig kärlek och tillgifvenhet, eller om hon valt 
er af andra bevekelsegrunder, hvilka äro långt 
ifrån att befästa lyckan i ett äktenskap, i 
hvilket fall hon hellre gifver er friheten åter 
än lefver ett indraget, arbetsamt lif vid eder 
sida. 

Säkert har mången kvinna fått djupt be
klaga, att icke i rätt tid verkligheten ohöljd 
blifvit henne visad, då hon ej förmår eller 
vill finna sig i ett anspråkslöst, stilla lefnads-
sätt, då hela hennes lust är att lysa för värl
den, då ständiga försakelser — låt vara in
billade, — möta henne, eller då efter en tids 
briljant lif krisen kommer, hård, obeveklig, 
krossande hvarje illusion . . . Därför: tala 
först vid din fästmö och tveka sedan aldrig 

att år efter år »tala vid din hustru», gif hen
ne del af alla förändringar edra affärer under
gå, och hon skall rätta sin hushållning där
efter i stället för att blott följa sina infall och 
tänka: »åh det lär ej vara så failigt, fastän 
gubben pratar om att vi ej lia råd till — 
snart någonting. Jag får allt ändå, det jag 
vill, blott jag passar mig . . . och icke ger vi
ka i första taget » Alltså fullt förtroende 
från början till slut, äfven i detta viktiga 
ärende! 

Nu mera får man väl hoppas och antaga, 
att den bildade mannen hvarken kan eller 
önskar i sin maka se endast en salongsprydnad 
eller en första tjänarinna i sitt hem och för 
öfrigt behandlar henne som en nolla eller som 
ett barn, stående under hans omedelbara upp
sikt, och hvilket han bör afFärda med: »det 
begriper du inte», alldeles som vore hon o-
möjlig för någon allvarlig uppgift i lifvet, 
anlagd for endast s. k. »kvinnopjoller». A r 
det icke mannens såväl skyldighet som rättighet 
att anse hustrun likställd med sig själf i hvad 
som angår båda så nära som den affärsställ
ning, på hvilken hela deras hemlif skall byg
gas? 

Äfven jag kan framställa en »lifsbild», 
men från ett hem, där mannen och hustrun 
voro lika noggrant på det klara med debet 
och kredit, där båda voro ense om, att det 
icke fick gå tillbaka . . . utan hellre arbete 
och försakelse; där äfven barnen tidigt invig
des i den ekonomiska ställningen, hvilket hade 
till följd, att de senare aldrig fordrade mera, 
än som kunde beviljas dem, att de invandes 
i den gyllene lifsåskådning, som lär oss att 
vara nöjda utan öfverflöd, att aldrig lefva 
öfver våra tillgångar, utan med redligt arbete 
förtjäna till våra behof. 

Sedan barnen kommit ut, kunde deras för
äldrar sammanspara något till sin ålderdom 
och behöfde aldrig underkasta sig den föröd
mjukelsen att taga allmosor af sina barn, 
hvilka tvärtom vid föräldrarnes död fingo ett 
litet, men kärt arf — kärt därför att det 
åtföljdes af ömsesidig välsignelse. 

Tala vid din fästmö, innan bandet är hårdt 
tillknutet! Tala vid din hustru, förr än kon
kursen står för dörren! 

Inga Schenfelt. 

Modernt nomadlif. 

Några omoderna varningsord till våra flytt-

ningslystna damer. 

,et är en ohygglig tid, slutet af septem
ber och början af oktober. Halfva 
Stockholm får feber — flyttningsfeber. 

Och ingen läkare förmår någonting. Man sö
ker dem iote heller, utan vänder sig i stället 
till expressbyråar och hyrkuskar. 

Den där febern är kronisk; den lemnar oss 
aldrig fullkomligt; är lindrigare den första 
april, mera elakartad den första oktober. Knap
past någon stockholmare har undgått en släng 
af den, och ingen stockholmsfru — det är då 
säkert. 

Till sin natur är den nervös, mycket nervös. 
Första kännetecknet är, att man inte trifs. 



Det känns, som det vore något i olag i vånin
gen; man kan inte riktigt säga hvad, men nå
got är det. Blicken irrar oroligt kring tak 
och väggar; ibland finner man dekoreringen 
för mörk, ibland för ljus, eller också får man 
en fruktansvärd antipati för grannarne eller för 
portvakten. Och det slutar alltid med att 
man vill flytta. Så ökas febern. Den flytt-
sjuke får en underlig, obeveklig lust för tid
ningar — inte för tidningar i allmänhet, utan 
eget nog, bara för en: Stockholms Dagblad. 
Han eller hon kan inte undvara detta; hon 
bär det med sig, hvart hon går; det blir hen
nes allt i allo, hennes ledstjärna, hennes tro, 
hennes hopp — allt hoppas hon finna på de 
sista sidorna i den under febertillståndet så 
ödesdigra tidningen. 

Och inte nog med att den sjukes första 
fråga, när hon vaknar, gäller tidningen; den 
lemnar henne ingen ro. Den drifver henne 
i yrsel ut på gatorna; hon stannar med en 
betänksam min utanför alla möjliga och omöj
liga hus i stadens centrum och i utkanterna. 
En blick i tidningen, en blick på husnummern. 
Och så i rasande fart, som af intet hejdas, 
upp för trapporna. Hon verkställer i flygande 
fläng, listig som en detektiv, en husundersök
ning. Hon genomgår våning efter våning, följd 
i hälarne af en vicevärd eller en portvakt. 
Hon himlar sig öfver en spricka i taket, be
klagar sig öfver det trånga köket, faller i extas 
öfver utsikten och slutar med att gä sin väg, 
sedan hon kastat en tillintetgörande blick på 
några otvättade, glada barnungar, som gemyt
ligt spela knapp mot förstuväggen. 

Och värden säger med en betydelsefull gest 
till sin trogne vapendragare, portvakten: 

» D m — hon borde på Konradsberg!» 
Ja, det ligger verkligen något Konradsbergs-

mässigt i stockholmarnes evinnerliga flyttningar. 
Små orsaker, stora verkningar! 

Den minsta lilla obetydlighet kan ofta för
må en familj att bryta npp, vända upp och 
ned på det lugna, trefliga hemmet, lockade af 
utsikten att komma till något nytt och bättre. 
Det är som att springa efter lyckan; man fin
ner den aldrig. Lyckan kommer helt ä propos 
som en objuden., men efterlängtad gäst och 
slår sig ned vid ens härd. Och egendomligt 
nog har jag alltid funnit det hemtrefligast hos 
familjer, som flytta mycket sällan. 

Det behöfs en viss tid för att ett hem skall 
få sin prägel — detta något, som skiljer det 
ifrån andra, detta egendomliga behag, aom gör. 
att, fast man är borta, man känner sig som 
hemma. Jag hatar dessa hem, som oupphör
ligen skifta utseende, som alltid tyckas stå 
under flyttning, där man alltid anar tapetse 
råren undanstucken bakom ett draperi och fär
dig att på värdens vink stiga fram och garan
tera, att »det hela är riktigt modernt». Mo
dernt! — hvad betyder modernt, när det är 
fråga om ett hem ? Inte sannt, det är helt an
dra egenskaper som skola till. Först och främst 
lugn och ro. 

Men flyttningar — är det inte att för en 
tid af minst fjorton dar köra trefnaden ut på 
gatan, göra mannen nästan hemlös och för
vandla våningen till en auktionskammare, där 
allt är trafvadt upp, huller om buller. 

Och hvilka olyckor — jag menar nu inte 
bara snufva och reumatism — kunna icke åt
följa otidiga flyttningar! Men det är himlens 
straff öfver flyttsjuka små hustrur, ty — han
den på hjertat, min nådiga, — det är i de 
flesta fall fruarna, som uttala de olycksaliga 
orden: »vi måste flytta!» Herrarne säga van
ligen endast upp, när plånboken säger stopp. 

Men det var om olyckorna vi skulle tala! 

Två skiljsmessor, mina damer, två skiljs-
messor! Ar det inte nog, för att ni ska' tänka 
er för två gånger, innan ni flytta. 

Se här, den första! 
Det var en ung, genomhygglig vice härads-

höfding, som gift sig med en ännu yngre, gräns
löst söt liten blondin. Ingen olycka hade händt 
på bröllopet, och alla tanterna spådde det bästa. 
Men ändå — . Hon ville flytta . . . beständigt 
flytta. Han låg och, rökte och mådde så godt 
på sin soffa efter middagen, och så kom hon 
in och talade om, att man borde flytta; det 
var inte riktigt bekvämt, man kunde nog få 
något ändå bättre. I början tog häradshöf-
dingen saken lugnt och flyttade från Söder till 
Norr, från Norr till Söder. Men när lilla frun 
ändå aldrig fick det riktigt bra, så sa' han 
till sist ifrån. Det var den första skärmyts-
lingen, så följde ordentliga bataljer; trefnaden 
försvann, och nu var det häradshöfdingen, som 
flyttade — flyttade för alltid. Ni tror det 
inte ? Fråga bara lilla fru S . . .! Hon börjar 
alltid gråta, när man talar om flyttningar. 

Den andra. 
Också ett ungt, vackert och förmöget par. 

Om jag minns rätt, var han kavallerist, stor 
fruntimmerskarl och fin gourmet. Han hade 
gift sig af tre orsaker: för att betala sina 
skulder, för att bli stadgad karl och för att 
han var kär. Och det är så sällan man får 
tillfälle slå tre flugor i en smäll! 

Pappa hyrde och möblerade en briljant vå
ning, presten sa' amen, och så flyttade de in 
med föräldrarnes välsignelser och sina vänners 
lyckönskningar. 

Allt artade sig bra i början — tvärt emot 
det gamla ordspråket: all början är svår. 
Svärfar var hygglig i positivus, löjtnanten i 
komparativ form och unga hennes nåd var det 
personifierade adjektivet älskvärd i superlativus. 
Solsken, bara solsken! 

Men hennes nåd med tjugu år på nacken, 
guldfärgadt hår, ramsvarta ögon och en den 
lilla täckaste uppnäsa, svärmade för att flytta. 
Hon ville ha parkettgolf, en budoar i ljusblått 
med stoppade sidenväggar och en åttkantig sa
long med växtfönster. Och allt det där fanns 
nummer det och det vid gatan den och den. 
Man måste därför flytta. 

»Jag känner på mig, att det händer en 
olycka», sa' löjtnanten profetiskt inne i sina 
blonda mustascher. 

Man flyttade. Och olyckan hände. 
Flyttningen medförde utelif för löjtnanten, 

små glada middagar som förr i världen, spel
partier på högvakten hos jourhafvande officern, 
finfina ostronsupéer med strömmar af guldklar 
Pommery. Det gamla otvungna kamratlifvet 
med sin öfversvallande glädje sköljde bort de 
goda föresatserna. Och när lilla hennes nåd 
ändtligen hade sin budoar med stoppade siden
väggar i ordning, fick hon aldrig höra sin mans 
sporrar klinga i den; de klingade på annat 
håll . . . 

Han hade kommit i tillfälle att allt för ti
digt fresta ungkarlslifvet på nytt. Den gamla 
smaken satt kvar, och så gick det som det gick. 

Men lilla hennes nåd med det guldfärgade 
håret och de mörka ögonen daterar själf sin 
olycka från flyttningsdagarne. 

Ja, mina damer, flytten aldrig i otid, aldrig 
för en nyck — det medför bara förluster. 
Men vill värden på ett oförsynt sätt öka hyran, 
tål han inte små snälla barn, och förbjuder 
han er att ha ens den allra som sötaste lilla 
turkiska mops, flytta då, men tag för all del 
er man med er! 

Daniel F—m. 

Slutredovisning 
ö f v e r t i l l I d u n s s k o l l o f s k o l o n i i n s a m l a d e 

m e d e l . 

Transport 1248: 58; Oskarshamn 2: 50; Pippi, 
Enköping 3: —; Iduns prenumerant, Ferna 4: —: 
Sex svskon, Borås 6: —; samt ytterligare från 
red. af Idun 25: 21. 

Summa kronor 1289: 29. 

Dessa medel hafva användts sålunda: 
Husgerådsartiklar för köket 90: 50 
Sängkläder och linne 342: 80 
Hyra 65: — 
Mjölk, ägg, smör, potatis m. m 201: 98 
Bröd och ost 69: 86 
Kött och fläsk 103: 97 
Sill och kabeljo 15: 75 
Mjöl 79: — 
Specerier m. m 96: 13 
Kaffe och socker— 60: 23 
öfriga omkostnader 164: 07 

Kronor 1289: 29 

Vinterträdgården i hemmet. 
Prisbelönaclt svar å prisfrågan XXXII. 

ör att med framgång kunna öfvervintra 
L krukväxter i boningsrum, såväl som i 

växthus, fordras i främsta rummet kännedom 
om de olika växtarternas fordringar beträffan
de temperatur, enär långt ifrån hvilka väx
ter som helst med godt resultat öfvervintras 
i boningsrum vid vanlig rumstemperatur. * 

A f vikt är, att värmen hålles någorlunda 
jämn och ej får betydligt variera, samt att 
den, om möjligt, enligt naturens egen finger
visning vid mulet väder och under natten 
hålles några grader lägre än vid solsken och 
om dagen. I rum, som ständigt bebos, torde 
detta näppeligen kunna följas; i rum, där man 
blott eldar för att utestänga kölden, låter det 
sig däremot göra genom att elda tidigt om 
morgnarne, hvarigenom en stigning af vär
men undvikes för natten, hvilket eljes blefve 
händelsen, om eldningen verkställdes om 
aftnarne. 

På vattningen bero till väsentlig del väx
tens helsa och trefnad. Synnerligast under 
den långa, mörka vintern är af vikt att den
na verkställes med nödig omtanke och ur-
skilning. Att på bestämda dagar, som en 
och annan plägar, vattna alla växter, vare 
sig de äro i behof däraf eller ej, måste, som 
enhvar torde medgifva, i hög grad vara skad
ligt för desamma. Stuudom hör man frågas, 
huru ofta den eller den växten behöfver vatt
nas. Att detta helt och hållet beror af om
ständigheterna och omöjligen låter sig bestäm-
mrs, skall nog litet hvar vid närmare efter
sinnande inse. Hvar och en som med nå
gon uppmärksamhet odlat växter har nog 
funnit, att en och samma växtart under 
olika förhållanden mer eller mindre ha
stigt kons*merat det erhållna vattnet. Så
lunda kräfver växten oftare vatten, om den 
står i solen, än i skuggan, på en varmare än 
på en svalare plats, om den är hårdt rotad 
i krukan eller nyss omplantad, vegeterar el
ler befinner sig i hvila o. s. v. Som allmän 
regel gäller, att växterna under den mörka 
årstiden böra vattnas sparsamt, med undantag 
af sådana, hvilkas vegetationstid då infaller, 
samt växter, som »drifvas», såsom hyacinther, 
tulpaner m. fl. Med sparsam vattning me-

* Vi skola i nästa n:r på småafdelningarna un
der rubrik »Fönsterträdgården» lemna anvisning på 
de växter, som fördelaktigast öfvervintras i bonings
rum. 



nas dock ej, att växterna för hvarje gång 
blott skola erhålla helt litet vatten, så att 
blott jordytan fuktas af detsamma. Nej, 
hvarje gång vattning verkställes, gifves så 
mycket vatten, att jordklimpen helt och hål
let genomfuktas, men sedan får man dröja 
med att vattna, till dess jorden blifvit till 
en viss grad uttorkad, eller så att det öfre 
jordlagret nått den torrhet, att en nypa där-
af, tagen och sammanpressad mellan fingrarna, 
ej längre vill häfta samman. I större kru
kor bör jorden på detta sätt vara uttorkad 
till 2 å 3 centimeters djup, innan vatten till
föres dem. Hålles jorden under denna tid 
allt för fuktig, blir följden den, att rötterna 
ruttna, något som vanligen ger sig tillkänna 
genom att bladen gullna och afialla, i hvil
ket fall man måste gifva akt på växterna 
och undersöka, huruvida rötterna äro angripna 
af röta, hvilket lätt utrönes genom att taga 
växterna ur krukan. 

Men lika litet som man under denna tid 
får slösa med vatten, bör man vara allt 
för njugg på detsamma. Växter, stående i 
varma rum, kräfva äfven under vintern rätt 
ofta vatten. 

Dagligen bör man vid en något större sam
ling efterse, huruvida någon växt är i behof 
af att vattnas. Under förra delen af vintern 
vattnas helst om morgnarne, längre fram på 
våren om aftnarne. Vattnet, som begagnas, 
bör, såvidt möjligt, vara af samma tempera
tur som värmen i rummet, hvarest växterna 
stå, till och med några grader varmare. Sär
deles fördelaktigt är att vid vattning af pal
mer, ormbunkar, dracsenor och en del andra 
varmhusväxter nyttja vatten af 25 ä 3 0 gra
ders temperatur. 

Till de mera kinkiga i afseende på vatt
ningen höra kakteerna, hvilka under vintern 
måste vattnas med den största försiktighet. 
Under mulna dagar få de ej alls vattnas, 
utan bör därmed uppskjutas, tills soliga dagar 
inträffa. Många kunna under denna tid lefva 
utan vatten i månader, och hellre må man 
låta dem lida af brist än öfverfiöd på vat
ten. Ljungväxter och ormbunkar böra äfven 
under denna tid hållas vid någorlunda jämn 
fuktighet; fä de blott en gång för starkt ut
torka, äro de så godt som förlorade. Rot
knölar af Begonia, Canna, Funkia, Gloxinia, 
m. fl., som under denna tid befinna sig i 
hvila, få ej alls vattnas. Lökar af Liliumar-
ter blott helt litet någon gång vid kanten af 
krukan, då jorden blir allt för torr. Då dessa 
om våren på nytt börja växa, måste vid vatt
ningen iakttagas mycken försiktighet, ty af 
för mycken fuktighet ruttna de lätt i jorden, 
innan nya rötter och stjälkar vuxit fram. 

Att med en s. k. rafraichisseur emellanåt 
öfverspruta växterna i de varma rummen med 
rent, kylslaget vatten för att i någon mån 
tillföra dem den fuktighet i atmosferen, som 
är så välgörande för dem, är af mycket 
gagn; särdeles torde detta vara att rekom
mendera för de rum, hvarest nödig värme 
åstadkommes medels kaminer, enär luften där 
mera än eljes blir torr och ohelsosam för 
växterna. 

Sprutningen verkställes under den mörka
ste tiden af vintern endast under klara da
gar före soluppgången, längre fram på våren 
morgon och afton, alltid före soluppgången, 
så länge växterna ej äro beskuggade, för att 
undvika brandfläckar på bladen. Växter, 
stående i kalla rum, få ej sprutas; luften 
måste där hållas så torr som möjligt för att 
förekomma mögel och röta. 

Under vintern behöfva växterna ej skug

gas, utan böra få åtnjuta allt solljus, som 
under denna tid så sparsamt erbjudes dem. 
På våren, i slutet af mars eller början af 
april, måste dock åtgärder vidtagas för att 
skydda dem, som däraf äro 'i behof, för de 
då ofta brännande solstrålarne. 

Frisk luft bör under denna tid som all
tid så mycket som möjligt komma växterna 
till godo; dragluft och allt för häftiga tem
peraturförväxlingar måste dock undvikas. 

Den största renlighet är ock af nöden. 
Växterna böra tidt och ofta genom tvättning 
med mjuka svampar, doppade i varmt vatten, 
eller öfversprutningar befrias från damm och 
orenlighet. Härigenom förekommes till stor 
del uppkomsten af ohyra. Krukorna böra 
litet emellan genom skurning med sand och 
vatten befrias från mögel, som under denna 
tid af året mera än eljes afsätter sig på de
ras väggar; jordytan uppluckras med en liten 
träspade eller dylikt, gulnade blad aflägsnas 
o. s. v. Detta såväl af helsoskäl som snygg
hetsskäl. 

I sina krukor väl rotade växter äro lät
tare att öfvervintra än andra, hvarför som 
allmän regel torde få gälla, att växterna ej 
böra omplanteras sent på hösten. Då man 
har för afsigt att genom frösådd eller stick
lingar uppdraga nya växter, bör detta verk
ställas i god tid om våren, så att plantorna 
till vintern blifva något försigkomna. A f 
några, såsom Toffelblommor, arter af Trade-
scantia samt några andra, kunna dock stick
lingar med nästan samma framgång sättas 
hvilken tid som helst af året. 

Ofvanstående torde i korthet utgöra grund-
vilkoren för ett lyckligt resultat vid öfver-
vintriug af krukväxter i boningsrum. 

Viola. 

En gammal historia. 

Skiss af Georg Nordensvan. 

(Slut fr. föreg. n:r.) 

Jag har, tyvärr, ingen tid att sysselsätta mig 
med annat än mitt dagliga arbete. När 

jag har ledigt om kvällarne, tar jag skrifgöra 
med mig hem. Jag måste skaffa mig så stor 
inkomst som möjligt. Du kan förstå, att hus
hållet drar. Pengarne gå ögonblickligen som 
de komma — ofta nog gå dc, innan de kommit.» 

Det var intet spår af ironi i tonfallet vid 
de sista orden. Han sade dem helt lugnt och 
betänsamt — det var ett faktum han talade 
om, och han drog inga slutsatser. 

»Det är när man är ung, man har dylika 
planer,» fortfor han, »planer att verka för det 
allmänna eller att själf intaga en framstående 
plats i samhället eller i det andliga lifvet. 
Dessa tankar höja blicken och vidga ens in
tressen ; de ha sin nytta och ska' ha sin tid. 

Det är när den första ungdomen är öfver, 
man finner sin rätta uppgift, sin verkliga plats 
i lifvet, sin bestämda stol att sitta på. — 
Tage, ser du inte, att där är vått? — Man 
ville lefva för idéerna, ja, det är godt och väl, 
men det är inte allom gifvct. Det vill lyck
liga omständigheter till, för att man skall kun
na egna sig åt realiserandet af ungdomsillusio
nerna. » 

»Det fordras först och främst, att man ärligt 
vill och ärligt försöker,» sade jag. 

Naturligtvis; det medgaf han gärna.. »Men 
man har ochså andra plikter. — Nej, Emma 
då, kan inte Emma stå på benen? — Man 
måste först och sist skaffa bröd åt de sina. 

Och den omsorgen upptar det stora flertalets 
lif. Man har ersättning i att se sina barn 
växa upp och att glädjas med dem och hoppas 
på deras framtid.» 

»Ja,» sade jag, »ett lyokligt hemlif ger na
turligtvis kraft och helsa.» 

Han yttrade sig ej i den frågan. Och jag 
började nu fl hans ställning klar för mig. Det 
lät så inlärdt, det han sade, och det lät allt 
för resigneradt. 

Det var, som hade han velat säga, att det 
är endast i ungdomen vi ha råd att vara hvar 
och en en personlighet för sig. Lifvet flyttar 
oss sedan öfver till kören, och då sjunga vi 
beskedligt med efter den gemensamma texten. 

Men då händer det också, att vi komma 
att se en smula malätna ut, som min vän 
gjorde. 

Han kom in på penningfrågan igen. Det 
var tydligen familjefaderns första och sista tanke. 

Det förslog ingenting, alls ingenting. »Och 
ibland, vet du» — han tog mig under armen 
och sänkte rösten, då han med en skygg ton 
förtrodde mig, att han kunde vara barnslig och 
obillig nog att tycka, att han inte hade något 
nöje af alla pengar han arbetade ihop. An
tingen han förtjänade mycket eller litet, var 
det alltid sak samma. Det förslog inte, det 
rann bort som vatten i sand. 

»Min hustru», fortfor han, »är mycket prak
tisk och håller vårt hem så ordentligt någon 
kan begära. Man får sina små vanor, när 
man har satt bo och inte längre lefver som 
löshäst. Man vill inte ha det sämre än andra. 
Det förstås, jag kan inte neka till, att jag tyc
ker det vore roligt, om hon en liten smula 
delade mina intressen. Det var egentligen förr 
jag gick och nära nog längtade efter det, — 
den tid, då jag hvar ledig stund sysselsatte 
mig med studier i de ämnen, som mest roade 
mig. Då hade jag bra gärna velat ha henne 
med. Men det fick jag inte, som jag velat. 

För öfrigt var hon mer praktisk än jag. 
Och jag insåg mycket snart, att jag inte kunde 
dela mina intressen, utan måste samla dem på 
ett enda. Man skulle ju lefva först och främst. 

Och, som sagdt, jag har ju barnen, jag 
sysselsätter mig mycket med dem . . . » 

Då han talade om barnen, var det ingen 
resignation i tonfallet. Det var alldeles af-
gjordt inte bara därför att hustrun eller barn
jungfrun hade annat att göra, som han gick 
och vallade dem om morgnarna. Det märktes 
af det sätt, hvarpå han höll dem i handen, af 
det sätt, hvarpå han talade med dem, hur allt 
det där roade honom. 

Men jag kunde ändå inte komma ifrån mina 
tankar om saken. 

För resten, hvad rörde det mig? Min gamle 
vän var ju nöjd, åtminstone var han alls inte 
olycklig. Han talade ej om något förfeladt 
lif. Och han var kanske inte mera ensam i 
sina tankar han än vi andra. 

När vi skilts åt, vände jag mig om ett par 
gånger och såg efter honom, där han gick ga
tan framåt med sina tre arftagare — de båda 
ostyriga, som ville ut i vattenpussarna eller in 
på gräsmattan, och den lille bleke gossen, som 
hängde honom i rockskörtet. Ju längre bort 
han kom, dess äldre såg han ut. Inte mera 
den gamle kamrat, jag lefvat ett drömmande 
ungdomslif tillsamman med, utan den stadgade 
familjefadern, som hade fullt med oroande siff
ror i hufvudet och inte fann tid att tänka på 
något annat. 

»Det är världens gång,» sade jag till mig 
själf. Naturligtvis är det världens gång. 

Då kom hon emot mig, den jag gått ut 



för att möta. Frisk och leende som våren 

själf kom hon med små fasta steg gående fram 

mellan planteringarna i det skarpa solskenet. 

Hon hade sett mig redan på afståad, men 

hon ville låtsas om ingenting, försökte se ut 

att tänka på allt annat, än att hon möjligen 

kunde träffa mig här. 

Hon visste ändå, att jag skulle komma. 

Och när jag fick se henne, så glömde jag 

den andre, honom som såg så gammal ut . 

När afgöres Iduns stora pristäfling? 
är den fråga, som nu allt emellan från 

intresserade ingår till redaktionen. Efter 

mycket och ansträngande arbete med de 

till flere hundratal uppgående täflings-

skrifternas genomläsande och bedöman

de ha nu de biträdande prisdomarne 

kommit så långt med sitt arbete, att vi 

hoppas kunna tillhännagifva resultatet 

inom denna månads utgång. 

Gammalt »skräp». 

en husmoder, som vill bringa ordning bland 
allt det gamla skräp, hvilket så småningom 
samlas i hvarje hushåll, skaffar med friskt 

mod fram allt gammalt husgeråd till stor revy på 
en därtill egnad plats, t. ex. på vinden, för att 
ingenting i den minsta vrå, ask eller skåp skall 
glömmas. 

Vid mönstringen af de olika föremålen förfar 
husmodern efter följande tre synpunkter: till för
sta afdelningen lägger hon alla fullt värdelösa sa
ker; till den andra högen föremål, som ännu kunna 
komma andra människor till godo, men icke mera 
kunna gagna hennes eget hushåll; den tredje af
delningen innehåller blott sådana ting, som ytter
ligare kunna användas i hemmet. 

Frågan, till hvilken lott hvart och ett föremål 
bör dömas, skall kanske förefalla mången husmor 
svår, och ändå kan maii ej gifva något tillfreds
ställande råd för alla fall, emedan ett icke passar 
för alla. 

Likväl skall en duktig husmor i hvilken som 
helst ställning, Ull och med om hon »ej behöfver» 
bemöda sig att spara, vid denna mönstring följa 
den kloka sparsamhetens bud. Dock bör hon akta 
sig för allt för stor tiligifvenhet för gamla saker. 
Den, som bor på egen grund och botten, kan ju 
längre hålla fast vid gammalt hopsamladt bohag, 
men den, som är tvungen att draga omkring från 
hus till hus eller från ort till ort, gör bäst i att 
ej samla för mycket på sig. 

I den första högen läggas sålunda sönderslagna 
ler- och porslinskärl, skålar, tallrikar, koppar, 
dockhufvuden, glas, buteljer etc. Husmodern öf-
vertygar sig ännu en gång om, att det ej är möj
ligt att sätta tillsammans dessa skärfvor med 
porslinskitt, fisklim eller syndetikon. Går detta 
ej an, eller kunna de hopsittande sakerna ej längre 
nyttjas, kastas de på sophögen. 

Andra förbrukade föremål af maskstunget eller 
murket trä, såsom sönderbrutna tafvelramar, gar
dinkäppar, linealer, resterna af en skyffel, en kvast, 
en borste, en stege, gamla korgar, baljor e tc , af 
hvilka ingenting mer är att göra — alla dessa 
föremål förvisas till vedboden, där allt hugges 
sönder och användes som bränsle. 

Icke alla lefva i så lyckliga pekuniära omstän
digheter, att de kunna skänka bort mycket. Tvärt
om måste kanske ett stort antal föremål användas 
ända till sista resten, och då äro husmoderns 
skicklighet och arbetslust af största vikt. Kläd-
ningar måste vändas och färgas; af två kristfäl-
liga hopsättes en ny, eller ändras de åt barnen. 
Leksaker eller möbeldelar limmas och hopsättas 
i annan form. Af stora mattor bortklippes den 
bristfälliga kanten, och af det inre mönstret göres 
en liten säng- eller bordsmatta. Af en gammal 
tunna göres, med tillhjälp af såg och hammare, 
en tvättbalja, af en packlår och gamla gardiner 
ett toalettbord o. s. v. 

En hel tjock bok skulle fyllas, om man ville 
uppräkna alla de tusentals föremål, som finnas 
inom hvarje hushåll, och beskrifva, hvartill de 
ytterligare skulle kunna användas. 

Därför gifves eder här, samvetsgranna husmö
drar, blott det rådet: lären er hushålla, lären det 
genom hela ert lif, af edra föräldrar, af väninnor, 
ur böcker och öfverallt, där tillfälle erbjudes; sen 
er om i världen; hållen ögonen öppna öfverallt 
och använden, hvad I sett, på ert sätt för edra 
egna egodelar och förhållanden. 

Men för att återgå till vår »skräpi-revy — huru 
lämpligast åstadkomma någon ordning bland de 
föremål, som äro utgallrade till ytterligare bruk? 
Alldeles utan besvär och kostnad låter detta sig 
visserligen ej göra, men med god vilja bör det ej 
falla sig svårt. Af gamla bräder kan man i hör
nen af ett rum lätt inrätta klädställningar, som 
kunna förhängas med helt billiga tyger, likaledes 
kan man utan snickarens hjälp, nästan utan all 
kostnad, anbringa hörnhyllor och klädhängare. 
Har man tillgång till något gammalt klädskåp, 
någon kista eller dylikt, är det så mycket bättre, 
emedan föremålen däri ligga torrare och mera 
dammfria. 

Vid inhängandet af gamla kläder, lagar man om 
möjligt, att hvarje enskild familjemedlems saker 
komma på ett ställe, så att hvarje person utan 
vidare kan finna sitt äfven i mörkret. Kan ej ett 
sådant afskiljande gå för sig, lägger eller hänger 
man åtminstone herr- och fruntimmerskläder skilda 
från hvarandra. Äfven därigenom underlättas 
framletandet. 

Till bortlagda hattar, band, linne, skodon o. s. v. 
använder man lådor, askar, små kistor, korgar o. d. 
Har man ej sådana till sitt förfogande, så klipper 
och snickrar man sig dylika af papp och gamla 
tomma packlårar, som kunna fås i alla större 
affärer för måttligt pris. Man ställer sedan de 
nedpackade sakerna på golfvet i skåpet eller of-
vanför detsamma, så att de saker, som tillhöra 
en och samma person, få höra tillsammans. På 
samma sätt förfar man med lappar, hvilka böra 
förvaras i askar och lådor. Man skiljer likaledes 
på de, som höra Ull herr- och fruntimmerskläder. 
I en större familj kan man äfven skilja lapparne 
efter tygsorten. 

Allt undanstäldt glas, såsom t. ex. öfverflödiga 
vin- och ölbuteljer, kan man mot inköpspriset 
återlemna i respektive affärer, medikamentflaskor 
på apoteken. — Blomkrukor, lerkärl, köksgeråd 
o. d. uppställer man i god ordning på hyllor, eller 
om sådana ej kunna anbringas på väggarne, skaf
far man sig skåp genom att ställa stora packlårar 
på ända med botten inåt väggen. I dessa skåp 
anbringar man hyllor. 

Käppar, pipskaft, gardinkäppar, spadar, krattor 
o. d. upphängas bäst på en vindsvägg, i det man 
därtill spikar fast läderremmar eller repändar i 
ögglor och träder föremålen genom dessa. Kan 
man ej göra detta, ställer man allt dylikt tillsam
mans upprätt i ett hörn och spikar en liten träslå 
framför, så att det ej kan glida ut. 

För att äfven för framtiden hålla ordning bland 
allt gammalt »skräp», måste man äfven efter öf-
verstånden generalmönstring oftare egna tillsyn 
däråt. 

Man vet då äfven bättre, hvad man har, finner 
tillfälle att använda det och besparar sig mången 
gång öfverflödiga kostnader med anskaffande af 
nytt. 

Smånotiser från kvinnovärlden. 

Nya Idun hade i förliden lördag sitt första 
samkväm för denna höst, hvarvid en inbjuden 
gäst, fröken Marie Mejlander från Kristiania, som 
egnar sig åt skådespelarekonsten, med stor talang 
och under allmännt bifall föredrog en scen ur Adri-
enne Lecouvreur af Scribe och Legouvé på fran
ska samt Björnsons Bergliot på sitt modersmål. 
Fru Eva Vigström (Ave) berättade en skämtsam 
bondhistoria från Skåne. 

Musik och sång utfördes af fruarna H. Friman 
och L. Lundqvist samt fröken Cecilia Lindroth. 

Taflor voro för aftonen utställde af fru M. Bred
berg samt af fröknarna Andersson-Falck, Billing, 
Cramér, Jolin, von Schulzenheim och Toll samt 
ett barnporträtt, måladt af Egron Lundgren, af 
fru Th. Gyldén. 

Teater och musik. 
Kungl. operan. Första symfonikonserten eger 

rum i morgon lördag och kommer att dirigeras af 
hr Frans Neruda. Programmet upptager »Ouvertyr 
till Michel Angelo» af N. W. Gade, symfoni i C-dur 

af Mozart samt en notturno för stråkorkester och 
Suite bohémienne för orkester, båda af Frans Ne
ruda. 

I reprisernas rad har denna vecka införlifvats 
»Robert af Normandie». Under inöfning med ny 
rollbesättning är Lortzings vackra opera >Tsar 
och timmerman», hvilken ej gifvits härstädes på 
många år. 

Ännu en gång påminna vi om abonnements-
teckningen, hvilken afslutas torsdagen den 16 den
nes. Hufvudstadens operavänner handla både i 
eget och operaanstaltens intresse genom att så all
mänt som möjligt ansluta sig till den abonne-
mentsinbjudning, som utfärdats. 

K. Dramatiska teatern torde nu snart, sedan hr 
Hillberg åter tillfrisknat, vara färdig med sitt an
dra nya program, hr Frans Hedbergs »Hårda sin
nen». 

Torsdagen den 16 dennes gifves å k. operans 
scen af dramatiska teaterns artister med benäget 
biträde af hr Knut Almlöf en afskedsföreställning 
till förmån för den aktade och uppburne skåde
spelaren C. F. Lagerqvist. Programmet kommer 
att upptaga enaktsproverbet »Förlåt mig» och tre-
aktslustspelet »Advokaten Knifving». 

Svenska teatern har tillsvidare nedlagt de mun
tra farserna »Durand och Durand» samt »Salig 
Toupinel» — detta med anledning af det gäst
uppträdande, som den norske karaktärsskådespe
laren Bernt Johannessen från Bergen i denna 
vecka begynt å dess scen. 

Vasateatern gaf torsdagen den 2 dennes Millöc-
kers sedan länge bebådade operett »Stackars Jo-
nathan». Att döma af det lifliga bifall, som denna 
afton gång på gång genljöd i salongen, torde di
rektionen i denna operett hafva funnit ett verk
ligt kassastycke. Bifallet var ock välfärtjänt så
väl hvad beträffar operetten själf som utförandet 
af densamma. En originell och kvick libretto, 
vackra och tilltalande melodier, roliga kupletter, 
lifliga körer — se där de utmärkande dragen för 
denna nya operett, som på sitt hemlands flesta 
scener haft en mer än vanlig framgång. Hvad ut
förandet beträffar förtjäna särskildt att framhållas 
fröken Ekström som köksan Molly, sedermera mil
lionärsfrun, och fru Stenfelt som den kvinliga lä
karen-primadonnan samt hrr Strömberg ochWar-
berg som resp. Jonathan och impressarion Qvick-
ly. Hvad sången angår tager fröken Ekström 
onekligen priset; hennes spel är ej mindre för
träffligt. De båda direktörerna briljera i sina resp. 
roller. Hr Varberg är af gammalt känd som en 
mycket god kuplettsångare och hr Strömbergs saf
tiga komik kan ej annat än framlocka applådsalf-
vorna. Hr KUngers röst räcker ej riktigt till, men 
han skiljer sig rätt väl från den lefnadströtte mil
lionärens parti. Hr K. tyckes emellertid gå fram
åt, och med trägna studier torde nog rösten kunna 
utvecklas både i skönhet och omfång. — Inöfnin-
gen torde ha kostat mycken möda, men det hela 
gick med schwung och god sammanhållning. Upp
sättningen är synnerligen vacker. Operetten gif
ves hvarje afton för fullt hus. 

Matiné gifves instundande söndag i Berns' kon
sertsalong af den norske bassångaren Albert Arve-
schore med benäget biträde af fröken Petrini och 
harpvirtuosen Lang. Biljetter tillhandahållas i 
hr Äbr. Lundquists k. hofmusikhandel. 

Nya musikalier. 
På Abr. Lundquists förlag: 
Arvid Ödmanns triumfer, favoritmelodier satta för 

piano. Upptager den framstående sångarens bra
vurstycken ur »Faust», »Konung för en dag», 
»Rigoletto». »Mefislofeles», »Aida», »Den vilse-
förda», »Oberon»,^. »Leonora», »Mignon» m. fl. 
Framsidan af det vackra musikhäftet prydes af 
ett synnerligen lyckadt porträtt af den omtyckte 
sångaren. 

Hos hrr Gehrman & Co., f. d. Julius Bagges 
musikhandel: 

Svärmeri, vals för piano af F. Bonnerose; Ayala, 
polka för piano af Oscar Sandström; My Darling, 
schottiseh för piano af Leonard Gautier; LaBien-
venue, vals för piano af A. Manveloff; Falks sång 
ur »Kärlekens komedi» af Ibsen, musik af Emil 
Sjögren; »J drömmen du är mig nära>, sång vid 
piano af Emil Sjögren samt *Ett litet trolU, polka 
för piano, fru Anna Lundberg vid Svenska teatern 
(porträtt på framsidan) tillegnad af Johan Ericsen. 



Förslag till matordning för veckan 

12—18 okt. 

S ö n d a g : Hvitkäl; kokta rÖdspettor; 
oxfilet; risgryn med äpple. 

M å n d a g : Soppa på gröna ärter; 
benig kalfstek. 

T i s d a g : Kabeljopudding; stufvad 
selleristjälk; helgrynsvälling. 

O n s d a g : Buljong, klar med pastej; 
stekt gädda; fläsk med päron; bakelser 
med sylt. 

T o r s d a g : Arter och fläsk; plättar 
med sylt. 

F r e d a g : Ärtpuré med fläsktärnin
gar* och cröutons; kokt gös; arma 
riddare. 

L ö r d a g : Kalfkotletter: risgryns
välling. 

Recept. 

Fläsk med päron. Fläsk, icke fett, 
skares i tärningar och bräckes; päro
nen skäras äfven i tärningar och ko
kas med buljong, hvarefter båda de
larne uppläggas att afrinna; stufvas 
därpå med litet peppar och muskott 
och något af den buljong, i hvilken 
päronen kokt, tills det är färdigt. Ser
veras med stekt bröd. Ganska god an
rättning. 

Stufoad sellerisijälk. Selleristjälk ren
sas och skares i mycket små bitar, för-
välles, får afrinna, lägges i kaktrull 
med ett stycke smör och en nypa mjöl, 
spädes med buljong — eller kokhett 
vatten och smör — och kokas. Då det 
är färdigt och hopkokt, afredes det med 
i grädde uppvispade äggulor, kryddade 
med litet salt och socker. Serveras, 
om så behagas, garneradt med cröutous. 

Anm. Späd selleristjälk är finast. 
Risgryn med äpple. Äpplen skalas, 

urtagas och kokas med sockerlag. Bis
grynen kokas med mjölk och socker, 
uppläggas högt på ett fat, äpplena läg
gas i pyramid däröfver, och inuti dem 
syltade körsbär; mellan hvarje äpple 
lägges ett blad utskuret af angelika 
eller äppelpasta. 

Sockerlagen, i hvilken äpplena kokt, 
hopkokas och hälles öfver det hela; 
serveras varmt. O. H. D. 

Handarbeten . 
Alt förfärdiga pappersblommor. (Forts.) 
Åkervallmo. Af eldrödt silkespap

per klipper man blad, 
af hvilkas form när
stående afb. angifver 
en fjärdedel. En lod
rät linie anger hur 
långt, de fyra bladen 
böra vara samman
hängande. Efter den

na linie på midten af bladet viker man 
dem tillsamman, för att lägga samt
liga ytterkanterna i helt små mot mid
ten försvinnande 
veck, som vid kan
terna böra skarpt till
pressas. Man viker 
därpå ut bladen och 
gör dem i flata han
den kupiga medels 
en fingerborg. Därpå 
tager man ett helt 
litet naturligt fröhus, 
som man omger med 
en mängd svarta 
ståndare, träder det 
genom det i midten 
af blombladet befint
liga lilla hålet, faster det med lim och 
omvirar stjälken med grönt papper 
eller fint grönt ullgarn. Blad klipper 
man efter ofvanstående form, dubbla, 
och inskjuter efter midten en fin stål
tråd. Därpå böjer och formar man 
dem efter behag i handen, drager äf
ven några af bladflikarne öfver en 
knifsegg och fäster dem vid blomstjäl
karne vid dessas omvirande med grönt 
silkespapper. (Forts.) 

Till en praktisk och billig väska till för
varing af proviant, handarbete, mossa, 
blommor eller svamp o. s. v., man köper 

en stor, brokig bomullsnäsduk, som fållas 
rundtorn. Därpå lägger man duken på 
bordet och ritar efter ett fat eller en bric
ka en rundel, på det smalaste stället un
gefär 4 cm. från kanten. På denna linie 
stickar man fast en fingersbred remsa 
af rödt eller brokigt kattun, i hvilken 
en stark list eller ett band införes till 
sammandragning. En med tillhjälp af 
ett tefat tillskuren rund kartongdel 
öfverdragee med kattun eller shirting 
och fästes som botten i midten af på
sen. De fyra hörnen af näsduken 
hänga ned, som prydnad på utsidan af 
väskan. Önskar man göra den elegan
tare, tager man en silkesduk och lika
dana band till genomdragning; äfven 
kan man omge kanterna med spetsar. 
Detta slags väska är mycket lätt och 
kan tom få plats i fickan. 

Billig och vacker porträttram kan man 
med litet tålamod och skicklighet lätt 
förfärdiga på följande sätt. En enkel 
hvit, obetsad träram, som man låter 
snickaren förfärdiga, bestrykes tjockt 
med snickarlim, hvarpå man belägger 
den tätt med de platta sidorna af halfva 
bönor och ärtor. Man kan med dem 

(Forts, å följ. sida.) 

Annonser. 
LEDIGA PLATSER. 

I embetsmannafamilj i småstad ön
skas en anspråkslös flicka af god 

familj att undervisa två barn om 5 
och 8 år samt i öfrigt gå frun till
handa. Den sökande bör hafva vänligt 
och jämnt lynne, god undervisnings
förmåga samt vara verkligt musikalisk. 

Tysk- eller engelsktalande eger före
träde. Svar med porträtt och referen
ser till »Embetsmannafamilj», Iduns 
byrå. [2703] 

En ordentlig uch barnkär flicka 
med god uppfostran erhåller plats 

instundande 1 november i en ung tjän
stemannafamilj i en af mellersta Sveri
ges mindre städer för att sköta två 
barn, en gosse om 4 år och en flicka 
om 2 'h, samt för öfrigt biträda med 
i hushållet förefallande göromål. Lö
nen 100 kronor om året jämte ett 
vänligt bemötande såsom medlem af 
familjen. Svar med fotografi, (som 
återsändes, torde adresseras till »Peter 
och Margit», Iduns byrå. [2701] 

Skickliga och musikaliska lärarinnor 
erhålla goda platser genom Nya 

Inackorderingsbyrån, Stockholm, Brun-
kebergsgatan 3 B. [2740] 

Familj i Vesterbergslagen 
söker GUVERNANT att undervisa 
en a två flickor i vanliga skol

ämnen från och med fjärde klassens 
kurs. Stor vikt fästes vid språk och 
musik. — Härå reflekterande bedes 
sända betygsafskrifter och fotografi samt 
uppgifva ålder, löneanspråk och referen
ser till »Familjemedlem», Bämen vid 
Bergslagsbanan. [2702] 

Halats finnes för en anspråkslös, arbet-
sam, frisk flicka, kunnig i matlag

ning, bak, strykning samt handarbeten, 
om goda vitsord och löneanspråk upp-
gifvas. Adress: »Familj», Kopparberg. 

[2700] 

TT en tjänstemannafamilj på landet 
önskas en skicklig lärarinna att 

undervisa en tolfårig flicka i vanliga 
skolämnen, språk och musik. Någon 
hjälp vid husliga göromål önskas. Svar 
med löneanspråk och betyg sändas till 
» K » , Nyåker. [2726] 

TCJpör en snäll, anspråkslös och barn-
kär flicka ej under 20 år, med 

god uppfostran, kunnig i husliga göro
mål, linnesömnad, om möjligt äfven 
barnkläder, som kan undervisa den 
äldsta gossen om 0 år i förberedande 

skolämnen, musikalisk, villig att med 
husmodern deltaga i hushållet samt 
barnens vård och uppfostran, finnes 
plats ledig — den sökande blir ansedd 
som medlem af familjen — om ansök
ning med löneanspråk, åtföljda af re
kommendationer och fotografi insän
des till * Godt hem» adress Vestervik, p. r. 

"WJĴn tjänstemannafamilj i Vestergöt-
land önskar en lärarinna, som 

kan undervisa i språk, musik och van
liga skolämnen. Svar jämte lönean
språk och referenser till »F. M . » , Wara 
pöste restante. [2659] 

PUTSSÖKANDE. 

En anspråkslös flicka, hälst musi
kalisk, med god karaktär, gladt 

och vänligt sinnelag samt kunnig i 
sömnad och husliga göromål, kan nu 
genast få plats i bättre familj i Vester
vik. Svar jämte rekommendationer 
torde under adress »C. D.» sändas till 
Iduns byrå. [2716] 

2 NTRPFVIN-n önska arbete: en renskrif-
öjöLldl ning i hemmet, den andra 

som lärarinna i familj eller som säll
skap åt en äldre dam. Hon är kunnig 
i språk, musik, litet sång o. handarb. 
Anspr. små. Svar till »Tekla», Öresunds-
Postens kontor, Helsingborg. 

(G. 23781) [2735; 

"•J^tt medelåld., bildadt, anspråkslöst 
fruntimmer (enka) med förmåga 

att sprida trefnad i ett hem, önskar 
värdinneplats. Finnas barn, kunna de 
tillförsäkras öm och samvetsgrann vård 
jämte god undervisn. Svar till »W.—S. . 
Iduns byrå. [2734] 

En flicka önskar plats i familj för 
att mot ringa lön deltaga i hus

liga göromål. Är äfven kunnig i bok
föring. Svar till »A. S.», Fittja. 

[2731] 

Ét, 
som afslutat de för licentiatexamen fö-
reskrifna tjänstgöringarna, men saknar 
medel till studiernas afslutande, vänder 
sig, i saknad af relationer, på detta 
sätt till Iduns läsare med förfrågan, 
om någon skulle vilja hjälpa honom 
till det nödvändigaste under de måna
der, som återstå af studietiden. För 
erhållande af referenser och närmare 
upplysningar vände man sig till »—1 
—d—t», Iduns byrå. [2733] 

"K^n ung flicka, kunnig i klädsömnad 
- " ^ och handarbeten, önskar plats i 
godt hem att deltaga i hushållsgöromål. 
Svar till »Intresserad», Qvicksund. 

[2732] 

"""^•"Tot fritt vivre och ett godt hem 
erbjuder sig en anspråksl. flicka 

af god fam. att deltaga uti och hjälpa till 
med alla i ett hus förek. göromål. I 
brist däraf vill hon mot ringa lön före
stå ett mindre hushåll, helst i närh. 
af Stockholm. Goda rek finnas. Svar 
till »Godt hem 27», Iduns byrå. 

[2717] 

VÄRDINNA. 
En bättre, i vanl. hushållsgöromål 

kunnig flicka önskar sig plats som vär
dinna i något aktningsvärdt hus. Goda 
rek. finnas. Den härå reflekt. ins. god-
hetsfullt svar till » A . F.», Iduns byrå. 

[ 2 7 U ] _ 

IL Vt anspråkslöst fruntimmer önskar 
" • gå i hus och sy linnesöm, enk

lare klädsöm samt lagning mot 67 öre 
om dagen. Svar till »arbetsam», Iduns 
byrå. [2704] 

i^*n vermländska, med godt lynne, 
' önskar plats i vänlig familj i 

Stockholm som sällskap och hjälp. Svar 
afvaktas till »20», Iduns byrå. [2654] 

Ett yngre fruntimmer af god familj, 
som i många år deltagit i husliga 

göromål, eger flerårig vana vid post-
göromål och haft nära 1 | års förord
nande vid 1 klass poststation, önskar 
plats som skrifbiträde, biträde på post
station eller i hushåll. Binga preten
tioner. Goda rekommendationer. Svar 
till » L . » , Iduns Byrå. [2707] 

En prestdotter önsk. skrifplats i kristl. 
sinn. fam. Utm. rek. Svar märkt »N» 

Smedby. [2706] 

En 20 årig flicka, van att underv. i 
musik, sök. ett godt hem, helst 

på land., för att gå matmodern tillh. 
Finnes barn, är hon nöjd att underv. 
i musik. Svar till »Musik» till Allmän
na tidningskontoret, Gefle. [2725] 

En ung flicka söker plats som bonne, 
hjälpreda eller kassörska. Goda re

kommendationer. Svar, märkt »24 år», 
Kil, p. r., emotses tacksamt. [2708] 

En klädsömmerska önsk. arbete i fam. 
Svar till »C. K .» , Iduns Byrå. [2711] 

En ung, bildad, anspråkslös flicka med 
gladt o. jämnt lynne, önskar sig plats 

som lärarinna. Eger flerårig undervis
ningsvana i vanliga skolämnen, språk 
o. musik. Har vacker handstil. Är 
kunnig i kläd- o. linnesömnad samt 
handarbeten o. deltager gärna i alla 
husliga sysslor. Utmärkta, både munt
liga och skriftliga rekommendationer 
finnas. Svar märkt »musikalisk och 
flitig», Lysekil p. r. ["2710J 

H u s m ö d r a r ! 
En 25 års flicka, van vid mindre 

landthushåll, önskar för praktik plats 
i god familj. Är villig deltaga i före
fallande göromål, och om så erfordras, 
villig betala för sig. Svar märkt » X . 
Y . Z.» till Iduns byrå, Stockholm, för 
korrespondens. [2709] 

"WW ärdinne- eller husmamsellsplats 
" sök. af en duglig, nitisk, plikttrog., 

musik. pers. Vack. rek. finn. Godhetsf. 
svar t. »Kompetent», Iduns Byrå. [2741] 

"HJĴ n medellös flicka af god fam., som 
™"* är van att arbeta, önsk. plats, 

helst på landet, för att under en god 
husmors ledning deltaga i alla inom
hus föref. göromål. Lön efter förtjänst, 
eller ingen första året. Svar till »Vil
lig», Iduns byrå, Stockholm. [2705J 

Plats i en god familj 
önskar en ung, anspråkslös flicka för 
att undervisa minderåriga barn i van
liga skolämnen och musik, äfvensom 
att biträda med hushållssysslor. Befl. 
härå torde ins. svar t. »Ädina», Orsa. 

[2611] 

DIVERSE. 

Doktor A. A f z e l i u s , 
LILLA VATTNGATAN 24 . 

Mottagningstid 9—10 och 2—3. 
Företrädesvis mag- och hudsjukdomar. 

[25511 

Dô toi? Carl piensburg 
Lilla Vattugatan 1 4 . 

Träffas alla dagar kl. 10—11. 
Behandlar företrädesvis Barnsjuk

domar. r1343] 

Doktor Per Johansson 
HICMARGATAN 2. 12540] 

IMrlagar il. 9—10, 2—3; söndagar' 9—10. 

Tandläk. Roland Martin 
har flyttat till 

Drottninggatan 15, Stockholm. 
[2687] -





Skafferiet. 
Sockerärter (ärtskidor) snoppas och för

vällas hela; få afrinna, och trädas sedan 
på en stark tråd (till synål begagnas 
en slånbärstagg eller fm sticka), upp
hängas i solen att torka och förvaras, 
hängande fritt i handkammaren. 

Stenia. 

Soppor. 
Jordärtskocksoppa. Man rensar jord

ärtskockor — ej fullt så mycket som 
man brukar taga potatis till potatis
soppa — skär dem i bitar och fräser 
dessa 15 minuter i smör, hvarpå man 
påhäller vatten och kokar dem fullkom
ligt möra. Soppan silas och röres ge
nom hårsikt och får ett uppkok med 
salt. I soppskålen vispas äggulor med 
söt grädde, öfver hvilket den anrättas 
och serveras med stekta brödtärningar. 

Stenia. 

Tvätten. 
Att borttaga rostfläckar ur linne. Ett 

stycke tvål skafves fin och kokas 
med regnvatten till en tjock gröt. 
Med denna gröt bestryker man fläcken, 
beströr den därpå med pulvriserad pott
aska och lägger tyget 24 timmar ute 
på gräset, där det, om vädret är torrt, ofta 
bör påblötas med regnvatten. Sedan 
man tvättat tyget väl, äro fläckarne 
färsvunna. 

Hemmet. 
Fruktservietter. Nu då äpple- och 

pärontiden är inne, vore det kanske på 
sin plats att göra alla värdinnor, hvil
ka bjuda sina gäster på dylik frukt, 
uppmärksamma på, att de samtidigt 
borde tillhandahålla ett tillräckligt an
tal särskilda små fruktservietter. Nu 
ser man på kalaser, huru den ena efter 
den andra tvekande drager fram sin 
ytterst fina näsduk att torka fingrarne 
på den, och man grämer sig öfver, att 
dessa plagg fått outplånliga fläckar eller 
i tvätten måste angripas mer än nyt
tigt är. Fruktservietter göras antingen 
af grå linneväf (detta är mera praktiskt 
än de hvita fransservietterna), i hvilket 
fall man i ena hörnet med röd stjälk
söm broderar en ledig grupp af någon 
sorts frukt. Ännu lämpligare är att 
virka små lappar, högst 25 cm. i fyr
kant. Fram och tillbakagående — eller 
vackrare, alltid börjande från samma 
sida •— en enkel bård, som naturligt
vis bör löpa rundt omkring; så botten
mönstret af stolpar med 3 luftmaskar 
emellan och i midten i täta stolpar en 
frukt, lätt uppritad på rutigt papper. 
Slutligen virkas en treflig spets utom-
kring. 

På samma sätt framställer man af-
långa fo-a/teervietter, hvilka äfven äro 
särdeles att rekommendera. 

Stenia. 

Läkareråd. 
Norrländska. Ni måste under 2 ä 3 veckor 

absolut undvika det, som framkallar dessa 
obehag. Gör morgon och afton skölj ni • gar 
med vatten af 20° terap., försatt med litet 
alun (c:a Va %)• 

23-årig kontorist. 1) Ingnid tre gånger 
dagligen en salva af 1 del borsyra på 10 de
lar lanolin och 5 delar vasdin. Tvätta hvar-
annan kväll med tvål och ljumt vatten. 2) 
Detta torde näppeligen kunna hjälpas. 

M. A. Se svar till Naima i n:r 5. 
Fru Mathikla. Fukta morgon och afton 

samt ett par gånger under dagens lopp dessa 
ställen med en blandning af 2 delar blyvatten 
och 1 del lavendelsprit; de fuktade ställena 
"beströs rikligt med potatismjöl. Utslaget be
ror ej på aagot undérlilslidande. 

Den lö-åriga Zara. Det är omöjligt att 
utan undersökning säkert af göra, hvad detta 
är; sannolikt dock muskelreumatism. För
sök därför grundliga gnidningar med kamfer-
olja morgon och afton och bär ylle närmast 
kroppen. Detta onda har efter all sannolik
het intet att göra med det andra, som så 
mycket — och sannolikt onödigt — oroar 
Eder, och som ej är så ovanligt vid er ålder. 

Emma. Inlägg en bit bomull (vadd), be-
struken med borvaselin (1 : 10) eller ännu 
bättre med en salva af 1 del hvilt preoipitat 
och 2 delar borsyra på 10 delar vaselin. Vexla 
tre gånger dagligen och gör vid omläggningen 
försiktigt rent med litet bomull. D:r —d. 

T i E 1 k ä i i ib sa g 1 1 f V a 1 1 A e . 

Härmed får jag vördsamt meddela, att jag lördagen den 11 dennes kommer att öppna 

en elegant M o d e a f f ä r f ö r D a m e r 
i n:r 3 9 O X^xro-ttxilirxgiga.-teLTi. (f. d. Holländska Magasinets lokal). 

De allra nyaste o. elegantaste Modevaror komma därstädes att exponeras, 
hvaribland särskildt må framhållas: Siden, Sammet, Kappor, Morgonroekar, Under-
klädningar, Schalar i siden och ylle, Band i sammet och siden, Spetsklädningar, 
Blommor, Äkta Plymer, Aigrettes, Fantasifjädrar, Linne-Buktyger i hvitt 

och kulört, Spetsar, Barber, Snörmakerier, Näsdukar m. m. 
En storartad utställning af BÅME-HATTÅR, däraf en stor del Parisermodeller. 

Stort lager omonterade Hattar och Stommar. Dessutom rekommenderas allt hvad som hör till 

Barn- och Baltoaletten. 
Vördsammast F \ H O L Jtf JE/ BL 9 [0737] 

2 9 C D r o t t n i n g g a t a n O Q 
* - * å % ~ ' > S f. d. Holländska Magasinets lokal. Ä-dSL^ 

tfVjKc V Som den äldre affären i n:r SO Drottning-gatan så småningom kommer att upp- tfV|»e T 
nöra, realiseras därstädes nela det gamla lagret t i l l betydl igt nedsatta priser. 7̂  

C l a r a F a b r i k s S t e a r i n l j u s 
[2130] 

Kontor och lager-. 
45 Vesterlånggatan 4<5 * 

( C a r l ( M a l m b e r g s 

välrenommerade 

rekommenderas. 

Observera: 
Endast prima handskar 

säljas, för hvilkas håll

barhet ansvaras. 

Rekvisitioner från /ands

orten mot efterkraf. 

[3721] 

Butiker: 
Staden: 

Vesterlånggatan 45. 
Östermalm: 
Sturegatan 5. 

Söder: 
Södermalmstorg 24. 

Allmänna telefon 724 och 722. ]J 

~**Ebba Hagstedts Damskrädderi, 
40 Brottninggatan 40. 

Billigt. [2718] Smakfullt. 
Hvar Isan •verlsligt godt te erliållas? 

Mina ä k t a t e e r säljas e n d a s t k o n t a n t , och då a l l a m e l l a n h ä n d e r undvi
kits, kunna de lemnas billigare än hos nägon, hvilket ock bevisats af att 

$0F~ omsättningen 1889 tyradubblats. 
Pr efterkraf, postförskott ä 1: 80, 2, 2: 40, 2: 80, 3, 3: 60, 4: 80 pr £ kilo 

(för 25 kronor fraktfritt. Alex. Barclay, Göteborg. 
(Nord. A.-B. Göt. 4053x101 [2441] 

M e d . Da» Otto U l m g r e n s 

T A H D P D L V E R . 

%ufvu3&ontot: Mynttorget 1. 
[1366] 

m m 

É l A. WETTERGREN & C:ô i 

m 
Göteborg [2569] 

tillverka och. försälja 
D a m k a p p o r 

i parti för återiörsäljning 

M Å G G Ö R D L Å R 

för fruntimmer. [2527] 

Jakobsgatan 22 A, 2 tr. 
Fru R o s a l i e E r i c s s o n . 

B ä r v i a e r , | 
Bärsafter och Ä t t i ka ! 

af 
Liljeholmens Vinfabriks 

prisbelönta tillverkningar försäljas 
hos hrr specerihandlande. Se Idun 
för fredagen den 25 april. 

Viner och safter försäljas 
på hel- och halfbuteljer, tredubbel ra 
ättiksprit på större flaskor, alla' 
försedda med etiketter, innehål
lande fabrikens namn. [1896] 
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ästsorterade»f 
OSÄTTNINGS-i 

- magasin i Sverige. 
2 Josephsson & Ågren 

§ 13 Drottninggatan 13 

2 7 d e c e m b e r 
är 3:dje dragningen i Kulturhistoriska 

Föreningens lotteri 
på könet-, industri- och slöjd föremål. 
Lotteriet omfattar 10,000 vinster, värda 
175,000 kr., och med hufvudvinster 

af 2,500, 2,000, 1,500 och 1,000 kr. 
värde. Lottsedlar till 2 och 3 kr. säl
jas i alla boklådor. [1939] 

EXCELSIOR-T^al 
Direkt fr. produktionsorten bbI 

1 CEL 
SIÖE 

T 

E 

Direkt fr, produktionsorten 
imjorteraflt, oförfalsKaflt 
KINESISKT TE 

med fin arom försäljes i fiere utmärkta o. prisbilliga kvaliteter gen. Hrr Speceri-handl. En gros lager hos 
Otto Dahlström & Co 

XCELSIOH-T 

X 
CEL! 
SIOEl 

T 

E l 
[2356| 

W e s t b e r g s o ö f v e r t r ä f f l i g a T v ä t t p u l v e r J ö n l a L Ö p i z i s 
hos alla specerihandlare. [1972] 



Frågor. 
N:r 761 . Har någon af Iduns läsarinnor 

försökt den s. k. Laetoserin-cacaon ? Är den 
lika smaklig som annan cacao? Hvaraf till
verkas den? Intresserad husmoder. 

N:r 762. Skulle nägon af Iduns alltid be
redvilliga läsarinnor godhetsfullt vilja upp
lysa mig om, hur lapisfläckar borttagas ur 
kläder? 

N:r 763. Kan och vill någon vara så snäll 
och underrätta mig, hur jag skall få bort 
svarta ränder, som bruka uppkomma i nedre 
kanten af mina helylleklädningar, sa fort de 
genom dagg eller regn råkat att bli väta, och 
som envist sitta kvar, äfven sedan de blifvit 
torra. Tacksam för svar vore Bekymrad. 

N:r 764. Fårslakttiden är inne. Hur skall 
man bäst tillgodogöra sig alla delarna af ett 
slaktadt får? Husmoder på landet. 

N:r 765. Skulle någon af Iduns ärade lä
sarinnor godhetsfullt vilja ge mig prof på nå
gra vackra smala och bredare spetsar till ut
styrsel ? Snart svar emotses med tacksam
het af Ung fästmö. 

N:r 766. Undertecknad, boende i Skara
borgs län, har på försök i är odlat sockerbe
tor, hvilka synas nu vara mycket vackra. 
Meningen vore att af dem koka sockersirup 
för hushållets behof. Jag har sett i någon 
tidning en uppgift på tillvägagångssättet här
vid, men glömt bort det. Vill någon välvil
ligt meddela, hur man skall gå tilhäga för 
att i smått tillreda sådan sirap, vore jag myc
ket tacksam. Verksam husmoder. 

N:r 767. Skulle någon vilja gifvamigorden till 
den vackra sången »Som i ungdomens vår-> och, 
om möjligt, äfven fortsättning på följande ord, 
som jag tror äro af Nicander: »skönast 
är dikten, medan den hvilar tyst uti skaldens 
odödliga barm» Svar emotses tack
samt af Elvira. 

N:r 768. Hvar kan man fä köpa den*för 
etsning behöfliga tlor-ammonia? Tacksamt 
emotses svar af Sigrid. 

Svar. 
N:r 714. 1 Idun för den 12:te denna må

nad frågade Karin efter något att sätta ihop 
söndrigt porslin eller glas m. m. Jag har 
mångfaldiga gånger begagnat syndetikon och 
funnit detta vara det bästa. Jag hade en 
mycket vacker prydnad i form af en urna, 
som blef alldeles sönderslagen, gick i 20—30 
bitar, har nu lagat den med syndetikon, och 
den står där, som om den vore ny. Man kan 
knappast urskilja sprickorna. 

Försök detta, och ni skall bli nöjd. 
Ett vänligt låd af »Gire*. 
N:r 717. För kakerlackors utrotande har 

jag själf användt följande medel och funnit 
det alldeles utmärkt. De ställen, bvarest 
kakerlackorna bafva sitt tillhåll, bestrykas med 
siraps- eller honungsvatten, och därpå strös 
kejsargrönt, som är ett starkt gift, hvarför 
inan bör vara ytterst försiktig vid bruket 
däraf. Köpes för 25 öre antingen å apotek 
eller i färghandel. Grefvinnan S. 

Breflåda. 
Greta L. Vill Ni vara god uppgifva nam

nen på förf. till de Öfver sättningar, Ni till
sänd! oss. Stå dessa skisser i någon utkom
men bok, eller har Ni tagit dem ur någon 
tidning? 

Laurentia. Frågan »Blondin eller brunett» 
är ju nu redan från llere synpunkter belyst; 
vi ha ej längre råd offra utrymme på den
samma. 

Gurli, »En bal» är ett bra poem; vi spara 
det till säsongen. — Pristäilingens utgång 
hoppas vi kunna tillkännagifva inom denna 
månad. De många täflingsskrifternas genom
läsande af nere prisdomare, bosatta på olika 
orter, måste naturligen draga ut på tiden. 

Rasmus. När vi få utrymme. 
Fan. Blås Ni er pipa, och lemna Apollo 

lyran i fred. 
Helge. Välment, men alldagligt. 
Thecla K. Post festum. 
von S—n. »Obildad läsarinna af Idun.» 

Edra anmärkningar kunna nog ega befogen
het och vi skola för framtiden se till att så 
mycket som möjligt undvika missförhållandet. 

Via. Föreningen »Myrorna» gör inga upp
köp. Allt hvad som samlas, lemnas gratis. 

En slöjdvän får de bästa upplysningar ge
nom att vända sig direkt till Nääs slöjdsemi
narium. 

B. S. — Kalmar. Se annonsen i dagens 
nummer om Aspinalls emaljfärger. 

Ueseda. »Elena» har uttryckt som sin be
stämda önskan att ej bli känd. Skulle Ni 
dock personligen vilja sätta er i förbindelse 
med henne, skola vi gärna stå till tjänst som 
mellanhand att befordra brefvet. Red. 

Innehållsförteckning:: 
Carolina Gällstedt-Cronmann. (Med por

trätt). — Den försvunna solen; efter Ramon 
de Campoamor af Göran Björkman. — Tala 
med din fästmö! Af Inga Schenfelt. — Mo
dernt nomadlif; några omoderna varningsord 
till våra flyttningslystna damer, af Danied 
E—m. — Slutredovisning öfver till Iduns skol-
lofskoloni insamlade medel. — Vinterträdgår
den i hemmet; prisbel. svar ä prisfrågan 
X X X I I , af Viola. — En gammal historia; 
skiss af Georg Nordensvan. (Slut fr. föreg. 
n:r.) — När afgöres Iduns pristäfling. — 
Gammalt »skräp». — Sraånotiser från kvinno
världen. — Teater och musik. 

Förslag till matordning för veckan 12—18 
okt. — Handarbete. — Matlagning. — Bak-
nirig. — Drycker. — Diverse. — Skafferiet. 
— Soppor. — Tvätten. — Hemmet. — Lä
kareråd. — Frågor. — Svar. — Breflåda. 

P e r c y F . L u c k & C : o 

S t o c k h o l m . 

China Theer, 
C o n g o u . 

Pris pr kilo 
Finest Moning 11: 
Kungchow 9: 
Oonfa 7: 
Mn«ing _ _ 6: 
Kaisow n:r 1 5: 

Kaisow n:r 2 4: 
Kaisow n:r 3 3: 50 

i Congou. . . . . 2: 80 

S o u c h o n g 

Finest Souchong.. 
Lapseng Souchong 

., Souchong n:r 1 
)l) Souchong n:r 2 

11: — 
7: — 

5: — 
4: 30 

B l o m T h e . 
Pris pr kilo 

Finest Blom Pekoe 16: 50 
Blom Pekoe n:r 1 9: 70 
Blom Pekoe n :r 2 7: 30 
Finest Scented Orange Pekoe 7: 80 
Hyson (grönt) _ 6: 20 
Seented Orange Pekoe 6: 20 
Oolong 5: 25 

Indiska Theer. 
Finest Assam 11: — 
Malty Cachar Pekoe 9: — 
Assam 6: 20 
Ceylon 6: 75 
Darjeeling 4: 80 

Försändelser till landsorten emot efterkraf 

The-B landningar. 
Pris pr kilo 

Non Plus Ultra 11: — 
O. T. D 8: 50 
Czarens 7: 30 
Mandarin 6: 40 
Stora Moguls 5: 40 
Mikadons 4: 50 
Kalifens 3: 50 
Behausens, original 7: 10 
Behausens 4: 30 
Smulthe 3: 50 

Särskildt framhålla vi »Stora Mo-
guls» och »Mikadons» theblandnin-
gar å kr. 5: 40 och 4: 50 pr kilo 
såsom varande mycket passande hus-
hållsthe af god kvalité. 

eller postförskott. a<m] 

u s m ö d r a r ! 
Försöken Th. Wiriborg <& C:is 

i Stockholm tillverkmagar af 

Lactoser in-Cacao, 
förordad af professorerna C. E Berg

strand och Olof Hammarsten; 

Concentrerad 
Ättika 

pä flaskor för ut
spädning. 

Senap, 
blandad som engelsk 
o. franst, öere sorter. 

Biffstekssås, 

Soja, 
Malda kryddor 
(garanteras oblan

dade) på bleckdosor 
med genomborrade 

lock. 
Flere prismedaljer erhållna, och äro 

fabrikaten fullt jämförliga med de bä
sta utländska. Tillhandahållas bos hrr 
specerihandlare. 12228 ] 

*k <ti ^ A i AitiA 
Fosfatpulver. 

Dietiskt medel för det uppväx
ande slägtet. 

Benbildande, Magstär
kande, Blodrenande och i 
viss mån Blodbildande. 

Säljes a 1 kr. pr ask hos hvarje 
välförsedd Specerihandlare, samt i 
parti hos 

Colldén & Lagrelius, 
[268C] 2 Skottgränd 2 . 

Hvarje husmoder, 
som sätter värde på att ™d hembak-
ning erhålla goda småbröd och tårtor, 
spis- och knäckebröd, olika sorters lim
por, olika slags karameller och glace 
samt god jäst m. m., m. m. bör in
sända 75 öre i frimärken till C. O. Ek
blad & Comp:s bokhandel i Vestervik, 
då portofritt erhålles en tillförlitlig 
S a t s - b o k för nämnda ändamål. [2167] 

ej beredt för Londonskeppning, 
1: 50 och 2: 50 butelj. 

IVid kontant köp lemnas 10 proc. rabattJ 

Leffler & K:ni, 
6 Hötorget 6. 

Vinbolaget Brages efterträdare. 
[26971 

C A R L J O H A N S O N S 

[2582] 4 5 Drottninggatan, en tr. 
Stor utställning af MöMer i moderna och antika mönster. 

Prisbelönt, iskällarsaltad 

rena sidor, 
(för hushåll) 

i 'Is, '/is, '/3a tunnor hos 
[2670] Fr. Ramström, Hernöscmd. 

Banyuls-Trilles. 
Ett aptitgifvande, magstärkande vin, 

afsedt för convalescenter och svaga 
personer i allmänhet. 

Bekommenderadt af många hrr lä
kare. 

Pris för butelj kr 3: — hos 

H ö g s t e d t & Co., 

[2327] Stockholm, 32 Begeringsgatan. 

| Glasögon [ 
J Pincenez, Teater- och Reskikare 
J m. m. af bästa kvalitéer hos 
J Fabrikör C. G. Collin, 
J 3 Storkyrkobrinken 3. 
j F i l i a l : 20 Fredsgatan 20. 
J [2358] 

r 
[med moder- o. 

lavementsrör 
2 kr. st. 

Diflaskor 
35 öre st. 

Klysopomper 
kr. 2: 50 st. 

Inandningsapparater 
3 kr. st. 

Febertermometrar 
2 kr. st. 

Lavementssprutor, 
Stickbäeken, 

Åderbråeks-Strumpor, 
Ispungar etc. etc. billigast hos 

NUHA PETERSON, 
Kongl. Sofleverantör, [2679] 

32 H a m n g a t a n 32. 

[2621] 

I 

Porslins- & Terracottamålning 
meddelas undervisning af van lärarin
na. Anmälan alla dagar kl. 10—1. 

Drottninggatan 74, 2 tr. 
O B S . Ändrad adress. 

[2727] Anna Hallgren. 

PAPPERSHANDEL 
100 ark 

50dt papper 
SAMT 

100 st. kuverter 
[2584] säljas för 

6 0 öre. 
Profver sändas franko. 

i parti och minut. 



S v e a D a m l i f v e t . 
Tillverkadt af finaste kamgarnstyg i 

endast moderna mönster, blusfason med 
sleif, pris pr st. 3 kr. Order expedie
ras till landsorten mot efterkraf. 

[2269] A. Williamson, Stockholm. 

P i a n o m a g a s i n . 
F l y g l a r , F i a n i n o s , T a f f l a r och 

Orglar från ia • och utländska utmärkta 
Fabriker t i l l de b i l l igas te priser. 
För instrumentens bestånd ansvaras. 

Äldre Pianos tagas i utbyte. 
OBS. Ständigt lager af F l y g l a r 

från Bliithnei och PianinOS från G 
Schwechtens berömda fabriker. 

GUST. PETTERSSON & Komp., 
43 Regeringsgatan 43. 

1fF~ Flyglar, Tafflar och Pianinos 

från J . G . M a l m s j ö . [1367] 

Emalj erade Kok
kärl, 

\ Emalj erade Fisk-
kittlar, 

^Emaljerade Pota-
tiskokare. 

F. 0. Lindblom 
65 Drottninggatan 65, 

[20S_] g 

å n Bort med liktornarne! 
D e l e t o r . 

Ett nytt, osvikligt, smärtfritt lik-
tornsinedel (bättre än Collodin och alla 
andra liktornsmede!) borttager full
komligt liktornar med roten inom kor
taste tid. Inlagdt i eleganta karton
ger har Deletor den stora fördelen fram
for alla dylika medel, att man stän
digt bär det på sig. Hvar och en, 
som har liktornar, skall skatta sig 
lyckiig efter att hafva användt Deletor, 
Hvarje kartong kostar 1 kr., som in
sändes som postanvisning eller i spar-
niärken. Post- o. telegrafadress »De
letor», Upsala, Vaksalalorg 27 och Gö
teborg, Magasinskvar leret 1 cO 2. [2421 j 

Säljes i Stockholm hos C. JF, Dufva, 
Brottninggatan 41, Ijyuisé Blomberg, Ve
sterlånggatan 39, JElin JSdlund, Drottning
gatan 63, Allmä/niia Tidningskontoret, 
Gustaf Ad. Torg, Södra Tidnintjslcontoret 
m. fl., i landsorten & en del Apotek samt i 
välförsedda Parfymeri-, Elciper-ings- och 
Cigarraffärer å 1 krona pr st. 
JBMF~ Sändes franko mot kr. 1,10 i M m . 
[1720] Axel Litström, Falun. 

E 
50 Regeringsgatan 50 

Allm. Tel. 46 47. [1434] 

7lT!TTnTf!Tf lTlTO 

Stärkelse, 
svenskt fabri
kat, gifver lin
net, utan att för
störa det. en 
bländande hvit 
färg. Till salu 
hos alla speceri-
handlande i ri
ket. [1487] 

M o d e r n a Pe l skragar , 
passande för både höst oeh vin
ter, i stort urval från 7 kr. till 
högre priser hos 

D. Forssells Söner & C:o, 
IO Erottnixiggatazi IO. 

[2457] 

fa V . T u - b o r g % K - i s 1 

! n y a H ö s t l a g e r o. M o d e l l e r ! 
rekommenderas. 
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[2608] [2608] 

R. Blaedel & Co.'s Förlag, Stockholm. 

D E V I S E S S T E N 
eller 

Framtidens Läkekonst. 
En bok för alla friska, 

som ej vilja genom 
sjukdom förlora helsa, 

arbetskraft och lif 

J U S T U S . 
i alla boklådor. 

Fr i s 2 Kr. 

CD 

3 
CD Co: 

i-t- £2. 
=3" 

7̂ » o: 
CD <: =r: CD 

2. a 
CO 

Allmänna Lifförsäkringsbolaget 
har nu flyttat till egen lokal i 

V a s a g a t a n n : r 1 0 , 1 t r . u p p . 
(G. 23598) L2698] 

Tillkännagifvande. 
Undertecknad får härmed, vördsamt lillkännagifva, att jag uti huset n:r 1 

vid Slöjdgatan (nära Hötorget) öppnat handel med 

F l ä s k - o c h K o p f v a r o r 
m. ro. m. 1. m. i såväl parti som minut, och skall det städse blifva mig angelägel 
att söka pil bästa sätt och efter bästa förmåga tillmötesgå blifvande kunder med 
goda varor i förening med facila priser. Rekommenderande mig i den ärade 
allmänhetens välvilliga hågkomst har jag äran teckna: 

Med utmärkt högaktning 

Henning Josephson, 
[2729] 7 Slöjdgatan 7. 

H o l l ä n d s k a M a g a v S i n e t s 

V a r u l a g e r 

har f lyt tats t i l l h ö r n b o d e n 

1 4 N o r r a S m e d j e g a t a n 1 4 
( H o t e l l V i c t o r i a ) 

och försälj es det återstående däraf, såsom 

Gardiner, Näsdukar, Portierer, 

Duktyger, Piquéer, m. m. 
U*- tm orimligt billiga priser. <^t| 

[2G22] Sysslomannen. 

F ö r s ö k 

G L E N N E S 

utmärkta 

T H É E R . 
(N.A.-B. ,Göt. 4233 x 3) 

[2669] 

Bad-, Toalett- och 
Vagnsvamp 

nu inkommet ett rikhaltigt lager till 
billigaste pris hos 

A l b . B e r g q v i s t , 
f. i. Joh. G. Pripp & Son, 

Obs. 44 
hörnet af Mästersamuels-

44 Obs. 
[2G68] gatan. På Wilhelm Billes förlag: 

Huru männen fria. 
Den ödesdigra frågan med dess svar 

af A g n e s S t e v e n s . 

Pris 2:25. 

§aedke's Cacao 
är damernas favoritdryck oeh an
vändes numera allmänt i alla finare 
familjer. 

Erhålles endast hos de större Spe-
cerihandelsfirmorna. [2483] 

Sparsamma Fruar! 
Gammalt ylle och ull emottages 

till spanad, väfning af såväl hand-
som maskinväfda tyger, äfven pas
sande till gardiner. Schalar, fil
tar, doffel, utmärkta kläden till 
herrkostymer m. m. 

OBS.! Hvar oeh en får sitt ylle 
tillbaka i form af garn eller väf-
nader. OBS.! Spånadsafgiften den 
billigaste här på platsen. 

Telefon 26 53 . [2266] 

K Hildur Andersson. 
12 Klara Norra Kyrkogata 12, / 

Ett rikhaltigt lager af G0SS- o. Flick-
kläder för alla åldrar, bättre och enk
lare. Kläder sys äfven, då tyg till-
släppes. Telefon 23 62. 

Nancy CederberST* 
24 Vesterlånggatan 24. psiii 
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örjer genom fullt kompetenta personer uppköp i alla möjliga branscher gratis 

ms abonnenter och för uppdrag åt andra mot en obetydlig ersättning. Alla 

skickas mot efterkraf och fä, när varans art sådant medgifver, returneras 

genast) mot fraktkostnaden. Dubbelt porto torde medsändas. [1349] 

G r å r d a . S t ä r k e l s e . 

G å r d a G a r d i n - ! 
f ä r g a d , h v i t , e r é m e ( g u l ) , b e i g e ( b r u n ) . 

I parti hos John Blomberg & C:i, 16 Lilla Nygatan, S t o c k h o l m , samt i minut hos hrr specerihandlare. 

Från Grenna Plantskolor 
försäljas utmärkta 

Fruktträd, Bärbuskar, Parkträd och 
Parkbuskar. 

Priskurant på begäran franko. 

Alfr. Nilsson, 
G r e n n a . . 

[2492] (G. 21802) 

Aspioalls Emalj — se Idun N:r 38. 
-A-spinalls Emalj — for möbler 
-A-spinalls Emalj — för lyxföremål 
jÉUpinads Emalj — för kökssaker. 
-A-spinalls Emalj — för lavoarbleck 
-öLspinalls Emalj — för baljor. 
-A-spinalls Emalj — för allting 

Aspinalls Emaljfärger användas med 
glädje och framgång bland tusentals 
familjer öfver hela landet. Finnas hos 
Stockholms och landsortens förnämsta 
specerihandlande och bosättningsma
gasin. Engroslager hos Generalagenten 

Jul. Ungewitter J:or, 
S T O C K H O L M . [2614] 

världsberömda 
Flytande buljong. 

X 
Handelsmärke. 

C I B I L S är, hvad smak och 
godhet beträffar, oöfverträffad, 
emedan den buljong man däraf 
bereder ej kan frånskiljas den, 
kokt på färskt kött. Bruksanvis
ning på hvarje flaska. Cibils 
finnes att tillgå hos de flesta 
specerihandlare i riket. 

En-gros-försäljning för Stock
holm hos herr Nils Ulin, Allm. 
telef. 67 96. 

Enda importörer för Sverige: 
J. LAGERVALL & C:i, 

[2583] Oöteborg.  

Stockholms Plymfabrik 
är den 1 okt. flyttad från Kungsträd
gårdsgatan 20 till Smålandsgatan 14. 

Amazoner, korta plymer och aigret-
ter finnas på lager. Beställningar af 
garnityr till dräkter efter inlemnade 
färgprofver utföras skyndsamt. 

Gamla plymer renoveras och krusas. 
Ett mindre parti, för säsongen, mo

derna hattar realiseras. 

Stockholms Plymfabrik, 
1 4 S m å l a n d s g a t a n 1 4 . 

(G. 23747) [2724] 

A A ét ék åk é. 

papetserare 
Sängkammar-,/0^ 
Herr-rums-, 1(0 
Förmaks-, BSi med 
Salongs- /fy/i0**' 

Morator 
/Telefon 29 63 

Maskinkrossad A n t h r a c i t , 
bästa bränsle för llluminationskaminer och Värmenecessairer hos 

J O H . L U N D S T R Ö M & K : n i , 
Allm. telef.: 22 88. Kontor: 14 Skeppsbron 14. Bell telef. 18. 

60 19. Försäljning: 5 Strandvägen 5. 
6198. Filial: 1 Parmmätaregatan 1. r2723] 

Teater-Premie-Otligationer. 
D e n 1 n o v e m b e r u t l o t t a s : 

å 40,000, I å 25,000, I å 15,000, 2 å 10,000, 5 å 5,000, 50 å 1,000, 
50 å 500, 750 å 30 kronor. 

Obligationer billigast. Säljas äfven mot månadsal'betalningar. 

Rekvisitioner från landsorten torde åtföljas af rekommendationsporto. 

I . B E L M O N T E , V e x e l k o n t o r , 
Kungsträdgårdsgatan 2 C (Carl XII:s torg). [2666] 

H E R M . M E E T H S 
P r a k t i s k N y h e t ! Specialaffär 

för 

Regeringsgatan 26, 

Brottninggatan 73 A, 

Vesterlånggatan 34, 

Götgatan 24. 

<£ju8fästare 
af bomull. [2635] 

IKRamlosa Plantskola. 
Min nya priskurant öfver rik

haltiga förråd af plantskole-artik-
lar är nu utkommen och tillsän
des franko. 

Helsingborg i sept. 1890. 
]2699] N. P. JENSEN. 

Kunglig Hofleverantör 

Otto Gillbergs 
Etui- & Portfölj fabrik, 

Specialaffär för alla finare arbeten i lä
der, plysch, sammet och siden etc. 

36 & 38 Hamnga tan 36 & 38. 
T e l e f o n 4 9 7 0 . 

Rekommenderar sina tillverkningar af 
alla slags Etuier, Portmonnäer, Plånböc
ker, Portföljer, Damväskor, Sy- & Smycke
skrin m. m., i vackra mönster. 

Montering af Tapesseriarbeten. 
I n f a t t a r A k v a r e l l e r , F o 

t o g r a f i e r o c h P l a n s c h e r i 
r a : : ; a r med passepartout eller kar
tonger. 

R a m l i s t e r t i l l b i l l i g a p r i 
s e r . 
O h s . Fullständigt snickeri i fabriken. 

Goda varor. Egen tillverkning. 
Billiga priser. [2273] 

S v e n s k a s n ö r l i f v e t 

L a S j j U i d e [ 
ger vacker figur. 

La S y l f i . d e är smidigt. 
La S y l f i d e är hållbart. T 

Lager hos 

Jansson «£• K:ni, 
.2696] Hötorget 6. 
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FABRI KS MÄRKEA 
I hyarje välsorterad detaljaffär 

i Skandinavien samt i Barnängeos Försäljnings-
magasin, Vesteilånggatan 47, Stockholm, försäl
jas följande artiklar af prima kvalitet och med 
elegant utstyrsel: 

Barnängens Liijekonvalj-Eau de 

ColOCjne, utsökt fin, uppfriskande och ren med 
rik, naturlig och varaktig liljekonvaljdoft. 

Eau de Cologne Royale , 

Eau de Cologne for Gent lemen, 

Eau de Co logne Exce ls ior , 

Eau de Cologne Concent rée , m . A . 
som genom sin friskhet, renhet och rikedom på 
verklig vällukt öfverträiTa alla andra i handeln 
förekommande fahrikat i denna bransch. Sär
skild! kunna dessa sorter rekommenderas mot 
hufvudvurk, dåsighet, nervositet etc. 

Barnängens Parfymer och Essencer 
med rikaste naturlig blomdoft i smakfullt utstyrda flaskor. Slort urval. 

Barnängens Balsamiska Arfiykos-Asepiin. 
Genom sina milda, men kraftiga egenskaper är denna Aseptin ovilkorligen att före
draga framför hvarje annat preparat i denna bransch. Se vidare den beskrifning och 

de intyg från Nordens förnämsta läkare hvilka åtfölja hvarje flaska 
[17251 

S V E N S K A S T I O K M Å S K U T E R I 
4 0 Drottninggatan 4 0 . 

Se vidare annonsen i månadens första nummer! ~39Q [1922] 

© • w © © * © © » ® © ® © » © » © i > © » o t i e t n e » » 

S ä n d t i l l "Norrbro Vexe lkontor" 
denna och följande 12 månader, antingen 2 kr. 60 Öre eller ock 5 kr., 
sä erhåller Ni i förra fallet en och i senare två teaterobligationer, pä 
hvilka Ni redan den 1 november kan vinna 

4 0 , 0 0 0 k r o n o r . ^ p f i | 
Obs. A teaterobligationen serien 7919 n:r 5, hos oss försåld mot 

5 kr. afbetalning, utföll den 1 maj d. å. 5,000 kronor. ""^jS 
Prospekter gratis mot porto. Agenter antagas. 

S tockholm, »NORRBRO VEXELKONTOR», Norrbrobazaren. 
[2-1691 

© © © • • W © ® © ® ® ® » © » © © ® » © » ® © » ® ® " 

V A N H Q U T E N S 

C A C A O . 
Bäs t —i bruket bill igast. 

Engroslager hos: 

Vilh. Tecktonius, Axel Bergmark & K:ni, 
Stockholm. 

(Nord. A.-B. Göt. 4302x4) 
Göteborg. 

[2722] 

@ ® © ® ® ® ® ® © ® ® ® © ® ® © ® © ® ® ® ® ® © © • © • • © 

U 0 H B 'i J O H N WK 
3 0 V e s t e r l å n g g a t a n 3 0 

rekommenderar sin U T S T Ä L L N I N G af 

MODELLHATTAR 
för säsongen. 2720] 

® ® ® © 9 ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® 9 ® ® ® 
tii •'fri A it A A I-AI Ak A__A_A__A- A A A .A. »JLA A ^ iima «©> A Jm iri tm <fffc A • 
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f F H V a p e t e r , R u l l g a r d i n e r , o r n i s c h e r § 

(uppsättning- ombesörj es) - ™ * r m-m • • 
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Mattor, Portierer, Kardiner 
F . U H N É R & C : i , 

S t o c k h o l m , F r e d s g a t a n 2 2 . [2620] 
Mia. färger osUadlhja. Vrofver utlämnas äfven till landsorten. 

S U C K A R O 
20 GKM- och SilfTermedaljer. Suchard'S Chocolad. 

Erkändt utmärkt kvalité. 

Fabriksmärke. 

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

Suchard ' s Pra l iner , Gianduja , 
K N o i s e t t e s , Nougat i l i es och andra 

r * f c > f w ^ dessertehocolader rekommenderas. 
Ärade konsumenter meddelas, att 

fordna paket, Pure Påte, osockrad 
chokolad med blå etikett, numera 
säljas i kilolörpackning med rödrutigt 
omslag, bärande fabriksmärket. Detalj
priset pr | - och J-kilokaka är 50 öre 
och 1 kr. Kvaliteten har ej under
gått någon förändring. [1342] 

0 S U C H A R D 

Praktisk Konstväfnadsskola, 37 Norrlandsgatan 37. 

Undertecknad, som i 12 år förestått Elfsborgs läns Väf- o. Slöjd- L 
skola, meddelar undervisning uti alla sorters konstväfnader och enk- T 
lare väfnader. Elever, som önska deltaga i undervisningen, torde an- ^ 
mäla sig i skolans lokal. Väfstolar med tillbehör anskaffas. Beställ
ningar af alla sorters Konstväfnader emottagas och utföras noggrannt 

^ till billigt pris. Diverse Konstväfnader, såsom Portierer o. Gardiner af 
ylle o. bomull, Borddukar, Serveringsdukar, Parad- o. Badhanddukar, 
Kuddar, Förkläden, Flossa o. Kiddermönster samt enklare Mattor jämte 

J Gardiner m. m., passande för sommarnöjen, finnas till salu. 
[1654] Johanna. Brunsson. 

Teater-Premie-Obl igat ioner. 
ZE>zr£tgxx±xxg; X n o v e m b e r . 

Vinster å 40,000, 25,000, 15,000, 10,000, 5,000, 1,000, 500 och 30 kr. 
Säljas kontant a 28 kr. pr st., och på månadsafbetalningar på billigaste vilkor] 

O 11S! Såsom säkerhet uteslutande för innehafvare af mina 
afbetalningsbevis är i Stockholms enskilda bank depo-
neradt ett belopp af 

Trettio tusen (30.000) kronor. 
Order från landsorten expedieras mot postförskott. 

A X E L K O L M O D I N , B a n k i r - & Y e x e l a f f ä r , 

F r e d . s g a t a . x i 2 2 , © t o c ! k h . o l m 7 I T . [2640] 

L A R S M O X T É K T S 

tfewtrala K ä r n t v å l till ylletvätt, och 
O l e i n t v å l till linnetvätt användes lämpligast sålunda: 

» \ kg. tvål kokas i 2 liter vatten; när tvålen är upplöst, tillsättas un
der omröring 20 å 25 liter ljumt vatten; i denna utspädda lösning ned-
doppas plaggen, hvarefter de på vanligt sätt genom gnidning rengöras.» 

Finnes hos de flesta specerihandlare samt i mina butiker: [2129] 

j N : r 1 9 S t o r a N y g a t a n N : r 2 9 S: t P a u l s g a t a n 

4 4 

4 4 
4 4 
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4 4 
4 4 

r > r o f v e r st 

M ö b e l t y g och C r e t o n n e 
i nyaste mönster sändas portofritt från 

K. M. Lundbergs Bosättningsmagasin, 
7 S t o r k y r k o b r i n k e n 7, S t o c k h o l m . 

Allmänhetens uppmärksamhet fästes vid den omständigheten, 
att hela mitt nya och stora lager af Möbeltyger, Cretonne, Täck
tyger, Mattor m. m. är undersökt af handelskemister härstädes, 
hvaröfver intyg förevisas och hvaraf bland annat den fördelen åt-
njutes, att äfven vid de minsta inköp man utan vidare kostnad 
kan vara förvissad om, alt varan är tillåten. 

P r i s k u r a a t e r 
å Sängar, Sängkläder, Trikåvaror, Hvita varor, Gardiner och 
Filtar sändas på begäran. 

Beställningar, uppgående till minst 50 kr., sändas fraktfrilt till 
närmaste ångbåts- eller järnvägsstation, undantagandes tyngre eller 
mera skrymmande gods, såsom: Mattor, Möbler, Sängar och Säng
kläder. [2440] 

J u v e l e r a r e L . L A R S O N & C : o , U Ä J Ä 
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