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AUGUST MALMSTRÖMS E F T E R L Ä M N A D E STORA OLJEMÅLNING »BRAVALLA S L A G » , NU UTSTÄLLD A KONSTNARSHUSET I STOCKHOLM. 

» B R Å V A L L A S L A G » . 

VI MÖTTES HÄROM dagen af en 
pikant syn, då vi oinbjudna och snart 
sagdt genom stängda dörrar gingo npp 
för de mattbelagda trapporna i Konst

närshusets vestibuler och utan någon sorts 
anmälning via livréklädd neger stego på i 
utställningssalen. 

Belysta af det kraftiga takljuset, lågo tvärs 
öfver golfvet två jättedukar med hela knippen 
af kämpande vikingagestalter oeh i hautrelief 
öfver desamma två kvinnliga, som det före
föll, tjänsteandar, i full fart med att medels 
våta trasor befria konstverken från årsgam
malt dam. 

Att de så nitiskt arbetande damerna emel
lertid, trots den något duperande kostymen, 
ej tillhörde hjälphustrurnas klass, framgick 

ögonblickligen af konversationens art och deras 
rösters mjuka tonfall. Där föllo ord om färg
valörer, perspektiv och ljusverkan, hvilket allt 
röjde artistnaturerna. 

De båda damer, som för tillfället iklädt sig 
tjänarinneskepelser, voro också de kända måla
rinnorna, fröknarna Anna Billing och Clara 
Löfgren,. hvilka ifrigt sysslade med de förbe
redande arbetena för utställandet af aflidne 
professor August Malmströms båda dukar 
»Bråvalla slag», detta af legendens skimmer 
omstrålade konstverk, som med sitt sedan 
år tillbaka skönjbara spår efter ett af artistens 
missmodiga ögonblick och sin af skilda konst
utvecklingar påverkade komposition, bär vittne 
om en konstnärs lifslånga kamp med ett gigan
tiskt ämne. 

Nu sitta de båda dukarne sedan en vecka 
upphissade på hvar sin vägg i Konstnärshusets 

utställningssal, och som komplettering till de
samma äro vidfogade de skisser konstnären 
på förhand gjorde upp, innan han på allvar 
började bearbeta sitt stoff. 

Den äldre duken, som är mindre till for
matet än den senare, präglas, trots det hero
iska ämnet, af ett visst bredt lugn, hållen som 
den är i en varmt rödgul ton, och af en 
påfallande enkelhet i grupperingen. Oeh det 
kan icke frångås, att konstnären här funnit 
det rätta uttrycket för hvad han velat ge. 
Dessa kämpagestalter lefva verkligen, deras 
rörelse tolka öfvertygande den gigantiska 
mannakraft och man skulle kunna säga den 
dödsglädje, hvaraf dessa sagans hjältar be
själades i striden. Kompositionen har med 
logisk följdriktighet vuxit fram ur mästarens 
fantasi, man märker intet sökande eller gjordt 
i figurernas gruppering, ingen lucka i tanke-
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gången, och trots sina aldrig fullbordade de
taljer är konstverket ovillkorligen ett af Malm
ströms mest betydande. 

Långt mindre lycklig har den senare ver
sionen blifvit. Dessa massor af brottande 
vikingar kring den hvithårige konung Harald 
Hildetands dödspräglade gestalt under den 
oväderstunga himlen, där valkyriorna storma 
fram mot Valhalls solborg, verka nog så effekt
fullt, . men det är i de flesta fall blott yttre 
rörelse utan motsvarande inre lif. 

Med afsevärd pekuniär uppoffring har Idun 
fått tillstånd till den i dagsnumret framställda 
reproduktionen af det märkliga nationella 
konstverket, åt hvars slutliga, fullbordande 
mästaren aldrig fick tid att ägna sig, innan 
penseln för alltid föll ur hans hand. 

Vår ursprungliga mening hade varit att få 
afbilda äfven den äldre och mästaren fullt 
värdiga duken för att bereda en omdömesgill 
och intresserad publik tillfälle att jämföra de 
båda konstverken med hvarandra. Tyvärr ha 
det Malmströmska boets utredningsmän ej 
ansett sig kunna tillmötesgå våra framställ
ningar i denna riktning, hvarigenom de, enligt 
vår och mångas oförgripliga mening, helt visst 
gjort konstnärens minne en tvifvelaktig tjänst. 

Samtidigt meddela vi äfven en interiör från 
konstnärens atelier, sådan den tedde sig vid 
hans frånfälle. Öfver dörren till höger hänger 
modellen till Kung Heimers harpa. Till vän
ster synas ett par af hans allra sista verk 
med motiv från den barnavärld, som han så 
högt älskade, samt en flik af »Bråvalla slag». 

A M E R I K A N S K A H E M O C H S V E N S K A . 

VID GENOMLÄSANDET af Iduns frågo-
afdelning för den 7 september d. å. 

fästes min uppmärksamhet särskildt vid frå
gan n:r 577. »Talangfull och bildad lands
fru» begär däri råd, huru hon skall inrätta 
sitt hem, så att det kan skötas utan de dyra 
och otillfredsställande tjänarne, eller med blott 
en sådan. Vidare nämner hon, att hon hört 
omtalas, huru i England och Amerika stora 
familjer kunna reda sig med blott en tjänar-
inna. — Frågan har hos mig väckt lusten att 
i Idun få gifva en jämförande skildring af 
hemmen i Amerika och Sverige, helst som 
spörsmål i denna riktning ofta mött mig. 

Den stora olikhet, som finnes mellan vårt 
lands och Amerikas hem och hemlif, baserar 
sig på långt bort i tiden grundade skiljaktig
heter. Man måste härvidlag taga i betrak
tande olikhet i folk-kynne så väl som i po
litiska, sociala och klimatiska förhållanden. 

De svenska hemmen hafva sedan urminnes 
tider utbildats och ordnats för att skötas med 
flere tjänare. I städerna — och ännu mera 
på landet — äger samma förhållande rum 
ännu i dag. Gå vi tillbaka i historia och 

Vid alla tillfällen då förut Aseptin och Amy
kos begagnats bör man numera alltid använda 
F. Paulfs »Antiseptisk Ä z y m o b . En stock
holmsläkare intygar härom bl. a.: »Sedan mer än 
ett år tillbaka använder jag- i min praktik och 
till dagligt bruk i hemmet Antiseptisk Azymol och 
har funnit att detta preparat såsom gurgelvatten 
och till tvättning och omslag på sår o. a. tillfäl
liga yttre skador m. m. är af stort värde samt att 
ingen af de i handeln förekommande af mig för
sökta aseptinsorter ens tillnärmelsevis kan komma 
i jämförelse med >Antiseptisk Azymol». — Den 
»Antiseptiska Azymolen» säljes på blå 1/.2-liter
flaskor å 1 kr. å apotek, parfym- och speceriaffä
rer m. fl. 

Fin, hvit och fraiche bli hy och hud om man 
alltid tvättar sig med F. Paulfs AZYMOLTVÅL, 
som tillverkas under läkarekontroll. F. Pauli's 
Azymoltvål erhöll guldmedalj London 1899. 

AUGUST MALMSTRÖMS ATELIER. ORLING FOTO. 

saga, se vi vikingens och odalbondens fruga 
omgifven af tärnor och trälinnor, så helt och 
oskiljaktigt bundna till henne, att de, frivil
ligt eller med tvång, offrades vid hennes döds
bål eller grafhög. Under feodaltiden voro 
herregods och större gårdar fulla af liftjänare, 
småsvenner, kammartärnor, fatburskvinnor, 
hjon och tyenden af alla slag. På sjutton
hundratalet kunde den kvinnliga tjänsteperso
nalen på ett gods uppgå till dussinet och 
mera; och först ifrån midten af adertonhun-
dratalet kunna vi spåra denna gradvis inträ
dande inskränkning af tjänarnes antal, den 
hastiga stegring af löner, den flyttningsoro 
och jäsning i sinnena, som nu allt mera tilltar 
och tydligen påvisar, det tiden för stora re
former inom hemfrågan är inne. 

Af det ofvan anförda se vi, huru som hos 
den svenska kvinnan nedärfts principen och 
uppfattningen ätt mera vara den styrande, 
befallande än den, som är den främsta i att 
handlägga det husliga arbetet. Jag klandrar 
henne ej — det är traditionelt. 

Blicka vi däremot tillbaka till den tid och 
det folk, som bildade de första New Englands
hemmen, få vi strax klafven till, hvarför det 
amerikanska hemmet kan skötas så enkelt och 
stilla, ty äfven det är traditionelt. — Allvar
lige, fäste, beslutsamme män, stilla blida kvin
nor landade med »the Mayflower» vid Rodhe 
Islands kust —- där det nuvarande Providence 
ligger. De ägde den tidens högsta bildning, 
fördjupad och förädlad genom en grundlig 
kännedom, en lefvande insikt i Guds heliga 
ord. Såväl deras föräldrar som de själfva 
hade pröfvats i lidande, fattigdom och för
följelse för sin tro. Henrik VIII, oberäknelig, 
sedeslös och grym, ständigt vacklande mellan 
tvänne trosbekännelser, hade konfiskerat de
ras egendom. Hans dotter, »bloody Mary», 
lät kättarbålen flamma öfver hela England, 
och Elisabeth tvingade desse fromme purita
ner först att flykta till Holland — Leyden — 
för att slutligen öfv«r Atlantens öde vidder 
hamna vid Nordameiikas kust. De voro i 
sanning »pilgrimer», nödigt mötande okända 
faror, mödor och umbäranden, blott de fingo 
dyrka sin Gud så, s jm de ansågo vara rätt 
och sant. De voro systrar, dessa matmödrar 
och tjänarinnor, och, förenade genom samma 
lidande, samma tro, samma hopp, blefvo de 

det ock under nybyggarelifvets hårda arbete. 
Det är med djup pietet och entusiasm, som 
New-Engländaren talar om dessa sina förfäder; 
och att räkna sin härstamning »from the 
pilgrims» gäller i det för aristokrati svaga 
Amerika mera än äfven de mest glänsande 
europeiska anor. Genom deras tillvaros sorl 
och brus, under valkampanjens "hetta, affärs-
lifvets eggelser, rikedomens frestelser och för
vekligande inflytande går dock hos dessa ätt
lingar ett puritanskt drag af mod, sanning 
och arbetskärlek, af enkla seder, vördnad för 
gammal häfd och en stark solidaritetskänsla 
för hem och familj som en bevarande kraft. 
»The old homestead», där kanske farfar eller 
far sprungit som en barfotad farmarpojke, är 
en • evigt grön, fridfull plats i deras minne. 
Hör dem sjunga sitt »home, sweet home» och 
I skolen tycka, att dess eko återljuder från 
de förste nybyggarnes okända hvilorum. 

Den svenska kvinnan har nordgermanens 
hela drömmande fantasirika och djupt kän
nande anläggning. Hon gifver efter för stäm
ningar, hon tänker mycket, som aldrig får lif 
i handling. 

Nordamerikanskan däremot har denna brit
ternas skarpa, exakta blick för förhållanden, 
en medfödd förmåga att fatta fakta och kon
sekvenser. De så att säga se tingens kontur, 
där vi däremot mera se färgskiftningar, skug
gor och dagrar. I detta afseende synes det, 
som om svenskan och nordamerikanskan ut
gjorde antipoderna i den germanska skalan. 

I politiskt och socialt hänseende är skill
naden märkbar. Det lilla välordnade, royalis-
tiska Sverige, med dess urgamla uppfattning 
af rang och värdigheter, dess betitlade ämbe
ten, kårer och stater, dess adel och fldeikom-
misser samt den egard och hänsyn det måste 
taga till grannländer och europeisk uppfatt
ning, tyckes mig lik en äldre dam, som styr 
sitt hus efter gammal regime och gör les hon-
neurs med hjärtlig och värdig gästfrihet. I 
hennes hälsning finnes något fint, behagligt 
och nobelt. 

Amerika däremot, med dess ofta skeende 
politiska växlingar, där ett presidentskifte kan 
verka förändring ända ned till den minsta af 
statens beroende tjänare, sina starka bryt
ningar genom republikaner och demokrater, 
sin obegränsade frihet, Amerika med dess 

F Ö R H U S M Ö D R A R O ^ I C T K O M P O S I T I O N S L I N N E , K R A G A R , MANSCHETTER O. B R Ö S T - , „ . . , I T 

ATT B E A K T A ! V F U » . . V E O K . HVITA OCH KULÖRTA. INGEN TVÄTT OCH STRYKNING. GARANTERADII IFTFRII 
SÄLJES I ALLA VÄLSORTERADE MANUFAKTUR OEH HVITVARUAFFÅRER. E NJ_ P R O F CARL TH 

RIKS 38 33. S V E N S K A K O M P O S I T I O N S L I N N E F A B R I K E N , S T O C K H . ALLM. 16893. MÖRNERS ANALYS. 

EN KOMPOSITIONSLINNEKRAGE VARAR I ÅRATAL OCH KOSTAR 
BLOTT 1:50. UNDER SAMMA TID ÅTGÅR MINST 1 DUSS. KRAGAR 
SOM MED TVÄTT OCH STRYKNING KOSTAR LÄGST 20 KRONOR. 

JÄMFÖRANDE RESULTAT AF VECK OCH MANSCHETTER. 



— 755 — IDUN 1901 

penningmakt och äflan och där hvarje gosse 
öfvas till talare och drömmer sig ett president-
skap, liknar en ung kvinna, som gladt och 
ogeneradt räcker en sin hand, men hvars egen 
bekvämlighet och skönhet mest upptaga hen
nes tankar. Inom det sociala och hemlifvet 
ljuda orden: »jag måste, jag kan, jag vil l», 
med friskare klang än här. 

Det är icke den amerikanska millionärens 
eller den rike uppkomlingens, icke emigrantens 
eller den fattiges hem och hemseder jag läg
ger som norm för mina jämförelser; utan dessa 
genuina, mer eller mindre välbärgade, ord
ningsfulla hem, där fin bildning, intelligens 
och sundt arbete så behagligt förenas. De 
lämpa sig också bäst som motstycken till vår 
egen bildade medelklass' hem. 

Då de unga amerikanarna gifta sig, äro så 
väl deras egna som världens anspråk på det 
nybildade hemmet mycket enkla. Ofta sätta 
de till en början icke ens eget bo, utan skaffa 
sig blott möbler till ett å två rum och blifva 
inackorderingar (boarders) hos någonderas för
äldrar, i annan familj, eller på hotell. I an
nat fall hyres ett mindre hus eller villa. — 
Våningar, sådana som hos oss, existera ej — 
de äro antingen ytterst dyra och luxuösa eller 
kasernrum för arbetsfolk. Fulla af ungdoms
mod, arbetslust och tro på sig själfva och 
hvarandra draga de därin. 

Ej sällan utgöres deras inkomst endast af 
mannens veckoaflöning, med eller utan ett till
skott från enderas föräldrar. Äger han pen
ningar dessutom, insättas dessa ofta i den 
affär, advokatfirma eller företag, hvari han 
arbetar; äro de hennes, ställas de på förränt
ning utan risk. Men, må vara, att de ungas 
resurser äro ringa, så gör dock friheten från 
skulder och borgensförbindelser att de, trots 
ansträngande, träget arbete och försakande af 
lyx, i allmänhet äro så lyckliga och bekym-
merslösa som fåglarne under himmelen. Från 
barndomen vana att deltaga i och förstå hvad 
ett hems skötsel fordrar, finna männen det 
alldeles naturligt att hjälpa hustrun så, som 
han förut hjälpt modern, där så fordras; Och 
denna deras inbördes hjälpsamhet, praktiska 
blick och förnöjsamhet -t— att aldrig fordra 
mera än de kunna gifva — är en väl så stor 
faktor att räkna med som hustruns duglighet. 
»Three cheers for them»! 

Utrustad med verklig sakkännedom och in
sikt tager den unga amerikanska hustrun sitt 
hem i besittning. Hvarje syssla, hvarje hand
grepp har hon icke endast lärt, utan hon är 
vand därvid. Har hon tjänarinna, bibehåller 
hon dock städse sin plats som den första i 
arbetet och utför detta med en raskhet och 
nätthet, som hon också fordrar af sin hjälp
reda. Intet arbete inom eget hem är under 
hennes värdighet, hon är och blir »the lady» 
trots allt. — Ingen nation kan väl framvisa 
en mera bortskämd, egensinnig flicka än den 
amerikanska arftagerskan är. Hon har rest 
i Europa (done Europé) och därunder tilläg
nat sig alla möjliga och omöjliga extravagan
ser och nycker, som hon sedan medför hem 
och än mera öfverdrifver. Men skulle så 
hända, att fadern helt plötsligt förlorar på 
börsen eller genom någon affärskrasch bringas 
till ruin, genast är hon färdig att kasta allt non
sens öfver bord och använda sina kunskaper 
på affärskontor, tidningsbyråer och banker — 
en glad angenäm, beslut.sam kvinna. »Three 
cheers for her too!» 

Men, torde mången invända, när nu så väl 
man som hustru på detta sätt dagligen syssla 
med gröfre arbete, hvad tid och lust hafva 
de då kvar att öfva talanger, se sina vänner, 
njuta af konst och litteratur, med ett ord, 
lefva som bildade, intelligenta människor? 

Det kan icke förnekas, att den unga hustru, 
som har små barn och ingen tjänarinna, för 
ett öfveransträngdt, instängdt och försakande 
lif. 

(Forts.) 

» A T T GÅ F R U N T I L L H A N D A » . F Ö R 

I D U N A F S N O R R E . 

STOR KONSELJ i paulun. 

»Vi ha inte råd,» sa' frun, 

»ha båd' kokerska och husa. 

Alla löner växt i höjd, 

när blef väl en jungfru nöjd, 

man får jämka så och krusa.» 

»Men jag har tänkt ufet bra: 

vi en bättre flicka ta', 

se'n vi nu släppt af Amanda. 

Så'na finns det dussinvis, 

som för billigare pris 

vilja gå en fru tillhanda.» 

Morgon efter denna natt 

viktig vid sitt skrifbord satt 

frun med brillor på sin näsa; 

rik på tankar, fast ej lång, 

stod i Idun nästa gång 

följande annons att läsa: 

»För en mus. bild. nick. ej gam. 

finnes pl. i fin ans. fam. 

att gå fr. tillh. m. m. 

fri res. o. fri. vivre fås. 

Ans. som medl. af fam. förstås, 

svar till 'Ang. hem' adressera.» 

När Amanda i sin stass 

vandrar till sin nya »plass» 

med sin goda lön på fickan 

själfmedveten, stolt och stram, 

landtligt blyg, försagd och tam, 

kom den stackars »bättre» flickan. 

Att som af sig själft det föll, 

kokerskan sitt rum behöll, 

knappt behöfves att man säger, 

liksom ock man bör förstå, 

att hos barnen i en vrå 

fröken» fick ett fridfullt läger. 

Och på hennes skuldror nu 

lassar så vår goda fru 

först det värf, som var Amandas. 

Att förljufva hennes lott 

därtill annat smått och godt 

i en älsklig röra blandas. 

Som vid »bildningen» lagts vikt, 

blir det hennes ljufva plikt 

barnens alla läxor sköta. 

Och när mamma ej »har tid», 

skall hon stoppa därbredvid 

alla strumpor, som de nöta. 

Sy åt frun tapisseri 

och som afbrott däruti 

pojkens spräckta byxor lappa. 

MM MIMI ILL MMMMMIIILMMMMIIMANMMMMMMMIMMMMMMIMMMMMMM 
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I K. M. LUNDBERG I 
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Och i kvällens stilla frid 

så får »fröken» sticka vid 

gamla strumporna åt pappa. 

Sätta blommor uti glas, 

spela, när det är kalas, 

torka diskar se'n på kvällen 

och få känna som en brist, 

att hon ändå ej till sist 

räcker till på alla ställen. 

När på sönda'n köks-Kristin 

ledig vandrar ut så fin 

med sin fästman i »naturen», 

herrn och frun på middag gått, 

då blir frökens vissa lott 

passa barnen och tamburen. 

Blir hon så nervös och trött, 

ja, då känner frun sig stött, 

hennes »nycker» ej begriper. 

Och hon får en liten vink, 

att man ej kan tåla »kink» 

eller »så'nt där folk som piper». 

Och hon är gunås så dum, 

att om kvälfn till jungfruns rum 

hon med afund tanken sänder; 

när hon efter dagens fläng 

ändtligt kryper i sin säng, 

så har lillan »ondt för tänder». 

Om till sist för allt sitt slit 

fröken gör en blyg invit 

och om lönen ej kan tiga, 

frun blir häpen, ond och het: 

»Hur ska' vi ha' råd med det, 

när vi ha' så dyrbar piga!» 

Tyde gåtan hvem som vill: 

godt tycks kassan räcka till, 

fester ges, och fin är mamma, 

men jag gjort det vissa rön, 

blir det tal om frökens lön, 

är man fattig med detsamma. 

Det är nobelt af vårt kön 

att för klen och ingen lön 

våra »bättre» systrar pressa. 

Om i pigors knog de gå, 

må åtminstone de få 

samma rätt och lön som dessa. 
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REVISORN I 

PÅ N I L S P E R S O N N E S 25-ÅRSDAG. 

1 FJOL FYLLDE herr Personne 50 år som 
världsmedborgare. Nu i dagarne har han 

fyllt 25 år som skådespelare. Hyllad och ärad 
blef han på sin hedersdag i fjol och blef det 
naturligtvis och med rätta äfven nu. 

Han har under de senast gångna 25 åren 
oafbrutet verkat vid en och samma scen och 
varit en af dess allra mest använda krafter. 
Hän har arbetat sig fram med seg viljekraft, 
med lika mycken energi som intelligens, från 
en begåfvad möjlighet till en pålitlig utilitet 
och från denna ståndpunkt vidare fram till 
den gedigne och mångsidige karaktärsskåde
spelare, vi nu äga i honom. Han har konse
kvent och säkert utvecklat sin talang på 
samma gång han utvecklat en arbetskraft och 
en vigör öfver de vanliga måtten. Förutom 
skådespelare har han i 7 år varit dramatiska 
teaterns förste regissör och har iscensatt en 
mängd stycken, han har i sammanlagdt 7 år 
varit föreståndare för teaterns elevskola och 
var i 4 år medlem af teaterns styrelse, innan 
han 1898 blef dess ledare med titel intendent. 
Han har på lediga stunder öfversatt en hel 
mängd stycken, större och smärre, såväl af 
klassiska som af moderna författare, af Teren-
tius, Lessing, Schiller, Kleist, Alfred de Musset 

DAHLLOF FOTO 

m. fl. På sin 25-årsdag uppträdde han i 
Löpe de Vegas »El .major imposible», öfver
satt af honom själf och antaget till uppförande 
redan under den föregående direktionen. 

Och han har outtröttligt varit i elden i 
teaterns repertoar under dessa 25 år, både i 
roller, där han passat, och i roller, som legat 
mindre väl för hans temperament, han har 
fått öfning på snart sagdt alla områden, och 
han har från hvarje uppgift tagit sats till 
den nästa. Eedan hösten 1885 skall, enligt en 
uppgift i den biografiska handboken »Europas 
konstnärer», hans meritförteckning ha upp
tagit 112 roller — hur många han spelat under 
de 16 år, som sedan dess följt, har han kan
ske icke själf räknat efter. Hans verksamhet 
är med ett ord redan ur kvalitativ synpunkt 
sedd högeligen imponerande. 

Då han den 20 november 1876 debuterade 
som den ena af de båda ungherrarna i »Herr 
Perichons resa», hade han förut två gånger 

»TRETTONDAGSAFTON ». 

uppträdt i Stockholm, men det var som amatör. 
Han var i Upsala — där han läste på hof-
rätten — en mycket uppburen studentaktör 
och komiker, och det var under studenternas 
teaterturné sommaren 1874 till förmån för 
kårens byggnadsfond, som han den 13 och 
14 juni uppträdde på Hammerska ladans scen 
i ett franskt lustspel »Herr Fadinards bröllop». 
Två år senare uppgaf han sin juridik och 
gick på allvar till teatern. 

Där mottogs han med välvilja och intresse, 
men det dröjde, innan han fullt visade, hvad 
han dugde till. Dilettanten från spexen i 
Upsala rörde sig med ledighet och säkerhet 
på scenen, men det var endast steg för steg 
han arbetade sig fram till en man för sig 
bland det Dramatens gamla garde, han kommit 
in uti, och det är hans heder, att han aldrig 
uppgaf arbetet. Han visade större utvecklings
möjligheter än hvad folket på den tiden kanske 
trodde. Och ur de många försöken förde 
honom talangen, segheten och ej minst själf-
kritiken till en seger, som vi alla veta var 
väl förtjänt. 

Naturligtvis började han med unga roller 
och har småningom öfvergått till äldre — 
något som alls ej utesluter, att man ännu i 
dag kan få se honom spela ung man med en 
liflighet och en abandon, som åtskilliga ung-

BYDOMAREN I »DEN SÖN

DERSLAGNA KRUKAN». 

WINKLER I »GULD OCH 

GRÖNA SKOGAR». 

GREFVE SKYTTE 

>GURLI». 

NARREN I »KRISTIAN II> CYRANO I »CYRANO DE 

BERGERAC». 
DAHLLOF FOTO. 
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domar kunde afundas 50-åringen. Och natur
ligtvis falla hans mest betydande karaktärs
roller inom senare hälften af de 25 åren. Så 
mycket använd som han blifvit, är det om
råde, han rört sig inom, så omfattande, att 
det verkligen har sina svårigheter att i det 
brokiga galleri af typer, han skapat, finna de 
för hans konstnärskap bestämmande och be
lysande grundlinierna. Att fastslå hans egen 
naturell med ledning af de figurer, i hvilka 
han väckt största intresse, är lättare. 

Han har spelat »tout le répertoire», som 
det heter i franska artistbiografier, alla slags 
roller: 

Älskare af olika kulör och valör, äfven falska 
och intrigerande frestare, men helst och bäst 
gladlynta och trefliga ungherrar, sådana Viktor 
Hartman spelade före honom — han var Hart
mans rival redan i debutrollen i »Herr Peri-
chons resa». 

Lefnadsglada unga herrar — de blefvo snart 
sagdt hans specialitet och utgöra allt fortfaran
de en betydande del af hans repertoar. På 
detta område upptog han Svante Hedins man
tel och ärfde flere hans glansroller och åtskil
ligt af hans spelsätt, inberäknadt äfven några 
hans komiska tonfall. I »Fjärilsfebern», i 
»Den gifta mannen i staden och på landet», 
i »En teaterpjes», i »Sparlakanslexor» efter
trädde han Svante med afgjord framgång. För 
hans komiska förmåga inom detta rollfack äro 
titelrollen i »Duvals skilsmässa» och hans genom
roliga flabbtyp »kusin Adhémar» i »Vi skiljas», 
typiska. Många andra uppgifter i samma rikt
ning kunde nämnas — en bland dem, som har 
sin särskilda färgläggning, är titelrollen i »Re
visorn», Gogols ryska satiriska komedi. 

Från den moderna komediens och den franska 
och tyska farsens vivörer är öfvergången 
lätt till kostympjäsernas — det klassiska skåde
spelets och de moderna kostymstyckenas — 
humoristiska figurer. Här träffa vi bland andra 
Mercutio i »Romeo och Julia», don Cesar i 
Victor Hugos »Ruy Bias», Ottavio i Mussets 
»Mariannes nycker» — och från de båda sist
nämnda är steget till Cyrano de Bergerac — 
hans senaste kraftprof — ej synnerligen stort, 
äfven om Cyrano spelar på flere strängar och 
rör sig på ett mera vidsträckt område, som 
sträcker sig från det burleska till det smäktan-
de lyriska. 

Och på detta område kunna vi i en under-
afdelning placera hans Figaro i Beaumarchais' 
»Barberaren» (i »Figaros bröllop» spelade Knut 
Almlöf titelrollen), hans narr i »Kung Lear» 
vid Rossis gästspel 1885, den gladlynte galg-
fågeln Straforel i Rostands »Romantik», hans 
olika betjänttyper i den klassiska komedien: 
Moliéres Scapin och Terentius' inpiskadt knip
sluga slafvar i de inom sällskapet Iduns 
privata krets uppförda komedierna »Flickan 
från Andros» och »Eunucken» och som ett 
mycket intresseväckande motstycke till dem 
hans med drastisk bredd karaktäriserade Arv 
i Holbergs »Henrik och Pernille». 

Den litteraturkunnige läsaren har lagt märke 
till, att de flesta af dessa uppgifter godt kunna 
kallas karaktärsroller och långt ifrån uteslutan
de ha till mål att framkalla skratt. I herr 
Personnes galleri finna vi ytterligare med sådan 
skärpa utarbetade karaktärsfigurer som grefve 
Arcieri i Giacosas »Stulen lycka» — den gamle 
rucklaren och spelaren med den afsigkomnes 
fräckhet och den erfarne mannens goda väder
korn och uppträdande med endast hälft lycka
de försök att bevara skenet af världsman och 
riddersman — och på det komiska området 
en med så bred och saftig humor och med 
ett öfverflöd af målande detaljer genom

förd figur som Malvolio — grefvinnan Olivias 
narraktige och inbilske hofmästare i Shakspe-
ares »Trettondagsafton», kanske den roll, där 
herr Personne nått allra högst i komisk inid-
vidualisering. 

Härifrån är steget ej långt till hans komiska 
gubbar. Framför alla minns man den gamle 
grefve Skytt i »Gurli» och den träaktige byrå
chefen i »Kronans kaka». Sistnämnda stycke är 
en italiensk komedi, och det är mycket möj
ligt, att det äfven bland byråkrater i Italien 
finnes stofiler sådana som denna genuine peruk
stock — men nog var figuren i gång och tal 
och sätt att vara utarbetad på grund af verk
lighetsstudier i vårt eget gamla Sverige, och 
ingenting ondt i det. Också grefve Skytt — 
den gamle vivören med det slöa minnet, han 
som piggas upp af erinringar om baletten 
under hans löjtnantsdagar och om hur cham
pagnen då smakade — är stockholmare i 
hvarje tonfall, flyttad upp på scenen från 
Kungsträdgården, där mer än en dylik gen
gångare från gamla lustiga tider ännu i denna 
dag tar sin middagspromenad. Här ha vi ock 
att anteckna bydomaren Adam i »Den sön
derslagna krukan» af Heinrich von Kleist, 
den sure och bistre rektorsgubben Möller i 
»Första fiolen», den gamla, närsynte, pratsjuke 
och efterhängsne pedanten don Castulo i Eche-
garays »Mariana» och den munvige gubben 
"Winkler — urspårad f. d. grosshandlare med 
hufvudet buret högt och fullt af idéer och 
uppslag, som hålla honom vid andlig vigör i 
utförsbacken — i Tor Hedbergs »Guld och 
gröna skogar». 

Som motsättning till dessa löjliga gubbar, 
hvilka bland andra goda egenskaper ha den 
att ej vara påverkade af berömda föregångare, 
kunna vi från herr Personnes senare år draga 
oss till minnes hans energiskt genomförda 
narr i »Kristian den andre» och hans, då 
detta skrifves, nyaste skapelse: lord Quex. 
För öfrigt har jag här of van ej sagt ett ord 
om hans Ibsenska typer: Hovstad, Styver, 
Hilmar Tönnesen, Stensgaard — de voro nog 
en smula lika hvarandra, men lifligt karaktäri
serade. Att han spelat doktor Rank mot fru 
Hennings — nu senast i Berlin och talat svenska 
på en Berlinerscen — behöfver publiken i 
dessa dagar ej påminnas om. En sydländsk 
frände till Stensgaard var Rabagas — han är 
det, sådan Sardou framställt honom, föga un
derligt således, om han också blef det i skåde
spelarens framställning. Inte har jag heller på
mint om de gånger, den gladlynte skådespe
laren måst taga på sig en mask af orubbligt 
allvar och spela lismande bof eller hemsk 
hämnare — exempel: hans Wurm i Schillers 
»Kabal och kärlek», och Calpurnius, vill jag 
minnas han hette, slafven, som dödade Messa-
lina. 

Och dessutom äro massor af roller — däri
bland ganska ansenliga sådana — här ej 
nämnda. Herr Personne är en artist, som 
försökt sig på allt, lyckats i mycket och på 
sitt bästa område nått mästerskapet. Vid den 
teater, där han för 25 år sedan var den 
yttersta, är han nu den främste, oumbärlig 
särskildt i den glada repertoaren — i den dag 
som är torde ett lustspel ej kunna påräkna 
långt lif vid Dramatiska teatern, om han ej 
är med och bär upp det med sitt friska hu
mör och sin glädtiga fantasi. 

I publikens hyllning på hans 25-årsdag 
ligger alldeles gifvet ett ärligt menadt: god 
fortsättning och väl mött 25 år härefter på 
50-årsjubileet! 

GEORG N O R D E N S V A N . 

BRUKSPATRON W . THAM. H. HOLM FOTO. 

H U S K V A R N A V E R K E N O C H D E R A S 

C H E F . 

INOM DET natursköna och idoga brukssam
hället Huskvarna i Småland firades nyligen 

en anslående hyllningsfest med anledning af 
att brukspatron W . Tham i 25 år då varit 
chef för den stora Huskvarnafabriken. 

Det var främst etablissemangets väldiga 
arbetarekår, som lät sig angeläget vara att 
med fackeltåg, musik och tal bringa den af-
hållne husbonden, sitt tack för ett kvarts 
sekel godt och fraktbärande samarbete. 

Därvid öfverlämnades en storartad subskri-
berad hedersgåfva, bestående af en unik ser
vis af Rörstrands porslin, prydd med det 
Thamska vapnet och Huskvarna fabriksmärke. 

I sammanhang med bilderna från hyllnings
festen är Idun äfven i tillfälle lämna ett par 
interiörer . från själfva Huskvarnaverken, där 
alster såväl för fredlig id som för krigets 
blodiga värf taga form och spridas kring 
världen. Symaskiner, velocipeder och vapen äro 
nämligen företrädesvis de artiklar, som till
verkas vid Huskvarna. 

Placeradt så godt som i den vildaste små
landsbygden, i en högromantisk natur, gör 
det lifliga fabrikssamhället med sina många 
byggnadskomplexer, sina verkstäders buller 
och sina höga skorstenar, ständigt framvällan
de rökböljor, nästan intrycket af en industri
stad i smått. 

Gevärsfaktoriet vid Huskvarna anlades redan 
1680 och drefs för kronans räkning till 1757, 
då det öfverläts till öfverdirektören Fr. Ehren-
preus; 1820 såldes det till öfverste G. Sture, 
hvilken bildade det bolag, som nu är ägare af 
Huskvarna. 

Huru ansenligt verken utvecklats under 
brukspatron Thams ledning framgår bäst af 
att arbetsstyrkan, som 1876 utgjorde 208, vid 
1900 års slut belöpte sig till 1,090. År 1877 
uppgick tillverkningsvärdet till 233,000 kr., 
år 1900 till öfver 3 millioner kr. År 1877 
funnos i Huskvarna högst ett par tjog bo
ningshus, nu finnes det omkring 150, däraf 
ett hundratal ägas af arbetarne själfva. Vär
det af bolagets egendom uppgår f. n. till 
ungefär fyra och en kvart million kr. 

n y t t i g r a s t e j u l p r e s e n t f ö r d a m e r u t i 

Brunkebergs Manufaktur=Magasin. 
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PÅ S T U D E N T B A L . 

U PSALA är vanligen en mycket enkel och 
anspråkslös stad, beträffande sällskapstill
ställningar, toaletter och sådant mer. En 

dam kan' t. ex. gå hedrad genom lifvet i samma 
höghalsade »svarta siden», om hon bara icke glöm
mer att modernisera den en gång i decenniet. 
Familjerna kunna bjuda på trefliga middagar med 
3—4 rätter med eller utan vin o. s. v. 

Det är i högsta grad aktning'svärdt och bör rosas 
och prisas som någonting ytterst efterföljansvärdt 
men när Upsalaborna fört en dylik dygderik väl-
lefnad i fem sex år, då ar det som om folk för
tagit sig på ansträngningar att hålla sig till lifvets 
nödtorft, då ligger det plötsligen i luften som en 
längtan eller rättare sagdt en hemlig öfver-
enskommelse, att nu vill man explodera i någon 
kolossal festeffekt, och då uppstår af en eller an
nan anledning' en jubelfest, hvars make man får 
leta efter. 

Så i lördags, då studentkåren gaf en stor bal 
i universitetets aula. 

Herrarnas tio- och femkronor till biljetter för 
sig och sina damer rullade ut med samma fart 
som eljes tio- och femöringar. De enstaka damer
na pressade fram sin sista femma, lyckliga att få 
lägga sitt offer på glädjens altare. Hvarje ungmö, 
som förmådde skaffa sig en toalett, helst ny, kom 
strålande af lycksalig förväntning. 

Högtidligt och ceremonielt tar studentkårens 
ordf. emot kårens gäster, ungefär som hofmarskal-
ken tar emot sin konungs gäster på Stockholms 
slott. Man samlas i fakultets- och kanslersrummen 
och tågar på en gång in i danssalen. 

Där blåser det nya regementets musikkår sin 
messing som sannskyldiga änglar och i ett nu 
virfla 300 par i liflig dans. Nationsfanorna, som 
hänga ned från galleriet, vaja med i luftdraget 
öfver de ungas hufvud och bidraga till den stäm
ning af vår, som ligger öfver det hela, nu som vid 
alla fester, arrangerade af Upsala studenter. 

Hvar i hela världen skulle man kunna finna 
en bal med större ungdomlig charme? Ej ett 
blaseradt ansikte bland de dansande kavaljererna, 
ej en min som tyder på att man dansar af plikt 
mot sin dam, än mindre af nedlåtande nåd. Nej, 
här dansas med lif och lust för den glädje dansen 
skänker; här är dansen bara ett naturligt uttryck 
för ungdomlig hänförelse. 

De vackra flickornas tal äro legio, de smak
fulla ljusa toaletternas likaså. Hela salen är som 
en stor äng full af blommor i alla regnbågens 
färger mot en bakgrund af gröna växter, allt är 
förträffligt arrangeradt och länder herrar arrangörer 
till stor heder. 

Medan supén dukas i aulan, sjunga studenterna 
i vestibulen, sjunga så som ingen annan svensk 
manskör kan sjunga. De trolla tillbaka ungdomen 
i hjärtat på den gråhårigaste. Aldrig i evighet 
kan man tröttna vid deras tjusande sånger, som 
hafva djupare rötter hos sina åhörare ju äldre de 
äro. 

Men — sångens ögonblick äro korta — man 
kallas med trumpetstötar till supén. På ett litet 
kort ser man sin plats anvisad vid ett af de otaliga 
små dukade borden under galleriet. Välvilliga 
själar skaffa mat — och hvilken mat! Man tänker 
igen på de gamla offerfester. Från hafvets djup 
ha humrarne klättrat upp och iklädt sig balform. 
Järpar och orrar och andra fåglar ha lämnat 
Norrlands urskogar, offrat sina vingar och låtit 
stycka sig. Geléerna ligga som spegelblanka in
sjöar i sommarkvällen. Söderns frukter och druf-
vans safter fattas ej heller — och man fråssar — 
kvalitativt mer än kvantitativt kanske — men 
man fråssar så godt man förmår, och efter ännu 
en dans, en lång afskedsdans, gick man hem vid 
3-tiden och började en ny, lång och sträfsam period 
af sparsamhet och enkelhet, tills nästa stora fest
timme slår om flera eller färre år. 

A N N M Ä R G S E T H O L M G R E N , 

f. Tersmeden. 

'[NOM den kulturhistoriska memoarlitteraturens 
-*- område har höstens skörd varit synnerligen rik 
och värdefull: Nils Erdmann, den kände vittre 
forskaren, har på grundvalen af grefve Claes Julius 
Ekeblads — den bekante politikern under »hattar
ne», riksrådet grefve Ekeblads son, — »Journal» 
och korrespondens tecknat en serie särdeles karak
täristiska och underhållande tidsbilder » Ur rococons 

lif» (Wahlström o. Widstrands förlag); från samma 
förlag förskrifva sig professor Otto Sylwans fängs
lande kulturhistoriska skisser .-.Från stångpiskans 
dagar»; H. Fröding har ur svenska och danska 
arkiv- och biblioteksg'ömmor samlat och till en 
dråplig helhetsbild sammanställt de spridda dragen 
af en äfventyrares från den gustavianska tiden 
C. J. Ingman-Manderfelts växlingsrika lif (Alb. Bon
niers förlag): och slutligen har författarinnan fru 
Cecilia Bååih-Holmberg med välkänd talang teck
nat den ädla gestalten af »En svensk storman» 
från^Karl Johans dagar, grefve Fredrik Bogislaus 
von Schwerin, den utmärkte politikern, skriftställa
ren och vältalaren, »hvars hela lif var en kedja 
af bemödanden för fosterlandets väl». Det sist
nämnda arbetet utgör första volymen af det af 
Hugo Geber utgifna »Kulturbiblioteket» — ett rikt 
lofvande företag, som för bildningssökande ur alla 
folklager i en populär form vill bringa värdefulla 
dokument från lifvets och forskningens viktigaste 
områden, från politikens, religionens, den sociala 
intressekampens, konstens och litteraturens fält. 

Besläktade med ofvannämnda memoarverk från 
g å n g T i a tider äro på sitt vis också tBichard Wag-
ners skrifter i urval», som häftesvis begynt utgifvas 
från Beijers förlag, så till vida som ju äfven de 
litterära utslag-en af den store musikdiktarens 
geniala ande äro ägnade att inför läsaren utfylla 
en förtrogen helhetsbild af det 19:e seklets må
hända allra märkligaste gestalt inom konstens 
värld. Och då nu detta urval besörjes af en af 
mästarens mest hängifna och obestridligen mest 
sakkunniga och talangfulla lärjungar i vårt land, 
hr W. Peterson-Berger, har man däri förvisso en 
garanti för att sofringen och den språkliga tolk
ningen ske med all önsklig pietet och urskiljning-. 

Inom memoarens område faller ock den från 
samma förlag utgifna öfvorsättningen af Clara 
Tschudts lefnadsteckning öfver »Kejsarinnan Elisa
beth» — en bok som bör finna en vid och djupt 
intresserad läsekrets, så visst som den märkliga 
kvinnans och furstinnans tragiska öde med under
bar makt måste fängsla och gripa alla kännande 
hjärtan vid en så själfull och förstående skildrares 
framställning. 

En ny minnesvård öfver den oförgätlige skalden 
och tänkaren utgör det efterlämnade arbete af 
Viktor Byäberg: »Bet sköna och dess lagar», som 
under professor Warburgs redaktion börjat ut
gifvas från Albert Bonniers förlag, och som om
fattar de estetiska föreläsningar, med hvilka Ryd
berg inledde sina föreläsningsserier i konstteori 
och konsthistoria under senare delen af sin verk
samhet vid Stockholms högskola. 

Af Johan Lindström-Saxon, den varmhjärtade 
författaren och sociale ifraren, föreligger en be
rättelse från kristendomens äldsta dagar i Eom, 
benämnd ^Petrus», som väl förtjänar anbefallas 
för. sin ädla anda, sin liiliga framställningsform 
och sin i det hela väl träffade tidsfärg (Alb. Bon
niers förlag). Adolf Sellander har skänkt oss en 
ny serie »Stockholmstyper», tecknade med samma 
lediga penna och nobla medkänsla, som intagit 
oss i hans tidigare skildringar från teater- och 
stockholmslif, och Huck Leber riktar jullitteraturen 
med en knippa små humoresker: »Oskuld och 
arsenik», där nog i allmänhet oskulden gör sig 
mera märkbar än giftet, men som icke förty — 
eller kanske just därför — äro ganska njutbara 
som mellanrätt mellan ett par omgångar af den 
starkare andliga kosten (Wahlström o. Widstrands 
förlag). Johan Leoarts »bok från en förstad», »No
vemberdagar», ger som värdefullaste behållning en 
serie finkänsliga skånska naturstämningar (Alb. 
Bonniers förlag). 

Vända vi slutligen vår uppmärksamhet till den 
nu som allra ymnigast flödande öfversättningslitte-
raturenj måste vi af utrymmesskäl fatta, oss i 
största korthet. Som en allmän och glädjande 
iakttagelse må då emellertid först framhållas, att 
våra förläggare alltmer synas börja vinnlägga sig 
om att äfven på detta område utöfva en hälsosam 
kritik och bjuda endast af det bästa, eller åt
minstone bättre, som den internationella bokmark
naden framter. Till det bästa bör obestridligen 
hänföras de japanska studier af Lefcadio Heam, 
som under titeln Exotica utsändts från Wahlström 
o. Widstrands förlag. Sällan om ens någonsin 
tillförene har en västerländing med så intim för
ståelse förmått intränga i den österländska kultu
rens innersta väsen, så konstnärligt återgifva det. 
En konstnärs starka temperament är det ock, som 
tryckt sin särpregel.på Budyard Kiplings resebil
der »Från fjärran Östern» (Hugo Gebers förlag) 
och göra dem till en ovanligt underhållande läs
ning. En kulturskildring af gedignaste halt ut
gör den af samme förläggare besörjda svenska 
öfversättningen af professor Troels Lunds ryktbara 
verk: »Hälsobegrepp i Norden under sextonde år 
hundradet». Och för att till sist peka på ett par 
arbeten af rent skönlitterär art — och dock på 
samma gång af verkligt kulturellt värde! — vilja 
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N Y H E T ! 

Salongsmöbel — Prinsessans modell 
— finpolerad mörk mahogny — äkta brons
beslag — klädd med prima halfsiden — be
stående af: 1 Soffa, 2 Fåtöljer, 4 Stolar, 
2 Taburetter samt 1 Salongsbord. Kom
plett 725 Kr. 

Förfrågningar besvaras omgående. 

vi anbefalla den utmärkta polska författarinnan 
Eliza Orzeszkos tvänne senaste romaner »Liksom 
en drömbild» och »Häxan» (Hugo Gebers förlag) 
samt Sophus Baudits' genomtrefliga nya Köpen
hamnsskildring »Absalons brunn», färsk för veckan 
från Alb. Bonnier. 

J. N—G. 

F R Å N » P R I N S E S S A N E U G E N I E S Ö». 

N Å G R A A N T E C K N I N G A R U R EN S V E N S K FURSTIN

NAS L I F OCH L I F S G Ä R N I N G , FÖR IDUN A F 

GABRIELLE RINGERTZ. 

II. 

DEN GAMLE TROTJÄNAREN BERÄTTAR. 

VÅ R NÄSTA VALLFÄRD gäller Fridhem. 
En solig, frisk septemberdag närma vi 

oss den enkla schweizerhyddan. 
Djupa hjulspår ha 

gräft upp gångarnas 
grus. Alla villans fön
ster och dörrar stå 
på vid gafvel; allt bär 
prägeln af en hastig 
afresa. 

I går afton flyttade 
prins Bernadotte med 
sin familj åter hem 
till sin villa i Stock
holm, efter att som 
vanligt ha tillbragt de 
varma månaderna här 
i det ljufiiga sommar
hem, han i arf och 
faddergåfva fått af sin 
faster prinsessan Eu-
génie. 

Vi gå rådvilla rundt 
om huset, som tycks vara öfvergifvet af alla 
lefvande varelser. 

Innanför den djupa, bemtrefliga veranda, 
som löper utefter hufvudfasaden se vi ändt-
ligen en gestalt skymta förbi bakom fönstren. 

Vi närma oss och stå snart framför en 
gammal, böjd gråhårsman, hvilken därinne är 
ifrigt sysselsatt med att ordna och städa. 

Vi framlägga för honom vårt ärende; be
rätta, att vi äro ute på ströftåg för att samla 
in intryck och minnen rörande prinsessan 
Eugénie. 

Vid det namnet tindra den gamles ögon. 
»Gud välsigne henne, den ängeln!» ut

brister han. 
»Jag var med redan på den tiden. Ja,» 

tillade han, redan långt inne i minnenas värld, 
»jag var hennes lakej, jag, och aldrig glöm
mer jag de dagarne.» 

Förtjusta öfver detta lyckliga samman
träffande ropa vi ifrigt: berätta, berätta! 

Den gamle tjänaren stryker sig rådvill öfver 
det hvita skägget: 

»Ja, hvad kan jag säga mer, än att hon 
var en ängel,» upprepade han. 

PRINSESSAN EUGENIE 

EFTER EN FOTOGRAFI, TAGEN 

PÅ FRIDHEM ÅR 1 8 8 2 . 

JOHN V. LÖFGREjM & C:o, S t o c k . l i o l m , ^ r e c l s s r Ä t a . x a . 1 3 
Rekommenderas för inköp af Siden- och Ylletyger till julen. 

Bluslifstyger i siden och ylle, nyaste mönster och färger. 
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FRIDHEM. 

»Ack! jo , säg oss allt hvad ni minns om 
henne och om hennes lif härute!» 

»När hon först flyttade in i den där lilla 
villan därborta,» förtäljer gubben drömmande, 
i det han pekar på ekonomibyggnaden ett 
stenkast längre bort, »tyckte hon i sin stora 
anspråkslöshet, att hon mycket väl kunde 
nöja sig med den. 

»Hennes anhöriga öfvertalade henne emeller
tid att bygga det större huset. 

»Det uppfördes under hennes egna ögon. 
Hon brukade sitta utanför den lilla villan, och 
till hvarje arbetare, som gick förbi, gaf hon 
en krona. Hon var aldrig så lycklig, som 
när hon hade pengar att dela ut. Hon för
stod, att det icke skulle varit rätt, om hon 
drifvit upp arbetspriset på ön genom att ge 
högre dagspenning än den sedvanliga, hvilken 
på den tiden utgjordes af 67 öre. Hon trösta
de sitt gifmilda hjärta med att på nyss nämnda 
sätt öka arbetarnes inkomster genom extra 
gåfvor.» 

»Hur tillbragte hon sin dag härute?» 
»Klockan elfva trädde hon ut ur sina pri

vata rum. Huset var alltid öfverfylldt af 
gäster; för det mesta hela familjer, hvilka 
hon ägnade sitt intresse, eller personer, hvilka 
behöfde hvila, men också många, med hvilka 
hon rådgjorde om sina angelägenheter och in
tressen. Hon hade många järn i elden. 

»Ända till middagen sysslade hon med sin 
korrespondans, men om man sökte henne, 
nekade hon aldrig någon tillträde, och mot 
alla, hög som låg, var hon lika god. 

»Mången besökarinna kan nog ännu på
minna sig, hur prinsessan med egen hand 
skjutit en pall under hennes fötter, och med 
hvilket intresse hon hörde talas om andras 
angelägenheter, alltid snar att hjälpa, icke 
blott med råd, utan allra helts med dåd. 

»Befolkningen här i trakten fick snart för 
vana att anse prinsessan som sin tillhörighet. 
Alla hade fritt tillträde till Fridhem, och det 
var icke rådligt, att betjäningen sökte drifva 
bort de nyfikna — mest barn, naturligtvis, — 
hvilka ofta rent af ställde sig att genom prin
sessans sängkammarfönster begapa sin älskade 
furstinna. — Hon ville så ha det! 

»Middag intogs nästan alltid på terrassen, 
här nere. 

»Om prinsessan själf, på grund af sin sjuk
lighet — hon led af magsår — lefde på hafre-
soppa, buljong och grönsaker, var den kost, 
hon bjöd sina gäster, alltid utmärkt. 

»Jag minns en dag,» fortsatte den gamle 
småleende, »då vi hade flere gäster härute, 
och en stor skål jordgubbar utgjorde desserten. 
Som vanligt stod en hel skara af bygdens 
barn och betraktade det samlade middags
sällskapet. 

»Den barnkära furstinnan ropar dem genast 
till sig, förtjust att ha något godt att bjuda 
dem på, och hade fröken Rudensköld icke 
hviskat några varnande ord i sin höga väns 

öra, skulle säkert middagsgästerna blifvit utan 
dessert den dagen.» 

»Minns ni något ord prinsessan särskildt sagt 
till er?» 

»Ack! hon hade alltid vänliga ord för en hvar. 
Hvarje befallning blef på hennes läppar en 
bön. Kära vän var alltid hennes tilltalsord. 
En gång», fortsatte gubben, och en tår glänste 
i hans öga, »sade hon till mig: »Min vän, 
här nere är du min tjänare och jag furstinna. 
Ingen af oss känner den ställning, vi i ett 
kommande lif skola intaga; det beror allt på 
troheten.» 

»Och så enkel hon var!» utbrast den gamle 
tjänaren. »Hon skaffade sig aldrig mer än 
en klädning om året, och jag minns, att en 
gång hennes garderobiére yrkade på, att hon 
skulle skaffa sig en annan halsduk än den, 
hon alltid gick klädd i, och som hade flere 
hål. 

»Prinsessan gjorde ett ifrigt motstånd; hon 
behöfde alltför väl hvarje slant för sina fattiga, 
sina små skyddslingar och sina sjuka.» 

»Det finnes väl här många minnen efter 
er kära furstinna? Kunna vi få se dem?» 

»Mycket finns här e j ; men om herrskapet 
har lust att följa med upp i förrådsrummet, 
kan jag där visa några af henne modellerade 
grupper, af hvilka några till och med vunnit 
pris på utställningar,» tillägger gubben med 
stolthet. 

Då vi beskådat de vackra pariangrupperna, 
af hvilka några föreställa sjönymfer, andra 

HÖGKLINT FRÅN FRIDHEM. 

herde- och fiskarfamiljer, leder trotjänaren 
oss ned i det rum, som fordom varit prin
sessan Eugénies sofrum. Intet finnes dock 
därinne kvar från hennes tid förutom kakel
ugnen och dörrarna, hvilka ännu bära de 
målningar, en vän till furstinnan, en fransyska 
vid namn Dumoulin, utfört med konstnärlig 
hand. 

Kakelugnens målningar skildra i blå färg
toner en kinesisk bröllopsfärd. 

Dörrarna prydas af stilleben, frukter och 
blommor i lifliga färger. 

Här och där i rummen kan man ännu 
skönja ett och annat spår från flydda dagar. 

Så prydes förmakets ena väg af ett stort 
porträtt af prinsessans älsklingsbroder, den in
tagande prins Gustaf. 

I samma rum se vi också en kakelugn, 
skänkt till Eugénie af hennes bror August 
och äfven den målad af m:me Dumoulin. 

På dess ena stora fält tronar på en klippa 
en örn under en krona — symbol af Napoleon. 

»Hon var mycket fästad vid Fridhem,» 
tillägger gubben. »Det finns knappt ett löfträd 
här ute, hon icke varit med om att plantera. 

»Nu skall herrskapet väl gå genom parken 
och se på utsikten från nedre terrassen och 
därefter besöka barnhemmet här strax bred
vid. Det var hennes älskningsverk. Ingen 
dag förgick, så länge hon orkade gå, utan 
att hon besökte sina skyddslingar.» 

Efter att hafva tagit ett par fotografier af 

Fridhem och hjärtligt ha tackat den vänlige 
gamle, följa vi hans råd och begifva oss till 
barnhemmet genom parken, förbi en underlig, 
gammal grafplats från järnålderns tid, vid 
hvars fot hafvet genom seklerna slår i en
tonig sång sina vågor. 

* 

Däruppe i granskogen, som omger Fridtorps 
barnhem åstadkommer vårt annalkande en hel 
uppståndelse. 

Nyfikna barnaögon titta ut genom fönstren; 
favorithunden Hej skäller 'oresonligt och riktar 
misstänksamma blickar mot min kamera. 

Snart ha vi dock med föreståndarinnans 
tillåtelse lockat ut alla de små flickorna. Ilbud 
hade skickats bort till gossarnas byggnad, och 
innan de veta ordet af ha de alla, hunden 
Hej inbegripen, blifvit porträtterade bredvid 
sitt granomsusade hem. 

Medan de därefter glädjas åt en af oss 
medhafd karamellpåse, slå vi oss ned utanför 
byggnaden för att erhålla några upplysningar. 

Föreståndarinnan har varit med redan under 
den tid prinsessan lefde, ehuru hon då hade 
sin verksamhet förlagd inom ett annat af 
prinsessans många välgörenhetsfält. 

Hon hade mycket af intresse att berätta. 
Vi få sålunda veta, att detta barnhem egent

ligen af prinsessan ärfts efter friherrinnan 
Koskull i Stockholm och vid hennes död flyttats 
öfver till Gotland samt tillökats med en af
delning för gossar. 

Där finnes plats för tio gossar i den ena 
byggnaden och för femton flickor i den andra. 

Förutom hemmens gemensamma förestånda
rinna äro där anställda två lärare och två 
lärarinnor. 

Religionsundervisningen bestrides af den 
pastor, som likaledes är herde vid prinsessans 
sjukhem i Visby, och hvilken strax bredvid 
Fridtorps barnhem har sitt lilla boställe, kalladt 
Fridegård. 

Om också prinsessan med gifmild hand do
nerat 240,000 kr. till sitt barnhem; om hon 
också med största omtanke sörjt för, att detta 
hems välfärd i all framtid skall tryggt hvila 
i utmärkta händer, får man dock det intrycket 
däruppe, att dessa barn mistat en mor. Hvad 
kan väl ersätta en dylik förlust! 

Aldrig mera skall den goda prinsessan med 
den minsta skyddslingen i sitt knä och om-
gifven af hela den öfriga skaran, under sina 
dagliga besök, vinna deras barnahjärtan och 
deras små förtroenden. 

Aldrig mera skall en fin vagn med livré
klädd kusk stanna vid Fridtorps port; aldrig 
mera skola barnen lyftas upp i den för att 
af furstinnan föras bort på en underbar sago
färd under skogens solbelysta furor. 

Aldrig mera skall man samlas på Fridhems 
gröna ängar i lek och ras och i yster glädtig-
het begrafva sin välgörarinna under högar af 
doftande hö. 

Aldrig mera skall man sjunga med henne 

FRÅN PRINSESSAN EUGENIES BARNHEM FRIDTORP. 
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vid orgelns toner; aldrig sända små tafatta 
bref eller mottaga knvert med furstligt sigill 
och den fina, älskade stilen. 

Aldrig mer vid midsommar och jul öppnas 
stora förtjusande paket, hvilkas innehåll var så 
kärleksfullt uttänkt och lämpadt efter hvars 
och ens behof, hvars och ens förtroendefullt 
framhviskade önskningar. 

Nej, borta är hon, den blida, kärleksfulla 
modern! För nya generationer af barn blir 
hon ju ej ens ett lefvande minne. 

Med vemod betrakta vi hennes bild på väggen 
och den lilla underligt gammaldags leksak, 
hon en gång skänkt barnhemmet, och som 
alltjämt intar samma plats på en hög byrå: 
ett litet kapell, hvars inre vägg består af en 
spegel, hvilken förlänger de tvänne rader af 
små nunneklädda dockor, hvilka utefter kapel
lets väggar sitta vid sina mässböcker. 

M A T H I L D A H A M I L T O N O C H 

I N D I S K A U T S T Ä L L N I N G E N » . 

»DEN 

U TGÅNGEN från ett enkelt, men välbergadt 
borgarhem nära Finspong i Östergötland, 
gick fru Mathilda Hamilton, född Strömberg, 

redan vid 17 års ålder ut i världen att bryta sig 
en egen bana. Törstande efter kunskaper, ställde 
hon först sin färd till Amerika och lyckades där 
vinna inträde vid den berömda läroanstalten Car
leton College, nr 1891 utsändes hon härifrån på 
en föreläsningsturné i Amerika, hvarunder hon 
reste ej mindre än 10,000 eng. mil och höll nyk
terhets- samt missionsföredrag. Fru Hamilton, dåv. 
fröken Strömberg, fick därunder namn om sig att 
vara en synnerligen begåfvad och sympatisk talar-
inna, och hennes föredrag uppväckte stort in
tresse öfverallt. Ej minst var detta fallet bland 
svenskarne i den fjärran västern, särskildt i sta
den Durango på gränsen till Mexiko, där på 7 år 
ingen predikant uppträdt bland skandinaverna. 

Vid slutet af denna resa kom fru Hamilton till 
Laramie Wyoming', där hon första gång'cn träffade 
pastor G. A. Hamilton, med hvilken hon året där
på ingick äktenskap. 

Efter en mängd missionsresor öfver snart sagdt 
hela världen anlände de bägge makarne i början 
af år 1894 till Indien, där de öppnade missions
verksamhet i Delhi. Härifrån gick färden till det 
lilla landet Garwhal på gränsen af Thibet, där 
aldrig en missionär förut tillåtits bosätta sig. Ma
karna Hamilton lyckades emellertid åt sig utverka 
tillstånd härtill. 

Hvad fru Hamilton och hennes man fingo utstå 
i detta heliga land vid Ganges källor, låter sig 
emellertid knappt beskrifvas, ty de befunno sig 
afstängda från all civilisation och voro ofta i sak
nad af det nödvändigaste. Så fingo de exempel
vis undvara europeisk mat under tre månader 
och fingo sofva på »ett svart golf, där allehanda 
insekter kilade omkring», såsom fru Hamilton be
rättar. 

Under deras vistelse i Garwhal utbröt pest i 
landet, så att en fjärdedel af befolkningen dog. 
Infödingarne strömmade då till makarne Hamil-
tons hydda för att få hjälp af dem, och nu följde 
en tid af det mest ansträngande arbete med att 
bringa alla dessa stackars människor någon lind
ring och hjälp, så långt de medicinska kunskaperna 
och de medförda europeiska läkemedlen räckte. 
Härunder smittades emellertid bägge makarne 
Hamilton af den fruktansvärda sjukdomen och 
lågo båda för döden, ehuru lyckligtvis ej sam
tidigt. För att fullt rekreera sig måste fru Hamil
ton sedermera lämna Indien och anlände sålunda 
hem till Sverige i början af år 1897. 

Först ensam och sedan tillsammans med sin 
man, som hemkom 2 år senare, höll nu fru Hamil
ton ej mindre än 250 föredrag här i Sverige samt 
i Finland, Ryssland och England för att skaffa 
medel till fortsatt verksamhet i Indien. 

Denna består numera uti att på allt vis, för
nämligast genom upprättandet af industriskolor, 
söka skaffa litet drägligare lifsvillkor åt de fatti
gaste indierna — de, som endast förtjäna 7 å 8 
kr. i månaden! De skolor, som för denna plans 
förverkligande af pastor Hamilton öppnats i Delhi 
och Hazil, ha omfattats med den största välvilja 
och det fiffigaste intresse af både infödde och hvita 
och synas ha en vacker framtid för sig, om de 
kunna uppehållas. I nämnda skolor undervisas 
f. n. ej mindre än 75 gossar i såväl kroppsarbete 

som läsning, skrifuing- och räkning samt i den 
kristna religionen. 

Fru Hamilton vistas ännu här i Sverige för att 
genom föredrag och utställningar samla medel 
till verksamheten i Indien, hvilken alltjämt kräfver 
ekonomiskt understöd, men strax efter jul vänder 
hon åter till sin man för att vid hans sida dela 
arbetet för det ädla mål, de satt sig före. 

Före sin afresa har nu emellertid fru Hamilton 
anordnat en »indisk utställning» i Stockholm, 
hvars inkomst helt och hållet är afsedd för de 
dryga utgifter, som äro förbundna med verksam
heten i den fjärran östern. Utställningen är in
rymd i den envåningsbyggnad vid Regeringsgatan, 
där Dagens Nyheter förr hade sitt hufvudkontor, 
och är väl värd att ses. En afdelning är inredd 
som ett orientaliskt rum, med praktfulla leopard
skinn på golfvet, brokiga väfnader på bänkarne 
och handmålade eller väfda draperier i fantastiska 
indiska mönster på väggarne. Dyrbara vapen, hus-
geråd och underligt formade afgudabilder, rikt 
inlagda prydnadspjäser tilldraga sig öfverallt ens 
uppmärksamhet. Ej minst intressanta och effekt
fulla äro de så kallade multana-arbeten i mässing-

med färgrik och stark emaljering. 
Våra bilder från utställningen ge ett litet be

grepp om denna orientaliska interiör. Den mörk
hyade hinduen, som på den mindre bilden med 
välbehag suger sin vattenpipa, heter Gadju Daniel 
Sewak och var den förste inföding, som lät sig 
omvändas i Garwhal. Han har allt sedan den 
stunden varit i makarne Hamiltons tjänst. 

FRU HAMILTON I INDISK DRÄKT. 

Utställningen har varit lifligt uppmärksammad 
under den vecka den redan pågått, och förtjänar 
att allt fortfarande blifva det lika mycket för det 
intresse den i och för sig bjuder, som det vackra 
ändamål, hvartill inkomsten af försäljningen är 
afsedd. 

Andra upplagan af "Frändska-
pens Lag", 

JOHAN NORDLINGS för några veckor sedan 
Nilsson & Berglings förlag utgifna nya bok, 

är nu under tryckning och distribueras inom de 
närmaste dagarne från föiiäggarne. Ur kritikens 
talrika välvilliga omdömen — i hvilka uttryck 
sådana som: »en bok för hemmen», »en hemmets 
diktare» äro alltjämt återkommande — meddelas 
några utdrag sid. 767 i detta nummers annons-
afdelnmg', till hvilka härmed hänvisas. 

FRÅN INDISKA UTSTÄLLNINGEN I STOCKHOLM. FOTO FÖR IDUN AF A. BLOMBERG. 1. INTERIÖR AF 

ETT INDISKT GEMAK. 2 . DEN VID UTSTÄLLNINGEN ANSTÄLLDE HINDUEN GADJU DANIEL S E W A K . 
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U R D A G S K R Ö N I K A N . 

EN KVINNA ADJUNGEEAD I LÄROVERKS
KOMMITTÉN. En för en kvinna ny och re

markabel utmärkelse har vederfarits föreståndar
innan för Djursholms samskola fröken Gerda von 

Friesen, i det k. m:t 
förordnat henne att så
som sakkunnig biträda 
läroverkskommittén för 
utredning af vissa frå
gor rörande allmänna 
läroverken vid behand
ling* af frågan om sam
skolor. 

Fröken von Friesen 
är född den 1 januari 
1859 i Hökhufvuds 
prostgård, Stockholms 
län, och utexaminerades 
från Högre lärarinne
seminarium våren 1880. 
Föreståndarinna för 
Norrköpings nya läro
verk för flickor 1880— 
1896, är hon sedan 1896 

föreståndarinna för samskolan i Djursholm, där 
hon gjort sig allmänt uppskattad och afhållen. 

andens häfstång, som skall kunna råda bot för 
vårt lands största och mäktigaste fiende — drycken
skapslasten! — Det innehållsrika samkvämet af-
slöts vid 1 / , 10 tiden. 

ANNA KOCKUM. 

GERDA VON FRIESEN. 

E 
N BEKANT STOCKHOLMAEE har skattat åt 
förgängelsen, då efter några veckors svår sjuk

dom härstädes den 15 dennes aflednotariuspublicus, 
vice häradshöfding Sven 
en ålder afomkring 67 % 

SVEN WESSBERG. 

Gerhard Wessberg, i 
åt. 

Efter att ha suttit ting 
och fått sin häradshöf-
dingstitel tjänstgjorde 
Wessberg såsom notarie 
i Svea hofrätt, då han 
i juni 1862 erhöll för
ordnande såsom nota-
rius publicus, en be
fattning hvars innehaf-
vare han blef i feb. 
1864 och som han alltså 
i närmare 40 år upp
rätthållit. Men med sin 
ovanliga arbetsförmåga 
och okufliga energi har 
han dessutom räckt till 
för en mängd olikar
tade göromål, för hvilka 
hans skicklighet, ord
ningssinne och snabb

het i arbetet tagits i anspråk, särskildt inom af
färsvärlden. Såväl på grund häraf som för sitt 
lifliga lynne, sitt öppna och hurtiga väsen hade 
han blifvit i bästa mening populär, och mycket 
vidsträckt är den vänkrets, som nu delar de an
hörigas saknad efter den på visst sätt originelle, 
men redbare och vänfaste mannen. Närmast sörjes 
han af maka, född Lindgren, en dotter af den 
lärde orientalisten, kyrkoherden i Tierp prof. H. 
G. Lindgren, samt tre söner och fyra döttrar. 

OÄLLSKAPET BARNAVAEDS anstalt för ut-
^ bildning af barnavårdarinnor (se härom närmare 
Gerda Meyersons uppsats i Idun n:r 42) öppnades 
den 15 i denna månad och enligt annons i dagens 
nummer mottagas anmälningar om elever af före
ståndarinnan, Folkungagatan 93. Kursen varar 
fyra månader och för undervisning och mat be
talas 30 kr. i månaden. 

riAMSALLSKAPET IEIS i Göteborg, som nu 
räknar 250 medlemmar, hade sitt första höst-

samkväm den 13 nov. å Göteborgs börs. Ett stort 
antal af medlemmarna hade infunnit sig. Det 
omväxlande programmet bjöd på hälsningstal, te-
servering, pianosaker af Kjerulf och Mendelssohn, 
solosång och duetter af Lange-Muller, Schumann, 
Eebér, Hallström, Eubinstein, Agathe Backer, 
deklamation af Tegnérs storslagna poem vid sven
ska akademiens 50-års fest. En vacker utställ
ning var anordnad af fröknarna Ida Törnström 
och Hulda Hedenborg. Den förstnämnda expo
nerade porträtter, landskap, blomsterstycken, fina 
crayonteckningar och intressanta »ex libris» 
(hennes specialitet par préference!) Den senare 
visade ett charmant och vällyckadt porträtt i g-ri-
saille-akvarell af landshöfding- Lagerbring och flera 
porslinsmålningar, hvaribland en lotstyp (antag
ligen kopia efter Anker) särskildt ådrog sig kän
nares beröm. Till diskussionsämne för december-
samkvämet valdes »Den bildade kvinnans infly
tande på dryckenskapen». Detta aktuella ämne 
tål nog att dryftas bland alla klasser; lycklig den, 
vare sig man eller kvinna, som kan smida den 

G l ö m ej 
att i god tid insända Eder anmälan till 

Hela Sver iges Nyårsönskningsl i s ta . 

Se närmare härom i Idun n:r 46! 

E N S O M M A R K O M E D I . 

OCH E N S L U T T A B L Å . 

I l -

I 4 A K T E R 

A F R. E. 

TVA MEDICINAEE möttes på gatan en dag 
fram på våren, den ene hette Eriksson, och 
den andre hette Johansson. De voro hygg-

liga och arbetsamma unge män, båda två, och 
deras första frågor gällde studier och tentamina. 

»Nå,» sade kandidat Eriksson, sedan han för
säkrat sig om, att han var en tentamen före den 
andra, »och du skall till A. i sommar?» 

»Ser så ut,» sade kandidat Johansson ointres-
.seradt, »är just inte lifvad för det, men Bamberg 
blef ju sjuk, och så lofvade jag honom att ta' 
det i stället. Det skall vara en tråkig plats, den 
där, litet folk, stillsamt folk, inte precis i min smak, 
som du ve t . . . » 

»Vänta med jämmern,» tröstade den andra, 
»kommer du väl dit och får dricka litet punsch 
om kvällarne med grosshandlarne från staden, och 
kamrern bjuder på segling- i sin fina båt med sin 
fina dotter i fören, så tror jag, att du står dig, 
vän Johansson, om jag känner dig rätt.» 

»Har du varit där?» 
»Aldrig, men jag känner dem, som varit där. 

Kom särskildt ihåg det där, jag sade om dottern 
i fören; hon är ingen saga, utan hon finns och 
hjälper sin pappa på kontoret.» 

»Tack för meddelandet; kontorsfröknar ser man 
hvar dag. Nu öfvergå vi till dina affärer: du skall 
till de öde skären, du lyckliga ost!» 

»Jojo men, är du afundsjuk?» 
»Inte utan, fast B. långt ifrån är mitt ideal föl

en västkustbadort. Den ligg-er nära mitt hem, och 
jag har varit där några dar hvarje sommar, jag 
varit hemma. Alltid samma flicka på bryggan, 
alltid samma feta fruar på soffan utanför societets-
huset; det är, som om tiden stod stilla där.» 

»Det skall bli hvilsamt för mig, som pluggat 
så mycket på sista tiden,» sade kandidat Eriksson 
med en känsla af medlidande med sin egen an-
sträng-da person. 

»Hvila blir väl det minsta du kommer att göra, 
bror lille,» fortsatte kandidat Johansson. »Där är 
folk ute och seglar hela dagen, och tror du, att 
de låta dig sitta i fred på landbacken, så misstar 
du dig. Inte är du vacker, förlåt, men nog tror 
jag, de hålla tillgodo med att ha dig i båtarne, 
lita på det. Där finns en rad med svarthåriga 
systrar, som bott där sedan sitt första år, tror jag, 
ganska vackra förresten, i synnerhet den mellersta, 
men hon är också svårast, skall jag tala om på 
förhand, gnällig och bortskämd som en elak barn
unge, inbillar jag mig-. Nåja, du får se hela raden, 
bara du stiger i land; stå de inte på bryggan, 
när du kommer, så tror jag, att du skall få fem 
krisen af mig!» 

»Tack, du är alltid frikostig, det kan bli bra 
att ha dem fram på hösten; nu går jag och äter, 
sade kandidat Eriksson och försvann på en sido
gata. 

II. 

Doktor Johansson pustade som en ångvält och 
torkade med skjortärmen svetten ur pannan. Tre 
timmar i sträck hade han masserat barn med 
sneda ryggar, herrar med öfverflödig fetma; nu 
tyckte han, att det kunde vara nog. Men utan
för väntade en gammal fröken med stela leder, 
och ännu hägrade --befrielsens timme i fjärran. 
Det enda, som uppehöll hans mod, när det så här 
led fram mot middagen, var tanken på någon 
planerad segeltur, som skulle gå af stapeln på 
eftermiddagen. Blotta utsikten att få inmundiga 
hafvets friska brisar sporrade hans kraft och gjorde, 
att de sista patienterna vanligen fingo den dry
gaste andelen af hvad hans hårda händer förmådde 
åstadkomma. Den gamla fröken riktigt skrek i 
dag', så tog han i. 

H Y L I N ' S 

Lanoliq-BljJcBPiii-Tvål 
i s tängfer . 

Mild och välgörande för huden. 

Hylln & C:08 F. A. B. 
Stockholm. 

»Hvad har det farit i doktorn, som så hand-
terar en stackare,» kved hon, men det hade ingen 
verkan, medicine kandidat Johansson knådade på 
under tystnad, och när tiden var ute, voro både 
lian och hans offer nöjda och tillintetgjorda. 

Några timmar senare såg man doktor Johans-
,son m. fl. ila nedåt bryggan; kamrern bjöd på 
segling och han hade badortens finaste båt. Det 
blef en härlig färd, lagom vind och trefligt folk. 
Det lektes och sjöng's och skämtades, och ingen 
var vid dåligt lynne. Den gladaste a£ alla var 
kanske båtvärdinnan, kamrerns söta dotter, som 
hela förmiddagen hjälpt sin pappa att skrifva. Hon 
njöt så gränslöst, när hon kom ut så här, långt 
från det heta kamrerarekontoret, bort från de död
födda siffrorna. Alla voro så upptagna med att 
roa sig- själfva och hvarandra, att endast de, som 
skötte seglen, hade märkt att vinden mojnade af. 
Plötsligt kommo alla underfund med, att man låg 
så godt som stilla. Det var ett farligt spektakel! 
Det blef rop och beskärmelser utan ände, och så 
togos årorna fram, och man fick ödmjuka sig till 
att paddlande vända hem. 

Men hvad gjorde det, nu gällde att försöka 
göra det riktigt trefligt för hvarandra. Och så 
tog'o lekarne dubbel fart, och näsdukarne flögo 
från reling till reling, stundom förirrande sig ut 
på det blanka vattnet, och alla, som hade röst, 
ålades strängeligen att sjunga. Kamrersfröken, 
som alltid var ofantligt svårbedd, sjöng igenom 
hela sin repertoar; alla kände sig så medgörliga 
till mods denna vackra eftermiddag. Och när det 
led frampå kvällen, och hvarje liten bris, som gått till 
hvila i vattnets spegel, låg obruten framför båten, 
då gjorde doktor Johansson hvad han aldrig förr 
i sitt lif gjort: han stämde upp en sång, en lång 
sång till månen, naturligtvis på egen melodi. Det 
blef ett jubel utan ände, och fast det hyllade före
målet mycket väl förstod, att det ej var beundran, 
som framkallade applåderna, så tyckte han ändå, 
att det var en skön stund, ty han kände, att han 
gjort människorna glada. Tiden flög, och när 
man efter fyra timmars rodd lade till vid bryggan, 
kom man öfverens om, att det varit en obeskrif-
ligt härlig färd, och att den gått förfärligt fort — 
tiden, menade man. 

Detta var en eftermiddag under högsommaren 
på den lilla badorten A. vid ostkusten. 

III. 

Nu hände det sig, att ungefär samma efter
middag- vid ungefär samma tid vandrade ett säll
skap ljusklädda damer och herrar nedåt stranden 
på den lilla badorten B. vid västkusten. Under 
skämt och glam stego de i en stor däckad båt och 
lade ut mellan öde holmar och glittrande skär. 
Vinden var god, och när vattnet blef vidare, flög 
man fram. Det var ej utan, att ett par af damerna 
tyckte, det gick väl fort. »Men doktor Eriksson 
är ju så säker,» sade de till hvarandra. Medicine 
kandidat Eriksson satt vid rodret och såg ut som 
en hel kung. Han kände sig alltid så stolt, när 
han satt så där och styrde ut öfver hafvet med 
en mängd sorglösa människor ombord. Han tyckte 
det låg en sådan makt i detta, att för några stun
der hålla alla dessa lif i sin hand, så att säga. 
Han visste ju, att gjorde han en enda liten fel
vändning, skulle båten kantra, och han visste, att 
alla litade på honom. Han njöt så, att han nästan 
glömde att tala. Men rundt omkring honom surra
de pratet som hundra glada syrsor, och skrattet 
klingade i alla tonarter. Ingen skrattade så myc
ket och så friskt som en flicka med svart når 
och ljusa ögon: det var så smittande, att själfva 
doktorn vid rodret till slut måste stämma in. Men 
han fick snart mycket att tänka på, vinden fris
kade mer och mer i, och det gällde att se upp, 
ty den, som skötte seglen, var ganska ovan. Ett 
och annat stänk slog öfver reling-en och kittlade 
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passagerarne på näsan; i början var det bara 
lustigt, men när så en och annan liten våg slog 
sig ned på damernas tunna dräkter, blef det tystare 
i båten. Den mörka flickan med de ljusa ögonen 
slutade att skratta; hon såg då och då med en 
ängslig blick bortåt rodret, där doktor Eriksson 
högljudt delade ut kommandorop. Nu var han 
riktigt i sitt esse, skall jag säga, han hade vändt 
båten, fint och snabbt, och styrde nu hemåt; det 
gick, så att det yrde om fören. Han hade ej en 
minut tänkt på, att någon kunde vara rädd, där
för blef han helt förvånad, när han kom att blicka 
rundt på alla de allvarliga ansiktena omkring sig. 

>Jag tror fröken Blomberg- är rädd,» sade han 
plötsligt till den mörka flickan med de ljusa ögo
nen. En rodnad sköt upp på hennes hvita kinder, 
och hon försökte se förolämpad ut, när hon sva
rade, att hon seglat så länge hon kunde minnas 
tillbaka, men aldrig varit rädd. 

Han såg på henne, att hon ej talade riktigt 
sant, men han tyckte sig aldrig ha sett något 
rarare än henne, sådan hon satt där just då, både 
stolt och skamsen, kämpande med rädslan. Alla 
kände sig belåtna, när de omsider satte foten på 
land, och alla försäkrade, att doktor Eriksson bort 
bli sjöman, inte därför att han skref dåliga recept, 
0 nej, men därför, att han såg så lugn och lyck
lig ut, när han satt vid rodret. 

IV. 

Två medicinare möttes på g-atan en dag fram 
på hösten, den ene hette Eriksson och den andre 
hette Johansson. 

»Nå, vän Johansson,» sade kandidat Eriksson 
(ty nu voro de kandidater igen), »du ser fet ut; 
har sommaren varit dräglig?» 

»Skaplig nog,» sade den andre, »bättre än jag 
väntat, mycket bättre.» 

»Du har inte öfveransträngt dig efter hvad 
jag kan se, men hafsluften friskar upp, det är 
säkert.» 

»Du, som fått saltluft, skall väl stå dig nu några 
år,» sade kandidat Johansson. 

Samtalet höll sig på ytan en stund, tycktes 
ovillkorligen vilja hålla sig på ytan, men så kom 
någon att nämna de fem kronor, som Johansson 
1 en obetänksam stund utlofvat mot vissa villkor, 
och då blefvo frågorna mera närgångna. 

»Nå, de svartlockiga lefde väl än i tre upp
lagar?» 

»Äja, nog lefde de.» 
»Och stodo på bryggan, när du kom?» 
»Ja, bevars.» 
Kandidat Johansson tryckte gladt handen mot 

den byxficka, där portmonnän låg'. 
»Kanske när du for också?» 
Han såg skarpt på vännen, men denne ändrade 

ej sin likgiltiga, litet buttra min, och han fort
satte utan att vänta på svar: 

»Du ser så kylig ut, de måtte inte slagit an 
— lika godt, jag har aldrig kunnat beundra nå
gon, allra minst den mellersta, fast hon är vack
rast.» 

»Nå, eftersom du visar mig sådant vänligt in
tresse, får väl inte jag vara sämre: hur mådde 
fröken kamrerskan på A.?» 

Kandidat Eriksson försökte tala i så spetsig 
ton som möjligt. 

»Tackar som frågar, bra ibland, illa ibland, 
ungefär som folk i allmänhet, tror jag,» sade kan
didat Johansson och tog upp sin klocka för att 
se, hvad tiden led. Eriksson grep tag i hans vänstra 
hand. 

»Utan ring ännu så länge, Gud ske lof! Jag-
trodde, att jag kanske någon gång i hastigheten 
hoppat öfver din annons. Aja, vi äro ej så lätta 
att fånga, vi medicinare,» och han höjde stolt på 
axlama; »det går ej så lätt som folk tror. Jag 
har fått många gratulationer, för att jag kommit 
'helskinnad' undan mitt första badläkareförord
nande.» 

»Det är ej utan, att folk varit lika vänliga mot 
mig,» sade den andre. Ingen tycktes hågad att 
längre fortsätta samtalet, och så gingo de hvar 
åt sitt håll. 

Tre dagar därefter läste kandidat Johansson 
sin vän Erikssons namn i en tidning tillsammans 
med ett annat. Han letade i minnet, ty det lät 
bekant, och han fann, att det var namnet på den 
mellersta af de svarthåriga flickorna, som bodde 
på B. om somrarne. Och en vecka därefter läste 
kandidat Eriksson med vidt uppspärrade ögon, 
att med. kand. Johansson förlofvat sig med en 
dotter till kamrern vid den lilla badorten A. på 
ostkusten. »Ingen vet, hvar haren har sin gång,» 
filosoferade han, och detsamma tänkte visst den 
andre. 

TZTJNGL. TEATERN har återupptagit Aubers 
komiska opera »Fra Diavolo» med nya inne-

hafvare af de båda kvinnliga hufvudrollerna. Zer-
liuas parti utföres nu af fru Hellström och Pamelas 
af fröken Edström. Båda fylla godt sina upp
gifter. Särskildt torde man få svårt finna en 
bättre Zerlina än fru Hellström, som ju ock måste 
räknas som en af k. teaterns bästa krafter, och 
åt hvilken helt säkert betydligt större uppgifter 
med framgång kunde anförtros. 

SVENSKA TEATERN. Fru Johanne Bybvads 
gästspel å denna teater tog i måndags sin bör

jan. I Björnsons genialiska drama »Over iEvne» 
(första delen) utförde hön liksom i våras fru Klara 
Sangs roll och detta på ett sätt, som nu liksom 
då förskaffade henne den i det närmaste fulltaliga 
publikens odelade beundran. Hon blef ock före
mål för det mest entusiastiska bifall med inrop-
ningar, blommor och lagerkransar. Bland de öfriga 
uppträdande böra särskildt nämnas hrr de Wahl 
som prästen Sang — denne skådespelares hittills 
kanske bästa skapelse — samt Eliason. 

Med dessa få rader hafva vi i pressläggnings
minuten velat omnämna det märkliga gästspelet. 

TjULHARMONISKA SÄLLSKAPETS första kon-
" sert för innevarande säsong var ägnad minnet 
af en af våra få verkligt nationella tonskalder, 
nämligen Gunnar Wennerberg, hvars oratorium 
»Jesu dom» då gafs för andra gången och visade 
sig nu, liksom i våras, tjusa åhörarne genom den 
sant religiösa stämning och den sunda, melodiska 
fägring, hvaraf verket präglas. 

De olika solopartierna utfördes förträffligt af 
fruarna Hellström och Afzelius samt af hrr Malm, 
Wallgren, Edberg och Bratt. 

För öfrigt gick oratoriet i sin helhet ypperligt 
under direktör EriJc Åkerbergs ledning. 

K Ö K S Ä L M Ä N Ä C K 

Redigerad af 

FACKSKOLAN FÖR HUSLIG EKONOMI 

I UPSALA. 

(Föreståndarinna: fröken I d a N o r r b y . ) 

FÖRSLAG TILL MATORDNING FÖR 

VECKAN 24-30 NOV. 1901. 

Söndag : Julienne-soppa, kronärt
skockor med rördt smör; rostbiff med 
portug. lök; Charlotte russe med kaffe. 

Måndag : Falsk har© med ärter; 
körsbärs soppa. 

Tisdag : Kall rostbiff med potatis-
salad; smörgåspudding. 

Onsdag: Köttkroketter med cham-
pignonsås; soppa på blandad frakt. 

Torsdag: Soppa på brässelkål; 
gräddmunkar med sylt. 

Fredag: Salt fårkött med brynta 
rötter; hafresoppa med katrinplommon. 

Lördag: Rotpuré; stufvad lake med 
potatis. 

RECEPT: 

Charlotte russe med kaffe 
(f. 6 pers.). Glacebröd eller skifvor af 

I I d u n s H j ä l p r e d a 

f ö r H e m m e t l ä s e s unde r rubr ik 

»Om hudens vård»: 
> Bland alla de medel, som re

kommenderas för bevarande efler för b ätt 
rande af hyn, anses boraxbenzne såsom 
det bästa — — — Mot finnig och oren hy 
är bästa medlet en längre tids begagnande 
af borax benzoétval — .» 

H E N R I K G A H N S 

B o r a x - B e n z o é - T v å l 
omtyckt sedan många år, säljes i parfym-
& tvålbodar m. fl. 

ljus och mörk sockerkaka. SOtgr. kaffe, 
6 del. tjock grädde, 4 äggulor, 125 gr. 
socker, 15 gr. gelatin. 

Beredning: Kaffet rostas, och me
dan det ännu är varmt, hålles 2 del. 
grädde öfver det omalda kaffet, som 
sedan får stå 1 timma pl varmt ställe. 
Äggulorna och sockret sammanvispas i 
en kastrull, grädden silas från kaffet 
och tillsättes, h varpå .äggblandningen vis
pas öfver elden, tills den börjar sjuda 
och tjockna. Gelatinet sköljes i kallt 
vatten, upplöses i ljumt vatten och blan
das sedan noga till äggmassan, som ut-
ställes att under rörning afsvalna. En 
form smörjes med tvättadt smör och 
beklädes med glacebröden eller socker
kakan, skuren i tunna skifvor. Resten 
af grädden slås till hårdt skum och ned-
röres i den af svalnade krämen och här
med fylles den beklädda formen. For
men ställes på is och öfverströs med en 
plåt, på hvilken is lägges. Efter omkr. 
2 tim. doppas formen i ljumt vatten, 
uppstjälpes och serveras. 

Falsk hare (f. 6 pers.). 2 och 1 
hälft hg. benfritt oxkött, 2 och 1 hälft 
hg. färskt, magert fläsk, 50 gr. rökt 
skinka, 1 fjärdedels portug. lök, 25 gr, 
smör, 1 ägg, 1 franskt bröd, 2 kkpr. 
god mjölk, 2 tsk. salt, 1 half tsk. hv.-
peppar, 3 msk. stark rifven ost, 1 ägg 
(till pensling) 3 msk. stötta skorpor, 
1 msk. smör, 1 half lit. buljong eller 
vatten. 

Beredning : Köttet tvättas med en 
duk, doppad i hett vatten, skares till
lika med späcket i tärningar och drif-
ves tre gånger genom köttkvarn. Löken 
skalas, finhackas och brynes i 25 gr. 
smör samt blandas i färsen. Äggen, det 
i mjölken uppmjukade franska brödet 
samt kryddorna inarbetas. Är massan 
för lös tillsättes litet stötta skorpor. 

Färsen formas till en aflång rulle, 

som tillplattas från sidorna, så att den 
liknar en harrygg, beströs tjockt med 
rifven ost, penslas med ägget och vän
des till sist i skorpbiöd. Får. en lägges 
på en smörbestruken långpanna och in
sattes i ugn att få en vacker, bran 
färg. Den spades med den kokande 
vätskan och öfveröses därmed under stek-
ningen omkr. hvar tionde min. Till stek-
ningen åtgår omkring 3 fjärdedels tim
me. Såsen afredes om så önskas efter all
männa regler för såser. 

Falsk hare kan mec. fördel användas 
kall på smörgåsbordet. 

K ö cs,b är s s o p pa (1 6 pers.). B 
del, färska körsbär ell. soppkörsbär, 2 
lit. vatten, 1 och 1 half msk. pot.-mjöl, 
socker efter smak. 

Beredning: Vattnet kokas upp, 
körsbären iläggas och få koka mjuka. 
Socker tillsättes, om så behöfves. Sop
pan afredes med pot.-mjölet, utrördt i 
litet kallt vatten, får ett godt uppkok 
och upphälles att kallna. Om så önskas, 
serveras soppan med vispad grädde. 

Köttkroketter (f. 6 pers.). 2 
msk. smör, 4 msk. mjöl, 3 kkpr. bul
jong, 5 kkpr. stekt eller kokt kött, 
skuret i tärningar, salt, hv.-peppar. 

Göteborgs 

Kexfabrik. 
Special i tet: 

Finare kvalitéer. 

Till panering: 2 ägg, 2 kkpr. stötta 
skorpor. 

Till kokningen: 3 fjärdedels kkp. flot-
tyr. 

Beredning: Smör och mjöl sam-
manfräsas, buljongen påspädes, köttet 
ilägges, och stufningen får koka 10 min,, 
hvarefter den afsmakas. Massan utbre-
des på ett flått fat att kallna och små 
sockertoppsformiga kroketter formas där-
al Dessa rullas i stötta skorpor, dop
pas i vispadt ägg och rullas åter i 
stötta skorpor, hvarefter de få stå att 
torka 1 half timma. Flottyren upphet
tas, kroketterna kokas gulbruna däri 
och uppläggas på gråpapper att afrinna. 
De garneras med persilja och serveras 
med champignon- eller brun sås. 

Soppa på brysselkål (f. 6 
pers.). 30 brysselkålhufvud, 1 hg. ma
gert fläsk, 1 liten rödlök, 1 msk. smör, 
2 lit. buljong, 1 msk. mjöl, peppar, soc
ker, salt. 

Beredning: Kålen sköljes och för-
välles omkr. 10 min.., upptages och får 
afrinna. Fläsket skares i skifvor, löken 
skalas och hackas. Lök och fläskskif-
vor fräsas i smöret öfver sakta eld om
kring 10 min. Kålen hackas fint till
sammans med mjölet och nedlägges jäm
te fläsket i den kokande buljongen, hvar
efter soppan får koka 20 min.—1 half 
timme. Den silas, skummas och afsma
kas med kryddorna, samt serveras med 
croutons eller cjueneller. 

Rotpuré (f. 6 pers.). En half kål
rot, 2 morötter, 2 pils tern ackor, 1 li
tet selleri, 1 purjolök, 1 o. 1 half lit. 
vatten, 1 o. 1 half lit. buljong, 1 msk. 
smör. 2 msk. mjöl, 3 tsk. salt, 1 fjär
dedels tsk. hvitpeppar, 1 äggula, 1 del 
tjock grädde. 

Beredning: Rötterna sköljas, ansas 
på vanligt sätt, skäras i bitar och läg
gas i kallt vatten att koka mjuka, hvar-, 

efter de passeras. Smör och mjöl sam-
manfräsas, purén och buljongen tillsät
tes, och soppan får koka 10 min., hvar
efter den afsmakas. Ägg-ulan /och grädden 
uppvispas i soppskålen och soppan till
slås under kraftig vispning. 

L Ä K Ä R E R Ä D 

fj]NHVAR af Iduns läsarinnor äger att å denna afdelning erhålla fria läkarråd. Förfrågningar insändas till redaktionen med påskrift; *Till Iduns läkare». 
LANDSORTSBO. Dä ej dylika enklare 

medel hjälpt eder, bör ni söka få till
fälle att rådfråga specialist; möjligen 
behöfves operativt ingrepp (bränning). — 
För något farligare behöfver ni i alla 
händelser ej frakta. 

JOSEPHINE. Försök att en längre tid 
följa föreskrifterna för Tacksam flicka i 
n:r 3 och för Landsflicka 1) i n:r 8. 
Angående yttre behandling (af klådan) 
se svaret till Prenumerant 1901 i n :r 
10. 

E. L. 1) och 2) Afgöres lätt och 
enkelt genom en urin unders ökning; eljes 
omöjligt att afgöra saken. 3) Nej, visst 
icke; den beskrifna fällningen utgöres 
af urinsyrade salter. 

MARIA. Sannolikast är väl dock, att 
orsaken är blodbrist (i hjärnan). Om 
så ej är fallet, har ni en öronka-
tarr. Vänd er i alla händelser till öron-
läkare. De »elektriska bältena) äro er 
helt säkert till ingen nytta. 

FREJA-MAGASINET 
C. E. LAGERSTRÖM 

Specialaffär ror Damartiklar 

S T O C K H O L M . 

FÖRSÄLJNINGSLOKALER: 
18 HUMLEGARDSGATAN.18. 
18 GÖTGATAN 18. 
29_,DROTTNINGGATAN 29. 

XONTOR och LAGER: 
18 HUMLEGARDSGäTAN 18. 
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Sveriges äldsta affär INOM 

KAUTSCHUKSTÄMPELBRANSCHEN 

ÄR John Fröbergs I Fin-

Spong,HVADAN DYLIKA STÄMP

LAR DÄR ERHÅLLAS BÄST OCH 

BILLIGAST, LIKASÅ VISITKORT, SI

GILL, KORTA VAROR M. M. 

ILLUSLR. PRISKUR. GRATIS, EJ 

FRANKO. 

FOLKSKOLELÄEARINNAN. Ingnid 
några kvällar å rad vanlig grönsåpa, 
tills hade i b"rjar b ' i infl mxerad, röd 
och fjällande. Pudra därefter flitigt 
under fjähningen med vanligt potatis
mjöl. 

MALIN. 1) Efter all sannolikhet hum
bug, liksom alla d lika medel, hvilka i 
annonsafdelningaraa utbj das som ofel
bara och verksamma vid så godt som alla 
åkommor. 2) Ni kan få dylik behand
ling vid S o kholms allmänna elektrici
tetsinrättning, Svaitmangatan 9. 

ARMIDA. Die ;e i torde ej kunna hafva 
någon dylik inverkan. För att emeller
tid i öfrigt kui.na gifva er råd, for
dras naturligtvis en fullständig under
sökning, ty orsakerna kunna vara a£ 
flere olika slag. 

DOKTORNS LUXLI. Ni kan vända er 
till prof. John Berg i Stockholm. Föi 
vår del tro vi dock, att ni ej behöfver 
en dylik opsr tion. äfven om den skulle 
kunna utföras, hvilcet vi ej känna. 

H—A. Sådana medel finnas blott i 
— allmänhetens fJrestålln n^ar. 

LOVA. Dessa symptom kurna bero 
på underlifsl dande (katarr) eller va a 
berce:ide på någon inre orsak t. ex. 
blodbrist. Undersökning af läkare kan 
afgöra orsaken. 

EN BEKYMRAD. I så fall helt sä
kert någon inre orsik, som ej behand
lats eller i alla hä -delser ej undan
röjts genom bvh niil ng. Jämför svaret 
till Kajsa S:r i n:r 8. 

FRÅGVIS. 1) Nej, inga säkra medel, 
men ni bör dagligen tvätta med sp it 
(eau de cologne. ken ak ell. dyl.) o .h 

efteråt iagnida litet bcrvss^lin. 2) Van
lig blandad föda och r.kligl med mjOlk 
3) Det förlänger akten 4) Ej skadligt 
i små kvantiteter. 

KPR. Se svar till 23-åriga Anna T. 
;i n:r 3. 

LISS. Dylika fall lämpa sig natur
ligtvis ej för denna a delning. Emel
lertid — nog torde ni väl jämte lokal 
b c h u d l n y äfven beiiöf a allmänstäVkan 
d3 b.ha dlinr. — A t d e . n..m..da med 
let skulle ha någ. n menlig inverkan i 
antvdd riktning, tro vi knappast. 

HJÄLP1 EHoEVANDE. Från hvilket 
Stockholmsapotek sam hälst kan ni gra
tis erhålla »Förteckning öfver medlem
marna i Stockholms läkare förening», och 
där finner ni o.kså de önskade upplys
ningarna. 

26-ÅRIG FLICKA. Gurgla er 3—4 
gårger dagl'gen en längre tid med ljumt 
saltvatten (en -tesked salt till ett dricks
glas). Drick hvarje morgon, strax ni 
vaknar, elt dricksglas varmt (40 gr.) 
Emservat e i. 

MÅNGÅRIG PR; NUMERANT. 1) Fcr 
denna susnin: t ;rde kn'ppast något vara 

tt göra. 2) Försök den behandling, som 
angifves i svaret till Ung flicka l ) i 
n:r 8. 

INGRID. Några speciella föreskrifter 
kunna vi ej gifva er här vid lag. Le-
handlngen i sin helhet skall gå ut pä 
nervsysteme s stärkande. 

SNART SVAR. 1) Helt säkert. 2) Bäst 
vore väl hushål Isgöromål. Lärareverk
samhet passar nog ej alls. 3) Ja, den 
sist nämnde, sooi 4) nog ocks.i k n gif
va er a n v s n n r p l dylik anst l t ; s n i o -
likt är b e h n d l n r på d lik nö Ivändig 

ANNE-MARIE. Se svaret t U Bertha 
L—s 2) i n:r 7. Jämn, ej tröttande, 
sysselsätt inr Önskvärd. 

COLUMi O. Ila: i igen annan verkan 
(eller bivsrk n) än lätt st pp .nde, möj
ligen därjämte aptitök;nde. 

D:r —d. 

F R Å G O R 

P r e n u m e r e r a på 

IDUNS MODETIDNING 

TjjNHVAIl af Iduns läsarinnor äger att å 
denna afdelning framställa förfrågnin 

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

N:r 720. Undertecknad, som lider myc
ket af hastigt påkommande sugning i 
mage och bröst, samt därtill svår 
yrsel, frågar om någon vet någon hus
kur därför? 

Nina. 

N:r 721. Kan någon säga mig, hur 
jag skall borttaga fläckar på kulört 
sammet ? 

S—a. 
N :r 722. Hvad bör jag göra för att 

bli af med vårtor? 
Rådlös. 

N :r 723. Hvart bör en flicka, som 
önskar att komma utrikes, vända sig 
för at t erhålla plats? 

K. J. 73. 

N :r 724. Finnes det någon samling 
dansmelodier och låtar, som särskildt 
lämpa sig för handklaver? 

Lilla kisse. 
N :r 725. Hvar finnes det trefliga läro

rika sällskapsspelet »Sveriges städer» att 
få köpa? 

Ragnhild. 
N:r 726. Kan någon upplysa mig om 

bästa sättet att å blekt linne bort
taga mögelfläckar 1 

Bekymrad husmoder. 
N:r 727. Har bör jag märka duktyg 

och linne till min utstyrsel? Skall jag 
använda initialerna, till mitt flicknamn 
eller till min fästmans och mitt till
namn ? 

N. 

N :r 728. En fliqka, som måst försörja 
sig med kontorsgöromål och" ej har 
aning om matlagningskonst m. m., ber 
om anvisning på någon bok, genom hvil
ken man åtminstone teoretiskt kan in
hämta de bästa råden för hemmets skö
tande och lagandet af enkel, men god 
husmanskost. Finnas »Iduns matsedlar» 
att få köpa särskildt? 

Mot förmodan gift. 

S V Ä R 

J^JNBVÅR af Tduns läsarinnor uppmana 
lijligt att till inbördes nytta i män o. 

förmåga besvara insända frågor. S»are*. 
insändas till redaktionen,, och angifves all 
tid tydligt nummer å den fråga de gälla 
At de tre af våra läsarinnor, som uwhi 
årets lopp tillfyllestgtirande besvarat det stor 
*ta antal frågor, komma vi som en upp 
muntran att vid dexs siat utdela tre pris, 
tivartdera bestående af 25 kronor För-'ev 
sku'l bör en hvr, som insänder svar, alltid 
underteckna med samma signatur. 

N :r 651 b. Ätten Bertelsköld har i 
verkligheten ej existerat. 

Hamte. 

N:r 652. Se mitt svar n:r 618. 
Welleda. 

N :r 653. Man tager lämpligen 1 a 
2 vinglas af saften 3 gånger dagligen, 
omkring 1 timma före måltiden. Här
med kan man fortfara under 1 års tid. 

Welleda. 

N:r 655. En sked honung morgon och 
afton är ett gammalt godt medel mot 
blåskatarr. 

Kalmarbo. 
— Köp Kuhnes bok »Den nya läke-

vetenskupen», läs den med eftertanke, 
och därest ni ej an cer er kompetent att 
på egen hand behandla er efter den
samma bör ni skriftligen med beskrif-
vande af sjukdomen och bifogande af 

E a u d e C o l o g n e 
(blå ocb gul etikett). 

Den är den äkta, s tarkaste , var
akt igaste , mes t uppfr iskande o c b 

s tärkande. 
Försäljes af allo välsorterade par 

fymhandlare 

helst nytagen fotografi hänvända er till 
L. Kuhne, Leipzig, Flcesplatz. Badkar 
för bå-lfrot terings bad (högt^ och frotte-
ringsbad (Ligt) finnes hos Ozarowsky till 
pris respektiva IS och 8 kr. Graham-
mjöl utmärkt från Gäfle Valskvarn. Ång-
bad erhålles på Sjukhemmet, p l Gia d 
Hotel utmärkta ljusbad, i detta fall 
särskildt lämpliga. Ge::o.n uthållig kon
sekvent behandling återvänder er hälsa 
säkrast genom denna kur. 

Människovän. 

— Se mitt svar till n:r 629. Det är 
ett fullkomligt oskadl'. gt ,mea mycket 
verksamt medel. Dock ford: as ganska 
stor uthållighet, ty om ni snart trött
nar, hjälper det naturligtvis inte. 

Hildegard. 

N:r 657. O—a erhållsr; bäst och säk
rast svar på sina spörj smål genom att 
tillskrifva professor Cedersköld. 

Karla Rönne. 

N:r .658. I nämnda bokhandel får ni 
säkert besked. Jag vTl minnas, att en 
dylik afhai.dling utkommit i bokhan
deln. Dess titel måste vara d n samma 
ni nämner eller »Förklaring öfver Mat-
thei evangelium». 

Welleda. 

N :r 659. Se mitt svar n :r 270 i 
Idun n:r 29 (760). 

Welleda. 

N:r 659. Vore det icke allra enklast, 
att O—a med alla sina frägcr vände sig 
direkt till någon läkare t. ex. Iduns. 
Bästa och tillförlitligaste svar finge hon 
då. 

Karla Rönne. 

KÖP SVART SIDEN! 
Begär mönster af vårt garanterade solida siden från 

90 öre till 13 kronor pr meter. 

Specialitet: Nyaste sidentyger för brud=, sällskaps-
och promenadtoaletter, äfven kulörta och hvita. 

Vi aftlja i 8v«riare direkt tlU privata och sända 
de utvalda sidentygerna tuUfritt och franko till bo
staden. 

S c h w e i z e r & C : o , L u z e r n 

Siden-Export. 

" S I R I U S " 
( o r i g i n a l ) 

K A M I N 
är fortfarande oöfverträffad. Säljes till Iäg 
sta pns i 

A. OB ELINS VELOCIPED- & KAMINAFFÄR 
Samma hus som Vasatealern Stooholm. 

OBS.! Fo togen-kaminer , bästa sort! 

R a d h e s 

H u s h å l l s a n j o v i s 
al l t jämt oöfver t räffad, rekoTrmendens 

åt kännare af verkligt god och fin anjovis 

En delikatess är äfven 

Fyrtornets Kaviar. 
Fyrtornets Konserver 

a f a l l a s l a g r e k o m m e n d e r a s . 

B r a g e s 
räntor för
delaktiga 

I n g e n 
förval tnings 

afgift. 

BRAGES 
HnfvwlKoiitor 

12 Kungs-
t r ädgårdsg 

Stockbo'm. 

3 , 0 0 0 s t r e a l i s e r a s ! 
" n " C V är drn för sitt pris bästa järnsäng som finnes. Lätt 
•tVJ-V.A. och stark med ram af 25 mm. stålrör och med botten af 
fjädrande stilltrådsflätning och spiraler. Storlek 190X 75 cm. Er
bjuder bekväm bädd. Krafver ringa sängkläder. Ilopfälibar. Syn
nerligen lämplig för sommarställen, gästrum, hoteller, badorter, 
som domestikeäng etc. — Sändes fraktfritt till hvarje direkt järn
vägs- eller ångbåtsstation i Sverige mot förut insänd likvid. 

Priset för Kex 1 (som illustr.) Kr. 16.50. 
» > Itex* 2 (utan messingsornament och med 

lägre gnflar, eljest lika) » 13.—. 
Atertages, om ej tifl M&tenhot. 

S tocVholmB Järn m ö b e l f a b r i k S t o c k b o l m . 

Senaste nyheter 

af 

K a p p - o c h P r o m e n a d d r ä k t s t y g e r 

för säsongen finnas i lager hos 

R r u s t I I o u r l l i a . 
N O R R B R O , S T O C K H O L M . 

1 
I 

D. J. ELGERUS 
F a b r i k s - & H a n d e l s - A k t i e b o l a g , Ö r e b r o . 

Färgen & Kemisk Tvättanstalt 
för Dam- & Herr-Gai deroben. 

F i l i a l S t o c k h o l m K l a r a b e r g s g a t a n 5 8 . 
TELEFON ALLM. 7 9 4 1 . 

Erik Plate & u o s , Göteborg, 

för Box Galf. 

ä r oöfVerträfTad. 

Pris Kr. 7,50 pr dussin. 

Å t e r f ö r s ä l j a r e a n t a g f a s 

H v a d s m å t t i n g a r n a k u n n a 

g i f v a i j u l k l a p p ? 
Alla slags lätta, praktiska, vackra sma 

irriten (fr 25 ö c) kunna rekvirerns frän 

KINDERGARTEN, KOMMENDÖRSGATAN 25, 
SIOCKHOLM. 

O B S . ! Nya modeller! Endast til! lands
orten. 

V ä l s i i t a n d e 

REFORMLIF. 
OBS. ! ICKE FABRIKSHYDDA 

utan förfärdigade EFTER NOG
GRANN MÅTT-TAGNING och 
PROF NING. 

M A R I A K J E L L B O R G , 
Narvavägen 24 , ö fve r gården 1 tr. 

Tel. Öste malm 39 17. 
(För detta Fru Hilma Jonssons affär.) 

Se vidare annonsen för den 30 mars d. å. 

LAMPSKÄRMAR, 
vackra, till billigt pris. Gamla ställningar 
omklädas. Mäs te rsamuelsga tan 4 2 . 

K"*1 3 /ChXLY£±.*W9 mottagas fortfarande 
Klé J.T2 V *5 J r Ö r e b r o Vä f sko l a . 

NINA von E N G E S T R Ö M . 
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Ö r e b r o 

f k l f - ö r e s f r a n s a r 

r e k o m m e n d e r a s . 

MEXIKANSKA SEDER. 

D E S S K V I N N O R , G I F T E R M Å L 

O C H H E M L I F . 

Den mexikanska kvinnan skiljer sig 

från sina anglosaxiska och germanska 

systrar genom frånvaron af den prak

tiska intelligens, som vanligtvis uppen

barar sig uti de mer eller mindre di-

stinguerade anletsdragen hos de sist

nämnda. Msxikanskvins skönhet år me a 

en yttre än en inre; hennes ansiktsform 

bär prägeln utaf en blandning mellan 

den grekiska typens renhet och den ro-

merskas yppighet och afrundning. Den

na rent typiska skönhet är nästan uni

versell bland mexikanskorna och på

träffas bland arbeterskor och fiskmång-

lerskor lika helgjuten, som bland sino-

ritorna af den öfre samhällsklassen. De

ras hår är svart som natten och så 

ymnigt att hos flertalet dess mjuka, sam

metslena lockar falla i vågor nedom 

midjan. Också är mexikanskan mycket 

stolt öfver sitt hår och använder be

tydlig tid på och omtanke om dess vård. 

Hvarje dag badar hon det i de offent

liga bad, som finnas i de flesta stä

derna, och går hem med håret löst 

nedfallande som ett nät ikring henne. 

Denna sed att låta håret i frigjorda 

vågor falla ned öfver rygg och axlar är 

allmän i hela Mexiko och delas af kvin

norna af alla samhällsklasser. 

Mexikanskans ögon, ehuru saknande 

kulturkvinnans uttryck af intelligens o. 

andlig frihet, äga icke desto mindre i 

sitt slag behag, som den andra kanske 

saknar. De äro stora, mörka — oftast 

svarta — och känslofulla, strålande med 

den dämpade glöd, som tyckes draga sin 

näring från ett sällsamt obestämbart 

djup, hvilket gifver ett uttryck af blyg

samhet och oskuld, blandadt med öm

het och beslöjad lidelse. Mexikanskans 

utseende i sin helhet antyder natur

barnet, till större delen ännu oberördt 

af de högre och kraftigare lifsimpul-

ser, hvilka, på samma gång de kunna 

framkalla strid och smärta, egoism och 

själskyla, o^kså lämna rum för ut veck 

landet af det djupare och klarare lifs-

medvetandet, som i normcli fall är ka 

raktäristiskt hos kulturkvinnan. 

Eetraktadt genom e r peiska glasrgon 

förefaller det, s >m läge det något sl.ifviskt 

i mexikanskans socij la lif. Ingen flicka 

af god familj i Mexico skulle tillåta 

sig att g-å tvärs öfver gatan utan eskort. 

Gående, åk-nde eller r'.d:nde, den mexi

kanska flickr.n befinner s'g alltid unde:1 

det obevekliga beskyddet af någon fa

miljemedlem, en syster, moder, eller i 

vanligaste fall en gammal hiskligt ful 

tant, iklädd en svart s hal med en öf

ver hufvudefc kr.stad kapuschong, under 

hvilken man upptäcker- tvänne ögon 

glänsande som ett par eldkol i natten 

och stadda i ett ständigt spejande ef

ter något manligt föremal, som möjligt

vis kunde hota den unga sinoritans sin

nesro. 

Uti hemmet är den ogifta mexikan

ska damen ytterst blygsam och till

bakadragen. Etiketten förbjuder p'i, det 

S t o m a t o l -

T v å l 

beredd af de finaste oljor, är till 

följd af sin stora 8tomatolhal< 

;t an gensägolse den bästa i hat 

deln förekommande t val sort fö' 

hudens rationella v&rd. (B 

strängaste en ungmö att emottaga be

sök af en herre. Rendezvous' kärleks-

b:ljetter, månskenspromenader oeh idyl-

liskt-romantiska samkväm äro episoder, 

okända i hennes enkla tillvaro som flic

ka. Hon uppfostras under strängaste 

disciplin och är ej ett ögonblick läm

nad ur sikte af sin duenna. Häraf 

följer att hon är i saknad af den so

ciala och andliga själfständighet, som 

utmärker kvinnan af anglosaxisk eller 

gernianisk stam. 

Sinoritan hinner till mognad mycket 

fortare än kvinnan i gamla världen. I 

fysisk utveckling motsvarar hon vid sitt 

tretto::de år e :rop:iskan vid d?nnes tju

gonde, o h den borgerliga lagen medgif-

ver äktenskap vid fyllda 13 år. I sitt 

24 :de har hon redan lämnat sitt lifs 

högsommar bakom sig och är en gam

mal mö, ännu innan hon hunnit sitt 

^0 :de. Mexikanskan åldras mycket 

snabbt och de gifta kvinnorna visa vid 

deras 35 år den fetma och tröghet, 

som hos våra kvinnor framträder först 

i mycket senare år. Ytterst sällan ser 

man gråhåiiga fruar här, kanske där

för att de åldras och dö, innan håret 

haft tid att gråna. 

De mexikanska giftermålen arrangeras 

i allmänhet af föräldrarna, ofta utan 

att äfven kontrahenterna blifvit till

frågade i saken. Fästmöskapet i Mexiko 

är i det hela taget ett tomt, menings

löst ord, som saknar hvarje tillstym

melse af gamla världens romantik. Me

ra träffande än om något annat land 

kan det sägas, att i Mexiko äktenskapet 

är ett lotteri. Om kärleken skall hafva 

ett ord med i lrget måste hon stå fär

dig som på beställning, och göra sitt 

inträde vid första mötet. Ty den mexi

kanska etiketten medgifver ej någon 

gradvis utveckling af den ömma lågan 

genom personlig bekantskap. Den unge 

mannen gör sitt val utan att förut 

haft tillfälle att utbyta ett enda ord 

med sin utkorade, och sättet hvarpå 

han delgifver henne den ljufra. hemlig

heten är mycket originellt. Iförd sina 

högtidskläder, hvilka bestå af gula lä-

dcrb,'xor, hv: rs uts dor a r ^ p r y ^ d i m d 

dubbla rader af glänsande silfverknap-

par, blankläderstö le ter p i fö terna, och 

tätt åtsittande jacka, om lifvet prydd 

med band, metallknappar och rosetter, 

samt på hufvudet en väldig sombrero, 

stor som en jap nesisk parasoll, tegifver 

han sig till det hus, d i r hans duloi-

nea har sitt hemvist, fattar posto utan

för på gatan och inväntar med stoisk 

beslutsamhet sitt öde. Två timmar drö

jer han i denna position, med ögonen 

oaflåtligt fastade på det fönster, från 

hvilket han skall emottaga det åtgö

rande tecknet. Om det senare ej uppen

barar sig första dagen, återkommer han 

dagen därefter och den följande och 

nästföljande, dag efter dag, natt efter 

natt, tills familjens hafvud, hvars dot

ter utgör fpremålet förupprrä ksamheten. 

hunnit förvissa sig om äktenskapskandi

datens financiella och ekonomiska ställ

ning. Om de underättelser som vin

nas i denna riktning äro i föräldrar-

nes ögon tillfredss'älhnde, framträder 

Äkta Ramie-Underkläder. 
Herr-Tröjor , tunna 

storlek 4 5 6 7 
pr styck 2: 50 3: 3: 50 4: — 

Herr-TrSjor , medeltjocka 
nr stvek 3: — 3: 75 4: 50 5: 50 

Herr-Kalsonger , medeltjocka 
pr pa*- 4: — 4: 50 5: — 5: 50 

Herr-Skjortor , tunna 
pr sty.k 4: - 4: 50 5: — 5: 50 

Herr-Skjortor , medeltjocka 
pr styck 5: - 5: 50 6: - 6: 50 

Latamans Herr -Tröjor , 
siorlek 4 5 6 7 
pr sty. k 2: 75 3: 3: 50 4: — 

Latamans Dam-Tröjor , 
storlek S 4 5 6 
pr styck 1: 20 1: 30 1 40 t: 50 Österlund & Anderson, 

4 St. Nygat. 4. 11 Hötorget 11. 

omsider sinoritan t i l lönstre', öppnar 

sakta balkongdörrarna, och den unge 

mannen, hvars uppmärksamhet genom des

sa gynnsamma lifstecken fördubblats, 

ser sina önskningars mål m e l en duen

na på hvarje s id i uppnbara sig fö hans 

tjusta blickar på andra väningens bal

kong. Så långt på kärleksstråten hinner 

han emellertid ej, förrän han tantalise-

rats åtminstone för en vecka med att 

tjänstgöra som skiltvakt utanför sin 

kärleks citadell, och ännu för månader 

måste han fortsätta sin enformiga pa

rad, innan man låter honom träda öfver 

husets tröskel. Denna melankoliska kur

tis har fått namnet »björndansen» och 

hvarje t i l lbedare måsle genomgå detta 

för en kolerisk mexikan verkl'gen be

undransvärda tålamodsprof, innan han 

vinner inträde i det förlofvade landet,. 

Hvad som gör profvet ännu allvarsam

mare är den osäkerhet, i hv Iken den 

unge mannen unle. ' heli d.n Unga t.ds-

ntdräktea befinner s'.g. 

(Forts.) 
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Tandläkare Osn. Bohrn, 

72 Drottninggatan 7JB. 
Artificiella tänder. Plombering etc 
Smärtförtagande medel vid operationer. 
Hvardagar 10—3; Hoigdagar 10—11. 
Allm. Tel 48 73. 

Tandläkare TOM von HALL. 
Biblioteksgatan 12, I. 

Hvard 10—2 5—6. Helgd. 1C—12. 
AI m. tel 5848. Rikst. 606? 

Tandläkare 

John V. Lindh-Hygrell, 
17 Karlaväg-en 17. Allm tel. 1"0 57 

Hörnet af Sturegatan och KaHavägon. 

Tandläkare Emelie Larsson, 
Regeringsgatan 37, 2 tr. 

Rådfrågnm^tid y—IO, 1-2 . Allm 1.1630'^ 

6 Sturegatan 6, Stockholm. 

TANDLÄKARE G. W.WIDFOND 
Drottning-?. 74. 

Artific tänder fr 2 k', st., plombering 
m. m. Rikstel 2?54. Brunkeb 2190. 

MIN nästa (ettarigal kurs för damer I 
massage och sjukgymnastik börjar 

1 okt. N:r 29 Regeringsgatan Närmar< 
genom prospekt. Ständig adress Saltsjö 
baden. \>:r Emil ICleen. 

DOKTOR J. ÅRVEDSONS KARS 

i Sjukgymnastik, Massage och 

Pedagogisk gymn. (irisXOTnastiK) 
i hufvndsak lika med Gymnastiska Central 
institutets kurs för kvinnliga elever. 

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

,1. Arvedsnn, Stockholm 

L J U S B A D , 

Massage & Valienbebandling, 
Ansiktsmassage — Manicure 

D:r Metzgers metod. — Elever mottagas. 

Fru Emelie Hagelthorn. 
Tel. Brunkeb. 7 84. Biblioteksgatan 12. 

D o k t o r Q. W i d e s K o r s 

I Hassage, Sjuk- é Frlsk-Gymnastlk 
notsvarande Gyraa. Centralinstitutets ken-

"nr kvinnligra elever. Upplysningar oeh pro 

soefct genoro Doktor O. W i d e , Stockholm. 

Hur skall man 

med 

liten kostnad 
och ringa risk 

få 

stor inkomst? i 
I Dä-om eifves gratis an-1 
visning till en hvar som 
sänder svar märkt 

"Försök en gång" 
under o dr.: 

I S. uii'1'ffilii Annonsbyrå 1 

S n,-kh Im f v b 

R ö r s t r a n d s f a b r i k s 

f ö r s ä l j n i n g s m a g a s i n och 

bosättningsaffär , 

3 3 D R O T T N I N G G A T A N 3 3 . 

Riks 5634. Allm. 6927. 
Högsta rabatt vid 'köp af serviser, glas, 

porslin, nysilfver, nickel, koppar ocb 
köksuppsättningar. 

O l g a R i n m a n 

FOTOGRAFI- OCH 

BLIXTLJUSATELIER, 

Ö S T R A H A M N G A T A N 4 4 , G Ö T E B O R G . 

Ĵ " Beställning å förstoringar, af-
sedda för julen, torde insändas 
snarast möjligt. 

A. Wilh. Lindbergs 
Plaaoetablissement. 
Stockholms äldsta piano-
affär, etablerad är 1856. 

26 Regeringsgatan, Sthlro 
Ulm. telef. S988. Telegrafadr. Piano, Stb.hr. 

Lager af Byglar, pianinon oeh orglar frät. 
ir- och utlandets förnämsta fabriker. 

S i d e n - b l u s a r k r . s . s o 

till högre pris — 4 meter!— porto- och tullfritt. Profver omgående; likaså af svart, hvit 
och kulort »Heimebprg-siden» fråri'65 öre till kr 16.60 pr meter.* 

G. Henneberg, MN-FAL)LF ANT ÖC. OCh l M . ) Zlirich. 

En kvinnas chic 
märkes icke endast på hennes toiletter 
utan äfven på hennes parfymer. Därför 
begagna också alla våra vackra skåde
spelerskor Créme, Foudre de 
riz och Savon a la Créme 
Simon.; som äro erkända ö'ver hela 
världen. Man bör alllid önska uppfin
narens namn, I. Simon. 

" P i n g p o n g " 

det så mycket omtyckta 

BOROS-TENNIS 

SPELET 

komplett i kartong kr. 7,50 

J O S E P H LEJA, 
STOCKHOLM-

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

OBLEKTA, BLEKTA OCH FÄRGAD* 

Ä F N A D E F 

Skydi-sstämpel. 

försäljas 1 parti irån kommlssioa> 

lagret I Stockholm bos ADOLF BODELL 

PÅ VÄRLDSUTSTÄLLNINGEN 

I PARIS 1 9 0 0 
voro ej d« svensk I prer aralen DYNAMOL 
ch STEFANOS utställa D y n a n s nCh 

•̂ te anos äro bättre och billigare än Mel-
Mns Fnod. het uiländ-ka Melluis ro<>d är 
nära dubbelt så dyrt s m det sven:-ka 
prepaiatet Dynamol, oakt;'dt dei sistnämn-
ta år för ända-n*let lämpligare. Sie'nnos 
ar till fi-I sammansättning liky Me"in- Ford 
nen med den KFCILNADEN att Stefanos är 
bättre samt 2 å 3 kr. billitrare p kilo. 

Ityaan ol och Stefanos fi. nas t i l sulu i 
Hä^OVANNEIS affär s'imt ä apotek 1 

M . Z A D I G S 

E s s e n z e 

VERA VIOLETTE 

och 

YLANP, YLANG. 
Försäljas i de flesta parfymeriaffärer. 

METALLFABRIKSAKTIEBOLAGET 

: . C . S P O R R O N G & C r o 
2 3 R E G S R I N G S G A T A N 2 3 

STOCKHOLM 
Jtför: förgyllning, försilfring, förnickllng 

samt renovering af 
intlka och modern. |-netallarbeten 

F E M TING ATT MINNAS, 

VID KÖP AF MÖBLER: 
l :o . Pris. 
2:o. Solidt och hållbart arbete. 
3:o. Smakfull och treflig stil 
4:o. Salsmöbeln "Record" 1901, ena

stående. 
5:o. Begär priskurant, ritningar och foto

gener från 

O S C A R E D V . E K E L U N D S 
Snickerifabriks-Aktiebolag, 

Wirserum. 
N E D E R L A G E T : 

22 Birgerjarlsgatan 22, Stockholm, 

http://Stb.hr


IDUN 1901 — 766 — 

Stlädningar 
i afpassade bitar å 6 mtr af extra fin eng 

eheviot, marin, svart och rödbrun, som ko

stat 12 kr., säljas af en händelse till 7: 75 

pr st. 

Silade 
EXTRA FINT, TILL PROMENADDRÄKTER, I AFPASSADE 
BITAR Å 4 72 METER, SOM KOSTAT 27 KR. SÄLJES 
TILL 22 KR. PR ST. 

Z e d e r f e l d t & H a n s e n , 
OBSERVATORIEG. 6, STOCKHOLM. 

T I D S F Ö R D R I F 

L O G O G R Y F . 

Jag hör till de förtrycktas lag 

Och hvem förtrampas såsom jag!? 

I stadens damm; om du går vall i skoger 

I skimrande salong, i dans pä logen, 

Där är jag med, ett fungsladt »underverk 

Och sträfvar jag mot sol och ljus — så 

märk! 

Det blir ditt säkra fall, du män'skobarn, 

Om du ock annars flyr försåtligt garn. 

Dock — intet ligger mig som lyckan nära 

Jag far till andras gagn dess mångfald bära. 

Ja, jag är dömd till undergång 

Och det är summan af min sang. 

Småord: 

Hvad man kan kalla ock vår lefnad lån 

Hvem oberörd af världen går sin gäng. 

Hvartill är blomman i en blomsterhandel? 

Hur äro män'skor med en lastbar vandel? 

Hvartill vi höra uti samhällslifvet — 

Än högre och än lägre, det är gifvet. 

Tvä namn i Bibeln fä vi icke glömma. 

Hvem far om lif och död kiitiklöst döma 

För skuldrorna en icke vacker prydnad. 

Två djur som ingen just plär lära lydnad. 

Ett djur som det är mycken skam att hysa. 

Hvad som kan värma oss, ibland ock lysa. 

Det hastigt kan en stilla död oss gifva. 

Hvad göra blommorna som bundna blefvo? 

Hvad brukar hunden, glupskt, en smaklig 

bit? 

Hur blir den lätt en klädnng tunn och hvit? 

Och sa en bokstaf i musikens alfabet. 

Ett rum, där man säg äter mätt — och fet. 

En sak som öppnas. JNågot som är tungt. 

Ja, nu sä tror jag att jag sätter punkt. 

AMALIA. 

V Ä S T G Ö T A C H A R A D . 

Mitt först a plus a va' en pojk me' »guda» 

A granngalas' Fia den va' han så gla' i, 

Men aH'ri' på ti'a 

Han våga' te' fria, 

Han stog där a stafva; 

Men tack vet ja' Fia, 

Ho' hjälpte'n på trafva, 

A sum ett mett hela 
Se'n geck de' te fria; 

Mett andra sa' Fia 

å tacka ä nija. 

LOTTEN. 

A R I T M O G R Y F . 

1 2 1 | 3 1 2 4 1 

5 6 5 7 8 9 9 5 

10 5. 6 1 11 12 8 6 

10 6 5 12 5 14 8 6 

15 5 6 9 7 8 6 13 

16 6 14 17 9 9 5 6 

18 19 6 20 12 14 6 19 

5 9 11 12 13 3 16 3 

Siffrorna i ofvanstående figur skola utby 

tas mot bokstäfver, och äro de ord, som 

därigenom erhållas, rätt funna, så bilda be 

gynnelse- och slutbokstäfverna namn ur 

växtriket. 

GADUS' 

Fiskkonserver 
— r e k o m m e n d e r a s — 

SE "IDUNS HJÄLPREDA" FÖR MAJ D. Å.! 

Vi vilja beteckna orden sålunda: 

Stackars lilla hönan är det, när 

Hon ej längre godt kan ägg prestera. 

Namn som icke mången svenska bär, 

Men bland Englands döttrar kanske flera. 

Hvad en prydnad är för hvarje hem, 

Fast de klara ljuset uteslänga. 

Något som fordärfvat mången lem; 

Innefattadt kan det på oss bänga. 

Så ett ställe där af landets små 

Stora hjältar kunna fabriceras. 

Hvaraf på en ekstock finnas två. 

Hvad af snickarn ganska högt värderas 

Uti Sveriges land en mindre stad. 

Och nu är det slut på rimmens rad. 

RIMTTJSSE. 

K O N S O N A N T F Ö R Ä N -

D R I N G S G Å T A . 

Med h en plats där jakthorn skälla, 

Med s hvad man kan gossen kalla. 

LOTTEN. 

NAMNGÅTA. 

Tag 9 a, 1 c, 4 d, 7 e, 4 i, 1 j , 2 k, 2 1 

2 m, 6 n, 2 o, 2 p, 4 r, 2 s, 8 t, 1 v och 1 
y. Bilda däraf 9 ord, hvilkas begynnelse-

bokstäfver lästa uppifrån och ned utgöra 

namnet på en världsbekant person och slut

bokstäfverna likaledes lästa uppifrån och 

ned hans titel. 

Orden äro: 1) liten luftseglare, 2) mång-

millionär, 3) stad i Frankrike, 4) bråkdel af 

den gula faran», 5) flod i Indien, 6) s >go-

väsen, 7) fransk skald, 8) beryktad frukt

trädgård, 9) sportterm. 

LOTTEN. 

T I L L Ä G G S G Å T A . 

Vi börja med ett föremål som har sitt 

fäste i jorden — 

Lägger till EN bokstaf och få någon, som 

är klädd i grä uniform — en vådlig fri-

brytare — 

Ännu en bokstaf och vi få ett djur, som 

ämnar en fin produkt — 

Med vår tredje bokstafs tillhjälp bilda vi 

ett ord, som betecknar hvad ett dussin vild-

basare till pojkar kunna göra — 

Och vår sista tilläggsbokstaf ger oss titeln 

pä EN, i sitt fack, mycket framstående man. 

OLAUS. 

LÖSNINGAR 

TILL TIDSFÖRDEIFVET I N:R 4 6 . 

LOGOGRYFEN: Landskapsmålare. Små

orden: mål, pensel, Småland, Skåne, Da

larne, slå. spela, skalder, skapa, måne, 

landskap, eld, marken, ån, man, ensam, 

landsmål, aska, pråmen, -nalle», land, skara, 

sand, redskap, spade, kår, lada, almar, 

skrala, kassa, lån, sken, anspråk, Äland, 

Laaland, Als, Seland, Aral, Aspern, Äkern, 

senap, ans, mås, and, mask, ål, lam, 

åska, Kalmar, Skara, Sala, dåren, kål, 

kalas, skålar, språksam, sadel, skarp, palm. 

plank, resa, smal, kamera, kaplan, dal, pa 

lar, Selma, Alma, Lena, Edla, Elna, Ada. 

Malla, Asa, Karna, Elsa, Rakel, Lea, spraka, 

karp, sallad, lampan, rama, kanal, Are, åka. 

adelsman, Lars, Mars, Danmark, Eras, 

Marne, Aar, Maas, Kåma, danska, spanska, 

skalle, dårskap, lek. 

MAGISKA KORSET: 1) Ordenskansler 

2) konstkabinett, 3) Jjusfabrikant. 

AKROSTIKONET: Matilda Jungstedt 

Mjölig, Annam, torsk, ifra, listig, dansa, 

afvig, jaka, uttern, nakna, gagna, skala, 

träna, elda, draga, torka. 

Mellins Food 
är det enda näringsmedel för barn och 
sjuka, som för sina öfverlägsna egenskaper 
erhållit guldmedalj vid världsutställningen 
i Paris 1900 

Prof af MELLINS FOOD erhålles gratis 
och franko från 

AXEL LJEJ^STJtAND, 
Gefle. 

B R E F L Ä D Ä 

REDAKTIONENS BREFLÅDA: 

Ingri Stigen. Eder skildring fördärfvas 
totalt af den förkonstlade stilen. Sök i stäl
let att skrifva enkelt och klart, med und
vikande af alla hysteriska intt-rjektioner och 
med litet mindre själsanalys, ty den öfver-
stiger ännu edra krafter. 

»— io—s». Julskissen antages. 

Sic transit. Vi acceptera med nöje be
rättelsen och skola se till att få plats för 
densamma i spalterna vid första lämpliga 
tillfälle. 

C. C. Afböjes tacksamt såsom varande 
af alltför enskild natur. 

Gammal Fru. Efter värsta julbrådskan, 
när vi få tid att ägna edert rimmeri en be-
höflig liten öfverarbetning. skola vi göra 
hvad vi kunna och ämnet förtjänar. 

—hl. Vi kunna ej finna, att eder skiss, 
för att begagna ett dess uttryck, »i någon 
mån öfverskrider hvardagsprosan i dylika 
fall eller har någon den allra ringaste an
strykning af romannatur» — eller talang I 
Förvaras till afbämtnmg inom en ve-jka. 

Waldeck. Jaså — ni erbjuder edra manu
skript samtidigt till två tidningar! Ett dy
likt tillvägagångssätt passar ej Idun. 

EXPEDITIONENS BKEFLÅDA: 

»Enja», Jönköping. 1 98 pr gång. 

»G A7.", Molkom. Ins. ytterligare 50 öre. 

»Villig», Vadstena. 3.06 pr gäng. 

C. BB». 1.98 pr gång. 

Prof. H a r t e l i u s , H e m g y m n a s t i k 
TILL HÄLSANS BEV. O. ÅTERVINNANDE, SAMT 
OM SNÖRLIFVETS SKADL. VERKAN. PRIS 1 KR. E v a H e l l m a n s i l l u s t r . K O K B O K 

Ä 6,75 INB. ÄR ALLMÄNT OMTYCKT OCH 
REKOMMENDERAD AF IDUN. 

L a r s M o n t é n s 
Neutrala Kärntväl till ylletvätt och 
Oleintvål till linnetvätt användes lämp 
ligast sålunda: 

'V» KG. TVÅL KOKAS I 2 LITER VATTEN; NÄR TVÅLEN ÄR UPPLÖST, TILLSÄTTES UNDER 
OMRÖRING 20 Å 25 LITER LJUMT VATTEN; I DENNA UTSPÄDDA LÖSNING NEDDOPPAS PLAG
GEN. VID YLLETVÄTT BÖRA SÅVÄL LÖSNINGEN SOM SKÖLJVATTNET HAFVA 36 Ä 38 GRADER. > 

FINNES HOS DE FLESTA SPECERIHANDLARE SAMT I MINA BUTIKER 
N:r 19 Stora Nygatan. — N:r 29 S:t Paulsgatan. 

SLLFVERMEDALJ I KÖPENHAMN 1888 GULDMEDALJ I STOCKHOLM 1897. 

Guldsmedsbutikei] 
K u n g s g a t a n 3 0 

Alltid billigast. 

NYUTKOMMEN 

i l lustrerad 

Jul -Pr iskurant 

SÄNDES TILL LANDSORTEN 
på BEGÄRAN 

T OLRTL nnO"P * vanliga skolämnen gif-
IJCXLLLJXIYI vas af examinerad lära
rinna. Äfven läxhjälp kan eihällas. Svar 
märkt »Lärarinna», Iduns exp. 

S ä l l s k a p e t B a r n a v å r d s 
ANSTALT FÖR UTBILDNING AF 

b a r n a v å r d a r i n n o r 
mottager anmälningar om elever, ställda till 
anstaltens föreståndarinna, Folkungag. 93. 

Guldmedalj 
i G e f l e 1 9 0 1 

f ö r 

u t m ä r k t g r a f i s k k o n s t 

(illustrationstryck, litografi 

och 

kemigrafiska reproduktioner) 

t i l l e r k ä n d e s 

I d u n s K u n o f l . 

F ) o f b o k t r y c k e r i . 

HWUT &3LBA thäLtfd FEJLDI irJLrt fchjLti 
•RL̂ I 

S u n d s v a l l s 

E n s k i l d a B a n k 
2 A KUNGSTRÄDGÅRDSGATAN 2 A. 

Sparkasseränta 4 proc. 

S t o c k h o l m s - r e s a n d e ! 
Propra rum med godaDSängar till mode' 

rata priser. 2 minuter från Centralstation, 
vid spårväg. MÄSTER SAMUELSGATAN 69. 
FRU MARIA FALCKS PENSIONAT. Allm, 
tel. 16 380. 

C i r k a 5 0 o l i k a 
profver af Jul-och Nyårekort erhållas FRAN-
CO då 5 st. 10-öres frimärken, insändas. 
Agenter önskas God provision. 

Adr. JOSEF SJÖBERG, TRANÅS. 

ANDRA HÄFTET AF "MOSTER EMMAS VÄF-
BOK", MÖNSTER MED ILLUSTRATIONER TILL 

VACKRA HEMVÄFNADER, LÄMPL. TILL GARDINER, 
MÖBELTYGER, HERRKOSTYMER, PROMENAD- OCFC 
BRUDDRÄKTER, ERHÅLLES MOT 1 KR. 35 ÖRE POST 
FÖRSKOTT FRÅN ANDERSSON. BIÄRSTAD. KUDDBY 

Man mår 
aldrig väl 

af oblandadt kaffe, som all
deles förstör Eder, hvarför 
man alltid bör blanda det 
med STOCKHOLMS KAFFE-ÅK-
TIEBOLAGS berömda INTNBI-
KAFFE, som gör kaffet godt, 
HÄLSOSAMT, välsmakande, yt
terst drygt och billigt samt FÖR
HINDRAR KAFFEFÖRGIFTNING. 

Paketer a 25 och 10 öre i 
alla speeeri- och diverseaffärer 
OBS. att firmans namn, STOCK 
HOLMS KAFFE-AKTIEBOLAG, är 
tryckt å alla paket, ty ENDAST 
DESSA äro verkligt äkta. 

K O S T A G L A S ! 
(KUNGL. HOFLETRERANTÖR.J 

FÖRSAL JNLNGSMAGASINER: 
19 Birgerjarlsgatan 19, 

10 Qustaf Adolfs torg 10. 
GULDMEDALJER: 

Malmö 1896, Stockholm 1897, PARIS 1900 

P R M f å modernaste 
I I I U I S i d e n och 

K l ä d n i n g s t y g e r 
försändas franco från 

Y V e t t e r g r e n s 

• H a n u f a k i u r a f f ä r 
« - GÖT E BO RQ 

T o i l e t t p a p p e r , 
AF BÄSTA KVALITET, SÄNDES MOT EFTERKRAF I PA 
KET Å 2 ELLER 5 KR. FRAKTFRITT PR JÄRNVÄG FRÅN 

BÄCKHAMMARS NYA AKTIEBOLAG, 
ADR. VÄRRAL. BJÖRNEBORG. 

Undervisning p r korrespondens i 
språk och bandelsvetenskap m. m. Säkert 
resultat garanteras. Tusentals intyg. Begär 
prospekt samt prenumerera på tidn. »KOR
RESPONDENS»! 70 ÖRE med postarvode. 

Direktör H. S. HERMOD, Malmö. 

Väfbok för nybörjare 
(Se Litteraturafd. Idun n:r 39 för i år!) 

säljes ä kr. 1: 25 hos Hrr Bokh. Nordin 
och Högberg, Gefle, samt för återförsäljare 
direkt hos utgifvaren, fröken Augusta Söder
berg, Gefle. 

Romaner till billigt pris! 

T i l l e : a e n t r e d j e d e l 
af boklädspriset säljas under de senare åren 
på vart förlag utkomna värdefulla romaner. 

Förteckning erhålles grat s och franco från 
BOKFÖRLAGET SVITHIOD, STOCKHOLM. 

TT.auM.» med grundlig undervisning i 
Q. Ul C CL klädsömnad, tillklippning, prof 
ning, mönsterutlasning. Undervisning gifves 
af skicklig sömmerska. Eleven syr endast 
eget arbete. Lektionstid H—3. Kegerings 
gatan 48, 1 tr. SELMA WAHLGREN. 

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-
LANDE AF NEDANNÄMNDA BELOPP TILL EXPEDI
TIONEN AF IDUN, STOCKHOLM, ERHÅLLES INOM 
SVERIGE PORTOFRITT: 
IDUN 1892 2: 25 
IDUN 1893 (N:R 1 FELAS) 2: 25 
IDUN 1894 (KOMPLETT) ._ 2: 25 
IDUN 1895 (JULNUMRET OBERÄKNADT) 2: 50 
IDUN 1896 ( D:0 TI:O ) 2: 50 
IDUN 1897 ( D:O D:O ) 3: — 
IDUN 1898 (MED JULN.) 3: — 
IDUN 1899 (N:R 92 OCH JULNUMRET SLUT) 3: — 
IDUNS JULNUMMER 1894 0: 20 
IDUNS JULNUMMER 1898 0: 50 
BARNGARDEROBEN 1899 (12 N:R) 0: 60 
KAMRATEN 1894 (N:R 19 FELAS) 1: 25 
KAMRATEN 1896 - 1: 25 
KAMRATEN 1897 (N:R 18 FELAS) 1: 25 
KAMRATEN 1898 1: 50 
KAMRATEN 1899 (N:R 1 FELAS) 1: 60 

VID REKVISITIONEN, SOM SKALL ÅTFÖLJAS AF LI
KVID, TORDE NOGA UPPGIFVAS HVILKEN AF OF-
VANNÄMNDA ÅRGÅNGAR SOM ÖNSKAS. 

EXP. AF IDUN, 
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BOLINDERS 

"Focus". 
Praktisk och ekonomisk 

VÄRMEAPPARAT 
för -insättning i 

K a k e l u g n a r . 

Pris kr. 12. 

H 
O L M Q V I S T S 

ÅNDELSINSTITUT 
GÖTEBORG, 

Västra Sveriges största, full
ständigaste och mest r enommé-

rade handelslärooverk. 17:de arbetsåret. 
10 speciallärare. Ars- & terminkurser. Ter
miner börja 20 aug. och 13 jan. Plats an
skaffas i de flesta fall. Holmqvists sfcrif 
metod är landets mest spridda och af sta-ten antagen som normalmetod. 

Begär program. 

Filip Holmqvist , 
öfverlärare vid Tekniska skolan i Stockholm, 

lärare vid Chalmersska institutet. 

Från NILSSON & BERGLINGS förlag utkommer i dagarne 
Ändra upplagan af 

"FRÄNDSKAPENS LAQ" 
AF JOHAN NORDLING. 

UTDRAG UR PRESSENS OMDÖMEN: 

F. Nycander (Dagen): 

. en god bok, som bör finna rakaste 
vägen till hemmen*. 

Praktiska gångmattor. 
Vid Krontorps gård adr. Värmlands Björ

neborg, försäljas till 65 ö-e pr meter vackra 
hållbara gångmattor fö'färdigade af star
kaste cellulosafiber. Sändas mot efterkraf. 
Försök några meter på prof. 

INKÖP AF LOTTSEDLAR 
till åttonde dragningen 1 5 F e b r u a r i 1 9 0 2 bör ske i god 
tid, emedan det visat sig, att lottsedlarne blifvit slutsålda långt 
innan föregående dragningar. Pris för lottsedel 10 kr., beställning 
till landsorten åtföljd af likvid och 40 öre (till rek., porto och 
dragningslista). 

Vid sjunde dragningen utfallna vinster utbetalas fr. o. m. 
1 d e c e m b e r 1 9 0 1 . 

Vinsternas belopp 5 4 0 , 0 0 0 kronor. 
Högsta vinsten 5 0 , 0 0 0 kronor. 

Nordiska Museets Lotteri, 
F r e d s g a t a n 3 2 , S t o c k h o l m . 

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

ÄNKLING önskar ett fruntimmer, som 
kan ålaga sig att sköta 2 barn, däraf 

det ena 3 månader gammalt, det andra 7 
år samt ett enklare hushall. Svar jämte 
uppgift om referenser, ålder och löneansp råk 
emolses nu genast under adr. »C. P.», OIs 
kroken, Göteborg p. r. 

pN omkring 30 år gammal husmamsell, 
som är kunnig i inomhus förefallande 

göromäl och är van vid ett landthushall 
skötande samt äfven är kunnig i sömnad 
erhåller plats nu gpnast. Svar i bref märkt 
Landthushall» under adress S. Gum&lii 

Annonsbyrå, Stockholm. 

L Ä R A R I N N A . 
Barnkär, frisk samt undervisningsvan i 

alla ämnen, språk, musik, handarbete, sö-
kes till vårterminen för två barn, 8 och 10 
år, i folkrik trakt. Svar jämte fotografi och 
anspråk sändas märkt »M. L.» till Iduns exp. 

Fredrika Bremers minnesfond. 
Ett sekel har i år förflutit sedan Fredrika Bremers födelse. Hundraår?dagen af 

denna för hela vårt folk sä betydelsefulla tilldragelse har litligt återkallat i medvetandet 
nvad denna Sveriges ädla dotter uträttat för sitt land, icke blott genom sina litterära 
verk, hvilka gjort det svenska namnet kändt och hedradt öfver hela den civiliserade 
världen, utan i ännu högre grad genom det inflytande hon utöfvat på hela vår sociala 
utveckling, förnämligast på förbättrandet af kvinnans ställning och förhållanden inom 
familj och samhälle. 

Den nu lefvande generationen står därför i tacksamhetsskuld till Fredrika Bremer 
för de impulser till samhällsnyttiga reformer af mångahanda slag hon gifvit, i all syn 
nerhet för det större mått af ekonomiskt oberoende, handlingsfrihet och arbetsglädje, 
som därigenom tillförts den svecska kvinnan, och^det är tack vare Fredrika Bremer 
vårt lands kvinnorörelse erhållit den lugna och måttfulla prägel, som alltid utmärkt 
såväl dess praktiska som ideella sträfvanden. 

Redan genom stiftandet af Fredrika-Bremer Förbundet lade Sophie Adlersparre och 
med henne en del framstående svenska män och kvinnor grunden till »en lefvande 
minnesvård» öfver Fredrika Bremer, och bättre torde ej hennes minne kunna hedras 
än genom att tillförsäkra den institution, som bär hennes namn, och som har till 
uppgift att i hennes anda verka för kvin nosl äg tets höjande och förädling, ett var
aktigt bestånd. 

Öfvertygade om, att många dela denna vår uppfattning, ställa härmed underteck 
nade till svenska män och kvinnor en inbjudan att bilda en minnesfond, som skall 
hugfästa den framstående kvinnans och banbryterskans namn. Fonden, som skall upp 
kallas efter Fredrika Bremer, är afsedd att öfverlämnas till Fredrika-Bremer-Förhundets 
styrelse, för att användas till stödjande och vidare utvidgning af Förbundets gagnande 
verksamhet. 

Det ligger i sakens natur, att ett företag som Fredrika-Bremer-Förbundet, hvilket 
under sin 17-åriga t llvaro for hvarje år sett sitt verksamhetsfält utvidgas, och som så 
godt sona dagligen står infor nödvändigheten att pålaga sig nya, fordrande uppgifter för 
att kunna tillmötesgå al mäohetens alljämnt växande kraf, icke skall finna den ekono 
miska ställningen svara emot dess för öfrigt i så hög grad glädjande framgsngar. För 
alla dem, som närmare följt Förbundets ur affirssynpunkt fullkomligt oegennyttig) 
sträfvanden, är det också väl bekant, att det endast ar tack vare den största ansträng 
ning och offervillighet frän de arbetande krafternas sida, somdess verksamhet upprätt 
hålles. Att dess små tillgångar måsfe verka hämmande på Förbundets framtida ut
veckling är en sanning, för h^ilken dess vänner icke kunna b'unda, och de inse, att 
dea ekonomiska frågan är en bfsfråga, på hvi ken beror, huruvida den institution, som 
bar Fredrika Bremers namn, skall kunna fullfölja sin ro akt pä liggande mission. 

Den omständigheten, att Förbundet under sin förvaltning I ätt yrkes- och studiesti 
pendiefonder till betydande belopp sig anförtrodda, gör icke bebofvet af ett fastare eko
nomiskt stöd för dess Ö fri ga verksamhet mindre kännbart. Dessa fonders räntor fa 
nämligen enligt gifvarnes bestämmelser endast användas för uppg-fvet ändamål och 
komma ej Förbundets rmånga öfriga allmännyltiga verksamhetsgrenar till godo. Sär-
skildt må framhållas vakten af förbundsbyiån, denna centralpunkt för Förbundet, hvil 
kens inkomster äro alltför otillräckliga för det vidtomfattande arbete, som därifrån be 
drifves. 

Afs ;kten med minnesfonden är emellertid att sätta Förbundet i stånd ej bTott att 
utvidga redan beträdda arbetsfält, utan ock att upp'aga nya, af tidsutvecklingen och 
de sociala fÖ'hållandena betingade verksamhetsområden Härigenom bör det a*f af 
idéer, snm Fredrika Bremer efterlämnat, i än högre grad än hittills skett, blifva frukt 
bärande för hela vårt folk. 

Bidrag emottagas af undertecknade samt å Fredrika-Bremer-Förbundets byrå (54 
Drottninggatan, Stockholm), hvarifrån äfven listor kunna rekvireras. 

Stockholm den 31 oktober 1901. 

L E D I G P L A T S . 
En i landsortsstad (i Västergötland) bo

ende ensam äldre dam, hos hvilken tjäna-
rinna är anställd, önskar genast, såsom säll-
kap och biträde i inomhus förefallande 

göromål, ett medelålders anspråkslöst, bil 
dadt fruntimmer med gladt och jämnt hu
mör samt vänligt sätt. Svar jämte referen
ser, uppgift å ålder och löneanspråk torde 
snarast möjligt insändas pr post till *God 
ledig plats», Borås 

O L A T S finnes för ett enkelt och anspråks 
A löst, något äldre fruntimmer, hälst vant vid 
landthushall, i prästgård i Helsingland Med
delanden härom torde ske genom bref, med 
utsatta Iöneprelentioner, fortast möjligt till 
Fru Maria Widman, Upsala. 

Alb. Anderson, 
generaldirektör. 
Sofie Boström, 
f. Tersmeden. 
Hedda Ekman, 

f. Ricbert. 
Olof Hammarsten, 

professor. 
Henriette Kempe, 

f. Diewel. 
Selma Lagerlöf, 

Ebba Beck-Friis, 
f. Ree^stierna. 
Hilda Casselli, 

skol i örestån darinna. 
Elsa Eschelsson, 

jur. doktor. 
Henrik Hedlund, 

redaktör. 
Agathe von Kooh, 

f. Wrede. 
Agnes Lagerstedt, 

J. A. Lundeli, 
e. o. professor. 
Victory Roos, 
f. Olivecrona. 

Wilhelm Svedbom, 
fil. doktor. 

Lydia Wahlström, 
fil. doktor. 

Sigfrid Wieselgren, 
generaldirektör. 

Agda Montelius, 
f. Reuterskiöld. 
C. H. Rundgren, 

biskop. 
Lizinka Sörensen, 

f. af Ugglas. 
Anna Wallenberg, 

f. von Sydow. 
Aug. Wijkander 

professor. 

Ernst Beckman, 
direktör. 

Nils Claeson, 
statsråd. 

Ingeborg Gibson, 
f. Kjellberg. 

Hans Hildebrand, 
riksantikvarie. 

Georg Kronlund, 
häradshöfding. 

Ebba Leljonhufvud, 
hoffiöken. 

Otto Printzsköld, 
förste hofmarskalk. 

C Y Sahlin, 
f. d. professor. 

Ebba Tamm, 
f. Tersmeden. 

Inez Vergsteegh, 
f. Nordberg. 

Anna 

C. G. Bergman, 
folkskoleinspekiör. 

Anna Douglas, 
f. Ehrensväid. 

Sofia Gumaelius. 

Ellen Isberg, 
f. Lundqvist. 

Hedvig Lagerbring, 
f. Ni-beth. 

A. A. Lilienberg, 
häradshöfdtng.. 
Seved Ribbing, 

professor. 
Anna Sandström, 

skolförest å i d arinna. 
L. M. Waern, 

rektor. 
Karolina Widerström, 

prakt, läkare. 
Wikström. 

D:r C. D. af Wlrsén (Postt dningsn): 
1 allmänhet utvisa dessa författarens dik

ter en verklig begåfning. Kärlekens 
stilla lycka, hemmets fröjder och naturens 

ring synas vara de ämnen, som närmast 
beröra hans sinne och bäst passa att tolkas 
af hans lyra». 
Professor O. Levertin (Svenska Dagbl.): 

»Mjuk hand och älskvärd naturlig uppfatt
ning, rikedom på känsla och sympati utmär
ka dessa små kvinnoskildringar». 
T>:r S. Söderman (Stockholms Dagblad): 

— en speciell förmåga att själfullt 
skildra unga kvinnor fint kända och 
stilistiskt välformade äro de alla.. 
D:r JF. Vetterlund (Aftonbladet): 

. allt detta är verkligen fint, friskt, 
skärt, ungt*. 
D:r Jl. JK Söderberg (Örebro Dagblad): 

»I de skisser, som samlingen inrymmer, 
visar sig Johan Nordling framför allt vara 
en hemmets diktare — — med skarpsynt 
uppdagarkonst förstår han att afvinna hvar-
dagslifvet den idealitet, som dess icke sällan 
gra och trista yta undanskymmer». 
<r. Jtenhohn, (Vana): 

» intryck af das ewig weibliche 
i riktningen af det fina behaget, af känslans 
innerlighet och tankens renhet — hans 
poem äro mjuka och vana men sakna än 
dock icke det manliga greppet i tonens an 

pN bättre flicka med någon vana eller frl-
' lenhet för sjukvård samt med ett stilla 

väsen kan få plats nu genast. Lön efter 
öfverenskommelse. Svar till »Sjuk», Öre 

> p. r. 

D L A T S , hälst på större gård i södra Sve-
*• rige sökes af ung, bättre flicka, som är 
villig deltaga i alla förekommande göromål 
såväl matlagning som inomhus förekomman
de sysslor. Om så önskas äfven skrifar-
bete. Anbefallniog af D:r L. Holmström, 
Hvilan pr Akarp. Svar till »A. H. N.», 
Gumaslii Annonsbyrå, Malmö. 

U N ORDENTLIG och arbetsam flicka 
' från ett godt hem önskar plats i familj, 

Här hon kan vara husmodern til] ve rk l ig 
hjälp, såväl med husliga göromål och söm
nad som att hafva vård af barnen, vara 
dem behjälplig med läxor och musik. Är 
äfven van vid kontortgöromål. Svar till 
>24 år», Strängnäs p. r. 

T ARARINNOR, som önska platsombyte 
1 - J till vårtermin, behagade göra skyndsam 
anmälan på Norra Inack. Byrån, Mäster 
Samuelsg. 62, Stockholm. 

Sjuksköterskor i Upsala län. 
Upsala läns landsting har beviljat anslag 

till aflöning af fyra sjuksköterskor, en fö' 
hvart och ett af länets provinsialläkare 
distrikt; och kungöras dessa platser, som 
skola tillträdas den 1 januari 1902, härmed 
lediga till ansökan. 

Lönen utgår med 500 kronor samt 100 
kronor för husrum och vedband, där sådant 
ej erhålles in natura Därtill kommer un 
der tjänstgöring kosthåll, beräknadt efter 50 
öre pr dag, såvida det ej erhål'es in natura, 
samt en dagaflöning af 50 öre. Ansökan 
skall åtföljas af intyg öfver väl vitsordad 
tjänstgöring omkring ett år på sjukhus samt 
en månad på epidemisjukhus, hvarjäm'e 
fordras att sökanden är ogift och ej unde' 
21 år. Ansökan skall insändas före den 15 
december till förste provinsialläkaren v. Sta 
pelmohr, Upsala. hvilken meddelar närman 
underrättelser Upsa'a den 5 novemb. 1901 

Landstingets Förvaltningsnämnd. 

För den allmänna sjukvården 
^Västervik önsk. till 1 januari 1902 en skick 
Hg, allvarlig och s'illa sjuksköterska. Lön 
700 kr. Af betyg åtföljd ansökan insändes 
före 1 december till Sjukvårdsföreningens 
ordförande, Doktorinnan S. Fredelius, adr. 
Vestervik. 

P L A T S S Ö K A N D E 

T~\UGLIG, anspråkslös, bildad flicka, kun-
^ nig i matl., bakning, sömnad m. m. 
önskar plats. Svar emotses tacksamt till 
»Flit», Iduns exp. f. v. b . 

U N UNG FLICKA önskar plats i bättre 
familj, mot fritt vivre. Svar inom 14 

dagar till »E. J.», Iduns exp. 

U N UNG FLICKA, med ett godt och stilla 
• L ' sätt, önskar plats uti en bät're farai j 
som hjälp och sällskap. Van vid husliga 
göromål. Små pretentioner. Svar tacksamt 
med det första till Fr. A. Moberg, Södra kv. 
38, Vestervik. 

•T. Lindström-Saxon (Jämtlands tidning): 
»Det är den mogne mannen och mogne sti

listen, som vet hvad han vill ge en 
intensitet som har det upplefvades hela 
styrka». 
Nya Dagligt AXlelianda: 

»Frändskapens lag visar ej blott herravälde 
öfver formen af mer konstnärligt slag än 
den vanliga rutinens, utan äfven på många 
ställen egenskaper af mera inre art, finhet 
och känslighet i uppfattningen, klar och oför
villad blick och den förmåga att skapa kon
kreta gestalter, som är ett conditio sine qua 
non för att bli verklig konstnär som novellist». 

Dagens Nylicter: 
»De små skisserna — 

med finhet och smak». 
Östgöta Correspondenten: 

»Johan Nordlings kvinnogestalter äro teck
nade med en enkel och frisk naturlighet, 
men tillika med en psykologisk innerlighet 
och konstnärlig frihet, som låter dem tjusa 
med poesiens hela makt». 
JVorsJca tidsliriften "TFrd": 

»Johan Nordling er en Skjönaand; hans 
sidste Arbeide baerer starkt Praeg heraf. 
Med en fin Opfatning, en aristokratisk Smag 
og en udprasget intuitiv Evne faar hans 
Skildringer en egen Charme». 

— äro alla skrifna 

"DILDAD FLICKA, kunnig i matlagning, 
- L > bakning m. m., händig med sömnad, 
musikalisk, gladlynt, önskar plats. Svar 

God hälsa», Iduns exp f. v. b. 

LJUSLIG och pålitlig flicka, kunnig i matl., 
bakning och allt som till ett väl ord-

nadt hushall hör. önskar plats nu eller fram' 
deles att förestå ett hem. Goda rek. finnas. 
Svar emotses tacksamt till »L. L.», Eskils
tuna p r. 

PLATS som husföreståndarinna önskas af 
bildad, anspråkslös flicka i enkelt hem. 

Villig biträda äfven vid skrifgnromal. Sv. 
t. »Nyår 1902», under adr. S Gumaelii An
nonsbyrå, Sthlm. 

CTOCKHOLMS NYA FORMEDLINGS-
^ Byrä. Kammakaregat. 48, ansk. lärarin
nor, värdinnor, sällskapsdamer, hushållsbi-
träden, barnfröknar och hushållerskor. 

P L A T S 
önskar bildad 26 årig flicka, som är van 

d sjukvård, skrif- och hushållsgöromål. 
Svar till »Anna», Norrköping p. r. 

T>LATS att gå frun tillhanda sökes af en 
* anspråkslös och duglig flicka. Svar till 
»Alma' , Kommendörsgatan 23, Cigarraffä
ren, Sthlm. 

UNG, ANSPRÅKSLÖS FLICKA 
af god familj önskar plats nu genast i fa
milj, hälst på landet, såsom sällskap eller 

k att gå frun tillhanda. Svar till »A. L.« 
Allm. Tidn.-kont., Upsala. 

T3LATS önskar lärarinna, van undervisa 
- alla ämnen, språk, musik, handarb 
-'var »God förmåga» under adr. S. Gumajlii 
Annonsbyrå, Sthlm. 

ANSPRÅKSLÖS villig, bildad flicka kun 
^ \ nig i matl,, bak, sylt, sömnad, godt 
lynne ordningsvan. sparsam, söker plats 
Svar »Omtänksam» under adr. S. Gumaälii 
Annonsbyrå. Sthlm. 

"yARDINNEPLATS i godt, respektabelt 
' hem hälst där bara och ungdom finnes 

»ökes af bildad dam med de bästa referen
ser. Svar till »Ordning och trefnad» Iduns 
exp. 

pN UNG FLICKA som genomgått lägre 
J afd. i Tekniska skolan, önskar plats 

hälst å kontor Svar till »Flitig», Iduns exp 

pN UNG, bättre flicka önskar plats i fa 
• milj, har innehaft dylik och är barnkär 
Rek. finnas. Svar emotses tacksamt till 
°Fnrä'dralös», Iduns exp. 

TTNG FLICKA önskar till nyåret plats som 
V lärarinna för mindre barn samt om SE 
•nskas biträda med skrifgöromål och hand 
arbeten. Sökanden har genomgått 7 k'ass 
elementarskola samt handelsskola. Svar till 
•Pålitlig», A=ka p. r. 

1\/T0T FRITT VIVRE önskar en bildad 
i y J - flicka plats att ga husmodern tillhanda 
Kunnig i handarbete och väfning. Svar till 
•Adi», Gefle, p. r. 

pN 24 års bildad, musikalisk flicka ön 
skar plats pa större egendom eller i 

orästeård som hjälp i alla förekommande 
hushållsgöromål. På lön fästes ej så myc 
ket afseende som på ett vänligt bemötande 
Tacksam för svar till Elin Edström, Råd 
mansgatan 6, 4 tr.. Sthlm. 

pN B Ä T T R E FLICKA, 22 år, med god 
• L ' uppfostran, söker plats som sällskap 
familj eller hos äldre dam. Goda rek. fin 
nas. Svar till »S. T .» , Linköping p. r. 

En bildad flicka, 
talar något tyska, önskar plats som säll 
skapsdam eller hälst som ressällskap. Svar 
' 111 »24 år», p. r. Knifsta. 

pN UNG, NORSK DAME. önsker fra 
1 nytår en post ti! nytte og hyg?e i huset 

hos en dannet fami'ie i eller i nasrheden af 
Stockholm Ref. Frkn Anna Berg, Engel 
brektsgatan 14, Sthlm. 

pN PRÄSTDOTTER. 22 år. frisk tilltag-
- L ' sen, treflig och hemma i hvarjebanda 
— äfven glad i barn — s^ker plats, bälst i 
Dalarne. Svar härå adresseras till »1902», 
Dals Ed. 

pN B Ä T T R E FLICKA vill kommai god 
och vänlig familj, nu eller på nyåret, i 

mellersta Sverige. Genomgått kurs i mat
lagning. Svar »A. L » under adr. S. Gu-
mselii Annonsbyrå. Sthlm 

pN UNG, norsk, musikalisk dame, önsker 
^ at komme i et dannet hjem til nv.te og 
nygge fra nytaar. Rillet bedes nedlagt i 
Iduns exp. maerket »Signe». 

1 O-ARIG FLICKA, som med goda betyg 
*• & genomgått 8-klassigt läroverk och fort
sättningskur samt därefter vprit lärarinna 

enskild familj, önskar efter jul plats för 
att undervisa minderåriga barn. Svar till 
»19-åring», Jönköping p. r. 

Bildad, musikalisk flicka, 
eed vana att undervisa önskar nu genast 

plats såsom lärarinna för minderåriga barn, 
eller ock såsom hushållsbiträde bäM i stilla 
enkelt hem. Svar till »Hemtrefnad», Iduns 
exp. 

K O N T O R S V A N 
flicka af god familj, med grod handstil, Ön
skar plats å störrp kontor på nyarpt. Lön 
efter förtjänst. Goda rekommendationer 
>runna anskaffas. Svar emotses under adr. 
»B. 19 år 1901» Tduns exo. 

T ETT GODT och trefl. hem önskar en 
*• H'd. flicka inack för att grundligt lära 
hush . nu eller på nyåret, ^varjämte pris
uppgift till »Gefle 1901 •. Gelé p. r. 

INACKORDERING önskas i början af 
januari, uti liflig familj med umgänge. 

Svar till »Carry», Ystad, p. r. 

U N BÄTTRE, förlofvad flicka, önskar. 
4̂  komma i bättre familj, där t'1'fälle gif-
ves få lära hushållet och *c> Öfrigt hvad 
STm till eft hems skötande hö>er. Är villig 
betala något för sig. Omgående utförligt 
svar jämte pris emotses till »O. H », Nybro 
p. r. 

INACKORDERING PÅ LANDET. 
I tjänstemannafami-j i municioalsara-

nalle, 2 timmars resa från Stockholm, kun
na ett par personer erhålla god inackorde
ring. P r s 90 kr. pr mänsd. Närmare ge
nom »F. B.» under adress S. Gumselii An
nonsbyrå, Stockholm. 



IDUN 1901 — 768 -

Pellerins Margarin 

är bäst! 

' V . A n d ; j i » s s o r . . 2 t 

I 
4 p r o c . r ä n t a . 

N o r d i s k a K r e d i t b a n k e n 

1 D r o t t n i n g g a t a n 1 
Mynttorget 4 Drottninggatan I0J 

Hornsgatan 52. 

antiseptiska 

Yademecum-
TfSL 

I h e l a v ä r l d e n 
linnes icke något bättre samt for kökskärl 
och händer behagligt™ r^ngöringsme-lel än 
Lagermans Kraft-Skur-Pulver. 
Köpes *os alla speeerister i riket. 

Prisbelönt senast vid Världsutställ 
ningen i Paris 1900. 

G l ö m i c k e 
att 

u s t a d s 

I T a f f e l g r ä d d j 

t{ är bfiaia och billigaste >» 
4( bordsmör. >fr 
« 5» 

S l i l b e l m R i e g e r 

p a r f u m e u r , 

F r a n k f u r t a / M , 

rekommenderar såsom specialiteter: 

Genomskin l ig kristall tvål 
Erkänd den bästa och i bruket 
drygast af alla toilette-tvålar. 

Pe r l e s d ' o r . 
Ny och fin parfym för näsduken. 

Finnes I alla finare parfym affärer. 

C a p s u l o i d s 

Det i följande rpkomm-ndation onvalta, 
utmärkta resultatet är framkalladt af 
det nya. rik* blod. som är frambragdr ge
nom att taga endast 3 Capsuloids 
dagligen. 

The Capsuloid Comp. 1 5/ 9 1901. 
Undertecknad har i 2 ar ii iit af ofta åter

kommande svimning-anfall. varit biek, utan 
aptit och har alltid känt sig trött Jag 
tog då 3 Capsuloids dagligen och trots 
det ja* endast har >invändt 2 askar, har jag 
sedan icke haft ett enda svimninĝ anftll 
Jag har fått en god kulör, en utmärkt 
aptit, har tilltagit 5 pd i vikt och den 
ständiga känsla af trötthet har öfver-
gifvit mig. Jag ä 30 är gammal och har 
2 barn. Köpenhamn, Nikoiaigade 20, 4 tr. 

Högantningsfallt MARTHA LARSEN. 
Capsuloids erhållas ä alla apotek å kr. 

2,50 pr ask. Enda fabrik Capsuloid Com-
pany, 31 Snow Hill, London. 

e bästa sidentygerna 
Hyheter i största urval direkt trän fabriken 

erhåller man af förstklassig .em*..*... som M 
önskar ett godt, hållbart sidentyg, torde rekvirera profver från den I 
gamla väl renommerade Sidenflrznan 

E. Spinner & C:ie, zurich I 
(förr J. Ztlrrers sidenfabrik). g 

C A R L B R O M A N & C : o 
ManufakturafTär och Damskrädderi 
Lager o/ franska Siden- och Ylletyger. 

34 Drottninggatan 34. 
STOCKHOLM. 

M a l m ö -

G a l o s c h e r 

m e d p o m p a d o u r k l a c k a r 

rekommenderas. 

G i f t f r i a 

b e h a n d l i n g s m e d e l 

å sår vinna biand vetenskapsman allt stör 
re använlnmg. 

Med egenskapen att vid rätt användning 
ooh. lämolig utspädning vara lika oskadat 
som bakteriefritt vatten förpna>- fil. doktor 
P. Håkanssons fabrikat Salubrin eg^nska 
nen att vara antiseptiskt till att oskad 
liggöra bå le bakterier o h deras giftiga 
produkter. Det är därför användbart å fri
ska sår af alla slag, insektstyng, tuber 
kulösa sår m m. på samma gång som 
det är det lämpligaste medel att handhaf 
vas af den stora allmänheten. 

Salubrin tillhandahålles i parfym-, epe-
ceri- och färgaffär r. Partilager hos Geijer 
& C:o, Stockholm. 

T i d a l i o l m s F a n t a s i m ö b l e r , 
rikhalt. urval i forn-
nord. stil. Fullst. 
rumsmöblemang ut
föras i alla olika 
variationer efter or-
d**r. Mod. mönster 
for glödbränn. o. 

uppläggas, glödbränning 
Be^är prisuppgifter <ran Tidaho/ms Bruks Aktiebolag, Tidaholm. 

(Försäljningsmag. Bendarebansg. 27, Stblm.' 

Allm. telefon: 
8 68, 47 35, 

47 36. 

Rikstelefon 
1 79. 

e tableradt i S t o c k h o l m 1880 . 

l : a A x i t h r a c i t . 
H u s h å l l s k o l . C o k e s . B r i k e t t e r , 

JOH. LUNDSTRÖM & C:o. 
S t e n k o l , C o k e s ^ -

AnthracitCciG 
Varumärke. 

Rikst 
4 2 7 

2 2 2 0 
2 0 12 

C a r r é - B r i k e t t e r . 

K o n t o r : 

2 2 S k e p p s b r o n 2 2 
S S t r a n d v ä g e n 5 

1 P a v m m X t a r o g a t a n 1 

Varumärke. 

A. Tel. 
2 2 8 8 
6 0 19 
61 9 8 

Hernösands Ensk. Bank 
Kungsträdgårdsgatan 16. 

S p a r k a s s e r å k n i n g — 
från 15 kronor för är. 

Värdehandlingar mottagas till förvaring och förvaltning af Notarlatafdelnlngen. 

K a s s a f a c k 

Sf€åll6araste 
ä r o 

Sydsvenska 

K r e d i t - A k t i e - B o l a g e t , 
Stockholm, 17 Fredsgatan 17. 

Afdelningskontor Qötg. 31. 

(Fonder kr 4,440,000) 
Deposition 4 1/, % 
Kapitalräkning —.. 4*/, % 
Sparkasser&knmg 4 % 
Upw- & Äfskrifning 2 % Kassafack k 15, 20 och 25 kr. 

Obs.! jRöda triangeln 
med årtalet 1860. 

Utan densamma icke äkta 
ryska fabrikatet. 

Parti försäljare: 

Galoschimportbolaget, Stockholm. 

Rättviks Touristhoteller 
ö p p n a h e l a å r e t . 

O m b y t e a f v is te lseor t , frisk luft, ä r helsa , kraf t o. e n e r g i 
Komfortabla anordningar eftfr olika årstider. 
Pen-ionspiis, incl. rum, vivre elek.risk be'ysning Kr. 42, 46, 52 per vecka. 
Beställningar ske medelst post eller telefon; Rät vik 

WILHELMINA WAHLGREN. 

SparkassesaKning 
Räntegodtgörel8e 4 7 , proc. 

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

S t o c k h o l m s D i s k o n t o b a n k 

Hufvudkontor; RBGBRLNC S 3. 1 

Afd«lnln£«kontor: HÖTORGET 8 

Bankaktiebolaget 

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

Drottninggatan 6. 
Hnshållsräkning i %. 
Kassafack 1 11 15, 20, 25 kronor. 

Göteborgs 
Enskilda Bank 

Brunkebergstorg 12. 

S p a r k a s s e r å n t a 4 p r o e . 

I n t e c k n i n g s b o l a g e t . 

Högsta depositionsränta 47, % 
Kapitalräkningsränta 47, % 
Sparkasseränta (vid afdelnings-

kontoret) - 4 % 

M A L M Ö ' 

B E S T 

P A T E N T i 

V E L E T 

Säsongens spel. 
Spelas ö/ver hela lan-

t det. Piis 2 kr. 

• > S . Till salu Sfverallt. 

Ä Wahlström & Wid-
strands förlag, 

Stockholm. 

H ö g s f e d i & C : o 
32 Regeringsgatan 32 

— Stockholm — 
Specialitet: 

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

Billiga priser. 

K M P I P P B A D E N , 
IN JEi 1 IT JT Uid Norrköpj.ng. 

Kurort . Vattenbeb.andling ro. m. Öp
pen året om. 


