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DET ÄR INTE KÄRLEKEN, utan gul
det, som spelar den afgörande rollen 
på äktenskapsmarknaden, förklara nu
tidens journalister i den fjärran vä

stern, när de fylla sina tidningars spalter med 
uppseendeväckande skildringar om rika ameri
kanska arftagerskors giftermål med afkomlingar 
af uråldriga europeiska adelssläkter. 

Dylika förbindelser leda ej sällan till tragi
komiska katastrofer mellan de båda kontrahen
terna, och lustspelsförfattare, i all synnerhet 
de franska, hämta därur stoff till sina upp
sluppnaste och af en obarmhärtig satir karak
täriserade sedeskildringar, i hvilka de till dess 
yttersta konsekvenser leda den komiska idén 
att vid sammanlänkandet af europeiska adels
sköldar och amerikanska millioner —• hvarvid 
kvinnan stundom faktiskt »köper» sig en man 
— hon såsom ägarinna följaktligen är den 
härskande. 

Ett belysande exempel af färskt datum på 
en dylik amerikansk-europeisk »allians» är det 
i Paris bosatta paret Castellane-Gould, hvilket 
för ej länge sedan genom sitt ifriga deltagande 
i de af rojalisterna iscensatta upploppen i Au-
teuil, ådrog sig en långt ifrån smickrande upp
märksamhet. 

Grefve Boniface de Castellane, hvilken till 
år 1894 lefvat den aristokratiske ungkarlens 
glada världsmannalif, nödgades därefter, då han 
från New-York hemfört som maka miss Anna 
Gould, den ryktbare börsmatadoren Jay Goulds 
äregiriga dotter, samt — det viktigaste af allt 
— hennes 50 millioner dollars, lyda denna sin 
härskarinnas uttryckliga önskan och kasta sig 
in i politiken. 

Makarne Castellanes palats i Boulognersko-
gen är en trogen kopia af slottet Trianon vid 
Versailles och har kostat 18 millioner francs. 
Under dess tak för den unga amerikanskan 

härskarspiran 'som en annan Marie Antoinette 
och konspirerar mot republiken, ehuru själf 
en republikens dotter. 

De öfriga talrika ättlingarne af den äldsta 
franska adeln, som blifvit ledda till altaret af 
yankee-millionärskor, hafva det jämförelsevis 
bättre ställdt för sig än den stackars stenrike 
grefve Castellane, enär deras hustrur nöjas 
med att låta sina nya vapen glänsa i Fau-
bourg Saint-Germains aristokratiska salonger. 

Inom dessa eljes så exklusiva kretsar finnas 
flere bevis på, huru det amerikanska guldet 
öppnat dörrarne på vid gafvel för ganska låg-
ättade yankee-döttrar. 

Sålunda var den nuvarande grefvinnan Jane 
Divonne i Paris tillförene helt rätt och slätt 
en miss Florence Aronson i New-York. 

Makan till hertig de la Rochefoucauld — en 
ädling af blåaste blod —• heter ursprungligen 
Mattie Mitchell och härstammar från Portland, 
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Oregon; en gref vinna Pourtalés är född Flo-
, rence Drouillard från Nashville, många andra 
exempel att förtiga. 

Ej mindre intressanta sammanställningar er
bjuda de äktenskap, som ingåtts mellan ame
rikanskor och tyska aristokrater. 

Bland dem är först och främst kavalleri
generalen, grefve Alfred Waldersee, hvilken år 
1874 gifte sig med änkefurstinnan von Noer, 
dotter till en amerikansk räntetagare vid namn 
Daniel Lee. En man af betydande politisk 
förtjänst och i en framskjuten ställning är vi
dare grefve Paul von Hatzfeld-Wildenburg, som, 
gift med den lågättade miss Helen Moulton, 
för närvarande bekläder den tyska minister
befattningen i London. 

Detta äktenskap är så mycket anmärknings
värdare, som grefve Hatzfeld och miss Moul
ton, efter att år 1863 ha låtit viga sig, skil
des 1874 och femton år senare, eller 1889, 
ånyo ingingo äktenskap med hvarandra i Ba
den-Baden. 

Sistlidne år förmälde sig preussiske friherren 
Adolf von Briining med den förtjusande mrs 
Gordon-Mackay, född miss Treat. Till följd 
däraf afbröt baronen sin diplomatiska karriére 
och har för framtiden bosatt sig i Berlin. 

Ett romantiskt öde har beskärts prinsessan 
Agnes von Salm-Salm. I medlet af 1860-talet 
lärde denna "Washingtons mest firade skönhet, 
miss Agnes Leclercque Joy, känna och älska 
den lika mycket för sin äfventyrslystnad som 
för sin tapperhet bekante prins Felix von 
Salm-Salm. 

Hon medföljde som sjuksköterska i de fält
tåg, i hvilka hennes make deltog, och när den 
tyske prinsen begaf sig till den olycklige 
Maximilians af Österrike läger i Mexiko, var 
hon honom äfven följaktig dit och blef där
städes ögonvittne till Maximilians tragiska slut. 

Sedan år 1876 är den intelligenta kvinnan, 
som också gifvit prof på en beaktansvärd 
skriftställartalang, omgift med brittiske am
bassadsekreteraren Charles Heneage. 

Ett annat romantiskt äktenskap, men af all
deles motsatt natur, ingicks för några måna
der sedan af österrikiske magnaten prins Franz 
v. Auersperg i Shrewsbury i staten New Jer
sey med miss Eszworth Hazard, dotter till en 
stenrik fabrikant af konserverade soppor. Prin
sen var skuldsatt upp öfver öronen, till följd 
af ett mindre reguliert lefnadssätt, och valde 
därför Amerika som räddning undan sina for
dringsägare. Där förälskade sig snart den 
vackra miss Hazard i hans titel, och hennes 
sopp-pappa gaf rörd de unga sin välsignelse. 

M I N A F T O N K L O C K A . 

JAG LÄNGTAR sedan fyra år 

hvar gång mot veckans sista dag. 

Till söndagshvilan jag ej trår, 

min aftonklocka bidar jag, 

min klocka, som ringer helgsmål. 

Hur väl jag minns den första gång 

jag hörde hennes djupa klang, 

där öfver stadens trånga prång 

dess dofva malm för kläppen sang 

i sommaraftonens tystnad. 

Kring Mälarnejd låg kvällningsglöd, 

och vattnet hade färg af vin. 

Ur grönskan lyste borgen röd, 

och tung var luften af jasmin 

och tungt mitt hufvud af drömmar. 

Dess monotona melodi 

från denna gången fick jag kär. 

Hur skönt den klingar in uti 

den alivarsstämning platsen bär, 

de helga minnenas stämning. 

Och därför sedan fyra år 

jag trår mot veckans sista dag, 

om än en gång jag höra får 

min aftonklockas dofva slag, 

som ringa helgsmål kring nejden. 

Gripsholm 1899. 

ESAIAS COLLIN. 

O L I K A S P A R S A M H E T . A F B I E N . 

» I A G VILL ej göra dig några förebråelser, 
t i och ej heller kan jag ingå i detaljer, men 

jag önskar endast i all vänlighet göra klart 
för dig, att vi för framtiden måste införa den 
strängaste sparsamhet i vårt hus, såvida jag 
ej skall gå under. Du har ju förstått mig 
eller hur, min gumma lilla? Och nog vet jag, 
att du är nog förståndig att rätta dig efter 
nödvändighetens kraf och mina önskningar.» 
Så talade herr Bergsten en dag till sin äkta 
hälft. 

»Vi skola hushålla,» svarade fru Bergsten 
beslutsamt och undergifvet. 

Efter detta medgifvande lämnade herr Berg
sten åt sin hustru att på egen hand uttänka, 
huru man borde gå till väga. Mannen hade 
ju sagt, att, om allt finge fortfara såsom hit
tills, så skulle han gå under; och detta ville 
hon gärna, om möjligt, försöka hindra. Och 
hon föresatte sig nu att icke köpa hem något, 
icke ens den minsta småsak, som möjligen 
kunde undvaras. Hennes käre Erik skulle 
nog bli nöjd med henne. 

Kvinnorna hafva ett sätt för sin hushållning, 
och detta består däri, att de t. ex. vända en 
klädning, så att den får utseendet af en ny, 
och att de för öfrigt skarfva, stoppa och laga 
så skickligt, att till och med den mest skarp
synte blir vilseledd. 

Männen ha ett helt annat sätt; de neka 
sig i allmänhet intet och utgifva utan betän
kande penningar för en osäker vinst; men de 
hålla strängt efter hustrun, som visst inte an
förtros nyckeln till kassaskåpet. 

Genom att själf kläda om den gamla vinter
hatten, som därigenom såg så godt som ny 
ut, förekom fru Bergsten en onödig utgift. 
Ingen ny vinterkappa köptes, och därigenom 
blefvo många visiter och promenader inställda. 
Kyrkobesöken gjordes företrädesvis, då vädret 
var ruskigt och ingen således kunde hafva 
något att anmärka mot hennes tarfliga toalett. 

Satt hon så en kylig dag framför den spar
samt uppeldade kaminen, då hennes man in
trädde, iklädd en splitter ny öfverrock af godt 
och fint tyg. 

»Nej, Erik, hvilken präktig rock du har, 
hvad har du månne gifvit för den?» 

»Ah, endast 85 kronor, min gumma lilla!» 
» M e n , » vågade frun anmärka, »kunde du 

ej haft den gamla än en tid? Vi skulle ju 
försöka att hushålla — — » 

»Ja, visst, men på ett förnuftigt sätt. Jag 
skulle kanske, om du fått råda, gått i den 
tunna, luggslitna rocken, ådragit mig en för
kylning, blifvit sjuk och betalt läkare och 
apotekare den nya rockens värde många gån
ger om. Sådan är kvinnornas hushållnings
metod — — Jaså, kommer du nu med din 
hushållsbok för att visa mig, huru sparsam du 

varit, då du säger dig endast hafva köpt det 
strängt nödvändigaste; men jag spår, att ändå 
mycket kunnat undvaras. Ja, se här genast, 
— en ny tvättbunke. Nog kunde den gamla 
hållit öfver vintern.» 

»Nej, vet du, när en sådan sak är utsliten, 
så går den ej att bevara längre. Men, hvad 
sägs om tio dussin öl under månaden?» 

»Jaså, du vill kanske, att jag ständigt skall 
låta bjuda mig, utan att bjuda igen; fruntim
mer kunna då ej se längre, än näsan räcker! 
Men, hvad är då detta? Mattor! Kunna vi äta 
mattor eller kläda oss i mattor måntro?» 

»Att belägga golf ven med billiga mattor är 
ingen misshushållning, då skurning är både 
dyrbar och besvärlig. Men, se här ligger en 
räkning på cigarrer, och mig veterligt duga 
de ej heller vare sig till mat eller kläder.» 

»Att röka har rent utaf blifvit ett behof 
för mig, det befordrar dessutom matsmältnin
gen,» förklarade herr Bergsten, som nu i en 
hast kom ihåg, att han hade ett par ange
lägna bref att skrifva. 

Sedan på kvällen gick han ut för att del
taga i ett spelparti hos en gammal vän, och 
redan ett par timmar därefter var han tjugu 
kronor fattigare. 

F I G U R E R U R S K I S S B O K E N . A F R A -

F A E L . (FÖRF. TILL »EN PASSIONSHISTO

RIA». ) 

IV. 

UTE P Å SJÖN gå hvita gäss, och vinden 
spelar friskt i löfmassorna framför ve

randan. Jag är tillräckligt långt från staden 
för att äga landets fulla frid. Blåsten tilltar 
och kommer träden att luta sina hufvuden 
hviskande samman, om i fröjd eller missnöje 
•är mig svårt att afgöra, men solen står leende 
öfver dem och kastar rikligt ut sitt middags
guld. 

Då kommer plötsligt en hälsning från sta
den, buren af vinden mellan skogarnas löf-
och barrnästen och öfver fräsande vågor. Det 
är dock en vacker hälsning, den enda jag i 
denna stund vill ha från den ofantliga hop-
ningen af grå husmassor. Det ringer därborta 
i något, kanske några af de stora kyrktornen. 

Emellertid är det en bruten kedja af toner, 
ljud af stark och fast klang, hvilka då och då 
mellan vindstötarne tränga sig en mil ut öfver 
nejden. Det är, som om vinden, stigande mot 
orkanens höjd, födde dem fylliga, på en gång 
allvarliga och jublande, däruppe i rymden bland 
solstänk och drifvande skyar, och som om de 
starka trädgrenarne fångade dem i sitt löfnät 
och slungade dem öfver till mig. 

Mitt öra fängslar dem, och därvid väcks en 
okänd genklang af glädje i mitt inre. Jag 
lyssnar med själens öra, undrande, hvad denna 
fröjd innebär, det är, som sökte jag välbekanta 
drag i en flyktig likhet. »Hvad är det, hvad 
är det?» frågar en röst ur mitt inre, tills en 
annan inre röst plötsligt svarar, och då vet 
jag det. 

Du, som här möjligen lyssnar till mig, välj 
i hopen af dina vänner den, som står dig när
mast. Välj den, hvars själ för dig är störst 
och ligger klarast för dig. Den, hvars hand
slag du möter med liknande öppen trofasthet, 
inför hvilken dina tankar stiga fram i harmo
nisk nakenhet för att möta den andras para
disiska tankedräkt. Den, hvars grundton du 
känner bättre än någon annans, den hvars 
väsen aldrig växlar färg för dig, om det äfven 
uppenbarar sig för din blick i tusen nyanse
ringar. 
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Har du gått vid dess sida i åratal och lyss
nat till dess röst i den segerrika vissheten, att 
ni båda tala sanningens ädla språk? Påminn 
dig då, hur i strödda stunder en ton trängt 
fram till dig med fyllig, kraftig klänga Vet 
du, hvarför du då fyllts af glädje? Därför, 
att det är den sällsynta genklangen ur din 
närstående väns innersta väsen, hvars skepnad 
du blott har en aning om, och ur hvars osyn
liga, från andra själar fullt skiljaktiga själ, 
blott en lösryckt ton, blixtlikt buren i en blick, 
ett tonfall, ett ord, en minuts tystnad, når ditt 
öra, hviskande: »Så är j ag!» 

O, kunde vi i sådana stunder, då vårt ytter-
väsen en sekund remnar, höra genklangen af 
vårt eget väsens innersta röst, när den kom
mer som en bruten klockklang, buren på lif-
vets spelande vindkast, då kunde vi få en 
aning om, hvad vi i grunden äro, hvilket vi 
minst af allt veta. 

R E S E Ä F V E N T Y R ! 

N Ä R A D INSÄNDARINNA har gjort Idun 
ett förslag af följande lydelse: 

>Huru skulle det vara, om alla Iduns vänner in-
bjödos att insända berättelsen om något verkligt, 
autentiskt, själfupplefvadt reseäfventyr? Det borde 
kunna blifva ganska nöjsamma skildringar. Antin
gen ett pris utlofvas för den bästa berättelsen eller 
icke, är jag öfvertygad, att saken skulle väcka lif-
ligt intresse nu på hösten, då alla återvändt från 
sina resor. 

Enligt min åsikt skulle man dock ej vara bun
den vid denna sommars upplefvelser, utan äga fri
het att komma med hvad man har pikantast, lika 
godt, om det är flere år gammalt.» 

Redaktionen, som finner sig tilltalad af för
slaget, uppmanar nu därför sina läsare och 
läsarinnor, hvilka från resor och turistfärder 
hafva någon roande eller spännande episod 
att förtälja, att ju förr dess hellre insända 
kortfattade skildringar däraf till Idun, som 
förbehåller sig rätt att, efter företagen gransk
ning, i sina spalter publicera de bättre upp
satserna. 

Ett pris af femtio kronor 

utfästes, antingen att oafkortadt tillfalla förf. 
af den skildring, som mest slår an på läse
kretsen, eller, om flere manuskript skulle anses 
förtjänta af belöning, att utdelas i lämpliga 
poster allt efter de olika skildringarnas literära 
värde sins emellan. 

Hvarje för denna lilla täfling afsedd skrift 
bör öfverst på l:a sidan bära inskriften »Rese
äfventyr». 

Spetsen alltså edra pennor, och våren väl
komna med något friskt och pikant från edra 
ströftåg i vida världen! 

REDAKTIONEN. 

Ä R D U L Y C K L I G — F O R S K A EJ! 

UNDER lyckans sköra skal 
sök ej efter kärna. 

Njut i ro, gör upp ditt val — 
bråka ej din hjärna. 

Ofta under forsknings glas 
väcktes tviflets plåga. 
Mångens lycka gått i kras 
för ett ord — en fråga. 

PONTUS HOLMBERG. 

I DESSA DAGAR har Stockholm sett raden 
af storstadsmässiga industriella anläggnin

gar ökas med det ståtliga etablissement, från 
hvilket vi i detta nummer meddela några bil
der. Och när man nu genomvandrar de rym
liga och ljusa lokalerna i apoteket Nordstjär
nans nyanlagda mineralvattenfabrik där ytterst 
ute vid Birger-Jarlsgatan, känner man sig be
fäst i en hugnande öfvertygelse, att hädan
efter Stockholm aldrig mera skall behöfva 
törsta af brist på kolsyrade läskevatten, såsom 
T i dess värre i denna svettdrifvande sommar 
en tid fått fresta på det! 

Nordstjärnans mineralvatten — såväl läske
vattnen som de medicinska — äro ju ett se
dan gammalt välkändt och skattadt fabrikat. 
Med den ständigt växande efterfrågan blef-
vo dock de gamla fabrikslokalerna vid 
Drottninggatan snart 
för trånga, och när 
apotekets driftiga in-
nehafvare, apotekarne 
Nygren och Reuter-
sköld, insågo nödvän
digheten af en utvidg
ning, beslöto de, att 
denna också skulle bli 
verkligt tidsenlig. 

I detta syfte inköp
tes på hösten 1897 fyra 
tomter om tillsammans 
30,000 kvadratfot vid 
Birger Jarlsgatan och 
Valhallavägen med nu
varande adressnummer 
120 Birger Jarlsgatan. 
Den fagra Brunnsviken 
ligger här nära intill, 
och där upphämtas vin
tertiden den för vatten
fabrikationen så viktiga 
isen. För att vinna ett 
lämpligt förvaringsrum 
för denna is börjades 
arbetet å tomten med 
inredande af en källare, 
hvilken har en höjd af 
4Vs., en bredd af 7 och 
en längd af 33 meter. 
Väggarna bestå af dubb
la, en meter tjocka grå
stensmurar med 30 cen
timeters mellanrum, 

fylldt med kolstybb, 
och det har visat sig att 
isen håller sig alldeles 
utmärkt i denna källare 
utan någon slags såg
spånsbetäckning. 

En annan viktig faktor för vattenfabrikationen 
är ett godt källvatten, och äfven denna fråga är vid 
den nya anstalten på det bästa löst. Svenska dia-
mantborrningsbolaget har nämligen lyckats att i 
berget åt Valhallavägen på ett djup af 36 meter er
hålla ett utmärkt vatten, fullt tillräckligt för läske
drycksfabrikationen. 

Själfva fabriksbyggnaden ligger åt Birger Jarls
gatan och presenterar, som våra läsare af afbild-
ningen här • of van torde finna, en prydlig fasad på 
42 meter. A nedre botten finnas portvakt- och kon
trollrum, två stora fabrikssalar med plats för 18 
tappare, sköljrum, analytiskt laboratorium m. m. En 
trappa upp finna vi lösningsrum, kylrum, lokal för 
filtreringsapparaterna, matsal för personalen, kon
torslokaler samt bostad för disponenten. Två trap
por upp finnas destillationsapparat, vattenreservoar 
samt fyra lägenheter för fabrikens arbetare. 

På gården finna vi å vänster hand maskinhuset, 
inrymmande en dubbelverkande ångmaskin på 35 
effektiva hästkrafter samt en elektricitetsmaskin af 
motsvarande storlek jämte ackumulatorbatteri, kop-

A . Blomberg foto. 

NORDSTJÄRNANS VATTENFABRIK: I LABORATORIET. 
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A . Blomberg: foto. 

NORDSTJÄRNANS VATTENFABRIK: STORA FABRIKSSALEN. 

parslagare- och snickareverkstad samt tvättstuga 
med duschrum. Till höger på gården är ett rym
ligt stall för sjutton hästar uppfördt jämte bostad 
för fodermarsken. Hela etablissementet upplyses 
med elektriskt ljus, och elektricitet användes äfven 
för att drifva alla maskiner, för hvilket ändamål 
elfva motorer tagas i anspråk. För öfrigt finnas 4 
elektriska hissar, däraf en i fabriksbyggnaden, gå
ende från källarbotten till vinden, en på gården 
samt två ishissar. 

Under såväl fabriksbyggnaden som hela den vid
sträckta gården äro storartade källare inredda, och 
under fabriksbyggnaden har man lagret af de fär
digberedda vattnen samt torkrum och packbodar. 

På en af de bilder, vi meddela från det 
storartade etablissementet, införas våra läsare 
i den större af fabrikssalarne. Det batteri 
af kägelformiga behållare, som synes till höger 
i förgrunden, inrymmer den i dessa dagar så 
mycket omskrifna flytande kolsyran. En annan 
bild förflyttar oss till laboratoriet, där de olika 
saltlösningarna beredas och tillmätas. Slutli
gen bjuda vi ock på en titt in i sköljrummet, 
där flaskorna på de mekaniskt snurrande bor
starne före tappningen rengöras och sköljas. 

I S T I L L A F A M I L J E R . H U M O R E S K 

A F R. E . 

HON VAR LÄRARINNA, och en duktig lära
rinna till på köpet, men detta är ju i och 
för sig icke så anmärkningsvärdt, ty sådana 

lära visst finnas flere i vårt land; det underliga med 
henne var, att ingen kunde kalla henne nervös — 
och huru många sådana lärarinnor ha vi? . . . Nåväl, 
hon, eller Nancy Bark, som vi också kunna få kalla 
henne (ty så löd hennes namn), var en plikttrogen 
liten människa, som gärna ville sköta sina åliggan
den till belåtenhet, men därför behöfde hon också 
lugn och ro om eftermiddagarne, när skrifböckerna 
skulle rättas. Hon hade haft sin bostad inom åt
skilliga »stilla familjer», men än af en än af en 
annan anledning hade det där önskade lugnet och 
ron uteblifvit. Först bodde hon hos ett herrskap, 
som saknade barn, men i deras ställe höll sig med 
små rara taxar. Bara, ja, det var rätta ordet. De 
skällde så, att fröken Bark var rädd att få sina 
annars ganska starka öron ramponerade, och de 
mest tilltagsna ställde till supé på skrifhäftena, nej, 
det gick icke! 

Så flyttade hon till en annan > stilla > familj, som 
saknade hundar, men var välsignad med nio barn. 
Hvad voro de små taxarnes tjut mot dessa ung

domars skärande skri! Fröken Bark hade inbillat 
sig, att hon var barnkär, men när hon fått en flaska 
bläck öfver sin bästa klädning och gång på gång 
hittade sina böcker (nästan oigenkännliga förstås) 
i barnkammaren, då trodde hon det ej längre. Hvad 
gagnade det, att de näpnaste små fyraåriga händer 
hällt ut bläcket, fläcken var lika svart för det; hvad 
hjälpte det henne, att det var de raraste små ögon 
i världen, som fattat tycke för hennes naturlärobok, 
hon fick den ej billigare för det, när hon gick och 
köpte ett nytt exemplar i stället för det söndertra
sade. »Bevara mig väl för stilla, barnrika familjer,» 
tänkte fröken Bark, och så flyttade hon, flyttade 
för att finna lugn och ro. 

De erbjödos henne ändtligen hos en barn- och 
hundlös familj, bosatt i ett af stadens största hus. 
Hon drog dit, fall af glada förhoppningar, här skulle 
hon finna, hvad hon sökte, här skulle hon glömma 
de förra mödans dagar, här skulle sinnet återfå sin 

förlorade jämnvikt I Rummet var ljust, gladt och 
bekvämt möbleradt, hon sjönk ned i en mjuk län
stol och fröjdade sig i andanom åt de hvilans stun
der, detta paradis skulle förläna henne. >Så här
ligt, så obeskrifligt skönt att ha sluppit ifrån de 
ungarne, hvad jag nju . . . ! »Bom, bo-om, bobom, 
bom, bom . . . Fröken Nancy hoppade högt i stolen: 
hvad stod på! Jaså, man spelade piano i rummet 
näst intill, det ena ackordet aflöste det andra, det ena 
öfvergick det andra i styrka... Ja visst, nu kom hon 
i håg det, hennes värdinna var ju musikalisk, älskade 
musik åtminstone; men kraftiga händer måste hon 
ha för att kunna prestera något sådant... »Det var 
ju för resten roligt att få höra litet musik,» tänkte vår 
lärarinna, »det kan motväga de många disharmo
niska läten jag trakterats med,» och så satte hon 
sig till ro för att njuta, men det gick ej riktigt bra: 
den snälla frun spelade liksom litet för hårdt, och 
det var ej utan, att hon tog samma stycke bra 
många gånger. Fröken Bark hade trott, att hon, 
d. v. s. hon själf, var musikalisk (att frun skulle 
vara det, misstänkte hon ej, efter hvad hon redan 
hört); nu började hon tvifla på sin begåfning åt det 
hållet, ty hade hon skolat ärligt bekänna sannin
gen, hade hon måst tillstå, att hon ej njöt ett grand. 
Hon satte sig ned vid skrifbordet och började rätta 
böckerna: kanske hördes spelet mindre, när hon 
tänkte på annat. »O, sådana barn: der gutes Mann, 
skrifva de . . . , men hu, sådan plump jag satte . . . 
nvad står på, jag hoppade ju riktigt t i l l . . . jaså, 
ett piano öfver också!. . . Och på samma gång, men 
ej på samma melodi förstås . . . det blir nästan litet 
falskt det där . . . bu-u, hvad det skär i öronen: 
Donauwellen öfver och en psalm under . . . nej, go 
vänner, det här var svårt!...» 

Nancy Bark, som aldrig varit nervös, sprang upp 
och vandrade af och an på golf vet; ju snabbare 
Donauwellerna framrullade, dess snabbare blefvo 
hennes steg, hon kunde ej hjälpa det, hon hade ej 
riktigt makt öfver sitt eget jag just nu. Så rusade 
hon en stund, men snart blef hon trött. > Jag vet, 
hvad jag skall göra,» tänkte hon, gick fram till 
fönstret, öppnade det på vid gafvel och hängde sig 
så långt ut, att det var mer tur än skicklighet, att 
inte en fredlig gatuvandrare öfverraskades med att 
få den bastanta lärarinnan i hufvudet. Hvad det 
var skönt att få litet frisk luft, här hördes den där 
musiken ej fullt så mycket; för första gången i sitt 
lif njöt fröken Bark af gatans buller, men så bör
jade det bli både kyligt och tröttsamt att hänga 
mellan himmel och jord . . . tänk om spelerskorna 
tagit sig en paus eller rent af slutat... Ånej, det 
behöfde ej befaras. Äro några människor uthålliga, 
så är det fanatiska pianospelare . . . Kaskader af 
toner rullade in i Nancy Barks öra, de vältrade sig 
fram i hejdlös fart, det dundrade och brusade — 
nu spelades på tre pianon!... Ja, hvarför icke? 
Första våningens bebyggare hade väl rätt att idka 
musik lika väl som de två andra I Man har väl lof 
att vara musikalisk, fast man bor i bottenvåningen I 
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Naturligtvis; fröken Bark insåg det, men hon bör
jade ändå tänka fula, stygga tankar om det popu
läraste bland instrument. »Tacka vill jag familjer, 
där man använder pianon till bränsle,» tänkte hon, 
»eller till förvaringsrum för kött och öl. Förr ansåg 
jag dylika bruk för osmakliga, men min aktning 
för de där lådorna har flytt...» Hon ryckte till 
sig hatt och kappa och rusade ut, ut ur det musi
kaliska huset, förföljd af stormande valsmelodier. 

Det var, som om hon kommit i en annan värld. 
Hvad hon njöt! Men nej: tonerna sutto ju som fast
grodda i öronen, så lätt skulle hon icke komma 
ifrån dem, melodi aflöste melodi, det spelades där 
inne i hufvudet, inte som tre pianon, utan trettio . . . 
Hon sprang omkring i staden en god stund, men 
så kom aftonen, sin vana trogen, och fröken Bark 
hade ännu nog rediga tankar för att begripa, att 
hon måste gå hem . . . Var det möjligtl Pianot på 
nedre botten hviladel Nancy Bark gick upp för 
trappan så tacksam, som om hon fått något. Nej, 
men se, värdinnans instrument teg, också det I Hvilka 
lyckliga förändringar I Hon gick in i sitt rum . . . 
hm, hm . . . kamrerns hade ej tröttnat ännu: hvirf-
lande polkamelodier dansade ned genom den tunna 
trossbotten. Det var rätt sent, vår hjältinna hade 
ej ett spår till aptit, hon brydde sig ej om kvälls
maten, utan kröp i säng, längtande att med täcket 
få utestänga de förföljande tonerna; hon svepte det 
om hufvudet så hårdt, att en mindre förtvinad va
relse skulle kväfts, hon hörde ändå, och hon hörde 

ej blott musik, hon hörde taktfasta fötter ila öfver 
golfvet, en och annan klack körde i med duns, då 
och då nådde ett klingande skratt fram till bädden, 
där den trötta lärarinnan förgäfves sökte ro —• det 
var bal hos kamrerns. Om en stund blef tonernas 
svall mera rasande, men nu kommo de ej längre 
från ofvan endast: allt klarare framstod för henne 
den förfärande sanningen, att handlanden inunder 
också hade dansbjudning I 

Ja visst, deras vänskapskrets var ej den samma 
som kamrerns, hvarför skulle de ej kunna ha bjud
ning på samma dag I Och nog hade de lika full rätt 
att dansa och roa sig som folket i tredje våningen! 
Naturligtvis, de gjorde det också, de gjorde det med 
eftertryck! Fröken Bark lade kuddarne ofvanpå huf
vudet i stället för under, hon fyllde öronen med 
bomullstussar och satte händerna utanför, det halp 
föga, ty golfvet gungade under de dansandes fötter, 
när de riktigt kommo i tagen, och när det spelades 
polka öfver, valsades det gifvetvis inunder och vice-
versa. De stygga tankar, som Nancy tänkt om pia
not, blefvo styggare; hon önskade, att dess upp
finnare dött som barn . . . Snart kunde hon ej tän
ka alls, det var, som om^hufvudet skulle falla i 
bitar . . . . 

Huruvida fröken Bark (ifall hon öfverlefde den 
natten) hamnade i en asyl för personer med svaga 
hufvuden eller i en omusikalisk familj, vet jag ej; 
det kan för öfrigt göra detsamma, ty gammal blef 
hon nog i alla händelser icke . . . . 

E N K O N S T N Ä R I S T Å L . 

BERNHARD BESKOW. 

BERNHARD BESKOW är ett vida berömdt 
namn inom den gren af konstindustri, 

som heter ståletsning. 
Det stora flertalet af våra läsare har tvif-

velsutan någon gång sett eller hört omtalas de 
smakfullt arbetade alster i form af sköldar, 

KRISTINA NILSSONS JUVELSKRIN. UTFÖRDT AF 

BERNHARD BESKOW. 

skrin, dokumentskåp, dryckeshorn o. a., som 
utgått och allt fortfarande utgå från den konst
närlige ståldekoratörens atelier i Göteborg. 

Hans arbeten spridas öfver hela den civili
serade världen, och till och med den fjärran 
österns folk — japaneser och kineser — äro 
köpare af hans alster. 

Ingeniör Bernhard Beskow är född 1837, 
men det var först vid fyrtio års ålder, eller år 
1877, som han så att säga »upptäckte» denna 
sin egenartade talang. Dessförinnan hade hans 
oroliga och experimentlystna natur lockat ho
nom in på en mängd yrken af alla möjliga 
slag, utan att han kunde bestämma sig för 
något, tills han omsider kom på idén att etsa 
i stål. 

Början var helt anspråkslös, och stora svå
righeter hade han äfven att öfvervinna, ty 
ståletsningen var en konstindustri, som allt
sedan 60-talet »avancerat bakåt» i Sverige, 
hvadan det kräfdes ihärdigt arbete för att 
återupprätta intresset för densamma. 

Men Beskow ägde tillräckligt af både energi 
och talang för att lyckas, och i konstälskande 
och ekonomiskt välsituerade kretsar är det för 
närvarande nästan lika modernt att beställa 
ett skrin eller en sköld af Beskow som att 
låta Zorn måla sitt porträtt. 

Bland B:s många förnäma kunder är exem
pelvis vår landsmaninna Kristina Nilsson eller 
grefvinnan Casa de Miranda, som nu senast 
låtit utföra fyra, för förvaring af dokument 
och juveler afsedda skrin, i gammalnordisk 
och götisk stil, djupetsade, blåanlöpta och rikt 
ornerade i guld. 

Ett af dessa är afbildadt i vårt dagsnummer, 
äfvensom en, likaledes för grefvinnan Miran-
das räkning utförd sköld af drifvet stål, med 
sammanhängande svärd, yxa och spjut. 

Å en af sköldens fem bucklor är etsadt 
grefvinnans fantasivapen: en lyra med en 
sångfågel, hvilket hon använde, då hon ännu 
bar namnet Kristina Nilsson. För öfrigt upp
tar skölden namnen å 20 af hennes olika 
operaroller, hennes nuvarande vapen, bilder 
ur nordiska mytologien m. m. 

För friherrinnan Oskar Dicksons, född gref
vinnan M. v. Rosen, räkning har B. utfört 
ett mindre fat, drifvet i stålplåt, af hvilket 
äfven en afbildning återfinnes i detta nummer. 

Detta slags arbete, vid hvilket ciselörens 
och etsarens konst samtidigt gör sig gällande, 
är ett alldeles nytt uppslag och visar, att B. 
med oförminskad kraft skrider fram på den 

/ 
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väg, för hvilken han varit banbrytare i Sve

rige. 
Fatets midtelparti visar Göteborgs vapen 

och randen fält med högt uppdrifnå frukt-
guirlander. 

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

DEN RYSKE STORFURSTEN GEORG ALEX AN" 
DROWITSCHS under så tragiska omständig

heter timade död i Abas-Tuman låter ännu esom
oftast tala om sig i pressen i sammanhang med 
den enkla ryska bondkvinna, i hvars armar tron
följaren midt på landsvägen utandades sin sista 
suck. 

Vi meddela i dag den med ens öfver hela värl
den namnkunniga Anna Dassajewas porträtt, häm-
tadt ur en rysk tidning. 

Det är bekant, huruledes storfurstens moder, 
den djupt sörjande änkekejsarinnan af Ryssland, 
kallat till sig den fattiga kvinnan, omfamnat och 
kysst henne och såsom lön för den kärlekstjänst 
hon, den enkla dottern af folket, bevisat furste
sonen, tryggat hennes framtid medels en betydlig 
penningsumma. 

Anna Dassajewa betraktas nu i det tsarhängifna 
Ryssland nästan som en nationalhjältinna. 

FAT I DRIFVET STAL AF BERNHARD BESKOW. 

TILLH. FRIILAN OSKAR DICKSON, FÖDD V. ROSEN. 
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ANNA DASSAJEWA. 

N I L S S T A N G E . B E R Ä T T E L S E A F 

H E L M Y R I N D E R S . 

FORTS. FRÅN FÖREG. N:R. 

I HELA fjorton dagar hade »triumviratet» hållit 
stånd. Dess verkningar kunde visserligen ej 
ännu skönjas tydliga, men hvar och en af dess 

medlemmar verkade tyst och troget på sitt håll, 
ifrig att fullfölja det utstakade programmet. 

I två somrar hade änkeprofessorskan Beijer med 
dotter bsbott den lilla envåningsvilla, hvilken grän
sade intill intendentens, doktor Holms villa. Fru 
Beijer hade vid den lilla anspråkslösa badorten fun
nit just hvad hon under många år förgäfves sökt: 
de välgörande bad, som hennes af reumatism an
gripna fysik fordrade, och det landtliga lugn, hvil-
kethon — uppvuxen som hon var på en gammal 
god herrgård — älskade mer än allt annat. Då 
dessutom hennes dotter och doktorinnan Holm 
kände hvarandra sedan skoltiden i Stockholm, kunde 
fru Beijer ingenting högre önska, än att somrarna 
alltid skulle förflyta så behagligt som dessa sista. 
Nelly Holm tog med förtjusning Ainas tid och kraf
ter i anspråk, dels för lille Gunnars räkning, dels 
ock för de fester, som ett par gånger under som
marens lopp gåfvos af badsocieteten för välgörande 
ändamål. Den lilla lifliga doktorinnan hade tusen 
planer och projekt i sitt burriga, ljuslockiga hufvud, 
men när det gällde att sätta dem i verkställighet, 
måste Aina med kraftig hand ingripa för att bringa 
ordning och reda i det hela. De Kompletterade 
sålunda hvarandra alldeles förträffligt, och om Aina 
någon dag höll sig osynlig af fruktan för att falla 
besvärlig, frågade doktorn efter »tredje man». 

Den föregående sommaren hade Aina varit klen 
och nedstämd: hon hade under vintern öfveran-
strängt sina ögon genom alltför trägen målning, men 
sedan hon låtit dem hvila under ett par månader 
och för öfrigt troget följt doktor Holms ordinatio
ner, återvann hon snart sitt vanliga jämna lynne. 
I år hade hon kommit glad och hurtig, med före
sats att vara flitig och taga så många motiv som 
möjligt från det pittoreska kustläget. Hon hade ju 
visserligen ingen glänsande begåfning, men hon 
målade ärligt och friskt, med ljusa klara färger, sol 
och lif öfver det hela. »Gammalmodigt», förklarade 
symbolisterna — »naturtroget», sade den opartiska 
allmänheten. Ett faktum var, att hennes taflor 
»gingo åt», och att de i många hem spredo ljus 
och sol öfver mörka väggar. 

Under försommaren såg man ständigt Aina med 
staffli och skissbok nere vid stranden, där bredvid 
doktorinnan Holm med bok eller sömnad, och tum
lande rundt omkring dem Gunnar, solbränd och 
lefnadslustig. 

Men längre fram måtte värmen blifvit alltför 
tryckande, ty nu såg man sällan staffliet och dess 
tillbehör vid stranden. Doktorn frågade en gång, 
hvarför Aina plötsligt slutat att måla, hon svarade 
då med en hastig färgskiftning, att »hon hade re
dan så många motiv, hon finge lof att hvila sig 
litet, annars vore hon rädd för ögonen igen, och 
dessutom hade hon fått smak för långa promena
der inåt den tysta svala skogen, där man undginge 
den stekande högsommarsolen.» Hon yttrade sig 
en smula nervöst under intryck af doktorns lugnt 
forskande blick, liksom vore hon rädd för ett af 
hans humoristiska, träffande infall. Men denna 
gång behöfde hon intet frukta, ty med en gillande 
blick svarade han enkelt: »Ja, ja, fortsätt med pro
menaderna, fröken, de göra godt åt både kropp och 
själ. Och har ni märkt» — här kom han henne 
ett steg närmare — »hur lugna och klara tankarna 
växa ut inom en, när man går därinne i tystnaden 
och skymningen — allt, som förut varit oklart och 
oredigt inom oss, det upplöser sig i harmoni, och 
vi se tydligare än förr den väg, som ligger framför 
oss att gå. Tänk därpå härnäst ni vandrar därinne, 
och tänk på, att ni framför allt vinner hälsa och 
krafter till den långa vintern,» tillade han hjärtligt. 

Ja, det var en oro, som gripit henne den sista 
tiden, det kunde hon ej neka för sig själf. Och 
då hon i minnet genomgick sommarens händelser, 
förstod hon, att denna oro daterade sig egentligen 
från den tidpunkt, då arkitekten Stange blef daglig 
gäst på doktor Holms veranda. Hans närvaro affi-
cierade henne ögonblickligt. Först greps hon af 
medlidande vid åsynen af hans tärda gestalt och 
de svårmodiga mörka ögonen; detta växte och blef 
intensivt, då hön af doktorn hörde skildringen af 
arkitektens lif oeh verksamhet. Omedvetet intog 
han från den stunden medelpunkten för hennes 
intresse, och då hon sedan dagligen utbytte tankar 
med honom och lärde inse hans stora värde som 
människa — ej blott som konstnär — då fattades 
hon af en brinnande åtrå att så mycket som i hen
nes förmåga stod — söka återvinna honom till lif-
vet, till begäret att lefva. Stundom kände hoD, att 
hon utöfvade ett välgörande inflytande på honom: 
han kunde le och skämta, tala om framtid och verk
samhet, då greps hon af fröjd och trodde målet 
vara nära. Men så kommo dagar, då han mörk och 
sluten stod emot hennes hoppfulla leende, då han 
misströstade om sig själf och sin möjlighet att åter 
kunna träda in på arbetsfältet, — då kunde hon ej 
längre sitta stilla vid stranden med penseln i hand, 
då måste hon ut och gå sig trött i den tysta, mörka 
skogen — — — 

Det var en solhet eftermiddag i slutet af juli 
månad. Verandagardinerna voro nedfällda i doktor 
Holms villa, och luften därinom kändes tung och 
tryckande. 

Doktorinnan halflåg på chaiselongen, iförd en 
lätt morgonrock; hon hade nyss slutat syltning af 
hallon och blåbär och hvilade nu, upphettad, medan 
Gunnar tog sig en promenad mellan hallonbuskarna 
i trädgården för att undersöka, huruvida hans mam
ma möjligen i förbigående lämnat ett och annat till 
hans fromma. 

Aina satt framåtlutad vid bordet, ifrigt syssel
satt med att texta och måla ett stort program till 
den blifvande festen. Hon hade tagit af hatten, hå
ret låg krusigt högt öfver pannan, mörkt och glän
sande i den stora knuten på hjässan. Näsan liten 
och rak stämde väl öfverens med den fasta ener
giska munnen, men ögonen djupa och talande, än 
soliga glada, än vemodiga tårfyllda, gaf den bestäm
mande karaktären åt ansiktet. Hon bar en tunn, 
ljusröd sommarklädning, som enkel och »chic» slöt 
sig kring hennes smärta gestalt och passade väl 
tillsamman med det mörka, glänsande håret och 
den djupa, varma hyn. 

»Hu, hvad det är hett,» pustade Nelly Holin och 
viftade sig med näsduken. »Om jag kunde begripa, 
hur du kan sitta där i timtal och peta —» 

i>Prenta, menar du,» inföll Aina utan att se upp. 
»Ja, prenta,, då, om du så vill,» återtog hennes 

väninna gladt; »du använder alldeles för mycken 
energi på det där skräpet, tycker jag.» 

»Eftersom »skräpet» skall utgå från min hand, 
kära Nelly, får du" ursäkta, om jag vill ha det så 
gediget som möjligt. Nu har jag det i alla fall 
strax färdigt, så skall du slippa se mig flitig längre, 
om det plågar dig i den här hettan. 

Nelly skrattade. »Ja, ser du, jag ville så gärna 
prata med dig i stället. Vet du, hvad jag har legat 
och funderat på här, medan dina fingrar flugit där 
på papperet? Jo, vet du, jag har undrat på, hur 
det egentligen kommer sig, att du med ditt utseende 
och dina talanger aldrig gift dig —?» 

»Förmodligen af det skäl, att ingen bedt mig 
därom, borde jag väl svara helt blygsamt,» skäm
tade Aina alltjämt nedböjd öfver ritningen. 

»Nej, tack skall du ha, den förklaringen gillar 
inte jag, därtill har jag hört och sett för mycket — » 

»Nå, tror du mig förr, om jag säger, att jag al
drig kännt mig gripen af den där obetvingliga mak
ten, af den stora kärleken, som lider allt och för
sakar allt — ? Vet du, Nelly, jag har några gånger 
försökt att verkligen lära mig tycka om en person, 
som har bedt mig riktigt enträget därom. Men jag 
har alltid kommit till det resultat, att jag på inga 
vilkor kan lämna min frihet och min oberoende 
ställning för hans skull. — Nej, vännen min, något 
liknande din kärlek till din man har jag aldrig er
farit. Men det säger jag dig, att gripes jag en 
gång af det där stora underbara, obetvingliga, då 
är jag — med mina tjuguåtta år på nacken — nog 
sentimental att påstå, att jag skulle gifva mig helt, 
vore han än fattig eller rik, sjuk eller — » hon hej
dade sig plötsligt, och ett par röda flammor sprungo 
upp på de förut heta kinderna. Det slog henne 
med ens, att hennes ord kunde tydas på ett sätt, 
hon helst ville ha doldt. — Nervöst letade hon 
bland färgerna och låtsades ej höra på fru Nellys 
tal om, att man bör gifta sig, medan man ännu är 
ung, medan sinnet är gladt och böjligt — 

Det där — det visste hon ju alltsammans förut; 
— mycket bra förstås för den, som så hafva kan, 
men — 

Steg knarrade på sandgången nedanför. 
»Är det du, Evald?» ropade doktorinnan gladt. 
»Nej, min fru,» ljöd Nils Stanges röst till svar, 

och i samma ögonblick rusade Nelly upp från chai
selongen och hufvudstupa in i matsalen. 

»Förlåt, kommer jag och ställer till oreda här — » 
Han dröjde tvekande på det öfversta trappsteget 
och såg sig litet skyggt omkring. 

»Nej, visst inte,» genmälde Aina tryggt och hel-
sade med en lätt böjning på hufvudet utan att resa 
sig från arbetet. »Doktorinnan har bara hållit på 
och syltat i hettan och ville ej visa sig i sin stök-
dräkt, kan jag tro. — Det var riktigt bra, att ni 
kom — sitt ned här - - » hon drog fram en stol till 
bordet — »nu skall jag be er om ett råd. Ni ser, 
hvad jag håller på med, — ett hastverk bara — 
men säg mig, hvilket gör mer effekt, om jag låter 
gudinnan stolt höja handen till befallning, eller lå
ter henne tankfullt sänka den ned vid sidan. Hvad 
tycker ni?» 

Det kom en intresserad glans i de melankoliska 
ögonen. Han satt tyst ett ögonblick, — så utropa
de han lifligt: 

»Det där var riktigt duktigt gjordt, det, fröken. 
Det är lif och karaktär i det, — och med den öf
riga stämningen lämpar det sig bäst i mitt tycke, 
att hon drömmande skuggar ögonen med handen 
och låter blicken söka i fjärran — » 

Med ett nyvaknadt intresse lutade han sig fram 
öfver duken. Aina iakttog honom från sidan: plöts
ligt slocknade glansen i ögat och han strök med en 
trött rörelse öfver pannan . . . 

»Här är varmt —> sade han blott med sin van
liga tungsinta klang i rösten. 

»Ja, här är så hett, här skall ni inte stanna,» 
tog Aina i med hast och reste sig ögonblickligt. 
»Det var sant — jag skulle framföra till er dok
torns hälsning, att han blifvit bortkallad på sjuk
besök, men att han hoppades vara åter vid åtta
tiden, och att han då ville möta er nere vid strand
vägen —» Något hjälplöst, svårmodigt i det bleka 
ansiktet midt emot henne kom henne hastigt att 
tillägga: »Jag går gärna med er, om ni vill ha mitt 
sällskap — jag längtar efter några friska vindar.» 

Han ljusnade till. 
»Tack! Jag vågade inte be er därom.» 
Tysta gingo de nedför trädgårdsgången, ut genom 

grinden och öfver den långa sluttande planen ned 
mot sjön. 

Här slog emot dem en ljuflig svalka från de 
svagt skvalpande vågorna, ljumma vindar fulla af 
högsommarens grönska och vällukter. 

»Ni är lycklig, ni,» utbrast till slut Nils Stange 

ixiiiKberä Siden 
— e n d a s t ä k t a , n ä r d e t i n f ö r s k r i f v e s d i r e k t 

f r å n m i n a f a b r i k e r — 

Bal-Siden fr. 
Siden-Grenadin... » 
Siden-Bengal!n... > 

6 5 öre—16,45 
9 0 öre— 8 , 6 5 
kr. 1 , 7 5 - 8 , 3 5 

svart, hvitt och kulört 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 ö r e - 1 6 , 4 5 
Siden Basttyger pr robe » kr. 1 2 , 30—58 ,80 
Siden-Foulard, tryckt, » 8 5 öre— 3 , 8 5 

pr mtr. Siden=Armures, Monopols, Cristalliques, Moire antique, 
Duchesse, Princesse, Moscovite, Marcellines, siden till täcken och 
flaggor m. m. Porto- och tullfritt till hemmet. Profver och kata
log omgående. Dubbelt porto till Schweiz. 

G . H e n n e b e r g s S i d e n - F a b r i k , S - i i r i c h , . 
( K . & K . Hofleverantör.) 
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och sjönk trött ned på en bänk invid stranden, »ni 
kan arbeta — åh, i det ordet innefattas allt, allt —» 

Aina dröjde med svaret, till slut kom det stilla 
och bestämdt: »Mycket, men inte allt —» 

»Nej, kanske inte för er, — naturligtvis inte 
för er, — men för mig, ser ni, för mig finns intet 
annat, som gör lifvet uthärdligt. Åh, om ni visste, 
hur det känns att få lägga det åsido, allt detta, som 
man älskat, fostrat och vårdat, stryka ett afslutande 
streck därunder — och sedan gå här sysslolös dag 
efter dag — >Han talade med en intensiv glöd, 
som kunde han ej längre stänga inom sig alla ruf-
vande tankar. 

(Forts.) 

PRINSESSAN MARGARETAS AMMA. Soldat-
-*- hustrun Elin Stål från Gryts socken i Söder
manland har utsetts till amma åt kungafamiljens 

yngsta telning, prins Carls och prinsessan Ingeborgs 
lilla dotter, och har redan tillträdt denna sin be 
fattning. 

"T)JURGÅRDSTEATERN. »Badresan», lustspel i 
*J 3 akter af M. Soulié är, som förstås af titeln 
och af det franska författarnamnet, återigen ett af 
dessa hänsynslöst frivola stycken, som det finns ett 
sådant öfverflöd af i Frankrikes farslitteratur. 

Man vore naturligen den personifierade surmu-
lenheten, om man ej frestades till skratt af dess 
besatta upptåg och förväxlingar, ehuru sedda mång
faldiga gånger förut, men löjet hinner sällan hjärt
lighetens stadium, enär dialogens kvickhet ofta har 
obehagliga öfverraskningar i släptåg. 

Bland de många rollinnehafvarne tog hr Eliason 
odisputeradt priset som pensionsföreståndaren Mar-
jolin. Hr Byströms garcon skämdes heller inte för 
sig, och hrr Olsson, Lambert, Laven, Q. Hillberg 
m. fl. gjorde af sina »karaktärer» hvad som rätt-

IHYLIN & Cosi 
1 F A B R I K S A K T I E B O L A G | 

I = KONGL. HOFLEVERANTÖR === I 

i UTSTÄLLNINQSTVÅLAR: | 
i VIOL, HYACINTHE, HELIOTROPE, SYREN M. FL. e 

j THEA-ROS-PARFYM M. FL. \ 
prisbclönta vid i8gy års utställning med \ 

\ Q U L D M E D A L J | 

z Försäljes i våra butiker E 
E 8 E e g r e r i n g s g r a t a n — V e s t e r l å n g a a t a n 1 6 E 

A. T. 64 69. A. T. 34 97. E 
z samt hos alla finare Parjymhandlande i riket. E 

visligen kunde begäras. På spinnsidan hade fröken 
Ohlsson att variera sin många gånger i dylika styc
ken gifna pigtyp, och om den inte var så fransk, 
så var den likafullt rolig. Fröken Borgström repre
senterade förträffligt en fager amerikanska, men 
publiken väntar dock att få se henne i uppgifter, 
där hennes stora talang som skådespelerska på nytt 
blir i tillfälle att komma till sin falla rätt. 

T a n d l ä k a r e T O M v o n H A L L . 
— 15 Stureplan 15. — 

Hvard. 10-2 , 5 - 6 Helgd. 10-12. 
Allm Telefon 58 48. 

Gustaf Adolfs Torg a-.r 14, 
godtgör å sparkasseräkning 5 %. 

A hvarje bok kan lyftas intill kr. 1,000 i 
månaden utan särskild uppsägning. 

Sparkasseräkning 
Räntegodtgörelse 5 p r o c . 

I landsorten boende torde hänvända sig 
direkt till banken. 

Aktiebolaget 

S t o c k h o l m s Diskontobank 

I Regeringsgatan I. 

Bankaktiebolaget 

S t o c k h o l m — Ö f r e Norr land, 

Drottninggatan 6. 
Hushållsräkning 5 %. 
Kassafack till 15, 20, 25 kronor. 

Förmiiena. hjälpsamma Daiuer. 
Medelålders, gift tjänsteman behöfver låna 

3,000 ä 4,000 kronor, mot god borgen, och 
vore synnerligen tacksam, om någon af 
Iduns många i det tysta välgörande läsa
rinnor ville blifva den hjälpande. Femårig 
lifförsäkring å 10,000 kronor kan, om sa 
önskas, äfven få disponeras som säkerhet 
jämte borgen för premiernas inbetalande. 
Svar under adress »God säkerhet», Iduns 
exp., Stockholm. (287) 

Högstedt & C:o 
32 Regeringsgatan 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 
Billiga priser. 

FÖRYARIMSFACK 
uthyras af 

AKTIEBOLAGET 
STOCKHOLMS HANDELSBANK 

8 Arsenalsgatan 8. 

C i b i l s 
världsberömda flytande 

B U L J O N G 

rekommenderas till alla husmödrar. 
Soppa ä la »Cibils». 

SopprÖtter kokas väl i den kvantitet vat
ten, som anses behöflig, afsilas eller passe
ras genom durkslag. Därefter tillsattes »Ci-

, bils», hvarvid beaktas, att soppan är lagom 
' stark, när den är lagom salt. Får uppkoka 

och serveras. Således ingen tillsats af en
bart salt eller krydda. / minut hos delika
tess- och specerihandlare. En gros hos I. 
Lagervall & C:o, Göteborg. 

Fru 0 r n ' s 

$ 5 9 A t e l i e r 

~ för Damtoiletten, 
19 Tunnelg. 

ŜgjjmÉBtt rekommenderas i 
W H f f l benägen åtanke. 

' Jr ^ s^e rekommenda-

^̂ iBBBBB̂ ' tioner öfver hela 

omgående. 2 
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Qrebro Kex 
B ä s t ! • B i l l i g a s t ! 

Säljes hos herrar Speceri-, Dellkatess-
och Kaffehandlande. O ^ " ) C . J . J o h a n s s o n , 

/ j^S"* \ 2 2 Österlånggatan, Stockholm. 

S g f Största lager af 

\ S " " ? Musikinstrument. 
\ ^ v ^ v / Stor prisnedsättning I 
enl. 111. priskurant gratis och franko. 

Allm. Tel. 26 05, Riks- 4188. 

Qrebro Kex 
B ä s t ! • B i l l i g a s t ! 

Säljes hos herrar Speceri-, Dellkatess-
och Kaffehandlande. O ^ " ) C . J . J o h a n s s o n , 

/ j^S"* \ 2 2 Österlånggatan, Stockholm. 

S g f Största lager af 

\ S " " ? Musikinstrument. 
\ ^ v ^ v / Stor prisnedsättning I 
enl. 111. priskurant gratis och franko. 

Allm. Tel. 26 05, Riks- 4188. 

S y d s v e n s k a 

Kredit-Aktie- Bolaget, 
S t o c k h o l m , F r e d s g a t a n 2 4 , 

(Fonder Kr. 4,215,000) 
Deposition - — 5 % 

IIvarför hemsökas våra läger
platser af difteri? Därför att mili-
tärernu icke använda Sano, bästa hittills 
kända antiseptiska medel. Säljes hos de 
flesta bok- och pappershandlare, manufak-
turaffårer m. fl. Pris 1:25 för flaska. Al
bert Andersson i Uddevalla är ensam parti
försäljare för Skandinavien. 

S y d s v e n s k a 

Kredit-Aktie- Bolaget, 
S t o c k h o l m , F r e d s g a t a n 2 4 , 

(Fonder Kr. 4,215,000) 
Deposition - — 5 % 

IIvarför hemsökas våra läger
platser af difteri? Därför att mili-
tärernu icke använda Sano, bästa hittills 
kända antiseptiska medel. Säljes hos de 
flesta bok- och pappershandlare, manufak-
turaffårer m. fl. Pris 1:25 för flaska. Al
bert Andersson i Uddevalla är ensam parti
försäljare för Skandinavien. 

Kapitalräkning 5 % 
Sparkasseräkning 5 % 
Upp- & Afskrifning 3 % 

pNGELSK FLICKPENSION, med svenska 
föreståndarinnor (Fil. Lic. & Fil. Kand.), 

i vack. trakt vid Thames, mottag, i sept. nå
gra svenskor. Förber. till studentex. (eng. o. 
svensk). Hemlif. Ref. Prof. Rudin, Frih. 
Tham, Upsala m. fl. Inackord. 60 kr. Vid. 
genom E. af Jochnick, Skara. (281) 

E l e g a n t a v i s i t k o r t 
å 

Iduns Kungl. Hofboktryckerl 
ia Stora Vattugatan \ i . 

Hotel Contiziezitals 
utvidgade och nyinredda Restaurations- & Cafélokaler rekommenderas. 

Diner ä 2 och 3 kr. samt å la carte. Vördsammast 

ts. t. a. 62194) Per M. Svanfeldt. JOH. LUNDSTRÖM & C:o. 
S t e n k o l , C o k e s » 

l : m a m a s k i n k r o s s a d A n t h r a e i t , 
bästa bränsle för l l luminationskaminer och värmenecessSrer. 

Allm. tel. 2288. Kontor: » 2 Skeppsbron » » . Rikstelefon « 7 . 
Allm. tel. 6*19. Försäljning: B Strandvägen B. Rikstelefon 22 2J. 
Allm. tel. 61 98. Filial: 1 Parmtnataregatan 1. Rikstelefon 2912. 

T i l l k ä n n a g i f v e s 

~ } au INSTRUKTIONS-APOTEKET NORDSTJERNANS Miner alv atten-
W « fabrik är flyttad från Drottninggatan 71 A till Birger Jarlsgatan MO, 

i för ändamålet nybygda lokaler, och rekommenderas dess välkända tillverk
ningar af Mineralvatten och läskedrycker. Benägna order torde godhetsfullt 
insändas till 

N o r d s t j e r n a n s Mine ra lva t t en fab r ik , B i r g e r Ja r l sg . 1 2 0 , 

och då tillverkningen är betydligt förökad, kunna ingående rekvisitioner skynd
samt effektueras. Räkningar kunna fortfarande likvideras å Instruktions-
Apoteket Nordstjernans kontor. 

Riks Telefon 39 IS. Allm. Telefon 116 79. 

fr 
fr 
fr 
fr 
fr 
fr 
fr 

Rikets mest besökta. Sextonde kursen. Begär prospekt. Adr:. Hagaberg pr Jönköping. 

Fackskolan för huslig ekonomi 
i Upsala börjar nya lärarinnekurser i januari 1900. Skriftlig ansökan om inträde in
sändes före 1 nov. 

Inspektor: Prof. O. Hammarsten. Föreståndarinna: Fröken Ida Norrby. 
Program N:r 6 sändes på begäran gratis franko. 

STYRELSEN. (G. 86693) 

F ö r e p i l e p t i s k a s i n n e s s l ö a b a r n 
öppnas 1 sept. ett mindre hem af undertecknad, som i flere år förestått Vårdanstalten 
vid Mariehäll. 

Kärleksfull och noggrann omvårdnad utlofvas. Bref och förfrågningar ställas till 
Fröken Maria Lindh, Eriksro, Hufvudsta. 

Referenser: Friherrinnan Thorborg Rappe, Doktorinnan S. Loven, Stockholm, Frö 
ken Lotten Reuterskiöld, Sturehof, samt Doktor J. Jonsson, Sundbyberg. (G. 3929) 

Gustaf PichU Bryggcri-il.-B. 

oo Q) 
£?3 

S t o c R b o l m 6 6 G ö t g a t a n 6 6 S t o c f t b o l m 

refiommenberar sim tfffuerfimnaar o f : 

tager-Öl, Eaaerdricka ^ 
Pllsner-ÖK Iskällare-Dricka 

samt såsom spectaftfef: 

P i l s n e r - P r i c k a 
Allm. telef. 36 5 6 . Rikstel. 18. 

S 

co » en o-

S Ä 

i 

L a r s M o n t é n s 
Neutrala Kärntvål till ylletvätt och 
Oleintvål till linnetvätt användes lämpli-
gast sålunda: 

••ii kg. tvål kokas i 1 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. Gnidmedalj i Stockholm 1897. 

N:r 19 Stora Nygatan. — N:r 29 S:t Panlsgatan. 

Via pos t l in i en S A S S N I T Z — T R E L L E B O R G 
förmedlas den snabbaste förbindelsen till kontinenten medelst de stora, elegant och be
kvämt inredda hjtilangarne Svea och Germania samt prop ellerångarne Beas och 
Xmperator. OBS.! Endast en tullbehandling I Vidare genom von Essen & Friek, Malmö, 
Kontinentkontoret, Trelleborg, oeh Stockholms Besebureau, Stockholm, genom hvilken se
nare biljetter för resor öfver hela världen tillhandahållas Svenska rundresebiljetter ut
lämnas genast utan tillägg af provision. 

Bästa Syllsocker. 
Tanto 5itl(ross 

( H u s h å l l s - S o c k e r ) 
finnes till salu hos de flesta Herrar Specerihandlande i 
Stockholm och Landsorten. (s. t . a. 61760) 



Husmödrar! 
Spara 

är lösen för hvarje 
husmoder med en 
begränsad hus

hållspenning 1 
Huru göra en 

verkligt stor bespa
ring? Jo, använ-
don i Edra hushåll 
Pellerlns Margarin, 
Göteborg, som är 
bäst, drygast och 

i svart, hvitt och ÄUlÖrt, till bal-, sällskaps- och promenadtoaletter i 
y ^ h t a ^ f A största urval. Sändas direkt till privatpersoner meter- och styckevis från 50 öre till 

StOent^ger a l Spinner &C:ie, 
t i l l f a b r i f t s p r i s e r f r a n k o och t u l l f r i t t 

(förut J. Ziirrers Sidenfabrik, Z u r i c h , S c h w e i z . 

Zurichs äldsta Siden-etablissement, grundl. 1 8 2 5 . 

Rekvirera nrofverl M 

Enda äkta enge l ska 

p r S f i r a d o c h g o d k ä n d a f s u n d J i e t s t e o l l e s f l u m . 

Denna balsam är: 1) E t t o u p p h u n n e t v e r k s a m t b o t e m e d e l m o t 
a l l a s j u k d o m a r i l u n g o r o c h b r ö s t , l i n d r a r k a t a r r h , s t i l l a r 
s l e m - a f s ö n d r i n g , l i n d r a r d e n s m ä r t s a m m a s t e h o s t a o c h b o 
t a r t i l l o c h m e d g a m l a l i d a n d e n . 2) Verkar förträffligt vid alla 
halssjukdomar m. m. 3) Fördrifver grundligt hvarje feber. 4) Helår öf-
verraskande alla sjukdomar i lefvern, magen oeh 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 matsmältnin
gen. 7) Tjänar förträffligt vid tandvärk, ihåliga tänder, skörbjugg i mun
nen och vid alla tand- och munsjukdomar och borttager uppslutningar 
oeh dålig lukt. 8) Är ett godt medel 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 syn
nerhet under influensa-,., kolera- eller andra epedemier. Ett enda prof öfvertygar bättre 
än någon kungörelse. Äkta är denna balsam endast, om hvarje flaska är tillsluten med 
en silfverkapsel, som bär min ftrmastämpel: A d o l f T h l e r r y , A p o t h e k e z u m » S c h u t z -
e n g e l i n P r e g r a d a » och är försedd med ofvanstående gröna skyddsmärke. Hvarest 
ej depöt finnes torde man beställa direkt under adress: Schutzengel-Apotheke des A. 
Thlerry in Pregrada bei Rohitsch-Sauerbrunn, Österreich, Franko hvarje post
station i Skandinavien kosta 12 små eller 6 dubbelflaskor kr. 8: —. Mindre sändas icke. 
Sändas mot efterkraf. 

Kraft och verkan 

a f d e n ä k t a e n g e l s k a u n d e r - s a l v a n . 

M e d d e n n a s a l v a b l e f e n 1 4 ä r g a m m a l f ö r o b o t l i g a n s e d d 
b e n r ö t a f u l l k o m l i g t l ä k t , n y l i g e n I f v e n e t t 2 2 - å r i g t s v å r t 
k r f i f t a r t a d t l i d a n d e . Engelsk undersalva är ett vid de svaraste, äfven 
gamla skador med det bästa resultat användt medel med utmärkt dragnings
kraft. Engelsk undersalva finner användning vid: ondt bröst hos barn
sängskvinnor, 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 hngg-, 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, 

förfrnsna lemmar, vid 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. Min
dre än 2 dosor sändes ej; försändes endast mot förutinbetalning af beloppet eller mot 
efterkraf. Kostar med postporto, fraktsedel och inpackning m. m. kr. 6:—. 

%rW Talrika attester till förfogande. M l 
Jag vamar mot inköp af värdelösa förfalskningar och ber att noga iakttages att på 

hvarje degel måste ofvanstående skyddsmärke och firma »Schutzengel-Apotheke des A. 
Thlerry In Pregrada» vara inbrändt. 

Furia inl/rincciällo • S c t a u t z e n g e l - A p o t l i e k e d e s A . T h l e r r y 
C l l U d l U K U p b b l d l i e . l m p r e g r a d a b e i R o h i t s c h - S a u e r b r u n n . 

Dep6ter å de flesta apotek. 
Centraldepöt för Skandinavien: Fabriken Farma, Campagnestraed34, Köpenhamn Ö. 

K ö p a l l t i d r a d i a t o r s m ö r ! 
ATT LÄSA TILLSAMMANS med egen 

dotter för skicklig guvernant (student
ska) önskas en 12- å 13 arig kamrat. Vidare 
meddelar Grefvinnan Waehtmeister, St. 
Lindas pr Rånnum. (208) 

ABATHIERÄTBI 

B j ö r n s n ä s 

H u s h å l l s s k o l a s 
nya lokal och adress är: Nobynäs, Frinna-
ryd, Doktorinnan Haglund. Ny kurs 1 sep
tember. (214) 

A n v ä n d v id 

Laeknlng af buteljer 

M o n t é n s T a x l a c k 
Finnes hos hrr specerihandlande. 

E l e v e r i k a r t r i t n i n g » 
emottagas af van kartriterska. Vidare med
delar Fröken Ebba Anderson, Bellmans-
gatan 12, Stockholm. 

Medic. Rådgifvare 

för SköDhetsYård. 
populärt-vetenskaplig lärobok för hö

jande och erhållande af ansik
tets och ki oppens skönhet af Med. 
Dokt. Bergmann, läkare. Pris 1 Mark, 
erhålles i hvarje bokhandel eller di
rekt från Institut fiir, Schönheitspflege * 
Meinr. Simons, Berlin, Postda- > 
mer Platz 1 a mot ins. af Mark • 
1:20 äfven i frimärken. Prospekt • 

p N ENKEL, gladlynt flicka, kunnig i mat-
lagning, van vid lättare s. k. jungfru

sysslor, far plats 1 sept. nära Stockholm 
hos tjänstemanna familj med 4 barn. Svar 
med betyg, löneanspråk och fotografi. Adr. 
»Sigrid», Stocksund. (274) 

]]lOR EN BILDAD och ordningsfull flicka, 
. van vid såväl hushållsgöromål, sömnad, 

som att tillse och undervisa mindre barn, 
finnes plats under husmoders frånvaro. Svar 
till »Bamkär Y. B.», adr. S. Gumselii An
nonsbyrå, Stockholm. (G. 86707) 

OM MÖJLIGT till den 1 september önskas 
lärarinna för 3 flickor med undervisning 

i skolämnen, handarbete och musik. Lön 
for 8 månaders undervisning 125 kr och 25 
kr. till resan. Svar tijl kyrkoherde Nord
ström i OdensjÖ, adr. Asen. (293; 

r ^ «V -V V f T ^ •» T T T 7 ' T y 1 

EN BARNKÄR, 
anspråkslös flicka, af god familj, erhåller 
den 1 oktober plats i yng*e familj i Falun, 
att under moderns ledning -vårda tre barn 
af omkr. 4, 3 och 1k års ålder. Den sö
kande bör äfven vara van vid och villig att 
deltaga uti lättare göromål, som förekomma 
i ett hem. Svar, åtföijdt af rekommenda
tioner, uppgift å ålder och löneanspråk samt 
hälst äfven fotografi, torde sändas snarast 
möjligt till »G. E. D.», Orsa p. r. (290) 

T CHRISTIANIA önsk. bild., enkel fam. 
JL med en 16 års son, snäll, duglig flicka 
som ensamjungfru. Slipper tvätt o. skurn. 
af hvita golf. Svar till »GodL ^em», p. r. 
Christiani a. 

EN BÄTTRE FLICKA, 
ej under 20 är, enkel och barnkär, önskas 
den 1 september för 2 gossar 5 och 4 år. 
Bör vara kunnig i sömnad och handarbe
ten. Ansökan, åtföljd af betyg och fotografi 
sändes till Svea platsanskaffningsbyrå, Stora 
Nygatan 29, Stockholm. 

SMÅSKOLELÄRARINNA af god familj, 
van att undervisa gossar, får plats hos 

familj i Halland. Sökande bör vara an
språkslös, med gladt sätt, ega skicklighet i 
handarbeten, för att därmed vara behjälp
lig. Svar torde sändas till »Lärarinna», 
Halmstad p. r. 

EN ÄLDRE, 
anspråkslös och omtänksam hushållerska, 
som är kunnig i alla i ett mindre Iandthus-
håll förekommande arbeten och själf är vil
lig deltaga i desamma, erhåller plats antin
gen nu genast eller instundande höst. Lön 
225 kr. Afskrift af betyg från senast inne-
hafda platser, uppgift om ålder samt refe
renser torde med det snaraste insändas till 
fru Martha Jönsson, Toarp pr Gällstad. 

(257) 

FÖR EN ENKEL, bildad flicka, med god 
hälsa, finnes plats ledig instundande 

24:de oktober. Den sökande bör vara kun
nig i matlagning, syltning, bakning o. väf-
nad. Den härå reflekterande torde pr post 
meddela sig med Fru Signe Eriksson, Vest-
landaholm, Skedvi. (255) 

BILDAD, ANSPRÅKSLÖS FLICKA med 
godt och jämnt lynne erhåller nu genast 

eller senast 1 oktober plats uti yngre familj 
i närheten af Göteborg, för att hafva till
syn till barnen (2 st. å 3V4—IV4 år) och i 
Öfrigt biträda vid inomhus förefallande göro
mål. Svar, åtföijdt af rekommendationer 
och helst af fotografi samt med uppgift å 
ålder och anspråk, sändes till »Officersfa
milj», Nord. Annonsbyrån, Göteborg. 

(Nord. A. B. 8735) 

BARNFROKEN. 
Ingeniörsfamilj i residensstad (mellersta 

Sverige) önskar från 1 sept. en bildad, en
kel, pålitlig o. barnkär flicka, som är villig 
sköta enda barnet, ett år gammalt, samt 
vara behjälplig med inom hus förefallande 
göromål. Svar med fotografi, referenser o. 
löneanspråk torde sändas snarast till »G N.» 
Grums p. r. (246) 

UNDERVISNINGSVAN, 
med jämnt och gladt lynne begåfvad lära
rinna, önskas i höst för tvänne barn, 8 å 
10 år, å större egendom i Stockholms när
het. Svar till »Barnkär», adr. S. Gumeelii 
Annonbyrå, Stockholm. (G. 86473) 

T ETT ENKELT PRÄSTHEM nära Up-
X sala önskas till hösten en allv., barnkär 
flicka, af bättre fam., som mot fritt vivre 
vill gå husmodern tillhanda. Kärleksfullt 
bemötande utlofvas. Svar till »S.», Upsala 
p. r. (262) 

o LÄRARINNA, 
som genomgått elementarläroverk och något 
lärarinneseminarium samt är van att under
visa, sökes för 2 flickor om 7 och 8 år. 
Svar ställas till Fru Maria Ringborg, Her-
staberg & Norrköping. (233) 

BARNFROKEN. 
En bildad flicka, helst infödd tyska eller 

engelska, eller svenska som vistats längre 
tid i ett af dessa land, kan till oktober er
hålla plats i en finare familj i större syd
svensk stad, för att sköta två barn om 4 å 
5 år. Sökanden, som vill blifva ansedd som 
medlem af familjen, bör framför allt vara 
barnkär och hafva handhaft barn förut. 

Svar med fotografi och referenser, märkt 
»Barnfröken 1899», bedes inlämnadt till S. 
Gumselii Annonsbyrå, Stockholm. 

FÖR EN FRANSK eller tysk Bonne blir 
plats ledig till hösten att passa 3 barn 

om 11, 9 och 5 år. Betyg och. lönepreten
tioner sändas till Friherrinnan Gyllenstierna, 
Bjcrsgård, Klippan, Skåne. (282) 

T ETT ENKELT HEM önskas till hösten 
X en lärarinna, som är van att undervisa 
i vanliga skolämnen, språk, musik o. hand
arbete, för 3 st. flickor om 7, 11 och 14 år 
samt en pojke om 9 år. Betyg, löneanspråk 
och åldersuppgift torde tillsändas Ing. Gu
staf Sjöberg, Roraa, Gotland. (283) 

T TREFLIG FAMILJn i Norrland önskas 
X lärarinna för två små flickor. Norra In
ackorderings-Byrån, Mästersamuelsgatan 62, 
Stockholm. (278) 

I ENKELT HEM på landet önskas en i 
språk, skolämnen och musik skicklig 

lärarinna för ea flicka. Svar med betyg, 
fotografi och löneanspråk till »X », Fager-
hult. (256) 

p N UNG, BILDAD FLICKA önskar till 
•VT hösten plats som sällskap och lektris, 
helst i äldre familj, eller som hjälp vid 
skrifgöromål och korrespondens. Vidare ge
nom bref, adr. »A. R.», Linköping p. r. 

1277) 

MEDELÅLDERS ÄNKEFRU önskar fö
restå änklings eller ungherres hem. 

Små .lönepretentioner, goda referenser. Svar 
till »Änkefru», Iduns exp., Stockholm. 

(286) 

UNG, ENKEL OCH ANSPRÅKSLÖS 
flicka, villig att deltaga i hvarje i ett 

hem förekommande göromål, önskar mot 
fritt vivre plats att gå frun tillhanda. Svar 
till »Astrid», adr. S. Gumaelii Annonsbyrå, 
Stockholm. (G. 3928) 

EN I MATLAGNING, bakning, sömnad 
och handarbeten kunnig flicka söker 

plats. Sparsam, villig, ordentlig. Svar »Flit», 
Iduns exp. f. v. b. (279) 

•pN UNG, BÄTTRE FLICKA önskar, mot 
- L j fritt vivre, plats i en bättre familj att 
hjälpa till med inomhus förefallande göro
mål. Vill v̂ ara medlem af familjen. Svar 
till »Y.», pöste restante, Ronneby. (258) 

VARDINNE- E L L E R HUS
HÅLLERSKEPLATS 

sökes af en ung, bättre ..flicka nu eller till 
hösten, helst till landet. Är kunnig i mat 
lagning och öfriga busliga sysslor. Goda 
rekommendationer. Svar märkt »S. M. 99 •, 
adr. S. Gumeelii Annonsbyrå, Stockholm. 

(G. 3905) 

nneo ats 
sökes af en troende flicka i respektabel 
ungherres eller änklings- helst kristliga hem, 
i stad. köping eller större järnvägsstations-
samhälle, i norra eller mellersta Sverige. 

Vidare upplysningar, betyger och rekom
mendationer erhålles, då man hänvänder sig 
i svar märkt »Y. N.» under adress S. Gu
mselii Annonsbyrå, Stockholm. 

(G. 3903) 

TpN 21-ARIG FLICKA frän landet af god 
. släkt önskar få plats till hösten, som 

sällskap och hjälp i barnlös finare familj, 
helst i Stockholm, med önskan att kunna 
känna sig såsom medlem däraf, och är vil
lig att mot fritt vivre deltaga i inom hem
met förefallande göromål. Svar till »N. N.», 
Sund, Ydre. (288) 

TjiN BÄTTRE, medelålders flicka söker 
•*7 plats som hushållerska hos respektabel 
ungkarl på landet. Svar till »I. I.», Valla, 
Flodafors. (289) 

EN BÄTTRE, snäll och villig flicka ön
skar i höst plats mot fritt vivre, helst i 

prästfamilj, för att gå frun tillhanda och få 
deltaga i och lära alla inomhus förefallande 
göromål. Svar till »18 år», Vestervik p. r. 

(S. T. A. 62934) 

UNG, BILDAD, undervisningsvan flicka 
önskar plats som sällskap för äldre el

ler yngre dam, eller som lärarinna för små 
barn. Goda rekommendationer från före
gående plats. Svar till »1879., Kinna. 

(263) 

VARDINNEPLATS 
hos bildad, aktad änkeman eller ungkarl 
önskas af ett därtill kompetent, musikaliskt 
fruntimmer. Den sökande har ett gladt 
och jämnt lynne samt äger förmåga att göra 
ett hem trefligt. Mera vikt fästes vid ett 
ansedt hem än vid lön. Svar till »Plikttro
gen», Alby p. r. (252) 

HUSFORESTANDARINNEPLATS eller 
ock i äldre familj, sökes af duglig små

landsflicka, 30 år. Har innehaft värdinne
plats hos tjänsteman. Goda betyg och re
ferenser finnas. Svar märkt »H. F.», 
Kalmar p. r. (266) 

"pN RASK och hurtig bättre flicka önskar 
- L J plats i familj för att deltaga i husliga 
göromål. Svar till »Värmländska», Skåre 
p- r. (253) 

p N TYST OCH ANSPRÅKSLÖS, 20 års 
flicka af god familj, önskar plats som 

sällskap och hjälp i familj eller hos ensam 
dam, hon talar och skrifver franska. 

Svar utbedes till »Henriette», Svenska 
Telegrambyråns Annonsafdelning, Stock-
holm. (S. T. A. 62591) 

EN UNG ANSPRÅKSLÖS FLICKA, 23 
år gammal, önskar inst. höst blifva mot

tagen uti en ̂ aktningsvärd, bildad familj uti 
stad eller på landet. Hon är kunnig uti 
vanlig matlagning, husliga göromål i all
mänhet och handarbeten samt villig att del
taga däruti eller utöfva tillsyn där öfver. hon 
önskar framför allt ett godt hem och att 
blifva betraktad såsom medlem af familjen. 
Om så erfordras är hon villig att betala 
något för sig. Svar innehållande alla nö
diga upplysningar torde insändas till »Godt 
hem», adr. Nord. Annonsbyrån, Göteborg. 

(Nord. A. B. 8705) 

-pESVAN, MUSIKALISK FLICKA, som 
XV talar engelska, önskar plats som säll
skap. Goda ref. Närmare genom Fru S. 
L. Tägtström, Örebro. (G. 86237) 

EN FLICKA AF GOD FAMILJ med fler
årig undervisningsvana i vanl. skoläm

nen, tyska o. musik söker till hösten plats 
som lärarinna för mindre barn. Goda rek. 
Svar torde godhetsfullt sändas till »Hösten 
1899», Botilsäter p. r. (239) 

Tf N UNG FRU, 22 år, söker af förekom-
- L J men anledning plats i ett godt hem på 
landet att gå husmodern tillhanda i hus
hållet, med sömnad, värnad eller hvad som 
förekommer. Lön begäres ej, endast ett 
vänligt bemötande. Svar torde snarast in
lämnas å Iduns exp. märkt »Fru 22>. (244) 

"pN UNG FLICKA, van att undervisa i all 
~ slags konstväfn., äfven gobelin, önskar 
plats i ett godt hem, för att underv. i of-
vanst. mot fritt vivre samt undervisning i 
matlagn. Önskar vara medlem af familjen. 
Svar till »P. J.», Landskrona p. r. (292) 

HUSHÅLLERSKEPLATS till 24 okt. el
ler 1 nov. sökes af anspråkslös, bättre 

flicka, fullt kunnig i enklare och finare mat
lagning, bak och syltning, samt van att pä 
egen hand förestå hushåll. Goda betyg och 
rekommendationer. Svar utbedes till »Plikt
trogen», Nord. Annonsbyrån, Göteborg. 

(Nord. A. B. 8782) 

p N BILDAD, enkel och anspråkslös 20-
i J årig flicka, önskar plats i bättre hem 
som hjälp, är kunnig i allt som förekommer 
i ett hus, är snäll, villig och arbetsam. 
Goda rekommendationer finnas. Svar emot
ses med stor tacksamhet inom 8 dagar till 
»Plikttrogen», p. r. Askersund. (.95) 

UNDERVISNINGSVAN LÄRARINNA 
önskar till hösten plats i god familj, 

helst i närheten af stad, för att undervisa 
mindre försigkomna barn. Villig biträda 
äfven något med skrifgöromål. Utmärkta 
rekommendationer. Svar emotses tacksamt 
till »Plikttrogen», Uddevalla p. r. (291) 

MUSIKALISK, BILDAD 
FLICKA 

från Dalarne, van vid husliga göromål, ön
skar plats som hjälp och sällskap i god fa
milj. Den sökande är kunnig i hvarjehanda. 
Svar till »Familjemedlem», adr. S. Gumae
lii Annonsbyrå, Stockholm. (G. 3944) 

EN UNG FLICKA 
Önskar till hösten plats i familj på landet 
att gå frun tillhanda, samt för att vidare 
utbilda sig i hushållsgöromål. Har genom
gått hushållskurs. Svar emotses tacksamt 
till »A. 1899>, p. r. Halmstad. 

(G. G. 3356) 

p N UNG, KVINNLIG SJUKGYMNAST 
0 önskar till hösten plats i enskild familj 
eller hos läkare som massör antingen här 
1 Sverige eller utomlands. Goda betyg och 
referenser finnas. Vidare genom korrespon
dens, adress »S. S.», Linköping p. r. 

(276) 

I ETT GODT, bildadt hem, där ungdom 
finnes, önskas inackordering för en ung 

flicka, som i höst kommer till Stockholm i 
och för studier. Bref med erforderliga upp
lysningar och referenser torde adresseras 
»Hem», Nyköping p. r. (280) 

INACKORDERING kunna unga flickor, 
X som vilja dela rum, erhålla i godt hem 
på landet, där tillfälle gifves deltaga i hush. 
göromål. Piano finnes. Priset moderat. 
Svar till »1 Sept.», Elfängen. (275) 

T ETT GODT OCH BILDADT HEM på 
X landet Önskas inackordering för en me
delålders fru, som behöfver hvila och till
bakadragenhet. Svar med prisuppgift till 
»Hvila», adress S. Gumeelii Annonsbyrå, 
Stockholm. (G. 86706) 

INACKORDERING. 
I Stockholm vid central gata erhålla i höst 

två å tre unga damer hel inackordering. 
Närmare meddelar fru Anna af Sillen, född 
Sebardt. Adress Sandviken, Gäfleborgs län. 

(284) 

"INACKORDERING för flickor i skolåldern 
X kan erhållas i godt hem på egendom i 
Stockholmstrakten. Omsorgsfall undervis
ning i elementarskolans ämnen och musik. 
God omvårdnad. Svar till »Höstterminen 
1899», Kårsta. 

FOR EN UNG FLICKA önskas inackor
dering i bättre familj på landet för att 

deltaga i husliga göromål, helst där hon 
därjämte kan komma i tillfälle att fortsätta 
sina musikstudier. Svar till =>P. E.». p. r. 
Örebro. (294) 

INACKORDERING finnes för en å två 
damer af god familj å vackert belägen 

egendom i Upland med dagliga ångbåtsför
bindelser med Stockholm och Upsala. Till
fälle delfaga i husliga göromål finnes om 
så önskas. Svar i bref märkt »H. Ö. 99», 
f. v. b., torde sändas till S. Gumaslii An
nonsbyrå, Stockholm. (G. 86802) 

INACKORDERING. 
För en ung f. d. tjänsteman, som tidtals 

hemfaller åt morfinmissbruk, önskas inac
kordering i godt hem på landet, hälst i 
Norra Sverige, hvarest tillsyn kunde egnas 
honom af stadgad och erfaren man samt 
någon sysselsättning beredas honom. Svar 
med uppgift å pris för månad förväntas 
under adress Förmyndare, Stockholm. Södra 
postkontoret. (G. 3874) 

UTI ETT TREFLIGT och sundt beläget 
hem på landet vid Västkusten, kan en 

9 å 10 års flicka, med skolkunskaper att 
intagas uti l:sta klass å Elementarläroverk, 
erhålla hel inackordering, att tillsammans 
med husets dotter åtnjuta undervisning af 
skicklig lärarinna, uti vanliga skolämnen, 
språk och musik. Svar till »God kamrat», 
Onsala p. r. (Nord. A. B. 8525) 


