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FRU HDLDA GEFWERT. 

ALLM. BARNHUSETS FÖRESTÅNDARINNA. 

DÄR UPPE på Norrtullsgatan ligga midt 
emot hvarandra på hvar sin sida om 
gatan Änkehuset och Allmänna barn
huset. På den ena sidan bladet som 

är färdigt att falla för höstlig vind, och på 
den andra knoppen, knappast framsprungen 
ur sin hylsa. Lifvets afton och dess morgon, 
och emellan dem båda går den stora allfars-
vägen, hvilken åt den ena sidan mynnar ut 
i det brusande storstadslifvet och åt den an
dra bär till kyrkogården, den stora örtagården, 
som gömmer sida vid sida och under samma 
torfva det vissnade bladet och knoppen. Män-
skolifvets hela, stora saga ligger där likt en 
uppslagen bok framför oss. På dess sista sida 
lät Idun sina läsare blicka för en tid sedan, 
vi vilja nu bläddra tillbaka och se på dess 
första. 

Som Barnhuset räknar sina första dagar 
ända från vår stora konung Gustaf II Adolfs 
tid — då i förening med »hospital för orkes
lösa, barnhus för fattiga barn, som saknade 
omvårdnad, samt tukthus för lösdrifvare» — 
skulle det blifva allt för vidlyftigt att skrifva 
dess historia, utan är det endast Iduns me

ning att låta sina läsare få kasta en hastig 
blick på det nuvarande, hvilket förskrifver sig 
från 1885, och hvilket, tack vare professor 
Medins energiska omsorger, nått den höga 
ståndpunkt det nu innehar som ett mönster
hem, hvilket väcker till och med besökande 
utländingars beundran. 

Stort och väldigt är palatset, som hyser de 
många barnen, och rikt och fullt strömma luft 
och ljus emot oss, när vi öppna porten och 
träda dit in. Att på egen hand och pä vinst 
och förlust gå trappa upp och ned, ur sal och 
i sal, vore dock ganska svårt och dessutom 
af mindre intresse. Vi vända därför genast 
våra steg till husmoderns, fru Hulda Gefwert, 
bostad, belägen en trappa upp i Admini
strationsbyggnaden, hvars fasad vetter utåt 
Norrtullsgatan. Med förekommande vänlig
het och den fint bildade kvinnans intagande 
enkelhet hälsar fru Gefwert oss välkomna, 
färdig att genast ställa sin person och sin 
dyrbara tid till vår disposition. Solig, ljus 
och hemvarm är den lilla våning, där hon, 
efter dagens ansträngningar drager sig till
baka för att i musik och läsning hämta veder
kvickelse och krafter att åter börja en arbets
dag. Af denna hemtrefnad njuta vi nu en 
stund, innan vi börja vår vandring. Man 
märker genast, hvilken rik personlig insats fru 
Gefwert gjort på det område, hvaråt hon nu 
ägnat sitt arbete under fjorton år. Men så 
har hon också, kan man säga, passerat gra
derna inom hemmet och var först under flere 
år förestånderska på afdelningen för de spä
daste barnens inom 
inrättningen vård, in
nan det mera vidt-
omfattande och an
svarsfulla kallet af 
husmoder lades på 
hennes axlar. 

I Sörmlands fagra 
bygder var hennes 
barndomshem belä
get, men stormen 
gick tidigt däröfver, 
och Hulda B artman 
fick snart göra be
kantskap med lifvets 
allvar. Sin undervis
ning erhöll hon som 
helpensionär i fru 
Lidmans skola i Sö-
dertelje. Vid unga 
år blef hon gift, men 
hennes make dog ef
ter ett kort äkten
skap, efterlämnande 
åt moderns omsorger 

deras späde son. Sedan blef hon omgift med 
bruksförvaltaren Gefwert, och Tammersfors 
bruk i Finland blef då hennes hem. Men 
döden inträdde äfven här: utan någon den 
ringaste förberedelse rycktes bruksförvaltare 
Gefwert bort. Det ville fru Gefwerts förtrö
stansfulla och energiska sinne till för att ej 
duka under för alla dessa förnyade pröfningar. 
Efter olika öden blef Allmänna barnhuset i 
Stockholm nu hennes hem och den plats, där 
hennes ovanligt stora praktiska förmåga kom 
till sin fulla rätt. Med sin samvetsgrannhet 
och sitt humana väsende lämpar fru Gefwert 
sig särdeles väl för den ömtåliga och ansvars
fulla post hon där bekläder. 

Vid början af vår vandring inom barnhusets 
vidlyftiga område kanske det nog »går en 
smula rundt» för oss: alla salar och korridorer 
äro hvarandra så lika till färg och inredning, 
och de små sängarna med sina hvita täcken 
och sin stol bredvid sig stå där rad vid rad, 
men efter en stund börja vi orientera oss, och 
intresset håller snart tankar och nerver spända. 

Se här först de yttre konturerna till den 
stora inrättningen! Den rymliga, nästan fyr
kantiga gårdsplanen inneslutes af: 

Administrationsbyggnaden, innefattande expedi
tionsrum, intendentens, husmoderns och läkarnes 
bostäder, portvakts- och förrådsrum samt för poli
klinik afsedda rum, där mottagning af sjuka barn, 
vaccination och ambesiktning försiggå. 

Amsalshuset, som är det största till omfånget och 
beräknadt för 242 barn och 153 ammor, med 88 
rum fördelade i tvänne våningar och så ordnade, 
att fyra från hvarandra skilda afdelningar uppstå. 

A. Blomberg folo. 

ALLM. BARNHUSET FRAN NORRTULLSGATAN. 
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De största salarna äro beräknade för tolf barn och 
åtta ammor. De mindre salarna äro af växlande 
utrymme. 

Koltbarnsbyggnaden, hvilken är betydligt mindre 
och innehåller blott trettiotre rum, ordnade efter 
samma system, men på tre afdelningar. Den öf-
versta af dessa, är beräknad för de egentliga kolt-
barnen — de, hvilka innehafva åldern ett till sex 
år, benämnas så. Den andra är för flickor på sex 
till fjorton år och den tredje för äldre gossar. Alla 
afdelningarna innehålla naturligtvis dessutom sof-
och dagligrum, sköterskerum, tekök o. s. v. 

Ekonomibyggnaden innehåller det särdeles prak
tiskt ordnade och trefliga köket med tre stora pan
nor midt på golfvet för ångkokning samt vid den 
ena långväggen en rymlig spis för bränsle och af-
sedd för sådan mat, hvilken ej lämpar sig att laga 
med ånga. Denna byggnad innehåller äfven sär
skilda matsalar för inrättningens talrika tjänste
personal och för de äldre barnen samt badrum. 
Köksförestånderskans våning är belägen där en 
trappa upp. 

En särskild tvättstuga med torkinrättning o. s. v. 
Sjukhuset med två stora salar, beräknade för tolf 

sängar i hvarje samt elfva mindre rum och för 
öfrigt inneslutande allt hvad vår tid inom området 
kräfver. Det är afsedt för fyrtiofem barn. 

Byggnaden för smittosamma sjukdomar inne
hållande sex rum med aderton bäddar. 

I alla lokalerna samt i de enskilda våningarna 
begagnas elektriskt ljus. 

Vi rikta nu först våra steg till de allra 
minsta, men som alla såväl salar som bäddar 
äro hvarandra fullkomligt lika, nöja vi oss 
med att endast beskrifva en af dem. Tolf 
sängar om en meters längd med knubbiga 
småttingar om cirka tre månaders ålder. På 
vår afbildning synes, huru sängarne stå på 
hvar sin sida om salen med gaflarna vända 
utåt golfvet och ammorna i sina rödrutiga 
klädningar med hvita förkläden emellan hvarje 
säng. Hvita äro filtarna och fint krusade örn-
gåttsvaren och öfverlakanen i bäddarna, där 
de små hvila, så välvårdade och så välfödda, 
att det är en fröjd att se dem. Men så få 
de också en skötsel efter alla konstens reglor, 
medan de vistas inom inrättningen. Ytterst 
älskvärda äro de nu och låta ej sina röster 
ljuda, men när de alla stämma upp, är sä
kert konserten fulltonig. Mest gossar funnos 
där för närvarande; det är i regeln svårare 
att få hem åt dem än åt flickorna, när de, 
efter sin korta vistelse på Allmänna barnhuset, 
skola ut i världen att pröfva lifvets olika lotter 

Hvarje afdelning har sin särskilda sköterska, 
som öfvervakar barnens skötsel, och biträden, 
hvilka af barnen benämnas »mostrar». 

Nu till »kolten», af delningen för små mun
tra fyrar från ett till sex år, hvilka af en 
eller annan anledning tills vidare få stanna 
på barnhuset, ännu ovetande om lifvets tör
nen och färdiga att rida ranka eller slå boll, 
med ett ord till hvilken lek som helst. Den 
stund vi voro där »körde de häst», och små 
fötter trippade med full fart genom den långa 
korridoren, och glada barnaröster ropade sitt 
»hopp, hopp» af hjärtans lust. De rörde sig 
också inom ett område, där deras lungor 
kunde få andas fritt ut i snnd luft med högt 
till tak och god ventilation. På mjölk att 
släcka törsten med var heller ingen brist: 
hvarje ram hade åtskilliga tillbringare till sitt 
förfogande, och med barns kända förmåga att 
inmundiga anlitades de ofta. 

På »sjuken» (ej den för smittosamma sjuk
domar) funnos barn af olika åldrar och sjuk
domsarter. Många, hvilkas rosiga kinder och 
lifliga rörelser ej vittna om det sjukdomsfrö, 
som doldes bakom ytan, andra, som för sin 
kortare eller längre lefnad voro bundna med 
hårda band af sjukdom eller lamhet. Till 
»sjuken» hör en stor veranda, försedd med 
markiser, och på denna få de barn, som äro 
bundna vid sina bäddar, sin del af sommar
dagars sol och varma vindar. 

I skola och slöjd sitta hvarje dag de barn, 
som äro mellan sex och fjorton år, om nu 
någon andlig eller lekamlig krankhet håller 
dem inom barnhusets hägnande murar. Genom 
fru Carlesons och pastor Dehlgrens gemen
samma omsorger få de där så mycken insikt 
i läsning och skrifning, som deras svaga fysiker 
tåla vid. Slöjden förestås af fröken Fliesberg, 
och barnens snideriarbeten voro särdeles vackra. 
Vi öfvervoro en stund slöjdlektionen och åsågo, 
huru små fingrar voro i fart med att sticka 
strumpor och vantar, pojkar så väl som flickor. 
Årligen vid juletid äger en liten försäljning af 
barnens arbeten rum, och de penningar, som 
därför inflyta, insättas i deras sparbanksböcker. 
Gudstjänst äger rum hvarje söndag i skol
salen. 

Nere i det stora köket, ett riktigt ideal för 
kök, fritt från dam och rök, ljust, luftigt och 
glänsande, se vi fru Wahlöf, omgifven af sin 
stab. Sedan folkkökets och utställningskökets 
tid är fru Wahlöf nog så väl bekant för åt
skilliga såväl Stockholms- som landsortsboar. 
Med sitt jämna goda lynne och sin stora för
måga att sköta ett vidlyftigt hushåll — det 
omfattar för närvarande ej mindre än 482 
personer —- med dess mångahanda ansvar och 
bestyr är hon särdeles passande och omtyckt 
på sin plats. Sitt trefliga hem har hon en 
trappa upp i samma byggnad som köket. 

I tvättstugan tvättas dagligen ända till 950 
kilogram kläder. Allt är där medels maski
ner, hissar och mekaniska manglar ytterst 
sinnrikt ordnadt. En större tvätt kan, om 
så påfordras, inom fyra timmar bli från sin 
första början fullständigt inskött och färdig 
att inläggas på de breda hyllorna i linneför
rådsrummet. Förestånderska för denna afdel
ning är fröken Nordström. Det väl inrättade 
badhuset med sin bassäng med klart vatten, 
bastu och varmbad är ock särdeles inbjudande. 

Under lugna varma sommardagar är den 
stora gårdsplanen en hel barnkammare, alla 
de små i sina bäddar bäras då dit ned och 
få sofva ute i det fria. Gymnastikapparelj 
och sandhögar finnas på gården till fröjd och 
gamman för de mera försigkomna. 

När julen kommer, stråla ett trettiotal jul
granar i kapp med tindrande barnaögon och 
vackra julklappar delas ut till de många bar
nen. Alla de smås faderlige vän professor 
Medin och inrättningen själf bestå en del, och 
äfven firman Leja plägar välvilligt komma 
ihåg barnhusbarnen. Men året är långt, och 
barns förmåga att förgöra leksaker är här 
lika stor som annorstädes, så af den varan 
blir omsättningen rask. Godsaker vankas na
turligtvis också vid julen. Till ett par andra 
fester, hvilka regelbundet årligen återkomma, 
har en källarmästare Furman donerat en viss 
summa och därmed förskaffat sig generatio
ners tacksamhet. Den ena af dessa benäm
nes majfest, den andra bärfest, och illustreras 
dessa högtidligheter till och • med af musik 
till små och storas fröjd. Barnen hafva äfven 
midsommarstång, till hvars smyckande de 
själfva förfärdiga små prydnader. 

Vid omkring fyra å fem månaders ålder 
lämna de friska barnen Allmänna barnhuset 
och emottagas af fosterföräldrar i skilda delar 
af landet. Sköterskorna med sitt ansträn
gande och tålamodspröfvande arbete tyckas 
trifvas väl och åtskilliga af dem räkna öfver 
ett tjugutal år i tjänsten. Stor enighet tyckes 
råda inom hela den vidtomfattande anstalten 
och »hvar och en göre sin plikt» är regeln 
som genomgår det hela. 

ADELAIDE NAUCKHOFF. 

» U T O P I E R » . O C K S Å E N » L Ä K A R -

F R Å G A » A F H E L M Y R I N D E R S . 

MOTTAGNINGSRUMMET stod öde, vänt
rummet likaså. Allt var tyst, endast 

solstrålarna dansade lekande in mellan pal
mens gröna blad, hoppade öfver de höga bok
hyllorna och stannade till sist dröjande kvar 
i portiérens mjuka veck 

Doktor Erik Boy satt lutad mot skrifbordet, 
mekaniskt sysslade han med pappersknifven, 
skar på måfå upp sida efter sida i den sist 
anlända medicinska tidskriften, ögnade här 
och där på öfverskrifterna, men kunde ej fästa 
uppmärksamheten vid något bestämdt. Litet 
emellan riktades hans ögon mot den lilla pen
dylen, som lät höra sitt klara och jämna 
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pickande. För öfrigt tystnad, tystnad öfver
allt 

Med en suck lutade sig doktorn tillbaka i 
skrifstolen och lät blickarna hvila vid de ljusa 
vårskyar, som drogo förbi hans fönster. Gud 
ske lof att han bodde vid en så bred gata, 
att han kunde se himlen och känna solljuset 
strömma in öfver sig, det yar då ändå en 
tröst. Men huru länge skulle han månne 
kunna behålla den här våningen, om det skulle 
fortgå på detta sätt? Doktorn rynkade bistert 
ögonbrynen. Och hur skulle han för öfrigt 
kunna existera alls i hufvudstaden, underhålla 
familj, aflöna personal, motse alla andra obe
räkneliga utgifter med en inkomst, som snart 
sagdt kunde betecknas med plus minus noll, 
och hade ej Annies lilla kapital funnits så 

För hundrade gången grubblade doktor Boy 
ånyo öfver detta gnagande problem: hur i all 
världen kunde det komma sig, att just han 
skulle sitta här och vänta förgäfves dag efter 
dag, månad efter månad, på dessa nyckfulla, 
efterlängtade och dock alltid osynliga patien
ter? Förgäfves hviskade förståndet i hans öra: 
»tålamod blott, de komma med all säkerhet, 
bara du väntar,» han ville ej lyssna till den 
rösten, han var blott medveten om en upp
studsig känsla af orättvisa. Var det något 
fel med honom, måntro? Hade han ej tagit 
en vacker examen, arbetat troget och ärligt, 
sträfvat och gnott både i Upsala och här, för
sakat som få och haft ett enda mål: sin exa
men, en enda längtan: att få börja det stora 
arbetet i den lidande mänsklighetens tjänst. 
Han kände, att detta var hans kallelse, han 
visste sig vuxen att taga stora bördor på sina 
axlar och bära dem fram mot målet, stark 
genom sin kärlek till läkarekallet. Det var 
denna hans brinnande håg, som uppehållit 
honom under de långa, sträfsamma studie
åren, men det var ock denna hans åtrå, som 
gjorde det så bittert för honom att nu nöd
gas sitta här i overksamhet, att känna sin 
energi slappas" under detta oaflåtliga väntande, 
detta ständiga ovissa: »i dag kanske, i mor
gon kanske — — » Just nu ville han hjälpa, 
där hjälp behöfdes, just nu ville han — hun
nen till sin bästa ålder — om det så gällde, 
brottas ett tag för lifvet — men det var intet 
sådant som fordrades af honom för tillfället. 
Tvärt om, det gällde blott att lära sig den 
svåra konsten att vänta — — 

En skarp ringning ljöd på tamburklockan. 
Doktorn satte sig ögonblickligen i position, lyss
nande intensivt. 

»Bref bäraren,» anmälde jungfrun, afläm-
nande ett brefkort på doktorns skrifbord. 

»Ja, det borde jag ha kunnat förstå,» mum
lade doktorn för sig själf. 

Äter förgick en hälftimme under tystnad. 
Slutligen lät den lilla pendylen höra fyra långa 
slag; ögonblicket därefter öppnades dörren från 
matsalen till mottagningsrummet, och ett litet 
ljuslockigt hufvud tittade försiktigt in. 

»Har ingen fara, kära Annie,» skrattade 
doktorn så gladt han det förmådde. »Du 
stör mig aldrig, det borde du väl veta,» och 
han fångade i sina starka armar den lilla syl-
fidiska varelse han kallade sin hustru. »Väl
kommen igen, liten, du har varit ute länge.» 

»Ja, vet du, jag tog mig en riktigt skön 
sträckpromenad utåt Sturévägen — där var 
så härligt, jag bara önskade, att jag haft dig 
med, du stygga gosse,» hon ruskade om i det 
mörka håret. 

»Ja, det önskar jag med, här har jag just 
inte gjort någon vidare nytta, gunås. Men 
man får ju lof att hålla sig på sin post i alla 
fall, i den händelse någonting skulle inträffa.» 

»Ja visst, men kom nu, jag är hungrig som 

en varg,» och hon drog honom ifrigt med sig 
ut i matsalen. 

»Nå, Erik, kan du gissa, hvarför jag tog 
mig en sådan lång promenad i dag? Inte? 
Jo, det var för att komma i jämnvikt. Du 
skall tro jag mötte tant Lisen i dag också, 
och jag vet inte, hur det kan komma sig, men 
hon har ett sådant förargligt sätt att säga 
äfven de oskyldigaste saker, att man blir all
deles topp tunnor — ja, du skall få höra.» 
Lilla fru Boy skar för duktiga skifvor af 
steken, bjöd sin man och fortsatte sedan ener
giskt : 

»Jo, först så mönstrade hon mig med en 
lång blick från topp till tå, som om hon tyckte, 
att jag ej borde ha råd att vara klädd som van
ligt folk. Nåja, jag höll på att upplysa henne 
om, att den här klädningen hörde till min ut
styrsel, och att man väl i alla fall måste upp
rätthålla skenet en smula. Eller hur, vännen 
min ? » 

»Jo, visst det, och för öfrigt är det ju du 
själf, som får släppa till härligheten — — » 

»Men nu till tant Lisen, igen. Jo, sedan 
hon frågat, hur vi mådde o. s. v., frågade hon 
naturligtvis också, om du hade mycket att göra. 
Ah ja, tant lilla, men mycket mer kunde han 
hinna med, Erik är en riktig arbetsmänniska, 
svarade jag helt lätt. 'Ja, kära du, nog måtte 
det finnas göra för honom,' vidtog tant, 'jag 
hörde i går, att professor Y . svimmat af över
ansträngning, och att doktor Z . är så öfver-
lupen, att han ej hinner till sina patienter 
förr än kl. 10 på kvällen, det är väl kanske 
öfverdrift, kära du, men hälsa du i alla fall 
Erik och säg, att han kan prisa sin lyckliga 
stjärna, att en sådan epidemi bröt ut öfver 
vår goda stad första året han börjat sina mot
tagningar, det är minsann en lycka för honom 
det! '» 

»Ahja, vet tant, men Erik är både så skick
lig och så ansedd, att han hade nog fått 
patienter med tiden ändå, utlät jag mig, neg 
och försvann. Nå, undrar du nu på, att jag 
behöfde litet friluftsmotion?» 

»Min lilla varmhjärtade flicka,» doktorn 
klappade ömt den framsträckta handen. 

»Men vet du, Erik, det kändes så svårt 
efteråt. Det riktigt snörde ihop strupen på 
mig, då jag tänkte på, att du sitter här dag 
efter dag, nu nästan ett helt år, får ett enda 
enstaka fall kanske en gång i månaden, nå
got hastigt sjukbud, eller dylikt. Du brinner 
af ifver och längtan efter verksamhet och får 
vänta därpå länge ännu, i bästa fall kanske 
två, tre år till, och så helt nära dig finnas 
läkare, som digna under bördan af en för stor 
praktik. Är det någon rättvisa i det?» 

»Det är så världens gång, min lilla revolu
tionär,» svarade doktorn med ett vemodigt 
leende. »Jag har inte hunnit bli modern' 
ännu, blir det troligen icke heller, skulle nog 
kunna sköta om de snälla människorna lika 
bra som någon af de nyss nämnda läkarne, 
men ser du,' min tur har inte kommit än. Det 
är just hvad jag försöker intala mig själf hvar 
gång jag känner mig misströstande. Det är 
för trångt på vår bana, Annie, och många 
välja nog läkarens kall hufvudsakligen för 
lefvebrödets skull. Hos mig är kallelsen där
för visst medfödd, tror jag — min far var 
ju, som du vet, läkare, och jag kan ej min
nas den tid, då jag ej drömde om att själf 
en gång blifva det. Nu gäller det blott, lilla 

Annie, att se hvad din man duger till » 
Han såg vemodigt ut genom fönstret, men 
sade litet uppmuntrande: »Du skall se, snart 
kommer nog min tur i ordningen, och för öf
rigt finns det nog många bland läkarne, som 
ha det än sämre ställdt för sig än jag — stu
dieskulder med mera dylikt — och kanske 

stå de därtill ensamma i världen, utan en 
sådan här liten tröstarinna,» han förde sme
kande hennes hand mot sin kind, under det 
att de långsamt och tankfullt återvände till 
doktorns rum. 

»Jo, jo , det kan nog hända det, gossen min. 
Men nu skall du få höra till hvad resultat 
jag kom under min promenad — se inte så 
förvånad ut, jag kan nog hitta på ett och 
annat, skall du se — jo, hur jag grubblade, 
och hur ledsen jag var, kom jag slutligen till 
klarhet om hvad jag borde göra, och hvad jag 
kanske också gör en vacker dag.» Hon kröp 
upp i soffhörnet och satte sig riktigt till rätta, 
innan hon fortsatte: 

»En vacker dag skall jag gå upp till min 
gamle gudfar, professor X . , påminna honom 
om min tillvaro och i all ödmjukhet hemställa 
till honom, huruvida han ej ville ha den god
heten till dig öfverlåta några af de patienter 
han ej längre medhinner eller orkar besöka så 
ofta han skulle önska. På samma gång skulle 
jag också fråga honom, om han ej möjligea 
för den goda sakens skull ville hos några af 
sina mest anlitade äldre kolleger fälla ett godt 
ord — ej särskildt för dig, min vän, utan för 
andra unga läkare, hvilka de veta sig med 
allt skäl kunna vitsorda. Tror du ej, Erik, 
att om en sådan betydande person som han 
själf skulle taga första steget och visa vägen 
för andra, tror du ej då, att många skulle få 
ögonen öppna för det behjärtansvärda i saken? 
Det är ju ej fråga om att de skulle lämna 
ifrån sig några mera komplicerade fall, hvar
vid deras längre erfarenhet vore oskattbar, de 
kunde ju i stället öfverlåta några enklare, mer 
allmänt förekommande sjukdomsfall, och tänk 
hvilken god gärning skulle de ej göra därmed! 
Att de naturligtvis först skulle vädja till pa
tienternas eget fria val, faller af sig själft. 
Men de kunde ju föreslå, t. ex. 'min bästa 
fru A., jag skulle mycket gärna vilja stå till 
er tjänst, men min tid är för närvarande så 
strängt upptagen, att jag ej anser mig kunna 
börja med er behandling genast. Skulle ni 
ej därför vilja vända er till doktor A . ; han 
är en mycket skicklig och samvetsgrann lä
kare, hvarför jag kan rekommendera honom 
på dst varmaste' etc. Nå, tror du inte, Erik, 
att fru A. mycket rikligt går till doktor Å. , 
låter sig behandlas af honom och — troligen 
blir minst lika belåten med denne, eftersom 
han antagligen gör sitt allra bästa, dels af 
intresse för kallet och dels af tacksamhet för 
rekommendationen. Ja, ser du,» här slutade 
lilla fru Boy sitt långa tal, helt andfådd och 
varm, »det var det här jag tänkte ut, och säg 
mig nu, om du inte tror, att jag har rätt i 
hvad jag sagt.» Hon grep energiskt om hans 
båda händer och såg djupt in i hans ögon, 
hvilka nu glänste fuktiga emot henne. Han 
böjde sig ner och tryckte en kyss på hennes 
panna. 

»Jo, Annie, visst har du rätt, och det har 
nog också någon gång föresväfvat mig, som 
vore en jämnare fördelning mer fördelaktig 
lika väl för läkaren som för patienten. Men 
det tycks ofta som skulle patienterna ej trif-
vas riktigt hos en läkare, såvida de ej få sitta 
och vänta i timtal i ett öfverfylldt rum — då 
först tyckas de fatta en verklig tilltro till hans 
skicklighet. Och hvad beträffar läkarne, så 
känner du nog det gamla ordspråket: 'mycket 
vill ha mer', och jag vet, att äfven strängt 
anlitade, berömda doktorer ibland känna oro, 
då de tycka sig märka en minskning af an
talet besökande. Därför är det nog ej heller 
så lätt att själfmant afsäga sig kunder till en 
annans förmån . . . Nej, vet du, hvad förstånds
människorna skulle kalla sådana där funde
ringar? De skulle kalla dem utopier, käraste, 
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därför att de ej lämpa sig för verkligheten — 
höra blott hemma i fantasiens förlofvade land . . . 
Varma tankar hos en kärleksfull liten hustru, 
väckta till lif en härlig vårdag, då hon läng
tar att göra sina medmänniskor lyckliga — 
varma, kärleksfulla uttryck för hvad som bor 
i ett litet känsligt kvinnohjärta — men i den 
kalla verkligheten gälla de hittills åtminstone 
ej för annat än utopier, kära lilla vän, ingen
ting annat än utopierl» 

L I T E T S K V A L L E R F Ö R I D U N A F 

S N O R R E . 

SKALL DET väl räknas mig till skam, 
Om jag till redaktörn bär fram 

En liten smula skvaller, 
När han sitt bästa för oss gjort, 
Han veta bör, hur på vår ort 
Om Idun talet faller. 

Nog är det underligt ändå, 
Att om man något hittar på 
Att mänskligheten fröjda, 
Så aldrig får man tacken fört, 
Och aldrig nå'nsin har man hört, 
Att folk ä' riktigt nöjda. 

t 

När Idun gaf ett extrablad, 
Tror man hvarenda en blir glad 
Och att det föll i tycket? 
Nej gu' bevars, det talet gick; 
Att om förut man litet fick, 
Så fick man nu för mycket. 

En talar om med harmsen håg, 
Att när förut man »gumman» såg 
Vid allra första »titten», 
Hon nu utaf herr redaktörn 
Har blifvit skjutsad i ett hörn 
Och får ej pryda »midten». 

En fröjdar sig uti sitt sinn' 
Att herrarna ha kommit in, 
En ber att slippa flera, 
Ty komma de en långan rad, 
Ej mer som förr uti sitt blad 
Får kvinnan dominera. 

Min egen tanke är då visst: 
På Iduns-»gummor > snart blir brist 
Och svårt på det gebietet; 

Tag gärna »gubbar» nu en tid, 
Så damerna i ro och frid 
Få växa till sig litet. 

En dam, som ser en smula »torrt», 
Är glad, att versen kommit bort 
Högst upp på andra sidan. 
En ann' den saknar hvarje blad, 
Och om en vacker liten rad 
Hon ber med hopp och bidan. 

Men ibland frågor och bland svar 
Så kvicka som i forna da'r, 
Där känner man sig hemma, 
Där oförändrad!, skönt och lugnt 
Geniet står på samma punkt, 
Och där är Moster Emma. 

Men — å propps — en sak mig slår 
Bland svaren mera år från år 
På vers man praktprof hittar, 
Där frodas som epidemi 
Ett slag af gröt-rims-poesi, 
Som ganska tydligt smittar. 

För »mostrar», som förut ha haft 
Båd' väf och hufvud uppå skaft, 
Nu slagit deras timma, 
Pegasen spattig, trög och halt 
Får skumpa kring i Iduns spalt 
Förulan töm och grimma. 

Hvar fågel sjunger på sin trall, 
Och hvad gör det i alla fall, 
Om versen det är hak i, 
Det är ju ändå godt och bra, 
Att de fått litet roligt ha 
Inkognito där bak i. 

— Nej, här är bäst att ge sig af. 
Min egen kamp i samma traf 
Föll in att med mig gäckas, 
Mot rimbacillens svåra gift • 
Ett motgift uti tal och skrift 
Må mänskligheten räckas! — 

Och nu till sist, herr redaktör, 
Vi damer rå ju inte for, 
Vi ä' för klander böjda, 

Men med allt gnäll och gnat och 
pock, 

Så ä' vi i det hela dock' 
Så innerligt förnöjda. 

När Idun ständigt vill oss ge 
Så mycket intressant att se, 
Så vore vi väl dumma, 
Om vi tillbaka ville gå 
Till tiden när den bjöd oss på 
Hvar vecka blott en »gumma». 

Nu följa vi hvart kungen far, 
Vi se hur kronprinsessan har, 
Hur Halfwyls ha det hemma. 
Ja, sannerligen jag förstår, 
Hur alltihop det där man får 
För samma stackars femma. 

I ett post scriptum allra sist 
Jag undrar, om fru Petterkvist 
Har lof att så sig lata; 
Min Ruff, han skjuter alltid på, 
Och hennes borde väl förstå, 
Att hon får lof att prata. 

A. Blomberg foto. 
ALLM. BARNHUSET: I »KOLTEN». 
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VAR NYASTE PANSARBAT »THOR» I KRONANS DOCKA PA DJURGARDEN. 

V Å R A I L L U S T R A T I O N E R . 

T/"ÅR NYASTE PANSARBAT. Medels vår foto-
' grafs kamera äro vi i dag i tillfälle att låta Iduns 

läsarinnor se, hur det svenska sjöförsvarets nya 
pansarbåt Thor tar sig ut. Af den större bilden, 
som framställer kolossen, liggande i Kronans docka 
på Galérvarfvet å Djurgården, få vi en detaljerad 
föreställning om däcket med dess master, pansar
torn, väldiga skorstenar m. m. På det hela taget 
ter sig ju denne sjökrigets representant föga fruk
tansvärd, där han ligger orörlig i det stämningsfulla 
vinterlandskapet, med Skeppsholmens tysta alléer 
och Söders höjder förtonande i bakgrunden. Men 
granska vi de bägge småbilderna, af hvilka den ena 
återger fören med rammen samt den torpedoslungan-
de tuben, medan den andra framställer aktern och de 
väldiga propellerskoflarne, kunna vi lätt bilda oss 
ett begrepp om fartygets omfång och om den be
tydliga kraft, det torde kunna utveckla i en sjöba
talj. Bilden af sjöofficeren, som placerat sig under 
tuben, och af mannen på dockans barriére, fram-
häfva ytterligare pansarkolossens dimensioner. 

TjW STATLIG MILITARBEGRAFNING firades i 
Jönköping den 20 dennes, då öfversten och che

fen för andra Göta artilleriregemente Jacques de Laval 
fördes till den sista hvilan. Den i sin ålders bästa 
mannakraft så plötsligt bortryckte regementschefen 
hade genom sina dugande militära egenskaper och 
sin sällsynt älskvärda personlighet förvärfvat sig den 
vidaste popularitet, hvilken ock tog sig uttryck i ett 
synnerligen talrikt deltagande från befolkningens 
sida vid hans jordafärd. Vår fotografi, som är ta

gen af hoöotografen H. Holm i Jönköping, fram
ställer det ögonblick, då den väldiga processionen 
passerade Hofrättstorget. Från alla byggnader vaja 
flaggorna på half stång och på torget stå uppställda 
två anspända batterier om fyra kanoner.^ Från Hof
rättstorget bildade öf-
riga batterier af andra 
divisionen front ända 
fram till Kristinakyrkan. 
Hela regementet var 
klädt i stor parad och 
särskild uppmärksamhet 
tilldrogo sig de å Hof
rättstorget stående bat
terierna, med samtliga 
sadlarne täcktamed »val
trapper», prydliga täc
ken i de svenska färger
na och med artilleriets 
vapen, en kreverande 
granat. 

I processionen märk
tes, förutom regemen
tets samtliga officerare, 
som ej förde befälet vid 
de paraderande trup
perna, bland de när
maste anförvanterna den 
aflidnes broder doktor 
Gustaf de Laval. 

• FORTS. OCH SLUT VRÅN N:R 23. 

INGA VAR verkligen förtjusande i kväll. Hon 
hade en ljusgrön, litet urringad råsilkesklädning, 
hvarur den skära, något späda halsen stack upp; 

de blå ögonen strålade af glädje, och de röda läp
parna voro skilda åt, så att hennes små hvita tän
der glimmade fram. Det var något i hela hennes 
uppenbarelse, som kom Emil att tänka på en nyss 
utslagen nyponblomma. 

Där midt öfver salen satt Maja. Dick Berger 
stod lutad öfver henne och tycktes ifrigt bedja om 
något. Maja var lika röd i ansiktet som färgen på 
hennes atlasklädning. Hon lösgjorde hastigt en ros 
ur sitt hår och räckte den åt honom. 

I det samma kom Inga rusande in i fönster
smygen och flög nästan i famn på Emil. 

»Kors, är du här.» 
»Ja, men jag skall genast aflägsna mig.» Emil 

bockade sig stelt. 
»Nej stanna för all del. Hvarför har du inte 

dansat med mig på hela kvällen?» 
»A, du har ju varit så upptagen af löjtnant 

Ulf sax.» 
»Jag kan väl inte säga nej, när^han kommer 

och bjuder upp mig.> 
»Men du behöfver väl inte skratta, bara han 

öppnar munnen.» 
»Ja, när han är så vådligt komisk. Vet du hvad? 

Han sade, att jag var lik en älfva.» 
Emil tycktes icke finna något komiskt i det, där 

han stod med rynkade ögonbryn. 
>Ooh så sa' han, att han aldrig i sitt lif varit så 

lycklig, som när han dansade med mig. Då måtte 
ni inte ba haft mycket roligt, sa' jag. Han tittade 
på mig så märkvärdigt, att jag blef rädd, och så 
sprang jag hit.» 

»Den tilltagsna glopenl Det är då sista gången, 
som han är i vårt hus.> 

Ett ackord slogs an på pianot. Inga och Emil 
tittade ut genom förhänget. Framför pianot stodo 
Elsi och Karl. Man hade bedt om en sång. 

»A, hvad Elsi är vacker i kväll. En sådan hals 
och sådana armar,» sade Inga med beundran. 

Nu klingade genom rummet Mendelssohns väl
kända duett: »Ack, om min kärlek göte sig i ett 
ord ändå.» Karls djupa baryton sammansmälte med 
Elsis höga sopran, och ds sjöngo med känsla och 
musikalisk uppfattning. När sången slutat, bröt en 
stormande applåd lös. 

>Vet du hvad, Emil, jag tror bestämdt, att Karl 
och Elsi äro förtjusta i hvarandra.» 

»Hvarför det?» 
»Jo, här om dagen, då jag kom in i salongen, 

sutto Elsi och Karl inbegripna i ett lifligt samtal; 
vid mitt inträde tystnade de, och båda blefvo allde
les röda i ansiktet.» 

»Jo, du är mig en skön spion 1» 
»Emil, ta mig i hand på, att du inte talar om 

det.» 
Emil tog henne i hand och lofvade, att han inte 

skulle säga ett ord. 
Damernas vals spelades upp. 
»Får jag lof?» sade Inga med en näpen liten 

nigning. 
Emil slog skrattande armen om hennes lif och 

dansade ut. 

II. Holm foto. j 

ÖFYERSTE DE LAVALS BEGRAPNING I JÖNKÖPING DEN 20 MARS. 
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»THOR» i DOCKAN: FÖRSTÄFVEN MED TORPEDOTUBEN. 

Dagen efter balen satt fru Lambert och drack 
sitt förmiddagskaffe i allsköns ro. Plötsligt slogs 
dörren upp, och Inga kom inspringande, klädd i 
skiddräkt, och snöig som hon var, kastade hon sig 
.pustande ned i soffan. 

>Åh, det är förfärligt!» 
»Hvad tar åt dig, barn, har någon olycka händt?» 
»Ja, Maja . . . . » 

»Har något händt Maja? Svara med det samma, 
barn!» 

>Om något har händt henne, ja, det vill jag 
lofva. Emil och jag va' ute och åkte skidor, men 
så tyckte jag, att vi skulle gå in och hämta de an
dra. När vi kommo in i hvardagsrummet, fick vi 
se en härlig syn. Maja satt i knäet på Dick, och 
han kysste henne om och om igen.» 

Fru Lambert smålog. 
»Var det inte något värre; hvad du gjorde mig 

ängsligl» 
»Da ser inte ett dugg öfverraskad ut. Precis 

som Emil, han gick fram och gratulerade dem, men 
den som inte gratulerade, deti var jag det. Kan man 
tänka sig, att Maja inte har sagt ett ord till mig 
om det!» 

»Jaså, det var där skon klämde.» Fru Lambert 
tog Inga om halsen och de gingo in till det lyck
liga paret. — 

Morgonen var inne, då Karl och Dick skulle 
resa. Det hade regnat hela natten; nu sken solen 
fram. 

Elsi stod vid salsfönstret och såg ut på det 
vackra landskapet, där regnet hade sköljt bort nä
stan all snö, och nu hjälpte solen till att smälta 
den öfriga. Här och där skymtade små gröna fläc
kar fram, och vårbäckarna porlade muntert. Det 
låg vårstämning i luften, en flock starar flög skri
kande bort öfver trädgården, allt såg så förhopp
ningsfullt ut, och ändå kände Elsi sig så dyster. 
I dag skulle han resa, hon skulle antagligen aldrig 
få se honom mer. Tårarna stego henne upp i ögonen. 

Elsi var nästan rädd för sig själf. För en må
nad sedan hade hon kommit dit för att sörja öfver 
en, och nu grät hon vid tanken på en annan. 

Karl hade kommit in, men mattan på golfvet 
hade tagit bort ljudet af hans steg. 

»Elsi, gråter ni?» 
Elsi ryckte till och stammade något om, att det 

drog från fönstret. Emil hade fattat hennes båda 
händer. 

»Elsi, vill ni säga mig en sak, innan jag reser?» 

A. Blomberg foto. 

»THOR» I DOCKAN: AKTERSKEPPET MED ENA 

PROPELLERN. 

Hon darrade i hela kroppen och kunde icke få 
fram ett ord. 

»Säg mig, om ni har glömt honom, den ovärdiga, 
som ni var kär i?» 

Soulard-Sidcn 
85 öre till kr. 3: 85 pr meter 

i n y a s t e m ö n s t e r o c h f ä r g e r 

äfvensom svart, hvitt och kulört Henneberg-Siden från 65 öre till 
kr. 16: 45 pr meter — slät, randig, rutig, fasonerad, damast m. m. 
(cirka 240 olika kvalitéer och 2,000 olika färger, mönster m. m.). 
Siden-Damast _ fr. 9 0 öre—16,45 
Siden-Bastklädn. pr robe »kr. 1 2 , 3 0 — 5 8 , 8 0 
Siden-Foulard, tryckt, » 8 5 öre— 3 , 8 5 

pr mtr. Siden-Armures, Monopols, Cristalllques, Moire antlque. 
Duchesse, Princesse, Moscovite, Marcelllnes, siden till täcken och 
flaggor m. m. porto- och tullfritt till hemmet. Profver och kata
log omgående. — Dubbelt porto till Schweitz. 

G . H e 2 a . 2 2 . e b s r g s S i d e n - F a b r i k , Z u r i e b , . 
(K. & K. Hofleverantör.) 

Bal-Siden fr. 6 5 öre—1 6 ,45 
Siden-Grenadin— » 9 0 öre— 8 , 6 5 
Siden-Bengalin... » kr. 1,75— 8 ,35 

Bomulls= & Ylle-

Klänningstyger 
I Enklare & finare. — Senaste 

nyheter. — Stort lager. 
Låga priser i 

I K . L . L u n d b e r g & C : o 
K p ? Manufakturmagasin RR 

"* Drottninggatan 
l*rof<-er fratiko. 

prenumerera på 'Jdun' 

Högstedt & C:o 
32 Kege-ingsgatan 32 

— Stockholm — 
Specialitet: 

B o r d e a u x - & 
B o u r g - o g - n e - v i n e r 

Bil l iga priser. 

VAR GOD SE HIT! 
En flicka beder någon. ädelsinnad person 

om elt län af 50 kr. Är i verkligt behof 
däraf nu. Betalning enl. öfverensk. Snar 
hjälp dubbel hjälp. Svar emotses med tack
samhet af »Mars ]<SD9., Nonköping p. r. 

Mångdnbbelt bi l l igare än i bok
handeln. Genom att med 1 kr. 60 öre till 
årets slut prenumerera på den illustrerade 
romantidskriften Kring Aftonlampan erhål
ler ni: 
JHKring eldbrasan, berättelser af Gonan 
Doyle (ungf. 360 sidor med 35-40 ill.) för 
c:a 50 öre. 

Blott en skugga,, roman af Chr. Murray 
och H. Herman (ungf. 150 sidor med 7 ill.) 
för _. c:a 20 öre. 

Noveller af Paul Heyse (ungf. 200 sidor 
med 12 ill.) för c:a 27 öre. 

m. m., m. m. 
Kring Aftonlampan, utkommer hvarje må

nad med ett häfte ä 120 sidor med 8—10 
illustrationer, i smakfullt omslag och tryckt 
på fint illustrationspapper. Prenumeration 
motlages ä Dvarje postanstalt. (G. 78086) 

Om NI 

uteslutande 

använder af den äkta 

Segerlinds-Blanksvärtan, 

(märke t E le fan ten i stöflar) 

skall NI finna, at[ skodonen 

hålla mycket längre hela. 

G. Ä . SEGERLIND. 
Halmstad. 

Köp 
G o d t S a n t o s - K a f f e 

1W~ 5 0 ä 6 0 öre pr feg. ~9@ 
Fin-flnt Santos af nya skörden, myc

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

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

och välsmakande 1: 05 pr kg. 
Utsökt god PORTORICOART 1: 10 » » 
Extra • ma COSTA RICA ... 1:12 » • 
Finfin ljus Java, mycket godt 1:15 » » 
Extra i:ma GUATEMALA, särdeles 

omtyckt 1: 20 » . 
Finare kaffesorter till högre priser 

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

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

Sändes till landsorten mot efterkraf eller 
förut insänd remissa. Prof af samtliga sor
terna erhålles franco mot insändande af 20 
öre i frimärken. 

DIF" Ingen bör försumma att profva 
dessa verkligt goda och billig* Kaffe
sorter, hvilka ej äro att förväxla 
med de som af andra firmor utbju
das under samma naron. 
Telegrafadress: K. W KARLBERG. 

Karlbergius. 33 Döbelnsgatan 33. 
Allm.t. 7627. Riks 3 6 « . Stockholm. 

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

Landtmanna-& Kredit
kassan 

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

A hvarje sparkassebok kan lyftas intill 
1,000 kr. 1 månaden utan uppsägning. 

FORVÅRINGSFACK 
uthyras af 

A K T I E B O L A G E T 

STOCKHOLMS HANDELSBANK 

8 Arsenalsgatan 8 . 

Handarbetets Vänner, 
Handarbetskurs anordnas för lärarinnor från 8 maj—8 juni hvarje helgfri dag kl. 

5—7 e. m. Tjugufem elever kunna antagas, afgift 15 kronor. För deltagande i kursen 
fordras att styrka sig halva genomgått folkskolans handarbetskurs eller äga däremot sva
rande kunskaper. Anmälan bör ske före den 26 april ä I landarbetets Vänners byrå 

(G. 78724) 

H u d e n s v å r d . 
Till att hålla huden frisk och häfva hudsjukdomar är 

Salubrin för toaletten det bästa medel. 

•!•«• O mm j 

H å r v ä x t . 

a § u 
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Till följd af sin förmåga att borttaga m j ä l l m. fl. h å r -
s j u k d o m a r , läka s å r n a d e r och verka v ä l g ö r a n d e 
på huden, är Salubrin mot hårsjukdomar det pålitligaste med
let att förekomma hårets affallande och befordra hårväxten. 

För att kunna göra åsyftad nytta bör, vid fall af klåda 
eller sårnader, behandlingen upprepas med ej allt för långa 
mellantider, och de angripna ställena hållas fuktiga med ut-

•4 a * spädt Salubrin icke allt för kortvarigt. Efterse närmare den 
"g hvarje flaska Salubrin åtföljande beskrifningen. 

G r a t i s erhåller man vid Salubrinets användning en 
g a 

p o * uppfriskande luft i rummet. 

SALUBRIN tillhandahålles i Stockholm å apoteken Elefanten, Vasen m. fl. apotek, 
hos hr apotekaren C. F. Dufva och följande hrr handlande: Alfr. Andersson, And. An
toni, Carl A . Berg, Th. O. Björklunds Söner, Ivar L. Bohman, I. F. Broms & Son, 
A. Brunander, A. Haglind, M. Hansen, F. I. Kahn, H. F Lemke, K. Vilh. Lindström, 
D. Lundin, August Melander, Arvid Nordquist, Emil Nordström, Knut Spira, Sundström 
& C:o. Mauritz Widforss, C. A. Akerholm m. fl. 

I 9 r C M n n t o n c Neutrala Kärntvål till ylletvätt och 
L - q i O I t l U I U P I I O Oleintvål till linnetvätt användes lämpli-

gast sålunda: 

»'/a kg. tvål kokas i 2 liter vatten; när tvålen är upplöst, tillsättes under om-
röring 20 å 25 liter ljumt vatten; i denna utspädda lösning neddoppas plaggen. 
Vid ylletvätt böra såväl lösningen som sköljvattnet hafva 36 å 38 grader.» 

Finnas hos de flesta specerihandlare samt i mina butiker. 
Silfvermedalj i Köpenhamn 1888. Guldmedalj i Stockholm 1897. 

N:r 19 Stora Nygatan. — N:r 29 S:t Paulsgatan. 
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»Jag visste icke då, hvad kärlek var.» 
»Men nu vet ni det; säg, Elsi, vet ni inte det?» 
Elsi böjde hufvudet djupare. 
»O, om du visste, hvad jag älskar dig, hvad jag 

längtar efter att få säga dig det, Elsi, vill du bli 
min hustru?» 

»Jag kan inte,» frampressade hon saftande. 
Karl hade sprungit upp och släppte hennes 

händer. 
»Förlåt mig, för att jag vågade hoppas genkär

lek. Farväl, vi träffas nog inte mer.» 
Hvad hade hon gjort? hon lät honom gå, hela 

hennes lycka . . . 
»Karl!. . . » 
Han vände sig om på tröskeln, Elsi sprang emot 

honom och slog sina armar om hans hals. 
»Min egen älskling,» hviskade Karl, i det han 

böjde sig ned och kysste bort tårarna från hennes 
ögon. 

använda metoderna gifva säkrare resultat, än andra 
metoder kunna gifva. 

Byrån använder en professor Otto Petterssons 
kolsyreapparat, som modifierats för hygieniska mu
seets räkning. Arbetena äro tills vidare förlagda 
till Karolinska Institutets hygieniska laboratorium. 

»(~)RVAR ODDS» EFTERLÄMNADE MAKA, fru 
V Wilhelmina Karolina Sturzen-Becker, född Fåh-

rceus, har aäidit härstädes 84 V2 år gammal. Fru 
Sturzen-Becker var sedan 1869 änka efter den be
kante skriftställaren fil. dr. Oscar Patrik Sturzen-
Becker i hans andra gifte. Fru Sturzen-Becker sör-
jes närmast af styfbarn, bland hvilka är lektorn 
Wilhelm T. P. Sturzen-Becker. 

TZ VINNOFRÅGAN I TYSKLAND. Medicine stu-
-*V derandena vid universitetet i Halle hafva vändt 
sig till med. studerande vid öfriga tyska universitet 
med uppmaning till en allmän protest mot att kvin
nor erhålla tillträde till de gemensamma kliniska 
öfningarna, emedan, heter det, anständighetskänslan 
därigenom såras, cynismen ökas och grundligheten 
i studierna bringas i fara. Universitetet i Halle är 
det första i Tyskland, som gifvit sina kvinnliga stu
derande tillträde till de kliniska öfningarna. 

H Y L I N & C 2 S 
FABRIKSAKTIEBOLAC 

= = KONGL. HOFLEVERANTÖR. = • 

U T S T Ä L L N i y ö S T V Å L A R : 

V i o l , H y a c i n t h e , H e l i o t r o p e , S y r e n m. 

T H E A - R O S - P A R F Y M M. f l . 

prisbelönta vid i8gj års utställning med 

G U L D M E D A L J 

FL. 

TjiN KVINNLIG KEMIST. En byrå för undersök-
ning af luft i sanitärt hänseende har öppnats i 

Stockholm af fröken Maria Kinberg. Det har länge 
varit ett önskemål att få en dylik centralanstalt till 
stånd, som kunde tjäna hela landet med luftanalyser. 
Då profven tagas i lufttomma rör, som anstalten 
tillhandahåller, och dessa med lätthet kunna sändas 
med post eller järnväg, så hafva vi alltså numera 
en möjlighet att i Stockholm bedöma luftbeskaffen
het och luftväxlingens storlek i hvilket hus som 
helst i landet. Vi kunna sålunda säkert undersöka 
en skola t. ex. i Norrland. Därtill kommer, att de 

"JZUNGL. TEATERN.- »Carmen», efterlängtad, har 
nu tagits upp äfven å de nya operatiljorna, huf-

vudsakligen med den gamla vanliga besättningen. 
Fru Linden glänser som alltid i titelpartiet och äfven 
hr Bratbost var vid första uppförandet vid förträff-

Försåljcs i våra butiker 
8 IJegerlrigrsgatan — Yeaterlånggatan IQ. 

A. T. 6469. A. T. 2497. 
samt kos alla finare parfymkandlare i riket. 

I ! I II 11 1111 Il 1 1 111 I I Ull 

lig disposition. Som Micaela skiljdes fröken Fern-
qvist rätt väl från det vokala; den dramatiska fram
ställningen verkar ännu litet stel och ovan. Lifli-
gaste bifall har hälsat reprisen af denna Stockholms
publikens alldeles särskilda favoritopera. 

TÖRÖKEN THORA HWASS' andra kammarmusik-
soaré, under medverkan af hrr professor Franz 

Neruda och konsertmästare L. J. Zetterqvist, sist-
lidne tisdag i Vetenskapsakademiens hörsal var be
sökt af en särdeles talrik publik. Af programmets 
tre nummer väckte gifvetvis Beethovens genialiska 
och melodifagra trio i d-dur det största intresset; 
Tschaikowskys pianosonat och Volkmanns trio voro 

. däremot mindre ägnade att fängsla auditoriets upp
märksamhet. Samtliga nummer fingo, såsom var 
att vänta, en förträfflig tolkning och belönades af 
åhörarne med lifliga applåder. 

">K- S ^ - S ? ^ ? ^ =̂ 5 SIS s ä j SJ- "%v Nir »̂v- -Sv "Ntv ^ 

Hofjuvelerare ^ 

* 1 Jakobstorg 

S T O C K H O L M . 

K ö p 4 7 1 1 

E a u . d e 

< $ l o g i ) e 

(blå och gul etikett) 

Den är den 

äkta, 
starkaste, 

varaktigaste, 
mest 

uppfriskande 
och 

stärkande. 
Begär alltid märket 4711 och refusera 

imitationer. 

•i 

m m P i e b l $ B r y 9 g e r i - . f l . - B . 
: | STOCFCBOLM 66 G Ö T G A T A N 66 STOCFCBOLM 

ref iommenberar sina f t f fuerftmnsar a f : 

! £ager=ÖI, EagerdricKa ^ 
8 PiI$ner=ÖI, T$Käl1are*DricKa 
i 8 B a m f såsom spuiaiitct'. 

^ P i l s n e r - P r i c k a 
Allm. telef. 36 56. 

~ "o 
5 5. 

CO o 
1̂ * 

Mikstel IS. 

.Vattenkuranstalten 

I 

K N E I P P 

L S N o r r k ö p i n g 
_ _ r ^ z ^ = ö p p e n h e l a å r e t . r = ^ : — 

Läkare: D:r J. BERGOVIST och D:r E. LINDAHL. 

De sjukdomar, som visat sig mest lämpliga för behand
ling enligt här använda metoder äro neurasteni och nervosi
tet; astma, bleksot, blod fattigdom, influensasviter, gikt, 
muskel- och ledgångsreumatism, socker- och ägghvitssjuka, 
skroffler, hjärt- och njursjukdomar, katarrer i strupe, mage, tar
mar o. s. v., härdningskurer. 

P ö r s ä l j e s u t i a l la v ä l s o r t e r a d e 
p a r f y m e r i e r . 

Generalagent i Sverige för Parfumerie 
4711, Köln: 

EMIL BOSTRÖM, NORRLANDSGATAN 29, 

S T O C K H O L M .  

Sparkassa 5% proc. 
Aktiebolaget 

Stockholms Privat-Assistans. 
Bank- & Hufvudkontor 

1 6 Regeringsgatan 1 6 . 

NYBRO Brunn, Btiuitiit k s t o e s u M i . 
-L»i . i .w — Billigaste förstklassiga kurort i Sverige. — 

Läkare: Docenten i praktisk medicin vid Lunds universitet med d:r 
KARL PETKÉN. Specialitet: Nervsjukdomar. 

f ö O a k t a d t k a f l e n u ä r bi l l igt , 
sä bör ni dock betänka att det är mycket skadligt att dricka det enbart, synner-
ligast de billigaste sorterna, hvarför det är nödvändigt att till vanligt kaffe blanda 
en hälsosom kaffe tillsättning för att undvika kaffeförgiftning, och det är af pro
fessorer och läkare erkändt att Stockholms Kaffe-Aktiebolags lutubikaffe 
blandadt till kaffe gifver den hälsosammaste, billigaste och mest välsmakande 
kaffedryck. Detta intubikaffe säljes i hvarje välordnad speceri- och diversehandel 
i paketer ä 25 och å 10 öre, men bör man akta sig för alla värdelösa efterap-
ningar, som gå under namn af äkta, prima eller andra benämningar, hvarför man 
bör efterse att å hvarje paket är tryckt firmans namn, Stockholms Kaffe-Ak
tiebolag, samt dess fabriksmärke med ordet »Patent», ty endast dessa äro verk
ligt äkta och garanterade att innehålla ett hälsosamt och godt fabrikat. 

Va 
St/ 
St/ 
St/ 
st/ 
st/ 
st/ 
st/ 
st/ 
st/ 
st/ 
st/ 

Största härvarande lager af 

D U K T Y G E R , 
LAKANS- O. ÖRNGÅTTSLÄRFTER, HANDDUKAR, NÄSDUKAR, 

Hollands, Madapolam, Piqué, 
Broderier och Spetsar. 

OBS.! Speeialité: Z j i n n e - D a x n u t s t y r s l a r , 
hvilka förfärdigas ä egen Syatelier. 

O B S . ! E g e n Tvätt- och Strykinrättning j ä m t e å n g m a n g e l . 
JPro^ver och illustrerad priskurant franko på begäran. 

K . H L Lundberg*, 
S t u r e p l a n . 

st/ 
St/ 
St/ 
St/ 
st/ 
st/ 
st/ 
st/ 
st/ 
st/ 
¥ 

N u i n k o m m e t 

OBS.! Största urval af s. k. skräddartyger 
till promenad och reskos tymer 

uti 

B R U ^ E B E ^ G S 

JVTfl^U F A K T L J S - M A G R S I J i . 

Profver och modeplanscher sändas franko. 

Tu lseboda B r u n n s - och B a d a n s t a l t 
Sa i son 1 juni—1 september . 

Sveriges billigaste fullständiga kurort. I skogrik och naturskön trakt, 500 fot öfver 
hafvet. Härlig luft. Godt klimat, lämplig mot katarrh i svalget och andningsvägarna. 
Järnvattnet enligt analys bland de bästa i riket. Utmärkta gyttjebad, kraftiga 
och naturliga tallbarrsbad. Billiga badpriser. Nybyggd restauration. Pris föi 
l:sta kl. kurgäster 1:40 pr dag. Läkare: Docenten i praktisk medicin vid Lunds univer
sitet Med. D:r E. Wadstein. Goda bostäder till billiga priser genom Brunnskamreraren 
Sv. Olsson, Kyrlhult, Blekinge. Rikstelefon. Begär prospekt. (G. A. M. 45471) 

Friestedts Foderbenmjöl 
(Guldmedalj) Säljes genom Hrr 
Apotekare och Handlande. 
A. W . FRIESTEDT, Stockholm 
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Sydsvenska 

Kredit-Aktie-Bolaget, 
Stockholm, Fredsgatan 24, 

Deposition 5 % 
Kapitalräkning 5 % 
Sparkasseräkning 5 % 
Upp- & Äfskrifning . 5 % 

Det modernaste ocb bästa i 

%ut\chcK g i f t e n 

sändes till fabrikspris franco ocb tullfritt till bemmet 

i svart, av i t t och kulört, i storartadt urval till bal-, sällskaps- och prome
nadtoaletter, meter- eller styckevis från 50 öre pr meter till kr. 20: —, direkt till privata personer. 

E . S p i n n e r & C : i e , 

Zurich, Schweiz (tömt l Ziirrers Sidenfabrik). 
Ziirichs äldsta Siden-etablissement, grundl. 1 8 2 5 . 

Rekvirera prof ver! 

Kan en sjuk, som 
dagligen lider, få höra 
någon skönare nyhet 
än denna? 

N i k a n o c h s k a l l f å 

E d e r f ö r l o r a d e h ä l s a 

å t e r ! 

Och jag har just den g l ä d j a n d e nyheten att meddela Eder (Ni som 
lider af Gikt, Reumatisk värk, Nervsvaghet, Fallandesot, Magsyra, Sömn
löshet, Hufvud- och Rjggvärk — samt af kvinnosjukdomar såsom Bleksot, 
Blodförlust, Matthet, Förslappning m. ti. onämbara svåra sjukdomar, som 
om de ej i tid blifva botade medföra döden — eller krympling för lifvet). 
Och jag har den stora nj heten att meddela Eder att I kunnen blifva bo
tade för ofvannämnda m. fl. sjukdomar genom att använda mina 

E L E K T R I S K A B Ä L T E N . " » I 
Dessa bälten tillverkas efter amerikansk modell och äro ej att jämföra 

med andra omannonserade bälten — ty dessa bälten äro ej ännu upphunna 
hvarken i styrka eller välgörande egenskaper och äro dessa bälten så sinn
rikt inrättade så att den Elektriska strömmen kan regleras efter patientens 
styrka, så att de kunna begagnas af både män och kvinnor, ifrån den star
kaste till den svagaste (som synes af bruksanvisningen) som medföljer hvarje 
bälte. — Låt ej afskräcka Eder därför att Ni varit sjuk länge och af lä-
karne förklarats obotlig, ty dessa bälten hafva botat tusentals sjuklingar, 
som förut förklarats obotliga, därom vittnar bäst den massa intyg c* h tack-
Samhetsbref, som dagligen ingå från personer som blifvit återställda till 
sin hälsa genom dessa Elektriska bälten. — Pris för bältet n:o 1 med ett 
batteri af 6 dubbel-celler 5 kr., tagas 4 st. på en gång så lämnas de till 
16 kr., önskas bälten på efterkraf så torde 1 kr. i frim. åtfölja som hand-
pänning som afräknas af beloppet. 

Adr.: J e a n T h o r n é r f e l t h , B u r s e r y d . (Nämn denna tidning.) 

Via postlinien SASSNITZ—TRELLEBORG 
förmedlas den snabbaste förbindelsen till kontinenten medelst de stora, elegant och bekvämt inredda hjulångarne Svea och Germania samt propellerångarne -Kex och 
Imperator. OBS.! Endast en tullbehandling! Vidare genom von Essen & Frick, Malmö, Kontinentkontoret, Trelleborg, och Stockholms Sesebureau, Stockholm, genom hvilken senare biljetter för resor öfver hela världen tillhandahållas. Svenska rundresebiljetter utlämnas genast utan tillägg af provision. 

K ö p a l l t i d r a d i a t o r s m ö r ! 
^ MUSIK-INSTRUMENT * - v 

af alla slag köpas fördelaktigast hos 
B e n g t D a h l g r e n s A k t i e b o l a g , 

A r s e n a l s g a t a n 1, S t o c k h o l m . 
Nyutkommen priskurant för 1899, med färglagda planscher, er-

hålles konstnadsfritt på begäran. 

E n d a å k t a e n g e l s k a 

IICH DIEWl 

p r ö f v a d o c h g o d k ä n d a f s u n d h e t s k o l l e g i u m 
Denna balsam är: 1) Et t oupphunnet verksamt'botemedel mot 

alla sjukdomar i lungor 0 o } j , bröst, l indrar kataxrh, st i l lar 
s lem afsöndring-, l indrar den smärtsammaste hosta och bo
tar t i l l och med gamla lidanden. 2) Verkar förträffligt vid alla halssjukdomar m. m. 3) Fördrifver grundligt hvarje feber, i) Helår öf-verraskande alla sjukdomar i lefvern, magen och tarmarne, i synnerhet magkramp, kolik och värk i underlifvet. 5) Borttager smärtorna och botar hämorrhoider. 6) Verkar lindrigt afförande och blodrenande, renar njuren, borttager hypokondri och melankoli och stärker aptiten och matsmältningen. 7) Tjänar förträffligt vid tandvärk, ihåliga tänder, skörbjugg i munnen och vid alla tand- och munsjukdomar och borttager uppstötningar och dålig lukt. 8) Ar ett godt niedel mot mask, binnikemask och vid epilepsi. 9) Tjänar såsom ett underbart utvärtes botemedel för alla sår, friska och gamla ärr, ros, hettblemmor, fistlar, vårtor, brännsår, förfrusna lemmar, klåda, utslag, spruckna, sträfva händer m. m. och förtager hufvudvärk, susning, reumatism, gikt, örvärk m. m. Detta medel bör, såsom första hjälp, icke saknas i någon familj, i synnerhet under influensa-,., kolera- eller andra epedemier. Ett enda prof öfvertygar bättre än någon kungörelse. Akta är denna balsam endast, om hvarje flaska är tillsluten med en silfverkapsel, som bär min firmastämpel: Adolf Thierry, Apotheke zum jSchutz-

engel in Pregrada» och är försedd med ofvanstående gröna skyddsmärke. Hvarest 
8j depét finnes torde man beställa direkt under adress: Schutsengel-Apotheke des A. 
Thierry in Pregrada bei Jto7Mscli-Sauerbrunn, österrelch, Franko hvarje poststation i Skandinavien kosta 12 små eller 6 dubbelflaskor kr. 8: —. Mindre sändas icke. Sändas mot efterkraf. 

Kraft och verkan 

af den äkta engelska under-salvan. 
SåtajeUpAks 

Med denna salva blef en 1 4 år g a m m a l för obotl ig ansedd 
•benröta ful lkomligt läkt, nyl igen äfven ett 2 2 år igt svårt 
kräftartadt lidande. Engelsk undersalva är ett vid de svåraste, äfven 
gamla skador med det bästa resultat användt medel med utmärkt dragnings
kraft. Engelsk undersalva finner användning vid: ondt bröst hos barnsängskvinnor, stockning i mjölkflödet, förhårdnader i bröstet genom ros, vid allehanda gamla skador, öppna fötter eller ben, sår, eksem, svullna fötter, t. o. m. vid benröta, vid hugg-, stick-, skott-, snitt-, krossår; för utdragning af alla främmande ämnen, såsom: glas, träflisor, sand, hagel, törne m. m.; vid alla bulnader, växter, karbunklar, nybildningar, t. o. m. kräfta; mot fulslag, nagelbulnader, bläsor, onda fötter, alla slags brännsår, förfrusna lemmar, v'd liggsår hos sjuka, svullnad i halsen, mot spikbölder, mot örsprång, vid hudlöshet hos barn m. m m. m. Ju äldre den engelska undersalvan blifVer, desto 

bättre resultatl I hvarje familj bör alltid finnas ett förråd af detta enda hjälpmedel. Mindre än 2 dosor sändes ej; försändes endast mot förutinbetalning af beloppet eller mot efterkraf. Kostar med postporto, fraktsedel och inpackning m. m. kr. 6:—. 
Talrika attester till förfogande. 

Jag varnar mot inköp af värdelösa förfalskningar och ber att noga iakttages att pä hvarje degel måste ofvansläende skyddsmärke och firma •Schutzengel-Apotbeke des A 
Thierry in Pregrada» vara inbrändt. 

Sclmtsr-eiigel-Ai>'>tliehe d e s A T h i e r r y 
i u P r e g r a d a be i K o h i t s c h - S a n e r b r n n n . Enda inköpsställe: 

D e p ö t e r å d e f l e s t a a p o t e k . 

Q r e b r o K e x 

Bäst! • Billigast! 
Säljes hos herrar Speceri-, Delikatess-

och Kaffehandlande. 
N y näcktvål Quillaia oöfverträffad. 

Quillaia-tvålen 
är en ny fläcktvål, som borttager alla fläckar t. o. m. bläck, utan att skada tyget. Med QuUlaia-ivålen tvättar man själf pa några minuter sina glacéhandskar ocb ljusa skor. Tvålen får återlämnas om den ej håller hvad som lofvas i prospektet. Säljes hos C. F. Dufva, Droltningg. 41, hos Nordlings parfymaffär Biblioteksgatan 11 samt hos de flesta speceribandlare i Stockholm. Sändes till landsorten mot insändande af 1 kr. i frimärken till J. Malm, Stockholm. (G. 77361) 

M i n s t 1 0 0 0 k r . 
för år kan påräknas i förtjänst, om man är driftig säljare — hvilket ärade damer visat sig vara — och antager agentur för 
Norrtelje Yllefabriks 
välkända tyger. 
Sök agenturen med uppgift om referenser. Fin-fin prof kollektion. (G. 78577) 

Inreg. varum. Inreg. varum. 
Brös tkaramel le r 

för hosta, förkylning, inflammation i 
luftröret, kittling i strupen etc. 

Försälj es hos alla välsorterade Specerihand-lande i riket samt i parti hos 
A k t i e b . N i s s e n s M a n u f a c t u r i n g 

Mästersamuelsgatan 65, 
Stockholm. 

I TJÄNST ASTUNDAS! Nu eller till den l:a april en snäll och pålitlig barnsköterska. Svar till »Carin», Norrköping p. r. (491) 
EN BILDAD, något äldre flicka eller änkefru, snäll, enkel, gladlynt och framför allt musikalisk önskas mot fritt vivre som sällskap och litet hjälp i ett godt, trefligtoch barnlöst hem å utmärkt vacker egendom (ej landthruk) nära stad i Blekinge. Svar med fotografi till »G. L. W.», Thorskors p r. 
HUSFÖRESTÅNDARINNOR, Affärs- och Hushällsbiträden samt Barnfröknar erhålla gofla platser genom Norra Inackord.-Byrån, Mäster-Samuelsg. 52. 11 — 3. 

EN FRANSK- ELLER ENGELSK-TA-LANDE enkel och villig flicka, som är hågad hjälpa busmoder sköta hemmet i tref-lig, liten familj, får god plats efter 24 april. Anmälan till "Godt hem», Engelbrektsgatan 6 A, 1 tr. venster, Stockholm. 

En enkel och anspråkslös flicka med minst ett års vana uti manufakturaffär erhåller genast god anställning. Svar, försedda med rekommendationer och fotografi, torde insändas till Handelstidningen (Göteborg) under märket »Framtid 0483». (G. 78G83) 
SÄLLSKAP. Annonserade platsen tillsatt. Postulerande damer tackas. (S.T.A. 58084) 

ETT FRUNTIMMER, cirka 30 år, med godt utseende och erfarenhet i hushålls-göromål erhåller l:sta april förmånlig plats som husföreståndarinna i välbergadt hem i Stockholm. Svar utbedes under signatur »W. V—a. Iduns exp. 

EN SKICKLIG, erfaren kokerska, som haft plats i större finare landthushåll och äfven lärt eller haft plats å bättre restaurant och som förstår att sätta kökspersonalen i arbete samt hålla dem till renlighet och ordning, kan fä plats å större jernvägsholell i Norrland. Närmare underrättelser ä denna tidnings expedition. • (488) 
TJÄNAR1NNA, frisk, allvarlig, arbetsam, pålitlig och stadgad, för mindre, svensk familj i mellersta Finland, 10 min. från stad. Kunnighet i matlagning ocb öfriga i ett hem vanliga göromål. Någon vana vid sömnad önskvärd. Jämnt, godt lynne och anspråkslöshet. Lön 212 mark pr år. Fri resa. Rekommendationer och meddelanden före den 16 april till »A. D.», Tammerfors, pöste re-stante, Finland. (,490) 
FÖR EN STADGAD FLICKA, kunnig uti alla i ett landlhusbåll förekommande göromål, finnes förmånlig plats å ön Oroust i Bohuslän den 24 nästa april. Den härå reflekterar torde sända betyg och fotografi med uppgift å löneanspråk till »Landthushåll». under adress Oroust och lleberg. 

BARNFRÖKEN, ej under 25 år, barnkär, frisk och gladlynt, som med tålamod och ömhet vill åtaga sig vården om 4 barn, i ålder 6 — 2 år, får plats i god familj. Betygs-afskrifter, lönepretentioner samt helst fotografi torde före den l april insändas till »Fru X. 1899% Iduns exp. 
SOM HUSHÅLLSBITRÄDE på landt-egendom önskas en enkel, anspråkslös flicka af god familj. Kunnig i matlagn., bakn., linnesömnad och konstväfn. Egen-händ. sv. med fotogr. och rekomdat. till »Godt hem», Jerna station p. r. (475) 

Platser 
för 

kvinnliga trädgårdselever 
finnas anmälda å Fredrika Bremer-Förbun-dets byrå, 54 Drottninggatan, Stockholm. 
EN BÄTTRE FLICKA, ordentlig och frisk, något van vid sömnad och ejo allt för ung, erhåller nu eller om någon månad plats på landet dels för att med barnjungfrus hjälp hafva tillsyn om barnen, men hufvudsakligast för att deltaga i hvarjehan-da hushållsgöromål, hvarför hon bör vara kunnig i matl., bakn. och syltn Ansökan med uppgift om ålder, löneanspråk, referenser och fotografi torde sändas till "Pålitlig», Borås p. r. (G. 78381) 
PÅ HERRGÅRD i norra Småland finnes plats för en yngre, pålitlig, ordentlig kokerska, som är kunnig i så väl finare som enklare matlagning, bakning och syltning, samt äger vana att förestå och tillvarataga slakt. Den som äfven är kunnig i väfning samt har någon vana vid att öfvervaka hönsskötsel äger företräde. Ansökningar med betygsafskrifter jämte uppgift om ålder och löneanspråk torde sändas till Fru Sten-hammar, Artillerigatan 37, Stockholm. 

(456) 

t£f> PLATSSÖKANDE. 

EN BÄTTRE, föräldralös, praktisk bildad flicka, hvilken saknar passande umgänge, önskar i början af juni komma i bättre familj i Sthlm eller större herrgård, i närheten, såsom sällskap och hjälp... Är kunnig i enkl. och fin. matlagning. Äger god handstil och har lust biträda vid skrif-göromål om sådant finnes. Önskar gå mot fritt vivre, men är äfven villig att i början betala något. Svar emotses till »Tacksam 26», Iduns exp 
BILDAD, ordentlig, barnkär, flitig flicka, kunnig i matlagning, bak, söm, bandarbete m. m. önskar plats. Svar till »Idog», Iduns exp. f. v. b. 
PLATS SÅSOM VÄRDINNA och hushållerska sökes af medelålders fruntimmer hos aktningsvärd ungherre eller änkeman. Fina rekommendationer finnas. Svar sändes godhetsfullt till »L. L. 30», Arboga p. r. (493) 
UNG FLICKA, som genomgått Nääs Slöjdskola, Handarbetets vänner, Hulda Lundins kurs samt är kunnig i träsnideri, glödritning m. m., önskar plats som biträde i slöjdskola eller i familj, där hon äfven är villig deltaga i alla inom ett hem förekommande göromål. Goda referenser. Svar under adress »E—a 1899", Linköping p. r. 

EN 
ung berest tyska, som äfven 
talar svenska, franska ocli 
ryska önskar som sällskap 

åtfölja en dam på resor. Goda refe
renser. Svar ti l l »Elsa M.», Nordiska 
Annonsbyrån, Göteborg. 

(Nord. A.-B. 7329) 

IjiN BÄTTRE FLICKA (föräldralös) ön-j skar komma i en vänlig familj där hon kunde vara till någon nytta och hjälp ål husmodern. Svar till G. H., Göteborg p. r. 
HOS DUGLIG OCH ORDNINGS-

SINNAD HUSMOR sökes plats alt »gå frun tillhanda» för en 22-årig flicka, som i tre år på egen hand förestått större ungkarlshusMII. Genomgått hushållsskola, är mycket händig i handarbeten samt både villig och van i alla inom ett hus förekommande göromål. Blir på egen begäran ledig 1 maj. Fin-fint betyg och rekommendationer och torde svar sändas till »Nuvarande principal»*, Leksand. 
(G. 786BÖ) 

ÄRADE FRUAR! 
En bättre anspråkslös flicka Önskar plats fr. o. m. den 15 april eller 1 maj att gå frun tillhanda, är kunnig i handarbeten, äfven maskinsöm ; eller att såsom sällskap medfölja Lill badort eller på resor. Svar emotses tacksamt till signaturen »Badort 1899», Norrköping p. r. 

EN ANSPRÅKSLÖS FLICKA önskar mot fritt vivre komma i ett godt hem, för att grundligt lära hushåll, är kunnig i strykning, handarbeten och sömnad, Svar till »Tacksam», Vasselhyttan p. r. '(470) 
ENKEL OCH ANSPRÅKSLÖS sjutton års flicka, van vid arbete i hemmet, önskar plats i familj att gå frun tillhanda. Någon lön önskvärd, äfvensom att blifva ansedd som medlem af familjen. Svar till »Villig» Borås p. r. 
UNG, BILDAD FLICKA, kunnig i språk och hushåll, önskar plats som lektris och sällskap ät äldre dam eller hjälp ihus-hälf. Svar emotses under adr. »Anspråkslös», p. r. Vesterås. (450) 
KVINNLIG GYMNAST med de bästa betyg och ref. önskar plats i fam. el. att som sällskap o. massös medfölja äldre dam el. herre på resor. Svar till »Kompetent», Iduns exp. (453) 
UNG, STARK, VAN KVINNLIG GYMNAST önsk. plats vid badort under som. el. som biträde hos läkare Utmärkta betyg o. ref. från läkare o. enskilda pers. Svar till »E. C», Iduns exp (454) 
EN 20 å 25 års flicka önskar plats i början af maj, helst i stad, att gå frun tillhanda, mot fri resa och fritt vivre. Är kunnig i kläd- och linnesömnad. Svar motses tacksamt till »A. H.», Gefle p. r. (436) 

Billigt ocfi godt hem I 
Ett yngre fruntimmer kan få god och billig inackordering bos äldre änkling. Piano finnes. Upplysningar lämnas af Fru Tamm, adr. Norra Blasieholmshamnen N:r 17, 4 tr. Kl. 10—12 o. 5-7. Telefon Br. 863. (G. 1344) 

SOMMARKONFIRMANDER. Plats för ett par sådana, hälst flickor, finnes, om man snart värjier sig till kyrkoherde Sandström, Vestbo-Ås (Småland). Goda referenser. Kamrater: två Göteborgsflickor. 
PENSIONAT von SCHENCK. Marhurg i Hessen-Nassau. Erziehungs-Anstalt mit Haushaltungssshule fur In- und A usländ erinnen. Junge Mädchen linden freundliche Auf-nahme Deutsch in allén Fächern; griind-licher Unterricht, ebenzo im Haushalt. Der Cursû  beginnt am 1. Mai. Prospekte und gute Referenzen stehen zu Diensten. Nä-heres durch die Vorsteherinnen oder Kyrkoherde G. Hjertberg: Kettilstad-Hägerstad. Fröken Elisif Roth: 67 Rådmansgatan, Stockholm. Prosten Olof W. Thulin: Vä-

Unge och Kattarp. (474) 

TNACKORDERING SÖKES för 15-årig J_ flicka i fin bildad familj på landet där skicklig lärarinna finnes eller i mindre stad i södra mellersta Sverige där god skolundervisning fäs. Svar med referenser, prisuppgift sändas till »E. L. 99» p. r. Göteborg. 
(461) 

T PRÄSTGÅRD PÅ LANDET i vacker _L trakt kan inackordering jämte konfirmationsundervisning instundande sommar erhållas. Närmare genom Pastor E. Nylin, Säterbo, Arboga. (466) 
INACKORDERING. I en prästgärd på landet, där föröfrigt inga inackorderingar finnas, erbjudes bildadt fruntimmer varaktigt, kärleksfullt hem mot moderat pris. Reflekt. hänvände sig för vid. upplysn. till fröken Ch, von Proschvilz Djurgårdsgatan 89, Göteborg. (465) 

KONFIRMANDER till ett antal af 3 å4, helst flickor, mottagas till konfirmationsundervisning under juli manad i prästhem pä landet. Naturskön och synnerligen hälsosam trakt på norra stranden af Roxen. Goda kommunikationer. Svar senast före maj månads utgång sändes till Komminister R. Janzon, Stjernorp. (S. T. A. 57908) 


