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vägsfärden till »författarhemmet på Tomte
boda». 

Under detta samma hems tak rymmes äfven 
en andre, lör Iduns publik liksom för hela 
den litterärt intresserade allmänheten välkänd 
skriftställare, våra »Vittra stormäns» och »Skal
ders och tänkares» skarpsinnige analytiker, den 
utmärkte litteräre kritikern och själfulle essayis-
ten Hellen Lindgren, en son till fru Kerfstedt i 
hennes första äktenskap. Besjälade af så många 
gemensamma intressen i arbete och diktning, 
framlefva mor och son här ett inbördes stöd
jande och inbördes utvecklande kamratlif, och 
naturligtvis var detta ett för Idun kärt till
fälle, som vi ej kunde låta gå oss ur händer
na, att utsträcka den betydelsefulla samhörig
heten ända in i vår tidnings spalter. 

Genom industrikvarteren längs Klara sjö, 
där fabrikernas jätteskorstenar bolmade sin 
svarta rök mot den ljusblå vårhimmelen, för-

I E T T F Ö R F A T T A R H E M P Å T O M 

T E B O D A . 

SEDAN Bernt Lies roman »I Knut Ar
nebergs hus» nu af slutats, har Idun 
fägnaden att i detta nummers följe
tongsbilaga begynna införandet af 

Amanda Kerfstedts bebådade roman »Reflexer•». 
Bland nutida svenska författare intar fru Kerf
stedt en bemärkt rangplats. Den ädla ideali
tet, det djupa allvar, den hjärtevarma med
känsla för allt mänskligt lidande såväl som för 
all äkta mänsklig glädje, som städse varit den 
bärande grunden i hennes diktning, ha tillför
säkrat henne alla goda sinnens sympati. Va
ken iakttagare, skarpsynt karaktärsskildrare, 
boren förtälj are, har hon ock på denna grund 
vetat förläna sina verk en litterär resning, hvil-
ken vunnit den omdömesgilla kritikens erkän
nande som ypperlig konst. 

Det är nu emellertid snart åtta år sedan 
hennes senaste mera omfattande lifsskildring, 
»Holger Vide» , väckte en liflig och berät
tigad uppmärksamhet. Hennes penna har un
der tiden visserligen ingalunda hvilat — ett 
par ungdomsböcker och novellsamlingen »Brän
ningar» vittna därom — men »Reflexer» är 
dock den första större berättelse efter »Holger 
Vide» , som den uppburna författarinnan skän
ker den svenska allmänheten. Så mycket lif-
ligare blir helt visst det intresse, med hvilket 
den nu kommer att hälsas af vår läsekrets. 

Då vi samtidigt med »Reflexers» publicerande 
äfven önskade pryda vårt blad med författar
innans porträtt, hade vi utbedt oss äran att 
få aflägga ett besök i fru Kerfstedts hem. Och 
så begaf det sig, att jag en solig majmiddag 
helt nyligen, åtföljd af Iduns trogne kamera
man, hoffotografen Blomberg, från Stockholms 
»Central» anträdde den korta och snabba järn-
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bi Karlbergsparkens nylöfvade lundar, mellan 
hvars åldriga stammar Krigsskolans hvita fa
sad glimmade i solskenet, nådde vi snart den 
lilla anhaltsstationen, å hvars perrong hr Lind
gren välkomnande mötte oss. Några få mi
nuters promenad öfver parksluttningen upp 
mot Blindinstitutet, och vi stodo vid målet! 

I den stora, ljusa salen med dess gammal
dags hemtrefnad och de många krukväxterna 
i fönstren hälsades vi med hjärtlig vänlighet 
af husets värdinna Med journalistisk fortfär-
dighet skredo vi genast till aktion, och innan fru 
Kerfstedt rätt visste ordet af, befann hon sig 
placerad vid skrifbordet inne i sitt arbetsrum; 
knyppeldynan, på hvilken hennes konstfärdiga 
fingrar nyss korsat de spindelväfsfina trådarne 
till en luftig spets, medan tankarne må
hända knöto maskorna i någon ny »lifsbild», 
sköts åt sidan och kameran afslöjade sitt 
glimmande öga under det svarta hucklet. En 
sekund allenast, och solstrålens skarpa udd 
hade ristat bilden i den ljuskänsliga hinnan. 

Medan därefter en liknande procedur vid
tog i en annan del af våningen inne i hr 
Lindgrens »diktarverkstad», begagnade jag ti
den till att från fru Kerfstedts egna läppar 
erfara ett och annat om hennes ungdomsmin
nen och första steg på författarbanan. 

Född år 1835 i Eskilstuna, där fadern var 
borgmästare, uppväxte Amanda Hallström i ett 
hem med utpräglade litterära intressen. Hen
nes moder var en syster till den frejdade forn-
forskaren Eichard Dybeck, och vår vitterhets 
märkesmän voro husets förtrogna umgängesvän
ner genom de bästa af sina verk, som flitigt 
förelästes i familjekretsen. Tidigt röjdes ock
så arten hos den unga: allt från barnaår lefde 
hon ett intensivt fantasilif och diktade på sina 
ledighetsstunder hela små »romaner» om ädla 
jungfrur, stolta röfvare och dunkla fängelse
djup. Äfven i sina bokliga stycken var hon 
snabbt försigkommen, och när hon, åttaårig, 
sändes i pension i hufvudstaden hos en faster, 
som innehade en på sin tid renommerad läro
anstalt för flickor på Söder, var hon så långt 
före sina år i utveckling, att hon på skolbän
ken direkt tog plats bland 17- och 18-åringarna. 
Vid 13 års ålder återvände hon till hemmet, 
hvars hela hushållsledning nu lades på hennes 
ungdomliga skuldror, då modern af sjukligbet 
hindrades deltaga däri. Äfven i praktiska värf 
kom hon således i en tidig och grundlig skola, 
och när hon år 1855 ingick äktenskap med 
hofpredikanten och prosten i Hedemora B. G. 
Lindgren, kunde den unga husfrun stödja sig 
på en erfarenhet, som blott få af hennes jämn
åriga ha att berömma sig af. 

Tre år senare var hon redan änka med en 
späd son. 

Hon flyttade nu till Uppsala; några förbin
delser eller bekantskaper i den gamla lärdoms
stadens familjekretsar ägde hon visserligen ej, 
men tanken på sonens stundande skol- och 
studieår liksom omsorgen för tvänne bröder, 

Den friskaste och angenäma
ste är F. Pauli"s ELECTA-EATJ 
DE COLOGNE. Stockholm 1897 
erhöll F. Paulfs Electa Eau de Co-
logne högsta utmärkelsen och guld
medalj. Äfven prisbelönt London, 
Chicago, Paris m. fl. 

Hårets affallande. En läkare, som sedan flere 
år i Stockholm behandlar specielt hudsjukdomar, skrif-
ver följande: >Af alla i handeln förekommande medel, 
afsedda för behandling af de parasitära hudsjukdomar 
(seborrhé, mjäll o. d.) på hvilka hårets affallande i de 
flesta fall beror, känner jag intet, som vid anställda 
prof visat sig så verksamt och i så hög grad förtjänar 
användas som Azymolstimulus — —>. Vid London-
utställningen 1899 erhöll P. Pauli's Azymolstimulus 
guldmedalj såsom det bästa hårvatten. 

hvilka som studenter vistades vid akademien 
och hvilka hon där beredde ett hägnande hem, 
samverkade till hennes beslut. 

»O, denna kära Uppsalatid, jag glömmer 
den aldrig; aldrig de starka andliga väckelser 
med räckvidd för hela mitt kommande lif, 
som här föllo på min lott! En okänd och obe
märkt främling kom jag dit, och jag vet knap
past hur det gick till, men alla människor, 
jag råkade i beröring med, voro genast så 
fulla af godhet och deltagande. Kanhända 
var det, för att de tyckte, att jag var så ung 
och ensam, och de därför sökte upp mig och 
öppnade sina hem och sina hjärtan på vid 
gafvel. Men inom kort var jag upptagen som 
medlem och vän i en krets af universitets
stadens bästa familjer, hos professorerna Bot
tigers och Josephsons, hos domprosten Toréns, 
Thekla Knös och familjen Hildebrands, där dr 
C. D. af "Wirsén, riksantikvarien Hildebrand, 
professor O. Montelius som unge män då voro 
inackorderade. De impulser, jag rönte under 
det ädla och af ideella- intressen genomsyrade 
nmgängeslif, som öfvades i dessa kretsar, kan 
jag aldrig vara nog tacksam för.» 

Under dessa inflytelser var det nu ock, som 
den sedan så alstringsrika författarinnans för
sta lilla bok såg dagens ljus. Vid 8 års ålder 
insjuknade ende sonen, Hellen, i en svår stryp-
sjuka; under outsäglig oro vakade modern vid 
den lilles bädd, allt medan hon för att för
strö de långa sjukdomstimmarne täljde bro
kiga och ljusa sagor, dem hon diktade direkt 
ur sitt eget sorgsna och skälfvande hjärta. 
Det var dessa modersfantasier vid feberlägret, 
som senare, då sonen lyckligt tillfrisknat, ve
derbörligen sofrade och öfverarbetade, öppnade 
raden af de många väna» Glädjens blomster», 
författarinnan räckt den svenska barnavärlden 
med sina förträffliga ungdomsböcker. 

Den första tillskyndelsen till sin verksamhet 
på novell- och romandiktningens område erhöll 
Amanda Kerfstedt — hon hade 1872 in
gått nytt äktenskap med rektor P. Kerfstedt — 
några år senare, då den af Edvard Bäckström 
redigerade tidskriften »Eko» anordnade en 
novellistisk pristäfling, till hvilken fru Kerf
stedt under signaturen »Frank» inlämnade en 
liten berättelse: »Vid kusten». Månader gingo, 
och hon hade redan nästan förgätit sitt djärfva 
tilltag, då hon en dag vid morgonpostens an
komst öfverraskades af den fägnande under
rättelsen, att hon bland 80 täflande eröfrat 
det ut fästa första priset, 500 kr. 

Denna framgång gaf hennes försynthet mod; 
vyerna vidgades, fantasiens flykt sträcktes allt 
vidare, och vingarne växte under flykten. E.e-
dan de två första novellsamlingarna: »Vid 
vägkanten», som utkommo i början af 80 ta
let, rönte varmt mottagande och eggande er
kännande, och hvarje nytt arbete från Amanda 
Kerfstedts hand har sedan betecknat ett nytt 
framsteg. »Kärlek», »Eva», »I vind och mot
vind», »Bränningar», »Holger Vide» — alla 
utgöra de stigande plan mot ett mål, som för
fattarinnan själf, i sin djupa känsla för Iifvets 
som konstens allvar, redan från början förlagt 
till »tinnarne af templet». Och därför kan 
hon nu ock från krönet med tacksam tillfreds
ställelse blicka tillbaka öfver den tillryggalagda 
vägen, medan aftonsolen gjuter sitt skimmer 
kring vidderna, detta genomskinligt rosiga 
skimmer, som i sig sluter kvällningens vemod 
och dagningens lust i outgrundlig förening. 

»Och nu, broder Lindgren, är det din tur 
att gå in genom glädjens port, ty enligt <Ta-
cobi är det ju just tålamodet, som är den por
ten, och för visso kräfves en god portion af 
den berörda dygden för att uthärda en modern 
intervjuares närgångenhet.» 

»Ja, och Humboldt säger, att undergifven-
het för det oundvikliga är det enda vapen vi 
kunna resa mot vårt öde. Välan öde — jag 
är väpnad intill tänderna!» 

Det glimmade skälmskt till i hans barna-
klara blåa ögon, där han satt lutad mot skrif-
bordet och lekte med den långa, gammaldags-
hemtrefliga sjöskumspipan, som hade slocknat 
under den besvärliga fotograferingsprocessen. 

»Hvad beträffar dina tidigare år, skall jag 
göra pinan kort. Din mor har nyss helt vän
ligt gläntat litet på förlåten till ditt barndoms
hem och . . . » 

»Min mor . . . ja, det är säkert och visst, 
att af henne ha de bästa och äktaste intryc
ken gifvits åt mitt lif. Det är ju så natur
ligt, när man är »sin mors son» — min far 
dog ifrån mig så tidigt, att jag icke sett ho
nom med medvetna ögon. Men lärdomssta
den, där jag växte upp, vann aldrig helt mina 
sympatier. Den skulle förmodligen med sin 
nuvarande energiska studiekår, som kämpar 
för examensstudierna, vara ännu mer främ
mande för mitt temperament, som är ganska 
blygt, så att det ännu i dag förekommer mig 
som en fullkomg gåta, att jag som förelä
sare kan stå inför ett auditorium på flere 
hundra personer.» 

»Du lämnade ju ock ganska snart Uppsala 
och den akademiska banan . . . » 

»Alldeles 1 En, som jag ansåg då, och som 
jag anser ännu, orättvis kuggning i en tenta
men, där jag påräknat ett mycket högt betyg, 
bragte mig att afbryta universitetsstudierna. 
För öfrigt — äfven om jag fullföljt dem, 
tror jag knappt, att jag kunnat finna mig i 
skolkarlslifvet. Jag har visserligen under en 
mängd år gått som lärare i Anna Sandströms 
— »Uffes» — och Anna Whitlocks flickskola, 
men detta är dock något annat. Och redan 
under Uppsalatiden fick jag en för min yttre 
befordran förmodligen olycklig grundsats, som 
är min trosregel som villkor för lifslyckan: 
gif ditt lifsarbete åt det, som kan intressera 
dig, det som ger dig arbetsglädje. Om du 
måste lida för detta, så lid — om du möjligtvis 
kan stå ut — hellre allt än att offra dig åt en 
för dig tom och torr sysselsättning, den må 
vara aldrig så högt aflönad. Detta är i kort
het min lefnadsfllosofi, som nog också haft 
sina törnen.» 

»Jag är viss därpå. Dess bättre fann du 
ju dock snart det fält, som gaf dig äfven 
rosorna — jag menar nu icke särskildt det 
yttre erkännandets, utan fastmer den inre 
tillfredsställelsens. Du sade alltså Uppsala far
väl och tog din tillflykt till hufvudstaden?» 

»Ja, när min mor gifte om sig, flyttade vi 
vid min styffars utnämning till rektor vid 
blindinstitutet först till Stockholm, sedan till 
Tomteboda. Jag vann anställning som teater
kritiker i Ny ill. tidning, kom därifrån till 
Aftonbladet och har sedan varit tidskrifts
medarbetare, en af de mest flitige essayför
fattare, ja, till och med tecknat Sveriges vit
tra storhetstid, ett arbete, hvaraf jag dock 
blott medhunnit tvänne delar: Frihetstiden och 
Gustavianerna.» 

»Frihetstiden — å propos, du var ju ock 
med den gången på 80-talet i 'det unga 
Sveriges' Sturm und D r ä n g . . . » 

»Om jag var med? — jo , så visst! Och 
mycket är det, som har ändrat sig sedan 
dess. Det glada kamratskap, som då besjälade 
oss, återfinner jag nu hvarken hos de unga 
eller oss själfva. Man har blifvit mera äm
betsman, mindre idealist än vi — ärkereali-
ster — voro det. Du hör, att jag redan 
har öfvergått till gubbålderns åskådningssätt 
att berömma forntiden på nutidens bekostnad. 
Jag beklagar ej heller, att ungdomen nu för 

S O M A T O S E Erkändt bästa krafthöjningsmedel. = 
. = = = = = = Ökar aptiten i hög grad. Erhålles på apotek. 
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tiden inser, att lifvet är en kamp, och att 
den förstår att göra sina förbehåll vid svär
miska förlöpningar, jag beklagar endast, när 
jag tycker, att den praktiska rollen af världsvis 
spelas med allt för stor fulländning. Ty att 
det delvis är en roll, kan jag icke hindra 
mig att tro. Den lilla framgång, jag själf 
haft på min bana, har enligt min mening 
varit beroende just på den personliga känsla 
af entusiasm, som jag lyckats lösgöra ur världs-
lifvets våld, och min ynglingatro hoppas jag 
skall följa mig till döddagar, att det person
liga tonfallet är någonting, som framgår ur 
kamp med yttervärlden, och att detta, ensamt 
detta, ger oss rätt att vara till.» 

* 

I ett hörn af salen med dess trefna stäm
ning af gammal prästgård på landet hade 
emellertid den snälla husfrun dukat ett in
bjudande kaffebord, medan vi herrar spraka
des rid, och på inga villkor fingo vi nu opläga
de lämna hennes gästvänliga tröskel. Där dan
sade också solfläckarne så muntert på den hvita 
duken, glimmade silfverblankt i det gamla 
sockerskrinet — det var rakt icke till att stå 
emot! 

Ej ens hr Blombergs kamera kunde hålla 
sig objektiv vid den gemytliga syn, som den 
lilla gruppen i hörnet snarliga erbjöd, och 
för att efterkomma en önskan af den vänliga 
värdinnan, är det nn vi äfven lämna vår lä
sekrets svart på hvitt på, hur angenämt en 
intervjuare, som är stadd i dess ärenden, kan 
ha det — ibland. 

När vi så till sist åter vände våra steg 
'mot den närbelägna järnvägsstationen, böjde 
jag mig ned och bröt några blommor bland 
de otaliga, som vårens ymnighet sållat ut 
öfver sluttningen framför vår fot. Jag ville 
föra dem med mig in till den stora blomster
fattiga staden som en hälsning från detta 
vårliga hem, där så många ädla och sköna 
diktartankar gått i blom till glädje för tusen-
den. 

JOHAN NORDLING. 

D R O T T N I N G - U L L . 

M IN längtans v å r d r ö m , mil t ljuf.vaste vif, 

h v e m skulle dig från mig r y c k a ? 

Min drottning-li l l , du mil t allt, mitt l i f . . . 

mitt b rös t vill sprängas af l ycka . 

K o m ej o c h sia os s nederlag, 

då skratta vi blot t åt eder . 

Säg e j , att vå r kär leks maj en dag 

skall b lekna o c h vissna neder . 

Spinn, l y c k o s p i n d e l , ditt si lke, sp inn, 

o c h hägna vårt b o m e d trefnad! 

Med v å r b l o m k r ö n e r j a g drot tningen min 

till lång o c h ljus en lcfnad. 

Fågeln sitter så tyst o c h still, 

stilla är också v inden , 

ty nu so fve r min drottning-lil l , 

sofver så hvi t o m kinden. 

Vårens Tullande b leka b l o m 

mjukt ett täcke dig reder . 

Sköflad är kär lekens r i k e d o m , 

lyckan i mul l sänks ne.ter. 

Ti l l mannaårens m o g n a d re 'n han hunni t 

o c h litet r imfros t v id sin t inning bär , 

sin t rygga plats i lifvet ha r han funnit, 

o c h s t järneprydt det b r e d a brös te t är. 

O c h lyckl ig make , far se 'n länge r e d a n . . . 

H a n s lif är ljust, fast m ö d o s a m hans dag, 

ännu hans arbetskraft ej nått sitt nedan, 

för nya värf tas städse i bes lag. 

J N Y H E T E R A F [ 

I Siden-Foularder | 
| och tunna Sidentyger ! 
I I N K O M M A D A G L I G E N H O S I 

K- kundberg , 
\ S T O C K H O L M . [ 

I h e m m e t är h a n själfva ä lskvärdheten — 

h v e m är så g o d , så hjärterar s o m far? — 

Där får han kasta a f offentligheten, 

på skämt o c h glada infall a ldr ig spar . 

O c h stark o c h g o d , hans vän s o m ingen annan, 

hans maka trofast v id hans sida står. 

Att m o l n e n varsamt blåsa b o r t från pannan 

m e d k loka o r d så väl h o n det förstår . 

Men när de hvita vå rh lomsf l ingor s i .öga 

en kväll i maj på t rädgårdsgången ner, 

då t räder ännu s t u n d o m för hans öga 

en syn, s o m b l icken fuktigt s k i m m e r ger. 

H o n , s o m m e d h o n o m endast skulle dela 

hans stora kär lek o c h hans fat t igdom, 

h o n än fö rmår p å d o l d a s t rängar spela 

en kväl l , när körsbärs t räden stå i b l o m . 

På t rädgårdsgången ses han långsamt skrida, 

en ensam m a n m e d silfver i sitt hå r ; 

men ingen vet, att tätt invid hans sida 

hans drottning-li l l — hans u n g d o m s v i f nu går. 

STEFFEN. 

P R E S S E N S V E C K A . 

SOL OCH LJUMMA VINDAR voro huldrika 
följeslagare, då »Pressens vecka» en dag 

strax före pingsthelgen öppnades af lysande 
härolder, som från torg och gator förkunnade, 
att festligheterna skulle begynna. Folk titta
de ut ur alla fönster där härolderna redo 
fram, vagabonder och gatpojkar, studenter 
och schåare, fruar och fröknar trängdes med 
köksvärldens diplomatiska kår på gångbanor, 
mellan åkardroskor och velocipeder för att 
lyssna till trumpetfanfarerna, som markerade 
kungörelsens gammalsvenska perioder. 

Och för allt folket på Gustaf Adolfs torg, 
Stortorget, Riddarhustorget, Centralplanen, 
Brunkebergstorg och Stureplan gjordes sålunda 
veterligt, att allehanda, aldrig förr sedda lust-
barheter nu väntade den svenska nationen i 
den ljufva månaden majs sista dagar. 

Först invigningstimmarne på operan. 
Bländande middagssol öfver Gustaf Adolfs 

torg, som i fråga om vagns- och folkvimmel 
en stund liknade Place de 1'opera i Paris. 

Den skimrande vestibulens alla dörrar på 
vid gafvel och damer i eleganta sommar
toaletter, åtföljda af herrar i färg varierande 
förmiddagsdräkter, skynda uppför de matt-
belagda marmortrapporna och vidare in på 
parketten och raderna. 
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»PRESSENS VECKA» INBLÅSES AF HÄROLDERNA PÅ GUSTAF ADOLFS TORG. 

Feststämningens lätta sorl stiger som vag
gande dyningar mot de Andrénska plafonderna 
kring ljuskronan, medan hofkapellet intar ställ
ning och d:r K. Valentin höjer taktpinnen. 
Nu brusar festouverturen ut i salongen. Ljusa, 
friska och manliga välla harmonierna fram, 

bildande ett värdigt 
och glansprägladt mot
to åt Pressens veckas 
serie af festligheter. 
Efter Ernst Beckmans 
tankerika och väckan
de hälsningstal och 
Harald (Wieselgrens i 
korta drag gjorda öf-
versikt af den svenska 
tidningspressens his
toria under förra sek
let kommer den egent
liga [konsertafdelnin-
gen, sammansatt af 
så betydande nyheter 
som brottstycken ur 

W. Peterson-Bergers 
tondrama »Ran» och 
P. Wagners »Rhein-
gold» samt två såväl 
orkestralt som melo
diskt intressanta or
kestersatser af finnen 
J. Sibelius. 

Konungen och kron
prinsen applådera, publiken applåderar. Sedan 
strömmade man ånyo ut i det klara maj sol
ljuset, som trofast står Pressens vecka bi. 
Restauranterna fyllas ett par timmar af sor
lande, och skrattande människoflockar, hvilka 
materiellt rekreera sig till kvällens ståtliga 

uppvisning i Idrottsparken. — Och vid sex
tiden på eftermiddagen rulla ändlösa filer af 
vagnar uppför Sturegatan och ut på Valhalla
vägen, från hvilken publiken strömmar in i 
den ståtliga friluftshippodromen, som, belyst 
af vårkvällens dalande sol och inramad af 
nybrustna björkar, med sina 7,000 åskådare 
företer en storslagen anblick. 

Och nu utveckla sig på arenan praktfulla 
militärskådespel, de stilfullaste uppvisningar 
i olika idrotter; folkdansar utföras af hundra
tals nationalklädda ungdomar och brandkåren 
rycker in i stormande karriär och släcker en 
fingerad eldsvåda, efter konstens alla regler. 
Äfven det skämtsamma elementet är tillgodo-
sedt i den afdelning, som benämnes pressens 
velocipedtäfling och framställer de olika huf vud-
stadsti dnin garna. 

Vårt dagsnummer innehåller en serie bilder 
från samtliga festligheter under »veckans» 
förra hälft. I nästa nummer hoppas vi få 
fägna våra läsare med af bildningar af mässan 
och festligheternas med spänning motsedda 
clou: operamaskeraden. 

SKANDINAVIENS ERKÄNDT FÖRNÄMSTA MODE
SS BLAD ÄR IDUNS MODETIDNING, som för helt 
år kostar endast 5 kr. för p lanschupplagan , 
3 kr. för den van l iga upplagan. 

»PRESSENS VECKA»: IDROTTS- OCH FOLKFESTERNA I IDROTTSPARKEN 

1. UTSIKT ÖFVER ÅSKÅDARLÄKTARNE. 2. KONUNGEN AFHÖR FOLKSÅNGEN NEDANFÖR DEN. KUNGL. LÄKTAREN. 
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K O R T S P E L A N D E D A M E R . 

ÄNNU FÖR NÅGRA tiotal år sedan var 
det inom sällskapslifvet vanligt, att endast 

äldre herrar, vördiga fäder och farbröder, vid 
ett samkväm drogo sig tillbaka till »herrns 
rum» för att under flitigt bolmande ur piporna 
förnöta tiden förraedels kortspel. Tiderna ha 
förändrats och sederna med dem. Numera 
hinna knappt t. ex. på en micUiagsbjudning 
själfva måltiderna gå tillända samt kaffet mer 
eller mindre brådskande intagas, förr än allt 
hvad manfolk heter ända ned till yngste löjt
nanten eller notarien, som för sitt manliga 
anseendes skull ej kan underlåta att följa de 
äldres exempel, samt och synnerligen vänder 
damerna ryggen för att i stället med bästa 
flit uppvakta fru Fortuna och söka hennes 
ynnest vid spelbordet. Damerna få trösta sig 
bäst de kunna och söka roa sig på egen hand. 
Detta sker, allt mer och mer öfverhandtagande 
tycks det, genom att tillgripa samma förströelse
medel som herrarna. Kvinnor af nästan alla 
stånd och åldrar draga lika gärna sin lilla 
spader som mången medlem af det manliga 
släktet, och man kan lägga märke till, hur 
knappt den siste kavaljerens mer eller mindre 
välskötta nackbena försvunnit ur synkretsen 
för damernas blickar, förr än de icke längre 
göra sig mödan att söka_ dölja den inneboende 
otåligheten att snart få ordnadt för sitt lilla 
aftonnöje, en småtreflig preference. 1 allmän
het behöfva de ej heller vänta länge. Värdinnan, 
som med en lättnadens suck sett middagen 
förlöpa lyckligt, har sällan lust att neka sina 
gäster detta nöje, som på ett behändigt sätt 
lyfter från hennes axlar ansvaret för deras 
vidare underhållande. Snart är spelet i full 
gång med dess för den oinvigda tämligen 
obegripliga bud och uttryck. Då och då för
mår ett samtal eller, rättare ett litet försök 
till sådant i annat ämne arbeta sig fram samt, 
om det är af någorlunda nervspännande art, 
för en stund täfla med korten om de spelan
des intresse. 

Det får till exempel följande lydelse. 
»Jag undrar just, hur det är med fru X . 

i dag.» 
»Hvad är det med henne?» 
»Ursäkta, men det är du, som skall 

spela ut.» 
»Jaså, ja, men jag minns inte, hvad ni 

andra ha sagt.» 
»Jag har passat.» 
»Jag också. Men hur var det med fru X ? » 
»Hon fördes till sjukhuset igår för att 

opereras.» 
»Usch, så . otäckt. Jag tror, jag försöker 

med en liten klöfver.» 
»Det var en alltför fin färg för mig » 
»Jag kan inte heller bekänna. Men låt 

oss nu höra vidare om fru X . » 
»Doktorn visste inte, hur det skulle gå, 

hon var mycket klen och utpinad förut.» 
»Stackare, med alla de barnen.» 
»Ja, det är förskräckligt. — Nu tar jag 

sista spelet med den här lilla hackan.» 
»Bravol — Tänk, hvad det finns mycket 

elände i världen!» 
Ja, så är det verkligen, det gifves mycket 

elände och ej mindre sådant, som verkar 
innehållslöst, fult och hjärtlöst, och dit hör 
onekligen det tanklösa pladdret vid spelborden. 
Korten äga sällan förmåga att enbart fängsla 
kvinnans uppmärksamhet, därtill är hon i 
grunden alltför fantasirik, men de tillåta henne 
ej heller att helt upptagas och låta sig ryckas 
med af ett annat ämne, och på det sättet 
blir samtalet intet annat än ett fingrande i 
figurlig mening på allt möjligt, som af en 
händelse bringas å bane. Stort och smått, 

lif, död, hvad som gäller för vänner, kanske 
deras lifs lycka, allt afhandlas och affärdas 
på samma ytliga, oberörda sätt, medan korten 
gifvas och kastas och hufvudintresset är sam-
ladt på att af deras olika sammanställningar 
draga största möjliga fördel. Och så förgår 
aftonen; men hvad har den gifvit utom spelets 
retelse för stunden, ty jag vill icke ens kalla 
för vinst de slantar, man tilläfventyrs lyckats 
afspela sina vänner och bekanta och dem 
verkligen en del människor finner gåtfullt att 
man förmår mottaga. Men umgängeslifvet är 
ämnadt att vara något mera, ett tillfälle till 
väckande tankeutbyte, till glädje, till skämt, 
till något, hvaraf den andliga kraften inom 
oss lifvas och skarpes, och hvarefter man riktad 
på goda intryck kan återgå till hvardagslifvet. 
Får det icke vara detta, då ligger faran nära, 
att den sällskapliga förmågan småningom upp
grundas och man blir' obekväm till umgänge 
med medmänniskor, så snart det ej får ske 
med korten i hand. Särskildt kvinnan, som 
tillbringar större delen af sin tillvaro bland 
hemmets invanda förhållanden, samt de, som 
bindas till själ och kropp af enformigt arbete, 
äro mer än den ule i lifvet verkande mannen 
för sin andliga tillväxts skull beroende af 
bildadt och idéväckande umgänge. Det har 
blifvit sagdt till försvar för kortspelet, att 
understundom den sällskapskrets, man af om
ständigheterna ser sig hänvisad till, visat sig 
illa skickad att gif va näring åt intressen, höjan
de sig öfver mat, dryck och annat af samma 
art. Men hvar människa borde väl ogärna 
vilja gifva sig ett fattigdomsbevis för andlig 
oförmåga genom att bekänna sig ur stånd att 
af en annan framlocka något, som tilltalade 
hennes förstånd och hjärta mer än leken med 
en handfull af slump hopkomna kortlappar 
med spänningen ökad af utsikten till några 
örens vinst eller förlust. Ess 

Arendt:^ (manligt öf verlägset) Jag tror, jag gissa
de rätt. Å, de kvinnorna I 

Elsa: Vi troll äro bättre än vårt rykte. Jag 
ville bara komma ut i solen med dig. Om du vill 
kan jag ta regnkappa. 

Arendt: (reser sig flegmatiskt) A nej , uppoffra 
dig inte, mitt kära barn. Promenaddräkten här, 
och så den där omöjligheten med röda rosor ä la 
hlomsterkulle, som vi köpte i Magasin du Louvre. 
Är du färdig om en halftimme? 

Elsa: En kvart! 

V I O L E R . I N T E R I Ö R A F E L I S A R E T H 

K U Y L E N S T I E R N A . 

Agerande: 
Revisor Arendt Båge. 
Fru Elsa Båge. 
Ingeniör Harald Törneman. 
Jungfru Lovisa. 

— Ett elegant, modernt dekoreradt hvardagsrum, 
där vårsolen tränger sig helt varsamt in genom 
persiennerna och bildar gyllene stegar på den ljusa 
sroyrnamattan. Det är strax efter ungherrskapets 
sena middag, och välbefinnande och dåsighet mötas 
härinne som tvänne frändskapsladdade atomer. Det 
doftar starkt af hyacinterna på blomsterbordet. Från 
våningen öfver eller under spelas ett tema på 
Gubben Noak. Revisorn halfligger på chäslon-' 
gen, röker icke, tänker icke, men har tidningen 
bredvid sig till det ögonblick han skall orka. Fru 
Elsa sitter i en voltairestol, som nästan slukar 
hennes späda, slanka flickfigur. Hon ser splitter
ny ut i den resedafärgade promenadkjolen, siden
blusen i lila och de högklackade gula skinnstöäet-
terna, hvilkas hvita sulor skimra till, när hon otåligt 
vrider foten. Det har antagligen varit tyst länge, 
ty Elsa suckar öfvergifvet, och revisorn blundar. 

Elsa: Arendt du! (Hon ser längtansfullt mot den 
härliga våreftermiddag, som strålar utanför persienner 
och fönsterrutor. Han hör ej.) 

Arendt! I Minns du, hvad det är för dag i dag? 
Arendt.-(ansträngdt) Fredag, tror jag. (Ögonlocken 

falla oemotståndligt igen.) 
Elsa: Å du! Är det allt, hvad du minns? 
Arendt: Ja-a. 
Elsa: Inte, att det i dag är jämt en månad sedan, 

vi kommo hem från vår bröllopsresa? 
Arendt: J a s å . . . Jo — jag tror väll 
Elsa: Du tycker inte, att vi skulle — Ah, min 

promenaddräkt klär mig förtjusande . . . 
Arendt: Det var ju (gäspar) mycket roligt. 
Elsa: (upp; känner embryot till tragedienne, 

men öfvervinner det, går fram till mannen, smek
samt:) Skulle vi inte gå ut en liten stund, säg? 

Arendt: (sarkastiskt) För att utställa parisermoder ? 
Elsa: (rodnar.) 

Revisor Båge med fru promenerar arm i arm 
nedåt Sturegatan. Ett vackert par: han lång, kraftig, 
mörk — en gentlemansapparition. H o n : mjuk 
och fin med distinguerad charme i hvarje rörelse. 
Hatten, >omöjligheten med röda rosor>, passar till 
detta unga, olinjerade ansikte. 

Elsa: (plötsligt) Hvad ni män ändå äro en 
underlig sammansättning. Ni kurtisera vår fåfänga 
och göra sedan narr af den. 

Arendt: Vi smickra, därför att det öppnar stängda 
dörrar. 

Elsa: Och när dörren öppnats? 
Arendt: Ja, tyvärr sker det oftast allt för vidt; 

det vore klokt, om ni läte den stå på glänt en tid. 
Elsa: V i skulle dagtingal 
Arendt: (undvikande) Kvinnor ge i allmänhet 

för mycket, för att vi skulle sätta värde på det. 
Du vet väl, att öfverflöd föder slösaktighet. 

Elsa: Är det sant? 
(En liten flicka räcker en korg violer mot dem.) 
Arendt: (otåligt) Nej tack! (retligt) Stockholm 

öfversvämmas af >vårtecken>: barnungar med blom
mor och käringar med dammhanddukar. 

Elsa: (sakta) Du köpte en knippa violer hvar 
dag i Paris. 

Arendt: Ja, vi voro på bröllopsresa då. Och 
du var ju så betagen i de där små gredelina blom
krymplingarna. 

Elsa: (nervöst) Det är jag än! 
Arendt: (i vänlig äkta mans ton) Min lilla flicka. 

Du kan köpa dig så många buketter du vill, men 
låt mig slippa stå och gräfva i alla fickor efter 
tioöringar. Sådant gör man inte i hvardagslag. 
Då uppenbarar sig gamla Adam, ser du, Elsa lilla, 
och han är ingen riddare utan fruktan och tadel, 
han är helt simpelt en produkt af terra firma. — 
Men här måste jag in och ha en cigarr, väntar du 
ett ögonblick? 

Elsa: Ja! (Hon går långsamt fram och åter, 
möter ånyo den lilla violförsäljerskan, vänder bort 
hufvudet.) 

Ingeniör Törneman (kommer hastigt emot henne. 
En soignerad ungkarl inne på trettitalet. Hatten 
beskrifver en vördnadsfull cirkel.) 

Harald: Mädame! Vous nous apportez 1'exquis 
du gout parisien. C e s t delicieux! 

Elsa: (road) Godafton! Så, ni tycker jag är bra? 
Harald: Charmant! Men — det fattas en knippa 

violer just där vid uppslaget — A h ! där ha vi en 
liten tös med korgen full. — Tillåter ni m i g . . . ? 

Elsa: (lifligt.) Tack I Ja, tack! 
Harald: (vinkar flickan till sig, väljer noggrant, 

tar en knippa, betalar och ger med en bugning 
violerna åt Elsa, som leende fäster dem vid koft-
kragen.) Ni är ensam ute och promenerar, fru Båge? 

Elsa: Nej, jag väntar på min man. Han är inne 
för att köpa cigarrer, 

Harald: Ah , då är det kanske bäst jag af dunstar. 
Femte hjulet är en gammal lärorik parabel. 

Elsa: Nej , håll mig sällskap. Där kommer Arendt 
för resten; ni vill väl hälsa på honom? 

Harald: Naturligtvis! Men jag gjorde det hellre, 
innan han eklaterade sin förlofning med — pardon 1 
— mitt hjärtas dam. 

Elsa: (ifrigt) Å, det där är så länge sedan. 
Och för öfrigt — mister mannen en, stå där tusen
de åter: 

Harald: Ja just det, vi få oftare röra oss med 
kvantitet än med kvalitet. 

Arendt: (kommer med brådskande steg, mulnar, 
när han märker Harald, men säger konventionellt:) 
Goddag bror, längesedan vi råkades. 

Harald: Ja, du har höstat in lifsskörd sedan 
dess. Goda år allt framgent? 

Elsa: Var det mycket folk inne i boden? 
Arendt: (utan att minnas den ljufva kvinno

listen) Nej ? 
Elsa: (sträcker sig hastigt, med en kokett rörelse 

upp mot Harald) Känn, hur mina violer dofta! 
Harald: (lutar sig emot henne) Ja! — De väcka 

minnen! Minns ni den där vårkvällen i Köpen
hamn, då ni tog mod till er och utan tanteskort 
följde en viss nybakad ingeniör utåt Langelinie? 

Elsa: (lifligt) Ja, jag minns. Vi byggde luftslott. 
Harald: Det var blomdoft i luften — då dröm

mer man så lätt. 
Arendt: (röker) Bor du här uppe på Östermalm 

nu för tiden? 
Harald: Nej, jag håller fortfarande till i Klara-

SCHALAp fina, eleganta lama, nya mönster inkomna 

uti Brunkebergs Manufaktur-Magasin 
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trakten, men jag är ute och flanerar, och det gläder 
mig, att slumpen förde mig åt Sturegatan. 

Elsa: (öfvertalande) Följ med oss hem och 
se, hur vi ha det. Det vore så roligt att få visa 
er mitt hem. Inte sant, Arendt, du instämmer 
med mig? 

Arendt: (kallt artigt) Ja, det vore mycket an
genämt — om du har lust, s å . . . 

Harald: Nej tack, fru Båge, inte i kväll kan 
jag ha det nöjet. En annan gång, om jag får lof! 

Elsa: Ja, ni är så hjärtligt välkommen! 
Harald: (stannar) Tack! Och nu au revoir — 

jag går hem med minnet af att ha mött våren. — 
Adjö, Arendt. (De skaka hand.) 

Elsa: Tack för violerna! 

Hemma igen. Lovisa tar hand om fru Elsas 
parasoll, hatt och kappa. Elsa går in i hvardags-
rummet, ordnar håret framför spegeln. Sätter sig 
sedan i voltairestolen. Arendt står vid ett af fönstren, 
persiennerna äro uppdragna, och solens Jakobstege 
på mattan borta. Lovisa kommer in, håller var
samt i violerna. 

Lovisa: D o m här låg på golfve' i tamburen. 
Elsa: (räcker ut handen efter dem) Tack, Lovisa! 

-Jag skall sätta dem i vatten. 
Lovisa: D o m tar sej inte, frun, dom ä alldeles 

slaka. 
Arendt: (vänder sig tvärt om) Gå till Bill

ströms, Lovisa, och köp friska! Här är pengar. 
Lovisa går. 
Elsa: (lägger violerna i knät, säger vekt) Stackars 

små vissna lif! 
Arendt: (sträft) Att du lät honom ge dig b lommor! 
Elsa: Hvarför skulle jag sagt nej? 
Arendt: (häftigare) Därför att — därför att, 

sådant tar man endast emot af sin man, utom på 
bemärkelsedagar, då ha de s. k. goda vännerna 
rättighet. 

Elsa: Det var en bemärkelsedag för mig. 
Arendt: Men den hade ingenting att skaffa med 

ingeniör Törneman. Ja, jag är inte svarsjuk, det 
vet du mycket väl, att jag aldrig är, men jag af-' 
skyr allt slags flirt, och det enda jag har att före
brå dig, min lilla Elsa, är, att du leker med de 
stackars karlarne: 

Elsa: (kort, med tårar i ögonen) I dag har, 
jag inte lekt. Det har varit allvar, fullt allvar 
hela tiden. 

Arendt: (kommer och sätter sig på karmen af 
hennes stol och lägger hennes hufvud mot sitt 
bröst) Hvad är det, liten? (Han stryker i tankarne 
de vissna violerna ur hennes knä och kysser sedan 
hennes panna och ögon.) Blef du rädd för gamle 
Adam? (Ler.) Ja, han har verkligen på ett prof vande 
sätt hemsökt mig i dag, men nu — ja, nu har 
något — jag vet inte hvad — jagat honom på 
flykten. 

Elsa: (lyssnar till det varma tonfallet i hans 
röst, blir röd och smyger sig intill honom, men 
lösgör sig strax därpå en smula tvärt ur hans famn.) 

Arendt: (bedjande) Låt ditt lilla kära hufvud 
ligga kvar. 

Elsa: (skämtande) »Kvinnor ge i allmänhet 
för mycket, för att man skulle kunna sätta värde 
på det. Du vet väl, att öfverflöd föder slösaktighet.» 

Arendt: (förlägen) Elsa-barn! Glöm de orden. 
Du vet, att jag aldrig får nog af din kärlek; jag 
kan inte undvara en atom af den. 

Elsa: Akta, du trampar på mina blommor. Tag 
upp dem, är du snäll. 

Arendt: (lyder) De duga verkligen inte längre 
du. Lovisa kommer snart med friska. (Vill kasta 
dem i kakelugnen.) 

Elsa: (hejdar honom) Nej, nej, låt mig först 
smeka dem än en gång. (Mjukt.)-Tack, små violer! 

Arendt: (förundrad) Hade de så mycket värde 
för dig! 

Elsa: (8lår armarna om hans hals och ser honom 
djupt in i ögonen) Ja, min store, kloke Arendt, 
för din skull hade de värde! (Kysser honom.) 

Lovisa: (andfådd i dörren) Violerna va slut, 
så ja ' tog inga! 

» N O R D E N S K V I N N O F Ö R B U N D » . 

ALLA DE Iland våra läsarinnor, som önska 
deltaga i den nordiska kvinnokorrespondensen, torde 
insända- sina- anmälningar till Iduns redaktion, 
Stockholm, med uppgift om fullständigt namn och 
adress, ålder, samhällsställning och intressen samt 
huruvida, insändaren önskar korrespondera med en 
norska, danska, finska eller svenska. 20 öre i 
frimärken bifogas för brefkostnaderna. I den mån 

anmälningar ingå från grannländerna, skola vi 
sedan, med ledning af de lämnade uppgifterna, 
sammanpara de olika korrespondenterna och där
efter i bref underrätta dem, när ock under hvil
ken adress de kunna begynna korrespondensen. 
Denna föres därpå som hvarje annan privat bref-
växling. 

t 
ARTUR HAZELIUS. 

I SJÄLFVA PRESSLÄGGNINGSMINUTÉN 
för detta nummer af Idun når oss det 

skakande budskapet om frånfället af en af 
vårt lands ädlaste söner. Midt i hänförelsens 
ljusa fest, medan Skansens flaggor vajade för 
vårliga vindar bland nylöfvade björkar och 
Djurgårdsekars kronor, sänkte dess skapare ' 
sitt grånade hufvud till den stora hvilan efter 
sitt mäktiga verk. Artur Haselius är död, 
och nu är i sanning landssorg öfver allt Sve
riges rikel 

Utan något varnande sjukdomsförebud, bok-
stafligen, såsom det gamla uttrycket lyder, 
»som en blixt från klar himmel», kom denna 
sorgepost. För dagen hinna vi således endast 
rista dödskorset öfver namnet och nedskrifva 
dessa korta rader. Men naturligtvis är det 
Iduns afsikt att med det allra första åter
komma till en fylligare teckning af den manna-
gärning, som i fosterländsk dådkraft och ge
nomgripande betydelse för hela vårt folk står 
bland de främsta i samtidens inre svenska 
historia. 

Redan i oktober 1898 — vid Nordiska 
museets kvartsekelsfest — smyckade Idun sina 
spalter med Artur Hazelii bild och en öfver-
sikt öfver hans lifsverk. Som det nu före
ligger afslutadt, skall det i nästa nummer 
skildras af en författare, som, själf tjänste
man vid Nordiska museet och Skansen, i många 
år stått d:r Hazelius nära i det stora foster
ländska arbetets midt. 

M Ö S S E B E R G S K U R A N S T A L T . 

M ÖSSEBERG hör icke till de gamla historiska 
kurorterna med anor och minnen från Karl 
XII :s och Urban Hjärnes tid, såsom fallet 

är t. ex. med Medevi och Sätra, men det hör icke 
heller till anläggningarna från i går, som ännu 
kämpa en mer eller mindre mödosam konkurrens
strid för att en gång kunna få en erkänd och tryg
gad tillvaro och en hedrande historia. Mösseberg 
står i sin unga mandomsålder och har redan en 
34-årig eller, om man så vill, en 37-årig historia, 
som vittnar om, huruledes mänsklig klokhet och 
kraft hafva vetat begagna stora naturliga resurser 
till att af en eländig kärrtrakt och under betydliga 
svårigheter i öfrigt skapa en kuranstalt, hvars lyck
liga framtid kan anses för långa tider tryggad, och 
som länge sedan ryckt upp i första raden bland 
svenska kuranstalter. 

I Mössebergs 37-åriga historia är det bland många 
andra företrädesvis två namn, som äro förtjänta 
att nämnas i sammanhang med Mössebergs namn: 
Grefve Gösta Posse på Vreten och med. d:r O. 
Torstensson, båda numera aflidne. Grefve Posse 
kan anses som anläggningens upphofsman. Det 
var i hans hjärna planen därtill steg upp, då han 
i början af 1860 talet under terrängundersökningar 
för järnvägsanläggningar i orten fäste sig vid Mösse
bergets härliga, friska läge med den bördiga Fal
bygden vid sin fot och med dess outtömliga till
gång på det yppersta vatten, som ständigt sipprade 
ned från den vida bergplatån. En igångsatt aktie
teckning ledde 1864 till konstituerandet af »Mösse
bergs Vattenkurinrättnings Aktiebolag», och 3 år 
därefter, sommaren 1867, öppnades den s. k. kall-
vattenkuren för allmänheten, hvilken både genast 
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och allt framgent visade sitt behof däraf och sitt 
förtroende därför genom en frekvens så stor, att 
det vållade den största möda att hysa den till
strömmande mängden. En sådan frekvens var 
emellertid af största betydelse för anstaltens eko
nomi, ty anläggningen slukade ofantliga summor. 
Att torrlägga och planera de vattensjuka, svårtill
gängliga sluttningarna af Mösseberget och omskapa 
detta moras till en sund, vacker och vidsträckt 
park med ett storartadt badhus och vackra villor, 
att anlägga trafikabla vägar uppför bergväggarna, 
att på själfva platån få en vidsträckt barrskogs
plantering att trots de hårda vindarna och 1,100 
fots höjd slå rot och skjuta i höjden, detta och 
mera därtill kräfde både pengar, ansträngningar 
och tålamod. 

Att fortsättningen krönte begynnelsen på det 
lyckligaste sätt, har man mer än något annat att 
tacka Mössebergs ovanligt energiske och duglige 
förste intendent, d:r Torstensson, som i öfver 30 år 
eller till kort före sin död beklädde denna post 
och därunder skapat sig ett fräjdadt namn i den 
svenska balneoterapiens historia. 

När man stiger af järnvägen vid Falköping-Kan
tens stora station efter en föga intressant resa 
öfver den flacka Falbygden, från hvilket håll man 
än kommer, från Stockholm, från Göteborg eller 
från Jönköping, har man alls ingen förnimmelse 
af, att i det omedelbara grannskapet finnes en så 
naturskön plats som Mössebergs kuranstalt. Så 
mycket angenämare blir man öfverraskad, då man 
efter 4—5 minuters färd på omnibusen, körd af 
anstaltens gamle trotjänarkusk, en af veteranerna 
från första början, kommer till parkgrindarna uppe 
i backen, vid hvilka man omedelbart skrider in 
under den präktiga uppfartsalléns skuggiga löf-
hvalf, och en minut senare »sitter af» framför den 
stora vackra badhusverandans trappa. Här är man 
genast försatt midt i en präktig komplex af lundar, 
gräsmattor, blomstergrupper, vattenkonster, fågel
dammar med befjädrade inbyggare, svanor och 
hvita kinesiska ankor, samt mellan den lummiga 
grönskan framskymtande stilfulla större och mindre 
villor. 

Och har man väl blifvit installerad som kurgäst, 
fått sig bostad i någon af de spridda villorna och 
blifvit hemmastadd på den smakfulla restaurationen 
med dess tillmötesgående, tjänstaktiga värdinnor, 
som säkerligen på ingen annan kurort ha sin öfver-
man i smaklig och rik servering för verkligt mode
rata priser, ja, så har man många dagars syssel
sättning med att göra upptäcktsfärder i den stora 
kuperade parken med sina många intressanta möj
ligheter att gå vilse och med sina tankeuppfost-
rande möjligheter för uträkning af kortaste vägen 
mellan två punkter. I synnerhet kräfva upptäckts
färderna en ansenlig tid, om man också vill lära 
känna själfva sanatorieområdet ofvanför parken, 
högst på berget. Och visst bör man göra sig för
trogen därmed; i och för sig förtjänar det detta, 
och intresset för en plats håller sig uppe så mycket 
längre, ju flere sidor platsen ännu har kvar att 
undersöka och utforska. 

Kommer man till Mösseberg med nedsatta kraf
ter, torde det bli allt för ansträngande att till fots 
tillryggalägga vägarna genom parken upp och ned
för berget. I så fall stå små inbjudande ponny
ekipage till buds för en minimal afgift. Men det 
kan hända, att den svage, om han sköter sig väl 
på Mösseberg, kan bli stark; det är icke ovanligt; 
och i den mån styrkan återkommer, kan bergvand
ringen utsträckas högre och högre, ända till den 
där bergklinten strax ofvanför sanatoriebyggnaden, 
som på generalstabens karta är angifven med ofvan 
nämnda höjd öfver hafvet eller ungefär motsvarande 
de mest besökta jämtländska luftorternas höjd. 

Det är verkligen intressant att i ett sträck gå 
från Kanten eller åtminstone från Mössebergs hotell 
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ända upp till sanatoriehöjden (en väg, som åtmin
stone brukar vara Falköpingsboarnas älsklingspro
menad om söndagarna). Man kan följa körvägen 
i zigzag genom badhusparken, eller man kan den 
öfre delen af vägen begagna de höga, pittoreska 
stentrapporna, som »gå rakt på sak»; i hvilket fall 
som helst kan en person med normal vigör tilT-
ryggalägga vägen på ungefär 1 / 2 timme. Med en 
någorlunda känslig kroppskonstitution har man 
under denna halftimme tillfälle att känna den olika 
luftsammansättningen i de olika höjdzoner man 
passerar, allt renare, lättare och friskare. 

Kan man redan i kuranstaltens lägre regioner 
vara tämligen ogenerad i följd af områdets vidd 
samt kuperade och tätbevuxna beskaffenhet, gäller 
detta ännu mer om det högt belägna sanatorieom
rådet, i hvars granskog ensliga hälsosökare bruka 
hänga upp sina hängmattor och tillbringa en stor 
del, om ej största delen af dagarna, i ljufligt dolce 
far niente. Och ännu friare är man utanför gran
skogens inhägnad, ute på den fria öppna hed, som 
utgör Mössebergets hjässa. För mången är denna 
hed det bästa af allt. Heden är omkring Va mil 
i diameter och jämn och behaglig att gå på som 
ett mattbelagdt golf. »Den stora världen» hittar 
ej hit, men i stället hyser den o m somrarna stora 
hjordar af betande ungnöt, hästar, gäss och hvit-
ulliga får, som ses rulla fram på de fjärran slutt
ningarna som nedfallna strömoln. Djuren tillhöra 
byarna kring bergets fot, hvilkas invånare begag
na heden till gemensamt sommarbete åt sin bo
skap. En och annan herdegosse eller enslig landt-
man, som händelsevis har sin väg öfver berget, 
hägrar stundom upp som en präktig friluftsfigur 
mot den höga, vida, rätliniga horisonten. Det är i 
regeln det enda af människolif, man brukar finna 
där. Allt högeligen pastoralt. En sådan Mösse-
bergstafla lämnar en påtaglig stämning af Sahara 
eller — ty vi måste bekänna, att vi själfva icke 
varit där — åtminstone stämning af en Ankar-
kron'sk Saharatafla med modifierade kamel- och 
beduintyper. 

För öfrigt, eller framför allt, finner man där uppe 
en sommarluft, så ren och sund och ljuf som häl
san själf, och en stämning af friskt och trollskt be
hag, som bjuder ett trött sinne och irriterade ner
ver den mest okonstlade hvila. Man finner där 
vidare en milsvid utsikt åt tre väderstreck, ej blott 
vidsträckt, utan äfven vacker, isynnerhet i afton-

KORVAG I ZIGZAG UPPFOR BERGET. 

dagrar, som bruka belysa slätterna och bergen öster
ut speciellt Ålleberg, med den finaste violetta skift
ning. I norr ligga Billingens södra utsprång rätt 
nära, och i nordväst ses öfver Hornborgasjön Skara 
med domkyrko- och vattenledningstornen samt där 
bortom Kinnekulles hela ryggsträckning och vid 
klara solnedgångar en tydlig silfverstrimma af 
Vänern. Västerut på själfva Mösseberg ligger en 
yppig kronopark med en liten vacker berg?jö, stun
dom mål för ungdomsfriska kurgästers lustvand
ringar. 

Men den höga luften ger bl . a. också aptit, och 
vi följa magens anvisning att återvända hem till 
kuranstalten, innan vi förirrat oss för långt i de 
höga rymderna. 

Både lokalt och realt utgör badhuset anstaltens 
medelpunkt. Så ung denna än är, är det nuvarande 
badhuset ej det första, utan det andra, på grund 
däraf att det första, som var mycket större, in
rymmande en mängd både expeditions- och bonings
rum, nedbrann efter några få år. Det nuvarande 
har mycket mer praktiska dimensioner och särdeles 
smakfulla proportioner. Badlokalerna äro mäster
stycken af luftighet, ljus och allsköns behag, och 
då badbetjäningen verkligen förtjäuar all den ros, 
som den af gammalt ägt för skicklighet och gemyt
lig tjänstvillighet, är en badtimme i detta badhus 
en riktig rekreationsstund. 

I badhusets öfre våning ligga societets-, rök-, 
tidnings- och biljardrum, alla vackra och inbjudande, 
ehuru man stundom vid tillfällen af större sam-
kväm, musikaliska eller deklamatoriska, saknar en 
rymlig festsalong. Intet rum i socie-
tetsvåningen är nämligen stort, och ho
tellets vackra matsal likasom kyrksalen, 
hvilka båda visserligen äro rymliga, äro 
ej alltid lämpliga eller möjliga att an
lita för sådana sällskapliga ändamål, 
som ej ha något gemensamt vare sig 
med mat eller uppbyggelse. 

För öfrigt är sällskapslifvet på Mös
seberg kändt för en mycket stillsam 
och enkel prägel. Detta har nu en gång 
ingått i platsens traditioner, och utan 
tvifvel har man allt skäl att hålla på 
denna gamla tradition. Det vore all
deles orätt att beskylla samlifvet på 
Mösseberg för puritansk bundenhet och 
tvång. Visserligen var den gamla in
tendenten en religiöst allvarlig man, 
men han var principiell motståndare 
till puritansk asketism och absolutism. 
Hans motvilja mot mera »världsliga» 
nöjen hade snarast sin grund i hans 
vilja att så vidt möjligt skydda sina 
hälsosökande patienter från tillfällen 
och anledningar att afvika från den 
regelbundenhet i lefnadssätt, som ovill
korligen hör med till en hälsobrin
gande och stärkande badkur. Till samma tänke
sätt synes den nuvarande intendenten, d:r Frith. 
Odenius i Stockholm, väsentligen hafva anslutit sig, 
och detta med rätta. Annars är ju världen full af 
kurorter, både brunnar och bad, dit den stora värl
den samlas, som det synes, i första rummet för 
att roa sig, och där detta intresse tyvärr blir mer 
än tillräckligt tillfredsställdt. Under sådana förhål
landen är det icke mer än rätt, att åtminstone nå
gra kurorter fasthålla såsom sin hufvuduppgift att 
i första rummet sörja för det nyttiga, eller för att 
badgästerna må kunna lämna platsen friskare, star

kare och mera uthvilade, 
än de kommit dit. För 
detta ändamål är det nöd
vändigt, att de jämförel
sevis starkare något mer 
lämpa sitt lefnadssätt ef
ter de svagares välför-
stådda intressen än tvärt 
om. 

Tråkigt behöfver för 
öfrigt ingen ha på Mösse
berg, om han icke själf 
är allt för tråkig. Ty där 
sörjes nog också för säll
skapliga divertissement, 
t. o. m. dans, om det gäl
ler, blott det ej inkräktar 
på den nyss angifna tra
ditionella regimen. Sär-
skildt för Sveriges ung
dom, ej minst för dess 
riktigt unga ungdom, kan 
platsen kallas för ett El
dorado. Ej blott att bad
läkaren har barnhygien 
till en specialitet och att 
badhuset hyser särskilda 
badafdelningar för barn, 
utmärkt trefliga och väl
ordnade ; dessutom hafva 

på sista tiden med mycken kostnad anlagts en för
träfflig lawn-tennisplan nära badhuset och ej långt 
därifrån en lekplats med lekattiralj, för att ej tala 
om de små populära ridåsnorna och annat mera. 

D:r Torstensson var på sin tid specialist på 
bröstsjukdomer och samlade under flere år omkring 
sig tuberkulösa patienter i rätt stor mängd. Detta 
visade sig i längden inverka menligt på anstaltens 
kredit. Dels började man allt mer frukta för smitta, 
dels verkade de lungsjukes närvaro tryckande på 
den allmänna stämningen. Det förra har visser
ligen helt och hållet stannat inom inbillningens 
värld, ty med alla de iakttagna försiktighetsmåtten 
har det kunnat konstateras, att intet fall af tuber-
kelsmitta någonsin har kunnat uppvisas från Mösse
berg. Det senare, den tryckta stämningen, var 
däremot ett faktum, som ej kunde bortresonneras. 
Också har allt sedan 1894 kurorten varit otillgäng
lig för så väl lungsotssmittade som andra epidemiskt 
afficierade patienter. En allomfattande desinfektion 
har till yttermera säkerhet verkställts, men äfven 
den förutan skulle de mellanliggande många åren 
i och för sig varit nog att verka en sådan desin
fektion — förutsatt att öfverhufvud någonting någon
sin funnits att desinficiera. 

De sista årens ofantligt ökade tillströmning af 
kurgäster (året 1900 utvisade öfver 1,100 personer) 
tyder på, att den segslitna tuberkelfruktan ändt-
ligen tyckes vika. Bätt svårt har det emellertid 
varit, isynnerhet midt i högsommaren, att kunna 
tillfredsställa alla förstklassiga anspråk på bostads
lägenheter, ja, äfven på utrymme i matsalarna. I 
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bägge afseendena ha dock vederbörande följt med 
sin tid och parerat de stigande behofven, så väl 
genom iordningställande af nya, välinredda rum 
som en ansenlig och högst tilltalande utvidgning 
af restaurationslokalen. 

Härligt är det på Mösseberg vid sommartid. 
Men den, som haft tillfälle se platsen vare sig i 
sippornas, häggblommens och trastarnes årstid, 
under höstens färgskiftande veckor eller i vinterns 
rena snöskrud, tvekar sannerligen, åt hvilken års
tid han vill skänka företrädet. Han blott beklagar, 
att omständigheterna icke medgifva platsens öppen-
hållahde för en rekreationssökande allmänhet hela 
året rundt. 

W. 

O M T E K N I S K A S K O L A N I S T O C K 

H O L M . 

FRÅN TEKNISKA SKOLANS i Stockholm ny
ligen afslutade utställning af lärjungars arbe
ten för året har Idun i dag en bild att med

dela, tagen från det s. k. tillämpningsrummet, 
d. v. s. från den afdelning af utställningen, som 
omfattar verkliga föremål, utförda på grundval af 
den tekniska undervisning, som meddelas inom de 
olika afdelningar, skolan omfattar. Att närmare 
redogöra för dessa eller den plan, enligt hvilken 
arbetet v id en och hvar af dem bedrifves, tillåter 
ej utrymmet, men några allmänna drag ur skolans 
verksamhet torde i sammanhang med omnämnan
det af dess utställning ej vara utan intresse. 

Tekniska skolan leder sin upprinnelse från år 
1844, då artisten Mandelgfen m. fl. inrättade sön-
dagsritskolor, afsedda att åt handtverkare meddela 
undervisning i teckning af olika slag samt modelle-
ring — sålunda gifvande upphof åt en konstskola 
på liknande sätt som på sin tid konstakademien 
uppstått ur en ursprunglig slottsbyggnadsskola. 
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JÄMTE DET MYCKNA i konst- och sportlig 
idrott, som förlänat glans åt »Pressens 

vecka», har det äfven förunnats journalistikens 
män att draga fördel af den charmanta norska 
skådespelerskan fru J. Dybwads sceniska talang, 
i det premiären af »Over .ätlvne» med fru D. 
i den kvinnliga hufviidrollen sistlidne måndag 
gafs till förmån för »Pressens vecka». Till 
denna intressanta premiär skall Idun senare 
återkomma. 

Vi ha med dessa rader endast velat presen
tera fru Dybwad i hennes klädloge å Svenska 
teatern, vissa om, att det skall intressera våra 
läsarinnor att komma den geniala tolkarinnan 
af Nora, Hilde Wangel, »kameliadamen» m. fl. 
roller så där nära inpå lifvet. 

Hon är här afbildad i Dumas' Kameliadamen. 
Den andra af våra här återgifna dramatiska 

gäster, operasångaren W . Herold, som med 
ens sjungit sig in i den svenska publikens 
gunst, är »tagen» i sin loge under en mellan
akt i operan »Faust». 

Båda bilderna äro för Iduns räkning utförda 
af hr C. Dahlskog. 

Svenska slöjdföreningen, som emellertid bildats, 
öfvertog Mandelgrens verk och ombildade det
samma, hvarvid bland annat en särskild afdelning 
för kvinnliga lärjungar inrättades. Under slöjd
föreningens öfverinseende förblef skolan till 1860, 
då den öfvergick till staten och, till en början 
under namn al Slöjdskolan i Stockholm, sedermera 
utbytt mot Tekniska skolan i Stockholm, inrymdes 
den några år senare i sitt eget ståtliga hus vid 
Mästersamuelsgatan, där den sedan förblifvit och 
år efter år alltmer utvidgat sig och med sina ar
betsområden begränsade till de rent tekniska nått 
en lika storartad som glädjande utveckling, vitt
nande om, att skolan väl vetat fylla sitt ändamål, 
hvilket •— som det i föreståndarens, rektor Adler, 
redogörelse öfver skolans verksamhet heter — är, 
»att meddelaren allmänfattlig och praktisk under
visning i dej läroämnen, som äro nödvändiga för 
en på insikt grundad utöfning af de industriella 
yrkena, och dymedels främja svenska näringars 
samt konstflitens utveckling och förkofran.» — 
Insikt och flit, se där det motto, som valts för 
skolan, och under hvilket arbetet i dess lärosalar 
bedrifves. Och det är ingen ringa skara lärjungar, 
som där begagna sig af undervisningen. Enligt 
redogörelse af år 1900 uppgick elevernas antal till 
icke färre än 2,127, hvilket sedan dess torde redan 
betydligt hafva ökats. Eektors och öfverlärares 
antal var samtidigt 32, hvartill komma ett fyrtiotal 

biträdande lärare och underlärare. Under
visningen pågår under arbetsåret 

från kl. åtta på morgonen 
till nio på kvällen med 

ett par timmars 
uppehåll 

vid frukost- och middagstid. Vid bestämda timmar 
under loppet af dagen strömma lärjungar från alla 
trakter af staden mot den väldiga skolbyggnaden, 
försvinna in genom dess portar, för att sedan för
dela sig inom de olika lärorummen. Öfver allt 
råder arbete, bokstafligen taladt från grund till tak, 
ty medan längst ned i källarvåningen skolans gips-
gjuteri o. d. blifvit förlagdt, ha yrkes- och dekora-
tionsmålarne fått plats närmast taket inom stora, 
utbyggda lanterniner, som tillåta det för deras 
arbete nödvändiga dagsljuset att rikast möjligt 
strömma in. 

I mellanvåningarna äro ritsalar och andra läro
rum förlagda. Tittar man in där, ser man än yng
lingar i långa och många led stå böjda öfver rit
borden, än tecknas figur efter gipsbild eller lef-
vande modell, än knackas och hamras det från 
drifnings- och ciseleringsrummen, medan föremål 
af koppar, silfver eller annan metall få sin fina 
utsmyckning. 

Vid denna vandring utan bestämd plan tänka 
vi oss också nå afdelningen för kvinnliga lärjungar. 
Den är inrymd i andra våningen, i en del af skol
husbyggnaden, som, sedan arbetsterminen under 
våren afslutats, tages i bruk för den årliga utställ
ningen. Här åtnjuter kvinnlig elev, som efter fyllda 
fjorton år o c b med vitsord o m god frejd samt med 
någon förkunskap i en del ämnen, skrifning, räk
ning o. s. v., ägnat eller vill ägna sig åt industri
ellt yrke, härför erfoderlig teknisk undervisning. 

Läroämnena äro flerfaldiga; geometrisk konstruk
tionsritning jämte linearritning, geometri, perspek
tivteckning, figur- och landskapsteckning, konstindu
strieli fackteckning, ornaments-.och mönsterritning, 
målning, ornaments- och figurmodellering. Vidare 
bokföring, varukännedom jämte dithörande ämnen, 
samt textning, skönskrift och, på vissa villkor, skär
ning i trä, gravering och konstsömnad. 

Efter fullständigt genomgångna kurser, som 
merendels taga en tid af två till tre år, och hvari 
ämnena gruppera sig olika efter den studieriktning 
man väljer, når omsider lärjunge, som önskar och 
anses äga förmåga att inhämta högre kunskap i de 
i konstindustrien hänseende viktigaste läroämnena, 
till det i allmänhet lifiigt eftersträfvade målet, in
träde i högre konstindustriella skolan. Arbetet 
därstädes bedrifves uteslutande efter en viss be
stämd riktning och har till ändamål att dels ut
bilda mönsterritare samt meddela konstindustrien 
färdighet för en del yrken såsom målning, gravering, 
träskulptur o. s. v., dels utbilda tecknings- skrif-
och modelleringslärare för statens och enskilda 
läroverk. Undervisningen får inom denna afdelning 
omedelbart praktisk tillämpning vid dithörande 
kurser för porslins- och glasmålning, läderplastik, 
konstsömnad o. s. v. 

Prof på hvad skolan i denna riktning kan åstad
komma visar den bild från utställningen, Idun i 
dag har att lämna. 1 väl ordnade grupper synes 
en mångfald af föremål, arbeten i läder, metall, 
trä, fint utförda textningar, målningar o. s. v. samt 
prydnadsföremål af glas, porslin o. d. Sådana ar
beten, stämplade af konstsinne och formkänsla 
samt, ej mindre viktigt, känsligt och vackert ut
förda, utgå i år ej för första gången att spridas i 
de svenska hemmen. Oaflåtligt har skolan inom 
detta område ställt för sig den fordran att vara 
en den goda smakens ledare i vårt land, och under 
nitisk ledning har den vetat att häfda sin plats 
som sådan, till omätlig betydelse för en riktig upp
fattning och behandling af ämnen, hemmahörande 
under konstflitens och slöjdens område. 

H. W—DH. 

T R E S Å N G E R A F E S A I A S C O L L I N . * 

BLOMMOR. 

TT V A R MORGON på mitt arbetsbord 
jag friska blommor finner, 

där, mildt i doft och färger spord, 
din rena kärlek brinner. 

För mängden te sig b lommor bäst, 
där festens kronor glöda, 
du menar, att de gagna mest 
i hvardagslifvets möda. 

Din kärlek äfven så försmår 
en högtids lånta kläder, 
men stilla lugn från år till år 
mig stöder huldt och gläder. 

FRAN TEKNISKA SKOLANS VARDTSTALLNING. 
* Ur diktcykeln Ett hem, belönad med heders

omnämnande af Sv. Akad. den 2 0 / 1 9 1900. 
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För mig, i doft och färger spord, 
dess kyska flamma brinner, 
hvar morgon på mitt arbetsbord 
jag dina blommor finner. 

Ett ödmjukt sinnes offerrök 
å härd, där lågan knastrar, 
slår upp från vårens späda lök 
och höstens dufna astrar. 

Från sommarns rika blomsterprakt 
och vinterns bleka flora 
det går jag vet ej hvilken makt 
att mod och kraft förstora. 

BARNDOMSBÖNEN. 

TUÄR DAGENS lek var slutad 
i lugna barndomsår, 

mot modersskuldra lutad, 
jag läste Fader vår. 

Men snart en yngling vorden, 
jag blef för vis och stor 
att somna in vid orden, 
jag lärt en gång af mor. 

Dig blef det gifvet, kära, 
som frombets bästa lön, 
att mig ånyo lära 
min barndoms glömda bön. 

F o r m till godnatt du bjuder 
mig lena läppars par, 
i rummets tystnad ljuder 
din stämma silfverklar. 

All oro, sinnet trycker, 
som dimma flyr därvid, 
och lugnt jag ögat lycker 
mot hvilans djupa frid. 

I drömmen än jag spanar 
den bild, mig blef så kär, 
och ljuft en ängel anar 
i dragen, som den bär. 

EN HDSMOE. 

T~)U T A L A R ibland, förlägen smått: 
^ »Förlåt att jag kommer så här 
i kökshabiten, men det är brådt 
där ute, min hjärtanskär.» 

Vi gå till bords. Du trugar och ber, 
som vore jag sällsynt gäst, 
fast nogsamt du både vet och ser, 
att hemma är allt mig bäst. 

Men hvad du föga anar och vet, 
det tiger jag vackert med, 
om icke jag röjer min hemlighet 
uppå förälskades sed. 

Ty kan jag annat än se på dig, 
där röd du sitter och grann, 
så härligt frisk och täckelig, 
som någon en husmor fann? 

Det sjunger inom mig likt en sång 
om själskraft och arbetsmod, 
om lemmar, vuxna förutan tvång, 
och sundt pulserande blod. 

En tacksam känsla, af intet störd, 
mitt sinne fyller till rand, 
och böjd öfver bordet, trycker jag rörd 
en kyss på din kära hand. 

För familjens ungdom 

erbjuder KAMRATEN, illustrerad tidning för Sveriges 
ungdom, de rikaste källor till bildning, underhållning 
och förströelse. Den bästa födelse- eller namnsdags-
gåfva. Pris för helt år 3 kr. Alla n:r från årets 
början kunna ännu erhållas. 

ME D I C I N A L S T Y R E L S E N S U T 

L Å T A N D E I D E N K V I N N L I G A 

L Ä K A R F R Å G A N . 

VÅ R A LÄSARE HAFVA tvifvelsutan i 
friskt minne den för några veckor till

baka lifligt debatterade frågan om kvinnliga 
läkares kompetens att inneha offentliga läkare
befattningar, åt hvilken fråga äfven IduD ägnat 
sin uppmärksamhet i ett par artiklar. Medi
cinalstyrelsen har nu afgifvit sitt infordrade 
utlåtande, hvari de kvinnliga läkarne få det 
vitsordet, att de ingalunda varit sina manliga 
kamrater underlägsna vare sig i den kliniska 
tjänstgöringen eller i examensprofven. Deras 
många visade prof på duglighet, nit och energi 
göra dem därför berättigade att erhålla läkare
befattningar af olika slag. 

Dock afstyrker styrelsen kvinnors antagande till 
biträdande provinsialläkaretjänster, enär dessa be
fattningar å orter med dåliga kommunikationsför
hållanden torde kräfva större fysisk uthållighet än 
hvad kvinnor i regeln kunna prestera. 

Stadsläkare- och stadsdistriktläkarebefattningar 
anser styrelsen däremot med fördel kunna beklädas 
äfven af kvinnor, liksom ock de många olikartade 
sjukvårdsbefattningarne å sjukhus, inom sinnes
sjukvården, fängelseläkartjänster, järnvägsläkar
tjänster, läkarbefattningar vid hälsobrunnar, bad
inrättningar och andra dylika kuranstalter, samt 
amanuensbeställning hos medicinalstyrelsen, assis
tentbefattning hos rättskemisten, prosektors-, labora
tors- och amanuensbeställningar vid universitetens 
medicinska fakulteter 'och vid Karolinska mediko-
kirurgiska institutet, sundhetsinspektörstjänst äfven-
som biträdande lärarsysslan i sjukgymnastik vid 
Gymnastiska centralinstitutet och biträdande lärar-
befattningarna vid barnmorskeundervisningsanstal
terna. 

Allt detta har afseende på ogifta kvinnliga lä
kare. 

Hvad angår gift kvinnlig läkare framhåller styr
elsen, att hennes tjänstbarhet vissa tider kan antagas 
bli så reducerad, att det kan bli tu tal om hennes 
lämplighet att inneha allmän tjänst. Med en sådan 
lär för öfrigt svårligen kunna förenas ett samvets
grant utöfvande af en makas och moders plikter 
mot sin familj, hvilkas fullgörande likväl är af den 
väsentliga betydelse för staten, att inga åtgärder, 
åtminstone i lagstiftningsväg, synas medicinalstyrel
sen böra tillstyrkas, som kunna bidraga att aflägsna 
husmodern från hennes rätta plats i familjen. 

D A M E R N A O C H A M A T Ö R F O T O -

G R A F I E N . 

BLAND MÄNNEN är det icke något så särdeles 
ovanligt att påträffa en och annan amatörfo
tograf, med hvilken man kunnat utbyta erfa

renheter och erhålla anvisningar, men bland mina 
kvinnliga bekanta bar jag hittilldags råkat högst få. 

Orsaken hvarför den annars så vidtomfattan.de  
kvinnliga konstfärdigheten och vetgirighetenej sträckt 
sig äfven till detta nog så tacksamma område, då 
t. ex. glödritningsfärdigheten vunnit en så allmän 
utbredning, och varit snart sagdt nödvändig, om man 
önskat att bli hållen för en något så när bildad 
kvinna, är väl närmast den, att svårigheterna vid 
inlärandet af amatörfotografi anses så stora, därnäst 
kostnaderna, o c h sedan last but not least — för
låt mig, älskvärda damer, om misstanken är ogrun
dad! •— fruktan för att nu så förtjusande små fin
gertoppar skola af kemikalierna få en missklädande 
anstrykning i brunt och svart i stället för sin van
liga rosenröda. 

Onödig fruktan! Om man undantager pyrogallus-
syran, hvilken väl sällan användes af andra än yr
kesfotografen vid framkallningen, äro de förekom
mande kemikalierna, t. ex. hydrochinon-framkallning, 
fullkomligt oskadliga för såväl fingrar som kläder, 
och lämna efter en grundlig a f t v ä t t D i n g inga som 
helst spår; ej heller innehålla de frätande ämnen. 

Kostnaden däremot är nog till att börja med, 
innan vana vid riktig exponering och framkallning 
af plåtarne, hvilka således måste obarmhärtigt kasse
ras, vunnits, icke så obetydlig, ty det kan ju dröja rätt 
länge, innan en fällt duglig plåt belönar ansträng

ningarne. Af skadan blir man vis och hvad man 
sedan kan åstadkomma uppväger till fullo alla för
argelser och missöden i början, så välkända för 
hvarje nybegynnare på konstens törniga stig. Det 
gäller endast att ej ge tappt i första taget utan att 
fortsätta med friskt mod. Efter en och annan vec
kas misslyckade försök börjar det så småningom 
'at blive noget av', och sedan blir nöjet att högst 
egenhändigt kunna föreviga allt och alla omkring 
oss så stort, att det väl kan hålla en skadeslös för 
den utståndna förtreten. Med hvilken stolthet be
traktar man ej de konterfej af välkända föremål, 
som man själf liksom genom ett underverk fram
trollat på den känsliga glasskifvan. — Gamla far
mor med sin stickstrumpa och sin länstol, hon som 
så hårdnackadt och envist vägrat att låta fotogra
fera sig af någon atelierkonstnär, har nu ändå helt 
listigt blifvit »fångad». Och mor — äfven hon helt 
omedveten om argan list — sitter helt lugnt i hvar-
dagsrummet vid sin lilla väfstol och plockar i konst-
väfven, vips! var du framme och knep dig en präk
tig liten genrebild. För far går det ingalunda 
bättre. När han vankar därute på åker och träda 
i sin gamla hederliga syrtut, en produkt af socken
skräddarens naiva tillskärningskonst, och med pipan 
hängande i mungipan fundersamt synande halm 
och kärna, har han ock, ovetande som ett nyfödt 
barn, fått ge sig din tjufaktiga kamera i våld utan 
att ens hinna anlägga den officiella fotografminen. 

Visst kommer farsgubben att på konterfejet pre
sentera sig mer likt en gammal rotegubbe än som 
en herreman, men förvisso blir bilden af honom 
så oss kärare än det fina atelierkortet i albumet på 
förmaksbordet. Mästare i yrket kunna ju visser
ligen ta både exteriörer och interiörer af vårt hem 
med oss själfva lämpligt arrangerade kring kaffe
bord och brickor, hvar och en med idiotisk min 
och en känsla af att vara en ny upplaga af Lots 
hustru, men en, låt vara ej så skicklig amatör, en 
af de våra, hvilken stjäl en och annan liten bit ur 
vårt intima hvardagslif, sådant det är och sådana 
vi äro, uppnår i alla fall en långt mera lefvande 
och verklighetstrogen bild än maskinkonstnären ex 
professo, den där ej kan vara i tillfälle att skänka 
sina annars så tekniskt fulländade alster samma 
intima karaktär, som familjemedlemmen är i stånd 
till. Småttingarnes framsteg äro väl för förtjusta 
mammor och pappor ej det minst intressanta att 
ge akt på och förvåna sig öfver. En lycklig mamma 
med kamera till sitt förfogande kan snabbare och 
mera uttrycksfullt än yrkesfotografen har tillfälle 
till med en serie af bilder från barnets dagliga lif 
åstadkomma inte allenast en mängd små lustiga 
barnkammarinteriörer utan ock en klar föreställ
ning om den lille världsmedborgarens utveckling 
från en vanlig liten skrikande och skrattande grabb 
med öfvergångsperioden af slyngel till det slutliga 
resultatet af en fulländad gentleman utan fruktan 
och tadel. Gamla mamseller och dylika familjelif-
vets utskott ha väl alltid likt undertecknad en hund 
eller katt, antingen af porslin eller af kött och blod, 
och som har lärt diverse »konster» af både matmo
dern och med henne förbundna härskara af andra 
tanter. Mot fotografen liksom mot folk i allmän
het och män i synnerhet bruka »Tusse» och »Kajsa» 
»Lulle» och »Järke» visa tänderna och öfverhufvud 
taget alla sina sämsta egenskaper, men en mamsell 
med kamera i ena handen och sockerbit i den and
ra kan åstadkomma mycket och ha bilden af sina 
fyrbenta vänner kvar sedan dessa för länge sedan 
samlats till sina fäder i de sälla jaktmarkerna. Från 
dessa förutskickade anmärkningar om nyttan och 
nöjet af en kamera i familjekretsen till gemensam 
uppbyggelse för små och stora, vill jag för dem af 
Iduns älskvärda läsarinnor, hvilka måhända trött
nat på glödritning och velocipedåkning och gärna 
vilja ägna sig åt någon ny »sport» eller ock lägga 
en ny talang till de många öfriga, ty det ena hin
drar ingalunda det andra, för dem vill jag nu med
dela några upplysningar angående inköp af apparat 
och de nödvändigaste materialierna hvilka behöfvas. 

Den bästa amatörkamera jag känner till är Has
selblads »Svenska Express», hvilken finnes till salu 
i olika storlekar och plåtformat såväl hos Hassel
blad i Göteborg som hos Sven Scholander i Stock
holm, där ock alla behöfliga materialier finnas att 
tillgå. Min kamera är endast 8 x 8 cm. i fyrkant, 
men då detta format är väl litet, vill jag därför till
råda blifvande köparinnor att begära en kamera för 
plåtstorleken 9 x 12. Priset är varierande från 35 
till 60 kronor, beroende på om kameran är försedd 
med afståndsinställning, reglerbur, slutarehastighet, 
briljantsökare, vattenpass, och dylika finesser. En 
vanlig kamera 9 x 1 2 centimeter i fyrkant, försedd 
med mattglassökare, kan erhållas för ett pris af 35 
kr. Hvar och en af ofvannämnda förbättringar för
dyrar kameran med ungefär 5 kr., och försedd med 
dem alla, går en kamera med plåtstorlek 9 x 12 till 
ett pris af 60 kr. 

Hasselblads och Scholanders priskuranter å fo
tografiska artiklar lämna för öfrigt alla närmare 
upplysningar. 

http://vidtomfattan.de
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För ett tilläggapris af omkring 10 kronor lämnas 
äfven de för nybörjare nödvändigaste kemikalierna. 
För negativ-processen: en flaska framkallning, un-
dersvafvelsyrligt natron, 1 duss. plåtar, ett par skå
lar för framkallningen och fixering af plåtarne. Till 
positivbehandlingen erhålles 25 st. collodionpappers-
blad, 1 kopieram, guldbad och fixerbad, kartonger, 
klister, penslar filtrerpapper och dylikt, allt nätt 
och fint förpackadt. Det är sedan amatörens egen 
sak att fortfarande hålla ordning på och ej förväxla 
och sammanblanda de olika vätskorna och skålarne, 
ty intet straffar sig själft så mycket som bristande 
noggrannhet och renlighet, som just inom fotografin, 
och här ligger också orsaken, hvarför så många ny
börjare misslyckas i sina försök samt endast förmå 
åstadkomma fördärfvade plåtar eller fläckiga och 
suddiga bilder, där vårdslöshet med fixernatronet är 
den rätta syndabocken. Men med noggrant iakta-
gande af de i handböcker (som sådan kan rekom
menderas Ludvig Davids »Rådgifvare för nybörjare, 
pris 1,50) gifna föreskrifterna, skall det hela så 
småningom gå af sig själf, och den dag kunde icke 
vara så aflägsen, då Iduns damer kunna gå en 
smula från texten och täfla med det manliga släk
tet i att förse sin egen tidning med vackra amatör
fotografier, hvar och en från sin stad och bygd. 

Kanske bli blåstrumporna färre och vårpoemen 
mera tunnsådda för hvarje ny liten amatörfotograf 
i kjol, men på den affären blir Iduns stora och af 
alla litterära damer så fruktade papperskorg den 
enda lidande. 

S. E. W . 

KNAPERBACKEN. EN LITEN SKA

PELSEHISTORIA. FÖR IDUN 

AF ERNST WESTERBERG. 

FORTS. OCH SLUT TKÅN FÖREG. N:R. 

G OD DAG!» sa han åt Stina, som sysslade 
på gården. »Du är en af mina läsflickor, 
ser jag.» 

Stina hälsade och log, medan prästen helt för
nöjd slog sig ner på en mossig sten, fars egen 
sittsten. 

»Kors!» tyckte hon. »Är pastorn ända här? 
Hvad står nu på?» 

Han talade om sitt ärende, och så ropade Stina 
på far, som kom krypande baklänges ut från logen 
med hö i håret. 

»Kors!» sa han med. » Ä r pastorn ute och går! 
Det var rart främmande. Aldrig har någon präst 
varit i Knaperbacken än!» 

»Ja, jag skulle väl hit och se hur galant du 
fått. Alla människor tala om Knaperbacken och 
Knaper Kalle. Du har sannerligen gjort storverk 
här!» 

Kalle teg, men drog på mun. Orden gjorde 
honom godt. 

Han satte sig ner, prästen såg sig omkring, och 
så pratade de två en stund. Mångordig var Kalle 
ej , men då han kom in på sitt älsklingsämne, kunde 
han allt säga ett och annat ord ändå. 

»Det är snart sju år, sen vi började här, Stina 
och jag. Då såg här ut, må pastorn t ro! Men 
inte dög det att tappa mod och humör, fast en nog 
kunnat göra det mer än en gång. Men vi hjälptes 
åt, och hälsan har varit. Och det är bara vi två 
ännu, så att inga små ha hindrat oss härtill dags, 
fast nu så — Ja, Gud ske lof !» 

.Nu kom Stina ut med ett b lommigt porslins
stop i sin solbrända hand. 

»Håll till godo och smaka på vår mjölk, pastorn!» 
uppmanade hon. »Vi ha två kor nu, om jag så 
ska säga,» tillade hon stolt. 

Pastorn tackade, tog emot stopet och drack. 
»Ja, mjölken duger att dricka,» mente Kalle. 

»Drick han, pastorn I» 
»Heder och tack! Jag orkar inte mer!» log 

prästen och räckte stopet till mor. 
»Ingenting att tacka för,» tyckte hon gladt. 

»Drick du ock, far!» 
Han gjorde så och torkade sig om munnen. 
»Ja,» fortfor han som en fortsättning på det 

föregående, »vi ska ta och bygga ny lagård nu. 

Pastorn ser stengrunden där borta i backen. Och 
hvad det lider ska vi brädslå stugan oeh dona 
litet med den, ty den är allt en smula kall på 
vintern. Men kreaturen först, det är klart.» 

»Ja, Gud ske lof !» sa Stina fromt, där hon stod 
med det tomma stopet i hand. »Det värsta är 
öfver o och litet stretigt har det nog varit.» 

»Aja,» sa far långsamt och nickade med ett hälft 
leende mot mor. »Vi ha stått ut ändå.» 

Prästen såg på dem båda. Han, seg och stark, 
solbränd och kraftig, härdad af arbetet; hon ock 
brunhyad, rask och hurtig med blåa ögon; båda 
med förnöjsamhet i blick och min. 

Han steg upp, skakade deras händer och sade 
med eftertryck: 

»Gud välsigne er, godt folk! Ni ha gjort ett 
styft dagsverke!» 

Och så gick han. 

Jag var själf däruppe, tretti år efter nydanelsen. 
Nog hade jag godt reda på Knaperbacken, och 

en smula kände jag väl till Knaper-Kalle ock, men 
min färd gällde den gången Storberget, fast jag 
inte kom stort längre än till Knaperbacken. Aldrig 
hade jag kunnat tänka, att naturen så kunde byta 
skinn. Det var värdt att se på ändringen. 

Då jag hade kommit fävägen fram förbi de del
vis uthuggna skogsbackarne, storskogens förposter, 
såg jag en bit framför mig Knaperbacken med 
två stugor, en på hvardera sidan om backen. Jag 
visste hvilkendera var Kalles, det var den äldsta 
och mest försigkomna. 

Jag gick dit. 
Stugan var brädbeslagen, rödfärgad, och hade 

fått en tillbyggnad med fönster, både förstuga och 
veranda på en gång. Bakom den stod en likaledes 
rödfärgad lagårdslänga med loge, en bit på sidan 
därom var en i backen gräfd källare, och sedan 
tog skogen vid, gles ännu, och klättrade vidare 
uppför grusåsen. 

Och täppan! 
Ja, den var en riktig trädgård. Där växte bär

buskar och ganska stora äppelträd, utefter gärds
gården invid vägen stod en rad hvitstammiga björ
kar, kring stuguknuten blommade kejsarkronor och 
studentnejlikor, några rönnar lyfte sina rundade 
kronor öfver gräsmattan och nedanför gafvelton-
stren växte syrener, och här och där stodo spirea-
buskar. 

Den fordom så solbrända, steniga backen och 
sänkan invid voro förvandlade till åkerlappar. Rågen 
och hafren stodo mustiga och lofvande, slogen 
tycktes något tunn och tvinande, men på träd
gårdssängarne nere vid källan växte det öfverdådigt 
med ärter och bondbönor, och potatislandet utefter 
gärdsgården hade linieraka fåror och yfviga blad. 

Mor Stina stod och kokade tvättkläder i en stor 
gryta ute i det fria, så att henne nändes jag ej 
störa, men far själf fick jag fatt i längre upp i 
backen vid ett vedupplag och började tala med 
honom om gamla tider. 

Knaper-Kalle var nu, vid några och sexti år, 
något krökt i ryggen och gråhårig var han med, 
men rask och kry det oaktadt. Han var just inte 
talför, han kände mig ej . 

»Jaså,» sade han slutligen och ljusnade upp, 
»han har varit här förr. Jo, jo , det är allt litet 
annorlunda nu. Ja, åja, jag börjar få litet i ord
ning nu, och granne har jag fått med, och det är 
allt litet nåsamt, må tro. Vi ha varit ensamma här 
uppe, mor och jag, i många Herrans år.» 

Jag fick höra, att han hade en liten ega opp i 
skogen, och så gingo vi långsamt dit, den steniga, 
trånga vägen fram. 

»Tretti år, sa han,» återtog Kalle och förde mig 
in på en grön, vacker stig, som bar in åt höger i 
skogen. »Då har han inte sett det här heller.» 

Vi hörde karlröster på afstånd och stodo plöts
ligt i ändan på ett stort bafreskifte, rundt om om-
gifvet af skog. 

»Ja, det här är oppbökadt också sen dess,» log 
gubben åt min förvåning. »Det brukar bli bra 
hafre här. Det hör till Nergårds.» 

Vi gingo tillbaka ner på vägen, och en bit längre 
fram stannade gubben igen vid en liten utvidgning. 

»Här har stått en stuga för många år sen,» sade 
han och visade mig några jordhögar och gröna 
åkerlappar, ett par bärbuskar och en öfverväxt 

HYLIN &C2I 
FABRIKSAKTIEBOLAG 

= K O N G L . HOFLEVERANTÖR.= 

UTSTÄLLNINOSTVÅLAR: 
VIOL, HYACINTHE, HÉLIOTROPE, SYREN M. FL. 

THEA-ROS-PARFYM M. FL. 
prisbtlönta vid i8<y? års utställning med 

G U L D M E D A L J 

Försäljes i våra butiker 
1 3 E e g e r l n g s g a t a n — Y e e t e r l å n g g a t a n I Q 

A. T. 6 4 6 9 . A. T. 3 4 9 7 . 

samt hos alla finare parfymhandlare i riket. 

stenhop. »Kanske ser mitt lilla ställe likadant ut 
om en femti år.» 

»Ah, Gud bevars!» utbrast jag bestört. 

»Äjo , slikt händer,» mente han undergifvet. 
»Men se häri Här är min nyodling!» 

En tämligen stor, grön och frodig hafreåker 
låg där på en liten öppen plats i skogen. 

»Här var just inte så mycket att göra,» för
klarade han. »Det o var litet dyigt här och växte 
ingen riktig skog. Aja, hafren ser bra ut, den.» 

»Kanske ni har flere sådana här öfverraskningar 
i skogen, far?» sporde jag leende. »Jag tror ni 
kan trolla, rent af!» 

Knaper Kalle drog på mun och såg på mig. 
»Änej ,» sa han, »det ha vi inte — ännu åt

minstone. Vi titta väl in till mor ett tag nu,> 
tillade han. »Pojken — vi ha en pojke ock — 
tjänar i Nergårds, men kommer hem i afton, så 
han kan få se på'en.» 

Och så skrattade Kalle ett tag. 
Jag satt där i flere timmar den ljumma sommar

kvällen i de gamles sällskap och tänkte bland 
annat på, huru svett och möda ändå till sist skörda 
sin triumf, huru seg ihärdighet och ett fast hopp 
kunna tvinga fram bröd ur själfva grusbacken. 

Solen stod redan lågt och strödde sitt blida 
skimmer öfver den lilla stugan och dess bördiga 
tegar, omflutna af kådfylld skogsdoft, då jag med 
ett kraftigt handslag lämnade det värderade folket 
och bröt upp. 

Kanske — tänkte jag — finnes om femtio år 
endast minnet kvarl H v e m ve t? Men nog är det 
i alla fall ett godt minne, minnet af Knaperbacken 
och Knaper-Kalle! 

D1 DRAMATISKA TEATERN skar inga lagrar med 
upptagandet af Shakspeares lustspel »Kärt be

svär förgäfves». Stycket, som med sitt öfverflöd 
af mer eller mindre begripliga ordlekar och sina 
anspelningar på tidsförhållanden, hvilka ej ha någon 
resonnans hos våra dagars publik, tillhör den snill
rike dramaturgens svagare alster och hade redan 
af denna anledning bort lämnas i fred i biblio
tekets gömma. Utförandet var torrt och fantasi
löst, om man undantager hr Hedlunds verkligt roliga 
Skalle och fröken Sjöbergs pigga pagetyp. 

TjTRU GUDRUN TORPADIE-LINDBLOM, hvilken, 
såsom framgick af en nyligen i Idun synlig ar

tikel, den förflutna vintern meddelat sånglektioner 
i Paris efter den berömda sånglärarinnan Madame 
Trélats metod, mottager under sommaren, då hon 
vistas i Varberg, elever i röstutbildning och sång
deklamation. Vidare upplyser annons i dagens 
nummer. 

*V" >*v >v >iv >v Vs- » v ^ • ^ ^ V ^ S ' - ^ - ^ ^ ^ ^ ^ 

Köp Schweizer-Siden! 
Begär mönster af våra nyheter i svart, hvitl 

eller färgadt. 

S p e c i a l i t e t : Tryckt Siden-Foulard, Louisine 
Chiné, Rå- och Tvättsiden för kläder och blusar frår 
90 öre pr meter. 

Vi sälja i Sverig8 direkt till privata och sända 
de utvalda sidentygerna tullfritt och franko till bo 
staden. 

Schweizer & Co., Luzern (Schweiz) 
Siden-Export. 
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FREJA-MAGASINET 

Specialaffär rar Damartiklar 

FÖRSÄLJNINGSLOKALER: 
1 8 H U M L E G Å R D S G A T A N 1 8 . 

. 1 8 GÖTGATAN 1 8 . 
2 9 DROTTNINGGATAN 2 9 . 

> KONTOR OCH LAGER: 

»Alla småbarn böra, i synnerhet | I under det första lefnadsåret, tvättas j med Henrik Gahns med Ianolin öf- I verfettade Barntvål, som stärker och | bevarar huden samt förekommer hud-löshet och sårnader. Genom en ringa I I tillsats af Thymol (0,2 %) är den | I äfven ett godt desinficerande medel, I lagom kraftigt för de späda barnens I j ömtåliga hud. Ben rekommenderas I af barnmorskor och barnsköterskor \ och berömmes af alla de mödrar, I som, tack vare tvålens godhet, se I sina barn fria frän utslag och hud-I sprickor.» 

KÖKSÄLMÄNÄCK 
Redigerad af 

FACKSKOLAN" FÖR H U S L I G EKONOMI 

I U P S A L A . 

(Föreståndarinna: fröken Ida Norrby.) 
FÖRSLAG TILL MATORDNING FÖR VECKAN 2—8 JUNI 1901. 
Söndag: G röns oppa; graf lax; späckad oxhaxe med grörisalad; rabarber soufflé med vanilj sås-Måndag: Bräckt skinka med spe nat; filbunke-Tisdag: Köttfärs med ärter; soppa på blandad frukt-Onsdag: Oxsvanssoppa; kromgädda. Torsdag: Kroppkakor med skiradt smör; rödvins oppa-Fredag: Smågrisar med potatis; piggsvinstårta med. vispad grädde-Lördag: Sillsalad med skarpsås; mannagryns gröt med mjölk-

RECEPT: 
Grönsoppa (£• 6 pers.). 1 fjärdedel rotselleri, 1 purjolök, 1 half lit-jordärtskockor, 1 mindre blomkålsliuf-vud, 1 liten knippa persilja 2 kkpr- färska ärter, salt, vatten, 1 msk- smör. 2 msk. mjöl, 2 lit. blandad kalf- och ox-

buljong, 2 lig- spenat, salt hv. peppar, 1 del. tjock grädde, 3 äggulor. Beredning: Rotselleriet, purjon och jordärtskockorna ansas på vanligt sätt och kokas hela i saltadt vatten-Blomkålen, persiljeknippan och ärterna kokas äfven i saltadfc vatten i särskildt kärl. Smör och mjöl sammanfräses och päspädes med den kokande buljongen. Den'rensade och sköljda spenaten iläg-ges och soppan får koka 10 min. Jordärtskockorna jämte spadet, men ej selleri och purjolök tillsättas, likaså spadet, hvilket blomkålen och ärterna kokat, hvarefter soppan afsmakas- Äggulorna och grädden uppvispas i soppskålen, och soppan tillslås under stark vispning Sist ilägges den sönderdelade blomkålen jämte ärterna, och soppan serveras-Späckad oxhare (f. 6 pers.]. 1 kgr. oxhare 1 o. 1 hälft hg. späck, 3 msk. smör, 2 tsk. salt, 1 lit. buljong Sås: 1 half msk- smör, 1 o. 1 half msk. mjöl köttsky 2 tsk. tomatpuré. 
Beredning: Köttet tvättas med en duk, doppad i hett vatten- Det späckas därefter i täta rader med finskurna späck strimlor. Köttet brynes i smöret, saltas och spädes med hälften af den kokande buljongen- Haren får därefter sakta steka med slutet lock 2—3 tim-, hvarunder den då och då påspädes och öfveröses med buljongen. Den skares I tunna skif-vor, hoplägges åter och upplägges på serveringsfatet samt garneras med grön saker. Såsen beredes enligt allmänna regler för såsen-
Rabarbersoufflé (f. 6 pers.].. 1 hälft kgr. rabarber, 125 gr socker, 1 half del- vatten, 6 ägg, 1 msk. sur grädde, 5 msk. socker, 1 tsk. rifvet citronskal. 
Beredning: Rabarbern skalas, skares i bitar och kokas hastigt mjuk i vattnet tillika med 125 gr- socker. Ägg-gulorna röras med grädden, 5 msk- socker och citronskalet, tills massan är skummig- Hvitorna slås till hårdt skum och nedröras- Hälften af massan slås i en smord, eldfast form. Den kokta och 

Göteborgs 

\z\ & Biscuifss 
Wafers: 

Melange-, fl ne fruits, 
Opera-, 

Soiré-
rekommenderas. 

kallnade rabarbern får. afrinna genom durkslag och ilägges- Resten af smeten slås öfver. Soufflén gräddas därefter i måttlig ugnsvärme omkr- 3 fjärdedels tim. Den serveras genast. 
Oxsvanssoppa (f- 6 pers.) 1 ox-svans, 2 msk- smör 1 liten chalotten-lök, 1 liten morot, 3 persiljesljälkar, 10 kryddpepparkorn 1 msk- hv. mjöl, 2 lit. buljong, hv- peppar, salt, 3 msk. sherry. Beredning: Oxsvansen tvättas med hett vatten och torkas väl- Den hugges i stycken efter lederna- Smöret fräses i en järngryta, oxsvansen ilägges jämte den skalade löken, den sköljda och skrapade moroten skuren i bitar, persilje-stjälkarne samt kryddpeppar k omen- Alltsammans får sakta bryna under omrör-ning 2—3 tim. hvarefter mjölet tillsättes och bryningen fortsattes ännu 1 timme-Buljongen ihälles, och svansarne få koka, tills de äro fullkomligt möra- koppan silas och skummas väl samt afsmakas med vinet, salt och hv. peppar. Glvans-bitarne serveras i soppan-Smågrisar (f- 6 pers.). 1 kgr benfritt kaKkött af steken, 1 hg- späck-fläsk, peppar, salt, 1 o> 1 half msk. smör, 1 half kkp- kokande vatten, 2 kkpr. mjölk. Beredning: Köttet tvättas med en duk doppad i hett vatten och skares skifvor, hvilka bultas lätt- Sikifvorna späckas däreftc" hvardera med trenne 

fläskstrimlor, samt kryddas- De brynas därpå i smöret och det kokande vattnet jämte mjölken påspädes, och anrättningen får koka med slutet lock, tills köttet är mört. Köttet serveras på karott med såsen öfver. 
Sillsalad (£, 6 pers.). 1 o 1 half sill, 2 kkpr. kokt eller stekt kött, 2 kkpr. kokta rödbetor i tärningar, 2 o. 1 half kkp- kokt potatis i tärningar, 2 äpplen, 1 msk- ättika, hv peppar socker efter smak, 2 ägg till garnering. Beredning: Sillen vattenlägges dagen förut, rensas och befrias från skinn och ben, inklappas i enduk och skares i små tärningar jämte köttet, rödbetorna, potatisen samt de råa, skalade äpplena Alltsammans blandas väl, ättika, socker och peppar • tillsättas- Salladen pa,ckas därpå hårdt i en vattenskÖljd form. upp. tjalpes och garneras med finhackade rödbetor eller hårdkokta ägg- Serveras med grädde eller skarpsås. 
Piggsvinstårta se »Hjälpredan» för maj d- å. 

LÅKÄRERÄD 
JjjNHVAR af Iduns läsarinnor äger att 

ä denna afdelning erhålla fria läkarråd. 
Förfrågningar insändas till redaktionen med 
påskrift: »Till Iduns läkare». 

SALAMI. H Nej. 2) Baddningar med lika delar rosenvatten och blyvatten. 3i Nej. 4) Bör helst undvikas 2—3 dagar EN UNG MAMMA- 1" Ej så farligt, om det ej blir alltför stora kvantiteter. 2) ofarligt; möjligen beroende på lyftandet af barnen o- s. v. 26-ÅRIG KVINNA. Svaret på Edra frågor kan sammanfattas däri. att ni lider af höggradig neurasthenie (nervsvaghet)- Bäst vore nog för eder att byta plats och omgifning- Följ i öfrigt föreskrifterna för Bertha L—s 2) i N:r 7-EN 17-ÅRING. Hvad som skall göras, beror på orsaken och denna kan afgöras blott genom undersökning. FRU KARIN N—N- På längden skadligt ; jämför svaret till Landsflicka 11 i n:r 8-MIRA- Hjälper blott tillfälligt som 

au dra dylika- Jämför svaret till Plågad i n:r 3-T—N 16 ÄR- 11 Nej. naturligtvis icke. 2) Kan ej lämpligen i denna afdelning-angifvas- 3) Ja tämligen. 4i Se 2. QUE FAIRE- Gif henne dagligen3— •1 punschglas Carls badervat ten (enbart eller i mjölk i samt 2—3 teskedar s- k. mjölksocker (i mjölk, välling o- d.J. 26 ÅR n:r 1). Torde föga gagna er; i alla händelser blott tillfälligt. 26 ÅR (n:r 2)- Utan undersökning svårt att saga detta bestämdt- Sannolikt dock ej skadligt, äfven om nog hög-luft vore bättre. NO NAME. Se svar till Nicke i n:r 8. Ichtyoltvål. SJUSOFVARE- Se svar till En 17-åring här ofvan- Vänd er först till öron -(näs- Jläkare-NY PRENUMERANT 20- 1> Se svar till Plågad i n:r 3. 2) och 3) Om orsaken är blodbrist, behöf ves blott allmänstärkande behandling (jämför svaret till Bertha L—fr. 2i n:r 7.). Förefinnes däremot lokal orsak, behöfves också lokal behandling hos läkare- 4J Nej-MARIA- 1) Bromnatrium 30 gram; Gentiana infusion 300 gram; en matsked en half timma efter måltiderna. 2) Man bör börja genast- 31 Salicyl-syrepf las termull (50 %]. UNG FRU. Intet annat att göra än att äta rikligt och isynnerhet mycket mjölk och ägg- Invärtes medel komma i fråga blott om blodbrist eller dylikt föreligger. HERTA. Om blodbristbehandling hjälpte, så är det väl sannolikt att blodbrist är orsaken till detta obehag. Se därför svaret till Bertha L—s. 2i i n :r 7. Afrifningar äro bra. Kaffe bör förtäras mycket måttligt- Velocipedåkning kan ni använda, om ni ej åker för fort och ej för långt. D:r —d. 

Hvilken 

J ä r n m e d i c i n 
bör jag använda för min 

blodbrist och svaghet? 

H varför? Därför att de bästa utlåtanden kommit det till del äfven af 
S V E N S K A L Ä K A R E och därför att siccopreparater äro hållbara äfven om sommaren därjämte närande, fullständigt lösliga och utan obehaglig smak samt därför att priset står i skäligt förhållande till mängden af Hsemoglobin (den 

verksamma beståndsdelen); ty vid köp af Siccokapslar erhåiles 6 gånger och af Sicco 10 gånger mer Hsemoglobin än vid köp af Capsuloids. Härom Professor 
C a r l T i l . M ö r n e r i sitt utlåtande om 
Sicco bland annat: Dessa Siccopre
parater utgöra en förstklassig vara, väl 
ägnad for användning i praxis, och om 
Siccokapslar: Vid köp af dessa kapslar erhåiles 10 gram Hgemoglobin för 1 kr. 13 
Öre, man jämföre t. ex. de s. k. Capsu
loids, för hvilka motsvarande siffra d. v. s. priset för 10 gr. Haemoglobin belöper sig 
till 6 kr. 10 öre! En ask Siccokapslar innehåller 100 st. och kostar 3 kronor — 
Siccokapslar erhåiles å alla apotek i riket och böra ej förväxlas med Capsuloids. 

KOSTA GLAS! 
(Kungl. Ilofleverantör,} 

Försäljningsmagasiner: 

19 Birgerjarlsgatan 19, 
10 Gustaf Adolfs torg 10. 

Guldmedaljer: 

Malmö 1896, Stockholm 1897, Paris 1900 

Gratis och franco erhåiles ny rikt illustrerad priskurant för 1901 från 
C . J . J O H A N S S O N S 

M u s i k - I n s t r u m e n t h a n d e l , 22 Österlånggatan 22. STOCKHOLM. 

John Yttermans 
Sängklädersaffär. 

Billiga priser. 

11 Stora Nygatan, Stockh. 
I *F**ymo^a£as fortfarande i Örebro Väfskola. 

NINA von ENGESTBÖM. 

Banyuls Trilles. Ett aptitgifvande, magstärkande vin, afsedt för konvalescenter och svaga personer i allmänhet. JRekommen-deradt af många hrr läkare. 
Pris pr butelj kr. 3,50 hos 

HÖQSTEDT & C:o, 

Stockholm, SS Regeringsgatan. 

Hadh.es 
Hushållsanjovis 

alltjämt oöfverträffad, rekommenderas åt kännare af verkligt god och fin anjovis En delikatess är äfven 
Fyrtornets Kaviar. 

Fyrtornets Konserver 
af alla slag rekommenderas. 

Fördubblad tillverkning! Nedsatta priser! 
VelOCipeddelar, alla slag, tillverkas på beställning. VelOCipedtillbellÖr i välsorteradt lager. Reparationer af alla slagg velocipeder. 

iktieb. A. liklunds Yelocipedfabrik, 
Utställning & Minutförsäljning: 8 & 9 Norrbro, Kontor & 

Fabrik: 24 S:t ErikBgatan, Stockholm. 

J - l u s q v a r n a 

V e l o c i p e d e r 
Guldmedalj vid Världsutställningen i Paris 1900, 

tillfredsställa alla anspråk på en förstklassig volociped. 

Försäljning genom Husqvarna Depoter och öfriga återförsäljare å alla 
större platser i Skandinavien & Finland. 

DESSERT-GELEE, Smultron 
DESSERT-GELÉE, Citron 
DESSERT-GELÉE, Ananas 
DESSERT-GELÉE, Vanilj. Häraf tillredes, utan annan tillsats än varmt vatten, en klar, särdeles delikat efterrätt, som dessutom har den stora förtjänsten att ej kosta mer än c:a 10 öre portion. Den har ock vunnit odeladt erkännande af alla som pröfvat den. 

Till salu hos specerihandlande i Stockholm och landsorten. 

Aktiebolaget Tekniska Fabriken Röda Korset. 

Phäclnnn användbara som UllaolUliy- Säng eller chäslong 

S S 3 ' Sängar 16 kr. 
Resårmadrasser 12 kr. 
Divaner 40 „ 
Chäslonger 18 „ 

Järnsängar, Sängkläder 
och alla slags Möbler. 

Största tillverkning och billigaste priser. 
C. R. Danielssons verkstäder 

LILJEHOLMEN. Rikstel. 4439. Allm. tel. Liljeh. 49. Illustrerad katalog mot enkelt porto. 

verkställes alla dagar med rent engelskt tenn af 
C. W. Dahlstedt & Svensson, Norrlandsgatan 25. Rikstel. 2138. Allm tel. 5346 

CARL BROMAN & C:o 
Manufakturaffär och Damskrädderi 
Lager af franska Siden- och Ylletyger. 

3 4 Drottning-gatan 3 4 . STOCKHOLM. 
A I Stoft M i l , 
•esinfeklions- och MattrengöringsanstaIt, 

101 Valhallavägen 101. 

Rikstel. 3672. — Allm. Tel. 8799. Renar fjäder och reder tagel medelst ny-kon̂truerade maskiner. Åtager sig rengöring, förvaring och konservering af mattor, gardiner, pälsverk m. m. Utrotande af alla slags parasiter frän möbler, bohag och kläder, äfvensom från boningsrum och fartyg m. m„ allt till priser, som för våra full garanti lämnade metoder äro särdeles moderata. 
DesinleKtion efter smiitosamma siuMomar. Anstaltens kontrollant: D:r Ernst Levin, Docent i bakteriologi vid Karolinska Instit. 

http://Hadh.es
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Öfverraskning nu 

för tiden är det icke, 

att Visitkort, Stämplar, Si

gill, Korta varor m . m. , 

köpas fördelaktigast hos 

John Fröberg, F inspong. 

F R Å G O R 

VjNRVÅR af Iduns läsarinnor äger>. att å 
denna afdelning framställa förfrågnin

gar rörande husliga eller andra angelägen
heter till besvarande af läsekretsen. Äro frå 
goma af den art, att de rätteligen höra 
hemma i annonsafdelningenr intagas de 
dock icke. 

N:r 279- Säg mipr några trefliga, ej 
för dyra platser på västkusten mecl 
vacker natur, lämpliga för sommarvi-
stelse-

A- K. 
N :r 280- Vill någon rekommendera 

ett godt, bildadt musikaliskt hem — 
icke pensionat — i Berlin, där min 
unga dotter kunde för nästkommande 
vinter erhålla inackordering och påräk
na moderlig tillsyn? 

Carola-

N :r 281. Skulle gärna, vilja veta adres
sen på ett billigt och trelligt sommar
pensionat i närheten af Kristiania-
Eller någon landtgård nära halvet? 

A, K. 
N:r 282- Hvad medel skall man an

vända för att få förgylld brons, som 
mcrknadt, blank. Jag har försökt med 
tvål och vatten samt svag soda-lösning, 
men utan resultat-

Iduns abonnent,. 
N:r 283- Kan någon gifva mig adress 

på någon finna eller förening, som kö
per korgvide? 

A- L—t. 
N:r 284- Hvad fordras för att blifva 

posttjänsteman 1 Hvad äro löneförmå
nerna ? 

E. Ö. 26 år. 
N:r 285. Skulle någon som genom

gått d :r J. Arvedsons gymnastik-insti

tut, vilja i bref lämna mig närmare 
svar på några frågor ? 

Pelle. 
N:r 286- Skulle någon sakkunnig per

son vilja gifva mig noggranna upplys
ningar om, hur jag bör behandla ett 
syrenträd, som jag köpt i en blomster
handel, for att det äfven nästa vinter 
skall blomma? I fall det skall stil 
på kalljord i sommar, bör man då sät 
ta ned det med eller utan kruka? 

Prenumerant-
N:r 287- En bekymrad maka beder 

någon benäget meddela de råd och upp. 
lysningar, som vid fortsatt behandling 
af ägghvitesjukdom (ådragen genom för
kylning) af erfarenhet kunna meddelas1 

Patienten har efter en månads säng
liggande, hvarvid sträng mjölkdiet iakt
tagits, åter fått börja sin verksamhet, 
men ägghvitan lär långt ifrån borta-
Tacksam äfven få veta en lämplig kurort 
för sommaren. 

Landsortsbo-
N :r 288- Vill någon vara så vänlig 

och gifva adress på något elementarläro
verk för flickor i Helsingfors eller i 
någon annan större stad i Finland? 

Miss EUa-
N :r 289- Hvilka krukväxter (ej för 

dyrbara) trifvas i rum dit sällan en 
solstråle hittar vägen? 

Tora-
N:r 290- Hvar köpes den tvål (May-

poletvål), som »Olga» rekommenderar i 
svaret n:r 15, Idun n:r 11 för 1901-

T. Å. 
N :r 291- Vill någon gifva mig or

den till »Herdens söndagssång» och 
»Långt i fjärran land i söder»? 

Magda. 
N:r 292- Hvad användes för bortta

gande af mögelfläckar i bomullstyg, 
utan att färgen tager skada, frågar 

Tacksam. 

N :r 293- Kan och vill någon nog
grant uppgifva tillförlitligt medel för 
borttagande af gamla kylknölar i föt
terna? 

Tacksam. 
N:r 294- Tvänne goda vänner ämna 

sig till västkusten i sommar och skulle 
blifva mycket tacksamma, om någon 

"lie nåda dem hvart de böra styra 
kosan för att kunna lefva billigt och 
få det trefligt, men .framför allt där 
goda bad serveras; s- k. hafsbad m. m. 
Båda äro klena och resa ut endast 
för hälsans skull, e 4 förmatt söka nöjen. 
Finnes någon badort, där man får uppe
hålla sig, utan att skrifva in sig som 
badgäst ? 

De två-
N :r 295. Huru länge skall en man 

bära full sorgdräkt efter sin aflidna 
hustru? Hur'- länge skola barn bära 

A k t i e b o l a g e t 

L i n d e i l s M ö b e l f a b r i k , 

F. D. JON. Aug. LLNDELL & SÖNER. 

— K o n g l . H o f l e v e r a n t ö r . — 

Möbler i alla moderna stilsorter. 
Möbler i renässans, roccoco, 

Lonis XVI och emplre. 
Skicklig möbelarkitekt. Måttliga priser. 

Vid inrättande af nytt hem eller ombil-
dande af gammalt infordra alltid ritningar 
och kostnadsförslag från 

aktiebolaget Lindeils Möbelfabrik, 

NORRKÖPING. att den blir lagom styf och lättstruken? 
Helst utan tillsats af .risstärkelse-

Mary. 
N:r 317. Hvem är den förtattare, 

som under märket B. i Ny illustrerad 
Tidning för 1877, 1878 m, fl. årgån
gar skrifvit bland annat följande berät
telser : »Ernst .Stenbergs ungdomsmin
nen», »Lamm-ungen», »Efter tio år». 
»Grefve Kurts äfventyr» ? Vore mycket 
tacksam för upplysningar angående hans 
födelseår och lefnadsiörhållanden. Fin
nas hans berättelser samlade ? Lefver 
han ännu? 

Henrik Höök-
N:r 318. Kan upplysning erhållas om, 

huruvida ett påstående att år 1874 i 
Sverige präglats endast 4 (fyra) st. 25-
öres mynt är med med sanningen öf-
verensstämmande, och om i sådant fall 
ett sådant mynt kan anses äga högre 
värde än dess valör angifver? 

Ernesto. 
_N:r 319. Känner någon till en vals 

vid namn La réminiscence ? Hvilken är 
kompositören, och kan man få köpa 
den i någon boklåda? Jag har fåfängt 
frågat efter den i flere sådana. 

Maj-
N:r "20- Jag har fått bl-kk på en 

juteväfsmatta (imiterad Smyrnamatta-). 
Kan någon säga mig, hur jag skall få 
bort bläckfläcken, utan att skada den 
röda färgen på mattan? 

Gunhild. 
N :r 321. Kar någon säga mig, om 

man på hösten kan få komma in vid 
Handarbetets vänner? Lämnas nrospekt 
på begäran ? 

Arbets vän. 
N:r 322. Användes numera svart si

den till brudklädningar? Har fått vac
kert svart siden och ville gärna ha det 
till brudklädning- Hvad skall klädnin-
gen garneras med? 

Prenumerant. 

full sorgdräkt efter deras aflidna mor 
eller far? 

Inscius-
N:r 296- Hur" skall man återgifva 

grått hår sin ursprungliga färg? 
Ung fru. 

N:r 297- Hvilken specialist i hud
åkommor i Stockholm är lämpligast 
vända sig till för att söka bot för ett 
envist ansiktseksem ? 

Astri. 
N:r 298- Kan man själf bota lindrig 

stamning ? Tacksam för någon upplys
ning därom vore 

M. A. 
N:r 299- Skulle någon vilja ge nu> 

orden till sängen .»Emmas stjärnan? 
Liten Anni-

N:r 200. Huru förhindra att en pud
ding eller kaksmet skär sig vid sam-
manvispningen? Beror det på i hvil
ken ordning ingredienserna tillsättas ? 
Jag har märkt, att det ofta sker när 
man, såsom det många gånger står i 
beskrifningar, först rört smöret för sig 
och äggen och sockret för sig och se
dan rör ihop alltsammans. 

Elsa, 
N :r 301- Huru mycket betalas i tull 

för en iärdigsydd cretonne-klädning frän 
Bon Marché i Paris till Sverige? 

Ida, 
N :r 302- Huru få maränger att loss

na från plåten och att, om man gräd
dar dem på papper, få detta att lossna? 

Elsa-
N :r 303. Huru behandlar man murk

lor, innan de användas? Skola de för
vällas, och i så fall huru länge? 

Elsa. 
N :r 304- Känner någon till en fransk 

bok vid namn »une épingle»? Hvad är 

namnet på bokens författare? Har den 
blifvit öfversatt till svenska? 

Intresserad-
N:r 305. Vill någon säga mig, hvad 

jag- _ skall göra för att få min lilla 
4-åriga dotter, som har benägenhet att 
gå framåtlutad, och hvars ena skuldra 
framträder något mera än den andra, 
att föra sig rak och få god hållning? 

Isse. 
N:r 306- Hvilket värde äger ett s. 

k. »amerikanskt jubileumsfrimärkf»? Mär
ket framställer Kolumbus, land .-tigande 
å amerikanska kusten, och i dess bå
da öfre hörn stå årtalen 1492 och 1892. 

Tacksam. 
N :r 307- Huru behandlas den i kon

servburkar inlagda tryffeln? Hackas och 
användes den sådan den är, eller bör 
den förvällas? Och vätskan, hvari den 
förvaras, är den användbar? 

Elsa. 
N :r 308- Hur lyda orden till »Na-

poleons marsch öfver Alperna»? 
Vivan-

N:r 309. Huru få bort fläckar af 
rödt bläck? Vid tvättning af en duk 
med mönster af kulört bomullssilke, 
grönt och skärt, har fläck bildats kring 
hvarje figur af mönstret — färgen har 
»slagit sig». Kan någon upplysa mig 
om hvad som är att göra för att få 
bort fläcken. Bottnen är väfd af hvitt 
bomullsgarn. 

Isse. 
N:r 310- Hvilket värde hafva de öf-

verstämplade gula 24-öres frimärkena 
och de blå 12-öres, såväl med som utan 
öfverstämpling, samt de ännu äldre 12-
öres med riksvapnet ? 

Folke. 
N:r 311. Huru få en vacker creme-färg 

på gardiner, som ei stärkas, endast 
manglas och strykas, och således ej 
kunna behandlas med s- k. cremestär-
kelse? Är det vid tvättning af sådana 
gardiner nödvändigt att helt och hållet 
taga ur den gula färgen, innan man på 
nytt färgar dem ? 

Mary. 
N:r 312- Hvilket penninglotteri an

ses vara pålitligast och fördelaktigast? 
Och till hvem skall man vända sig 
för att erhålla en lott? Priset? 

Elsa* 
N:r 313- Hvilka äro ingredienserna till 

glacekringlor ? 
Isse-

N :r 314- Hvilket är bästa medlet 
att från en större vind utrota mal-
fjärilar, som nu med den första vår
solen hoptals börja flyga? 

Flerårig prenumerant. 
N:r 315. Hvax kan man få ett skrif-

ställ af nickell omförnickladt t 
Elsa. 

N:r 316- Huru bereds stärkelse för 
stärkning af kjolar, förkläden etc-, så 

familje-7vål 
billig — varaktig. 

Försälj es i ]/a-kiIo-paket ä kr. 1: 25, 
innehållande 5 stora eller 8 mindre 
tvålar i olika färger och lukter. 

Tandläkare O s c . Bohrn, 
7 2 Drottninggatan 7 2 . 

Artificiella tänder. Plombering etc. 
Smärtförtagande medel vid operationer. 
Hvardagar 10—3; Helgdagar 10—11. 
Allm. Tel. 48 73. 

Fou la rd -S iden-Robe kr. 12:60 
till högre priser — 14 meter! — porto- och tullfritt I Profver omgående; likaså af svart, 
hvitt och kulört »Henneberg-Siden» från 65 öre till kr. 16: 60 pr meter. 

G , H e n n e b e r g , S i d e n - f a b r i k a n t ( k . o . k . h o f l . ) Z u r i c h 

S m ö g e n s H a f s b a d ( B o h u s l ä n ) . 

S Ä S O N G 1 0 J U N I — 1 5 s e p t . 

Alla vanliga badformer. Friskaste läge i yttersta hafsbandet. Hafsvattnet med 
betydlig salthalt. Friluftslif utan societetstvång. God och billig restauration. Vid
sträckt utsikt. Nyanlagda vägar och park. Godt tillfälle till fiske och segling. 

Läkare: D.r ALFRED SÖDERBERG, adress Smögen. 
Prospekt på begäran. (S. T. A. 86826) Tandläkare 

H J Ä L M A R J U N G N E R , 

E M E L I E J U N G N E R . 
H A M N G A T A N 2 8 . 

Rådfrågningstid 1—2. Sönd. 11 — 12. 
Andra tider efter öfverenskommelse. 

Allm. 16156. 

Hotell Björneborg, 
beläget 4 km. öster om Are station, vid Björnänge anhalt hålles öppet frän 15 juni 
till 18 september. Utmärkt rekreationsort. Förstklassig restauration. För
frågningar besvaras genom fröken EMMA SUNDVALL, adress Björnänge, Åre, 
Jämtland. (S. T. A. 85948) 

S m ö g e n s H a f s b a d ( B o h u s l ä n ) . 

S Ä S O N G 1 0 J U N I — 1 5 s e p t . 

Alla vanliga badformer. Friskaste läge i yttersta hafsbandet. Hafsvattnet med 
betydlig salthalt. Friluftslif utan societetstvång. God och billig restauration. Vid
sträckt utsikt. Nyanlagda vägar och park. Godt tillfälle till fiske och segling. 

Läkare: D.r ALFRED SÖDERBERG, adress Smögen. 
Prospekt på begäran. (S. T. A. 86826) Tandläkare 

H J Ä L M A R J U N G N E R , 

E M E L I E J U N G N E R . 
H A M N G A T A N 2 8 . 

Rådfrågningstid 1—2. Sönd. 11 — 12. 
Andra tider efter öfverenskommelse. 

Allm. 16156. 

Hotell Björneborg, 
beläget 4 km. öster om Are station, vid Björnänge anhalt hålles öppet frän 15 juni 
till 18 september. Utmärkt rekreationsort. Förstklassig restauration. För
frågningar besvaras genom fröken EMMA SUNDVALL, adress Björnänge, Åre, 
Jämtland. (S. T. A. 85948) 

F ä r s k f i s k n ä r s o m h ä l s t 
har man till hands genom att köpa G a d u s ' F I S K K O N S E R V E R . 

Färskt, pressadt Torskkött oeh "Sillsardiner" 
i bleckburkar om c:a 1 kg. 

Dessa konserver motsvara näml. i smak och sammansättning färsk fisk. Med ett 
bekvämt och mångsidigt användningssätt förena de fördelen att hålla sig fullkomligt 
friska i så godt som obegränsad tid och under alla temperaturförhållanden. 

Till förbrukning i hushållet anbefalla vi särskildt vår torskkonserv. Denna ut-
göres af rent, osaltadt och okryddadt, skinn- och benfritt torskkött och kan där
för — i likhet med vanlig färsk fisk — tillagas till en mångfald finare eller enklare rät
ter, allt efter smak. Närmare anvisning medföljer hvarje burk. På begäran erhålles 
äfven från resp. försäljare eller genom direkt hänvändelse till oss gratis och franko 
en broschyr med utförligare redogörelse för konserverna. 

Fabrikaten hafva senast belönats med guldmedalj vid världsutställningen 
i Paris 1900. De finnas att tillgå hos hrr speceri- och viktualiehandlande. 

GADUS' FABRIKER, Göteborg. 

T a n d l ä k a r e 

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

— 4 * c<9andfä£^e G$föaui6f — 
6 Sturegatan 6, Stockholm. 

Tandläk. Elias Widfond 
8 5 Befferlngrsgatan 2 5 . 

Träffas kl. 10—2 ooh V|5—'/i* «• M . 
Plomb, och insättning af artificiella tänder. 

Doktor J. ÄrveflsonsKars 
i S j u k g y m n a s t i k , M a s s a g e o c h 

P e d a g o g i s k g y m n . (rrisörnmasttt) 
i hufvudsak lika med Gymnastiska Central
institutets kurs för kvinnliga elever. 

Kursen är 2-årig med början 1 okt. 
Upplysningar och prospekt genom doktor 

J, Arvedson, Stockholm. 

D o k t o r 0 . l i l l e s K u r s 

i Massage, Sjuk- & Frisk-Gymnastik 
motsvarande Gymn. Centralinstitutets kurs 
for kvinnliga elever. Upplysningar och pro
spekt genom Doktor O. Wlde , Stockholm. 

Damhårarbeten. 
P e r u k e r , B E N O R , F L Ä T O R , L Ä N 

K A R m. m. i tusental. Insänd harprof så 
erhållas flera arbeten att välja på. Obs. Vi 
signera ej postpaket med ' H Å R ' . Herr och 
Fru E. MALMBERG, 58 Klarabergsgat. 58. 

D A L A R Ö , 
O m t y c k t b a d - o e h s o m m a r v i s t e l s e o r t v i d S a l t s j ö n . 

Varmbadhus för alla brukliga badformer, spec. gyttjemassage och tallbarrsbad, 
öppet från den 10 juni. Läkare: D:r J. Ehinger. Upplysningar om rum genom frö
ken I. Westenius Bokhandel, Dalarö. Rikstel. 11, hvardagar 11—1. 

F ä r s k f i s k n ä r s o m h ä l s t 
har man till hands genom att köpa G a d u s ' F I S K K O N S E R V E R . 

Färskt, pressadt Torskkött oeh "Sillsardiner" 
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bekvämt och mångsidigt användningssätt förena de fördelen att hålla sig fullkomligt 
friska i så godt som obegränsad tid och under alla temperaturförhållanden. 

Till förbrukning i hushållet anbefalla vi särskildt vår torskkonserv. Denna ut-
göres af rent, osaltadt och okryddadt, skinn- och benfritt torskkött och kan där
för — i likhet med vanlig färsk fisk — tillagas till en mångfald finare eller enklare rät
ter, allt efter smak. Närmare anvisning medföljer hvarje burk. På begäran erhålles 
äfven från resp. försäljare eller genom direkt hänvändelse till oss gratis och franko 
en broschyr med utförligare redogörelse för konserverna. 

Fabrikaten hafva senast belönats med guldmedalj vid världsutställningen 
i Paris 1900. De finnas att tillgå hos hrr speceri- och viktualiehandlande. 

GADUS' FABRIKER, Göteborg. 

T a n d l ä k a r e 

John V. Lindh-Hygrell, 
17 Karlavägen 17. Allm. tel. 13057. 
Hörnet af Staregatan och Karlavägen. 
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J, Arvedson, Stockholm. 

D o k t o r 0 . l i l l e s K u r s 

i Massage, Sjuk- & Frisk-Gymnastik 
motsvarande Gymn. Centralinstitutets kurs 
for kvinnliga elever. Upplysningar och pro
spekt genom Doktor O. Wlde , Stockholm. 

Damhårarbeten. 
P e r u k e r , B E N O R , F L Ä T O R , L Ä N 

K A R m. m. i tusental. Insänd harprof så 
erhållas flera arbeten att välja på. Obs. Vi 
signera ej postpaket med ' H Å R ' . Herr och 
Fru E. MALMBERG, 58 Klarabergsgat. 58. 

Högt OCh Vackert 1 Q f l t l C I c l / a H n Öppen:IJunl-25aug. 

läge i SkOgrlk L/dlllldlMVCUC Läkare: 

D:r 0. Sundell, 

trakt 1 Småland. fiaflailStalt. Hvetlanda. 
Fullständig brunns- och badkur. Utmärkta gyttjemassajfebad, Nanheimerbad, 

tillredda med flytande kolsyra. Goda bostäder. Billiga lefnadskostnader. Rum och 
rospekt genom Brunnskontoret, Lannaskedebrunn. (G. 106892) 

F ä r s k f i s k n ä r s o m h ä l s t 
har man till hands genom att köpa G a d u s ' F I S K K O N S E R V E R . 
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Kursen är 2-årig med början 1 okt. 
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spekt genom Doktor O. Wlde , Stockholm. 

Damhårarbeten. 
P e r u k e r , B E N O R , F L Ä T O R , L Ä N 
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Högt OCh Vackert 1 Q f l t l C I c l / a H n Öppen:IJunl-25aug. 

läge i SkOgrlk L/dlllldlMVCUC Läkare: 

D:r 0. Sundell, 
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Ä 1 k r » T i r » l f r i « V i t i P r Svensk tillverkning 
/ L L T T . U L L U M I T T V 1 1 1 C 1 . u n d e r konttou a f iäk a re och handelskemist. 

Ofantligt närande och välsmakande. Rekommenderas tor friska och sjuka. 
Försök våra i smak och näringsvärde oöfverträffade: S u n d h e t s - , I N T U B L & 

H A L T K A F F E . Våra fabrikater försäljas i hvarje välsorterad Speceri- & Viktualie-
affär inom landet. Rikst. 6037. — Allm. t. 7212. 

A K T I E B O L A G E T F R U C T U S , Fridhemsgatan 13, Stockholm. 

T a n d l ä k a r e 

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

— 4 * c<9andfä£^e G$föaui6f — 
6 Sturegatan 6, Stockholm. 

Tandläk. Elias Widfond 
8 5 Befferlngrsgatan 2 5 . 

Träffas kl. 10—2 ooh V|5—'/i* «• M . 
Plomb, och insättning af artificiella tänder. 

Doktor J. ÄrveflsonsKars 
i S j u k g y m n a s t i k , M a s s a g e o c h 

P e d a g o g i s k g y m n . (rrisörnmasttt) 
i hufvudsak lika med Gymnastiska Central
institutets kurs för kvinnliga elever. 

Kursen är 2-årig med början 1 okt. 
Upplysningar och prospekt genom doktor 

J, Arvedson, Stockholm. 

D o k t o r 0 . l i l l e s K u r s 

i Massage, Sjuk- & Frisk-Gymnastik 
motsvarande Gymn. Centralinstitutets kurs 
for kvinnliga elever. Upplysningar och pro
spekt genom Doktor O. Wlde , Stockholm. 

Damhårarbeten. 
P e r u k e r , B E N O R , F L Ä T O R , L Ä N 

K A R m. m. i tusental. Insänd harprof så 
erhållas flera arbeten att välja på. Obs. Vi 
signera ej postpaket med ' H Å R ' . Herr och 
Fru E. MALMBERG, 58 Klarabergsgat. 58. 

öppet 24 maj till Nanheimerbad med flytande kolsyra. B E G Ä R 

in 1 september. •— ^ ^ P R O S P E K T 

D:r Fr. Odenius, 1 V 1 (|SlSl llr 1 V* Kamrerkontoret, 
Stockholm. l l X v U K J v W v l W Falköping-Ranten. 

1 , 1 O O FOT Ö F V E R H A F V E T , d. ä. lika högt som Jämtländska kurorten Mörsil. 

S T O C K H O L M S I N T E C K N I N G S - G A R A N T I - A K T I E B O L A G S 
B R A N D - o c h D Y R K F R I A 

FÖRVARINGSHVALF 
(öppna alla söckendagar kl. Va 10—4) 

innehållande c:a 1 , 6 5 0 st. skåpfack. Ärlig hyra för fack, beroende af storleken, 
2 0 , 2 5 , 3 5 , 5 0 kronor. Testamenten, Gåfvobref och dylika handlingar emottagas 
Sill förvaring; äfvenledes emottagas värdepapper i öppet förvar. S. T. A. 82410) 

T a n d l ä k a r e 

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

— 4 * c<9andfä£^e G$föaui6f — 
6 Sturegatan 6, Stockholm. 

Tandläk. Elias Widfond 
8 5 Befferlngrsgatan 2 5 . 

Träffas kl. 10—2 ooh V|5—'/i* «• M . 
Plomb, och insättning af artificiella tänder. 

Doktor J. ÄrveflsonsKars 
i S j u k g y m n a s t i k , M a s s a g e o c h 

P e d a g o g i s k g y m n . (rrisörnmasttt) 
i hufvudsak lika med Gymnastiska Central
institutets kurs för kvinnliga elever. 

Kursen är 2-årig med början 1 okt. 
Upplysningar och prospekt genom doktor 

J, Arvedson, Stockholm. 

D o k t o r 0 . l i l l e s K u r s 

i Massage, Sjuk- & Frisk-Gymnastik 
motsvarande Gymn. Centralinstitutets kurs 
for kvinnliga elever. Upplysningar och pro
spekt genom Doktor O. Wlde , Stockholm. 

Damhårarbeten. 
P e r u k e r , B E N O R , F L Ä T O R , L Ä N 

K A R m. m. i tusental. Insänd harprof så 
erhållas flera arbeten att välja på. Obs. Vi 
signera ej postpaket med ' H Å R ' . Herr och 
Fru E. MALMBERG, 58 Klarabergsgat. 58. 

-fa ii l 9 4 Ombyte af Vistelse-

K C L T T V L K . O P T M S K L A F T Ä * 

y Hälsa Kraft n Fnprfiin 
Kupongböcker, hvari allt inberäknadt för att, efter behag, längre eller kortare tid 

vistas i Fru Skoghs (firma Wilhelmina Wahlgren) Hoteller i R Ä T T V I K , S T O R V I K 
och B O L L N Ä S , finnas att tillgå i R E S E B Y R Å N , O P E R A H U S E T härstädes. 

TkyTIN nästa (ettåriga) kurs för damer 1 
Jjx massage och sjukgymnastik börjar 
1 okt. N:r 29 Regeringsgatan. Närmare 
renom prospekt. Ständig adress: Saltsjö
baden. 

D : R B m l l K L E E N . 

• P N UNG FLICKA, som önskar utbilda 
JijJ sig för sjuksköterskekallet, men saknar 
medel därtill, frågar, om någon välvillig 
person ville låna henne 200 kr. Svar torde 
godhetsfullt sändas till »E. Y.>, Kalmar p. r. 

i 
Brages r?n,t0,r

i.
för-

3 5 delaktiga. 

1 (Si C ^ Ä f ö r o f f n h i g s -

1 loi1 j f I L : 
Stockholm. 



IDUN 1901 — 366 — 

Örebro 

Halföres Kex 

rekommenderas. 

SVÄR 
JijNIIVAE af Iduns läsarinnor uppmana. 

hfligt att till inbördes nytta i män aj 
förmåga besvara insända frågor. Svaren 
insändas till redaktionen, och angifves all 
tid tydligt nummer å den fråga de gälla 
Åt de tre af våra läsarinnor, som under 
årets lopp tillfyllestgörande besvarat det stör
sta antal frågor, komma vi som en upp 
muntran att vid dess slut utdela tre pris, 
kvartdera bestående af 25 kronor. Förren 
skuH bör en hvnr, som insänder svar, alltid 
underteckna med samma signatur. 

N:R 125. HEL KURS VID TEKNISKA SKO
LAN OMFATTAR 6 ÅR- ÅT DEM. SOM VILJA 
UTBILDA SIG TILL TECKNINGSLÄRARE, MEDDE
LAS UNDERVISNING I EN SÄRSKILD AFDELNING. 
TILL DENNA AFDELNING ÄRO INTRÄDES FORDRIN
GARNE: ATT HAFVA FYLLT 18 ÅR, VITSORD 
OM GOD FRÄJD OCH ALLMÄN SKOLBILDNIRIJ 
ÄFVENSÅ NÅGORLUNDA UTPRÄGLAD SKICKLIG 
HET I S- K. FRIHANDSTECKNING OCH LINEAR-
R ITNIN G- I BÄS I A FALL FÅR BERÄKNAS EN 
KURS PÅ TVÄ ÅR. SKRIFTLIG ANSÖKAN SKALL 
INLÄMNAS FÖRE AUGUSTI MÅNADS UTGÅNG, 
OCH SKALL INSTÄLLELSE I SKOLAN SKE DEN 
1 SEPT- PÅ MORGONEN. ARSAFGIFTEN ÄR 
INOM NÄMNDA AFDELNING 20 KR., SOM ER
LÄGGAS TERMINSVIS. OM NI HAR FÖR AF-* 
SIKT ATT VINNA INTRÄDE OCH ÖNSKAR FULLT 
TILLFREDSSTÄLLANDE UPPLYSNINGAR, SÅ SKRIF 
(ILL TEKNISKA SKOLANS REKTOR V. ADLER. 
DÅ NI ERHÅLLER SÅDANA OCH PROSPEKT-
INACKORDERING AX NUMERA RÄTT DYR I 
STHLM- VÄND ER I DENNA ANGELÄGENHET 
TILL TEKLA TJÄDERS INACKORDERINGSBYRÅ 
ELLER OCK ANNONSERA-

ÖLGA, 
— TEKNISKA SKOLAN I STOCKHOLM ÄR 

DELAD I FÖLJANDE HUF VUDAF DELNINGAR: 
TEKNISKA AFTON- OCH SÖNDAGSSKOLAN, TEK

NISKA SKOLAN FÖR KVINNLIGA LÄRJUNGAR 
(MOTSVARAR AFTONSKOLAN, SOM ENDAST AR 
AFSEDD FÖR MANLIGA ELEVER) HÖGRE KONST
INDUSTRIELLA SKOLAN SAMT BYGGNADS- OCB 
MASKINYRKESSKOLAN. ANTINGEN NI NU ÄM
NAR GÅ BYGGNADS- ELLER MASKINVÄGEN, TÄN
KER UTÖFVA NÅGOT KONSTINDUSTRI ELLT YRKE, 
BLIFVA TECKNINGS- ELLER MODELLERINGSLÄRARE 
O- D., MÅSTE NI GENOMGÅ EN VIS 3 KURS I 
AFTON- OCH SÖNDAGSSKOLAN- HVILKA ÄM
NEN NI BEHÖFVER GENOMGÅ, HURU MYCKET 
AF DESSA FÖR DET ELLER DET YRKET, ÄFVENSOM 
HURU LÅNG TID DET ÅTGÅR, FÅR NI VETA AF 
ETT VID INSKRIFNNGEN ERHÅLLET ARBETSPRO
GRAM. OCH AF LÄRARNE. INSKRI 1'NINGAR FÖR 
AFTONSKOLAN ANORDNAS UNDER SENARE HÄLF
TEN AF SEPTEMBER- OCH DÅ ÄR DET BÄST 
ATT VÄLJA EN AF DE FÖRSTA INSKRIFHINGS-
DAGARNE, TY TILLSTRÖMNINGEN ÄR STOR. FÖR 
DEM, SOM HINDRATS FRÅN ATT ANMÄLA SI_ 
I SEPTEMBER, ANORDNAS ÄFVEN INSKRIFNIN-
GAR ÄNDA TILL UTGÅNGEN AF MARS ,SÅ VIDA 
DET FINNES PLATS, MEN VANLIGTVIS PLÄGAR 
DET VARA FULLT REDAN VID UTGÅNGEN AF 
OKT- AFGIFTEN FÖR HELA LÄROÅRET, SOM 
VARAR 1 OKT-—30 APRIL, UTGÖR ENDAST 4 
KR- FÖR DEN, SOM INTRÄDT I TEKNISKT YRKE, 
ELJES 50 KRONOR. 

UNDERVISNINGEN PÅGÅR HVARDAGSK VALLAR-
NE 5—9, SÖNDAGSMORGNARNE OCH ÄFVEN 
NÅGOT OM DAGARNE. 

BETRÄFFANDE HURU LÄNG TID DET TAGER 
ATT GENOMGÅ AFTONSKOLAN, KAN JAG EJ 
LÄMNA NÅGR" BESTÄMDA UPPGIFTER, DÅ 
NI ICKE NÄMNER, HVAD M ÄMNAR ÄGNA 
ER ÅT- AFTONSKOLANS KURSER ÄRO DOCK 
AFSEDDA ATT GENOMGÅS PÅ 2 A 3 ÅR 
(KAN ÄFVEN GÅ MYCKET FORTARE)-

TEKNISKA SKOLAN I STOCKHOLM ÄR ETT 
AF DE BÄSTA LÄROVERK I VÄRLDEN-

I GRENS PAPPERSHANDEL (MIDT EMOT 
SKOLAN) KAN MAN ERHÅLLA ALLA NÖDIGA 
MATERIALIER TILL MODERATA PRISER-

INACKORDERING ÄR EI HELLER SVÅRT ATT 
FÅ TILL BILLIGT PRIS- DE SOM HAFVA RUM 
ATT UTHYRA ELLER VILJA REKOMMENDERA 
SPISNINGSSTÄLLEN PLÄGAR ANSLÅ HÄROM I 
SKOLANS FÖRSTUGOR-

ÖNSKA" NI MERA DETALJERADE UPPGIFTER, 
SKALL JAG MED NÖJE BESVARA EDRA SPÖRS
MÅL, SÅ I VIDA IDUN VILL UPPLÅTA SINA 
SPALTER HÄRTILL-

E. G. N. 
N:R 126. ANVÄND TILLTALSORDET »EDERS 

HÖGVÖRDIGHET». 
WELLEDA-

N:R 127. SKRIFTS! ÄLLARINNAN IVFARIE CO-
RELLI ÄR AF BLANDADT ITALIENSKT OCH SKOTSKT 
(HIGHLAND) BLOD, ADOPTERADES AF CHARLES 
MACKAY, UPPFOSTRADES I ENGLAND, SÄN
DES FÖR ATT AFSLUTA SINA STUDIER TILL 
FRANKRIKE, DÄR HON ERHÖLL EN UTMÄRKT 
MUSIKALISK UTBILDNING- VID FJORTON ÅRS 
ÅLDER BÖRJADE HON ATT SKRIFVA EN STÖRRE 
OPERA- HENNES FÖRSTA LITTERÄRA FÖRSÖK 
VORO TRO »SONNETS»: »EOMEC'S JULIA», 
»ROSALIND;> OCH »DESDEMONA», HVILKA PU
BLICERADES AF CLEMONT SCOTT, DÅVARANDE 

Albin Lenhardtssons 

DEN BÄSTA FÖR 
TÄNDERNAS, MUNNENS O. HUDENS VÅRD 

H . M a j : t K o n u n g e n s 
H o f l e v e r a n t ö p . 

REDAKTÖR FÖR »THE THEATRE»- HENNES FÖR
STA BOK »A ROMANCE OF TWO WORLDS» UT
KOM ÅR 1S86- DEMIA RÖNTE STOR FRAM
GÅNG, OCH ALLTSEDAN DESS HAR HON HELT 
OCH HÅLLET ÄGNAT SIG ÅT LITTERATUREN-
HON HAR SKRIF VIT: A ROMANCE OF TWO 
WORLDS. 1886, VENDETTA 1883, THELMA 18S7. 
ARDATH 1S89, SOUL OF LILITH 1892, BA
RABBAS 1893, THE SORROWS OF SATAN 1895. 
MIGTHY ATOM 1S96, THE MURDER OF DE-
LICIA 1896, ZISKA THE PROBLEM OF A 
WICKED SOUL 1897, JANE 1897, BOY. THE 
MASTER CHRISTIAN 1900-

A- W. 
N:R 128. FRIMÄRKEN KÖPAS, ÄFVEN I 

STORA PARTIER, AF A- SUNDBERG I STOCK
HOLM (ADRESS: 20 RIDDAREGATAN)- MÄRKE
NA ANVÄNDAS OFTA TILL VÄGGBEKLÄDNAD-

WELLEDA, 
— FRIMÄRKEN UPPKÖPAS AF H- LICHTEN

STEIN, LILLA VAT TU GATAN 21, STOCKHOLM 
OCH OTTO OLSON, PERSGATAN 41, HELSING
BORG-

TORDIS IT—A, 
— INSÄND ADRESS OCH PORTO TILL IDUNS 

REDAKTION. 
N :F 129. BENZOETVÅL ÄR MYCKET LÄMP

LIG I DETTA FALL-
WELLEDA 

— ASEPTIN-GLYCERIN- ELLER ARVIKATVÅL-
MÅNGA REKOMMENDERA OCKSÅ LANOLIN 
CREMETVÅL-

TORDIS U—A, 
— »SVALANS» TJÄRTVÅL OCH KENDALLS LA-

NOLINCREMETVÄL REKOMMENDERAS. 
OLGA 

N :R 130- JA, HELT VISST NU DÅ DET 
VÄFVES ÖFVERALLT I HEMMEN I STÄDERNA;. 
GENOMGÅ EN KURS ANTINGEN I LENNINGSKA 
VÄFSKOLAN I NORRKÖPING, ELLER OCK HAND
ARBETETS VÄNNERS KURS I SIHLM- FÖR ATT 
KOMMA I ÅTNJUTANDE AF UNDERVISNINGEN 
I VÄFNAD HOS HANDARBETETS VÄNNER FOR
DRAS ATT ÄGA NÅGON VANA VID ENKLARE 

VÄFNAD OCH ATT KUNNA SÄTTA UPP EN 
DYLIK VÄF- AFGIFTEN ÄR 25 KR. PR. MÅ
NAD, OCH ERHÅLLES EFFEE1" GENOMGÅNGEN 
KURS BETYG. TVÄNNE KURSER ÅRLIGEN, DEN 
ENA 15 J ANUARI—15 JUNI, DEN ANDRA 1 
SEPT.—15 DECEMBER. 

OLGA. 
YRKET I FRÅGA ÄR NUMERA FÖGA LÖ

NANDE-
WELLEDA, 

N:R 131. MARI MIFR (GUSTAF LINDQVIST) 
ÄR SON TILL FRAMLIDNE GODSÄGAREN LÖJT
NANT SVANTE LINDQVIST OCH HANS LIKA
LEDES FRAMLIDNA MAKA FÖDD ANNELDH-

H. S. 
N:R 132. UPPLYSNINGAR ERHÅLLAS, OM 

NI TILLSKRIFVER TORDIS UGGLA, LANDS
KRONA-

TORDIS U—A, 
— DET ÄR EN OCH SAMMA PERSON-

HAN» AURESS ÄR NU MARIEFRED-
N:R 133. INGNID DEN MED TVÅLSPRIT. 

FETT GLÄNSANDE, RÖD HUD PÅ NÄSAN BE
HANDLAS DAGLIGEN MED EN FIN SVAMP 
OCH LJUMT BORAXVATTEN. 

TORDIS U—A, 
N:R 135- LÅT EN MÅLARE MÅLA OM 

DEN. MATTAN BLIR SOM NY, OCH DET BLIR 
GANSKA BILLIGT-

OLGA 
N:R 136- MÖJLIGEN KAN DET VARA LÖ

NANDE VID NÅGON AF DE STÖRRE BADOR
TERNA, SÅSOM MARSTRAND ELLER WARBERG. 

WELLEDA, 
— JA, NI KUNDE JU ALLTID IÖRSÖKA, 

MEN HÖR ER DÅ FÖR I TID OM PLATS 
FÖR ER VERKSAMHET- BÄST ATT SKRIFVA TILL 
KAMRERN VID NÅGRA MERA BESÖKTA BAD
ORTER. 

OLGA. 
N :R 137- DET FINNES I STADENS UT 

KANTER MÅNGEN GUMMA, SOM ÅTAGER SIJ 
DVLIKT ARBETE. 

WELLEDA, 
— HOS HVILKEN STRUMPSTICKERSKA SOM 

HELST-
OLGA, 

— I HVILKEN GARN- OCH TRIKÅAFFÄR SOM 
HELST 

ORAKLEN I Ö. 
N:R 13S. RESTRYK SKRIDSKORNA MED FO

TOGEN OCH SKURA DEM NÅGRA TIMMAR DÄR
EFTER MED TRIPPEL ELLER PÄRLSAND. OM 
SKRIDSKORNA EFTER BEGAGNANDET AFTORKAS 
NOGA OCH SEDAN FÅ HÄNGA I VARMT RUM, 
ROSTA DE ICKE- FÖR YTTERMERA SÄKERHETS 
SKULL KUNNA DE TESTRYKAS MED LITET VA-
SCLIN ELLER ANNAT FETT. 

OLGA. 
— GNID DEM MED FINT SANDPAPPER. 

ATE. 
— OM MAN TORKAR DEM HVARJE GÅNG 

DE ANVÄNDT S, ROSTA DE ICKE; DET ÄR 
OCKSÅ BRA ATT SMÖRJA DEM MED VASELIN 
HVARJE GÅNG MAN ANVÄNDT DEM. POLERA 
SKRIDNKORNA OCH INGNID DEM DÄREFTER 
MED MAT- ELLER RICINOLJA-

TORDIS U—A. 

Specialité: 

* * * Glas- OCh 
Porslinsserviser. 

Profvor & prisuppgifter på begäran. 

Aktiebolaget 

Brising & Fagerström, 
f. d. G. Johanson, Kosta Glasmagasin. 

24 Regeringsgatan 24 
STOCKHOLM. 

N:R 139. NEJ, DE EMOTTAGAS TILL FÖR
SÄLJNING, MEN BÖRA VARA VÄL VIRKADE 
FÖR ATT VINNA AFGÅNG. 

OLGA. 
—: MAN FAR ENDAST INLÄMNA DEM TILL 

FÖRSÄLJNING. 
TORDIS U—A-

TIDSFÖRDRIF 
CHARAD. 

JAG VÄXER STILLA I DJUPA SKOGEN, 
»DÄR JORDEN ALDRIG HAR RÖRTS AF PLOGEN»; 
SOM FALLEN JÄTTE JAG FÖRES BORT 
OCH BLIR MITT första SÅ INNAN KORT. 
MITT andra LIGGER BLAND BÖLJOR KLARA, 
I LÄTTRODD JULLE DU DIT KAN FARA, 
DÄR GRÖNSKAR BJÖRK, DÄR HÖRS LÄRKANS DRILL -
ETT E DU MÅSTE DOCK FOGA TILL. 
EMELLAN MÄLAR- OCH SALTSJÖVÅGOR 
MITT hela LIGGER I FAGER TRAKT — 
MED MÅNGA BRÄNNANDE, STORA FRÅGOR — 
OCH BIRGER JARL HAR DITHÄN DET BRAGT. 

PETRONELLA. 

LOGOGRYF. 

UNDER DUNKLA PELARGÅNGAR, 
GENOM SLOTTETS TROLSKA SALAR, 
DÄR I KONSTRIKT FÄRGAD RUTA 
KNAPPT EN S'RÅ'.E SOL MAN FÅNGAR, 

BEST. AF SOFFA, 2 
STOLAR OCH BORD 
JÄMTE KRATTA OCH 
SPADE, PACKADE I 
HÄCK JKR. 12: —. 

TILL LANDSORTEN MOT EFTERKRAF. J O S E P H L E J A , Stockholm. 

Prenumerera på 'Kamraten 4! 

H Kungl. HofboktryckeFiet 2 

^ Iduns Tryckeri Aktiebolag -

g£ B O I > T $ Y C ^ E $ I , MTJiOGtfcRFISIC. o e h 

UTFÖR ALLT SLAGS TRYCK FÖR SÅVÄL AFFÄRSMÄN SOM PRIVAT-

PERSONER. -_i 

Ferm expedition. Förstklassigt arbete. Moderata priser. 

Prenumerera genast å 

Iduns Modetidning! 

gYHETER 
1 rikt urval inkommet. 

Bomullstyger, 

Perkaler & Satiner, 
Mussliner m. m. 

Trikåvaror för damer & herrar 
i kvalité Jaeger-, Lahmann- & Ramie. 

—«• 51 u s 1 i f 
KARL H. NYMAN 

Väfnads- & Hvitvaruaffarer 
43 Drottninggat. & Hamngat. 17. 
PN MEDELÅLDERS DAM, SOM ÄMNAI 

SIG TILL VESTKUSTEN i JULI, FRÅGAR OM NÅ
GOT FRUNTIMMER MED SAMMA MÅL SKULLE VILJA 
GÖRA SÄLLSKAP, DELA BOSTAD M M. MED HENNE. 
SVAR TILL »LYSEKIL», IDUNS EXP. 

Fru Torpadie-Lindblom ger sånglek
tioner under sommaren 

I VARBERG, DIT HON ANLÄNDER FRÄN PARIS I 
MIDTEN AF JUNI. KORRESPONDENS INTILL DEN 
15 JUNI UNDER ADRESS 7 RUE FOURCROY, PARIS 
17:E. DÄREFTER ENDAST VARBERG. 

L e k t y r . 
ETT ANTAL ÄLDRE ÅRGÅNGAR REALISERAS TILL BE

TYDLIGT NEDSATTA PRISER OCH ERBJUDA FÖR DEM, 
SOM FÖRUT EJ ÄGA DESAMMA, EN BILLIG, OM
VÄXLANDE OCH LÄRORIK LEKTYR. MOT INSÄN
DANDE AF NEDANNÄMNDA BELOPP TILL Expedi
tionen af Idun, Stockholm, ERHÅLLES INOM 
SVERIGE portofritt: 

IDUN 1893 (N:R 1 FELAS) _ 2: 2 5 
IDUN 1894 (KOMPLETT) _ 2: 2 5 
IDUN 1R95 (JULNUMRET OBERÄKNADT). 2: 50 
IDUN 1 8 9 6 ( D:O D:O ) 2: 5 0 
IDUN 1 8 9 7 ( D:O D:O ) 3: -
IDUN 189S (MED JULN ) __ 3: — 
IDUN 1 8 9 9 (N:R 92 OCH JULNUMRET SLUT) 3: — 
IDUN 1900 (UTAN JULNUMMER) .. 3: 5 0 
IDUNS JULNUMMER 1894 — 0: 20 
IDUNS JULNUMMER 1898 _ 0: 5 0 
BARNGARDEROBEN 1899 ( 1 2 N:R) 0: 75 
BARNGARDEROBEN 1900 ( 1 0 N:R) _ 1: — 
KAMRATEN 1891 (N:R 1 9 FELAS) 1: 2 5 
KAMRATEN 1 8 9 5 (N:R 7 FELAS)..... 1: 50 
KAMRATEN 1897 (N:R 1 8 FELAS) 1: 50 
KAMRATEN 1898 2: 
KAMRATEN 1899 _ _ 2: — 
KAMROTEN 1900 (N:R 3 FELAS) _... 2 : — 

B ä s t a K a f f e 
KÖPES HOS 

Ahlberg & Johansson 
1 1 Biblioteksgatan 1 1 

VID STUREPLAN. 
Extra Moccablandning pr kg. 2 kr. 

NYÅNGROSTADT HVARJE DAG. 
P r o f v a l P r o f v a l P r o f v a l 

Alla blifva nöjda 

NÄTT OCH LÖNANDE AFFÄRSVERKSAMHET MED 

200 kronor 
UPPSATTES 

Vatten- & Lemonadfabrik 
FACKKUNSKAP OBEHÖFLIG. OBETYDIGT UT 

YMME. SKRIF TILL 
F. Th. Frostenson, MALMÖ. 

Åstundas hyra. 
En bekväm och ljus vå

ning' om 4 å 5 rum, jungfru
kammare och kök önskas 
hyra från den 1 oktober. 

Svar till »Förlofvade», 
Tidningen Iduns byrå. 

Praktiska gångmattor. 
VID KRONTORPS GÄRD, ADR. VÄRMLANDS BJÖR

NEBORG, FÖRSÄLJAS TILL 65 ÖRE PR METER VACKRA 
HÅLLBARA GÅNGMATTOR, FÖRFÄRDIGADE AF STAR
KASTE CELLULOSAFIBER. SÄNDAS MOT EFTERKRAF. 
FÖRSÖK NÅGRA METER PÅ PROF. (455) 

Konfirmander! 

I UNG PRÄSTFAMI'.J NÄRA STAD I MELLERSTA 
SVERIGE MOTTAGAS FRÅN OCH MED DEN 26 JUNI 
NÅGRA gossar IILL ENSKILD KONFIRROATIONSBE-
REDELSE UNDER FEM VECKOR. SVAR TILL »KON
FIRMATION» UNDER ADRESS S. GUMAGLII ANNONS
BYRÅ, STOCKHOLM. (G. 2891) 

Sommaren i Paris. 
EN HEMTREFLIGT MÖBLERAD VÅNING I NÄRHE

TEN AF TRIUMFBÅGEN, FINASTE FRÄMLINGSKVAR
TERET, BESTÅENDE A: 4 RUM, DÄRIBLAND SALONG 
OCH MATSAL, FINNES ATT HYRA FRÅN FÖRSTA JUNI 
PÅ LÄNGRE ELLER KORTARE TID. TRE FULLSTÄNDIGA 
BÄDDAR, LINNE, PORSLIN, GLAS, KÖKSKÄRL. GAS
KÖK M. M. YTTERST BILLIGT PRIS. STOR UTRÄK
NING FÖR TILLFÄLLIGA RESANDE. FÖR KORRESPON
DENS ANVISNING Ä IDUNS EXP. 

TREFLIG SOMMARBOSTAD FINNES AFT 
HYRA Å BADORTEN ARVIDS VIK. EN ELLER 

TVÅ LÄGENHETER FRÅN 4 T. O. M. 8 VÄL MÖBLE
RADE RUM OCH KÖK. TIEFLIGT LÄGE MED TRÄD
GÅRD. HYRAN BILLIG. VIDARE GENOM FRU ALFRED 
BERNTSON, ARVIDSVIK, MARSTRAND. 

Henriette Kleins 
Ljusbads-Institut. 

Birpr-Jarlsptau 1 8 . 
ALLM. TELEFON 15254, STOCKHOLM. 1 

ÖPPET ÄFVEN UNDER SOMMARMÅNADERNA. 
OBS. NATURLIGA solbad. (G. 3057) 
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fBomulls- & $ 
SfClädningar, 

h a n d v ä f d a , I AFPASSADE BITAR Å 8 MTR, 
ÄKTA FÄRGER, VACKRA, NYA MÖNSTER, SOM 
KOSTAT 4:50 , BORTSLUMPAS AF EN HÄNDELSE 
TILL 2: 75 PR ST. 

Ett parti extra l:a handväfda 

Hellinnehanddukar, 
SOM KOSTAT 5: 50 PR DUSS., BORTSLUMPAS TILL 
3: 60 PR DUSS. 

ZEDERFELDT & HANSEN. 

6 Obsemtorieg., Stockholm. 
VANDRA TYST PRINSESSOR SKÖNA, 
HVILA VID KASKADENS KÄLLA 
I DEN SVALA MARMORGÅRDEN 
BLAND ORANGE OCH PALMER GRÖNA. 

HÖR I SOMMARNATTEN KLINGA 
SÄLLSAMT VEKA LUTANS TONER, 
OCH I GLÖDANDE ROMANSER 
RIDDAREN VILL HÄLSNING BRINGA. 
SE, HON LYSSNAR! MÅNSKENSDAGER 
ÖFVER FÖNSTRET UPP I TORNET 
RE'N FÖRRÅDT FÖR SÅNGARN'S ÖGA, 
ATT HON SYN'S DÄR LJUS OCH FAGER. 

SAGOSLOTTET, SÄG HUR NÄMNS DET 
DENNA STOLTA, SKÖNA BYGGNAD 
MED DESS MÅNGA TROLSKA SÄGNER, 
AF EN SKALD SÅ SKÖNT BESJUNGET? 
HUFVUDORDET ÄR NU DETTA, 
NAMNET VILL JAG SÖNDERDELA, 
OCH DESS ÅTTA SMÅ PARTIKLAR 
ATT ER GISSNING UNDERLÄTTA. 

HVEM JAGAR PÅ ELDIGA SPRINGARN FRAMÅT GE
NOM ÖKNENS SAND? 

HVAR FINNS DET TVÅ GUDAR, MÄRKVÄRDIGA NOG, 
I FRÄMMANDE LAND? 

HVAR GÅR VÄL VÅR UNGDOM ATT RIKTIGT SIG ROA? 
OCH HVAD ÄR FÖRDÄRFLIGT FÖR PÄLSVERK OCH 

BOA? 
HVAD KALLAS DEN TIDIGA MORGONSTUND? 
OCH HVAD KAN FÖRSTÖRA VÅR SÖTASTE BLUND? 

HVAD GÖR MAN I LÄGRET, NÄR HASTIGT MAN 
FINNER, 

ATT FIENDEN KOM OCH KANONSALFVAN BRINNER? 
GENERALEN HVAD KÄNNER VÄL HAN DÄRVID, 
NÄR FIENDEN KOM I SÅ OLÄMPLIG TID? 
I STOCKHOLMS NÄRHET VI HA SE'N EN GÅRD, 
SOM HAR NÅGRA DUSSINTALS DJUR I SIN VÅRD, 
DÄR FRÅN ALLA FEL MAN SIN VARA SEPARERAR 
OCH PÅ BÄSTA VIS ALLTING BRA PREPARERAR? 
SÅ HA VI ETT DJUR MED FINASTE ULL, 
SOM GER OSS TRIKÅVAROR FAMNEN FULL. 
OCH SÅ TVÄNNE LÖFTRÄD, VACKRA OCH HÖGA. 
EN LIKHET MED ORMEN, SOM GAGNAR OSS FÖGA. 
EN KRIGARE, FORDOM, SÅ GRYM OCH SVAR — 
SPANIOREN, NI LÄST OM I UNGDOMENS VÅR. 
ATT VARA ÄR OLYCKLIGT, TUNGT ATT BÄRA, 
MAN VILLE DEM GÄRNA HÄLSAN FÖRÄRA. 
SÅ FINNS DET EN VÄLLUKT FRÅN INDIENS LAND. 
OCH SE'N LITET KAFFEREPS GÖRA FÖR HAND. 
ETT YTMÅTT ÄFVEN VI KUNNA PRESTERA, 
MEN SE'N KAN JAG EJ HITTA PÅ NÅGOT MERA. 

. . . E. A . 

gar! ?. RilUfrSn 
« « • 3fuvefewtre • • • 
4 östra Hamngatan t 

MALMÖ 

SpccialiU: KOMTEÄRLIF CIIELERING 

KONSONANTFÖRÄN-

DRINGSGÅTA. 

MED B JAG FANNS PÅ JEPPAS SJAL, 
NÄR HON SIG PRYDT, FINURLIGT, 

ARITMOGRYF. 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 14 17 16 17 13 16 12 16 17 13 13 15 3 5 

9 2 18 9 4 1 9 21 4 18 9 1 7 4 19 

8 8 3 12 13 4 12 22 6 5 5 4 1 1 6 1 

12 15 3 3 11 5 12 13 4 15 6 1 0 4 4 7 

13 16 4 13 4 18 9 11 3 20 9 10 14 12 10 

11 2 8 11 8 5 5 4 2 1 8 13 2 10 18 

9 12 14 9 •M 15 6 8 8 4 5 11 8 9 5 

6 3 19 6 13 4 13 7 9 8 4 9 15 6 15 

1) STAD I SVERIGE, 
D:O 
D:O 
D:O 
D:O 
D:O 

7) LÄN I SVERIGE, 
8) Ö SVERIGE, 
9) STAD I SVERIGE, 

10) SOCKEN I SVERIGE, 
11) SÅGVERK I SVERIGE, 
12) EGENDOM I SVERIGE, 
13) STAD I SVERIGE, 
14) LANDSKAP I SVERIGE, 
15) STAD I SVERIGE. 
BOKSTÄFVERNA, SOM INFALLA I DE MED STORA 

SIFFROR BETECKNADE RUTORNA, BILDA EN SVENSK 
TITEL. 

— E . 

ATT GÅ TILL BYN UPPÅ EN BAL — 
DET VAR JU SÅ NATURLIGT, 
TY OLLE FANNS DÄR; RIK HAN VAR, 
HAN MIG MED G FÅTT ÄRFVA 
MED FÄLT OCH LADOR, EFTER FAR, 
OCH SKULL' ÄN MER FÖRVÄRFVA. 
I BYGDEN ALLA TÄRNOR SMÅ, 
SÅ ÖMT PÅ HONOM TÄNKTE, 
MEN ACK, HAN VAR JU MIG MED II, 
EJ en HAN YNNEST SKÄNKTE. 
MEN JEPPA TÄNKTE I SITT SINN 
HON SKULLE HONOM FÅNGA, 
BLI RIK OCH FÅ EN MUFF AF SKINN 
FRÅN MIG MED M SAMT MÅNGA 
KLENODER, KOSSOR, SVIN OCH FÅR. 
JO PYTTL HON ÄNNU OGIFT GÅR. 

ONKEL SET. 

URPLOCKNINGSGÅTA. 

UR FÖLJANDE TIO ORD TAGES EN BOKSTAF UR 
HVARDERA, OCH ÄRO DESSA RÄTT FUNNA, GIFVA DE 
NAMNET PÅ EN AF EUROPAS STÖRRE STÄDER. 

KORP, FRED, HAT, BREF, RUIN, SALT, KARBIN, 
TURK, VARG, TAGG. 

UNO. 

TABULA MAGICA. 

1 1 2 3 3 

3 3 4 4 4 

4 5 5 5 6 

6 6 7 ? 8 

8 8 9 9 9 

SIFFRORNA I OFVANSTÄENDE FIGUR OMFLYTTAS 
SÅ, ATT VARE SIG MAN LÄSER DE SÄRSKILDA RUT-
RADERNA LODRÄTT, VÅGRÄTT ELLER SNEDT ÖFVER, 
DE ALLTID GIFVA TALET 26. 

F I X . 

LÖSNINGAR 

TILL TIDSFÖRDRIFVET I N 3 21. 

CHARADEN: TELEGRAF. 
GÅTAN: OSKAR. 

Mellins Food 

borde finnas i hvarje 
hem. 

HOPSKJUTNINGSARITMOGRYFEN: 
GOTLAND: 1) GEFLE, 2) EBRO, 3) TROSA, 4) ÅMÅL, 
5) AISNE, 6) BERN, 7) DONAU. 

FYRKANTEN: ANNA, NOAK, NANA, AKAB. 
ORDGÅTAN: SELMA LAGERLÖF — AXEL 

LUNDEGÅRD: 1) SLÖJA, 2) ESSEX, 3) LASSE, 4) 
MISPEL, B) ABEL, 6) LANDTFRU, 7) ANTON, 8) 
GULD, 9) EMBETE, 10) RING, 11) LULEÅ, 12) 
ÖSTER, 13) FADD. 

ARITMOGRYFEN: PRESSENS VECKA: 1) 
P, 2) TRE, 3) SPELA, 4) LESSING, 5) FALLSTRÖM, 
6) SVANTE HEDIN, 7) DAGENS NYHETER, 8) FRANS 
SCHELE, 9) UDDEVALLA, 10) SORENTO, 11) OSCAR, 
12) ÖKA, 13) A. 

OMKASTNINGSGÅTAN: FALKENBERG: 
FEBERTERMOMETER, AFTONRODNAD, LINDANSARE, 
KARAMELL, ENVÅNINGSHUS, NÖTKNÄPPARE, 
BRANDSPRUTA, ECLSHARPA, ROSENBUSKE, GUTTA-
PERKA. 

B R E F L Å D Ä 

REDAKTIONENS BREFLÅDA. 
Märta. VI MOTTAGA MED NÖJE DE BIDRAG 

NI MÖJLIGEN HAR LUST ATT LÄMNA. 
31. YTTERST TACKSAMMA FÖR UTLOFVADE FORT

SÄTTNINGEN 1 

EXPEDITIONENS BREFLADA: 
^Rekreation». ANNONSEN KOSTAR 2,16 PR 

GÅNG. 
d40 ÅR», SKARA. ANNONSEN KOSTAR KR. 1,80 

PR GÅNG. 
»S AR». 3 KR. PR GANG. 
uTherese». 2,34 PR GÅNG. 

•̂•>~->̂->̂->̂->̂->̂->-->̂->. •â -â -.iis-â -â -̂ -̂  •>. •> •> •> -> .> a*e -g -g -g <• < <i <: <• ^ • ^ • ^ • ^ » - ^ • ^ • - ^ • ^ • ^ ^ 

För sommaren. Jämtland, 
Pensionat Hedman, Hålland 

1 JUNI —1 OKTOBER. 
VACKERT BELÄGET, FEM MINUTERS VÄG FRÅN 

HÅLLANDS POST- OCH ANHALTSTATION. LIGGER 
1,550 FOT ÖFVER HAFVET. PRISET FÖR HELINACK-
ORDEIING, RUM OCH MAT, ÄR 2 KR. 70 ÖRE PR 
DAG. LUNGSIKTIGA MOTTAGAS EJ, LÄKAREINTYJ 
FORDRAS. RIKSTELEFON FINNES. VIDÎ E UPPLYS 
NINGAR LÄMNAR ANNA HEDMAN, Hålland 

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

/10DT OM PLATSER FÖR LÄRARINNOR, VÄRDIN 
V NOR, HUSHÅLLSBITRÄD' N SAMT BARNFRÖKNAR 
Å NYA INACKORDERJNĜBYRÄN, BRUNKEBERGS 
GATAN 3 B. ETABL. 1887. 

L Ä R A R I N N A . 
EN ANSPRÅKSLÖS FLICKA, VAN VID UNDERVIS 

NING, ERBÅPER P'ATS SOM LÄRA INNA FÖR 2FLIC-
KOR OM 9 & 11 AR. SVAR TILL »KINNEKULLE», 
GÖSSÄTER. 

POR ATT TALA TYSKA MED EN UNG 
FLICKA, KAN EN BILDAD, UNG TYSKA ERHÅLLA 

FÖRMÅNLIG PLATS FÖR SOMMAREN I AKLAD FAMIJ 
BOENDE I NÄRHETEN AF STOCKHOLM. SVAR MED 
FORDRINGAR OCH REFER. TILL »15 ÅR», IDUNS EXP. 

PN FRISK, HURTIG, VILLIG, ORDENTLIG OCH 
" BARNKÄR FLICKA ERHÅLLER PLATS PÅ LANDET 
ATT SKÖTA 2-NE GOSSAR OM 2V2 ÄR OCH 4 MÅ' 
NÅDER. SVAR MED ÅTFÖLJANDE REFERENSER, PRE' 
TENRIONER OCH HÄ'ST FOTOGRAFI TORDE SÄNDAS 
UNDER ADRESS DISPONENT ERIK LUTTROPP, LERUM 

Vid 
Umeå elementarläroverk 

för flickor 
ÄR EN LÄRARINNEBEFATTNING LEDIG ATT MED NÄ
STA LÄSÅR TILLTRÄDAS. 

Undervisningsämnen: FÖRETRÄDESVIS EN
GELSKA SPRÅKET OCH NATU. KUNNIGHET. 

Kompetensvillkor: HÖGRE LÄRARINNESE. 
MINARIUM OCH LÄKAREINTYG. 

Lönevillkor: 1200 KRONOR. 
Ansökningshandlingar, STÄLLDA TILL STY

RELSEN FÖR LÄROVERKET, BÖRA INLÄMNAS FÖRE 
NÄSTK. 5 JUNI TILL STYRELSENS ORDFÖRANDE, DI 
REKTOR B. OXEHUFVUD, UMEÅ. 

UMEÅ I MAJ 1901. 
(S. T. A. 88517) STYRELSEN. 

'YILL NÄSTA LÄROKURS, SOM TAGER SIN BÖRJAN 
A VID Klotens skogsskola I ÖREBRO LÄN 
DEN 15 JULI 1901 ÖNSKAS ETT BÄTTRE, HÄLST 
MEDELÅLDERS FRUNTIMMER SÅSOM FÖRESTÅNDA
RINNA I HUSHAHET FÖR DE TIO STUDENTER SOM 
HÄR ERHÅLLA FÖRBEREDANDE UNDERVISNING TID 
KONGL. SKOGSINSTITUTET. DEN SÖKANDE MÅSTE 
VARA FULLT erfaren OCH KOMPETENT ATT LEDA 
OCH HANDBAFVA ETT DYLIKT HUSHÅLL MED INKÖP 
BAKNING, INLÄGGNING M. M. OCH SKALL SJÄL' 
Enskaffa EN KÖKSA OCH en HUSA TILL SAMMA 
TID SOM OFVSN SÄGES. VID SKOLAN BITRÄDER 
EN VAKTMÄSTARE VID UPPASSNINGEN M. M. 

PLATSEN BÖR KUNNA TILLTRÄDAS NÅGON TID 
FÖRE DEN NYA KURSENS BÖRJAN. UTMÄRKTA IN 
TYG OCH REFERENSER ERFORDRAS. NÄRMARE UPP-
LYSNINGAR ANGÅENDE LÖN M. M. ERHÅILES HOS 
SKOGSSKOLANS FÖRESTÅNDARE, JÄGMÄSTARE JA 
MES PAULI, ADRESS KLOTEN. 

(G. 107821) 

EN YNGRE FLICKA, HÄLST LÄRARINNA, 
SOM ÄFVEN KAN HJÄLPA TILL MED HVARJE-

HÄNDA, ERHÅLLER GENAST VARAKTIG PLATS ATT 
LÄSA MED EN NYBÖRJARE, HOS FRU BEITHA EKE 
QUIST, ERIKSUND, SIGTUNA. 

"OLATS ATT GÅ FRUN TUHANDA MED ATT SKÖTA 
BARN, OCH DELTAGA I INOMBUS FÖREFALLANDE 

GÖROMAL. FINNES GENAST OM SVAR JÄMTE UPP-
GIFT Ä LÖNEANSPRÅK INGÅR MÄRKT »O. L.» 
FÅRFI, GOTLAND. 

LÄRARINNA SÖKES FÖR SOMMAREN ATT 
UNDERVISA EN 14 ÅRS FLICKA FÖR INTRÄDE TILL 

7:E KLASS. MINST 2 TIMMARS DAG-IG UNDER
VISNING TORDE FO DRAS. FRITT VIVIE OCH RESA. 
SVAR TIIL »F—B», MALMKÖPING. (870) 

PTT ANSPRÅKSLÖST, MEDELÅLDERS FRUN 
- L I TIMMER, VANT ATT SKÖTA BARN, FÅR P'ATS 
NU GENAST. DEN SÖKANDE BÖR VARA BARNKÄR 
FRISK OCH STA'K SAMT VARA FULLT PÅLITLIG. SVAR 
TILL SÖRMLANDSPOSTENS KONTOR, ESKILSTUNA, 
UNDER MÄRKET »A. B.». 

Vid Zanderska helpensionen 
för flickor 

ÄR LÄRARINNEBEFATTNING LEDIG ALT MED NÄSTA 
LÄSÅR TILLTRÄDAS. KOMPETENSVILLKOR; HÖGRE 
ÄRARINNESEMINARIUM ELLER MOTSVARANDE UR-
BILDNING. ANSÖKNINGAR MED ANGIVANDE AF 
HUFVUDÄMNEN SÄNDAS TILL HELENA HALLSTRÖM, 
STRÖM, SALTSKOG. 

P L A T S S Ö K A N D E . 

T MATLAGNING, BAKNING. SÖMNAD, HAND-
* ARBETEN M. M., KUNNIG BILDAD FLICKA. ÖN
SKAR PLATS. PUNKTLIG, INTRESSERAD. SVAR TILL 
FLIT», IDUNS EXP. F. V. B. 

Sjukling, 
SOM ÄMNAR SIG TILL JÄMTLAND, KAN ERHÅLLA 
SÄLLSKAP OCH HJÄLP AF BIDAD, 25-ÄRIG FLICKA, 
SOM ÄGER VANA VID SJUKVÅRD OCH RESOR. 

SVAR TILL »S. M. B », NORRKÖPING P. R. 

EN UNG FLICKA, MED GOD ELEMENTAR
BILDNING, KUNNIG I ENKLARE MATLAGNING 

OCH HUSLIGA SYSSLOR, SÖMNAD OCH HANDAR
BETEN, ÖNSKAR MOT FRITT VIVRE PLATS I BILDAD 
FAMILJ PÅ LANDET ATT GÄ FRUN TILLHANDA. UT 
MÄRKTA REFERENSER. SVAR TILL »18 ÅR*. NOR
DISKA ANNONSBYRÅN, GÖTEBORG. 

*PP ARS IJÄNSTEMANNADOTTER, HUSLIG, AR-
—"̂  BELSAM, SKICKL. I MATLAGN OCH BAKN., 
SÖKER ANSTÄLLNING. SMÅ LÖNEPRETENTIONER. 
RESAN BEKOSTAS AF SÖKANDEN. SVAR SÄNDES 
TILL »NORRLÄNDSKA», NORD. ANNONSB , GÖTEB 

OQ-ÄRIG NORRLÄNDSKA SÖKER ANSTÄLLNING 
PA BRUKS-, KRONOFOGDE- ELLER FABRIKS 

KONTOR. SÖKANDEN HAR DRIFVEN HANDSTIL, 
SKRIFVER FORT. BÄSTA REFERENSER OCH BETYG, 
SMÅ LÖNEPR. RESAN BEKOSTAS AF SÖKANDEN 
SVAR SÄR DES TILL »NORRLÄNDSKA», NORD. AN
NONSBYRÅN, GÖTEBORG. 

T ÄRARINNA i HUSLIG EKONOMI ÖNSKAI 
UNDER SOMMARFERIERNA JUNI T. O. M. SEPT 

PLATS i BILDAD FAMILJ, SOM VÄRDINNA ELLER 
HIÄLP ÅT HUSMODER. SVAR TILL »SOMMARPLATS 
1901», P. R. MORA. 

PN BILDAD FLICKA, AF GOD FANRLJ, ÖN 
SKAR PLATS I FAMILJ, ATT UNDERVISA MIN 

DRE BARN. SVAR TILL »YT», FRITSLA. 

p N UNG, BILDAD FLICKA, ÖNSKAR PLATS SOM 
^ SÄL!SKAP OCH LEKTRIS I FIN FAMILJ I UTLAN 
DET (HÄLST ENGLAND). UTMÄRKTA REFERENSER 
KUNNA ERHÅLLAS. SVAR MED UPPGIFT Å LÖN 
TILL >LEO 1901», IDUNS EXP. F. V. B. 

PÅLITLIG HJÄLP OCH SÄLLSKAP ERBJUDES 
FRU EL'ER FRÖKEN, SOM BESÖKER BADORT 

HÄLST MARSTRAND. SVAR TILL »PRÄSTDOTTER» 
ÖREBRO P. R. (844) 

"UARDINNEPLATS ÖNSKAS TILL HÖSTEN AF 
T MEDELÅLDERS, BÄTTRE FLICKA, FULLT KOMPE

TENT ATT FÖRESTÅ OCH ORDNA ETT HEM. UTmärkta BETYG OCH REK. FINNAS. SVAR TILL 
»MAJA», IDUNS EXP. 

UNDERVISNINGSVAN LÄRARINNA ÖNSKAR 
PLATS. SKICKLIG I ALLA SVENSKA ÄMNEN 

'PRÄK, MUSIK, HANDARB. M. ra. SVAR »GODA 
FRAMSTEG*, IDUNS EXP. F. V. B. 

TNFO DD TYSK LÄRARINNA ÖNSKAR PLATS 
* UNDER SOMMAREN FÖR ATT UNDERVISA I SITT 
MODERSMÅL. SVAR TILL »LÄRARINNA», IDUNS 
EXP. 

"DILDAD FLICKA ÖNSKAR PLATS, VÄL KUNNIG i 
MALL , BAK, SYLTNING, SÖMNAD. ENKEL, 

GLAD, ARBETSAM OCH PTIGTTROGEN. SVAR >ORL-
NINGSFU 1» UNDER ADR. S. GUMSELII ANNONS
BYRÅ, STHLM. 

B 
N UNG FRÅN KONSERVATORIET UTEX. LÄRA
RINNA, ÖNSKAR TILL SOMMAREN PLATS I FA

MILJ PÅ LANDET, ATT UNDERVISA i SÅNG OCH 
MUSIK. SVAR TILL "FRITT VIVE», IDUNS EXP. 

UPSALASTUDENT, 
LATINARE, SÖKER INFORMATOR.-P'.ARS FÖR SOMMA
REN. SVAR TILL »UNDERVISNINGSVAN', NORR
KÖPING P. R. 

T7N 21-ARIG FL EKA AF GOD FAMILJ ÖNSKAR 
P'A'S i BÄTTRE HEM ATT GÄ FRUN TIL'HANDA. 

KUNNIG I HUSTIGA GÖROMÅL, ÄFVEN HÄNDA'BETE. 
SVAR MÄRKT »SMÅ ANSPRÅK» EMOTSES 

TACKSAMT INOM 4 DAGAR, KARLSHAMN P. R. 

I MINDRE FAMILJ, som UNDER SOMMAREN 
VISTAS Å NATURSKÖN BADORT, MOTTAGAS NÅGRA 
UNGA FLICKOR PRIS 85 KR. PR MÅN. FRANSK 
OCH ENGELSK KONVERSATION. TILLFÄLLE TILL SDort 
OCH HAFSBAD. SVAR TILL »BADORT-, SV. TELE-
GRAMBYIÅNS ANNONSAFDELNING, STOCKHOLM. 

UNG LÄRARINNA, N'TISK, VAN ATT UN
DERVISA, SÖKER PLATS I FAMILJ ALT UNDER

VISA MINDRE BARN I VANLIGA SKOLÄMNEN, MU
SIK, FRANSKA SPRÅKET OCH BANDAIBETE. Svai 
NLL »UNG LÄIATINNA», PAPPERSHANDELN STUREG. 
40, STHLM. 

UNG, BILDAD FLICKA, ÖNSKAR MEDFÖ'JA FA 
MILJ ELLER ENSAM DAM TILL UTLANDET, 

BÄLST ENGLAND, SOM SÄLLSKAP OCH HJÄLP. SVAR 
MÄRKT 'RESA 1901» TILL PAPPERSHANDELN STURE 
GATAN 40, T. V. B , SLHLM' 

MOT FRITT VIVRE ÖNSKAR EN BÄTTRE 
FLICKA PLATS UNDER SOMMAREN, PÅ LANDET 

ELLER VID STÖRRE BRUK, FÖR ATT VARA HUSMO 
DEM TILL NYTTA OCH HJÄLP. NÅGOT KUNNIG I 
MATL., SÖMN. OCH HANDARB. PRETENT. ETTVÄNL. 
BEMÖTANDE OCH ANSES SOM FAMILJEMEDLEM 
SVAR TILL »NORRLÄNDSKA», IDUNS EXP. F. V. B 

I N A C K O R D E R I N G . 
FÖR EN 17 ÅRS YNGLING SÖKES TILL SEPTEM 

BER EN VERKLIGT god FAMILJ PÅ LANDET I FRISK 
OCH HÖG SKOGSTRAKT DÄR TILLFÄLLE GIFVES TILL 
PRIVAT UNDERVISNING SAMT DESSEMELLAN DEL-
LAGA I PRAKTISKT ARBETE. SVAR MED PRIS OCB 
ANDRA UPPGIFTER SÄNDAS TILL »K. L.» IDUNS 
EXP. INNAN 14:DE JUNI. 

SOMMARPENSIONAT. 
A NATURSKÖNT STÄLLE I SKOGRK TRAKT, NÄRA 

JÄRNVÄGSSTATION, MOTTAGAS YNGRE OCH ÄLDRE 
FRUNTIMMER TILL INACKORDERING I TRELLIG SOM 
MARVISTELSE FÖR DEM, SOM SÅ ÖNSKA, MED 
IELAS UNDERVISNING I KVINNLIGA SLÖJDER, BAND
ARBETEN, VÄFNAD OCH SÖMNAD. SKOLAN LEDES 
AF VAN FÖRESTÅNDERSKA PRIS I ETT FÖR ALLT 
45 KR. I MÅNADEN. NÄRMARE UPPLYSNING GE 
NOM KORRESPONDENS MED FRÖKEN AUGUSTA DA
NIELSSON, HOLMEN, MARIANELUND. 

SOMMARINACKORDERING FRÅN L:STA 
JUNI KAN ERHÅLLAS V D SKURUSUND. HÄR

LIGT LÄGE VID SJÖ, GODA KOMMUNIK. GODT 
BORD. TILLFÄLLE LÖR UNGA FLICKOR ATT ERHÅLLA 
LEKTIONER I KONS'S'ÖJD SAMT, OM SÅ ÖNSKAS, 
"JELTAGA I HUSHÅLLET. SVAR TILL FRU EMY 
AMAN, NYBROGATAN 15 A, STOCKHOLM. 

»/T:ME DE REY, PROPRIÉTAIRE 10 RUE CA-
IVI MILLE DESMOU'INÄ LEVAILOIS PRÉS PARIS. 
DÉSIRE PENSIONNAIRES, VIE DE FAMILLE, BONS 
SOINS, EXCELLANTE NOURRITURE LECONS GRA-
TUITES. 

"| Q ÅRS BÄTTRE, DUGLIG FLICKA, ÖNSKAR LÄRA 
BUSHÅLL I ANSEDT HEM. VITHG ATT BE

TALA NÅGOT SVAR G-NÂT BIL EMMY CARL
STRÖM. S. STO GATAN 9 HELSINGBORG. 

UNG FLICKA ÖNSKAR KOMMA i GODT CCH 
ORDNINGSFNLLT HEM i STAD ELLER PÅ LANDET 

FÖR ATT DELT. UTI OCH L*'A SIG LÄTET AF HVARJE, 
MOT FNTT VIVRE ELLER BILLIG INACK PR ÄR. S-AR 
TILL »ÄNKEFRU», TIDNINGSK. ÖSTRA LARMG. 1, 
GÖTEBORG. 

I ÄRARINNA, SOM VISTATS FLE>A ÅR i UTI., 
J ÖNSKAR UNDER SOMMAREN INACKORDERING 

ELLER MOT SPRÅKLEKTIONER FRITT VIVRE PÅ LAN
DET ELLER VID BADORT. SVAR TILL »E—E», 
LUND P. R. 

I J Ä M T L A N D 
Å NATURSKÖN TRAKT STRAXT INVID STORSJÖN, MEN 
43 RATP ÖFVER DENSAMMA (E;IER 339 MTR ÖFVER 
HAFVET) KUNNA FAMIJER OCHENSKIDA, S'M 
ÖNSKA LEFVA ETT ENKELT LANDTLIF, ERHÅLLA IN
ACKORDERING OM REFLEKTE» ANDE MED FÖRSTA MED
DELA SIG MED FRU ANNA BNCKMAN, Köfra. 

P.S. TREFLIGA RUM, GODA SÄNGAR, TILLFÄLLE 
TILL RODDTURER OCH FJÄLLVANDRINGAR. (863; 

ANGENÄM INACKORDERING ERHÅLLESNUNCER 
LÄNGRE EL'ER KORTARE TID I PRÄSTGÅRD YT

TERST NATURSKÖNT OCH SUNDT BELAGON VID STÖRRE 
INSJÖ I MELLERSTA SÖDEIMANLAND. OMVÄXLAN
DE BARR- OCH LÖFSKOG. 1 rt-IL TILL STATION. 
DAG), POST. RIKSTEL. MODERATASTE PRIS. VI
DARE KORRESPONDENS MED »ANGENÄM SOM
MAR», ADRESS DUNKER. 

DA MINDRÊ  EGENDOM 3/ 4 TIMMAS JÄRN-
*- VÄGSRESA FRÅN STOCKHOLM K-»N ETT BÄTTRE 
FRUNTIMMER, SOM ÄR VILLIGT BI*RÄDA I HUSHÅL
LET, ERHÅLLA BILLIG INAEKO;DERING. SVAR TILL 
H. C», P. R. TÄBY. 
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Pelleriris Margarin 

är bäst! 

m 
5 proc. ränta. 

Nordiska Kreditbanken 
8 Drottninggatan 8 

Mynttorget 4 Drottninggatan 102 
Barnängens 

Corilit, 
hvit, brun och svart, 

i tuber och burkar. 

Bästa putscream 
för skodon! 

Nornans Famil j -Symaskiner 
äro erkända som de förnämsta. 

Prydliga * Lättgående * Lättskötta. 
S Y R FINASTE LINNESÖMNAD TILL TJOCKASTE DOFFEL UTAN OMÄNDRING AF M A 

SKINEN. SYR KNAPPHÅL, HÅLSÖMNAD, BRODERAR, STOPPAR SÖNDRIGT LINNE. 

FULLSTÄNDIG UNDERVISNING. 

Nornans Symaskins-Verkstad, 
6 B I R G E R J A R I S G A T A N 6 . 

ALLM. TE EFON: 

8 6 8 . 

4 7 

Generande hårväxt 
BORTTAGES FÖR BESTÄNDIGT. (ELEKTROLYSE), PATE 
EPILATOIRE TILL EGEN BEHANDLING ANSIKTSPLEJE, 

F r u F R . W E N D R I C H S 
F i l i a l k l i n i k , 

NORRA WALLGATAN 102, MALMÖ. 

Markiser 
Persienner 

Tålt, Flaggor 
Presenningar 
Segelduk 

Hästtäcken 
Mattor . . 

P.ERIGSSON&GQ 
HUFVUDKONTOR: GÖTEBORG 

FILIALKONTOR: STOCKHOLM 

B l u s l i f , 
SMAKFULLT URVAL, TILL BILLIGASTE PRISER 

HOS 

K. Forsberg & C:o. 
Operahuset. 

e b ä s t a s i d e n t y g e r n a 

Nyheter i största urval direkt fran fabriken. 

ERHÅLLER MAN AF FÖRSTKLASSIGT RÅMATERIAL I SOLIDA FÄRGER. DEN, SOM I 

ÖNSKAR ETT GODT, HÅLLBART SIDENTYG, TORDE REKVIRERA PROFVER FRÅN DEN 

GAMLA VÄL RENOMMERADE S I D E N F I R M A N 

E. Spinner & C:ie, 
(FÖRR J . ZURRERS SIDENFABRIK) . 

TE ERON: 

o I * s O P S XoIt 

RIKSTELEFON: 

1 7 9 . 

# 1 

etableradt i Stockholm 1880. 

l : a A x i t h r a c i t . 

Hushållskol. Cokes. Briketter. 

SÄSOM BEFORDRANDE AF HÅR
VÄXTEN UTBJUDES EN MÅNG
FALD AF MEDEL, HVILKA SÄ
SOM ERFARENBETEN VISAR, ÄRO 
OVERKSAMMA ELLER SKADLIGA. 
GENOM SIN FÖRMÅGA ATT BE
FRIA FRÅN MJÄLL M . fl. HÅR-
SJUKDOMAR OCH GENOM SIN 
FÖRDELAKTIGA INVERKAN PÅ 
HUDEN HAR D:R P. HÅKANS
SONS SALUBRIN MOT HÅRSJUK-
DORNAR VUNNIT ALLTJÄMT ÖKADT 
FÖRTROENDE OCH ANVÄNDNING. 
ALLMÄNHETEN VARNAS MOT 
EFTERAPNINGAR AF FABRIKATET. 
SALUBRIN TILLHANDABÅILES I 
PARFYM-, SPECERI- OCH FÄRG
AFFÄRER. PARTITAGER HOS GEI-
JER & C:O, STOCKHOLM. 

Canfield Ärmlappar. 
Utan sömmar. Utan lukt. 

Vattentäta. 
OÖFVERTRÄFFADT SKYDDSMEDEL FÖR HVARJE 

KLÄDNING. 

C A N F I E L D R U B B E R C O . , 
H A M B U R G , GROSSE BLEICNEN 1 6 , 

DBf~ ENDAST ÄKTA MED VÄRT SKYDDSMÄRKE 
»Canfield.. 

Garantibevis medföljer hvarje armlapp. 

"Möbe l t ink tu ren K O S M I N " 
rekommenderas som det yppersta putsmedel för po
lerade möbler. Finnes hos de flesta herrar handlande 
samt i parti hos 

Jon. D. Andersson, Malmö. 

I N T Y G : 
MALMÖ DEN 1 2 NOV. 1900 . 

EFTER ATT HAFVA DELS Å ÄLDRE OEH DELS PÄ 
NYARE MÖBLER UPPREPADE GÅNGER FÖRSÖKT DET 
PREDARAT SOM AF FIRMAN J O H D A N D E R S 
S O N BLIFVIT UPPFUNNET TILL TJÄNST FÖR MÖBEL
FABRIKANTER OCH PRIVATPERSONER, ATT DÄRMED 
DELS RENGÖRA DELS UPPFRISKA POLERINGAR, KUNNA 
VI MED NÖJE ÅT DETSAMMA LÄMNA VÅRT BÄSTA 
ERKÄNNANDE. 

MALMÖ SOM OFVAN 
AKTIEBOLAGET A . SVENSSONS MÖBLE

RINGSAFFÄR. 

Thorvald Sten. 
( G . A . M . 7 0 6 7 4 ) 

• 
Hårsjukdomar. 

Bankaktiebolaget 
Stockholm—Öfre Norrland, 

Drottninggatan 6. 
HUSHÅLLSRÄKNING 4'/2 % • 

KASSAFACK TILL 15 , 20 , 2 5 KRONOR. 

LAGERMANS: 
Blank-Svärta 

"TOMTEN" 
P Å C. & E. Gernandts förlag 

HAR UTKOMMIT Å 2 KR. 5 0 ÖRE. 

En hemlös 
och andra berättelser 

AF 

Jane Gernandt-CIaine, 
NÄR MAN HUNNIT TILL SLUTET AF DENNA 

BOK — — — HAR MAN ÅTERFUNNIT JANE 
CLAINE, SÅDAN HON VAR FÖRE SIN LANDS 
FÖRVISNING TILL PAMPANS LAND, OCH FUN 
NIT HENNE HA BEVARAT SIN DIKTNINGS 
SÄREGNA LYNNE, DESS SJÄLFULLA TAN 
KEFINHET OCH VEKA KÄNSLIGHET, DESS 
POESI OCH DESS MYSTIK. 

(GEORG NORDENSVAN I DAG. NYH.) 

Depositionsräkning 
Räntegodtgärelse 5V2 P R O C . 

Aktiebolaget 

Stockholms Diskontobank 
Hufvudkontcr: REGERINGS G. 1 
Ardeinlnffskontor: HÖTORGET 8. 

Göteborgs 
Enskilda Bank 

BRUNKEBERGSTORG 1 2 . 

Sparkasseränta 4'2 proe. 
Föreningsbanken. 
HUFVUDKONT.: S t o r k y r k o b r l n k e n S , 

EXPEDITIONSTID VslO—VS4. 
AFDELNINGSKONTOR: S t o r g a t a n 1 . 

EXPEDITIONSTID V2U—3 OCH 5 — 7 . 

HÖGSTA DEPOSITIONSRÄNTA 5Vs %• 
SPARKASSERÄNTA 5 % + ANDEL 1 VIN

STEN PÄ SÄTT I SPARKASSEBOKEN ANGIFVES. 
SPARKASSERÄKNINGSHAFVARES ANDEL I 

1 8 9 9 ÅRS VINST = 4 , 0 0 0 KR. 

I Fru Amalia Wickmans Pensionat, 
VASAGATAN 35 , GÖTEBORG, 

EMOTTAGAS ÄFVEN RESANDE PÅ LÄNGRE ELLER 
KORTARE TID. FRISKT OCH VACKERT LÄGE. VACKRA 
RUM. GODT BORD. MODERATA PRISER. 

MALMÖ DEN 2 1 NOV. 1900 . 
HÄRMED INTYGAS ATT DET PROF PÅ RENINGS 

MEDEL FÖR POLERADE MÖBLER, SOM AF FIRMAN 
J O H . D . A N D E R S S O N , HÄRSTÄDES, BLIFVIT 
MIG TILL AFPROFNING TILLSÄNDT BEFUNNITS VARA 
AF OVANLIGT GOD BESKAFFENHET OCH BÄTTRE ÄN 
FÖRUT I HANDELN FÖREKOMMANDE SÅDANT, DÅ 
DENNA VÄTSKA EJ ENDAST PÅ KORTARE TID BORT
TAGER DE Ä POLERINGEN UPPKOMNA FLÄCKAR OCH 
OLJEUTSLAG ÄN FÖMT BEGAGNADE MEDEL, UTAN 
DÄRTILL FULLKOMLIGT ÅTERSTÄLLER DEN FORNA GLAN
SEN. MALMÖ SOM OFVAN 

C . J . BERGMANS MÖBLERINGSAFFÄR. 

A.xcl Hergmun. 

I FLERA FÖREGÅENDE ARBETEN HA VI HAFT 
TILLFÄLLE ATT BEUNDRA DEN SANNT KVINN
LIGA TJUSNING OCH MÄKTIGA GENIA
LITET, SOM I SA HÖG GRAD UTMÄRKER DEN
NA FÖRF:AS TIDIGARE ARBETEN. I DETTA^NU 
FÖRELIGGANDE ARBETE MÖTES LÄSAREN ÅTER 
AF DENNA MÄKTIGA KÄNSLA OCH TA
LANGFULLA SKILDRAREFÖRMÅGA. 

(VESTERNORRL. ALLEH ) 

Capsuloids 
är den bästa järnmedicin. 

H v a r f ö r ? 
Fm PH ATI Capsuloids INNEHÅLLA ENDAST 
EJUCUCUl NATURLIGT JÄRN, OMSORGSFULLT UT 

DRAGET UR FRISKT OXBLOD. FmpHfln ^E
 V A N LIGA JÄRNPREPARATEN, OSÅ-

HlilrJUclll VÄL PILLER SOM MIXTUR INNEHÅLLA 
EN MÄNGD STARK SYRA, OCH DÄRFÖR ÄRO 
SÅ FÖRSTÖRANDE FÖR MAGEN OCH TÄNDERNA. 

Fm PH 3 TI Capsuloids ALDRIG INNEHÅLLA SY-
L l l l C U a l l r a j O C N DÄRFÖR ÄRO LÄMPLIGA FÖR 

ÄFVEN DEN KLENASTE MAGE HOS GAMMAL 
ELLER UNG, OCH DE SVÄRTA EJ TÄNDERNA. 

Fm PH fl fl a " V A R KRAFT O C ' T T E N E R G ' BEROR 
£,111C Hal l PÅ MÄNGDEN AF DET NATURLIGA 

JÄRNET I BLODET, OCH Capsuloids tillföra 
BLODET JUST DEN DÄRAF behöfliga kvantite
ten. 

FmpHnn hälsa'frislc fär°* kraft' enero| 

CilllCUall 0 CH GOD matsmältning SAMT 
GOD sömn UTAN ALL FRÅGA ÄR EN FÖLJD AF 
DEN RIKLIGHET AF BLOD. SOM FRAMBRINGAS 
GENOM ATT INTAGA CAPSULOIDS. 

X-JliCU&II SULOIDS, GENAST UPPTAGES AF BLO
DET, ÅSTADKOMMER RIKLIGT GODT BLOD OCH 
DE RESULTAT, SOM VISAT SIG GENOM ATT 
GIFVA CAPSULOIDS FÖR hufvudvärk, hjärt
klappning, benägenhet FÖR svimnlng OCH 
förstoppning, SOM SÅ OFTA ÅTFÖLJA blod
brist OCH bleksot, ÄRO i HÖGSTA GRAD PÅ
FALLANDE. 

ERHÅLLAS i SVERIGE å alla APOTEK å KR. 
2 , 5 0 PR ASK. ENDA FABRIK : Capsulold Com-
PANY, 3 1 SNOW HILL, LONDON. 

V ä x t e r 
till grupper och rabatter, 

Stamrosor och Kaktus-Dahlior 
försäljas till utplantering i goda exemplar, 

RÖRANDE ^SORTER OCH P R I S HÄNVISAS TILL ANNONSEN 

I IDUN N:R 2 1 . 

HAGA TRÄDGÅRD, Stockholm. 
A l l m . te lefon 4 4 IS. 

Milowska skolan för flickor 

BÖRJAR SITT FEMTONDE LÄSÅR DEN 5 SEPT. 1 9 0 1 . NORMALSKOLANS PLAN FÖLJES I ALLA ÄMNEN 

T. O. M . ÅTTONDE KLASS. NYBÖRJARE MOTTAGAS. PROSPEKT SÄNDAS! 

C e c i l i a MilOW, Skolans föreståndarinna. 
R E F E R E N S E R : GENERALSKAN ERICSON, ÖFVERSTINNAN E . MATÉRN, FRÖKEN ELLEN FRE-

STADIUS, FRU AUGUSTA MANNERFELT, Sköfde; GREFVINNAN LEWENHAUPT, Vesterås; FRU LIND 
AF HAGEBY, F. ASCHAN, DOKTORINNAN EUGENIE STEINMETZ, FRÖKEN ELISABETH SANDIN, Stock
holm ; REKTOR LAGERGREN, Linköping; LEKTOR LING, Göteborg.< 

Oerhördt billi 
C V P Q O Ä T C A N INNEHÅLLER FÖLJANDE VA 
Ö V C A - B A L O C L L R O R : 1 BORDDUK (FIN KVA
LITÉ), 1 HUSHÅLLSVÅG (VÄGER INTILL 1 2 KILO) 1 
PLÅNBOK, 1 MIKROSKOP (FÖRSTORAR 1,000 GÅN
GER), 1 BREFVÅG, 1 RAKKNIF (EXTRA FIN), 1 VERK
TYG INNEH. GLASSKÄRARE, KORKSKRUF M . M . 
1 PAPPERSKNIF, 1 URKEDJA (NICKEL), 1 BRÖD 
KORG, 1 VIRKASK, 1 EX. NY PRAKTISK KOKBOK 
(100 SIDOR), 1 SÄLLSKAPSSPEL, 1 FINGERRING, 
NOTESBOK, 1 FLASKA PARFYM. 

ALLA OFVANSTÄENDE UTMÄRKTA, VAROR SÄLJAS 
NU FÖR ENDAST SEX ( 6 ) KRONOR. ÅTERFÖRSÄLJARE 
PASSEN PÅ! UTSÄLJNINGSPRISEN ÄRO MINST 1 5 
KR. VARORNA SÄNDAS (INPACKADE I FRI LÅDA) 
PR JÄRNVÄG MOT EFTERKRAF ELLER FÖRSKOTISLIKVID. 

O B S . ! INGEN HUMBUG. TILL FULL BE 
LÅTENHET GARANTERAS. SKYNDA ATT REKVI 
RERA. ADRESS: 

M A R T I N J O H A N S S O N , EDANE. 

9 MUSIKINSTRUMENTS 
STRÄNG- CCH BLÄSLNSTRU MERIT ALLA SLAG, MCK. YETINSIMMENI, 
SPELDOSOR, ÄKTA MAGDEBURGER-DRAGS-PEL, MUNSPEL, STRÄN
GAR TTML ÖFRRJA TILLBEHÖR M. M. KÖPA* TORA*LAKTIEAST HOS 

BENGT DAHLGRENS AKTIEBOLAG ARSENALSGATAN I. STOCKHOLM 
9 

-RANT HED FÄRGLAGDA PLANSCHER ERT-ÄLLA» C 
^ KOSTNADSFRITT PÄ BEPIIRAN. £ 

ANDRA HÄFTET AF "MOSTER E M M A S V Ä F 
BOK", MÖNSTER MED ILLUSTRATIONER TILL 

VACKRA HEMVÄFNADER, LÄMPL. TILL GARDINER, 
MÖBELTYGER, HERRKOSTYMER, PROMENAD- OCH 
BRUDDRÄKTER, ERHÅLLES MOT 1 KR. 3 5 ÖRE POST
FÖRSKOTT FRÅN ANDERSSON, BJÄRSTAD, KUDDBY 

Finnes i alla finare parfymaffärer. 

i Glöm icke $ 
5< at t » 
l M u s t a d s l M u s t a d s 

ITa f f e lg rädd l 
4( ÄR b ä s t a OCH b i l l i g a s t e )T> 
4{ b o r d s m ö r . » 


