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S. Jacobsson foto. 

LIEMANNENS V Ä G bland människor
na är som afverkarens bland sko
gens furor: oberäkneligt viker han 
af än åt den ena, än åt den andra 
sidan, och ofta drabba huggen de 

friskaste stammarne, medan de tvinande trä
den i grannskapet lämnas i fred. 

Till de många plötsliga dödsfall, som denna 
vinter ägt rum bland hufvudstadens kända 
personligheter, har nyligen lagts ännu ett, ge
nom k. hoffotografen fru Selma Jacobsson 
Norayrs den 30 sistlidne mars timade frånfälle. 

Med henne bortgick en af våra allra skick
ligaste yrkesidkare på den fotografiska konstens 
område. 

Selma Jacobsson föddes i Stockholm den 
27 januari 1841, och föräldrarne voro gross
handlaren A . L. Jacobsson och Sally Jacobs
son, född Paul. 

Sin utbildning i det fotografiska yrket er
höll hon till en början af akvarellmålarinnan, 
fröken Bertha Valerius, Sveriges första kvinn-
fotograf. 

Efter genomgången lärotid hos henne, for 
Selma Jacobsson utomlands och stadgade ge
nom ytterligare studier, först i Wien på Adéles 

atelier och sedermera i Gent hos Monckhoven 
— professor i fotografi och uppfinnare af torr
plåten — sin teknik och konstnärliga smak. 

Den första oktober 1872 etablerade hon sig 
härstädes som fotograf i huset nummer 10 
Drottninggatan, hvarifrån ateliern år 1877 flyt
tades till nummer 15 Fredsgatan, hvarest den, 
som bekant, alltsedan varit inrymd. 

»Selma Jacobsson, Kgl. hoffotograf», är den 
välkända stämpel, som företrädesvis återfinnes 
å porträtt af hela vår konungafamilj samt af 
vår diplomatis och vår högsta societets med
lemmar. Och det var alltid med bästa resultat, 
de togo hennes konst i anspråk, ty i fråga 
om smakfull och artistisk framställning för
tjäna dessa porträtt onekligen att jämföras med 
det yppersta, som den nutida fotograferings
konsten mäktar åstadkomma. 

Selma Jacobsson besatt en, till och med för 
kvinnor mindre vanlig ihärdighet och arbets
förmåga, och detta, i förening med hennes 
städse vakna och intelligenta ande, gjorde, att 
hon i sin yrkesutöfning var stadd i utveckling 
till det sista. 

Om intelligens, men också om hennes sym
patiska väsen som människa, vittnar det por

trätt, vi i vårt dagsnummer meddela af den 
aflidna. 

Den bredvidstående atelierinteriören torde 
måhända ha sitt intresse såsom verkstaden för 
hennes mångåriga och framgångsrika arbete. — 

Under en utländsk resa år 1881 gjorde 
Selma Jacobsson i Paris bekantskap med språk
forskaren M. de Byzance Norayr, med hvilken 
hon samma år ingick äktenskap i Konstanti
nopel och som nu begråter hennes bortgång. 

Vidare sörjes hon, förutom af en talrik vän
skara, af tre syskon, bland hvilka äro slotts
intendenten, prof. Ernst Jacobsson samt f. d. 
operasångerskan Agnes Jacobsson. 

F R Å N K O N U N G O S C A R S V I S T E L S E 

I B I A R R I T Z 

har Idun haft nöjet mottaga en serie amatör
fotografier, hvilka helt visst skola väcka våra 
läsares lifligaste intresse. Det för dagen hårdt 
anlitade utrymmet nödgar oss emellertid upp
skjuta deras publicerande till nästa nummer, 
onsdagen den 19 dennes. 

TacobssoQ foto 

SELMA JACOBSSONS ATELIER. 
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E T T S V E N S K T L A N D S K A P . 

ALLTJÄMT jag ser det för mitt tjusta öga: 

i solens glöd, i stjärnors milda ljus, 

när. sommarn står i blom, när vintrar snöga 

och aftonbrasan flammar inomhus. 

Du kära nejd, jag hälsar dina marker, 

som flitigt ristas under odlarns plog! 

Jag suset hör från dina svala parker, 

jag känner doften från din mörka skog. 

Och dina många hem — af rös och backar 

till hälften skymda — kan jag sc som förr ; 

med gröna täppor och med hö i stackar 

och bin i kupor invid stugudörr. 

Jag älskar allt, som lefver där och andas, 

jag älskar språket, visans melodi, 

jag älskar blomstren, hvilkas vällukt blandas 

i hvarje bris, som susar mig förbi! 

Ty denna trakt af skogar, fält och byar, 

den är en del utaf det lilla land, 

som fredligt lefver under nordens skyar 

från Lapplands fjällbygd och till Skånes strand. 

För oss det låter sina skördar vagga, 

för oss det sjunger på sitt tungomål — 

för oss det låter sina älfvar fragga, 

åt oss det räcker sina klippors stål. 

Men hand på hjärtat! — älska vi den jorden 

så helt, så varmt som hemmet älskas må? 

Är hvarje tufva där oss dyrbar vorden, 

och hvarje sorg — är den vår sorg också? 

De glädjens blomster, som i ljuset glöda, 

är det vår ans, som danat deras prakt? 

Ha vi med kärlek gett vår bästa möda, 

när vi ha vägat uti oröjd trakt? 

Jag tror det knappast . . . ty vi fälten skurit 

med tanken riktad blott på gyllne vinst, 

men själfva torfvan, som har axen burit, 

för henne hjärtat klappat allraminst. — 

I unga mödrar, under edra händer 

en lifssådd spirar, löftesrik och varm! 

Ack, gjuten däruti den glöd, som tänder 

en hemlandskärlek upp i hvarje barm! 

En kärlek till den gröna, djupa skogen, 

till svenska hemmen och dess trägna id, 

till mödorna på fältet och på logen — 

en kärlek, som består i hvarje tid! 

Och främst en kärlek till det tungomålet, 

det vackra språket, som blef ditt och mitt 

och äger glans och klang af svenska stålet, 

och som ännu får talas högt och fritt I 

ERNST HÖGMAN. 

K V I N N L I G A Ö R T A G Å R D S M Ä S T A R E . 

H V A D SOM Ä R GJORDT I SVERIGE. 

M ed beundran och hängifven anslutning 
till de idéer och det arbetsområde, för 

hvilket den af Idun i n:r 26 omtalade finska 
prostinnan med så mycken framgång verkat, 
har undertecknad velat meddela några ord om 
det, som i samma syfte här i vårt eget land 
på senare tider gjorts, jämte några betraktel
ser öfver kvinnans lämplighet för trädgårds
arbete, därvid delvis användande det, som blef 
sagdt vid ett samkväm i höstas, anordnadt af 
Fredrika Bremer-förbundet för att diskutera 
frågan om Trädgårdsskötsel såsom yrke för kvin
nor. 

Det kan ju ej förnekas, att trädgårdsodling 
i alla tider varit en kär sysselsättning för 
kvinnor; mången har i den funnit behöflig 
omväxling och hvila från barnkammar- och 
köksbestyr, ja, kanske ock en tröst och veder
kvickelse, då lifvet bjudit sin bittra kalk; det 
var därför icke för tidigt, då Fredrika-Bremer-
förbundet, som länge verkat för kvinnosaken, 
för omkring 8 år sedan tog upp ett nytt om
råde för kvinnans verksamhet och tillsatte sin 
s. k. trädgårdskommitté. Intresset för det 
nya verksamhetsområdet var stort, men utsik
terna att komma någonstädes mycket små. Man 
trodde sig bäst gagna saken, om man kunde 
finna en trädgårdsskola, där kvinnliga elever 
mottoges och där det fanns såväl en kunnig 
ledare som ett moraliskt stöd åt eleverna. 
Efter åtskilligt funderande hit och dit lycka
des trädgårdskommittén genom doktorinnan 
Haglunds i Norrköping intresserade medverkan 
få uppgjordt med direktör Abelin på Norrviken 
om emottagande af elever, och dessa fingo vid 
den närbelägna hushållsskolan på Björnsnäs 
erforderligt tak öfver hufvudet, mat och dess
utom ett godt hem. Den härigenom till verk
lighet vordna tanken på att utbilda kvinnor i 
trädgårdsyrket, som understöddes genom några, 
om • också helt anspråkslösa penningebidrag i 
form af stipendier, tog sin början i januari 
1891, men redan efter omkring 5 år, då un
der sista tiden den ändring skett, att eleverna 
helt och hållet vistades på Norrviken, inackor
derade i dir. Abelins hem, fann denne med sin 
ekonomi mer förenligt att frånsäga sig de 
kvinnliga eleverna, och därmed fick saken läg
gas till sida för en tid; man måste börja om 
igen att söka möjligheter för utbildning af de 
sig fler och fler anmälande flickor, som ville 
lära sig trädgårdsskötsel. Försök gjordes att 
få arbete för dem vid flere större trädgårdar, 
äfvensom på Haga, där också ett par fingo 
anställning för en kortare tid; men svårigheter 
mötte öfver allt och tiden förgick. Först un
der den sist förflutna sommaren har det lyc
kats att få några elever antagna vid större 
trädgårdar; denna förändring af den börjande 
utdaningen är synnerligen fördelaktig, ty man 
har märkt nödvändigheten af en tids träning, 
innan eleven kan göra sig riktigt tillgodo un
dervisningen i en skola. För att de elever, 
som börjat praktisera, skulle kunna vidare ut
bildas såväl praktiskt som teoretiskt, fordrades 
det nu en skola — detta mål hägrar för kom
mittén, ledsamt nog, ännu mycket molnhöljdt. 
• Mot den nu afhandlade saken hafva princi-

pielt många invändningar gjorts. Det fordrar 
erkännande,- att én del trädgårdsmästare, till 
hvilka man vändt sig, välvilligt upptagit idéen 
om att hjälpa fram kvinnan på den nya ba
nan; men så har det också varit flere, som 
rent af vresigt vändt sig mot hela saken och 
resonnerat så här: vi vilja ej släppa in kvin
norna på vårt område; där är trångt nog förut, 

utan att också de skola vara med och nappa 
åt sig af förtjänsten. Kunna vi väl dock låta oss 
af visa härmed? Nej, vi göra i stället en li
ten reflexion »unter uns», som lyder så här: 
Ni män äro i allmänhet bra hjälplösa oss för
utan — ha ni nu under århundraden drifvit 
trädgårdsyrket på sådant sätt, att det snart 
sagdt svält ihjäl mången, som gjort det till 
sin födkrok, så är det sannerligen på tiden, 
att vi komma er till hjälp! Kvinnans in
sats härvidlag skulle åtminstone i ett afseende 
kunna ske på följande sätt: förnämsta orsa
ken till att inkomsten af trädgårdsarbetet är så 
knapp, ligger tydligen däri, att de alster, som 
frambringas, hafva för liten afsättning, det 
användes för litet grönsaker och frukt. Orsa
ken därtill är återigen den, att kvinnorna, 
hvilka ju i de flesta fall äro de, som bestämma, 
hvad som skall komma på matbordet, äro för 
litet intresserade af att använda grönsaker, de 
komma ej hvarje dag att tänka på sådana 
goda och lätt anrättade saker som ärter, mo
rötter, bönor, sockerrötter m. m., och dessa 
läckerheter komma nästan ej på matsedeln 
annat än då det är främmande. Om kvin
norna själfva blefve odlare af trädgårdsalster, 
skulle deras intresse mer samlas omkring dessa, 
än hvad det nu gör, samtal kvinnor emellan 
komme att röra sig omkring dessa saker i st. 
för, såsom nu ofta sker, omkring den s. k. 
pigfrågan, man uppmuntrade hvarandra att 
pröfva på än den ena, än den andra af träd
gårdsprodukterna, och rätt snart komme man 
underfund med, att såväl magen som kassan 
spares genom användning af vegetabilier, och 
i vidare och vidare kretsar skulle behofvet af 
dem göra sig gällande och efterfrågan på så 
sätt ökas. Äfven tänker jag mig, att om 
kvinnor själfva sysslade med trädgårdsodling, 
skulle, under den tid, då vintern lägger hin
der i vägen för utarbetet, det rent af bli nöd
vändigt att taga sig till med konservering af 
de inhöstade produkterna, och på så sätt finge 
man mer och mer användning af dem. För
utom det, att vi sålunda skulle komma att 
bidraga till friskare afsättning af det, som 
trädgården frambringar, gjorde vi mänsklig
heten en tjänst, då vi hela året om försåge 
den med en mängd olika frukter och grön
saker, hvilka kunde göra platsen stridig för 
den suverän vordna potatisen. 

En invändning som gjorts mot det kvinn
liga trädgårdsarbetet är att det skulle vara för 
tungt, redskapen för svårhandterliga; gärna 
må medgifvas, att sekelslutet uppvisar en 
mängd kvinnor, som icke kunna rå med snart 
sagdt någonting — de orka nästan ej knäppa 
sina egna skor; men lyckligtvis fostras äfven 
en annan sort, och tack vare sporten ut
vecklas det kvinnor, som äro starka nog till 
äfven ett ganska styft arbete. Jag kan af egen 
erfarenhet intyga, att, om man tränar sig, är 
intet arbete i en trädgård för tungt för en 
kvinna, förutsatt att hon är klokt och förstån
digt klädd; snörlif, högklackade skor och slä
pande kjolar är ej värdt att tänka på, då man 
vill bli en skicklig trädgårdsarbeterska. Att upp-
öfning utvecklar muskelstyrkan veta vi ju ; se 
t. ex. på sjuksköterskorna: efter en tids öfning 
bli de så armstarka, att de utan svårighet 
lyfta manliga patienter. Nu kanske någon 
motståndare till vårt nya arbetsområde invän
der, att om kvinnorna börja utveckla sina 
muskler, bli de snart så starka, att de vilja 
»taga kragtag» med männen — åhnej, låtom 
oss tro på »das ewig weibliche», som Göthe 
talar om. Dessutom ligger det väl nära till 
hands att tänka, att det naturligaste blir att 
män och kvinnor gemensamt arbeta, åtmin
stone i större trädgårdar, och då faller det 
nog af sig själft, att den förre tager åt sig det 
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tyngsta arbetet och lämnar det s. k. petgörat, 
som nog förefaller honom enformigt och tråkigt, 
att utföras af kvinnliga händer. Det har fram
kastats den förmodan, att om kvinnorna få sin 
vilja fram att utbildas i trädgårdsyrket, de efter 
slutad kurs skulle stå utan verksamhet, emedan 
ingen skulle vilja ha dem i sitt arbete. Utom det 
att denna sak såsom opröfvad ej kan påstås, 
är det ej sagdt, att så många af de kvinnliga 
trädgårdsmästarne stanna, som man säger, på 
öfverblifna kartan och behöfva träda i tjänst 
hos andra; ifall en bråkdel af dem gör det, 
torde kunna ställas i utsikt det, som är verk
lighet i andra länder, och hvarpå jag är i till
fälle anföra såsom exempel en tidningsnotis 
ur Aftonbladet för 6:te mars i fjol; den lyder 
så här: 

»Kvinnliga trädgårdsmästare. I trädgårdsinstitu
tet i Swanley i England mottagas kvinnliga elever 
och utbildas till konstträdgårdsmästare. Hafva de 
väl afgångsbetyg från detta institut, hafva de sedan 
icke svårt att få platser; så t. ex. hafva två af de 
utexaminerade kvinnliga eleverna fått anställning i 
botaniska trädgården i Edinburgh; två andra i träd
gårdarne i Kew nära London, flere af de öfriga 
hafva fått platser på stora adelsgods; ja, efterfrågan 
på kvinnliga trädgårdsmästare är så stor i England, 
att den ännu ej kan tillfredsställas. De flesta af 
dessa kvinnliga trädgårdsmästare tillhöra de bildade 
klasserna. — —> 

Det har visat sig, att, oaktadt studentexa
men och andra lärdomsgrader uppnåtts af 
kvinnor, de dock icke tvekat att knyta det 
äktenskapliga bandet och, hvad mer är, sådana 
kvinnor ha blifvit riktigt duktiga hustrur; jag 
vill tro, att om en kvinna utbildat sig i träd
gårdsyrket, skall hon icke därför bli sämre 
kvalificerad för äktenskapet, utan tvärtom; blir 
hon bosatt på landet, så får hon vanligen god 
användning för sitt vetande, och kommer hon 
att bo i en stad, så har den tid, hon användt 
till trädgårdsarbete, ej varit bortkastad, ty den 
har tillfört hennes kropp en spänstighet och 
styrka, som endast den välgörande rörelsen i 
fria naturen kan skänka; om hon för den hem
giften i boet, bör hennes blifvande make ej ha 
skäl att beklaga sig. — 

Sedan ofvanstående blef sagdt, har Fredrika 
Bremer-förbundets trädgårdskommitté haft gläd
jen emottaga löfte om flere platser för kvinn
liga trädgårdselever; om till denna framgång 
lägges den omständigheten, att de nu i arbete 
varande trädgårdsarbeterskorna ständigt gifva 
prof på flit, ordning och allvar samt själfva 
vitsorda den fysiska styrkans märkbara till
växt, så synes det mig, som om den kvinn
liga trädgårdssaken nu lagt en grund, på hvil-
ken i framtiden vidare borde kunna byggas. 

MARIA BOLIN. 

Till detta kan redaktionen slutligen göra 
det fägnesamma tillägget att — enligt till 
oss ingången underrättelse — fru S. Swartling, 
f. von Hofsten, i Örebro till sommaren ämnar 
öppna den första trädgårdsskolan för kvinnor i 
vårt land, å egendomen Riseberga vid Fju-
gesta järnvägsstation på Svartåbanan. 

» V A L D E M A R S S K A T T E N i 

[ f lLL VÅR ÄRADE LÄSEKRETS rikta vi en vörd
sam uppmaning att ihågkomma Idun med in

sändande af fotografier och teckningar, som kunna 
vara af intresse för vår illustrationsafdelning. Alla 
hafda kostnader ersätta vi naturligtvis tacksam
mast. 

VALDEMARSSKATTEN: FÖRSTA AKTEN. 

TECKNING AF TYCHO ÖDBERG. 

SISTLIDNE LÖRDAG ägde å k. teatern den länge 
motsedda premieren af Andreas Hallens opera 

»Valdemarsskatten» rum. Salongen erbjöd en lys
ande anblick, fylld, som den var, af en distingu-
erad och festklädd publik. I k. logen märktes kron
prinsen, prins Pierre af Oldenburg, prins Carl med 
sin gemål samt prins Eugen. 

Redan då det korta förspelet steg som böljebrus 
ur orkesterdjupet, rådde hos auditoriet den anime
rade stämning, som ofta är de lyckliga premiérernas 
varsel. 

Och att »Valdemarsskattens» premiére var i hög 
grad lyckad, därom kunna vi komma öfverens. 

Första akten — på visst sätt en prolog till den 
egentliga handlingen — visar oss ett vildt strand
sceneri, med Ägirs döttrar sörjande sin förlorade 
skatt af ädelt guld. Af danakungen Valdemar, 
hvilken, på väg till Visby, om hvars rikedomar han 
hört malas, skeppsbruten slungas upp på stranden, 
och som kring sin arm bär det strålande Niflunga-
guld, genom hvars kraft klenoderna kunna återfås, 
taga de löfte, att han mot en stor belöning skall 
bringa dem skatten tillbaka från Visby kloster. 

Andra akten är en tjusande midsommarbild från 
Ung-Hans' gård utanför 
Visby, där folket är sam-
ladt till fest. Rykten 
mäla, att kung Valde
mar är i annalkande 
med en krigshär. Detta 
förmår emellertid ej stö
ra festen. Då anländer 
den till vallareman för
klädde Valdemar, delta
ger och segrar i en lek, 
hvarvid han vinner Avas, 
Ung-Hans' dotters hjär
ta. Han ber henne i 
hemlighet, att hon, vid 
en viss signal, skall öpp
na stadsporten, och Ava, 
berusad af kärlek och 
troende sig i främlingen 
se en himlasänd räd
dare, lofvar att uppfylla 
hans önskan. 

Tredje akten försig
går på Visby torg, som 
fylles af danska krigs
knektar, hvilka Ava ge
nom sitt ofrivilliga för
räderi släppt in i sta
den. Ava smädas och 
förbannas af invånarne. 
Nu låter Valdemar på 
torget framsläpa de tre 
vinfaten och bjuder fol

ket att, såvida stadens välfärd är dem kär, inom en 
timme brädda faten med guld och ädla stenar. Ska
rorna lyda knotande. För att fylla det tredje fatet 
fordras klostrets skatt, som äfven hämtas, trots ab-
botens varning. Valdemar bländas af det myckna 
guldet och besluter bryta sitt löfte till hafvets 
makter. 

I fjärde akten inmuras Ava för sitt omedvetna 
förräderis skull i jungfrutornet. Innan hon dör, ber 
hon till himlen om hämd på den, som vållat hennes 
ofärd. I en vision ser hon nu Valdemar lida skepps
brott. Då anropar hon Gud om nåd för sin fäder
nestads bödel, hvarvid Valdemar finner räddning på 
en klippa, men skatten sjunker ned till Ägirs dött
rar, där den lyser med bländande glans. 

Denna romantiska och verkningsfulla operadikt 
bäres af en alltigenom melodifager musik, som städse 
finner de lyckligaste uttryck för handlingens olika 
skiftningar. Rland verkets många skönheter må 
särskildt nämnas det bedårande vackra mellanspelet 
i andra aktens frestarscen, då Valdemar hycklar 
kärlek för Ava samt den därpå följande duon; vidare 
de karaktärsfulla dansmelodierna samt tredje aktens 
mäktiga slutkör, då folket gripes af raseri och för-
tviflan öfver danakungens våldsdåd. 

Det utförande, som kom operan till del, var allt
igenom förträffligt. Priset togs dock utan gensä-
gelse af hr Forsell, som, såväl lyriskt som drama
tiskt, presterade någonting helt enkelt mönstergillt 
i Valdemar Atterdags roll; därnäst utmärkte sig 
fröken Thulin i Avas roll och hrr Ödmann, Lund-
qvist, Södermann, Bergström _ och Sellergren i sina 
respektive mindre partier. Äfven representanterna 
för Ägirs döttrar, fröknarna Hulting, Hallgren, Linde
gren och Edström förtjäna att nämnas. Uppsätt
ningen var lysande och tidstrogen och hedrar både 
regissör och dekorationsmålare och ej minst — k. 
teaterkassan, hvilken frikostigt låtit slantarna sprin
ga. Diktaren, komponisten och de medverkande ar
tisterna hyllades af den förtjusta publiken med ett 
tjugutal inropningar. »Valdemarsskatten» äger så
lunda alla förutsättningar att bli en repertoaropera. 

Vi äro i vårt dagsnummer i tillfälle att meddela 
våra läsarinnor några liffulla o af bildningar af de 
märkligaste scenerierna. — Å första teckningen 
återgifves första aktens kustparti, i det ögonblick, 
då Ägirs döttrar varseblifva den bland klipporna 
uppslungade danakungen. Den större bilden fram
ställer midsommarfesten hos Ung-Hans, med Ung-
Hans' boning till höger och Visbys krenelerade mu
rar och torn i fonden. »Valdemarsdansen» pågår 
som bäst och den förklädde konungen har just ge
nombrutit de dansandes ring och gripit Avas hand. 
Den tredje teckningen återger den dramatiska 
brandskattningsscenen å Visby torg; följda af Val
demar Atterdags skarpa blick och af krigsknek
tarnes hotelser, kasta borgarena sina skatter i de tre 
vinfaten. På den sista bilden slutligen mötas våra blic
kar af den hemlighetsfulla sjöbottnen, där Ägirs dött
rar gunga mellan vajande alger, medan Valdemars 
snäcka ligger krossad mot Svarthällens klippor och 
den ur fartyget utrunna skatten skimrar i magisk 
strålglans. 

Samtliga teckningarna äro utförda för Idun af 
den kände artisten Tycho udberg, som från opera
salongens halfskymning, under repetitionernas oro, 
fästat bilderna på papperet med sitt snabba och 
säkra ritstift. 

VALDEMARSSKATTEN: TREDJE AKTEN. TECKNING AF TYCHO ÖDBERG. 
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F R Å N J O U R N A L I S T K O N G R E S S E N 

I R O M . 

FRÅN DEN NYSS afslutade journalistkongressen 
i Rom, som ju har sitt särskilda intresse äf
ven för svenska läsare, då flere delegerade 

från vårt land deltogo, har Idun i dag nöjet bjuda 
några bilder. Den största af dem framställer sce
nen på Piazza Colonna om kvällen den 
4 april, kongressens första dag, då den 
italienska journalistföreningen (Asso-
ciazione della Stampa) höll en lysande 
mottagningsfest för de främmande kol
legerna i sin ståtliga lokal vid nämnda 
torg. Denna är belägen en trappa upp 
i det vackra palatset i torgets fond, 
de höga salarne och rummen omfatta 
ej mindre än två fönsterrader, och 
utanför hela våningen löper en präk
tig altan. 

Efter en charmant middag, som 
efter sydländsk sed serverades så sent 
som kl. 9, och vid hvilken presiderade 
journalistföreningens ordförande, den 
från kongressen i Stockholm 1897 
kände senatorn och f. d. ministern 
R. Bonfadini, spredo sig deltagarne i 
otvunget och angenämt samkväm öf
ver hela våningen och särskildt loc
kade naturligtvis altanen med sin sval
ka och lifliga utsikt öfver torget. Midt 
å detsamma reser sig mot natthim-
melen den berömda Marcus-Aurelius-
kolonnen, och rundt om vimlar ett bro
kigt och äkta sydländskt folklif. En 
väldig militärmusikkår på ungefär 100 
man, uppställda i fyrkant, låter sina 
horn och pipor ljuda till den försam
lade pressens ära, och som en effekt

full fonddekoration tjänar journalistpalatset med 
klart upplysta rutor och flammande elektriska bloss 
mellan hvarje fönsterpar. Det är just denna vy vår 
tecknare, hr A. Ringström, framställt, efter till osa 
hemsänd skiss af hr V. Andrén, hvilken som dele
gerad deltager i kongressen. 

I dessa journalistföreningens lokaler ägde föröf-
rigt samtliga kongressens allvarliga förhandlingar 

VALDEMARSSKATTEN: 

En framträdande roll i våra kongressisters min
nesrika Romadagar spelade äfven det ryktbara Oa-
pitolium, af hvilket vi ock meddela en afbildning. 
Här försiggick den 5 april det högtidliga officiella 
öppnandet i närvaro af konungen och drottningen, 
prinsen och prinsessan af Neapel samt samtliga mi-
nistrarne. Det italienska konungaparet vann därvid 
genom sina intagande personligheter allas hjärtan, 
och vi bringa äfven porträtten af detta journalist

kongressens »högsta värdfolk»,konung 
Umberto och den mest strålande bland 
drottningar, Margherita. 

På"- Oapitolium höll äfven staden 
Roms borgmästare, furst Ruspoli, den 
7 april på aftonen för kongressen en 
lysande fest, hvarvid den stolta bor
gen var praktfullt illuminerad. Den 
beramade mottagningen i Quirinalens 
trädgård] blef däremot tyvärr, på 
grund af hofsorg, inställd. 

Att de svenska kongressdeltagarne 
vid vistelsen i Rom äfven kände sig 
manade att ådagalägga sin vördnads
fulla uppmärksamhet mot vår därva-
rande kronprinsessa, var ju helt na
turligt, och flere af dem antecknade 
sina namn i hennes visitbok. De för
enade rikenas minister, friherre Bildt 
och hans friherrinna utöfvade sin kän
da gästfrihet mot de svensknorska 
delegerade på en middag för desamma 
i det charmanta hem i Palazzo Capra-
nica, i hvilket vi helt nyligen _hade 
nöjet införa våra läsarinnor. Äfven 
den Skandinaviska föreningen i Rom 
gaf en angenäm välkomstfest för de 
nordiska delegerade, besökt af ett par 
,hundra deltagare, däribland friherre 
'Bildts, så att intrycken af Romadagar-

FJÄRDE AKTENS SLUTTABLÅ, TECKNING AF TYCHO ÖDBERG . nes hjärtliga gästvänskap och lysande 
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festivitas i sanning stå kraftigt ristade i alla del
tagarnes hågkomst. 

Efter den egentliga kongressens afslutning har 
nu vidtagit en angenäm »efterkur» med resor genom 
»la bella Italia», med Neapel, Capri, Sicilien närmast 
på programmet. Och det rikt gynnade land, som 
till ram kring en sådan gästfrihet kan bjuda sådana 
utfärders scenerier, behöfver sannerligen ej frukta 
att förgätas, äfven sedan festdagarnes ljus och klang 
slocknat och förtonat. 

F L Y T T N I N G S D A G . S K I S S 

I D U N A F S A R A S C H W A R T Z . 

F Ö R 

S' IÖTA MARTA, jag är rädd, att du måste gå 
upp i den nya våningen och taga emot möb
lerna i mitt ställe; jag kan omöjligt komma 

härifrån nu, här är ännu så mycket att göra.» 
»O, mamma, kan jag reda mig ensam därborta?» 
»Ja, jag vet sannerligen ingen annan råd. Vi 

ha ju talat om, hvar de stora möblerna skola stå, 
och allt annat får bli hur som helst, till dess jag 
kommer — — men, Martha, du måste stå bredvid 
bärarne och se noga till, huru de bära sig åt, när 
förmaksmöblerna packas af.» 

Dessa ord uttalades med den obeskrifligt ömk
liga och irriterade ton, som uttröttade och nervösa 
kvinnor kunna antaga, och den lilla frun, som stod 
i ett rum, där all förödelsens styggelse regerade, 
bland korgar, packlårar, hoprullade mattor och sam-
manhopade möbler, strök med en förtvinad gest sitt 
mörka, gråsprängda hår ur pannan med en hand, 
som var alldeles grå af dam, medan hon med den 
andra förde undan ett par yra småttingar på 3 och 
5 år, hvilka, högst lifvade af den allmänna viller
vallan, kommo rusande för att berätta någon fasligt 
intressant nyhet. 

»Nej barn, gå, gå! Jag har inte tid med er.» 
»Men, mamma, inte behöfver jag väl stå och se 

på bärarne, de göra ju allting så ordentligt och bra?» 
Fru Renströms smärta, blonda dotter kastade en 

bevekande blick på modern. 
»Ordentligt! Ja, när det faller dem in, men det 

kan man aldrig lita på Nej, Märta, du måste 
passa på dem. Säg dem att marmorbordet har en 
liten spricka i ena hörnet, de få taga mycket för
siktigt i det, och att de akta lilla salongsskåpet rik
tigt väl — — och Märta, när glaskorgen kommer, 
så sätt in allt det slipade i matsalsskåpet och tag 
ur nyckeln — — låt inte pigorna handskas med det 
— — och, nej gå inte ännu, söta Märta — — se 
till, att de för Guds skull handtera fars och mors 
pastellporträtter varsamt — och Martha, lugna dig 
ett ögonblick. Tag den här lilla statyetten med, 
när du går.» 

Märta mottog varsamt den i ett öfverkast in

lindade amorinen och begaf sig på väg. Modern 
ropade efter henne i trappan. 

»Martha, jag skickar gossarne bort till dig, de 
springa och bråka, så att jag blir alldeles nervös.» 

»Jag är minsann också på god väg att bli det,» 
tänkte Märta, då hon skyndade utför trapporna. 

Nordanvinden mötte henne skarp och råkall och 
höll på att redan vid hörnet rycka hatten af hennes 
blonda hufvud. Hon ryste, vårkappan var tunn, den 
tjocka vinterkappan hade råkat bli nedpackad redan. 

Märta var 18 år, men redan en mycket duglig 
flicka, som man kan bli, då man har en liten klen 
mamma och sju yngre syskon. Modern brukade se 
på sin äldsta dotters kraftfullt spänstiga gestalt med 
en beundrande blick, som ofta samtidigt bad om 
hjälp i ett eller annat bråkigt fall och sällan väd
jade förgäfves. Märta 
hade ett bra stycke väg 
att gå i det ruskiga 
vädret. Men fastän hon 
frös cch borde skynda 
sig, blefvo hennes steg 
allt långsammare, och 
hennes unga ansikte 
antog ett allt mera 
sorgbundet uttryck — 
ett uttryck, mera pate
tiskt, än att det kunde 
anses härröra af oro 
öfver flyttbråket. Det 
var ej heller därmed, 
hennes tankar arbeta
de; de återvände med 
ohejdbar envishet till 
samma ämne — det 
bref, hon för några da
gar sedan fått från 
Stockholmsvännen Pa
ula Lind. Detta bref, 
som gifvit henne hen
nes första hjärtesorg! 

Huru kunde hon väl 
hjälpa, att hon tyckte 
om — nej älskade, 
gränslöst älskade löjt
nant Hillberg! Han ha
de ju de gladaste, vän
ligaste mörka ögon, den 
klaraste stämma, det friskaste skratt, han hade 
ridit med henne, dansat med henne och lyst upp 
som ett solsken, då han mötte henne på gatan. 

Och nu skref Paula: »Din gamle vän löjtnant 
Hillberg har störtat med hästen på Ladugårdsgärdet 
och måste nu ligga sina 5 ä 6 veckor på Sofiahem
met. Men till tröst för detta missöde har han fått 
den vackraste sjuksköterska i Stockholm. Du minns 
väl Dagmar Kurt sen din Stockholmsvistelse och 
alla hennes »högre kallelser» ? Efter att först ha 
ämnat bli aktris och sen bildhuggarinna, har hon 
nu »förstått», att den lidande mänskligheten behöf

ver henne, och blifvit sjuksköterska. Du beundrade 
hennes blå ögon, och jag medger, att ingen, abso
lut ingen, har så vackra ögon som hon. Det visste 
hon minsann också, när hon lyfte dem mot himlen, 
strålande af inspiration. Men för mig kunde inte 
deras skönhet öfverskyla hennes koketteri. Inte 
sådant där oskyldigt koketteri som ditt och mitt, 
utan ett riktigt underfundigt. 

Efter att ha spridt förödelse i konstnärers och 
litteratörers led — en skilde sig från sin hustru och 
en sköt sig för hennes skull — har hon nu öfvat 
sin konst på präster, läkare och samariter, och nu 
förmodar jag, att Hillberg skall bli sista offret; med-
gif också, att han är ett ovanligt intressant exem
plar att ha fått tag i för en flicka som Dagmar, 
som inte lämnar några tillfällen obegagnade. 

Min bror Erik, som i går besökte Hillberg, på
stod åtminstone, att han knappt hade tid att tänka 
på sin afbrutna tjänstgöring och sin brutna arm 
bara för Dagmars skull. Erik sade också, att det 
såg vackert ut, när Dagmar kom in, lång, smärt och 
gratiös, i sin allvarliga dräkt och hvita mössa, ord
nade frukostbrickan och bjöd sin patient kaffe med 
den mest bedårande' blick.» 

O, detta bref, detta förskräckliga bref! Märta 
hade läst och omläst det, till dess hon kunde hvarje 
rad utantill. Det hade kommit som en hagelby öfver 
den vårliga värld, där hon dvaldes i den första kär
lekens blida drömmar. 

Det hade varit så dystert, när löjtnant Hillberg 
reste, men ändå låg på djupet af hennes hjärta en 
leende förtröstan, att han icke skulle glömma henne! 
Inte kunde han väl det, sedan han sett på henne 
så, som han gjorde den där sommaraftonen, då han 
lyfte henne ur sadeln. 

Och medan hon drömde om, hvad som skulle 
hända, då han kom åter, blef hennes gång allt lät
tare och hennes öga djupare, och det ljufva, inåt
vända leende, som lekte kring hennes läppar, då 
hon satt ensam vid sin sömnad, kom ofta modern 
att tänka: »Martha är ändå bra vacker,» och kom 
lilla syster att fråga: »Hvad skrattar du åt, Märta? 
Säg?» 

H varpå Märta tog den lilla ungen i famn och 
kramade henne, så att hon började gråta. 

Men nu marterades hon oafbrutet af tankar på, 
hvad som tilldrog sig i det tysta sjukrummet på 
Sofiahemmet, tankar på denna Dagmar Kurt, om 
hvilken Märta en gång hört en äldre herre säga, 
att hon ägde alla kapaciteter för att göra en man 
riktist olycklig. 

Stackars Märta! Nordanstormen, som blåste kring 
hennes kinder, hopar af stickor och strå, som hvirf-
lade kring hennes fötter, himlen med de lågt drifvan-
de, regntunga skyarne, allt tycktes henne symbolisera 
hennes ödelagda lif! Ty det var ödelagdt, därom 
var intet, intet tvifvel. Hon skulle aldrig älska nå
gon annan; hon ryste vid blotta tanken, att en an-

KONUNG UMBERTO. DROTTNING MARGHERITA. 

nan mans bild skulle intaga den plats, han innehaft 
i hennes hjärta. För hans skull skulle hon åldras 
som en ensam kvinna. 

Vid denna tanke kände hon sitt bröst samman
snöras så underligt, och minnet af diverse ogifta 
tanter, som umgingos i hennes föräldrahem, flocka
des i hennes hjärna. Där var den tråkiga tant Cri-
stine Louise med sin döfhet och sina eviga frågor 
och tant Ida Georgenius med sin nervositet och sina 
många olika åkommor, som hon beskref så noga 
och så omständligt, att smågossarne råkade i skratt
explosioner, när hon började. Och, last but not 
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least, tant Brita Robertson med "reformklädningen 
och det kortklippta håret, den löjliga, urmodiga 
kappan och paraplyn — som en käpp i den beniga 
handen. Den hemska tant Brita med de hvassa 
ögonen och de hvassa omdömena, som kom ung
domen att taga till flykten, när hon visade sig. 

»Men jag behöfver ju inte bli sådan,» mumlade 
hon med tårar i ögonen; »jag skall bli en riktigt 
snäll och rar gammal fröken och göra så mycket 
godt åt fattiga barn.» 

Och . hon började 
föreställa sig sitt eget 
åldrade jag i en enkel 
grå dräkt gå omkring 
som en hjälpande ängel 
till de betryckta och 
lottlösa i världen; men 
huru det nu var, ville 
dessa föreställningar 
inte få någon riktig lif-
aktighet. De förblefvo 
gråa, overkliga och in
tresselösa. 

Annorlunda hade det 
varit att dikta framtids
drömmar så, som hon 
gjort det för endast nå
gra dagar sedan. I gyl
lene solljus hade hon 
sett ljufligt obestämda 
hägringar af glada sam
manträffanden i säll-
skapslifvet, af ett par 
vänliga, mörka ögon, 
som skulle söka henne 
och lysa upp i varm 
glans, då de mötte hen
nes blick. 

Och ännu längre 
bort — en afton i det varma, ljusa hemmet — fest
stämning i alla sinnen och en underlig känsla kring 
vänstra ringfingret, då en gyllne symbol skulle sät
tas därpå af en älskad hand. Och i det blå fjärran 
skymtade ett oredigt kaos af tärnor och bruddräkt 
och slöja och krona. 

Ja, hon hade drömt, men det var allt förbi och 
nu — — — 

O, himmel, där stod flyttlasset redan till hälften 
aflassadt och karlarne drogo just upp för trappan 

med marmorbordet I Hon måste samla sig och tänka 
på alla mammas hållningsorder! 

Upp för trapporna störtade hon och möttes af 
en piga, som inte visste, hvar någonting skulle stå. 
Bärarne smågrälade öfver att inte få ordentligt be
sked. Harald och Eikard voro däremot komna och 
hade försäkrat, att de visste, hvar buffeten skulle 
stå och hade förmått bärarne att placera den mellan 
dörrarne på högra väggen i stället för mellan fönst
ren på vänstra. Märta hade fullt upp att göra, 
kommenderade, styrde och ställde så godt hon för
stod. Harald, som skulle vara beskäftig och hjälpa 
till, körde en gardinstång rakt genom den ena fön
sterrutan i salongen; den råa vinden for med ett 
rasande tvärdrag genom rummen. En af bärarne 
lade den stora förgvllda pendylen på ett af borden, 
men då slagverket af någon anledning kommit i 
olag, började den slå, lugnt, obevekligt, 10 slag, 20, 
30, 40, 50 o. s. v. Martha började bli så nervös, 
att hon skakade och utropade med en förtviflad 
vädjan till bärarne: »Kan då ingen människa stanna 
det odjuret?» 

En gladlynt, ung karl hörsammade genast hen
nes kallelse, gick bort och började manövrera med 
klockan, lyckades också stanna den och sade, vän
dande sig till Märta, med en uppmuntrande nick: 
»Seså, nu håller hon mun, tror jag! Så, nu behöf
ver inte lilla fröken gråta för det.» 

»Tack, det var skönt,» sade Märta, men rusade 
samtidigt ur rummet, blodröd i ansiktet af förtret, 
att mannen sett, huru nära hon hade till tårarne. 

Hon hörde bärarne aftåga och började, nedstämd, 
irriterad, hjärtesjuk och frusen som hon var, packa 
upp den dyrbara korgen med slipade kristallsaker 
och insätta dem i skåpet. Men hela tiden såg hon 
med sin själs ögon ett sjukrum, där en vacker, 
mörkögd ung man hvilade mot den hvita kudden, 
som en smärt, blåögd flicka i sjuksköterskans all
varliga dräkt makade tillrätta. (FORTS.) 
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A hvarje bok kan lyftas intill kr. 1,000 i månaden utan särskild uppsägning. (G. 78894) blodbrist och svaghet botas säkert med Pinus Piller. Många intyg från botade finnas. En sats kostar: mot insänd likvid 2: 70, som postförskott 2: 85. Återförsäljare erhålla rabatt. Skrif till (S. T. A. 56369) O. J. LINDAHL, Säfsjö. 
Handväfda pappersmattor. 

oÅter finnas dessa omtyckta starka, vackra gångmattor i olika färger till salu ä 65 öre pr meter vid Krontorps gård, adr. Vermlands Björneborg. 

•E 

UTLÅTANDE OM MELLINS FOOD »MELL1NS FOOD» är enligt min erfarenhet ett synnerligen värdefullt näringsmedel alt tillsammans med komjölk, vatten och litet socker i lämpliga portioner gif-vas åt späda barn, som måste artificielt uppfödas. Jag har äfven funnit medlet i förening med kokt mjölk och litet vatten utmärkt fördragas och, tillgodogöras af äldre personer med matsmältningsrubbning, hvilka alls icke fördragit mjölken enbart. — Bä preparatet alltså synes »praktiskt» bålla hvad det »teoretiskt» utlofvar, kommer det nog att fylla ett länge kändt behof af ett lätt smält och koncentreradt tillsatsnärings. medel för späda barn ocb sjuklingar. 
e. Provincialläkare. Prof af MELLINS FOOD sändes på begäran GRATIS och FRANCO från Axel Iiennstrand, Gefie. 

E l e g a n t a v i s i t k o r t 

jt • 
Iduns Kungl. Hofboktryckerl 

12 Stora Vattugatan 12. 

STOCKHOLMS INTECKNINGS-GARANTI-AKTIEBOLAGS 
BRAND- och DYRKFRIA 

F Ö R V A R I N G S H V A L F 
(öppna alla söckendagar kl. V2IO—4) 

INNEHÅLLANDE C:A 1,650 ST. SKÅPFACK. Årlig hyra för fack, beroende AF storleken, 20, 
25, 35 , 5 0 kronor. TESTAMENTEN, GÅFVOBREF och dylika handlingar emottagas till för-varing; äfvenledes emottagas värdepapper i ÖPPET FÖRVAR (S. T. A. 55185) 

SLAKTERIAKTIEBOLAGET NORRMALMS, 
STOCKHOLM, 

C o n e e n t r e r a d e B O U I L L O N , 
hållbar under obegränsad tid, kokt på färskt nötkött af bästa beskaffenhet, 
motsvarande utspädd den finaste hemkokta bouillon, rekommenderas till 
hvarje sparsam husmoder. Säljes i burkar om cirka 500 gram å 1 kr. 

Kontrollant: Herr Professor John Lundgren. 

K ö p a l l t i d r a d i a t o r s m ö r ! 
fpCT S ä n g k l ä d e r ! 
TJndermadrasser af spån 4 kr. Krollspintmadrasser 10 ä 12 kr. Tagelmadrasser 20, 30 å 40 kr. Resårmadrasser 20, 30 å 40 kr. 

J ä r n s ä n g a r 
fr. 7, 12, 15, 25, 50, 75, 100 ä 150 kr. Divaner 60, 75 ä 90 kr. Möbeltyger, Borddukar, Bolstervar & Piqué-täcken 

Sticktäcken från 5, 8, 12 å 15 kr. Filtar från 5, 7, 9 ä 12 kr. Mattor, afpassade, 10, 25 å 100 kr. D:o, metervis, 1: 35, 2: 25 å 3 kr. 
F j ä d e r o c h D u n , 

utmärkt vacker fjäder, fr. 1 kr., 1: 25 å 2 kr. pr. kg. jämte Tagel, Krollspint, Ylle-flock, Vassvipp m. m. till billiga priser i 
J o h n Y t t e r m a n s S ä n g k l ä d e r s a f f ä r , 

11 Stora Nygatan 11, Stockholm. 

B o s t a d s t o m t e r 
hufvudstadens omedelbara närhet. Härlig natur, vackert belägna, bekväma kommunikationer. 

Strandparti åt Reymersliolm. 
Gröndals Tomt- <fr By$rg;iaads-A.-B , Centralpalatset 
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Ärade Snorre! 
Vi, samtliga Iduns mostrar, kände oss mycket 

ledsna öfver ert klander angående »Frågor och Svar». 
Vi äro anspråkslösa, beskedliga människor, som er
känna vår egen ringhet, hvarför vi förena oss till 
en vänlig anhållan: Kära Snorre samt I alla andra 
snillen, som klandra oss, hjälpen oss att skrifva 
någonting bättre, som blir mera läst, något som 
väcker större intresse! För snillena finnes ock en 
annan utväg: låt bli att läsa »frågor och svar». Låt 
oss, grötrimmande mostrar, roa hvarandra. Huru en 
svinfot skall kokas, veta vi, men hur en versfot 
skall skrifvas, bekymra vi oss ej om. 

MOSTER EMMA. 

är vårt lands förnämsta ung
domstidning. Pris för helt 
år endast 3 kronor. 

FRÖKEN ELISABETH ÅGREN, som sedan 
1861 varit i postverkets tjänst (vid Tierps 

postkontor) och sedan år 1867 förestått Sigtuna post-
FÖR 

år 

station och därmed förenade telegraf- och telefon
stationer gafs här om dagen i Sigtuna en högtidlig 
afskedsfest med anledning af hennes afgång från 
förenämnda befattningar. Fröken Ågren har näm
ligen till följd af försvagad synförmåga ansett sig 
nödsakad att taga afsked därifrån. I den stäm
ningsfulla festen deltog en stor mängd af stadens 
honoratiores och kyrkoherden Hennig öfverlämnade 
med ett hjärtligt tacksamhetstal en vacker minnes-
gåfva. 

T ÄGRE (NYA) LÄRARINNESEMINARIUM i Stock-
•M holm kommer till nästa läsår att utvidgas. Den 
därtill hörande privatskolan blir tillökt med 2 års
klasser, 7:e och 8:e, så att seminarieeleverna skola 
få lära sig att undervisa barn i åldern 6—15 år. 
Läroverket har innevarande läsår, dess tredje, i se
minariet 45 elever, fördelade på två afdelningar, och 
i skolan 67 barn, utgörande 6 årsklasser. I våra ti
der, då alla arbetsområden för den bildade kvinnan 
tyckas vara öfverf3'llda, är det glädjande att efter
frågan på lärarinnor från detta seminarium har visat 
sig så riklig, att antalet platser som erbjudits har 
varit cirka dubbelt så stort som de därifrån utexa
minerades. Så har nu redan, 2 månader innan de 
slutat sin kurs, största delen af de elever, som i år 
tillhöra högre afdelningen, platser bestämda eller 
på förslag till hösten, de flesta i skolor. De löner 
som bjudas, variera i skolor mellan 500 kr. (då van
ligen endast 3 timmars daglig tjänstgöring fordras) 
och 800 kr.; i familj gifves 250 kr. till 500 kr. jämte 
»allting fritt». 

Läroverkets föreståndarinna, fröken Alma Dett-
how, som i 20 år varit lärarinna vid privat semina
rium, har till k. m:t lagt in ansökan om rättighet 
att under ecklesiastikdepartementets kontroll få an
ställa sådan afgångspröfning, som berättigar de ut
examinerade att innehafva platser vid offentliga 
småskolor i städer och på landsbygden. Denna an-

H Y L I N & C 2 2 
FABRIKSAKTIEBOLAG 

KONGL. HOFLEVERANTOR 
UTSTÄLLNINGSTVÅLAR: 

Viol, Hyacinthe, Heliotrope, Syren m. fl. 
THEA-ROS-PARFYM M. fl. 

prisbelönta vid iSgy års utställning med 

GULDMEDALJ 
Försäljes i vara butiker 

8 R e g e r i n g s g a t a n — "sresterlangrgf&tevn 1 0 

A. T. 64 69. A. T. 24 97. 

samt hos alla finare Parfymhandlande i riket. 

sökan är åtföljd af synnerligen vackra intyg om 
seminariets och fröken Detthows föregående verk
samhet, utfärdade af professorerna Yngve Sahlin, 
E. Fogelmarck och J. O. Rosenberg, hvilka som 
examensvittnen öfvervakat slutexamina och under
tecknat elevernas afgångsbetyg, samt af kanslirådet 
Kastman, folkskoleinspektören d:r Bergman, doktor 
A. Strandell, seminarieföreståndaren Joh. Löfvén 
m. fl. 

Fröken Detthow, hvars hälsa under några år 
varit vacklande, men som nu är fullt frisk, återta
ger nästa läsår ledningen af läroverket, hvilket in
nevarande vårtermin förestås af lektor Enar Sahlin 
från Örebro. 

•a^-^-a^-g^ a^is^äs-a^^ â - •>* •>• «s ̂  -is 

Premiesats för skada kr. 10 pr år. 
n n StÖld. m 5 

V e l o c i p e d f ö r s ä k r i n g s - A k t i e b o l a g e t , S t o c k h o l m . 

Kurs i 

S j u k g y m n a s t i k : 

o c h M a s s a g e 
gifves af medicine kandidat A. Kjell
berg, legit. sjukgymn. Prospekt på begä
ran. Adress: Stockholm, Mästersamuelsg. 
54. Allm. tel. 667. (S. T. A. 58291) 

S p a r k a s s e r ä k n i n g 
Räntegodtgörelse 5 proc. 

A hvar motbok kunna intill 1,000 kronor 
i månaden uttagas utan uppsägning. 

I landsorten boende torde hänvända sig 
direkt till banken. 

Aktiebolaget 
Stockholms Diskontobank 

I Regeringsgatan I. 

B R A N D 
F Ö R S Ä K R I N G S 

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

FEN IX 
J A K O B S T O R G 

Rosor för Yårplanteiing! 
Kraftiga, härdade, i finaste Kemontant-

och Thea-sorter, sändas mot efterkraf å kr. 
4: 50 pr duss. 

Begär prisförteckning å blommande väx
ter för trädgårdar. 

Rotebro Handelsträdgårdar, 
Carl Lundblad, ROTEBRO. 

G ö t e b o r g s K E X . 

ju F a n n y G e l i n s P a r f y m m a g a s i n j 
jjj — 16 Lilla Vattugatan 16 — 

P rekommenderar sitt nu inkomna välsorterade vårlager. Rikstelef. 22 25. 

C a n f l e l d Ä r m l a p p a r . 
Utan sömmar . Utan lukt. 

Vattentäta. 

Oöfverträffadt skyddsmedel för hvarje 
klädning. 

Canfield Rubber Co., 
Hamburg, Grosse Bleichen 16, 

18V Endast äkta med vårt skyddsmärke 
»Canfleld». ~*a 

Garantibevis medföljer hvarje armlapp. 

Den I Maj utlottas 540,000 kronor, däraf vinster å 

5 0 , 0 0 0 , 1 0 , 0 0 0 , 5 , 0 0 0 , 1 , 0 0 0 , 5 0 0 , 1 0 0 , 

5 0 och 2 0 K r o n o r . 
Pris för lottsedel 10 kr., till landsorten mot insänd likvid 

vid hvarje rekvisition åtföljd af 40 öre (till rek. porto och 
dragningslista). 

^ o f d i s k a J W a s e e t s I i o t t e r i , 

Fredsgatan 32, öppet 10 i. m.—8 e. m. 
(G. 79244) 

G E F L E M A N U F A K T U R - A K T . - B O L A G S 

Oblekta, Blekta och Färgade 

V Å F N A D E R 
försäljas i.parti från kommissionslagret 

i Stockholm hos ADOLF B0DELL. 

i ett hälft dricksglas vatten gifver 

det behagligaste, mest uppfriskan

de och välsmakande men dock 

starkast antiseptiska munvatten. 

Koncentrerad pr flaska kr. 1: 50. Ut

spädd pr flaska kr. 1: 00. 

Af följande jämförande 
tabell framgår, att DEBT-
TOMN besitter s törre 
bakte r iedödande för
måga ä n al la a n d r a i 
hande ln förekomman
de dyl ika p repara t . 

Tabellen är stödd på 1 Stock

holm anstälda bakteriologiska 

undersökningar. 

G. G:son Hård af Segerstad, 
TANDLÄKARE. 

D E N T O L I N 2 % 
Gahnellt 2 % 
Stomatol - - 5 % 
Azymol _ 5 % 
Aseptol _ 50 % 
Vademecum - 50 % 

lösn. 

Tyfoidbakterier 
dödas på 

V2 minut 
2 minuter 
1 minut 
1 minut 
1 minut 
1 minut 

Difteribakterier 
dödas på 

3 / 4 - l minut 
2 minuter 
1 minut 
1 minut 

I D U N S 
MODE

TIDNING 

3 0 0 , 0 0 0 e x . 

u p p l a g r a 

har den modejournal, hvaraf en svensk 
upplaga sedan flere år utgifves under 
namnet Iduns Modetidning och som år 
för år undantränger alla andra mode
journaler. — Iduns Modetidning utgifves 
i 2 upplagor, båda med 2 n:r i månaden, 
hvartdera numret innehållande inemot 
100 charmanta illustrationer samt åt-
följdt af en stor dubbelsidig mönster
bilaga. Med den dyrare upplagan — 
planschupplagan — som kostar endast 
5 kronor pr år, följa dessutom 1 gg i 
mån. en fin-fin kolor. modeplansch och 
en förträfflig handarbetstidning. Den bil
ligare upplagan utan dessa båda bilagor 
kostar blott 3 kronor. I innehåll och 
pris, jämförda med hvarandra, står den
na modetidning absolut 

o u p p h n n n e n . 

A g r a G r ä d d - M a r g a r i n ä r b ä s t ! 



Sv . P a n o p t i k o n 
Stockholm. 

i-*Största sevärdhet.* 

SLUTFORS ALJNINGEN 
modehandeln 54 Vesterlånggatan fortgår 
I den 30 juni. Högaktningsfullt 

Anna Högman. 
armed meddelas ärade kunder att 

i v a r t v a r u -

M a g a s i n e t 

S flyttat 

från 14 Västerlångg. till 

5 R e g e r i n g s g a t a n 6 5 

1 tr. upp., 
ingång från Lästmakaregatan. 
OBS.! Nyheter för våren äro nu 
komna. Beställningar å klädnin-
r emottagas och utföras å egen 
'Mer. 

Prof ver sändas franko på begäran. 
K A F F E g r a t i s 

man ju ej, men till följande låga priser: 
atos Kaffa ä 0.50 pr kg. 
la Santos - ä 0.76. 0.85 » » 
tra I ma Santos, högsta kvalité, 
ibsolut rent ä 0.90 pr kg. 
tra Lma Salvador ä l.oo » • 
tra fint Plantage ä 1.05 » » 
tra Lma Costa Klca ä l.io » • 
tra l m a Liberia ä 1.15 > » 
tra fin ljus Java ä 1.15 » • 
tra Lma Guatemala ... å 1.20 » » dit i hel bal om 60 kg. netto och vid köp minst 10 kg. 5 öre högre. Alla sorter äro a och rensmakande och priserna de läg-i förhållande till kvalitéerna, iändes till landsorten mot efterkraf eller skottslikvid och profver å samtliga sorter t 20 öre i frimärken. 
IBS.! Vid köp af hel bal sändas alla 
•ter fraktfritt till närmaste järn-
gsstation. 
'rofenlig vara och redbarhet utlofvas. 'å begäran sändes prof på de finaste fesorter. 
HN JOHNSSONS KAFFEHANDEL, 
Stora BadBtugatan 40 , Stockholm. 

Rikstelefon 34 20. Allm. Tel. 46 28. 
C h r i s t i a n s t a d s 

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

i S t o c i s h o l m , 

rttnlnggatan 2, hörnet af Strömgatan 
emottager penningar pä 

iparkasseräkning 
; godtgörelse af högsta despositionsränta. 
Itan uppsägning kunna å en bok sam-
alagdt 1,000 kr. i månaden uttagas. 

a n d t m a n n a - å Kredi t 

k a s s a n 
tt-.r 1 Mynttorget Stockholm. 
losifionsränta _ 5 % 
irkasseränta 5 % 
hvarje sparkassebok kan lyftas intill 

0 kr. i månaden utan uppsägning. 
S y m a s k i n , 

eeler & Wilson, som syr väl säljes till ironor. Adr. Drottninggatan 73 B, 1 tr. 

Ä k t a 

> r t m i x t u r 
för mag- och bröst

sjukdomar. 
1 massa intyg från fullt trovärdiga per-
r, som af denna mixtur blifvit fullkom-
botade från svåra sjukdomar, kan före-
6 fl. på satsen kostar 4.40 sändes 

Lrnväg mot efterkraf, på båt endast om 
är„ betald. Mindre än liel sats sändes 

Aterförsälj are i Stockholm Herman 
zrsson, Skepparegatan 47, 1 tr. 

Sofia Larsson, f. Aschier. 
Post- och Telegrafadress Jönköping 

Hygienisk 

A n s i k t s b e h a n d l i n g 
s i hemmen af van massös. Priset 
t. Svar till »Fraiche», Iduns exp. 

C R O S S E & B L A C K W E L L , L ™ 

L O N D O N*. 
Etablerad 1706. Hofleverantörer till H.M. Drottningen af England. 

P I C K L E S , S Å S E R , M A R M E L A D E R . 

erhållas hos alla större specerihandlare inom riket. 

| W e t t e r g r e n s l a n u f a k t u r a f i ä r , § 

i 
c 

Göteborg 
sänder på begäran och franko direkt till förbrukare profver på säsongens nyheter i 

I K l ä d n i n g s t y g e r • 

g i siden, ylle och bomull, • 
0 Rikstel. 1781. Begär profver! % 

Med anledning af upphörande af 
min cycleafdelning 

mitt resterande lager af 

af fackmän erkändt 
bästa cycle. 

OBS.! Reparationer af velocipeder utföras 

äfven framdeles å m i n verkstad. 

K . | V I . L U N D B E R G , 

S T U R E P L A N . 

H j o V a t t e n k u r a n s t a l t 
i »GuflslkroJsen» invid V e t t e r n . 1 juni—1 sept. Naturskönt läge. Alla brukliga badformer; gyttjemassagebad, 

tallbarrsbad, nauheimerbad. Dietkurer. Villabostäder. Billiga lefnadskostnader. Musik 20 juni—20 augusti. Intendent och badläkare: D:r Arvid AfzeliUS, Stockholm. För sjukgymnastik och massage: D:r Nils Wennström, Stockholm. Rumbeställningar, prospekt och upplysningar genom Kamrer Erik Gallander, Hjo. (S. T. A. 57783) 

Hafsbad, 
klimatisk kur-

och 
rekreationsort. 
Vestkusten. 

Säsong: 
1 5 juni 

till 
början af 
september. 

Alla tidsenliga badformer och kurmedel. Billiga priser. .Utmärkt re
stauration. Kum anskaffas och prospekt sändes af Kamreraren. Badläkare 
Dr Söderholm, adress Fiskebäckskil. (g. 7947S) 

F r i e s t e d t s F o d e r b e n m j ö l 
(Guldmedalj). Säljes genom Hrr Apotekare och Handlande. 
A. W. Friestedt, Stockholm. 

F r o m s V e l o c i p e d e r 
— ä r o u t m ä r k t a = = = = = 

i äro af alla som begagna dem mycket omtyckta för sin styrka, sin stadiga och lätta gång samt för sin prydlighet. 
Den enda Guldmedalj »för utmärkta Velocipeder» 

som utdelades vid 1897 års utställning i Stockholm tillföll dessa maskiner. OBS.! Alla slags velocipeder repareras, lackeras och förnicklas. OBS. I Stort urval af tillbehör. Begär priskurant. 
JPEB FROM. Stockholm, Mäster-Samuelsgatan 26. 

F r i k t i o n s s p ä r r m e d e l l e r u t a n b r o m s . 

Patenterad uppfinning. Kan apleras pä hvilken maskin som helst. För damvelocipcder lämpar sig spärret fördelaktigt då kedja och pedaler stå stilla i hackar och lutningar. 

Verkstad och 
Kontor 

Stortorget, 
Svartmangatan 6. 

Riks 4159. 

(S. T. A. 58752) 

Filial 
S:t Paulsgatan 21. 

Allm. 3037. 

K . J. Karlquist & C:o. 

J . & F 
# 

* * 
# * # 
v o 
v s o 
VSOP 
VVSOP 

. M a r t e l l J 

C o g n a c . 

A s t h m a h o m m g , 
gammalt, välkändt medel mot asthma. I burkar om Vä liter. Pris för burk kr. 3,50. Sändes mot postförskott eller efterkraf. Be-redes af Fru I. W. LUNDBLAD, Lilla Vattugatan 24. Allm. Tel. 7668, Stockholm. Rikstel. 22 86. (G 79733) 

H o s t a , 

hals- och brös tka ta r re r 
öfvergå vid bristande vård och an
vändande af overksamma medel 
icke sällan till svårare kroniska 
sjukdomar. Ett godt behandlings
medel till förekommande häraf är 
Salubrin, om det användes enligt 
beskrifning till värmande omslag, 
gurgling och inandning; fördelak
tigast och bäst är att för inand
ningen använda salubrininand-
ningsapparat. 

RÄTTVIK. Nybildadt privat hem i vacker och hälsosam trakt öppnas den 1 juni af undertecknad för allmänt klena personer, som äro i bebof af sanatorievård. Referenser: .D:r Olof Håkanson, Birger Jarlsgatan 19, Stockholm, D:r Magn. Mateli, Göteborg, samt extra provincialläkaren på platsen. 
Ellen Mellander (f. d. Sophiasyster). (G. 79654) 

Jättejord-omkr. 2 lit. frukt kr. 3,70 för 200 300 pl. samt må-kr.l,35förl00pl. af maj. Beställ 
Ammeberĝ  & Askersund. Prislista på begäran. 

gubbar (lämna pr planta) end. plantor, kr. 5 för nadssmultron Tills. eft. medio nuhosTh.Pinet, 
25-årig odling. (G. 79671) 

S t r ö m s t a d s 

H a f s k u r a r i s t a l t 

(Säsong 1 juni—15 s e p t e m b e r . ) 

Prospekt m. m. sändas kostnadsfritt 

på begäran. (S. T. A. 58622) 
I T j j o Brunns-

i t t e r a n ~ r 
Härlig natur, goda kommunikationer, moderata priser, nybyggdt, första klassens bad

hus. Säsong 5 juni—31 aug. Intendent D:r Hvltkrantz, Stockholm., Prospekt från Turistföreningen, Stockholm, samt Kamrorarekontorct,. Ytterån. (G. 79574) Begär 
Katalog 

öfver 1899 

H u m b e r 

V e l o c i p e d e r . 

Katalogen sändes gratis och franko. 
Svenska A. B. Humber & C:o 

MALMÖ. 
Återförsäljare i Stockholm: Hum-

bers Utställning, Hamngatan 12. 

I n g a g r å h å r . 
Dittens härvatten (äkta) gifver håret dess ursprungliga färg, borttager mjäll, befordrar hårväxten. Erhålles g:n E. LUNDSTRÖM, Birger Jarlsg. 8, Sthlm. (578) 

S k u r a i c k e 
kokkärl med sand och aska, ty däraf slites kärlen och förtenningen ut I Det bästa och angenämaste skur- och rengöringsmedel är Lagermans Kraft-Skur-
Pulver Säljes hos alla minuthandlare i riket. Ende tillverkare Kraft-Tvål-Fabri-ken, Jönköping. 

H E N R I E T T A K L E M 

15 Birger Jarlsgatan 15. 
Under vårsäsongen erbjudes tillfälle att i förening med Elektriska Ljusskäpsbad med tillh. vattenb. och massage, som fullständigt botar Reumatisk värk, erhålla inackordering (dietisk kost). Njurlidande och Neuralgi behandlas med bästa resultat. Äfven för dem, som önska genomgå mina öfriga behandlingar, kan inackord. erhållas. 

Cosmetiska Massageinstitutet »Idun», 13 Birger Jarlsgatan 13. Allm. tel. 152 54. HENRIETTA KLEM. 

Köp 
G o d t S a n t o s - K a f f e 

W0F~ 50 ä 60 öre pr kg. 
Fin-fint Santos af nya skörden, mycket godt ä 0: 70, 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 0: 95 • » 
Extra l:ma COSTA RICA - 1: 00 » . 
Verkligt god Liberia 1:02 » » 
Finaste PLANTAGE-KAFFE, kraftigt 

och välsmakande 1: 05 pr kg. 
Utsökt god PORTORICOART 1:10 . » 
Fin-fin ljus Java. mycket godt 1:16 • » 
Extra l:ma GUATEMALA, särdeles 

omtyckt 1: 20 pr kg. 
Finare kaffesorter ti l l högre priser 

finnas äfven å lager. Allt pr säck om cirka 60 kg. samt 5 öres högre pris i småbåtar om 10 ä 20 kg. Allt 
Kaffe lever, fraktfritt vid närmaste 
järnvägsstation vid köp af hel säck. Sändes till landsorten mot efterkraf eller förut insänd remissa. Prof af samtliga sorterna erhålles franco mot insändande af 20 öre i frimärken. 

mg- Ingen bör försumma att profva 
dessa verkligt goda och billiga Kaffe
sorter, hvilka ej äro att förväxla 
med de, som af andra firmor utbju
das under samma namn. Telegrafadress; K. W. KARLBERG, 
Karlbergius. 33 Döbelnsgatan 33. Allm. t. J627. Riks 3644. Stockholm. 
OBS. Fullt profenl. vara. Redbar be-

handl. Ferm exp. Skynda rekvirera. 

INACKORDERING 1 GODT 
HEM. 

För att utom föräldrahemmet tillägna sig husliga dygder, önskas, efter slutade skolstudier nu i juni, plats för en 16-ärig val-uppfostrad flicka, uti verkligt godt hem, där metodisk ledning fullt säkert är att påräkna. 
Arsafgiften jämte nödiga upplysningar, emotses i bref till »Föräldrahem», adress Gumailii Annonsbyrå, Malmö (G A M 4G874) 

T VACKERT BELÄGEN trakt nära Stock-JL holm kan en flicka fä tillfälle erhålla konfirmationsundervisning under 5 ä 6 veckor i juni och juli månader tillsammans med en annan, tillhörande församlingen. Svar härå för närmare upplysningar kan lämnas under adress : Kyrkoherde, Wäsby (n. st. b.). 
S O M M A R I N A C K O R D E R I N G 
för såväl familj som enskild person, erhålles pä egendom i Småland. Läget vackert, invid sjö och barrskog, högt och friskt. Lungsiktiga emottagas ej. Närmare underrättelse genom Fru A. NordenskjÖld, Bjädesjö & Landsbro- (G. 79621) 

F O R A T T D E L T A G A 
i husliga göromål önskar en ung, bildad, anspråkslös och huslig- flicka blifva inackorderad i Norrköping i bättre familj, som om sommaren vistas på landet. Närmare genom Svenska HandeUbyrån, Linköping. 

(G. 79577) 
Q:NE HUSIIÅLLSELEVER få inack. och /C grundlig undervisn. i matlagn., husliga sysslor, handarb., väfnader mot 40 kr. pr mån. Svar »Landthusmoder», Karlstad p. r. (580) 

INACKORDERING. Medelålders fruntimmer kan erhålla god inackordering för helt år, i det natursköna Kungsör hos Fröken M. Bäckström. Skriftliga meddelanden direkt. Muntliga af dok-torinnan Ljungberg, Engclbrektsgatan 39, 1 tr. upp, Stockholm. (576) 
INACKORDERINGAR 3 

öfver sommaren eller för helt år 
mottages vid den naturskönt invid 
sjö belägna villan Charlottendal; en 
half timmes promenad från Gnesta 
järnvägsstation. Närmare meddelar 
Fröken Hilma Wetterholm, adr. Char
lottendal, Gnesta. 

Förmedlings-och Annonsbyrån 
Innehafvare ANNA WARBERG, 

10 Sibylleg-atan 1 0 , Stockholm. 
— Förmedlar inackorderingar. — Mottager annonser till de flesta tidningar. Anskaffar gratis lärarinnor, värdinnor m. m. Åtager sig uppköp af tyger, modev., sybehör m. m. mot billigaste arv. Prospekt pä begäran. 

p i a f e - a n n o n s e r n a 

återfinnas i innerarket! 


